
Geen krant?
0297-581698

KORT NIEUWS:

Gevonden
Gouden ring en gouden arm-
bandje in Uithoorn. Op de Pol-
derweg ter hoogte van de 
Dwerggans op 7 juli. Als je kunt 
vertellen wat er in de ring staat 
of wat er aan het armbandje 
hangt, mag je bellen met 06-
29318991.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/
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Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Mijdrecht: omgeving Roerdomp, Reiger (245 kranten)
Uithoorn: omgeving Gooimeer, Grevelingen (220 kranten)

Mijdrecht: omgeving Brunel, Klaproos (220 kranten)

En we zoeken nog diverse bezorgers voor de 
vakantieperiode in Uithoorn, De Kwakel, 
Amstelhoek, Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen, enz.

ook 50+ van harte welkom

Mijdrecht: omgeving Roerdomp, Reiger (245 kranten)

welkom

BEZORGERS/STERS

WWW.VERSPREIDNET.NL    INFOVERSPREIDNET.NL

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
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Mijdrecht: omgeving Brunel, Klaproos (220 kranten)

VAKANTIE
BEZORGERS/STERS

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

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

De gemeenteraad van De Ronde 
Venen heeft burgemeester Maar-
ten Divendal donderdag jl. voorge-
dragen voor herbenoeming. Diven-
dal is sinds 2011 burgemeester van 
de gemeente De Ronde Venen, zijn 
termijn loopt in november af. Burge-
meester Divendal heeft eerder dit 
jaar te kennen gegeven voor her-
benoeming in aanmerking te wil-
len komen. ,,Het bevalt me uitste-
kend in De Ronde Venen. Ik woon 
en werk hier met veel plezier. Ik ben 
dankbaar en blij met het advies dat 
de gemeenteraad heeft uitgebracht. 
Ik kijk er naar uit om de komende 
zes jaar, samen met inwoners, be-
drijfsleven en verenigingen, verder 
te bouwen aan onze prachtige ge-
meente.’’

Vertrouwenscommissie
Burgemeesters worden in Neder-

land voor een periode van zes jaar 
benoemd. Als die termijn afl oopt, 
wordt vanuit de gemeenteraad een 
vertrouwenscommissie ingesteld. 
De vertrouwenscommissie van de 
Rondeveense raad bestaat uit de 
voorzitters van alle fracties die daar-
in zijn vertegenwoordigd, voorzitter 
is Rein Kroon (CDA). ,,Om de ge-
meenteraad goed te adviseren heeft 
de vertrouwenscommissie diverse 
gesprekken gevoerd met personen 
die in hun dagelijkse werk te ma-
ken hebben met de burgemeester. 
Aan de hand van deze gesprekken 
en onze eigen gesprekken heeft de 
vertrouwenscommissie de herbe-
noeming van burgemeester Diven-
dal aanbevolen’’, aldus Rein Kroon.

Commissaris van de Koning
De raad heeft donderdag 6 ju-
li besloten het advies van de ver-

trouwenscommissie over te nemen 
en Maarten Divendal voor te dra-
gen voor herbenoeming. Dit advies 
wordt naar de commissaris van de 
Koning in Utrecht gestuurd. Die zal 
op zijn beurt op basis van dit ad-
vies een aanbeveling doen naar de 
minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties. De minister 
draagt vervolgens de burgemees-
ter voor herbenoeming voor bij de 
Koning.

De installatie van Maarten Diven-
dal voor zijn tweede ambtstermijn 
als burgemeester van De Ronde Ve-
nen staat gepland voor woensdag 
22 november 2017 om 19.30 uur tij-
dens een buitengewone openbare 
raadsvergadering. Bij deze vergade-
ring is de commissaris van de Ko-
ning aanwezig om hem de belofte 
af te nemen.

Raadslid Rein Kroon feliciteert burgemeester Divendal met het besluit van de raad.

Gemeenteraad wil herbenoeming 
burgemeester Divendal

Onder deze kopregel zou je de 
woonsituatie in Uithoorn wel op 
die manier kunnen samenvatten. 
De woningmarkt in Uithoorn staat 
al jaren onder druk wat in korte tijd 
door de verschillende ontwikke-
lingen als recessie in de bouw en 
daardoor een tekort aan (betaal-
bare) woningen, instroom van sta-
tushouders, scheefwonen, zelfstan-
dig blijven wonen van ouderen e.d. 
is versterkt. De vraag naar wonin-
gen in Uithoorn en de omliggende 
regio is groter dan het aanbod en 
dat betreft alle categorieën. In 2013 
werd de Woonvisie Uithoorn tot 
2023 door de gemeenteraad vast-
gesteld, maar intussen blijkt een 

evaluatie hard nodig en vervolgens 
het treffen van maatregelen om de 
belangrijkste knelpunten op te los-
sen. In 2016 heeft dat in eerste in-
stantie geleid tot een opdracht van 
de gemeente aan het Amsterdam-
se bureau Rigo Research & Ad-
vies voor woon-, werk- en leefom-
geving. Het bureau heeft de krap-
te en de knelpunten op de woning-
markt in Uithoorn e.o. toen geanaly-
seerd en in een rapport in beeld ge-
bracht. Daarbij zijn tevens aanbeve-
lingen geformuleerd welke maatre-
gelen de gemeente zou kunnen ne-
men om de woningmarkt in balans 
te brengen en woningzoekenden te 
helpen. Het onderwerp stond op de 

agenda bij de commissievergade-
ring Wonen en Werken op woens-
dag 14 juni waar de aanwezigen na 
een inleiding van wethouder Hans 
Bouma (Wonen en Woonomgeving) 
een uitgebreide presentatie kregen 
hoe de vlag er voor staat. 

Bijzondere positie
Bureau Rigo constateert dat Uit-
hoorn deel uitmaakt van een groei-
ende regio. In het zuidelijk gedeel-
te van de Stadsregio Amsterdam 
(SRA) komen er in de komende 
tien jaar nog eens 20.000 huishou-
dens bij. 

Vervolg elders in deze krant.

Er zijn te weinig betaalbare huur- en koopwoningen in Uithoorn

Inwoners in de knel door 
krapte op de woningmarkt

Dinsdagmiddag 4 juli is de nieuw 
aangelegde rotonde en de omge-
legde Mijdrechtse Zuwe bij Am-
stelhoek offi cieel door de Provin-
cie Utrecht opgeleverd en (symbo-
lisch) aan de gemeente De Ron-
de Venen overgedragen. De over-
dracht vond plaats in de berm van 
het stukje ‘nieuwe Mijdrechtse Zu-
we’ (N196) door gedeputeerde Jac-
queline Verbeek-Nijhof van de pro-
vincie Utrecht die aan de Ronde-
veense wethouder Alberta Schuurs-
Jensema een paaltje met een N196 
hectometerbord overhandigde. Een 
en ander werd bijgewoond door een 
fors aantal inwoners van Amstel-
hoek die door de gemeente en de 
provincie voor dit feestelijk gebeu-
ren waren uitgenodigd. Na afl oop 
van de openingshandeling kon ie-
dereen op het terrein bij het fort on-
der het genot van een hapje en een 
(alcoholvrij) drankje gezellig met el-
kaar napraten over het laatste stuk-
je afronding van het project ‘Om-

legging N201’ waarover in de prak-
tijk alles met elkaar in de regio ruim 
10 jaar gemoeid is geweest. In 2006 
werd rond Aalsmeer en Uithoorn de 
eerste schop in de grond gezet. De 
meeste Amstelhoekers blijken wel-
iswaar in hun nopjes te zijn met de 
omlegging, maar ventileerden ook 
hun mening over de nieuwe situa-
tie, waarbij hoofdzakelijk werd ge-
wezen op het ’verleggen’ van de 
grens van de bebouwde kom zo-
dat fi etsers geen voorrang heb-
ben op de rotonde. Dat is verwar-
rend omdat dit 50 meter verder wel 
zo is bij de kruisingen op het herin-
gerichte kruispunt bij de Piet Hein-
laan. Veel weggebruikers moeten er 
in de praktijk even aan wennen dat 
het allemaal anders is. Het is drom-
mels goed uitkijken geblazen. Voor 
veel inwoners van Amstelhoek is het 
ook even wennen aan de ‘rustiger’ 
situatie. 

Vervolg elders in deze krant.

Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof (re.) draagt symbolisch de weg en 
rotonde over aan wethouder Alberta Schuurs-Jelsema

Rotonde Amstelhoek 
opgeleverd en overgedragen

Automobilist laat spoor 
van vernielingen achter

Bliksem slaat in fl at

Een (nog) onbekende automobi-
list zorgde woensdagmiddag jl. 
voor een ravage op de N201 nabij 
Mijdrecht, nadat zijn/haar voertuig 
twee verkeersborden ramde. De 
chauffeur zag vermoedelijk de ver-
keerszuil over het hoofd en reed 

er recht overheen, daarbij de ver-
keersborden met zich meenemend. 
De politie vond echter geen auto en 
geen chauffeur, maar wel diverse 
auto-onderdelen en een oliespoor. 
De politie roept getuigen en de be-
stuurder op zich te melden.

Donderdagavond jl. is de bliksem 
ingeslagen in een fl at aan de Dros-
saardstraat in Mijdrecht. Door de 
inslag viel rond middernacht de 
elektriciteit in de fl at uit in de trap-
penhuizen en gangen. Tevens wa-
ren er door de blikseminslag pro-

blemen ontstaan met de toevoer 
van het gas en was er een vreem-
de reuk te ruiken en was er een lek-
kage in een woning. Na een contro-
le van de brandweer bleek alles in 
orde te zijn. De verhuurder heeft de 
overige problemen weer opgelost.

VOOR HET 
GEMEENTENIEUWS 
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél naam 
en woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren dan 
wel te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!

WWW.MEERBODE.NL

COLOFON

DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
weekend, feestdagen en voor 
werkdagen van 17.00-08.00 u.

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

APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht, 
0297-285163. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht, 
0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel. 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; 

Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:
Apotheek Woerden
Rubensstraat 54, Open: ma t/m 
vr. 17.30-22.00 u.; za en zo. 
10.00-22.00 u.

Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
Open: 22.00-08.00 u.

Apotheek Thamer Zijdelwaard-
plein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

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

STICHTING 
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

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

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Politie 0900-8844.

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

STICHTING THUIS STERVEN 
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, 06-51451130.

DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, 
0297-293939.

Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen, 
0297-263758, www.dkavv.nl. 

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562 
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG

Praktijk voor psychologische 
hulpverlening  
Dubloen 36 Mijdrecht 
R. Rap, 0297-286436

Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69 Vinkeveen. Bezoekadres: 
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl

Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen

Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl

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

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

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

INFORMATIEF Nieuws gezelligste 55+ 
soos in De Ronde Venen
De Ronde Venen (Senioren) Soos 
vindt nu voor het derde jaar plaats 
in de Willisstee te Wilnis. Aanvanke-
lijk met 60 bezoekers en in de klein-
ste zaal van de Willisstee, maar in-
middels is de soos wegens grote be-
langstelling naar de nieuwe inge-
richt conferentie zaal verplaatst. 
De laatste twee woensdagen van 
28 juni en 5 juli zijn extra gezel-
lig geweest. Op woensdag 28 juni 
jl. werden de bridge- klaverjassen- 
en biljart kampioenen bekend ge-
maakt. Over een periode van 44 we-
ken hebben meer dan 70 55-plus-
sers gestreden om de Soos bekers. 
Niet met messen op tafel maar met 
een lach en een praatje. Gerard van 
der Meer en Ria Versteeg waren de 
beste bridgers, Gerrie Ruimschoot 
en Joke de Graaff eerste en twee-
de bij het klaverjassen en Cok Ver-
laan en Wim de Graaff verzamelden 
de meeste biljart punten! Allemaal 
van harte gefeliciteerd!!

Huwelijks feest
Tijdens de laatste soos van seizoen 
2016-17 op 5 juli werd iedereen ver-
rast door de heer en mevrouw Bou-
terse die wegens hun 50 jarig huwe-
lijksfeest op bitterballen trakteerden. 
Het toetje kwam later in de vorm van 
mini-gebakjes gefi nancierd uit een 
gezonde soos kas. De woensdag 
DRV Soos heeft populariteit gewon-
nen niet alleen vanwege de vriende-
lijke sfeer maar ook door de vrijblij-
vendheid. Deelnemers komen wan-

neer zij zin en tijd hebben. Afmelden 
is alleen noodzakelijk voor bridgers. 
Nieuwe gasten zijn altijd welkom en 
kunnen gewoon binnen lopen. De 
prijs is ook aantrekkelijk. Een gezel-
lige middag van 13.30 uur tot 16.45 
uur voor  2,50 euro inclusief een 
kopje koffi e of thee plus koekje. We-
gens vakantie sluiting van de Willis-
stee neemt de soos ook een pauze 
tot woensdag 23 augustus. Tijd om 
op adem te komen voor het dag-
je uit op 1 september: varen en lun-
chen op de Sneekermeer! Verde-
re informatie is verkrijgbaar bij Jen-
ny Tonge (tel. 0621673020) en Greet 
van Scheppingen (tel. 0297 778424).

Verdriet, is dat een vriend of vijand?
Praten over de dood 
Uitvaartverzorging De Witte Roos 
uit Uithoorn, organiseert dit jaar een 
aantal bijeenkomsten met verschil-
lende lezingen waarbij 'Praten over 
de dood' centraal staat als overkoe-
pelend thema. Na de eerste bijzon-
dere bijeenkomst over euthanasie 
op 20 april jl. gaat deze tweede le-
zing over troost en verdriet met de 
titel: ‘Verdriet, is dat een vriend of 
vijand?’ Tijdens deze lezing brengt 
gastspreekster Joke Verweerd het 
onderwerp dichtbij in een verhaal 
dat ontroering en herkenning op-
roept. Aan de hand van enkele stel-
lingen of voorbeelden ontdekken 
we zo met elkaar wat verdriet met 
ons doet, hoe herinneringen met 
ons meegaan en wat zij voor ons 
kunnen betekenen na het afscheid 
van een dierbare. Naast de lezin-
gen met onderwerpen rondom dit 

thema, is er ook gelegenheid tot 
het stellen van vragen. Door met el-
kaar te praten over de verschillen-
de aspecten van het eindige leven 
en de onderwerpen die daarmee 
samenhangen wil Uitvaartverzor-
ging De Witte Roos de ruimte cre-
eren om de dood bespreekbaar te 
maken. Uitvaartverzorging De Wit-
te Roos is deze avond aanwezig 
voor het beantwoorden van vragen 
en het geven van vrijblijvende in-
formatie rondom de mogelijkheden 
van een uitvaart.  De bijeenkomst is 
gratis toegankelijk en vindt plaats 
op dinsdag 18 juli om 19.30 uur, in 
Wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilder-
dijkhof 1 te Uithoorn. 
Aanmelden kan via: info@uitvaart-
dewitteroos.nl of telefonisch op 06-
24612180 Voor meer info zie adver-
tentie elders in dit blad.

Wijksteunpunt Bilderdijkhof
Wijksteunpunt Bilderdijkhof in Uit-
hoorn blijft gewoon open deze zo-
mer! Alle werkdagen tussen 9.00 
en 17.00 uur bent u van harte wel-
kom om een kopje koffi e of thee te 
nuttigen of om een biljartje te leg-
gen. 

Op maandagochtend kunt u deel-
nemen aan de brei- en babbelclub 
en in de middag kunt u gezellig 
komen kleuren bij Wilma. De he-
le zomer blijven we met deze ac-

tiviteiten door gaan. Irma geeft in 
de zomerperiode weer een leuke 
workshop schelpenkrans maken. 
Op dinsdag 11 juli en op dinsdag 
25 juli wordt deze workshop gege-
ven. De aanvang is 13.30 uur en de 
kosten bedragen 9,50 euro inclu-
sief kopje koffi e of thee met wat 
lekkers erbij. Het aantal plaats-
ten is beperkt dus op is op. Graag 
opgeven bij de docent, tel nr. 06- 
24264047 Ter inspiratie: in het kan-
toor van de beheerder ziet u een 

Het KnA orkest start aanko-
mende september weer een 
nieuwe groep Middelbare Mu-
zikale Meesters. Te vaak wordt 
er gezegd als het orkest er-
gens speelt: “jammer dat ik 
nooit een instrument heb le-
ren spelen”. Terwijl een instru-
ment leren bespelen op mid-
delbare leeftijd (30+, 40+, 
50+ en 60+) juist heel goed te 
doen is. Vorig jaar hebben een 
aantal mensen zich voor het 
Middelbare Muzikale Mees-
ters project opgegeven en een 
jaar later vragen we ze naar 
hun ervaringen.

Dit keer vragen we Ria de Jong-
Fens naar haar ervaringen. Ria is 
vorig jaar Altsaxofoon gaan spe-
len op 65-jarige leeftijd.

Waarom ben je op latere leeftijd 
begonnen met het bespelen 
van een muziekinstrument?
Eigenlijk wilde ik al heel lang pi-
ano spelen, maar muziek maken 
en een instrument bespelen is me 
niet met de paplepel ingegeven. 
Na het lezen van het Middelba-
re Muzikale Meesters project van 
KnA ben ik de uitdaging aange-
gaan om een instrument te leren 
bespelen.

Welk instrument bespeel je?
Aanvankelijk eerst klarinet, maar 
op aanraden van mijn zus heb ik 
uiteindelijk gekozen voor altsaxo-
foon. Ook doordat ik uit de klari-
net geen geluid kreeg. Ik ben er 
heel blij mee. Ik ben overigens 
geen natuurtalent. Ik heb er ple-
zier en vind het ontzettend leuk. 
In het leerlingenorkest speel je 
nadrukkelijk (soms zelfs te luid) 
mee. Op dit moment speel ik nog 
de 2e partij van een muziekstuk, 
maar tijdens het concert speel je 
dan toch lekker mee.

Wat vond je lastig toen je begon?
Het lezen van noten valt me best 
mee, alleen als je iets snel achter 
elkaar moet spelen en je vergeet 
een noot of je speelt een noot niet 
goed dan ben je even van slag en 
de draad kwijt, maar nu gaat dat 
ook veel beter. Het aanzetten van 
het mondstuk met de tong heb 
ik wel enige moeite mee gehad, 
maar door goed te oefenen, heb 
ik dat ook onder de knie gekre-
gen.

Hoe bevallen de lessen? En speel 
je mee in het leerlingenorkest? 
Zo ja hoe bevalt dat?
De lessen bevallen me heel goed. 
Je leert snel, maar je moet na-
tuurlijk wel blijven oefenen. In het 
begin is het wat saai. Je oefent 
een half uur op een paar noten 
en speelt dus nog helemaal geen 
melodietje of zo. Ik krijg les van 
een goede leraar, afgestudeerd 
op het conservatorium. Ook speel 

ik mee in het leerlingenorkest, 
onder begeleiding van een goede 
dirigent, waar je heel veel leert. 

Heeft het spelen in het orkest een 
duidelijke meerwaarde voor je?
Jazeker! Je luistert naar je mede 
leerlingen en daar leer ook weer 
van. De samenwerking om met 
de andere muzikanten van een 
muziekstuk iets harmonieus te 
maken. Dat is wel waar je het al-
lemaal voor doet. Het meespelen 
in een leerlingenorkest heeft dus 
een duidelijke meerwaarde.

Voel je je prettig in de vereniging? 
Wat is de meerwaarde van het 
lidmaatschap van KnA?
Ik voel me heel prettig binnen de 
vereniging. Vooral in het begin 
word je goed wegwijs gemaakt. 
Op de kennisavond mag je al-
le instrumenten uitproberen. Dan 
mag je aangeven welk instru-
ment je wil gaan spelen. Uitein-
delijk heb ik dus voor altsaxofoon 
gekozen. Daar ik nu lid ben van 
de vereniging kan ik het instru-
ment eerst huren. Je mag mee-
spelen in het leerlingenorkest, 
dat is zeker aan te raden want je 
krijgt alles sneller onder de knie. 
Soms mag je mee spelen met het 
grote orkest, zoals bij het midwin-
terconcert. 

Wat vindt je van de 
begeleiding van KnA?
Ik heb een super leuke hulpvaar-
dige begeleidster gehad en nog 
steeds, waar ik altijd terecht kan 
voor vragen.

Ga je door met de muzieklessen?
Ik ga zeker door met de muziek-
lessen en het spelen in het leer-
lingenorkest. Ik hoop nog veel te 
leren, zodat ik straks leuke liedjes 
kan spelen voor mijn kleinkinde-
ren. Soms vragen ze dat nu al. Ik 
ben ze al een beetje aan het en-
thousiasmeren, maar ook zij zijn 
allemaal aan het sporten en soms 
gaan 2 dingen niet tegelijk. 

Wat zou je willen zeggen tegen 
mensen die twijfelen over het 
nemen van muzieklessen?
Als mensen dus twijfelen. Dan 
zeg ik:”zeker doen”.

Heb je ook interesse in het 
leren bespelen van een 
muziekinstrument? 
Geef je dan op voor de informa-
tieavond van het Middelbare Mu-
zikale Meesters Project op maan-
dag 4 september. Je krijgt er al-
le informatie en je kunt kijken 
en proberen welk instrument je 
wilt gaan leren bespelen. Je kunt 
kiezen uit onder andere klari-
net, saxofoon, dwarsfl uit, hoorn, 
trompet, slagwerk, trombone, tu-
ba, hobo of fagot. Voor meer in-
formatie stuur je een email naar 
kna.secretaris@gmail.com.

Middelbare 
Muziek 
MeesterKnA

Ria (65 jaar)

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar 
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.

   Goed geschoten...

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’.  Per mail kan 
het naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@
meerbode.nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmus-
straat 19, 3641 CB in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto...

Schildpad
“Deze week zag ik op het nest langs de Herenweg in Vinkeveen, niet 
een eend, fuut of een meerkoet, maar een grote schildpad die lekker 
lag te zonnebaden. Nou gelijk heeft hij!”

Wendy Aarsman 

voorbeeld van hoe mooi een zelf-
gemaakte schelpenkrans er uit kan 
zien! Op 18 juli, aanvang 19.30 uur 
organiseert de Witte Roos een in-
teractieve avond in de Bilderdijk-
hof over troost, verdriet en rouw-
verwerking. De entree is gratis en 
u kunt vragen stellen aan de ex-
perts. Aanmelden via Dennis Kok-
meijer, tel.nr. 06-30523924 

Op 4 augustus organiseert ons Bil-
derdijkhof instuif- koor een nostal-
gische middag. Onder leiding van 
Harry Lichtendahl en met mede-
werking van toetsenist Jan Verbe-

ij en zangeres Elizabeth Smit zul-
len zij oud hollandse liedjes ten 
gehore brengen die voor de ou-
deren onder u heel bekend zullen 
klinken. Meezingen mag! Aanvang 
is 14.00 uur en de entree is gratis! 

Wist u dat u als buurtbewoner drie 
keer in de week een warme maal-
tijd kunt nuttigen in de Bilderdijk-
hof? Heeft u er genoeg van om 
steeds weer alleen te eten, schrijf u 
in bij de Bilderdijkhof en eet gezel-
lig mee. Een maaltijd kost 6,- euro. 
Graag vooraf opgeven bij de Bil-
derdijkhof, tel.nr 0297-567209

Fractievoorzitter VVD stopt
Gisteren liet de fractievoorzitter van 
de VVD, Frans Lugtmeijer ons het 
volgende weten: "Per 15 augus-
tus ga ik verhuizen naar Breda. He-
laas mag ik dan niet meer voor De 
Ronde Venen in de raad onze inwo-
ners vertegenwoordigen. Ik moet 
dan ook per september mijn raads-
lidmaatschap beëindigen. Hoe en 
wanneer ik mijn formele afscheid 

ga regelen denk ik nog even over 
na. Ik heb vele jaren met veel plezier 
onze inwoners vertegenwoordigd 
in de raad en ik neem dan ook met 
veel spijt afscheid, met name omdat 
dit voortijdig is. Ik wens alle raadsle-
den veel wijsheid toe in de komen-
de periode vooral omdat er nog veel 
gevoelige dossiers op stapel staan", 
aldus Frans Lugtmeijer



Uitstel aanleg sportveld 
niet aan de orde
Dat was de uitkomst van een de-
bat tijdens de raadsvergadering in 
Uithoorn, van vorige week over de 
omstreden aanleg van een omheind 
en verhard sportveld in de Groene 
Scheg aan de Arthur van Schendel-
laan in Uithoorn. Tijdens het poli-
tiek debat, dat een uur (!) in beslag 
nam nadat het onderwerp via het 
interpellatiemoment op de agen-
da was geplaatst, werd er stevig op 
het onderwerp ingegaan door ver-
schillende politieke partijen in de 
raad. Maar liefst 152 omwonen-
den zijn tegen het huidige plan om 
in de Groen-Rode Scheg een ver-
hard sportterrein te realiseren. Het 
geld is er om het doen en het colle-
ge is een enthousiaste voorstander 
en zou liefst meteen de schop in de 
grond willen laten steken. Dat stuit 
echter op de nodige weerstand. Ge-
zien de emoties rond dit voornemen 
was door bewoners aan raadsle-
den gemeld hoe zij over het parti-
cipatieproces en de aanleg denken. 
Een aantal in de raad heeft het op-
gepakt om het ter discussie te stel-
len. Aldus kwam het op de agen-
da. Een volgepakte publieke tribune 
met belangstellende inwoners volg-
de het debat waarbij Ons Uithoorn 
en het CDA een motie samenstel-
den waarbij het college werd opge-
roepen om nog geen voorbereiden-
de werkzaamheden te laten uitvoe-
ren (op te schorten) maar eerst ge-
sprekken met voor- en tegenstan-
ders aan te gaan en de uitkomsten 
daarvan via een raadsbericht na het 
zomerreces aan de raad te melden. 
Aan de hand daarvan zou de raad 
dan een eerlijk(er) besluit kunnen 
nemen. 

Geen ander concept
Namens de bewoners kreeg me-
vrouw Karin de Kanter de gelegen-
heid om te vertellen waarom zij en 
velen met haar medebewoners te-
gen het plan waren. Vooral het ‘om-
heinde’ aspect met een hek en het 
asfaltbeton als speelveld zijn ‘not 
done’. Fractievoorzitter Nick Roo-
sendaal vroeg zich af of er bezwaar 
tegen zou bestaan om in plaats van 
een voorgesteld hek een groene 
haag rondom het speelveld te plaat-

sen waardoor het toch een ’groen’ 
aanzien zou krijgen. Frans Boon-
man (Ons Uithoorn) wees erop dat 
hij tot nu toe geen initiatiefnemers 
en voorstanders had gehoord over 
het speelveld. Alleen maar tegen-
standers en vroeg zich af of er geen 
dialoog kon ontstaan tussen die 
partijen enerzijds en de wethouder 
anderzijds die het plan gewoon wil 
doorvoeren. Dat was ook de reden 
dat zijn partij samen met het CDA 
de motie met die strekking had in-
gediend. Wethouder Ria Zijlstra is 
geen voorstander van uitstel van 
de aanleg, omdat sponsors van het 
bij elkaar gebracht geldbedrag om 
het speelveld te realiseren dan mis-
schien wel zullen afhaken. Er wer-
den door de diverse partijen heel 
veel vragen gesteld aan de wet-
houder. Jaap Baak (CDA) gaf aan 
dat zijn partij altijd een warm voor-
stander is van bewonersinitiatieven, 
maar dat dit wel gedragen moet zijn. 
Met 152 bezwaren vindt hij dat wel 
moeilijk en vandaar de motie van 
zijn partij samen met OU. Voorzitter 
burgemeester Oudshoorn wees op 
het feit dat bij overlast gehandhaafd 
zal worden. Spelen in de openba-
re buitenruimte door jongeren mag 
en moet kunnen, maar overlast kan 
niet en daar zal dan op in gezet wor-
den. Wethouder Zijlstra gaf aan dat 
aanpassingen van het speelveld 
weliswaar mogelijk zijn, maar dat 
het geen ander concept zal wor-
den omdat de organisaties voor de-
ze variant hebben gekozen en geld 
gegeven. “Standpunten zullen niet 
veranderen en tegenstanders zullen 
ook bij aanpassingen niet geheel 
tevreden gesteld worden. Uitstel is 
niet wenselijk want dan zitten we in 
september weer bij hetzelfde punt. 
Beter is vanavond de knoop door te 
hakken,” aldus de wethouder die de 
motie dus niet zag zitten. Herman 
Bezuijen (GB) was het met de wet-
houder eens en ging er dan ook niet 
in mee. Dat kreeg een vervolg bij de 
andere partijen. De motie werd ver-
worpen met 5 stemmen voor en 14 
tegen. Een mooi verslag over dit on-
derwerp is als een ingezonden brief 
in deze krant geplaatst. Voldoende 
reden om u daar naar te verwijzen.

Brandweerman Rik de Boer
Koninklijke onderscheiding 
De Mijdrechtse brandweerman Rik 
de Boer heeft zaterdag 8 juli een 
koninklijke onderscheiding ontvan-
gen. Tijdens zijn laatste weekend 
in Nederland, hij emigreert met ge-
zin naar Noorwegen, werd hij on-
verwachts door brandweerwagens 
opgehaald en naar de kazerne ge-
bracht. Daar speldde burgemees-
ter Divendal het lintje op dat hoort 
bij zijn benoeming tot Lid in de Or-
de van Oranje-Nassau. Rik de Boer 
(1978) heeft meer dan twintig jaar 
dag en nacht klaar gestaan voor 
de brandweer in Mijdrecht. Na-
dat hij deel had uitgemaakt van 
de jeugdbrandweer, vervulde hij 
tal van functies bij het korps: man-
schap, meetverkenner, duiker, duik-
ploegleider en bevelvoerder. Daar-

naast was hij ook actief in verschil-
lende commissies bij de brandweer 
en spande hij zich actief in om van 
het Alpe d’Huez-team een succes te 
maken. Ook bij ondersteunende ac-
tiviteiten, zoals de brandweerdag of 
de sponsordag, werd er nooit tever-
geefs een beroep op hem gedaan.
Eerder dit jaar heeft Rik de Boer te 
kennen gegeven het korps te ver-
laten. Hij emigreert samen met zijn 
gezin naar Noorwegen. Afgelopen 
weekend was hij voor het laatst in 
Nederland om nog een aantal zaken 
af te ronden. Terwijl hij daarmee be-
zig was, werd hij onverwachts door 
leden van het korps opgehaald en 
naar de kazerne gebracht waar hij 
de koninklijke onderscheiding ont-
ving.

Burgemeester Maarten Divendal spelt bij Rik de Boer de versierselen op die 
horen bij zijn koninklijke onderscheiding

Succesvolle voorspeelavond 
door pianoleerlingen 
Op vrijdag 30 juni was er een voor-
speelavond, georganiseerd door Ja-
co Kruijswijk. Een aantal van zijn pi-
anoleerlingen, van diverse leeftij-
den, speelde voor een goed gevul-
de zaal. Het was leuk om te zien 
en te horen hoe de leerlingen hun 
best deden om de voorbereide stuk-
ken uit te voeren. Ze hebben alle-
maal goed gespeeld! Het publiek, 
hoofdzakelijk bestaande uit fami-

lie en vrienden van de deelnemers, 
heeft genoten van het gevarieer-
de programma met zowel klassie-
ke als lichte muziek. Net als voor-
gaande jaren was er ook dit jaar een 
goed doel gekoppeld aan de voor-
speelavond. Een pot voor de stich-
ting Wajir, een hulpverleningspro-
ject in Afrika, stond weer klaar op 
de koffietafel. Het was al met al een 
zeer geslaagde avond. 

Inwoners in de knel door krapte op 
de woningmarkt
Vervolg van de voorpagina.

Ook dat zal zorgen voor een blij-
vende druk op de woningmarkt, he-
lemaal in de sector van de sociale 
huurwoningen. Die bestaat in Uit-
hoorn voor een groot deel uit een-
gezinswoningen uit de jaren zestig 
en zeventig waarmee Uithoorn een 
bijzondere positie op de regionale 
woningmarkt inneemt. Het aandeel 
maakt liefst 41 procent van de cor-
poratiewoningen uit. In de SRA in-
clusief Almere is dat slechts 25 pro-
cent. De woningen zijn zeldzaam en 
zeer gewild waardoor er maar wei-
nig vrijkomen voor doorstroming 
wat tevens inhoudt dat als men er 
eenmaal woont men moeilijk een 
betere woning vindt tegen een ver-
gelijkbare prijs. Uithoorn is boven-
dien de enige gemeente waar koop-
woningen nog betaalbaar zijn voor 
huishoudens met een middeninko-
men vanaf 41.000 euro. In Uithoorn 
moeten starters wel vaak 5 jaar 
wachten op een kans een woning te 
kunnen krijgen. Dat valt in verhou-
ding nog wel mee want in de buur-
gemeenten duurt het soms twee 
keer zo lang! Daar komen de pro-
blematiek door instroom van status-
houders (asielzoekers) en extramu-
ralisering nog bij. Dat laatste betreft 
ouderen die langer zelfstandig thuis 
blijven wonen in plaats van naar 
een verzorgingshuis vertrekken. De 
instroom van vluchtelingen heeft op 
korte termijn een directe behoefte 
aan huisvesting tot gevolg. Maar de 
mogelijkheden zijn beperkt. In dat 
licht gezien zegt Rigo dat de sloop 
van de flats aan de Europarei op 
een verkeerd moment valt want de 
mensen die er wonen moeten even-
eens gehuisvest worden. En dat zijn 
er nogal wat.

Scheefwonen
Een groot probleem in Uithoorn 
vormt het zogeheten ‘scheefwonen’ 
wat tevens zorgt voor een slechte 
doorstroming. Het gaat daarbij om 
huurders van sociale huurwonin-
gen met een huurprijs tot 711 eu-
ro die, gelet op hun inkomen, niet 
meer tot de doelgroep behoren die 

er zou mogen wonen maar dienen 
door te stromen naar een duurde-
re huurwoning of koopwoning. En 
eerstgenoemde zijn er niet in een 
fatsoenlijk betaalbare prijsklasse, 
terwijl men vanwege de strenge re-
gelgeving van banken men ook niet 
in aanmerking komt voor een lening 
(hypotheek) die hoog genoeg is om 
een koopwoning te kunnen beta-
len. Die mensen vallen dus tussen 
wal en schip. Anders gezegd: de-
ze bewoners kunnen geen kant uit 
en blijven er wonen. Zeker als men 
weet dat de helft uit 55 plussers be-
staat die zeker niet van plan zijn 
om een woning te kopen, als men 
al een hypotheek zou kunnen krij-
gen op die leeftijd. Al met al leidt 
de krapte op de woningmarkt vol-
gens Rigo tot problemen in de huis-
vesting van onder meer spoedzoe-
kers (Europarei!), maar helemaal 
voor starters. Het percentage jon-
geren (tussen 20 en 24 jaar) in Uit-
hoorn dat noodgedwongen nog of 
weer thuis woont blijkt in Uithoorn 
bijzonder hoog. In 2015 was dat 76 
procent (landelijk 52 procent); bij de 
25 tot 29 jarigen was dit 22 procent 
(landelijk 18 procent). Ook men-
sen met een middeninkomen erva-
ren het probleem van de te weinig 
betaalbare huur- en koopwoningen. 
Daar vissen met name inwoners 
met een inkomen tussen de 34.000 
en 41.000 euro achter het net omdat 
er geen woningen zijn met een huur 
van 850 euro, noch zijn er koopwo-
ningen in een gunstige prijsklasse 
waarvoor men een hypotheek kan 
krijgen. Deze mensen blijven dus in 
een goedkopere (sociale) huurwo-
ning wonen die daarvoor dus ‘on-
juist’ wordt gebruikt. Om die reden 
zijn er niet genoeg sociale huurwo-
ningen beschikbaar, terwijl ze er wel 
zijn, zelfs méér dan Uithoorn nodig 
heeft. Dat klinkt vreemd, maar al 
die woningen zijn blijvend bewoond 
omdat doorstroming stagneert. Men 
wil wel doorstromen maar daartoe 
is geen mogelijkheid (of de woning-
corporatie werkt niet mee, ook dat 
is bekend. Red.). Alternatieven zijn 
er in Uithoorn e.o. nauwelijks vol-
gens Rigo, men kan hooguit uitwij-

ken naar de regio. Maar daar is het 
aanbod ook schaars en vaak is men 
duurder uit, helemaal in het Groe-
ne Hart, zoals bijvoorbeeld De Ron-
de Venen.

Oplossingen
Rigo suggereert in haar rapport 
een aantal oplossingen. Een van de 
beste is het aanbod aan woningen 
te verhogen, dus nieuwbouw ple-
gen daar waar mogelijk. Maar dat 
heeft zijn tijd nodig. Mocht Schip-
hol zijn zin krijgen om door te groei-
en, dan worden de contouren ver-
legd en kan er niet overal meer 
nieuwbouw worden gepleegd, bij-
voorbeeld in de Legmeer-West. Blij-
ven over de inbreilocaties. Contai-
nerwoningen zijn eveneens een op-
tie. Doorstroming bevorderen blijft 
onder de huidige omstandigheden 
moeilijk. De verkoop en liberalise-
ring van sociale huurwoningen is 
eveneens een idee waardoor meer 
aanbod ontstaat voor de midden-
inkomens. Maar dat gaat weer ten 
koste van het totaalaanbod aan so-
ciale huurwoningen die bestemd 
zijn voor mensen met een laag in-
komen. Er moet dus altijd een ba-
sisvoorraad aan sociale huurwonin-
gen beschikbaar blijven. Als daar 
ruimte vrij komt doordat de bewo-
ners verhuizen kan doorstroming 
op gang komen. Voor deze oplos-
sing is ook overleg met de woning-
corporatie nodig die de woningen in 
bezit heeft, zoals Eigen Haard en in 
het andere geval ook met de Huur-
dersvereniging Uithoorn. Gekeken 
wordt ook naar senioren die nog 
zelfstandig thuis wonen maar wel-
licht naar een (aangepast?) appar-
tement kunnen verhuizen waarna 
een eengezinswoning beschikbaar 
komt. Maar appartementen zijn ook 
al niet veel voorhanden in Uithoorn. 
Dan is er nog de mogelijkheid om 
tijdelijke huurcontracten met star-
ters aan te gaan met een aanbod 
aan woningen die een matige kwa-
liteit aan woongenot bieden waar-
van het de bedoeling is dat die kort-
stondig worden bewoond. (Of die 
beschikbaar zijn is de vraag en wil 
men dat wel? Twee keer verhuizen 

en twee keer inrichten? Dat mag 
wat kosten. Sommige bewoners in 
de Christinalaan weten er alles van! 
Red.). Tot slot kunnen starterslenin-
gen, die verstrekt worden door de 
gemeente, enig soelaas bieden zo-
dat starters voor een koopwoning 
onder bepaalde voorwaarden extra 
kunnen lenen.

Actieplan Wonen
Om de problematiek de komende 
jaren in de gemeentelijke Woonvisie 
het hoofd te bieden heeft het colle-
ge een Actieplan Wonen in het le-
ven geroepen waarin twaalf maatre-
gelen worden voorgesteld en toege-
licht in een raadsvoorstel. Kortweg 
luiden die als volgt: maatwerkoplos-
singen voor doorstroming zoeken, 
stimuleren middensegment huur, 
stimuleren goedkope koopseg-
ment, continuering van startersle-
ningen, aanbieden tijdelijke socia-
le huurwoningen, inzet van tijdelij-
ke huurcontracten, faciliteren van 
woningdelen voor vergunninghou-
ders, ruimte bieden voor kleinscha-
lige woningbouw (zgn. ’niches’ be-
nutten), versnellen van nieuwbouw 
op optionele locaties, afstemming 
woningbouw met regiogemeenten 
en tot slot ruimte bieden voor het 
aanpassen van woningen (maat-
werk) voor de bewoners m.b.v. een 
seniorenmakelaar. Op deze onder-
werpen konden de commissiele-
den zich inleven en er vragen over 
stellen. Dat gebeurde dan ook in 
een brede discussie. Voornamelijk 
was men nieuwgierig naar het aan-
tal beschikbare sociale huurwonin-
gen, of dat toe- of afneemt. Tot nu 
toe is er sinds 2013 sprake van een 
afname met in totaal 413 wonin-
gen waardoor de sociale huurvoor-
raad blijft steken op 3.457 wonin-
gen. Dit is de mogelijke ondergrens. 
De vraag blijft o.a. of de gemeente 
dit echt als ondergrens ziet. Verder 
hoe men het scheefwonen kan aan-
pakken, waar nog nieuwbouw kan 
worden gepleegd en wat de conse-
quentie voor de bewoner is als tijde-
lijke huurcontracten worden beëin-
digd. Maar ook over de betaalbaar-
heid en beschikbaarheid van huur- 
en koopwoningen, aanpassen van 
woningen en bestemmingsplannen, 
of woningen ook aan toeristen wor-
den verhuurd (Airb&b) e.d. Niet in 
de laatste plaats ging het over het 
Actieplan Wonen, hoe en wanneer 
dat uitgevoerd gaat worden. Wet-
houder Bouma ging er ruim op in 
om een aantal vragen te beant-
woorden en onduidelijkheden weg 
te nemen. Het kon niet anders zijn 
dat ook dit onderwerp een vervolg 
krijgt bij het politiek debat tijdens de 
raadsvergadering van 6 juli. Dit met 
het doel om het Actieplan Wonen 
vast te stellen en de voorgestelde 
maatregelen verder uit te werken. 
Althans, zo werd het door de voor-
zitter na rondvraag naar buiten ge-
bracht. Merkwaardig is dat voor de-
ze raadsvergadering het onderwerp 
echter niet op de agenda stond voor 
een politiek debat maar bij de ha-
merstukken… Het verzoek van de 
PvdA fractie om het in het debat 
mee te nemen werd een week na de 
commissievergadering namelijk te-
ruggetrokken. Wat overigens geen 
invloed heeft op de inhoud en de 
strekking van dit artikel. Het Actie-
plan Wonen werd door de gemeen-
teraad goedgekeurd en met alge-
mene stemmen aangenomen.

Fietsbrug over de Kromme 
Mijdrecht weer in gebruik
De fietsbrug (Overzetbrug) over de 
Kromme Mijdrecht in De Hoef is 
weer hersteld en in gebruik. Fiet-
sers en voetgangers die heen en 
weer naar de overkant willen kun-
nen dat al weer een paar dagen. 
Half mei werd de Overzetbrug 
zwaar beschadigd doordat er een 
vrachtschip tegenaan gevaren was. 
Net in de tijd dat veel schoolkin-
deren van de brug gebruik maak-
ten om op school hun examen en 
toetsen te doen. De gemeente zette 

toen tijdelijk een pontveer in zodat 
iedereen toch de rivier kon over-
steken. Dat is nu voorbij. De fiets-
brug is een belangrijke schakel in 
de fietsroute van scholieren vanuit 
Zuid-Holland (Zevenhoven) naar de 
provincie Utrecht (Mijdrecht/Uit-
hoorn) vice versa. Ook het scheep-
vaartverkeer kan nu weer door de 
brug. Die gaat op afstand bediend 
automatisch open (en weer dicht). 
Nu maar hopen dat elke schipper 
zijn roer recht houdt.

Nieuwbouw De Rietkraag in De Kwakel gaat pas volgend voorjaar van start
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Als de zorg voor een
stervend familielid

te zwaar wordt

kunnen vrijwilligers
thuis hulp bieden

Vrijwilligerszorg
“Thuis Sterven”
Vecht en Venen

Tel: 06-51.45.11.30
www.thuissterven.info

Just Patty Skincare | Cartografi elaan 82 | 1421 LE Uithoorn | 06- 48072360 | info@justpatty.nl

www.justpatty.nl |          JustPattySkincare

Gezichtsbehandeling
Boek een ‘Just Basic’ behandeling en

ontvang er een uitgebreide gezicht, nek
en schoudermassage bij cadeau!

€ 34,00*
* alleen geldig bij inlevering van deze coupon

Pedicure
Voeten netjes verzorgd in de slippers?
ontvang 10% korting op een pedicure

behandeling!

10% korting*
* alleen geldig bij inlevering van deze coupon

✂✂

St ralend de zomer door?
Profi teer tot en met 31 augustus van onderstaande kortingcoupons.

St ralend de zomer door?St ralend de zomer door?

Kunstgebitten
Reparaties

Implantaten

Tel. 0297-285056
Raadhuisstraat 13

3648 AR Wilnis

Aangesloten bij zorgverzekeraars
Lid van het ONT   

(organisatie Nederlandse Tandprothetici)

H.R Sneeuwloper
A. Sneeuwloper

25 jAAR
eeN begRip iN

de RONde veNeN

Muziekwinkel

• muziekinstrumenten
  • accessoires
  • flightcase-materiaal
  • verhuur van
    geluidsapparatuur

OPEN:
maandag: 13.00-18.00 
dinsdag-vrijdag:  10.00-18.00
vrijdag koopavond: 19.00-20.30
zaterdag: 10.00-17.00

Schoolstraat 7 | Aalsmeer
0297-328044

www.stagemusic.nl

STAGE
MUSIC SHOP

Interactieve lezing 
over Troost & Verdriet: 

‘Verdriet, is dat een vriend of vijand?’
Dinsdag 18 juli 2017

van 19.30 tot 21.30 uur 
in Wijksteunpunt Bilderdijkhof, 

Bilderdijkhof 1 te Uithoorn

Deze avond is een initiatief van 
Uitvaartverzorging De Witte Roos. 

Tijdens de lezing laat gastspreekster Joke 
Verweerd ons ontdekken wat verdriet met ons 
doet en wat herinneringen voor ons kunnen 
betekenen na het afscheid van een dierbare.

De toegang is gratis.

Aanmelden kan via:
info@uitvaartdewitteroos.nl
of telefonisch 06-24612180

Beleef ons assortiment
tijdens de feestelijke
opening van Drinkhut

15 juli 2017 - 18:00 tot 21:00 uur
Joost van den Vondellaan 33B
1422 HK  UITHOORN
T. (0297) 76 90 18
E. info@drinkhut.nl
W. www.drinkhut.nl

Ontvang 10% korting op een artikel naar
keuze tegen inlevering van deze advertentie

Op vakantie? Niet getreurd! Deze actie is geldig tot en met 31 augustus 2017

Te koop: ChaleT
kunstof, l. 9.50 m. - br. 3.60 m.

Prima staat, incl. blokhut op ruime locatie 
in Ter Aar, park Mimosa. Parkkosten 2017 

zijn betaald. Zeer compleet, direct te 
aanvaarden. Bieden vanaf €10.000,-

06-24430008

WOK GAMBA’S
(IN FRANSE MARINADE)

400 GRAM 8,50

BRAM VAN DIERMEN WORLD OF FRESH FISH
Elke donderdag op de markt in Mijdrecht

HOLLANDSE
NIEUWE

(VERS VAN HET MES)
PER STUK 2,00

4 VOOR 7,50

WIJ BAKKEN TOT 17.00 UUR!!

DEZE AANBIEDINGENZIJN GELDIG OPDONDERDAG 13 JULIOP DE MARKTIN MIJDRECHT!

+ 100 GRAM EXTRA GRATIS!

1957                     2017

Op D.V. dinsdag 18 juli hopen onze lieve ouders, 
schoonouders, opa en oma en overgrootouders

Dirk van Egmond
&

Rie van Egmond – Strubbe 

Hun 60 jarig huwelijksjubileum 
te gedenken. Hiervoor zijn wij dankbaar en blij!

Van haRtE gEfElicitEERD.

Leen en Jeanette
Marina en Karry
Jamie en Michael
Derek en Masha

Rina en Henk
Janno en Nely
Jessica en Arnold

Cox en Léon
Milou en Eduard
Dave

D van Egmond
Scheepswerf 2
3648 AG Wilnis

Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer.
Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis.

www.uitvaartcentrumfinnema.nl

Mijn naam is Sander van der Duin, bedrijfsleider 
bij Uitvaartverzorging Finnema.
Uitvaartverzorging Finnema beschikt over alle 
faciliteiten om een begrafenis of crematie 
geheel naar uw wensen te verzorgen. 
Vanuit onze uitvaartcentra in Aalsmeer en 
De Ronde Venen staan wij garant voor het in 
detail uitvoeren van een verzorgde uitvaart.

Als er in uw directe omgeving iemand komt te 
overlijden, kunnen wij alle zorg van een 
begrafenis of een crematie van u overnemen. 
Wij zijn hiervoor dag en nacht bereikbaar.

De mensen achter 
Uitvaartverzorging Finnema

Persoonlijk en zorgvuldig
Altijd directe hulp bij overlijden

Dag en nacht bereikbaar  
0297 - 32 58 65

Tel. 0297-583448 Vinkeveen • Tel. 0294-293063 Baambrugge
Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen
E-mail: info@robvandevelde.nl • www.robvandevelde.nl

Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge
Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen
E-mail: info@robvandevelde.nl • www.robvandevelde.nl

Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge
Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen
E-mail: info@robvandevelde.nl • www.robvandevelde.nl

Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge
Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen
E-mail: info@robvandevelde.nl • www.robvandevelde.nl

Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge
Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen
E-mail: info@robvandevelde.nl • www.robvandevelde.nl

Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge
Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen
E-mail: info@robvandevelde.nl • www.robvandevelde.nl

0297-267 213 / www.chauffeurscollege.com / 0172-577 980 

Het ChauffeursCollege

Vrachtauto Rijbewijs + Nascholing Code 95 
(in 6 weken mogelijk) (maandelijkse trainingen)

Voor al uw Transportopleidingen: 

Maar ook:
Camper Rijbewijs (C1)
Aanhangwagen (CE)
HNR trainingen
VCA & BHV opleiding
Heftruck

* Gevraagd:
Oudijzer o.a. wasmachines, 
gasfornuis, vaatwassers, 
droger, kachels, fi etsen, radia-
tors, accu’s en div. metalen.
Tel. 020-6455546
Te koop:
Oude zijde pers 3.4x2.45prijs 
n.o.t.k.. Sultan topper 2.00x1.40 
z.g.a.n. €75,-. 2 creme lampen-
tafeltjes 70cm €50,-.
Tel. 06-22225483
Te koop:
Lnb duo van canaldigitaal voor 
ontvangst van de astra 1 en 
3 met 4 aansluitingspunten. 
Nieuw in doos € 30,-.
Tel. 06-43424100
Te koop:
9 zakken comp. €5,-. Nw. dub. 
fi etstas €5,-. Tel. met antw.app. 
€5,-.  Phillips scheerapp. €5,-. 
Nw. 2 gr. vellen €4,-. Nw. 3 DVD 
nat en wild €2,50.
Tel. 023-5282641
Te koop:
Dames fi ets; 3 vers. trom-
melrem met verl. en goed slot 
i.g.st. €65,-. Tel. 023-5336019
Te koop:
i.p.st. 5-zits hoekbank en 
voetenbank, beige wasbare 
bekleding €150,-.
Tel. 0297-325558
Te koop:
Adler fi etsdrager voor 2 fi etsen 
compleet met hulpstuk op de 
trekhaak en riemen i.z.g.st. 
€32.50. Tel. 0172-509847
Te koop:
Honden bench voor grote hond 
€35,-. Tel. 06-19754278
Te koop:
Nw. autoreservewiel thuis-
komer €49,-. Tel. 0297-565285
Te koop:
Fiets bobike achter op stoeltje 
€30,-. Tel. 06-23513803



G E M E E N T E N I E U W S

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

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 

ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum /receptie 
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

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

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

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

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

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

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissievergade-
ringen 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:
gemeente@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie, 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Gemeente Uithoorn

W W W . U I T H O O R N . N L

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen 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, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële 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 biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in 
de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk 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 be-
zwaar 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 bezwaarter-
mijn 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 onge-
daan 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 arron-
dissementsrechtbank (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 voorzie-
ning 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 Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten 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 tref-
fen. 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 verorde-
ningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebe-
kendmakingen.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.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE
Tijdelijk:
- Ontwerpbestemmingsplan Banken 1. Inzageperiode van 15 juni 2017 t/m 26 

juli 2017. Inlichtingen bij mevr. A. Stevens, Duo+ Vergunningen.
- Voorontwerpbestemmingsplan Randweg 145. Inzageperiode  van vrijdag 30 

juni 2017 t/m donderdag 13 juli 2017. Inlichtingen bij mevr. A. Stevens, Uit-
hoorn. 

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Poelweg 12 aanvraag ontvangen voor het organiseren van de Truckers Run 

op 7 oktober 2017. Ontvangen 3 mei 2017.
- Evenemententerrein De Kwakel Rozenlaan/Evenementenlaan. Aanvraag ont-

vangen voor het 42e Polderfeest van 2 t/m 6 augustus 2017. Ontvangen 31 
mei 2017.

- Aanvraag ontvangen voor de Kwakelse Kermis van 2 t/m 5 september 2017. 
Ontvangen 22 juni 2017.

- Poelweg achter 44 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het (tij-
delijk) plaatsen van een unit en het aanleggen van een stallingsruimte t.b.v. 
voertuingen. Ontvangen 1 juli 2017.

Vervolg op volgende blz.

Grofvuil ophalen, nu online doorgeven
Grofvuil mag niet bij het gewo-
ne huisvuil. Grofvuil past door ge-
wicht of afmeting vaak niet in een 

vuilniszak of een ondergrondse- 
of rolcontainer. U kunt grofvuil zelf 
brengen naar het scheidingsdepot 

in Uithoorn of u kunt het tegen be-
taling door de gemeente laten op-
halen. 

 

Reizen met kinderen
Reist u met een minderjarig kind 
(tot 18 jaar) naar het buitenland, 
dan moet u rekening houden met 
extra regels en uitgebreide con-
troles aan de grenzen. Geschei-
den en alleen met je kind of kin-
deren naar het buitenland voor 
een vakantie? Of gaat u met het 
samengestelde gezin op vakan-
tie? Dan gelden extra regels en 

controle. Denk aan de toestem-
ming van uw ex-partner om naar 
het buitenland te kunnen reizen! 
Dit geldt ook als kinderen met an-
deren die niet het gezag hebben 
- grootouders, ooms en tantes, 
vrienden - meegaan naar het bui-
tenland. Meer informatie over rei-
zen met kinderen leest u op rijks-
overheid.nl 

JOGG doet Uithoorn goed en 
gaat 3 jaar door!
JOGG Uithoorn (Jongeren op ge-
zond gewicht) zet zich in om ge-
zond eten en bewegen voor jonge-
ren gemakkelijk en aantrekkelijk te 
maken. Samen met partners organi-
seren zij activiteiten zodat kinderen 
een gezonde leefstijl met de paple-
pel krijgen ingegoten.  En met suc-
ces. Want het lijstje laat mooie resul-
taten zien: 

Van 2014 tot nu zijn er
- 4 basisscholen begonnen met 

een DrinkWater campagne bin-
nen schooltijd;

- 2 middelbare scholen die aan-
dacht hebben besteed aan de 
Gezonde leefstijl tijdens de Week 
van de Verleiding (2x per jaar);

- 2 kinderdagverblijven zijn begon-
nen met een DrinkWater cam-
pagne binnen de dagopvang;

- 150 kinderen bij het laatste be-
zoek aan het consultatiebureau 
een DrinkWater bidon hebben 
ontvangen;

- 7 maatschappelijke en 7 com-
merciële partijen actief betrokken 
bij JOGG Uithoorn;

- 6 PPS partners die JOGG mede 
een succes maken;

- 405 activiteiten georganiseerd na 
schooltijd onder de JOGG para-
plu.

‘Alle reden om met elkaar door te 
gaan’, zegt wethouder Ria Zijlstra. 
‘Met veel plezier heb ik een hand-
tekening gezet onder de overeen-
komst voor nog  drie jaar JOGGEN. 
Wat mij betreft kan de JOGG para-
plu nog veel groter en kan het JOGG 
tempo niet hoog genoeg zijn. Want 
het lijken soms kleine stapjes die we 
zetten: water drinken op school in 
plaats van zo’n lekker pauzedrank-
je bijvoorbeeld. Maar een klein stap-
je voor het kind van nu betekent een 
enorme stap voor de volwassene 
van later.’

Fenke van Rossum (sportcoach Vi-
det & organisator JOGG activitei-
ten) voerde afgelopen drie jaar de 
regie over de organisatie van de ac-
tiviteiten. ‘Ik geniet van het werken 
met kinderen. En, net als de kinde-
ren, kom ook ik graag met een goed 
rapport thuis. Dan is het top dat on-
ze cijfers op alle onderdelen positief 
zijn. Bij het eten van fruit hebben we 
zelfs een stijging van 6,5 % bereikt. 
Mijn lat ligt voor de komende drie 
jaar weer een stukje hoger. Want we 
hebben van én met elkaar geleerd 

en weten dat die lat hoger kan. Dus 
we stropen de mouwen op en gaan 
samen voortvarend aan de slag.’

Meten is weten
- 31,5 % van de kinderen drinkt 

water  in plaats van gezoet drank-
je (was 25,6%)

- 85,5% eet iedere dag ontbijt (was 
83,6%),

- 14,4% behaalt de groentenorm 
van dagelijks minimaal 150 gram 
groente (was 11%)

- 22,3% eet twee of meer stuks 
fruit per dag (was 15,8%)

Wat is JOGG?
JOGG (Jongeren Op Gezond Ge-
wicht) is een aanpak die bewezen 
effectief is om de stijging van over-
gewicht bij jongeren (0-19 jaar)  om 
te zetten in een daling. Het is een 
beweging waarbij iedereen in stad, 
dorp of wijk zich inzet om gezond 
eten en bewegen voor jongeren ge-
makkelijk en aantrekkelijk te maken. 
Het is een lokale aanpak waarbij niet 
alleen ouders en gezondheidspro-
fessionals zich bezighouden met het 
bevorderen van een gezonde leef-
stijl bij kinderen, maar bijvoorbeeld 
ook winkeliers, bedrijven, scholen en 
de gemeente zelf. 

Meer informatie of goede 
suggestie? 
Wil je meer informatie over JOGG 
Uithoorn of heb je een goed idee 
of een leuke suggestie? Dan kun 
je contact opnemen met de JOGG 
regisseur Fenke van Rossum, via 
fvanrossum@sportservicehaarlem-
mermeer.nl  

Wie doen er mee? 
Scholen:
- De Kwikstaart
- ’t Duet
- ’t Startnest
- De Vuurvogel
Kinderopvang:
- Solidoe
- Brood en Spelen 
 (de Blokkendoos)
PPS partners:
- AH Zijdelwaard
- AH Jos van de Berg
- Zorg en Zekerheid
- Amstelhof Sport & Health Club
En verder...
- Gemeente Uithoorn
- Zorg en zekerheid
- De Goudreinet
- AKU Uithoorn; Videt

Maak gebruik van de 
Burenkaart tijdens de vakantie
De vakantieperiode breekt weer 
aan. Helaas hebben inbrekers nooit 
vakantie en maken juist van deze 
periodes gebruik om bij onbewoon-
de woningen in te breken. Buiten dat 
u zelf preventieve maatregelen kunt 
treffen uw woning goed te beveili-
gen, willen wij u ook hierbij wat han-
dige tips geven. Zoals de burenkaart 
en de vakantieservice van de politie.

Burenkaart
Op deze kaart staan tips hoe u er-
voor kunt zorgen dat het voor in-
brekers net lijkt of er iemand thuis 
is. Eén van de tips is s ’avonds een 
lampje aandoen. Daarnaast kunt u 
vragen of de buren de container bui-
ten willen zetten op de juiste dag. 
In geval van nood weten de buren 
hoelang u nog afwezig bent en hoe 
zij u kunnen bereiken. Bekijk de Bu-
renkaart via www.uithoorn.nl of kom 
hem afhalen op het gemeentehuis. 

Vakantieservice van de politie
Bij niet veel inwoners is het bekend, 

maar u kunt gebruiken maken van 
de vakantieservice van de politie. 
U stelt hierbij de politie op de hoog-
te van uw afwezigheid of vakantie. 
Door eenvoudig een e-mail te stu-
ren zal de politie een extra oogje 
in het zeil houden als u op vakan-
tie bent. Tijdens uw afwezigheid zal 
uw huisadres extra aandacht krij-
gen tijdens de surveillance. Indien 
hiervoor aanleiding bestaat, bijvoor-
beeld wanneer een raam of deur 
openstaat, zal contact worden op-
genomen met het door u opgege-
ven waarschuwingsadres, zodat 
maatregelen genomen kunnen wor-
den.

Hoe werkt de vakantieservice 
van de politie
U stuurt een e-mail naar intake.ser-
vice.aalsmeeruithoorn@politie.nl. In 
deze e-mail geeft u uw adresgege-
vens, periode van afwezigheid en 
het waarschuwingsadres of de sleu-
telhouder (naam, adres én telefoon-
nummer) door.

Niets om aan te trekken?
Een opgeruimde kledingkast 
doet wonderen!
Een overvolle kledingkast en toch 
het gevoel niks aan te kunnen trek-
ken? Herkenbaar! Waarschijnlijk net 
zo herkenbaar als die kledingstuk-
ken in uw kast waar u het bestaan 
niet meer van wist.

U een opgeruimde kledingkast, 
Sympany een gevulde 
textielcontainer
Dan is dit hét uitgelezen moment om 
uw kledingkast eens grondig op te 
ruimen. Wist u dat dit meestal in het 
voor- en najaar gebeurt. De zoge-
naamde seizoenswisselingen zoals 
we ze bij Sympany ook wel noemen. 
Gelukkig hebben wij hierin al jaren-
lange ervaring. De textielcontainers 
van Sympany lopen in deze perio-
de namelijk veel sneller vol, daarom 
verhogen wij als vanzelfsprekend de 
inzamelmomenten in deze periode.

Help het milieu en doneer uw 
oude goed in de textielcontainers 
van Sympany
Een opgeruimde kast geeft niet al-
leen overzicht, maar brengt ook 
een stukje rust. Weg met dat jas-
je met die te korte mouwen of die 
broek met veel te korte pijpen. Kle-
ding, schoenen of accessoires die 
u niet meer draagt, horen natuur-
lijk niet in het restafval, maar in een 
van de Sympany textielcontainers in 
uw gemeente. Door uw oude textiel 
gescheiden in te leveren, draagt u 
ook nog eens bij aan een beter mi-
lieu. Kijk www.sympany.nl voor uw 
dichtstbijzijnde textielcontainer loca-
tie en meer informatie.

Dit mag in de textielcontainer:
Via het online formulier via www.
uithoorn.nl/grofvuil kunt u uw grof-
vuil aanmelden. Doe dit uiterlijk el-
ke dinsdag vóór 12.00 uur. Iedere 
woensdag wordt het aangemelde 
grofvuil opgehaald.



Gemeente Uithoorn wil zoveel 
mogelijk jongeren laten sporten

Het lijkt een tegenstrijdigheid: aan 
de ene kant gaat de gemeente Uit-
hoorn (fors) bezuinigen op sportac-
commodaties en sportverenigingen, 
maar anderzijds wil men dat zoveel 
mogelijk jongeren gaan sporten. 
Ook jongeren waarvan de ouders 
sporten of deelname aan culture-
le activiteiten niet kunnen betalen. 
Het Jeugdsportfonds en het Jeugd-
cultuurfonds bieden echter een op-
lossing. Deze fondsen dragen jaar-
lijks financieel bij om deelname aan 
sport en/of cultuur mogelijk te ma-
ken, zoals muziek of toneel. Het 
geld komt dus uit een ‘ander pot-
je’. De bijdrage kan worden ge-
bruikt voor bijvoorbeeld het betalen 
van contributie en lesgeld of sport-
kleding, maar ook voor zwemles om 
het A+B diploma te halen. De fond-
sen betalen het geld direct aan de 
(sport)vereniging en de sportwin-
kel. Degenen die ervoor in aanmer-
king komen hoeven het geld zelf 
niet voor te schieten. Ouders van 
kinderen die het niet kunnen beta-
len moeten wel zelf via een inter-
mediair een aanvraag indienen bij 

het Jeugdsportfonds of het Jeugd-
cultuurfonds. De gemeente wil het 
dan vervolgens mogelijk maken dat 
kinderen die graag willen sporten 
of deel willen namen aan culturele 
activiteiten lid kunnen worden van 
een vereniging.

Stimuleren
Sinds dit voorjaar werkt de ge-
meente Uithoorn samen met het 
Jeugdsportfonds en het Jeugdcul-
tuurfonds. Hiermee wil het colle-
ge stimuleren dat nog meer kin-
deren van gezinnen met een mini-
mum inkomen kunnen sporten of 
meedoen aan culturele activitei-
ten. Inmiddels zijn de eerste resul-
taten van de samenwerking bekend 
en die zijn zeer positief te noemen. 
Maar men wil nog meer jongeren 
bereiken. Na de zomer start voor 
veel activiteiten een nieuw seizoen 
in sport- en cultuurmogelijkheden 
waaruit kinderen volop kunnen kie-
zen als zij ergens aan willen mee-
doen. Dan moeten ouders die wil-
len dat hun kind hiervoor in aan-
merking willen komen dit wel tij-

dig aangeven. De gemeente wil het 
voor gezinnen met een inkomen tot 
125 procent van de bijstandsnorm 
makkelijker maken om een bijdra-
ge te krijgen voor sport- en cul-
tuuractiviteiten. Dat gebeurt door 
het inzetten van zogeheten ‘ínter-
mediairs’ (tussenpersonen). Dit zijn 
mensen die op een of andere ma-
nier betrokken zijn bij de opvoe-
ding en verzorging van het kind/
de kinderen. Dat kan bijvoorbeeld 
een leerkracht, jeugdhulpverlener, 
maatschappelijk werker, jongeren-
werker of buurtsportcoach zijn. Ou-
ders moeten het bij een van deze 
mensen aankaarten dat zijn in aan-
merking willen komen voor een bij-
drage. Deze intermediair dient de 
aanvraag van de ouder(s) bij het 
fonds in. Dat voorkomt veel admi-
nistratieve rompslomp voor de ou-
ders. Het Jeugdsportfonds of het 
Jeugdcultuurfonds bepaalt of de 
aanvraag wordt gehonoreerd. Zo 
ja, dan hebben de intermediairs te-
vens een controlerende taak of het 
kind daadwerkelijk deelneemt aan 
de activiteit(en).

Ook zwemles
Het Jeugdsportfonds is bedoeld 
voor kinderen van 4 tot 18 jaar die 
staan ingeschreven in de gemeen-
te Uithoorn. Het fonds betaalt con-
tributies, sportkleding en sportattri-
buten tot een maximumbedrag van 
225 euro per kind. Van dit bedrag 
kan maximaal 100 euro worden be-
steed aan sportkleding of sport-
attributen. Daarnaast betaalt het 
Jeugdsportfonds eenmalig zwem-
lessen voor het behalen van het A+ 
B diploma tot een maximum bedrag 
van 800 euro per kind. Het fonds 
vergoedt rechtstreeks de contribu-
ties aan de sportvereniging en voor 
sportkleding en -attributen aan de 
winkel. Dit om ervoor te zorgen dat 
het geld ook daadwerkelijk het kind 
ten goede komt. Er wordt dus geen 
geld uitgekeerd aan het kind of aan 
de ouder(s) dan wel verzorger(s). 
Voorts kan niet in hetzelfde jaar zo-
wel bij het Jeugdsportfonds als het 
Jeugdcultuurfonds een aanvraag 
worden ingediend. Het is het een of 
het ander. Een aanvraag wordt nooit 
automatisch verlengd. Dat houdt in 
dat er ieder jaar een nieuwe aan-
vraag moet worden ingediend. Ove-
rigens is het bedrag dat voor cul-
tuur kan worden uitgekeerd vastge-
steld op een maximum van 425 eu-
ro. Op dit moment wordt ervan uit-
gegaan dat er in Uithoorn onge-
veer 685 kinderen zijn in gezinnen 
met de 125 procent norm. Daarvan 
hebben er zich volgens wethou-
der Marvin Polak tijdens de com-
missievergadering Leven op 15 ju-
ni jl. 67 ingeschreven voor sport en 
7 voor cultuur in 2017. In totaal dus 
74. Voor het komend seizoen hoopt 
men meer kinderen te bereiken. 
Het maximum wat is vastgesteld 
binnen het budget is 250 kinderen 
voor sport inclusief 40 voor zwem-
les. Voor cultuur is het aantal even-
eens bepaald op 40 kinderen. In 
verhouding tot 2017 kunnen er dus 
nog wel wat bij en wie zou het laten 
liggen als deelname door een fonds 
wordt betaald?! Zie voor meer infor-
matie over het onderwerp ook de 
website van de gemeente.

Groep 8 Kids College sluit 
af met musical 
Op dinsdagavond 4 juli was het zo-
ver! Eindmusical van groep 8 van 
het Kids College uit Wilnis. Na al 
twee uitvoeringen gegeven te heb-
ben aan de kinderen van de school 
en de opa's en oma's en andere ge-
nodigden, traden de kinderen dins-
dagavond op voor de ouders. De 
musical ging over het mysterie van 
de DJ! Het leuke van de musical is 
dat de kinderen samen met de juf 
de musical  hebben geschreven. Het 
mysterie van de DJ, ging over een 
koning met 3 kinderen. De troonop-
volger wilde liever geen koning wor-
den maar een DJ. Er werd een feest 
voor de koning georganiseerd waar 

de DJ op zou treden. Dus de vraag 
is gaat de koning ontdekken wie de 
DJ is??? Tijdens het feest waren er 
natuurlijk ook nog dieven, gekkies 
en zwervers die het feest wilde ver-
storen, verstrooide agenten, body-
guards en een fotograaf en journa-
list die alles vast wilde leggen. Na 
de musical werd er nog een mooi 
lied gezongen door de kinderen dat 
ze er klaar voor waren de nieuwe 
stap naar het voorgezet onderwijs te 
maken. Daarna hebben de kids zich 
lekker uitgeleefd op de disco waar-
van een van de leerlingen de ech-
te DJ was en daarna volgde het offi-
ciele afscheid van school. 

W W W . U I T H O O R N . N L

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

- De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park 
Krayenhoff, Buitendijks)

- Sportlaan 17 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden 
van een winkelruimte. Ontvangen 21 juni 2017. 

- Evenemententerrein Legmeer-West. Aanvraag ontvangen van Solidoe Kin-
deropvang voor het organiseren van een sportdag op 27 juli 2017 van 11.00 – 
16.00 uur. Ontvangen 5 juli 2017.

Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 18. Kennisgeving incidentele festiviteit op18 november 

2017ontvangen van de exploitant van The Party Factory Uithoorn. Ontvangen 
op 4 juli 2017.

- Wilhelminakade 3. Kennisgeving incidentele festiviteit op 21 juli 2017 ontvan-
gen van de exploitant van Café De Gevel. Ontvangen op 4 juli 2017.

Zijdelwaard (Europarei)
- Van Eedenlaan 21 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaat-

sen van dakkapellen. Ontvangen 28 juni 2017.
-	 Vijver	Alfons	Ariënslaan/Wiegerbruinlaan,	aanvraag	omgevingsvergunning	

voor het plaatsen van een kunstwerk. Ontvangen 30 juni 2017;
- Aanvraag ontvangen van buurtbeheer Zijdelwaard en Europarei voor het orga-

niseren van diverse zomeractiviteiten. Ontvangen 14 juni 2017.

 BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun 
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noe-
men aanvraag
De Kwakel
- Noorddammerweg nabij 1, kavel 3, aanvraag omgevingsvergunning voor het 

oprichten van een woning.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u 
dat moet doen leest u bovenaan  in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Dwarsweg 10, omgevingsvergunning voor het wijzigen van een bedrijfswoning 

naar een plattelandswoning. Bezwaar: t/m 9 augustus 2017.
- Achterweg 50, omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van de 

woning als bedrijfswoning naar het gebruik als plattelandswoning. Bezwaar: t/m 
17 augustus 2017.

- Mijnsherenweg 8, omgevingsvergunning voor het plaatsen van gevelreclame. 
Bezwaar: t/m 17 augustus 2017.

Dorpscentrum
- Koningin Julianlaan 18. Kennisgeving incidentele festiviteit voor het ten geho-

re brengen van geluid tijdens een feest aan de exploitant van The Party Facto-
ry Uithoorn op:

 - 7 juli 2017 van 20.00 tot 01.00 uur
 - 14 juli 2017 van 20.00 tot 01.00 uur
 - 15 september 2017 van 20.30 tot 01.00 uur
 - 29 september 2017 van 20.00 tot 01.00 uur

 - 11 november 2017 van 20.30 tot 01.00 uur. 
- Marktplein 2a. Kennisgeving incidentele festiviteit voor het ten gehore brengen 

van geluid tijdens een feest aan de exploitant van Geniet aan de Amstel op 2 
september 2017 van 20.00 tot 01.00 uur.

- Dorpsstraat 11, omgevingsvergunning voor het vernieuwen van een winkelpui. 
Bezwaar : t/m 9 augustus 2017.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Gaastmeer 7, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevel. Bezwaar: 

t/m 16 augustus 2017.
- Eendracht. Verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een buurt-

barbecue voor de bewoners van de Eendracht op 8 juli 2017 van 17.00 tot 24.00 
uur.

Thamerdal
- Zijdelveld 54. Kennisgeving incidentele festiviteit voor het ten gehore brengen 

van geluid tijdens een feest aan de exploitant van Hotel Hengelsport op 6 au-
gustus 2017 van 15.30 tot 01.00 uur.

Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein 77b. Exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan de ex-

ploitant van Grillroom Bon Appetit t/m 4 juli 2020. Bezwaar t/m 17 augustus 
2017.

Overige bekendmakingen Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning verleend aan Atletiek Klub Uithoorn voor het plaatsen van 10 re-

clameborden en 2 spandoeken van 20 juli t/m 3 augustus 2017 om bekendheid 
te geven aan het evenement Polderloop op 3 augustus 2017. Bezwaar t/m 14 
augustus 2017.

Vervolg van vorige blz.

Gemeenteraad Uithoorn 
stelt bewoners teleur
Kinderen met spandoek ‘Geen beton op ’t gazon’

tie van Ons Uithoorn en het CDA, 
waarin gevraagd werd om alsnog 
een actief participatieproces aan te 
gaan, werd met ruime meerderheid 
verworpen. De door het bewoners-
comité aangedragen informatie en 
het aangeboden alternatieve plan 
voor de speelkooi zijn vreemd ge-
noeg door de fracties in het debat 
niet ingebracht.

Nader overleg
Groen Uithoorn gaf enige tijd ge-
leden aan het bewonerscomité aan 
geen voorstander van de plannen te 
zijn en de kenbaar gemaakte zorgen 
te onderschrijven. Deze partij liet in 
eerste termijn weten de motie te on-
derschrijven, maar deed dat uitein-
delijk niet en verklaarde zich vervol-
gens zelfs voorstander van het plan. 
Ons Uithoorn vroeg de wethouder 
of zij de sponsoren had geïnfor-
meerd over de gerezen tegenstand. 
Dat bleek zij niet te hebben gedaan. 
VVD en DUS! trachtten de wethou-
der te bewegen om met het bewo-
nerscomité nogmaals te overleggen. 
De wethouder deed daar geen toe-
zeggingen over. Zij heeft het bewo-
nerscomité inmiddels wel uitgeno-
digd voor nader overleg. 

Sponsoren lopen risico
Ondertussen heeft het bewonersco-
mité de sponsoren van de speelkooi 
geïnformeerd over de tegenstand 
van de buurt. Daarbij is aangege-
ven dat het plan in het geheel geen 
buurtinitiatief is, terwijl het plan als 
een buurtinitiatief aan hen is ge-
presenteerd. Ook is hen laten we-
ten dat er geen aantoonbare voor-

Deze week heeft de Kon. Juliana-
school afscheid moeten nemen van 
maar liefst drie leerkrachten. In de 
groepen 1/2A, 7 en 8 stond de he-
le maandag in het teken van het af-
scheid. Aan het einde van de mid-
dag stroomde de complete school 
samen op het schoolplein waar een 
erehaag werd gevormd door al-
le leerlingen. Juf Marjanne, mees-
ter Krijn Dirk en meester Hage lie-
pen door de erehaag heen en kwa-
men uit bij de pingpongtafel, waar 
ze bovenop moesten gaan staan. 
Daar werden ze in het zonnetje ge-
zet, maar mochten ze ook nog even 
hun dansskills vertonen. Dat werd 
gedaan op bijpassende liedjes, wat 
natuurlijk een vermakelijke verto-
ning was.
Na schooltijd was er tijdens de af-

scheidsreceptie gelegenheid voor 
de ouders om de drie leerkrachten 
persoonlijk te bedanken. Dat ge-
beurde onder het genot van kof-
fie, thee, fris en lekkere hapjes. Ook 
werden de vertrekkende leerkrach-
ten persoonlijk toegesproken door 
de voorzitter van het bestuur en 
kregen ze een mooie bos bloemen 
en een bon.
De Kon. Julianaschool gaat drie ge-
weldige leerkrachten missen, maar 
wenst hen heel veel succes op hun 
nieuwe werkplek. Directeur Kees 
Hoogendoorn maakt zich geen zor-
gen voor het komende jaar. “We 
hebben drie getalenteerde nieu-
we leerkrachten kunnen aannemen 
voor volgend schooljaar. Nu gaan 
we weer verder bouwen. Daar heb-
ben we vertrouwen in.” 

Kon. Julianaschool neemt 
afscheid van drie leerkrachten

standers zijn voor de speelkooi. In-
middels hebben 152 buurtbewo-
ners wel hun handtekening gezet 
tegen het plan. Het bewonerscomi-
té meent dat een dergelijk grote te-
genstand uit de buurt de sponso-
ren geen goodwill onder bewoners 
oplevert. In feite financieren zij ne-
gatieve beeldvorming over zichzelf 
door tegen de wens van de bewo-
ners de speelkooi financieel moge-
lijk te maken. Daardoor lopen zij on-
miskenbaar imagoschade op. 

Vertrouwen in sponsoren
De sponsoren - Stichting GO4Kids, 

Zorg en Zekerheid, Coöperatiefonds 
Rabobank, JOGG Uithoorn, Spor-
timpuls, Initiatievenfonds, Stichting 
Jongeren in Uithoorn, Vita Welzijn, 
Anwb en PPG Sigma - zijn daarom 
gevraagd om vanwege het ontbre-
ken van een draagvlak onder buurt-
bewoners af te zien van hun bijdra-
ge. Juist om die reden heeft in het 
recente verleden de Krajicek Foun-
dation afgezien van de realisatie van 
een Krajicek Court bij de Europarei. 
Het bewonerscomité vertrouwt dat 
de sponsoren van de beoogde res-
pectievelijk gewraakte speelkooi dit 
voorbeeld zullen volgen.

De gemeenteraad van Uithoorn 
heeft de bewoners rond het park 

de Groen-Rode Scheg fors teleur-
gesteld door afgelopen donderdag 

de aanleg van een multifunctionele 
speelkooi te ondersteunen. Een mo-
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Afscheid van het schooljaar 
op OBS Molenland
Nadat groep 8 op woensdag op ge-
paste afscheid nam van de school, 
hebben de groepen 1 t/m 7 donder-
dag als afscheid van het schooljaar 
een spelletjesmiddag gehad. Op 
OBS Molenland in Mijdrecht, beste-
den wij veel aandacht aan groeps-
vorming, zowel binnen de groep als 
schoolbreed. De spelletjesmiddag 
is daar een goed voorbeeld van, de 
groepjes worden gevormd door kin-
deren uit alle groepen door elkaar 
husselen. De oudste kinderen ha-
len de jongere kinderen op uit hun 
klas en dat groepje blijft bij elkaar. 
De oudsten zorgen voor de jonge-
re leerlingen en met elkaar heb-
ben ze een spelletjes uitgezocht. 

Er was een divers aanbod: sjoelen, 
Stratego, Woordzoeker, kwartetten, 
Mens Erger Je Niet, Ganzenbord, 
Twister, 30 Seconds junior, Wie ben 
ik? en Memory- er was voor ie-
der wat wils! Als er bij een spel ‘te 
veel’  spelers waren pasten de kin-
deren dat zelf aan en maakten ze 
teams, was een spelletje moeilijk, 
dan speelden de oudere kinderen 
samen met de jongere kinderen. 
Een mooi staaltje toepassing van de 
Leefstijllessen. Na een uur hebben 
we de middag in de eigen klas af-
gesloten. Op vrijdag werd de school 
‘vakantieproof’ gemaakt, nu kunnen 
we allemaal genieten van een wel-
verdiende vakantie!

10 jaar Basisschool De Zon
Dit jaar bestaat basisschool De 
Zon in De Kwakel, 10 jaar en dat 
moet uiteraard groots gevierd wor-
den. Woensdag 5 juli was het zover; 
aan alle leerlingen werden er tal 
van workshops gegeven door ou-
ders, oma's, juffen en enthousias-
te vrijwilligers. Iedereen heeft zich 
keihard ingezet om deze dag tot 
een succes te maken. De leerlin-
gen konden twee workshops kie-
zen en gingen in kleine groepjes 
aan de slag. Zo zijn er bloemstuk-
ken gemaakt, (met een robot) ge-
danst, gesport, geschminkt, vlag-
gen gemaakt, taarten versierd en 
er stond een echte graafmachi-
ne op het plein waar kinderen 
een spel mee konden doen. Daar-

naast konden ze ook deelnemen 
aan een yogaworkshop of tekenen 
met inkt om heerlijk te ontspannen 
en ga zo maar door... Veel kinderen 
zijn met activiteiten bezig geweest 
waar ze anders nooit mee in aan-
raking zouden komen, hierdoor wa-
ren ze enorm enthousiast. De sfeer 
was geweldig; allemaal blije gezich-
ten. Het fantastische weer was een 
extra cadeautje, want bij een jubi-
leum hoort natuurlijk taart en ca-
deaus. Alle leerlingen zijn getrak-
teerd op een taartje met het logo 
van de school en hebben als aan-
denken een sleutelhanger gekre-
gen, zo kunnen ze nog jaren te-
rugdenken aan deze zeer geslaag-
de dag.

De Eendracht neemt 
afscheid van groep 8!
Afscheid van groep 8 van OBS de 
Eendracht uit Mijdrecht. Een prach-
tige avond vol van verrassingen, 
ontroering en vooral heel veel ple-
zier. Wat hebben de kinderen (en al-
le andere aanwezigen) genoten! Na 
het diner op de patio buiten volg-
de een zenuwslopende hoofdfilm, 
met in de hoofdrollen alle leerlingen 
en een swingende discoavond. Een 

dag later heeft de hele school als af-
scheid, groep 8 onder de feestbo-
gen laten lopen, op weg naar een 
spannende toekomst die het ver-
volg zal zijn op OBS De eendracht! 
Het team van De Eendracht hoopt 
dat dit een mooie herinnering mag 
blijven aan een schoolperiode waar 
je vast nog weleens aan terug zult 
denken! 

Driehuisschool neemt 
afscheid
Afgelopen weken stond afscheid 
nemen bij de Driehuisschool in 
Mijdrecht, hoog in het vaandel. Na 
jaren zijn sporen verdiend te heb-
ben als directeur en bovenschools 
directeur bij de stichting KPO Anto-
nius zegt Driehuisschool Directeur 
Onno Stokhof vaarwel. Hij heeft een 
nieuwe werkplek gevonden in Koc-
kengen. Wij wensen hem daar veel 

succes. Juf Hanny Feijen, sinds 1974 
werkzaam bij dezelfde stichting als 
leerkracht en later als Intern Bege-
leider, gaat van haar pensioen ge-
nieten. Gezamenlijk hebben zij alle 
leerlingen getrakteerd op een heer-
lijk ijsje. Zelf werden ze op het plein, 
met voor beiden een door de leer-
lingen gemaakt cadeau, in het zon-
netje gezet. 

Leerlingen de Springschans 
starten eigen bedrijf
Mya, Virginia en Jet zijn drie leer-
lingen uit groep 8B van de Spring-
schans in Uithoorn, en hebben een 
extra project gedaan voor school. 
Zij mochten gaan uitzoeken wat er 
zou gebeuren als je een eigen be-
drijf zou starten. Het leek de mei-
den leuk om een eigen bedrijf te 
starten en spullen te verkopen voor 
het goede doel KNGF (Koninklijke 
Nederlandse Geleidenhond Fonds). 
Zij hebben afgelopen zaterdag hun 
laatste verkoopdag gehad en heb-
ben veel spullen verkocht en dona-
ties opgehaald. De meiden hadden 
als idee om make-up in te kopen 
en met een iets hogere prijs te ver-
kopen. Verder hebben ze armban-
den gemaakt en cakejes en koek-
jes gebakken. Om hun plan te laten 
slagen hebben ze contact opgeno-
men met Patrick van Albert Heijn 
Jos van den Berg. Ze hebben ge-
vraagd of ze een kraampje voor de 
Albert Heijn mochten plaatsen om 
hun spullen te verkopen. Jos van de 
Berg heeft de overige winkeliers in-

geschakeld en akkoord gevraagd. 
Dit was enorm snel geregeld zodat 
de meiden het goede doel konden 
benaderen met het goede nieuws. 
Ze hebben contact opgenomen met 
de KNGF en verteld wat hun plan 
was. Deze stichting was hier na-
tuurlijk enorm blij mee en hebben 
de meiden voorzien van een infor-
matiepakket, kartonnen collecte-
bus, kaarten, folders en ballonnen. 
Ze hebben een aantal keren op 
dinsdag- en zaterdagmiddag ge-
staan met hun kraampje tegenover 
de Albert Heijn. Naast verkoop zijn 
ze ook rondgegaan met de collec-
tebus. De gulheid van vele mensen 
was geweldig om te zien en er wa-
ren soms hele grote donaties waar 
de meiden enorm blij van werden. 
Volgende week zal er een afspraak 
gemaakt worden met de stichting 
om een afspraak te maken en het 
geld te overhandigen. Mya, Virginia 
en Jet vonden het erg leuk om dit 
te doen en zijn erg blij dat de actie 
geslaagd is. 

Groep 8 OBS Molenland 
zwaait uit
Op dinsdag 4 juli heeft groep 8 van 
OBS Molenland uit Mijdrecht, af-
scheid genomen van hun basis-
school. In de afgelopen jaren die zij 
hebben doorgebracht op hun OBS 
Molenland hebben zij een basis 
gelegd voor de grote stap naar de 
middelbare school. Het blijft ieder 
jaar weer een bijzondere stap die 
de kinderen gaan nemen. Als team 
hebben wij met veel plezier de kin-
deren begeleid, ieder op hun eigen 
niveau. De musical die door deze 
groep is opgevoerd, is met veel ple-

zier bekeken. In de middag moch-
ten de kinderen van school de mu-
sical bekijken, de avond was spe-
ciaal voor ouders en genodigden. 
Na afloop van de musical werd ie-
dere leerling persoonlijk toegespro-
ken door de leerkrachten en kregen 
zij een mooi aandenken mee naar 
huis. Na een drankje en even napra-
ten was het tijd om afscheid te ne-
men. Nou ja… op woensdag moch-
ten de groep achters als laatste af-
scheid en traditiegetrouw door het 
raam van de klas naar buiten! 

OBS De Kajuit sluit 
lustrumjaar af met circusfeest
Het hele schooljaar door hebben 
er al lustrumactiviteiten  plaatsge-
vonden bij De Kajuit, want de Kajuit 
bestaat alweer 30 jaar en dat moest 
gevierd worden! Het lustrumjaar 
met als thema “bewegen” start-
te in september met een sport- en 
speldag. Ook het Sinterklaasfeest 
had met bewegen en feest te ma-
ken. Zo bracht de bakkerspiet een 
heerlijke slagroomtaart mee om 
het feest compleet te maken. In fe-
bruari was er een groots verkleed-
feest waarbij  allerlei actieve spel-
letjes gedaan werden door de kin-
deren. Het lustrumjaar werd vorige 
week afgesloten met een fantasti-
sche circusweek. Maandag wer-
den de kinderen opgewacht op het 
schoolplein door, als clowns verkle-
de, juffen en meesters. De kinderen 
en hun ouders dansten door een 
gekleurde haag de school in en de 
circusweek kon beginnen. De kin-

deren hebben deze week geknut-
seld en allerlei acts gedaan die met 
circus te maken hadden. Donder-
dag werd er buiten een echte cir-
cuspiste opgebouwd en waarin de 
kinderen allerlei circusacts oefen-
den. Daarbij werden ze begeleid 
door enthousiaste ouders en/ of 
opa’s en oma’s. Het was geweldig 
om te zien hoe oma, met de klein-
tjes, een act maakte met jongleer-
doekjes. Het was echt feest! Als af-
sluiting lieten de kinderen aan de 
ouders en andere belangstellenden 
in een echte circusvoorstelling zien 
wat ze allemaal geoefend hadden. 
Na afloop van de voorstelling kre-
gen de kinderen nog een ijsje. Dat 
hadden ze wel verdiend, want wat 
hebben ze hard gewerkt en wat 
was het warm! Met een setje jong-
leerballen als cadeautje gingen de 
kinderen moe, maar voldaan weer 
naar huis toe.

Geen krant?
0297-581698
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In een feestelijk versierde au-
la vonden op woensdag 5 en don-
derdag 6 juli de diploma uitreikin-
gen plaats voor VWO en HAVO 
van het Alkwin Kollege in Uithoorn.  
Bij het VWO zijn dit jaar 110 leer-
lingen geslaagd, ruim 87% van de 

kandidaten hebben het diploma 
behaald. Rosalie Overing, Marsha 
Kamsteeg en Angela van Sprang 
zijn cum laude geslaagd. Angela is 
zelfs met gemiddeld een 9 geslaagd: 
als het predicaat summa cum laude 
bij het voortgezet onderwijs zou be-
staan, heeft zij dat verdiend! Bij het 
HAVO is bijna 92% geslaagd: 120 
leerlingen konden het diploma in 
ontvangst nemen, Mauro Beenders 
cum laude! 

110 geslaagden VWO
Annick Aarsen; Ehab Abdelmola; 
Alexander van Alphen; Sascha Bak-
ker; Toine Bartels; Lotte Baudert; 
Joost Beerens; Elise Beijer; Estel-
le Bouter; Jur Brakel; Josse Broek-
kamp; Pieter de Bruine; Robin Bu-
ren; Cindy Burg; Lisa Camfferman; 
Demi Coenraads; Judith van Coe-
vorden; Fei Duindam; Derk van Ee; 
Jessie Eickhoff; Bram van Eijk; Tijn 
Faber; Annika van Gastelen; Maxx 

Germers; Jimmy Gijsel; Bram Groot-
jans; Lies de Haan; Sanne Habets; 
Lana Hagedoorn; Noa Hamacher; 
Rik van den Hemel; Thierry van ‘t 
Hof; Reinard Hogenboom; Coen 
Holland; Zoë Hoogenbosch; Bob-
bie Hoogendoorn; Isabel Hooijman; 
Sam Houdijk; Joep Jansen; Eve-
lien de Jong; Mike de Jong; Marsha 
Kamsteeg; Maxime Karsten; Lot-
te Ketelaar; Geert Koeleman; Jas-
per Koenen; Denise Kooter; Mijn-
tje Kranenburg; Wessel Krenn; Ken-
dra Krimp; Stephan Kroon; Eva van 
Leeuwen; Tim Lotgerink; Gayle Lut-
chman; Paula Meekel; Sophie Mee-
kel; Martin Meijer; Full Mocking; 
Marissa Mul; Yves Onclin; Sere-
na van Oosten; Cherwin Ort; Es-
mée Oud; Sonny Oudshoorn; Lot-
te Overbeek; Rosalie Overing; Stijn 
Overwater; Jasper Paul; Rick Pie-
terse; Maurik van de Pol; Patryc-
ja Poslednik; Dennis Pronk; Robin 
Ranzijn; Tim Rietveld; Friso Rip; 

Feestelijke diploma uitreikingen op 
het Alkwin Kollege

Laura van Roekel; Max Rood; Mir-
te Roode; Myrthe Rubenkamp; Lau-
ren Savelsbergh; Dean Schnek; Adi-
tya Sethi; Vera Sluijs; Rachel van der 
Sluis; Juna Somers; Estell Spaarga-
ren; Lisa van der Spek; Angela van 
Sprang; Niels Stronkhorst; Fleur van 
Tiggelen; Kiki Titulaer; Bas van Tol; 
Joyce van Tol; Fleur Tuithof; Shani-
ce Umans; Martijn ten Veldhuis; Re-
née Verbree; Elise Verkerk; Lian Ver-
mue; Laura Viet; Rochelle Villani; 
Bas Volkers; Marijn van Wandelen; 
Mike van Weerdenburg; Lynn van 
Wees; Marije Wentzel; Vera Werk-
man; Stan van de Woestijne; Marek 
Zukowski; Tian Zwart. 

120 geslaagden HAVO
Serena Arendzen; Jeroen Balm; 
Robin Balm; Sophie van der Beek; 
Mauro Beenders; Anouk van den 
Berg; Katja Bertoen; Lucas van der 
Bijl; Thomas Bleijswijk; Joy Blon-
deau; Jonah Broekhuizen; Bente 
Broekman; Guyon Brouwer; Maria 
Brugge; Jasmyn Buck; Anne Buijs; 
Yentl Buisman; Senza Burgers; Ilse 
Buskermolen; Joyce Catsman; Vin-
cent van Dijk; Auke Dijkstra; Esther 
Dol; Stijn van Dongen; Lars Dorland; 
Daisy Elgersma; Nikkela Elias; Romy 
Ende; Gert Engel; Geert Eveleens; 
Gina Floridia; Daan Frank; Donna 
van der Galiën; Boriss Grahlovskis; 
Maartje Gravendeel; Romy Grond-
man; Raphaël Hardholt; Luke van 
Heemsbergen; Jochem Heinen; Ro-
mée van den Hoek; Joyce Holt; Jes-
per Idenburg; Roos van Iterson; Ivar 
de Jong; Marc Jonk; Shannon Joo-
ren; Maxime Kaal; Mika Klein; Sam 
Klijn; Julia van der Knaap; Mau-
rits Kok; Siem van der Kolk; Danny 
Koningen; Jillis Kraaij; Nicole Krij-
venaar; Pim de Kruif; Berina Kubu-
rovic; Laura Kuijf; Zoë Kuijlenburg; 
Rowan Kuijs; Tessa Kunst; Daniel 
van der Laan; Stijn Lagerberg; Jas-
per Leegwater; Tom de Leeuw; Brit-
ney Mastwijk; Sebas Mooij; Mirco 
Nieberg; Demi Niemantsverdriet; 
Marcelle Ohm; Anouk van Ooster-
hout; Sietse Oosterveer; Lars Os-
sewaarde; Tim Peeters; Joëlla Pol; 
Rutger Postema; Dylan Prins; Tycho 
Raggers; Tim Reuvekamp; Quen-
tin de Ridder; Jorrit van Rijk; Nick 
Rijkeboer; Joost Rooijmans; Lin-
dy Ruis; Laura van Schaick; Thijs 
Scheper; Timo Schoordijk; Sanne 
van de Schraaff; Ward Schreuder; 
Sohrab Shirzad; Menno Smit; Rico 
Smit; Sander Smit; Maureen Soels; 
Owen Soerel; Michael van Soest; 
Daan Sommeling; Marije Soppe; 
Ruben Spaargaren; Sierra Steg-
gerda; Pim Straathof; Britt Stram-
pel; Sanne Strik; Celesta Esméralda 
Tas; Steffen Tas; Matthew Terlouw; 
Tom Tiekstra; Niels van der Tol; Tyr-
ha Valkhoff; Daan Vaneman; Rosan-
ne Vegt; Bart Verburg; Sam Verhulst; 
Jamie van Vliet; Romy de Vos; Bart 
Vreken; Bram van Weerdenburg; Es-
mée Wendel; Merel van Zanten; Mi-
lo Zwemmer.

Eerste eindvoorstelling Jeugd 
TheaterSchool groot succes!
De eerste eindvoorstelling van de 
Jeugd TheaterSchool Uithoorn 
zit erop, en het was geweldig! De 
Jeugd TheaterSchool Uithoorn 
opende in januari van dit jaar haar 
deuren. Een samenwerking tussen 
Danny Nooy, Robbert Besselaar en 
Axel en Heleen Colijn. En het was 
een goede, fijne samenwerking wat 
heeft geleid tot een prachtige eind-
voorstelling. De titel was ‘Een dag in 
het bos’. Een verhaal over sprook-
jesfiguren die wel eens een keer uit 
hun rol wilden vallen. Heerlijke lied-
jes en doldwaze scenes wisselden 
elkaar af in dit grappige, soms ont-

roerende script, geschreven door 
Danny Nooy. 40 kinderen tussen de 
4 en 16 jaar. Allen prachtig aange-
kleed en gegrimeerd door Corinne 
Rijnders en Mascha Rahn. Het was 
een gezellige dag en een prachti-
ge afsluiting van het seizoen. Vanaf 
september gaat de JTSU weer be-
ginnen met nieuwe lessen. Op dit 
moment wordt er geevalueerd over 
het afgelopen seizoen en wordt er 
hard gewerkt aan een nieuw con-
cept voor het nieuwe seizoen. Voor 
de leerlingen zal er niet veel veran-
deren, de lessen blijven op de dins-
dag in Danscentrum Colijn. 

Modderdag bij 
kinderdagverblijf Speel Inn
Vorige week was het Nationale 
Modderdag! Tijdens deze dag ont-
dekken kinderen wat modder is 
en wat je daar allemaal mee kunt 
doen. Op kinderdagverblijf Speel-
Inn Uithoorn konden de kinderen 
zich uitleven in een tuin die omge-
toverd was tot moddertuin. Zo was 
er een blote voeten pad, een mod-
der glijbaan die in een modderbad 
uit kwam en hadden ze een uitge-
breide modderkeuken. Ook werd 
er een heel mooi modderschilde-
rij op een laken gemaakt en was er  

ruimte voor een moddergevecht. 
Tevens was deze dag de afsluiting 
van het thema ‘ik en mijn familie’ 
van het VVE programma; "Uk en 
puk" en daarom waren alle ouders 
en andere familieleden ook aanwe-
zig om samen met de kinderen en 
de leidsters het modderfeest te vie-
ren. Alle  alle ouders/verzorgers, 
opa's, oma's, ooms, tantes enzo-
voorts waren ook uitgenodigd om 
samen met de kinderen een mod-
derfeestje te vieren. Kortom; een 
geslaagde dag! 

Inschrijvingen voor De 
Speel Mee week is open!
De inschrijving voor de Speel Mee 
week in Uithoorn, die gehouden 
wordt van 28 augustus t/m 1 sep-
tember is al weer bijna een week 
open. Via de website hebben ver-
schillende activiteiten al heel veel 
aanmeldingen dus als u de kinde-
ren nog wil laten deelnemen is het 
raadzaam niet te lang te wachten. 
Wilt u meer weten over het pro-
gramma of kijken waarvoor u zich 
nog kunt inschrijven dan kunt u dat 
doen op www.speelmeeuithoorn.nl. 

Activiteiten
De stichting organiseert elk jaar in 
de laatste week van de grote school-
vakantie verschillende activiteiten, 
in 2017 van 28 augustus tot er met 1 
september. Deze vinden plaats van 
maandag tot er met vrijdag tussen 
10.00 - 15.00 uur op wisselende lo-
caties. De deelnemers moeten ge-
haald en gebracht worden en zelf 
een lunch pakketje meenemen. Het 
programma heeft elk jaar naast de 
vaste activiteiten een aantal thema 
activiteiten. Hierbij staat het the-
ma centraal zoals Sport en Spel, 
Cultuur of Natuur. Afhankelijk van 
het thema wordt er samengewerkt 
met andere organisaties en gezocht 
naar geschikte locaties zoals dit jaar 
Danscentrum Colijn(Uithoorn), Pol-
dersport (De Kwakel) en The Beach 
(Aalsmeer). Succesvolle vaste acti-
viteiten ook dit jaar zijn het hutten-
bouwen en de Kinderkermis!

Inschrijving
Inschrijving van deelnemers en vrij-
willigers loopt via de website; www.
speelmeeuithoorn.nl Na inschrij-
ving moet er vooraf betaald worden. 

De afgelopen jaren zijn de activitei-
ten ca. 3 weken voor aanvang al vol. 
Het aantal deelnemers per activi-
teiten wordt bepaald aan de hand 
van soort activiteit en het aantal 
(volwassen) begeleiders. Veiligheid 
voor de deelnemers heeft onze pri-
oriteit waardoor we soms genood-
zaakt zijn minder deelnemers in te 
kunnen schrijven door gebrek aan 
volwassen leiding.

Hulp zeer nodig!
Dit jaar worden de kinderactivitei-
ten in de laatste week van de zo-
mervakantie voor de tweeënveertig-
ste keer georganiseerd. Er kan dus 
met recht gesproken worden over 
een succesvol verleden! Maar al 
koesteren we het verleden, de orga-
nisatie kijkt toch liever naar de toe-
komst. In deze toekomst is er een 
blijvende vraag naar vrijwilligers. 
De organisatie wordt totaal gedra-
gen door vrijwilligers met (financi-
ele) steun van de gemeente en en-
thousiaste sponsors zoals Jos van 
den Berg, Cafetaria Friends en vele, 
vele anderen. Kijkt u vooral eens op 
de website welke (Uithoornse) be-
drijven dit initiatief allemaal onder-
steunen! Echter zonder de hulp van 
mensen die één of meerdere dagen 
een handje willen helpen met orga-
niseren en begeleiden van de kin-
deren kan de organisatie niet be-
staan. Deze hulp is ook dit jaar 
meer dan welkom. Met name vol-
wassen leiding kan heel goed in-
gezet worden. Helpt u ons? Dat kan 
een dag(deel) zijn of gewoon een 
paar uurtjes! Aanmelden als vrij-
williger kan via de eerder genoem-
de website.

Belletjes, brownies en 
vakantiepret op De Eendracht!
De klassen gonzen van gezel-
ligheid: spelletjes, high tea drin-
ken, lekker dansen of bellen bla-
zen in het zonnetje, allemaal va-
kantie-voorpret op De Eendracht.  
Zes weken sluiten de schooldeu-
ren voor de leerlingen, maar dat wil 

niet zeggen dat er geen bedrijvig-
heid is binnenin de school: voor-
bereidingen zijn in volle gang voor 
een nieuw schooljaar waarin nieu-
we lesmethodes in gebruik worden 
genomen en  Eddy de robot voor-
goed wordt verwelkoment. 

Zaterdag 24 juni heeft Siets-
ke de Jonge, lid van Brassband 
Concordia uit Vinkeveen, met 
succes het HaFaBra praktijk-
examen-A afgelegd bij Kunst 
De Ronde Venen in Mijdrecht. 
Nadat zij een aantal weken ge-
leden eerst haar theorie-exa-
men met mooie cijfers had af-
gesloten, heeft zij bij het prak-
tijkexamen de jury laten zien 
dat zij ook de technieken op 
de flugel volledig beheerst en 
mocht ze na afloop haar diplo-

ma in ontvangst nemen. Twee 
weken later was het de beurt 
aan Jaco ten Cate, die inmid-
dels op 3e cornet in het or-
kest van Brassband Concor-
dia speelt. Ook hij had eerst zijn 
theorie-examen met succes be-
haald en kon ook de jury over-
tuigen dat hij het spelen op de 
cornet prima beheerst. Brass-
band Concordia is trots op deze 
leerlingen en hoopt nog jaren-
lang plezier te hebben van hun 
talenten.

Examens voor leden 
Brassband Concordia
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot 
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mo-
gelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt 
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en 
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspe-
len en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke ver-
gaderingen, bijeenkomsten of interviews worden ge-
daan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, 
ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat 
dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te 
kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat 
de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt 
gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verant-
woordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

REACTIE VAN EEN LEZER
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De tragikomedie 
Het failliet van de 
Uithoornse democratie
Verbijsterd stonden we als buurt-
bewoners donderdagavond na af-
loop van de raadvergadering voor 
de regen te schuilen onder de lui-
fel bij de ingang van het gemeen-
tehuis. Op de publieke tribune wa-
ren we getuige geweest van een 
politieke tragikomedie. Titel van 
het drama was “Toch beton op het 
gazon”. Decor was een ronde ta-
fel met acterende raadsleden. Als 
decor verder frontaal een tafel 
voor de regisseur, een katheder en 
een opzij geplaatste tafel met er-
achter besturende hoofdrolspe-
lers. Daar achter hun souffl eurs. 
Ook was er publiek. Veel publiek. 
Stoelen moesten worden bijge-
plaatst. Erop zaten mensen uit de 
straten rondom het groene open-
luchttheater waar na de bouwva-
kantie het treurspel wordt voortge-
zet. Daar verschijnen dan de gro-
te decorstukken. Toneelknechten 
leggen dan stalen rijplaten op het 
gras, besturen ronkende graafma-
chines en vrachtwagens met as-
falt, plaatsen stalen hekken. Blije 
jongens en meisjes van artiesten-
bureaus Videt en Kompan juichen 
langs de kant bij al die bedrijvig-
heid op het grasveld van de groen-
rode Scheg. Op het gemeentehuis 
wordt de feestelijke opening van 
de asfaltbühne in het groen voor-
bereid. Ambtenaren ontwerpen in 
Jip- en Janneketaal een brief aan 
het Startnest, de Vuurvogel, kin-
deropvang Solidoe en aan de tach-
tig geënquêteerde voorbijgangers 
in het park van twee jaar geleden. 
Jongerenwerkers nodigen het Uit-
hoorns Hangjongeren Platform uit 
om bij de opening met scooterge-
luid, gescheurde pizzadozen, plas-
tic weedzakjes, spuitbussen en een 
volle blaas alvast de maximale be-

lastbaarheid voor geluid en rotzooi 
en de graffi ti- en urinebestendig-
heid van de zitelementen te testen. 
Allen worden opgeroepen om de 
ingebruikneming van de speelplak 
feestelijk op te luisteren met van 
gemeentewege uit te delen plas-
tic toeters in de vorm van het wa-
pen Uithoorn.

Grijs gedraaide grammofoon-
plaat
Terug nu naar de schouwburg aan 
de Laan van Meerwijk. Het doek 
gaat op. Een gastactrice van het 
bewonerstheater uit het Groene 
Hart gaat in haar inspraakpak ach-
ter de katheder staan. De spelers 
midden op het toneel vernemen 
nogmaals de bezwaren die ze al 
eerder, omkleed met tal van argu-
menten, in het voor hen geschre-
ven tekstboek met de titel “Wist 
u dat” hebben kunnen lezen en 
tot hun politieke breinen hebben 
kunnen laten doordringen. De in-
spreekster is klaar. Publiek op de 
tribune applaudisseert.“Nee, klap-
pen mag hier niet!”, roept de re-
gisseur, “Excuus, we vergaten het 
klapverbod in uw programma-
boek te vermelden”. Dan loopt van 
de tafel met hoofdrolspelers opzij 
een actrice in een grasgroene jurk 
naar de katheder. Zij speelt in de-
ze tragikomedie de rol van wet-
houder. Ze legt een inmiddels grijs 
gedraaide grammofoonplaat van 
met beton en asfalt vermengd vi-
nyl op de gereedstaande draaita-
fel. Er klinken al vanaf mei gezon-
gen wijsjes. Het lied van de leerlin-
genraad. Van eisende schoolkinde-
ren. Ze komen te kort. Het groene 
grasveld is soms drassig. Er is een 
onaanvaardbaar gebrek aan speel-
tuigen naast en om de school. De 

In mijn studententijd, al weer 
heel lang geleden, bezocht ik uit 
nieuwsgierigheid wel eens een 
raadsvergadering. Wat mij daar-

van in ieder geval is bijgebleven, is 
dat er een levendig debat werd ge-
voerd door betrokken raadsleden. 
Donderdag jl. bezocht ik sinds heel 

behoefte aan basketballen en hoc-
keyen op een harde ondergrond 
is bij de peuters van Solidoe en 
kwetsbare basisschoolleerlingen 
inmiddels te belastend voor de 
kinderziel. In de gymzaal van de 
Scheg zijn te weinig spullen. Kin-
deren worden te dik door gebrek 
aan beweging en smachten naar 
een echte speelplek. Er zijn inmid-
dels teveel jongelui voor één hang-
bank in het park. Er moest iets ge-
beuren Tachtig passanten en ge-
zaghebbende leerlingenraden von-
den dat ook.

Integer prachtplan 
Nu is er een prachtig plan. Twee 
jaar aan gewerkt door bevlogen 
sportjongens en –meisjes. In stilte. 
Want een half plan kan al onrust 
veroorzaken nog voordat spon-
sors ja hebben gezegd. Geluids-
overlast? Welnee, er komt een ge-
luidswerend hek. De regisseur 
roept “Ho,ho, ík ga over de open-
bare orde! Het jeugdwerk wordt 
ingezet als de herrie rond de as-
faltplak te gek wordt en achterge-
laten troep van hangjongeren niet 
wordt opgeruimd. Dus wees ge-
rust!” Op de tribune klinken zuch-
ten van verlichting. De grammo-
foonplaat draait verder. Honderd 
vijftig tegenstanders uit vier, vijf 
straten rond het park? Maar Zij-
delwaard is groter. En voor- en te-
genstanders zijn er altijd. Pas in-
formatie aan omwonenden toen 
het plan al klaar was voor uitvoe-
ring en de schop de grond in kon? 
Schoonheidsfoutje. Jammer. Vol-
gende keer beter. Dan zijn de ac-
teurs midden op het toneel aan 
de beurt. Zes van hen hebben het 
tekstboek met argumenten van de 
buurtbewoners goed gelezen. De 
argumenten zijn verwerkt in hun 
politieke hersenen en hun gewe-
ten als raadslid. Neen, dat pracht-
plan, zo kan het niet. Inhoudelijk is 
de basis twijfelachtig en procedu-
reel rammelt het aan alle kanten. 
Geef in elk geval tegenstanders en 
voorstanders de ruimte om met el-
kaar te praten voordat de beton-
nen decors in het openluchtthea-
ter worden verankerd en er geen 
weg terug meer is. De zes acteurs 
dienen een motie in. Pauze. Over-
leg. Alle spelers terug op het to-
neel.

Rituele dansen 
Dan worden de rituele dansen uit 
het politieke scenario uitgevoerd.
Drie spelers in knalgroene pakken 
houden van de groene actrice ach-
ter de katheder. Onder hun tafel 
zien we dat ze schoenen van ge-
asfalteerd leer dragen met beton-
nen plateauzolen. Hun tekstboek 
met wervende zinnen over groen 
Uithoorn en democratie aan de ba-
sis blijkt te zijn achtergelaten op 
bankjes waarop zij her en der in de 
gemeente een glaasje fris hebben 
gedronken met voorbijgangers. 
Prachtig plan. En ook asfalt kan in-
teger zijn. Er verschijnt een eenza-
me acteur met een groene muts. 
Het vaantje erop fl addert alle kan-
ten op. Schitterend plan, zegt hij. 
De argumenten uit het bewoners-
boek zijn bij de acteurs van ge-
meentelijk belang niet ingedaald. 
Ook bij de twee spelers in de blau-
we overalls zijn ze ergens tus-
sen het schedeldak en het politie-
ke geweten blijven hangen. Geen 
kritische vragen, geen discus-
sie. Schitterend plan. Niet uitstel-
len, niet afstellen. Evenals de col-
lega’s in de groene kostuums hou-
den de spelers met liberale pet-
ten van de groene actrice en haar 
mede hoofdrolspelers op het zijto-
neel. Straks in de kleedkamer wil-
len ze geen ruzie. Ze voeren een ri-
tueel dansje uit rond een gesugge-
reerde heg om het stalen hek op 
het asfalt. Maar het scenario lag al 
vast. De liberale hoofden zijn ste-
vig geprogrammeerd op jaknikken. 
Goed plan. Gedonder met de buurt 
is met zo’n plan overal in Neder-
land normaal. Weg motie. De tribu-
ne loopt leeg. Terwijl we schuilen 
bij de ingang van het gemeenthuis 
komen een medewerkster van Vi-
det met een gemeenteambtenaar 
uit het souffl eurshok naar buiten. 
De glimlachjes ogen enigszins ge-
spannen. Acteur Janus Buurtbe-
heer, die met twee monden bleek 
te kunnen spreken, is nog binnen 
gebleven. De tragikomedie van de 
gemeentelijke democratie is in de 
schouwburg afgelopen. Maar in 
het groene openluchttheater volgt 
na de bouwvakvakantie nog een 
doorlopende voorstelling op de 
Bühne van asfalt en staal.

Bob Berkemeier

Vertrouwen in politiek 
gedaald tot nulpunt

lange tijd weer een raadsvergade-
ring en wat mij daarbij opviel was 
de klinische ambiance. Op een en-
kele uitzondering na leek het als-
of daar een stel robots aan het ver-
gaderen was. Elke emotie ontbrak. 
Toen er vanaf de publieke tribu-
ne werd geapplaudisseerd nadat 
een lid van het bewonerscomité de 
Raad had toegesproken, werd het 
publiek door de voorzitter, burge-
meester Oudshoorn, streng toe-
gesproken. Het was toch echt niet 
de bedoeling dat er emotie werd 
getoond in de raadszaal. Toen er 
daarna tijdens het debat vanaf de 
politieke tribune een enkele keer 
wat hard werd gezucht, keken zo-
wel de burgemeester als de griffi er 
langdurig en met strenge blik naar 
de publieke tribune alsof daar een 
klas muitende schoolkinderen te-
keer ging.

Afgeladen vol
De publiek tribune was afgeladen 
vol, stoelen moesten worden bijge-
sleept. De reden daarvoor was dat 
het multifunctionele speelveld in 
de Groen-Rode Scheg op de agen-
da stond. Bewoners uit de omge-
ving van het park waren in groten 
getale komen opdraven in de hoop 
dat de Raad korte metten zou ma-
ken met dit onzalige plan van wet-
houder Zijlstra. Daar was ook al-
le aanleiding toe: het bewoners-
comité had alle raadsleden een 
brief gestuurd van bijna drie kant-
jes met allerlei zeer zinnige argu-
menten waarom zo’n speelveld on-
gewenst was. Mijn eerste teleur-
stelling, wellicht veroorzaakt door 
mijn politieke onervarenheid, was 
dat de vraag of het speelveld er wel 
of niet moest komen, niet op de 
agenda stond. De raadsvergade-
ring bleek een ‘Raadsvergadering 
met Politiek Debat en Stemmin-
gen’ te zijn. Maar goed, er werd wel 
over het onderwerp ‘gedebatteerd’ 
en daarbij werd door Ons Uithoorn 
en het CDA een motie ingediend 
waarin aan het College werd ge-
vraagd een actief participatietra-
ject aan te gaan met zowel de ini-
tiatiefnemers als direct omwonen-
den en voorbereidende onomkeer-
bare werkzaamheden op te schor-
ten tot na het zomerreces. 

Teleurstelling
Mijn tweede teleurstelling was dat 
in het debat nauwelijks werd in-
gegaan op de bezwaren die door 
het bewonerscomité waren inge-
bracht. Het leek of veel raadsleden 
niet eens kennis hadden genomen 
van die bezwaren. Bij mij ontstond 
de indruk dat bij de meeste partijen 
de mening overheerste dat het wel 
goed was voor het imago van de 
partij als zij vóór een multifunctio-
neel speelveld zouden stemmen en 

dat de bezwaren van de direct om-
wonenden daarbij voor lief moes-
ten worden genomen. 
In haar reactie op de ingediende 
motie trachtte mevrouw Zijlstra de 
Raad er van te overtuigen dat het 
toch echt geen zin had om tot uit-
stel van de aanleg over te gaan en 
dat overleg met de bewoners ook 
geen zin zou hebben omdat alles 
toch al was gezegd. Hierbij ont-
stond bij mij het idee dat mevrouw 
Zijlstra krampachtig wilde voorko-
men dat tot uitstel zou worden over 
gegaan, omdat van uitstel mis-
schien wel eens afstel zou kunnen 
komen. Haar speeltje moet er ko-
men!

Debat
Wat mij ook opviel tijdens het de-
bat was dat er nauwelijks is ge-
sproken over de voorstanders van 
dit project. De heer Boonman van 
Ons Uithoorn zei wel dat hij graag 
de voorstanders had willen ho-
ren maar er werd niet verder inge-
gaan op de vraag wie die voorstan-
ders nou eigenlijk waren. Die vraag 
zou ook moeilijk te beantwoorden 
zijn. Het initiatief tot aanleg van het 
speelveld is gebaseerd op een en-
quête onder schoolkinderen van 
acht tot twaalf jaar. Alsof kinderen 
van die leeftijd het volledige be-
sef hebben wat de consequenties 
zijn van de aanleg van zo’n speel-
veld. Als je de kinderen de vraag 
zou hebben voorgelegd of er een 
discotheek in het park zou moe-
ten worden aangelegd zouden ze 
die vraag ook met JA hebben be-
antwoord. En oh ja, er zijn ook nog 
80 (?) toevallige passanten in het 
park gevraagd of zij vóór de aanleg 
van zo’n speelveld zouden zijn. De 
direct omwonenden? Die zijn niet 
gevraagd. Wat een politiek onbenul 
om hen niet bij de besluitvorming 
te betrekken. Of zou dat opzet 
zijn geweest? Wat is nu het resul-
taat? Mevrouw Zijlstra nodigt voor 
de vorm het bewonerscomité nog 
een keer uit voor overleg. Daaruit 
wordt dan de conclusie getrokken 
dat de standpunten onveranderd 
zijn gebleven. Misschien komen 
er nog enkele kosmetische aan-
passingen aan het plan en daarna 
wordt het ‘multifunctionele speel-
veld’ gewoon aangelegd. De volks-
vertegenwoordiging heeft maling 
aan wat er leeft onder degenen die 
zij zeggen te vertegenwoordigen. 
Over een half jaar zijn er weer ge-
meenteraadsverkiezingen. Ik ga u 
geen stemadvies geven, maar ik 
weet nu al op welke partij ik zeker 
NIET ga stemmen: DUS (Groen-
links / D66). Zelden heb ik een par-
tij zo in strijd met haar eigen partij-
programma zien acteren.

Jan Verhoek uit Uithoorn

Vorige week klonk in de prachtige 
tuin van Stroomzicht (de Hoef) het 
concert Caresse sûr l’Hoef. Voor het 
zomerprogramma was muziek met 
een Frans tintje gekozen vanwe-
ge de Tour de France en de prach-
tige Franse muziek die er is. De 
gevorderde en/of (semi-) profes-
sionele leerlingen van Dick Hes-
selink en Greetje de Haan speel-
den en zongen in de open lucht op 
een mooi podium. Het Alouette ge-
speeld door Ruben Eikelboom en 
Quinten Raadschelders riep even 
later de leeuwerik zelf op: zijn ge-
zang verraste ons! Een omfl oerst 
en gevoelig gezongen Frans chan-
son door Nan Metselaar, zichzelf 
begeleidend op de gitaar, Caresse 
sûr l’Ocean tweestemmig gezon-
gen met als soliste Nikki Kooistra, 

zong vurig de muziek uit.  Haar lie-
velingsfi lm Les Chorist, dat ze leer-
de kennen op het Alkwin College 
van haar Franse leraar. Harry Pot-
ter muziek, Het Nederlandse lied, 
Musical, Birdy, Adele, Celin Dion, 
Andrea Bocelli, The Beatles, maar 
ook het “Ave Maria” en “Wohin” 
van Schubert, het klonk allemaal 
heel gevarieerd maar harmonieus 
naast elkaar. De avond werd ge-
presenteerd door Greetje de Haan 
en Dick Hesselink. En ook drum-
mer Stijn Nijhoff en contrabassist 
Peter Scholcz verleenden hun me-
dewerking. Greetje de Haan speel-
de en begeleidde de leerlingen op 
de prachtige witte piano die werd 
geleverd en op stemming gebracht 
door Jeroen Kolkmeyer. Robin Ver-
mei, Anne Heek, Annemarie Stol-

wijk, Cathelijn Gelderloos, Don-
na Veenhof, Ivy Tillart, Wilma 
Schoenmaker, Carin Bremer, Tho-
mas Oudshoorn, verrasten het pu-
bliek met hun mooi geïnterpreteer-
de en gezongen liederen. Het con-

cert was onder de vlag van Kunst 
Rond de Venen. Op 26 augustus 
zullen veel leerlingen optreden op 
een dag die speciaal voor Het in-
loophuis Het Anker zal worden ge-
organiseerd. Volgt u deze krant!

Prachtig concert Caresse sûr ‘ l Hoef 
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Prachtige eindexamenresultaten op Thamen
Je bent geslaagd! 
Dat kon weer  tegen veruit de mees-
te leerlingen van het vierde leerjaar 
basis, kader en mavo van Thamen 
uit Uithoorn, worden gzegd. Een fe-
licitatie waard!

Daarom kon de vlag op heel veel 
plekken in Uithoorn en wijde om-
geving uit, uiteraard met daaraan 
de schooltas, die in ieder geval voor 
een lange zomervakantie even in de 
spreekwoordelijke wilgen kan wor-

den gehangen. Nu de herkansingen 
geweest zijn, kan worden gespro-
ken van een prachtig resultaat. Me-
de dankzij de inzet en begeleiding 
van de docenten zijn er veel her-
kansers alsnog geslaagd. Voor de 

basisberoepsgerichte leerweg ligt 
het percentage nu op 94,4 % ge-
slaagd, voor de kaderberoepsge-
richte leerweg is dit maar liefst 98,8 
% en voor de theoretische leerweg 
(mavo) is  dit 93,5 %. 

Team Techniek , Zana Bayati, Djomy van Dijk, Shiva Gopal, Danni Hooiveld, Mohamed Ouchen, Ali Parwizi, Damian Venneman, Jason Voorbij, Seger van Za-
nen, Dion Doornekamp, Sam Janmaat, Adil el Hajaji, Saïd el Hajaji, Keoni Hemprig, Yarmo Huisman, Youp Janssen, Mathijs Koek, Dawid Mordka, Joël Schoon-
hoven, Rik Spaargaren, Matthijs van den Berg, Bob Boere, Thijs Visscher, Kevin Butôt, Dean Cummins, Pim Damen, Mohamed Haroun, Bart Hartstra, Mees 
Menks, Nicky Moen, Jarno Plooij, Yarmo Timmer, Stef van Wijngaarden, Marijn Zethof, Thomas Bon, Lars Enthoven, Ilias Janssen, Joeri Nap, Gijs Teeuwen, Tom-
my Tenniglo, Gijs van Velzen, Sam Verweij, Mitchell Vink, Daan de Vor, Rick van Weerdenburg, Hamid Asafiati, Karim el Ayadi, Oussama el Azzouzi, Dominique 
Graauwmans, Ricardo van der Hoek, Manel van 't Hoff, Maik Jonker, Bob Severin, Daan Mathieu van der Ven, Anne Tijme Vieira Charneca, Kim Bijlsma, Sam 
Groenendaal, Bart de Hartog, Tristan Koekenbier, Sem van Leeuwen, Hein Lek, Dennis Spaargaren, Rhandy Vos, Mike van Zaal

Team Dienst , Cinta Akerboom, Alissa Bon, Yousra Achamrouk, Troy Admiraal, Nynke Boone, Beau Burger, Justin Buur, Marta Cichocka, Aara Farag, Jelle Jör-
ning, Sedef Subhan, Jamie Wijfjes, Sabine Yadav, Tess van Ackooij, Renzo Blauw, Noa van Dulst, Fatima Ezan Gnanzou, Kerim Galgren, Najoua el Ghaddari, Dai-
sy Hettema, Maxine Huisman, Ruben Kreuzen, Celine Middag, Naomi Neeleman, Danice Outshoorn, Evy Rijpkema, Jan Soering, Joep Sparnaaij, Fleur van Vel-
zen, Joris Verkerk, Amber van Zanten, Famke van den Berg, Sherayda Buskermolen, Kim van de Geer, Tamara van Lingen, Thaziri Maghnouji, Bram Roelofsen, 
Derk Spaargaren, Priscilla Versleijen, Aniek van der Westen, Amber van Beek, Celina Blom, Frederique ten Brink, Olek Czajka, Shania Hooker, Fleur Jeckmans, 
Melissa Kamst, Amber Meijer, Sanne van der Terp

Team Mavo / Theoretische leerweg: Femke Alkemade, Jordan Chotoe, Lucas van Driel, Jane Glansdorp, Ruben Golbach, Julian Hentzepeter, Anouk Krui-
ning, Joost van der Maarl, Luc Pasman, Tess Piet, Marieke Polman, Mandy de la Porte, Teun Rood, Lafa Sayrawan, Nina van Schaick, Néwi Tieman, Wesley 
Twaalfhoven, Kaj Velgersdijk, Isa Verbree, Katja Verheijen, Vera Verweij, Meike Verzijlbergh, Rachel Walgreen, Dennis van Zwieten, Rick van Aalst, Jaimy de 
Block, Mirte Duivenvoorden, Alyssa van der Graft, Sterre van Halm, Eliza van Ham, Charlotte Kleijn, Gina Koningen, Sam Langeveld, Davey Maas, Stijn Majoor, 
Bas Meijer, Michelle Moree, Daimy Rijk, Sebastiaan Roozeboom, Noa Schoon, Wouter Schouten, Alex Slijkoord, Ian Stuart, Quinten Swart, Estelle Vrolijk, Sanne 
de Wilde, Wouter Wilmink, Davey Zaal, Lucy Barten, Melissa van den Berg, Levi Bleekemolen, Remco Bouwland, Renée Girillo, Jesse Habets, Jorn Holsheimer, 
Daan Kennedij, Rachel Kilanga-Kibambe, Britt Koolmoes, Dounia Kwiyasse, Max Marsen, Nachoua el Mourabit, Ilona van Oosbree, Daan Pennings, Mila Poot, 
Kees Saadat, Emmanuela Twumasiwaa, River van Uffelen, Zaraï Valk, Griffin van der Veldt, Janine Westerhof, Yvanka Wulving, Fleur van Zwieten

Kans op biomassacentrale 
aan de rand van Uithoorn
De gemeente Amstelveen heeft 
plannen om op de grens van de 
gemeente Uithoorn op het toe-
komstige bedrijventerrein Amstel-
veen Zuid ter hoogte van de nieu-
we opstapplaats van de Uithoornlijn 
bij de N201 een biomassacentrale 
voor de opwekking van energie te 
gaan plaatsen. Tevens is daar een 
afvaloverslagstation gepland. Voor 
de beeldvorming: dat is in het stuk 
land langs de N201 achter het Shell 
benzinestation en de McDonalds 
tot aan de oude spoorbaan waar-
over de Uithoornlijn wordt aange-
legd. Weliswaar gaat het hier over 
de buurgemeente en diens grond-
gebied, maar Uithoorn kan er wel 
degelijk last van ondervinden, on-
der meer door mogelijk stankover-
last. Buurtbeheer Legmeer maakt 
zich daarom terecht zorgen over 
de toekomstige situatie en trok tij-
dens de raadsvergadering van 6 juli 
aan de bel. Tijdens het moment van 
interpellatie door raadsleden aan 
het begin van de vergadering werd 
daarop ingehaakt door onder ande-
re PvdA fractievoorzitter Els Gasse-
ling en VVD fractievoorzitter Nick 
Roosendaal. Wat is de aanleiding? 
De gemeenteraad van Amstelveen 
heeft op 21 juni jl. de Ruimtelijke Vi-
sie Noorder Legmeerpolder vastge-
steld. Die ligt weliswaar gedurende 
zes weken ter inzage maar wette-
lijk is bepaald dat die niet vatbaar is 
voor bezwaar en beroep. In het rap-
port van de visie staat op bladzijde 
7 het volgende: ‘Er is een zoekloca-
tie voor een mogelijke biomassa-
centrale op bedrijventerrein Amstel-
veen Zuid opgenomen vanwege de 
benodigde ruimte. De beschikba-
re ruimte en de ligging op een toe-
komstig vervoersknooppunt (N201 
en de Uithoornlijn) maakt deze lo-
catie ideaal. Op bedrijventerrein 
Amstelveen Zuid is tevens ruim-
te beschikbaar om een combinatie 
met een afvaloverslagstation aan te 
gaan. Het opnemen van een zoeklo-
catie betekent niet per se dat er ook 
daadwerkelijk een biomassacentra-
lekomt.’ 

Bestuurlijk niet op de hoogte
Els Gasseling: “Al is het slechts een 
optie wat genoemd wordt, toch ma-
ken wij ons net als Buurtbeheer 
Legmeer zorgen over een mogelij-
ke biomassacentrale zo dicht bij Uit-
hoorn. Zo’n centrale levert welis-

waar energie uit hernieuwbare bron, 
maar zorgt ook voor luchtvervuiling 
en hoort wat ons betreft niet thuis 
in een dichtbevolkt gebied waar de 
leefbaarheid en luchtkwaliteit toch 
al onder druk staan vanwege het in-
tensieve vliegverkeer. Ook al zou het 
wettelijk wel toegestaan zijn.” Het 
raadslid stelde er vragen over aan 
wethouder Marvin Polak (Ruimtelij-
ke Ontwikkeling). Nick Roosendaal 
vulde het aan met de vraag of het 
college op de hoogte is gesteld over 
dit voornemen. “De opzet van de vi-
sie stamt uit 2012 waarin sprake is 
van een mogelijke optie om een bio-
massacentrale in het bedrijvenge-
bied Amstelveen Zuid te ontwikke-
len om warmte en CO2 te produce-
ren met name voor de Greenport,” 
gaf wethouder Polak als antwoord. 
“In het verleden is hiervoor in het 
kader van de op te stellen bedrijven-
terreinstrategie een locatie op het 
genoemde bedrijventerrein op het 
oog geweest omdat zich daar ho-
gere milieucategorieën zouden mo-
gen vestigen. In regionaal verband 
is Uithoorn hierbij op hoofdlijnen 
betrokken geweest, maar de afspra-
ken zijn nooit bekrachtigd. Ons col-
lege is net zoals u verrast te verne-
men dat deze actie weer optioneel 
is. Ondanks dat wij de afgelopen pe-
riode hierover concrete vragen heb-
ben gesteld zijn wij hier bestuurlijk 
niet van op de hoogte gesteld. De 
precieze inhoud van het voornemen 
is bij ons niet bekend. Uiteraard de-
len wij de zorg over de effecten op 
het gebied van leefbaarheid, lucht-
kwaliteit, externe veiligheid, verkeer 
enzovoort. Naar aanleiding van de-
ze nieuwe ontwikkelingen zullen wij 
snel in gesprek gaan met het colle-
ge van Amstelveen om te achterha-
len hoe concreet het voornemen is. 
Vanzelfsprekend zullen wij daarbij 
expliciet onze aandacht richten op 
de mogelijke effecten van een der-
gelijke centrale,” aldus Polak. Roo-
sendaal zei teleurgesteld te zijn in 
de manier waarop beide gemeen-
ten, die zo nauw met elkaar sa-
menwerken in het Amstelland ge-
bied, communiceren omdat dit niet 
overlegd is met Uithoorn. Hij brak 
een lans voor het gebied waarin hij 
langs de toekomstige Uithoornlijn 
eerder optimale kansen ziet voor-
woningbouw dan het realiseren van 
een biomassacentrale en een afval-
overslagstation.

Nu nog een groen uitzicht op de achtergrond bij de McDonalds, maar straks 
een industriegebied met een biomassacentrale en een afvaloverslagstation?

Stagiairs Handjehelpen uitgezwaaid
Bij vrijwilligersorganisatie Hand-
jehelpen namen afgelopen week 
97 eerste- en 69 tweede- en der-
dejaars stagiairs afscheid. Al de-

ze MBO en HBO-studenten uit de 
hele provincie Utrecht waren goud 
waard voor de personen waar ze 
hulp boden. Als groep draaiden de 

studenten ruim 53.000 zorguren bij 
kinderen en volwassenen met een 
beperking in bijna de hele provin-
cie Utrecht. Na de zomer neemt een 

nieuwe lichting stagiaires de zorg-
taken weer over van deze groep. 
De stagebegeleiders bij Handjehel-
pen verwenden hun stagiairs met 
een symbolisch afscheidscadeautje 
en deelden complimenten uit. “Jul-
lie zijn de professionals van de toe-
komst en leren samenwerken met 
buurtteams en sociale teams. Sa-
men ontdekten jullie wat de eigen 
kracht is van cliënten, én waar vrij-
willigers een steuntje in de rug kun-
nen zijn.”

‘Snuffelen’ aan doelgroepen
De studenten zijn verbonden aan de 
opleidingen Sociaal Pedagogische 
Hulpverlening, Pedagogiek, Maat-
schappelijk Werk en Dienstverle-
ning en toegepaste psychologie. 
Handjehelpen is nog op zoek naar 
studenten van deze opleidingen die 
hun tweede- of derdejaarsjaars sta-
ge bij de vrijwilligersorganisatie wil-
len lopen. Op deze manier doen zij 
belangrijke praktijkervaring op voor 
de toekomst. Kijk voor meer infor-
matie op: www.handjehelpen.nl 

Er zijn weer ‘klusjesmannen’ actief in 
Uithoorn en omgeving. Op donder-
dag 6 juli liepen de mannen eerst op 
de Aan de Zoom en Wikke en later, 
rond 14.00 uur, boden ze hun dien-
sten aan op de Noorddammerlaan in 
De Kwakel. Ga hier niet op in, waar-
schuwt de politie. De heren geven 
aan voor ‘weinig’ gevels te reinigen, 
dakgoten schoon te maken of dak-
pannen te vervangen. Ga niet met de 
mannen in zee. “Neem een lokaal le-

gaal bedrijf in de arm”, aldus het ad-
vies van de politie. Veelal wordt het 
afgesproken bedrag plotsklaps ver-
dubbeld en wie weigert te betalen, 
wordt zwaar onder druk gezet. Ook 
komt het voor dat de klus slecht tot 
niet wordt uitgevoerd. De ‘klusjes-
mannen’ rijden in Engels/Iers geken-
tekende busjes, onder de naam: Di-
rect Cleaning en Roofing. Wie de he-
ren ziet, wordt verzocht contact op te 
nemen met de politie via 0900-8844.

De politie heeft al diverse aangif-
tes gehad van tuinbouwbedrijven 
aan de Hoofdweg die regelmatig 
fusten missen. De kratten met em-
mers zijn bij enkele kwekerijen in 
grote hoeveelheden meegenomen. 
Er wordt van uitgegaan dat de die-

Oplichting via verkoop gereedschap
Op vrijdag 7 juli is een man op de 
Vinkenkade te Vinkeveen aange-
sproken door een bestuurder van 
een witte Vito-bestelbus, die hem 
gereedschap aanbood. Het be-
trof een aggregaat en een gereed-
schapswagen/trolley. De ‘aanbieder’ 
vroeg naar de bankpas van de man 
om te controleren of hij wel verbin-
ding kon krijgen. Later ontdekte de 
man dat er een groot bedrag van zijn 
rekening was afgeschreven, dat ve-
le malen de waarde van de goede-
ren overschreed. Hoewel het in Vin-
keveen is gebeurd, is dit in het ver-
leden ook in Uithoorn voorgekomen. 
De ‘verkoper’ is een blanke man en 

hij spreekt accentloos Nederlands. 
Hij is circa 1.80 meter lang, heeft 
een normaal postuur, lichtbruin haar 
en is tussen de 50 en 55 jaar oud. Hij 
was netjes gekleed. Hij droeg een 
grijs shirt en een spijkerbroek. Veel 
gebruikte redenen van het aanbie-
den van goederen tegen lage prijzen 
zijn: Het is over van een beurs, geen 
btw en gratis extra’s. De politie ad-
viseert om vooral geen goederen op 
straat te kopen en bij een pinbeta-
ling altijd goed het bedrag te con-
troleren. Maak melding van dergelij-
ke gevallen bij de politie. Noteer als 
mogelijk het kenteken van de auto 
van de ‘verkoper’.

Politie waarschuwt voor klusjesmannen

ven met een vrachtwagen of een 
bestelbus naar het bedrijf komen. 
Tuinders wordt aangeraden de fus-
ten niet te dicht bij de uitgangen te 
plaatsen en bij onraad direct con-
tact op te nemen met de politie via 
0900-8844. 

Veel diefstallen van fusten
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Oud trainer/coach en oud leider 
Argon geven voetbal clinic

Aalsmeer - Vrijdag 7 juli j.l. kwam 
een groot deel van oud spelers, 
aanhang en direct betrokkenen bij-
een, die in het verleden een zater-
dagselectie en later een vetera-
nenteam vormden. De bijeenkomst 
vond plaats in de oude bakkerij van 
Elenbaas Dorpsstraat te Mijdrecht. 
De spelers die in de jaren 70 en 
80 van de vorige eeuw in meerde-
re zaterdag teams met elkaar een 
ploeg hadden gevormd, vonden het 
noodzakelijk om elkaar weer te zien 
en hadden het idee geopperd om 

de trainer van destijds, Leen Me-
ijer en de ervaren coach/leider van 
het tweede elftal, Ome Jan van der 
Holst, uit te nodigen om nogmaals 
de theorie van het voetbal door te 
nemen en dit als opfrissing om nog 
beter naar wedstrijden te kunnen 
kijken en wellicht meer geïnteres-
seerd programma´s als Voetbal in-
side en Studio voetbal te kunnen 
volgen. De trainings- en coachles-
sen in die jaren  waren bij oud 
coach Leen Meijer gestoeld op ken-
nis vergaard door goed te luisteren 

Stan Soels Wint Open 
Toernooi TV De Ronde Vener
In een spannende wedstrijd wint 
Stan Soels, in  de heren enkel 3, van 
Bas Neijenhuis het 33e Open Toer-
nooi van TV De Ronde Vener. Sa-
men met partner Roy Gomersbach 
won Stan Soels ook de heren dub-
bel 3. Hierin waren zij sterker dan 
Bas en Tieme Neijenhuis. Onge-
veer 300 deelnemers hebben ge-
durende de gehele week in pou-
les tegen elkaar getennist op zijn 
of haar niveau. Dankzij het mooie 
weer en een stralende finaledag 
werd het een fantastisch toernooi. 
Na de prijsuitreiking was er nog een 
optreden van Thomas Oudshoorn. 
Overdag werd het veteranen toer-
nooi gespeeld. Deze werd op vrijdag 
afgesloten met de finalewedstrijden 
en een overheerlijke lunch. Bij de 
veteranen ging in de herendubbel 
de eerste prijs naar John Compaan 
en Bert Kroes. In de damesdubbel 
ging de overwinning naar Monique 
Butzelaar en Jon Venema. Zondag 
9 juli was de finaledag. In de ge-

mend dubbel 8 ging de eerste prijs 
naar het duo Van Adrichem/ Krimp. 
De gemend dubbel 4 werd gewon-
nen door Frans van Loon en Mari-
on van Oosbree. In de dames dubbel 
6 ging de eerste prijs naar Leonie 
Baars en Sandra de Koning. De he-
ren dubbel 5 werd gewonnen door 
Frans en Stan van Loon. De heren 
dubbel 7 werd gewonnen door Ar-
jan van Dam en Hermie Tap, zij ver-
sloegen in 3 sets Roeland en Mat-
thijs van der Wilt. Op vrijdagavond 
werd de traditionele feestavond ge-
houden waar een live band  op trad. 
Veel mensen kwamen naar de feest-
avond toe en werd het heel gezellig 
tot in de late uurtjes. De buitenkeu-
ken was weer fantastisch, veel men-
sen komen speciaal naar de veren-
ging toe om hiervan gebruik te ma-
ken en van de lekkere gerechten te 
genieten. Het Open Toernooi wordt 
dit jaar wederom gesponsord door 
Makelaardij Ruijgrok wat in 2018 
ook het geval zal zijn.

Zomerse wandeling 
Vinkeveen
Wie heeft er zin in een zomerse 
wandeling door Vinkeveen.
Gilde De Ronde Venen organiseert 
tot half september elke 2 weken op 
een zaterdagmiddag of een dins-
dagavond een rondwandeling 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 zijn 
elke twee weken op zaterdagmid-
dag om 14.00 uur of dinsdagavond 
om 19.00 uur. U wordt ontvangen in 
Pannenkoekenrestaurant Het Voor-
dek 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 ont-
staan. Daarna start de wandeling 
van ongeveer 3 kilometer. 
Als u wilt meedoen aan deze wan-
deling kunt u zich opgeven bij Gilde 
De Ronde Venen via: https://gilde-
drv.nl/wandelen. De kosten bedra-
gen 5 euro per persoon. U ontvangt 
een bevestiging van uw deelname.
Als u zich als groep van minimaal 
5 deelnemers wil aanmelden is een 
andere dag en tijdstip in overleg 
mogelijk. Het maximum aantal deel-
nemers per wandeling is 10 perso-
nen. Indien er bij een wandeling on-
voldoende deelnemers zijn kan de-
ze doorgeschoven worden naar een 
volgende datum. 

Softbal Pupillen Thamen 
winnen strand toernooi
Afgelopen zaterdag gingen de Sof-
bal Pupillen van Thamen uit Uit-
hoorn, naar het Catch Strand Toer-
nooi bij het “Beach Stadium” in Den 
Haag/Scheveningen voor een toer-
nooi .
In de eerste wedstrijd mochten de 
meiden aantreden tegen Twins uit 
Oosterhout. Brunhilde mocht als 
eerste pitchen en dat ging ook met 
de wat rare zachte bal prima. Twins 
wist alleen in de eerste inning één 
punt te scoren. Thamen scoor-
de in de derde  inning drie punten 
door honkslagen van Noa, Lucien-
ne, Kai en een tweedehonkslag van 
Inèz.  Ook in de vierde inning wist 
Thamen nog één punt te scoren na 
honkslagen van wederom Noa, Lu-
cienne, Kai en deze keer ook Suus. 
Dit bracht de eindstand op 1-4 en 
dat was een verrassend mooi begin.
Gelijk daarna mochten de Thamen 
in het “beach stadium” zelf een 
wedstrijd spelen tegen Blue Birds 
uit Delft. Deze keer mocht Britt pit-
chen. De meiden pakken meteen al 
in de eerste inning een mooie 5-0 
voorsprong en dit kwamen voort uit 
zeven honkslagen. Thamen wist het 
in het veld prima dicht te houden 
want Birds was eigenlijk geen en-
kele keer echt gevaarlijk. In de der-
de inning wist Thamen nog 2 punten 
te scoren. Lucienne komt binnen op 
de driehonkslag van Britt en Suus 
slaat even later Britt binnen. En zo 
was ook overwinning twee binnen 
en wel een 7-0 winst.
De laatste wedstrijd was tegen het 
ook ongeslagen Birds uit Zoeter-

meer. Thamen pakt in de eerste in-
ning meteen de voorsprong door 
honkslagen van Suus en Kai en 
die worden binnengeslagen op de 
tweedehonkslag van Inèz, 0-2. Birds 
weet één puntje te scoren in de ge-
lijkmakende inning op een hele ver-
re klap in het buitenveld, 1-2. Tha-
men weet nog twee punten te sco-
ren in de tweede inning door een 
zestal honkslagen en dan is het 1-4. 
Birds weet één puntje te scoren in 
de tweede inning, maar de Thamen 
verdediging maakt ook een paar 
knappe nullen. Birds weet in de der-
de inning nog twee punten te sco-
ren door een honkslag en een hele 
verre homerun en zo werd de eind-
stand 4-4.
De meiden en coaches waren er ei-
genlijk al een beetje vanuit gegaan 
dat deze resultaten een mooie twee-
de plek zouden opleveren. Zij waren 
al heel blij met de grootste winst van 
de dag en dat was dat we zelf heb-
ben mogen pitchen, mooie nullen 
hebben gemaakt, super vangballen, 
geslagen op de ballen van de pit-
cher en hard ook! Daarbij hebben 
de meiden (en die ene jongen van-
daag) heerlijk kunnen zwemmen in 
zee. Heeft nieuwkomer Vera het su-
per gedaan en hebben we met z’n 
allen genoten van een geweldige 
dag. Maar dan komt de prijsuitrei-
king en met alle andere 24 team zit-
ten zij op de tribune.. en dan zegt 
de omroepster dat Thamen de eer-
ste prijs heeft gewonnen (op runsal-
do van Birds) en werd het helemaal 
een super dag!

Thamen honkballers aan 
kop in de 2e klasse
De honkballers van Thamen uit De 
Kwakel, kregen afgelopen vrijdag 
Kinheim 3 uit Haarlem op bezoek. 
Het werd een wedstrijd met een 
spectaculair einde. Thamen pakt 
meteen in de gelijkmakende eerste 
inning de leiding, Gijs Rikken komt 
op de honken met een honkslag. 
Menno Schouten slaat een twee-
honkslag, waarbij Rikken het derde 
honk bereikt. Op de opofferingsslag 
in het linksveld van Jelle Vogelaar 
kan Rikken scoren, 1-0. Kinheim 
pakt in de gelijkmakende tweede in-
ning een puntje terug, 1-1. Riordon 
van Loenen komt in de gelijkmaken-
de inning met een honkslag op de 
honken. Wietse Cornelissen en Rik-
ken krijgen vier wijd.
Schouten slaat een hoge bal in het 
buitenveld waarop Van Loenen kan 
scoren. Benner slaat daarna ook 
een opofferingshit waarop Cornelis-
sen kan scoren, 3-1. Thamen loop in 
de gelijkmakende derde inning ver-
der uit. Mike van Rekum bereikt het 
eerste honk na een veldfout van de 
derde honkman, Rikken bereikt het 
eerste honk na een veldfout van de 
eerste honkman. Schouten, Benner, 
Rick Groen en Vogelaar slaan al-

len een honkslag waardoor de voor-
sprong verder oploopt naar 7-1. Kin-
heim komt alle innings amper op de 
honken, mede door prima pitching 
van Benner en een goede verdedi-
ging. Thamen pakt in de vijfde in-
ning nog een punt nadat Benner 
een tweedehonkslag slaat. Hij be-
reikt het derde honk op een door-
geschoten bal en kan binnenkomen 
op een hit van Groen die zelf op het 
eerste honk sneuvelt, 8-1. De he-
ren uit Haarlem pakken een twee-
de punt in de zevende inning, na-
dat Hollander het eerste honk be-
reikt op een honkslag, maar daar 
blijft het dan ook bij 8-2. In de ge-
lijkmakende slagbeurt slaat Benner 
wederom een tweedehonkslag en 
weet even later binnen te komen op 
een hit van Vogelaar, 9-2. Kinheim 
komt in de volgende inning dicht bij 
een punt, maar door een mooie nul 
op de thuisplaat kan dat voorkomen 
worden.
Thamen komt in de achtste inning 
met drie man op de honken en met 
één uit slaat Schouten de bal over 
de hekken voor een grand slam 
homerun. Dit brengt de eindstand 
op 13-2 in het voordeel van Thamen.

Wandel jij mee tegen 
kanker?
Op zaterdag 26 augustus a.s. orga-
niseert Inloophuis ’t Anker ‘de 12 uur 
van De Ronde Venen’. Een sponsor-
wandeltocht om geld in te zamelen 
voor de verhuizing van Inloophuis ’t 
Anker en de oncologie afdeling van 
het Emma Kinderziekenhuis.
De wandeltocht is voor iedereen, 
jong, oud, sportief of niet sportief. Je 
wandelt in een team en kunt elkaar 
steeds afwisselen. Het rondje lopen 
is door het Argon Park in Mijdrecht. 
Uiteraard kom je steeds over start 
en finish en daar wordt van alles 
georganiseerd om er een “feest-
je” van te maken. Kortom ook als je 
niet aan het wandelen bent is er ge-
noeg te doen. Ze starten om 10.00 
uur en om 22.00 uur is het specta-
culaire einde van de 12 uur van De 
Ronde Venen. 
Inschrijven is heel eenvoudig. Stel 
een team samen, wijs een team-
captain aan en meldt je aan via de 
mail aanmelden@de12uurvandrv.
nl Maak er iets speciaals van door 
alle teamleden in een opvallende 
outfit te steken of een gekke naam 
te bedenken. Na afloop van “de 12 
uur” is er een prijs voor het team dat 
het meeste geld in heeft gezameld 
maar ook voor het meest ludieke 
team. Kijk voor meer informatie op 
de website: www.de12uurvandrv.nl 
Natuurlijk is er niet alleen aan en-

tertainment gedacht, ook is er van 
alles te proeven bij de verschillende 
foodtrucks en de speciaal ingerich-
te bar. Ook hiervan is de opbrengst 
voor de 12 uur van de Ronde Venen. 

Lichtjesronde
Om 21.00 uur wordt de Lichtjesron-
de gelopen, tijdens deze ronde ge-
denkt men de mensen die ons zijn 
ontvallen door kanker, of iemand 
die ziek is of aan het genezen is. 
Langs de hele route die ca. 700 me-
ter lang is staan kaarsenzakken met 
brandende lichtjes. Helaas kent bij-
na iedereen wel iemand die kanker 
heeft. Veel patiënten en hun fami-
lie ervaren dat het praten met lotge-
noten een hele opluchting is. Daar-
voor is Inloophuis ’t Anker al meer 
dan 10 jaar actief, nu slechts 2 da-
gen in de week in de kantine van 
Argon en alleen overdag. Ze willen 
graag uitbreiden maar  daarvoor is 
helaas geen plek bij Argon. Verhui-
zen dus. Inloophuis ’t Anker heeft 
alleen geen eigen inkomsten. Zij 
leven van dotaties en sponsoring, 
vandaar deze sponsor-wandeltocht. 
Een manier om geld op te halen zo-
dat ze naar een nieuwe locatie kun-
nen verhuizen om meer activiteiten 
te organiseren. Inschrijven kan tot 
23 augustus a.s. kijk voor meer in-
formatie op www.de12uurvandrv.nl 

Recreatieve 
hardloopwedstrijden
Atletiekvereniging De Veenlopers 
organiseert op donderdagavond 17 
augustus voor de 4e maal recrea-
tieve hardloopwedstrijden in en om 
Wilnis tijdens de feestweek. Ook bij 
deze editie staat er weer een kin-
derloop op het programma van 
1200 meter. De deelname is gratis 
met prijzen voor de eerste drie, en 
ieder deelnemertje krijgt een atten-
tie. De scholen zijn aangeschreven 
en ook CSW is benaderd om mee 
te doen voor deze conditietest voor 
hun voetballertjes. De aanvang van 
deze wedstrijd is om 18.15 uur.
Om 18.45 uur is de start van de 5 km 
en deelname is voor iedereen en be-
draagt slechts 2 euro. Ook hier zijn 
er prijzen voor de eerste drie aan-
komende dames en heren en tevens 
zijn er prijzen voor de best preste-
rende Wilnisse dame en heer. Het 

parcours loopt via de startlocatie 
aan de Joostenlaan naar de Ring-
dijk, vanaf daar wordt en naar de 
Dorpsstraat gelopen en via de Wil-
nisse Zuwe en een keerpunt na 2 ½ 
km wordt er via dezelfde route weer 
teruggelopen.
Om 19.30 uur volgt de hoofdafstand: 
de 10 km. De kosten voor deelname 
bedragen slechts 4 euro en de rou-
te volgt hetzelfde parcours als de 5 
km. Enige verschil is dat er verder 
wordt doorgelopen naar de Boven-
dijk waarbij het keerpunt circa bij 
het golfterrein zal liggen. Ook hier 
zijn er weer prijzen voor de eerste 
3 aankomende dames en heren en 
extra prijzen voor de beste Wilnisse 
dame en heer op deze afstand. Start 
en finish is op het feestterrein ach-
ter de Willistee en inschrijven kan 
aldaar in de aanwezige tent.

naar enerzijds Rinus Michels/Johan 
Cruyff en anderzijds Ernst Happel. 
De bekende driehoekjes, het afja-
gen en gesloten linies van Rinus en 
Johan, gecombineerd met het “Kein 
Geloel Fussall spielen” van Ernst 
Happel was toen in het spel goed 
zichtbaar. Deze avond werd alles 
nog eens doorgenomen en ontston-
den er verschillende discussies rond 
de sta-tafels die in de oude bakkerij 
waren geplaatst. Dit alles onder ge-
not van een wijntje/biertje en hap-
jes en warm buffet wat  uitstekend 
was verzorgd.
Leen de oud trainer, die ook bekend 
werd vanwege zijn legendarische 
uitspraken zoals: “Never change a 
lossing team” en de quasi stimule-
rende opmerking richting een spe-
ler: “je hebt je dag niet vandaag hè, 
je kunt zelfs een lantaarnpaal niet 
voorbij”, gaf al snel aan dat hij be-
merkte dat de lessen van toen, ge-
lukkig bij de meesten zijn blijven 
hangen. Ook de zeer ervaren lei-
der Jan van der Holst, die tijdper-
ken waarin spelers als Abe Lenstra, 
Johan Cruyff/Wim van Hanegem, 
Marco van Basten/Ruud Gullitt, We-
sley Sneijder, Arjan Robben en nu 
Mephis Depay de toon zetten goed 
kan vergelijken was zeer te spre-
ken over de nog steeds aanwezige 
kennis van het spelletje.Weliswaar 
niet meer door iedereen echt be-
oefend, maar wel natuurlijk gevolgd 
langs de velden en op tv. De mees-
ten van de oud spelers blijken nog 

wel wel de sport in zijn algemeen-
heid te  waarderen om op een ge-
zonde manier lichamelijk en gees-
telijk vitaal te blijven en een voor-
beeld te nemen aan hun oude tech-
nische staf. Voorbeeld van sporten 
die nu door hen worden beoefend 
zijn te veel om op te noemen, maar 
als voorbeeld velen gaven aan re-
gelmatig te biljarten en te (midget)
golfen.
Nadat de lessen waren beëindigd 
was er nog een ander mooi inter-
mezzo. Ook in de jaren 70 en 80 
vond in de minisporthal bij de Hofn-
bar, later ook bekend als Hollandbar 
tweemaal per jaar een zaalvoetbal-
toernooi plaats, in december 1980 
was uiteindelijk Bezopen Glorie de 
winnaar. De introductie aan het pu-
bliek zoals dat in een uitverkochte 
minisporthal plaats vond werd nog-
maals overgedaan tijdens deze cli-
nic, gebruikmakend van aankondi-
gingen  opgenomen op een casset-
tebandje.
Wederom kreeg coach Ton de Jong 
en zijn mannen luid applaus. Jam-
mer dat de rechtstreekse verbinding 
naar Spanje, waar een oud-speler  
nu woonachtig is niet tot stand ge-
bracht kon worden. De wifi waar-
op men gehoopt had bleek er niet 
te zijn. Aan het eind van de clinic 
toog iedereen huiswaarts met een 
voldaan gevoel, waarbij het langst 
bleef hangen dat het elkaar weer 
ontmoeten, zien en spreken het 
leukst van alles was.
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Jaap Overbeek, voorzitter van de organiserende Rotary club Aalsmeer-Uit-
hoorn (l) heeft zojuist de cheque overhandigd aan Inge Huitinga, directeur van 
De Nederlandse Hersenbank(r). Voor de cheque Gert-Jan Stoop, voorzitter 
van het Amsterdamse Bos Golf en naast Jaap Overbeek(in het zwart) promo-
venda Hanneke Geut die haar wetenschappelijk werk mede kan doen dankzij 
de opbrengst van het toernooi.

Bos Golf toernooi:
42.500 euro voor 
onderzoek hersenbank
Dinsdagavond 4 juli jl. kon voorzitter 
Jaap Overbeek van de Rotary Club 
Aalsmeer-Uithoorn in het Amster-
damse Bos een cheque van 42.500 
euro overhandigen aan Inge Huitin-
ga, directeur van De Nederlandse 
Hersenbank.
Het geld wordt besteed aan speciaal 
onderzoek naar de verschillen tus-
sen een medische diagnose bij le-
ven en het beeld dat de hersenen na 
overlijden tonen. 
Het bedrag werd dinsdag bijeenge-
bracht tijdens de zevende editie van 
het Amsterdamse Bos Golf. De leden 
van de Rotary Club hadden in sa-
menwerking met het Amsterdamse 
Bos het bos voor 1 dag omgetoverd 
in een heuse 18 holes golfbaan. Bij 
elkaar kwamen 24 flights tijdens de 
ronde door het bos bij verschillende 
holes culinaire verrassingen en ver-
rassende obstakels tegen. De dag 
werd afgesloten met een veiling en 
een loterij tijdens een exquise diner 
dat werd verzorgd door ‘matter of 

TASTE‘ uit Amsterdam. De sfeer zat 
er bij de circa 100 golfers, 60 vrijwil-
ligers en hoofdsponsor Maas Auto-
groep de hele dag goed in. De eer-
ste prijs werd gewonnen door het 
team van FloraPlus dat het rondje 
bos in slechts 48 slagen (best ball) 
wist te volbrengen. 

Verklaren van verschillen
Bijzondere gast tijdens het golftoer-
nooi was Hanneke Geut, neurowe-
tenschapper en promovenda op de 
ziekte van Parkinson. Ze werkt deel-
tijd voor De Nederlandse Hersen-
bank én voor VUmc aan een onder-
zoek naar de verschillen tussen een 
medische diagnose bij leven en het 
beeld dat de hersenen na overlijden 
tonen. Hanneke Geut onderzoekt 
met name hoe vaak en waarom dit 
misgaat bij de ziekte van Parkinson 
en gerelateerde dementie. Met een 
verklaring van die verschillen kan 
het belang van postmortaal onder-
zoek worden onderbouwd.

Legmeervogels en KDO samen 
in poule 13 KNVB Beker
Ja, er staat weer een echte buren-
strijd op het programma in de  strijd 
om de KNVB beker. In poule 13 zijn 
ingedeeld Amstelveen zaterdag 2e, 
klasse. TAVV uit Ter Aar, zaterdag 
2e klasse. KDO zondag 2 klasse en 
Legmeervogels zondag 1ste klasse. 
De wedstrijden tegen de zaterdag-
clubs TAVV en Amstelveen worden 
op een zaterdag gespeeld.
De enige wedstrijd op de zondag is 
het duel tussen Legmeervogels en 
KDO. Of dit duel bij KDO of bij Leg-
meervogels wordt gespeeld wordt 
later bekend.
De bekerwedstrijden worden ge-
speeld in het weekend van 2/3 sep-
tember, 9/10 september en 16/17 
september. de competitie seizoen 
2017-2018 gaat van start voor Leg-
meervogels op zondag 24 septem-
ber 2017.

De indeling
Net als in het seizoen 2016 - 2017 is 
Legmeervogels zondag 1 ingedeeld 
in de 1ste klasse A, District West 1. 
Ten opzichte van het seizoen 2016 
– 2017 zijn daaruit verdwenen. Pur-
mersteijn, gepromoveerd naar de 

Hoofdklasse. Elinkwijk en Nieuw 
Utrecht waren rechtstreeks gede-
gradeerd uit de 1ste klasse. VSV en 
SO Soest hebben een herkansing 
gekregen maar zijn er niet in ge-
slaagd om het 1ste klasse schap te 
behouden en zijn dus net als de eer-
der genoemde Utrechtse verenigin-
gen gedegradeerd naar de 2e klas-
se. De 1ste klasse A ziet er voor het 
seizoen 2017 – 2018 uit als volgt. 
oude bekende zijn EDO (Haar-
lem), Hillegom, Zeeburgia (Amster-
dam), Velsen, Assendelft, AFC’34 
(Alkmaar), Fortuna Wormerveer, 
DEM (Beverwijk) en Legmeervo-
gels. Nieuwkomers dit seizoen zijn 
Hoofddorp, gepromoveerd via de 
nacompetie. JOS/Watergraafsmeer 
(Amsterdam) gedegradeerd uit de 
Hoofdklasse. AGB (Amsterdam) 
kampioen van de 2e klasse B, FC 
Uitgeest, kampioen van de 2e klas-
se A en  LSVV (Scharwoude) gepro-
moveerd via de nacompetitie. De 
competitie gaat van start op zon-
dag 24 september. Tegenstander en 
of de start van de competitie begint 
met een thuis wedstrijd wordt later 
in deze maand bekend.

Kooyman Polderloop 
groot loopspektakel
Donderdag 3 augustus wordt tra-
ditioneel op de tweede dag van het 
Kwakelse polderfeest de Kooyman 
Polderloop gehouden. De organisa-
tie van deze regionaal zeer populai-
re loop is weer een samenwerking 
tussen atletiekvereniging AKU en 
het feestcomité De Kwakel .
De start en finish vindt ook dit jaar 
weer plaats op het evenemententer-
rein in De Kwakel achter het sport-
park van KDO. Daar staat ook de 
grote tent waar kan worden inge-
schreven en  ruimte is om om te kle-
den en tassen neer te zetten.
Daarnaast stelt KDO weer een aan-
tal kleedruimtes beschikbaar waar 
ook kan worden omgekleed en ge-
doucht. De polderloop is, hoewel 
deze midden in de vakantieperiode 
valt, al jaren druk bezocht en veel 
lopers komen graag naar De Kwa-
kel om aan deze gezellige loop mee 
te doen. Er staan altijd heel veel toe-
schouwers langs de weg en op de 
Vuurlijn en kunnen op deze manier 
de lopers een paar keer zien passe-
ren. De kinderloop over 1 kilometer 
wordt steeds populairder, meer dan 
200 kinderen staan de laatste jaren 
aan de start. De 4 en met name de 
10 kilometer trekken een groot aan-
tal lopers, we verwachten ook dit 
jaar weer meer dan 700 enthousias-
te lopers aan de start van deze twee 
afstanden.

G-run
Daarnaast heeft de organiserende 
vereniging AKU in samenwerking 
met stichting Ons Tweede Thuis vo-
rig jaar een G-run in het programma 
opgenomen en dat was zo’n succes 
dat een groot aantal mensen die 
hebben deelgenomen aan de pol-
derloop nu wekelijks bij AKU op de 
atletiekbaan trainen.
De organisatie heeft er daarom niet 
aan getwijfeld om dit initiatief een 
vervolg te geven en daarom start de 

polderloop ook dit jaar met een G-
run over 1,6 kilometer. Naast clien-
ten van Ons Tweede Thuis zijn ui-
teraard andere mensen met een be-
perking van harte welkom om aan 
de G-run mee  te doen.
Tot groot verdriet van de familie 
Wijfje en de grote familie van ons 
Tweede Thuis, is een van lopers van 
de G-groep, Carol Wijfje, een aantal 
maanden geleden zeer onverwacht 
overleden. Carol was niet alleen een 
heel enthousiaste loper tijdens de 
G-run en de trainingen bij AKU, zij 
was ook het  “zonnetje” in de familie 
Wijfje en bij vele cliënten en mede-
werkers van Ons Tweede Thuis.
Het verdriet is er nog steeds,  maar 
juist Carol was een voorbeeld hoe je 
positief en met vreugde in het leven 
kan staan en de familie Wijfje vindt 
het belangrijk dat de manier waarop 
zij het leven kleurde, blijft voortle-
ven. Daarom zal elke deelnemer aan 
de G-run als eerbetoon en herinne-
ring aan Carol bij de finish een door 
de familie speciaal ontworpen me-
daille ontvangen.  

Programma
Het programma van de polderloop  
luidt als volgt:
18.30 uur: start G-run over 1,6 km.
19.00 uur:
start kinderloop over 1km
19.15 uur: start 4 km
20.00 uur: start 1km
De inschrijving start om 18.00 uur.

Deelnemers aan de G-run en de 
kinderloop ontvangen een mooie 
medaille  en daarnaast krijgen al-
le deelnemende kinderen na afloop 
nog een ijsje. Deelnemers aan de 4 
en 10 kilometer ontvangen naast het 
traditionele plantje een extra herin-
nering.

Voorinschrijven kan via
www.inschrijven .nl

De winnaars van de zevende editie van het Amsterdamse Bos Golf, het team 
van FloraPlus, met de trofee. Vlnr: Elsbeth Huis, Ron Hooyman, John van Loo 
en Jan Millenaar.

Bert Vreeken technisch 
directeur bij Qui Vive hockey
Met ingang van het nieuwe seizoen 
is Bert Vreeken benoemd als tech-
nisch directeur bij hockeyvereniging 
Qui Vive uit Uithoorn. Hij behoort 
al enkele seizoenen tot de staf van 
heren 1 die het afgelopen seizoen 
hoofdklasse heeft gespeeld. Zijn ac-
tiviteiten bij Hurley gaat hij na ne-
gen jaar beëindigen. Hij was bij de-
ze Amstelveense hockeyclub suc-
cesvol als trainer, coach en als tech-
nisch manager. Bij Qui Vive wordt hij  
eindverantwoordelijk voor het hoc-
key technische beleid voor zowel de 
prestatieteams als de breedtesport. 
In die hoedanigheid gaat hij ook de 
technische staf aansturen. Voorzit-
ter Rob Das: “Wij hebben de afge-
lopen 3 seizoenen hockey technisch 
en organisatorisch stappen voor-
waarts gezet. Mijn collega ’s en ik 
zijn over deze positieve ontwikke-
lingen absoluut tevreden. Maar wij 
sluiten onze ogen ook niet voor de 
zaken die beter kunnen. Een van de 
speerpunten voor het komende sei-
zoen is om de trainers nog sterker 
te maken door hen veel intensiever 
op het veld te begeleiden. Deze be-
hoefte bestaat zeker voor de trai-
ners van de jeugd. Veel spelers uit 
de A en B teams trainen met veel 
enthousiasme en inzet deze teams 
maar moeten inhoudelijk nog beter 
worden begeleid. Meer investeren 
in trainers verdient zich bij spelers/
speelsters altijd terug in het plezier 
en de prestaties. In deze begelei-
ding gaat Bert Vreeken ook een be-
langrijke rol vervullen”. Bert Vreek-
en is al sinds 1972 lid van Qui Vive. 

Hij speelde zelf in heren 1 en ver-
vulde eerder een soortgelijke func-
tie binnen de club. Rob Das:” voor 
de realisatie van de ambities die wij 
voor de komende jaren hebben is 
Bert voor ons de beste technisch di-
recteur die wij ons kunnen wensen. 
Hij is niet alleen professional en ge-
respecteerd vakman maar begrijpt 
ook de clubcultuur, kent de orga-
nisatie en veel leden omdat hij een 
clubman pur sang is. Vergeet ove-
rigens niet dat hij erelid is en eer-
der een zeer belangrijke clubonder-
scheiding heeft ontvangen, name-
lijk de Rob Posthumusbokaal, voor 
zijn fantastische bijdragen als vrij-
williger gedurende vele jaren. Wij 
zijn dan ook erg blij dat wij met hem 
voor een langere periode een over-
eenstemming hebben bereikt. Met 
de komst van Bert zijn wij ervan 
overtuigd dat wij een goede stap 
zetten in een verdere professionali-
sering van ons hockeybeleid.” 

Zomerbridge De Legmeer 
houdt het koel
De voortreffelijke klimaatbeheersing 
van Dans- & Partycentrum Colijn in 
Uithoorn, verleidde veertig paren tot 
een heerlijk avondje zomerbridge.
In de A-lijn viel de hoogste sco-
re te bewonderen van 67,26%, bin-
nengehaald door Agnes Kroes & 
Ineke van Diemen, klasse dames! 
Ook plek twee was een zestiger die 
met 64,29% op het conto van Janny 
Streng-Korver & Francis Terra kwam. 
De vrouwelijke suprematie in deze 
lijn werd ook voor de derde plaats 
bevestigd door de 55,95% van Ge-
ke Ludwig & Margot Zuidema. Pas 
op vier en vijf kwamen er enige he-
ren in beeld al hoe wel gedeeld. Co-
bie Bruine de Bruin & Jan Egbers en 
Ben ten Brink & Jan Bronkhorst ein-
digden allen op 54,76%.
In de B-lijn ging de zege naar Elisa-
beth van den Berg & Maarten Breg-
geman, die zich na een wat struike-
lend begin van de mannelijke helft 
keurig herpakten! Carla Euwe & Bep 
Schumacher tekenden met 56,94% 
voor de tweede plaats en de twee-
de fles wijn. Bep Verleun & Ria van 

Zuylen kwamen met  55,90% als 
derde paar door, zo weer net voor 
Heleen & Mees van der Roest en Ad 
Lustenhouwer & Jos Walkers die als 
vierde en vijfde respectievelijk op 
55,21 en 54,17% uitkwamen.
De moraal van dit verhaal, de eerste 
vijf paren binnen de vier procent van 
en dus aan elkaar gewaagd. In de 
C- lijn kwamen Maria Baas & Klaas 
Verrips weer eens op stoom en 
haalden zo de wijn op met een sco-
re van 61,46%. Rietje Tijssen & Ans 
de Ruiter deden er met 60,94% wei-
nig voor onder en werden er mooi 
tweede mee.
Op drie eindigden Atie de Jong & 
Ria Verkerk met 57,81% gevolgd 
door Irene Hassink & Henriëtte Om-
tzigt de 56,25 procenten verzamel-
den.
De top werd hier afgesloten door 
Ludy Bonhof & Anneke Buskermo-
len die met 51,04% netjes aan de 
goede kant van het gemiddelde ble-
ven. De troost chocolade was deze 
keer voor alle paren die deze avond 
als tiende naar huis mochten.

Georganiseerde fietstocht 
door N-H waterlandschap
Zondag 3 september organiseren 3 
toerfiets verenigingen:  UWTC Uit-
hoorn,  Alcmaria  Victrix Alkmaar, 
en KTC Uitgeest  (samen met stich-
ting Raising Hope verenigd heb-
ben in Fortza Velo), het Rondje Stel-
ling. Het is een fiets toertocht over 
drie afstanden met drie start loca-
ties.  De afstanden zijn 170, 120 en 
65 km. De start locaties zijn; Fort 
aan de Drecht  Grevelingen 50 Uit-
hoorn, Wheelerplanet zijkanaal C 
weg 6 Spaarndam, en Fort aan den 
Ham  Busch en Dam 13 Uitgeest. 
De voorinschrijving voor deze tocht 
is open tot en met 1 september op 
www.rondjestelling.nl 
Vanaf boven genoemde start loca-
ties kan gestart worden vanaf 7.00 
uur voor de 170 en 120 km voor de 
65 km kan men pas starten om 9.00 
uur Deelnemers die lid zijn van NT-
FU of KNWU kunnen op vertoon 
van hun deelname pas starten met 
Scan&Go zonder papieren inschrij-
ving. Kijk voor exacte starttijden op 
www.rondjestelling.nl   
Van de opbrengst van de tochten, 
gaat een deel naar stichting Raisin 

Hope, een stichting die zich ten doel 
stelt om minder valide mede men-
sen ook te kunnen laten fietsen op 
een aangepaste fiets. www.raisin-
hope.nl  
De Inschrijf bedragen  per afstand 
bij voorinschrijving zijn als volgt:
170 km 8 euro, 120 km 7 euro en 65 
km 6 euro. De prijzen aan de tafel 
op de dag zelf, zondag 3 september 
zijn plus 2 euro.

Klaverjasnomaden
Donderdag 6 juli werd er weer ge-
klaverjast in de Schutse in Uithoorn 
waaraan  door 40 liefhebbers werd 
deelgenomen. De winnaar werd de-
ze avond Josef Lebesque met een 
totaal van 7157 punten na 4 ge-
speelde partijen. De tweede plaats 
was deze keer voor Jan Schuurman 
met 7036  punten op de voet ge-
volgd door Corrie Smit met slechts 
2 punten verschil met 7034 punten. 
De poedelprijs was deze week voor 
Brigitte Tönes met een totaal van 
4928 punten.  De marsen prijzen: 
de overheerlijke flessen wijn wer-

den gewonnen door Joke Veenhof, 
Els Luijten, To v.d. Meer, Gerard van 
Eekhout, Jozef Lebesque en Joke 
Rietbroek. En de boeketten bloe-
men, beschikbaar gesteld door Duo 
plant, werden gewonnen door Hans 
Heere, Gerrit Vink, Riet de Beer en 
Gerard Compier en als lastste de 
bloemenbonnen ook te besteden bij 
Duo plant zijn gewonnen door Hans 
Heere en Gaby Abdesalem.
De volgende kaartavond vind plaats 
op donderdag 13 juli in de Schut-
se aan de Merodelaan 1 te Uithoorn. 
Aanvang 20.00 uur.

Feestelijk afsluiting seizoen 
jeugd tafeltennis Veenland
Afgelopen vrijdag heeft de jeugdaf-
deling van de tafeltennisvereniging 
Veenland in Wilnis het seizoen fees-
telijk afgesloten. Er werden door de 
trainers Ellie van Senten en Marten 
Nap verschillende behendigheids-
spelletjes georganiseerd. Het hoog-
tepunt van de avond waren de jaar-
lijkse clubkampioenschappen. 
De jeugd werd ingedeeld in twee 
poules. In poule B waren er podi-
umplaatsen voor Rick van Selm op 
de derde plaats, Wim v/d Berge op 
de tweede plaats en Niels van Selm 
op de eerste plaats.
In poule A werd Benjamin Roest 

derde. De uiteindelijke finale ging 
tussen Victor v/d Most en Martijn 
van Dijk. Onlangs gooiden Victor en 
Martijn nog hoge ogen bij de club-
kampioenschappen van de senio-
ren. De eerste twee sets won Vic-
tor nipt, waarna Martijn de stand 
weer gelijk trok. In een spannende 
vijfde set trok Victor aan het langste 
eind en mag zich weer een jaar lang 
clubkampioen noemen. Het is al-
weer de vierde keer dat Victor club-
kampioen werd. Na afloop kregen 
de drie besten van elke poule een 
medaille en werden de wisselbekers 
uitgereikt aan de clubkampioenen.
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Fietsen met de 
Waterliniefietsroutes
Vanaf vandaag is het mogelijk om 
fietsroutes te fietsen langs de Nieu-
we Hollandse Waterlinie met de app 
Routeplanner van de Fietsersbond. 
De vier nieuwe routes voeren langs 
historische objecten van de Water-
linie en  geven een beeld van de 
werking van het watersysteem. Dat 
zorgde voor het onder water zetten 
(inunderen) van land én geeft een 
beeld van het hedendaagse water-
beheer.

Verleden en heden 
in één fietsroute
De drie waterschappen in het ge-
bied van de Nieuwe Hollandse Wa-
terlinie en het Waterliniemuseum 
hebben de vier Waterliniefietsroutes 

van de app op 7 juli voor het eerst 
in gebruik genomen. Fietsend langs 
dijken, sluizen, wielen en waterber-
gingen komen verleden en heden 
bij elkaar. Want veel van de histori-
sche waterobjecten van de linie zijn 
nog steeds in gebruik bij de water-
schappen. Niet meer voor de ver-
dediging van land tegen de vijand, 
maar voor het aan- en afvoeren of 
tegenhouden van water.
 
App downloaden
De app met de nieuwe Waterlinie-
fietsroutes is te downloaden via 
www.routeplanner.fietsersbond.nl/. 
Omdat de routes onderdeel uitma-
ken van de Fietsersbond Routeplan-
ner kan de app altijd de meest actu-

Overwinning voor UWTC 
veteraan Guus Zantingh
Afgelopen weekend zijn de UWTC 
renners Leen Blom, Ben de Bruin, 
Nico Fokker en Guus Zantingh ac-
tief geweest in veteranen wedstrij-
den. Zaterdag 8 juli stonden de 
UWTC renners aan de start bij de 
wedstrijd in Amersfoort. Vanuit het 
vertrek werd er volop gekoerst en 
was het moeilijk om uit de greep 
van het peloton te komen. Na 20 
minuten koers wist Piet Gruteke en 
Harry Kellenaers een kleine voor-
sprong te nemen maar zij bleven in 

het zicht van het peloton en zij wer-
den weer ingerekend. Een compact 
peloton ging naar de eindsprint. 
De wedstrijd werd gewonnen door 
Guus Zantingh uit Mijdrecht voor 
Kees Verdouw uit Driebruggen en 
3e Piet Gruteke uit Rotterdam. Leen 
Blom klasseerde zich als 9e en Nico 
Fokker eindigde in het peloton. Voor 
Guus Zantingh was het zijn zes-
de overwinning van dit seizoen. Bij 
de 60+ was het een vliegende start 
want direct na het startschot gin-

gen er zeven renners vandoor on-
der aanvoering van Bert Bakker en 
Willem Hus. Zij bouwden een rui-
me voorsprong op en werden niet 
meer ingelopen door het peloton. 
Drie ronden voor het eind ontsnapte 
Hans van Bavel uit St. Anthonis en 
wist een kleine voorsprong te ne-
men en won de wedstrijd 2e werd 
Bert Bakker uit Zaandam. Ben de 
Bruin kwam als 15e over de eind-
streep. Zondag 9 juli gingen de 
UWTC renners niet ver reizen om 
de wedstrijd te rijden, namelijk op 
het wielerparcours in Amsterdam/
Sloten. Op dit snelle parcours is 
het moeilijk om een ontsnapping te 
doen. Na het startsein werd er vol-
op gedemarreerd maar het duurde 
tot 6 ronden voor het einde dat Piet 
Gruteke uit Rotterdam uit het pelo-
ton wist te ontsnappen en na een 
ruime voorsprong ging hij als win-
naar over de streep. De sprint van 
het peloton voor de 2e plaats werd 
gewonnen door Guus Zantingh uit 
Mijdrecht en 3e werd Peter de Jong 
uit Hilversum. Leen Blom finishte als 
11e en Nico Fokker als 23e.

Interclub jeugdwedstrijd Hoorn
Zondag 9 juli togen enkele jeugd-
renners naar Hoorn voor de inter-
club. Bij cat 5-6 stonden Mike De-
rogee, Lars Hopman en Rens Gröm-
mel aan de start. Er werd weer hard 
gekoerst bij deze mannen en Lars 
en Rens moesten na een paar ron-
des lossen. Mike was mee in de 

kopgroep van tien renners die het 
rest van het veld op een ronde wist 
te zetten. Mike is 9e geworden, 
Lars 13e en Rens 17e.
Bij cat 7-nieuwelingen werd Niels 
Kramer 6e en Sven Buskermolen 
12e

Omloop der Zevenheuvelen
Dit jaar stond deze wedstrijd voor 
het eerst op het programma en de 
175 startplaatsen bij de amateurs 
waren binnen 2 weken volgeboekt. 
De amateurs Bas de Bruin en Bart 
de Veer vertrokken op zondag al 
vroeg richting Nijmegen. Zij moch-
ten om 09.30 uur van start voor de 
omloop der Zevenheuvelen. Een 
omloop van ongeveer 9 km met 
daarin een lange klim en de glooien-
de Zevenheuvelenweg en heel veel 
snelheid bergaf richting de finish. In 
totaal 120 hoogtemeters per ronde. 
Tijdens de koers haalde de jury ren-
ners die het tempo niet konden vol-
gen snel uit koers zodat het pelo-
ton steeds wat kleiner werd. Bas en 
Bart konden lekker mee in het pe-
loton en Bas ging de strijd aan voor 
de leidersprijs en wist 2 maal als 
eerste over de streep te komen. In 
de een na laatste ronde hadden on-
geveer 12 renners een gaatje gesla-
gen, met hierin een concurrent voor 
de leidersprijs. Zij wisten het pelo-
ton net voor te blijven in de finale en 
hiermee ging de leidersprijs net aan 
Bas zijn neus voorbij. De snelheid 
was hoog richting finish en helaas 
een valpartij op 50 meter van de 
streep net achter Bas. Bart dacht er 
langs te kunnen sturen maar kwam 
in de hekken terecht en er gingen 
nog zo’n 15 renners overheen. Het 
hele parcours was verspert door de 
valpartij en de rest van het peloton 
moest dus wachten tot het slagveld 
geruimd was. Bas werd 16e en Bart 
bereikte lopend als één van de laat-
ste van het peloton de finish nadat 
hij onder zijn fiets vandaan was ge-
holpen. Bont en blauw maar geluk-
kig niets gebroken. Wel een gebro-
ken helm, en enige schade aan de 
fiets. Jammer van deze chaotische 
finale want het was een prachtig 
wedstrijd. Bij trainingslid Stijn Ruij-
ter stonden er 40 man junioren aan 
de start en verliep de wedstrijd zon-
der problemen. Wel veel uitvallers 
die de heuvels niet opkwamen. Stijn 
was bij diverse ontsnappingen be-
trokken en werd in de laatste een 
kilometer voor de meet ingerekend. 
Daardoor kwam hij kracht te kort in 
de massasprint en viel hij met een 
21e plaats net buiten de prijzen.

Geslaagde examens bij Horangi Taekwondo
Als afsluiting van alweer het 9e sei-
zoen staan de examenkandidaten 
samen met hun fans en de examina-
toren weer klaar voor de taekwon-
do examens. De examens worden 
zoals gebruikelijk afgenomen door 
de trainers Bas Bokkes en Remko 
van Gerven in Mijdrecht. Zij wer-
den deze keer geassisteerd door 
Martien Hogenboom. Het taekwon-
do examen bestaat uit verschillen-
de onderdelen. Het eerste examen-
onderdeel is poomse, dit is een stijl-
vorm waarbij verschillende technie-
ken in een vaste volgorde worden 
gedaan. Tijdens de stapsparring valt 
een persoon aan en de ander maakt 
een verdediging en tegenaanval. De 

examenkandidaten lieten zien dat 
zij hun technieken ook in relatie tot 
een tegenstander prima beheersen. 
Bij het onderdeel sparren hebben 
de examenkandidaten de examina-
toren ervan overtuigd dat ze veel va-
riatie in huis hebben. Zowel aanval-
lend door zelfverzekerd en doelge-
richt te zijn als verdedigend waarbij 
het gaat om snel en doordacht te re-
ageren op een aanval.De sparrings-
vormen zijn van non-contact tot en 
met full-contact met beschermers, 
dit is afhankelijk van de graduatie.

Hogere banden
Voor de hogere banden moeten de 
examenkandidaten verschillende 

realistische zelfverdedigingen la-
ten zien tegen vastpakken. Voor de-
ze hogere graduaties staat er ook 
een breektest op het programma, 
waarbij een houten plankje met een 
schop moet worden gebroken.
Vijf kandidaten moesten dit spec-
taculaire onderdeel laten zien en zij 
hebben dit goed uitgevoerd.
De examenkandidaten hebben al-
lemaal een goed examen laten zien 
en zijn allemaal geslaagd!
De trainers kijken terug op een ge-
slaagd examen met een hoog ni-
veau.  

Hieronder een overzicht 
van de geslaagden:

Gele slip
Indy Visser, Ayden van Varsseveld, 
Emma Verwoerd, Aimée van Varsse-
veld, Carlijn Meyers
Gele band
Casper van Stempvoort,
Guang v/d Bosch
Groene slip
Lars van Stempvoort
Groene band
Zárrin Basaran, Kyra v/d Swaluw, 
Jasper v/d Elsken, Milan Bader, Adi-
tya Soebedar
Rode slip
Emma van Dijk, Lorenzo v/d Most
Zwarte slip
Rick Vriend, Sebastiaan Haverhoek, 
Otto Koedooder

Topscores in Tour de Kwakel
De balpennen waren deze week 
niet aan te slepen in De Kwakel. De 
deelnemers van de Tour de Kwakel 
mochten elke dag namelijk ontzet-
tend veel streepjes zetten achter de 
renners op hun lappen. Door een 
aantal zeer voorspelbare massa-
sprints liep de puntenteller snel op. 
Uiteindelijk was het Willy Turk die 
na de eerste week de topscores wist 
om te zetten in de gele trui.
Waar winnaars zijn, zijn ook ver-
liezers. Je kunt een renner op de 
goede plek hebben staan, maar de 
kans is groter dat hij net 1 plaats-
je verkeerd staat, één positie hoger 
of één positie lager. Met name di-
rectielid Marga Kouw had vrijdag 
alle reden tot klagen. In een mil-
limetersprint zag zij Boasson Ha-
gen, haar nummer 1, net verslagen 
worden door Kittel, haar nummer 2. 
Toch was Marga ‘s avonds de vro-
lijkheid zelve en liet ze het moppe-
ren over aan enkele andere deelne-
mers. De ploeg MVV wist vlak voor 
het weekend de leiding te pakken 
in het ploegenklassement. Kopman 
Paul Hogerwerf heeft een stabiele 
ploeg om zich heen met Wim Ver-
laan, Bertil Verhoef, Alfred van de 
Belt en René Hooiveld. De ploeg van 
klassementsleidster Willy Turk, die 
haar kopman Jim Voorn inmiddels 
voorbij is gestoken in de pikorde, 
staat op 2 punten. De meest kleur-
rijke ploeg in het Tourhome was on-
getwijfeld de ploeg Oropa, de huidi-
ge nummer 2 in het ploegenklasse-

ment. Na het wit voor Peter Hogen-
boom volgde een witte en later ge-
le trui voor Jelle de Jong. Jelle sloot 
de week in het wit af, Tourdirecteur 
Peter Mayenburg in het rood. De-
ze drie mochten samen met Gerard 
van Dam en Gerda Voorn de hoof-
den enkele dagen sieren met de ge-
le pet voor beste ploeg (zie foto). 
Dit ondanks dat Gerda onderin het 
klassement probeert weg te blijven 
van de rode lantaarn. Ze compen-
seert dit door haar ploeggenoten te 
voorzien van hapjes, de reden van 
haar afwezigheid op de foto. Na het 
verschijnen van de laatste stand op 
vrijdag volgden zaterdag en zondag 
twee dagen met opmerkelijk wei-
nig punten. Toch wist Bertil Verhoef, 
de huidige nummer 4 van het klas-
sement zich te onderscheiden door 
nummer 1 (Calmejane) en 2 (Ge-
sink) te voorspellen op zaterdag. De 
kans is dan ook groot dat de gele 
leiderstrui weer van schouders zal 
wisselen de komende week.

Algemeen klassement
1. Willy Turk 65
2. Jelle de Jong  65
3. Mario van Schie 64
Rode trui
1. Peter Mayenburg 20
2. Jacco Lauwers 19
3. Arthur Franken 19
Ploegenklassement
1. MVV 194
2. Oropa 194
3. Thanee 192

ele route bieden, ook bij werkzaam-
heden of wijzigingen. Meer over het 
werk van de waterschappen in de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie is te 
vinden op de websites: Waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht, www.agv.nl

Hoogheemraadschap De Sticht-
se Rijnlanden, www.destichtserijn-
landen.nl. Waterschap Rivieren-
land, www.waterschaprivierenland.
nl. Meer over het waterliniemuseum 
staat op www.waterliniemuseum.nl

Thamen Beeball Majors 
winnen wederom!
Op 8 juli speelde het team van de 
Thamen Beeball Majors uit Uit-
hoorn, hun op één na laatste wed-
strijd voor de zomerstop. Met de te-
rugkeer van hun eigen coach heb-
ben zij het goede spel van de week 
daarvoor vast weten te houden. De 
tegenstander was vandaag de Am-
sterdam North Stars. Zij hadden 
helaas last minute veel spelers die 
niet het veld op konden, waardoor 

er steeds drie spelers van Thamen 
meegedaan hebben in hun veld-
beurt, zodat de wedstrijd wel door 
kon gaan.
Er werd een zeer sportieve en mooie 
wedstrijd gespeeld met mooie ac-
ties, waaronder een knappe vang-
bal en maar liefst twee homeruns 
van Thamen. Dit zorgde ervoor dat 
er een prachtige 25-17 overwinning 
behaald werd.

Kiki Hagen lijsttrekker D66
Afgelopen woensdag hebben de le-
den van D66 De Ronde Venen Ki-
ki Hagen opnieuw verkozen tot lijst-
trekker voor de gemeenteraadsver-
kiezingen van 2018. Hagen is werk-
zaam in het basisonderwijs op de 
obs Piet Mondriaan te Abcoude en 
studeert daarnaast een master be-
stuurskunde aan de Vrije Universi-
teit van Amsterdam. Kiki zegt: 'De 
vorige verkiezingen hebben wij een 
prachtig resultaat van vijf zetels be-
haald, komende verkiezingen wil ik 
graag dit resultaat op zijn minst be-
houden en een plekje vergaren in de 
coalitie zodat onze plannen voor de 
gemeente ook ten uitvoer worden 
gebracht.' Voorzitter van het bestuur 

van de lokale afdeling Gert Jochems 
laat onze krant weten: 'Kiki Hagen 
heeft laten zien dat zij een uitste-
kende voorzitter is, inzicht heeft in 
bestuurlijke processen en het poli-
tieke spel goed kent. Die kwaliteiten 
gecombineerd met haar aanstekelij-
ke enthousiasme en voorliefde voor 
onze gemeente, maken haar tot een 
meer dan geschikte lijsttrekker.' Op 
de vraag of ook de kandidatenlijst al 
gevuld is antwoordt het bestuur: 'Er 
hebben zich al een aantal gegadig-
den gemeld, maar enthousiaste in-
woners en leden die onze aanstaan-
de fractie willen verrijken met hun 
ideeën kunnen zich melden op in-
fo@d66derondevenen.nl '.



Afgelopen week zijn de leerlingen van de Inter-
nationale Taalklas (ITK) Uithoorn enorm ver-
wend. Abdellatif (Appie) Elkhalfi  van Schoon-
maakbedrijf Netjes, ooit zelf op 11 jarige leeftijd 
naar Nederland gekomen en inmiddels een 
succesvol zakenman, draagt de leerlingen van 
de ITK een warm hart toe. Hij heeft ze getrak-
teerd op een geweldig Hollands uitje! Ze start-
ten bij Clara Maria waar de kinderen zelf kaas 
mochten maken. Maar ook het voeren van de 
koeien en kalfjes en het spelen in de hooiberg 
vonden ze geweldig! Boer Kees-Jan liet vervol-

gens 'live' zien hoe hij in nog geen 5 minuten 
een paar klompen maakte. Dat was heel bij-
zonder om te zien. Na het proeven van allerlei 
lekkere en ook bijzondere kaassoorten waren 
de 2 uurtjes omgevlogen en gingen we verder 
naar de Kegel. Daar stonden de patatjes klaar 
(sommige van onze leerlingen hadden zelfs nog 
nooit patat gegeten!) en werd er vervolgens een 
uur gebowld op lekkere top40 muziek. Wat een 
geweldige dag! Ze willen Appie dan ook enorm 
bedanken. De ITK Uithoorn bestaat uit 2 taal-
klassen waar kinderen tussen de 6-12 jaar naar 

toe gaan die nog niet of nauwelijks Nederlands 
spreken. Ze hebben op dit moment 21 leer-
lingen uit bijv. Griekenland, Syrië, Noorwegen, 
Marokko, Italië, Eritrea, Somalië, Polen en China. 
Nadat ze in de ITK gemiddeld 1 jaar intensief 
(taal) onderwijs gehad hebben, stromen ze uit 
naar een reguliere basisschool in de wijk waarin 
ze wonen. 

Wilt u meer weten over deze taalklas?
Op http://itkuithoorn.weebly.com kunt u hier 
van alles over lezen.

Hollands uitje
voor Taalklassen Uithoorn
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