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Getuigen 
gezocht
Uithoorn - Er worden getui-
gen gezocht van een aanrijding 
die dinsdag 12 juli om 17.00 uur 
de aanrijding tussen een witte 
scooter en een gele Ford Fiesta 
gezien hebben. Het gebeurde 
op de kruising aan de Zoom - 
in ‘t Rond. We zijn op zoek naar 
de bestuurder van de blauwe 
auto die duidelijk heeft gezien 
dat de bestuurster van de gele 
auto te laat stopte voor de man 
op de witte scooter, helaas ben 
je doorgereden, i.v.m. de aan-
sprakelijkheid hebben we je 
getuigenis nodig. Onze dank is 
groot!
Serge Hogendoorn, Dwergmuis 
19, 1422 WR Uithoorn 
Sc_hogendoorn@hotmail.com.  
Tel. 06-24239118 

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Wij zijn met spoed op zoek naar een

die op woensdagmiddag voor ons de 
krant wil bezorgen in een wijk in Wilnis.

Leukeverdien-ste!

die op woensdagmiddag voor ons de 

verdien-JONGEN/MEISJE
MAN OF VROUW

 WIE WORDT ONZE NIEUWE COLLEGA 
BUURTBUS-CHAUFFEUR?  
  • Rijbewijs B (E)
  • Oog voor kwaliteit / vrijwilligerswerk

Wij bieden een enthousiast team!
(zie elders in de krant)

Aanmelding/informatie bij Maj Vriesendorp.
mail: info@buurtbus526.nl of bel: 06 402 128 83

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Hoogvliet kan door met 
zijn plannen
Mijdrecht - De ontwikkeling van 
de voormalige winkelpasssage Mo-
lenhof in Mijdrecht komt een stap 
dichterbij. Op 12 juli 2016 heeft het 
college van burgemeester en wet-
houders een wijzigingsplan van 
Hoogvliet Beheer vastgesteld. Hier-
mee wordt het voor hen juridisch 
mogelijk om een supermarkt, 10 ap-
partementen en parkeergelegen-
heid te ontwikkelen en de openba-
re ruimte aan te passen.  In de peri-

ode dat het wijzigingsplan ter inza-
ge lag,  zijn 6 zienswijzen ingediend, 
waarvan er 4 zijn gehandhaafd. De 
indieners van een zienswijze zijn in 
de gelegenheid om gedurende 6 
weken beroep aan te tekenen tegen 
het besluit van het college. Hierover 
heeft de gemeente ze geïnformeerd. 
Wanneer er geen bezwaren komen, 
kan Hoogvliet eind 2016 starten met 
sloop en bouw. De gemeente ziet 
in de nieuwe Molenhof een impuls 

voor het Mijdrechtse dorpscentrum 
op het gebied van wonen, winkelen 
en architectuur. Het complex is ont-
worpen door Groosman Achitecten.

Het ontwerp kunt u bekijken op 
www.derondevenen.nl > leven en 
werken > ontwikkelingen Mijdrecht 
> Molenhof Mijdrecht. Geïnteres-
seerden in de appartementen kun-
nen zich vrijblijvend aanmelden op 
www.molenhofmijdrecht.nl

‘Allure aan de Amstel’ laat 
nog even op zich wachten
Uithoorn - Reeds geruime tijd zit 
de ontwikkeling van het plan ‘Allu-
re aan de Amstel’ in de Vinckebuurt 
door ZeemanVastgoed in de pijplijn. 
Maar het komt er nog steeds niet 
van. Inmiddels staan de gemeen-
te, de makelaars en ZeemanVast-
goed al twee jaar in de startblokken 
om dit overigens prachtige plan op 
de plaats waar vroeger de vleesfa-
briek stond langs de Petrus Steen-
kampweg tot realisatie te brengen. 
Helaas wordt het project langdurig 
opgehouden door een al enkele ja-
ren durend juridisch geschil (met 
een miljoenenboete als strafmaat) 
tussen de eigenaar van de gronden, 
Zeeman Real Estate BV en de Pro-
vincie Noord-Holland over een an-
der project in Noord-Holland, Distri-
port in de buurt van Hoorn, waar-
bij ook nog twee andere ontwikke-
lende partijen zijn betrokken. In het 
kader van dit inmiddels langslepen-
de juridisch geschil had de provin-
cie Noord-Holland conservatoir be-
slag gelegd op de gronden, waar-
op het project ‘Allure aan de Amstel’ 
moet worden gerealiseerd. Zeeman 
Real Estate BV heeft dit beslag des-
tijds juridisch – inmiddels in cassa-
tie bij de Hoge Raad – aangevoch-
ten. Zoiets kan tot anderhalf jaar 
duren alvorens er uitspraak over 
wordt gedaan. Om die reden kan er 

op voorhand nog altijd geen nieuw-
bouw van woningen worden ge-
pleegd. Daardoor liggen ook de ver-
koopplannen voor de woningen bij 
de makelaars voor onbepaalde tijd 
in de ijskast.

Ondanks uitvoerige juridische in-
spanningen van Zeeman om de 
gronden sneller vrij van beslag te 
krijgen, is dat tot op heden niet ge-
lukt. In haar recente nieuwsbrief 
maakt ZeemanVastgoed nu bekend 
dat de uitspraak van de Hoge Raad 
eind 2016 kan worden verwacht. 
Zodra de uitspraak bekend is zegt 
de ontwikkelaar betrokken partijen 
en belangstellenden nader te infor-

meren. Mocht de eigenaar van de 
gronden in het gelijk worden ge-
steld, dan wordt het beslag opge-
heven en kan de ontwikkeling van 
het terrein ter hand worden geno-
men. Wordt de Provincie in het gelijk 
gesteld dan zal, voor zover bekend, 
door Zeeman Real Estate eerst 
een miljoenenboete aan de Provin-
cie moeten worden betaald om de 
gronden vrij van beslag te krijgen. 
De uitspraak aan het einde van het 
jaar is dus voor beide partijen een 
spannende aangelegenheid. Kort-
om, de uitvoering van het woning-
bouwproject ‘Allure aan de Am-
stel’ zal nog wel even op zich laten 
wachten.

Markt Mijdrecht gaat zelfstandig 
Mijdrecht - De  markt in Mijdrecht 
wil zichzelf meer profi leren. Daar-
om heeft  de markt er voor gekozen 
om de organisatie zelf op zich te ne-
men. Het geld dat zo overblijft, wordt 
gestoken in publiciteit. Om de markt 
van Mijdrecht de kans te geven meer 
geld in publiciteit te steken, heeft het 
college van Burgemeester en Wet-
houders van de gemeente De Ron-
de Venen besloten dat de markt zelf 
zorg mag dragen voor de organisa-
tie. Afgelopen jaar is samen met de 
marktkooplui, kramenzetters, markt-
meesters en de Centrale Vereniging 
voor Ambulante Handel (CVAH) on-

derzoek gedaan naar de kracht van 
de markten. Nu functioneren zij ge-
middeld tot goed. Een publiciteitsim-
puls vergroot de aantrekkingskracht 
van beide markten. De gemeente or-
ganiseert nu de markten in Mijdrecht 
en Abcoude. Abcoude blijft de ge-
meente doen, maar Mijdrecht gaat 
zelfstandig verder. Als de marktkoop-
lui van de markt Mijdrecht bij verzelf-
standiging de markt zelf gaan orga-
niseren, nemen zij de taken van de 
gemeente over. Veel taken kunnen 
de ondernemers zelf goedkoper en 
makkelijker organiseren, waardoor 
er meer geld beschikbaar komt voor 

promotie en het aantrekkelijker ma-
ken van de markt. De marktkooplui 
van Abcoude hebben aangegeven 
niet te willen verzelfstandigen. Mo-
gelijk kan hier wel de promotie van 
de markt verbeteren. Met een kleine 
ophoging van het marktgeld kan de 
gemeente de markt kostenneutraal 
organiseren.  In het najaar worden er 
afspraken gemaakt over de verzelf-
standiging in Mijdrecht en het markt-
geld in Abcoude. In de vergadering 
van 24 november kan de gemeente-
raad de genomen besluiten bekrach-
tigen zodat vanaf 1 januari 2017 het 
nieuwe beleid van kracht wordt.

Straatsburgfl at duurzaam 
gesloopt 
Uithoorn - Slopen, op een dusda-
nig verantwoorde manier dat zoveel 
mogelijk materialen direct of indirect 
kunnen worden hergebruikt. Met die 
duurzame aanpak verwierf GP Groot 
infra uit Heiloo dit voorjaar de op-
dracht: de sloop van de Straatsburg-
fl at aan de Europarei in Uithoorn. 
De werkzaamheden zijn inmiddels 
in volle gang. De opdracht om een 

van de fl ats te slopen, maakt onder-
deel uit van een omvangrijke revita-
lisatie van dit deel van Uithoorn. Van 
de negen fl ats aan de Europarei zijn  
er zes gerenoveerd en worden  de 
andere gesloopt. Op de vrijgekomen 
ruimte worden eengezinswoningen 
gebouwd. De werkzaamheden wor-
den naar verwachting  begin augus-
tus afgerond.

Bewoners Wipmolen winnen 
bij postcode Loterij
Mijdrecht - Een grote verrassing 
voor 13 bewoners van de Wipmolen 
in Mijdrecht. Op hun postcode 3642 
AD is de Buurt-Ton van 100.000 eu-
ro gevallen in de junitrekking van de 
Postcode Loterij. Dit werd onlangs 
bekend. De winnaars verdelen de-
ze prijs met elkaar.  

De volgende bedragen zijn gewon-
nen:
- 14.285 euro (1 winnaar)
- 9.523 euro (6 winnaars)
- 4.761 euro (6 winnaars)
De bedragen lopen uiteen omdat 
de verdeling van het geldbedrag af-

hankelijk is van het aantal meespe-
lende loten.
 
Buurt-Ton 
De Buurt-Ton is de nieuwe prijs van 
de Postcode Loterij die iedere zater-
dag wordt bekendgemaakt. Om de 
introductie van deze nieuwe prijs 
te vieren, deelt de Postcode Loterij 
in de trekking van mei en juni ex-
tra Buurt-Tonnen uit. De prijs van 
100.000 euro wordt verdeeld over 
het aantal deelnemers in de win-
nende postcode. De hoogte van het 
geldbedrag is afhankelijk van het 
aantal meespelende loten.
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129e jaargang

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of 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

DE RONDE VENEN

UITHOORN

DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u. 
en 13.30-17.30 u. In de avond en 
nacht, in het weekend en tijdens 
feestdagen kunt u terecht bij: 
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel. 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; 
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

stichting thuis sterven 
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, tel. 06-51451130.

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, tel: 
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ 
Vinkeveen, tel 0297-263758 
www.dkavv.nl. 
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC 
Mijdrecht, tel. 0297-241146

psychologische 
hulpverlening
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-241562. 
Drs. J.M.M. Simons klin. 
psycholoog geregistreerd 
psychotherapeut en  
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische 
hulpverlening De Ronde Venen: 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69, 3645 DH Vinkeveen. 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan, 
tel. 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

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

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

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance,  
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn, 
tel. 0297-565989

Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

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

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

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

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

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

Weekagenda Vita Welzijn
wijksteunpunt Bilderdijkhof Bilderdijkhof 1 Uithoorn

0297 567 209, www.vita-amstelland.nl

Huiskamergroep
Deze groep ouderen ontmoeten elkaar iedere woensdag van 10.00 – 
13.00 uur in de Bilderdijkhof. U bent van harte welkom! Gezamenlijke 
koffi e drinken, spelletjes doen en van een lunch genieten zijn vaste 
onderdelen van het programma. Kosten van deze ochtend �5,-.

Vita restaurant
U kunt op elke maandag, woensdag en vrijdag genieten van een war-
me maaltijd. De warme maaltijd wordt verzorgt door ’t Oventje en 
vindt plaats in de Bilderdijkhof. Elke week hebben we een andere me-
nukaart. Als u last heeft van een allergie laat dit ons van te voren we-
ten en wij zorgen voor een aangepaste maaltijd. Kosten bedragen 5 
euro per maaltijd. Tijd: 12.00-13.00 uur.

Wijkcentrum Vita-Bilderdijkhof is de hele zomer geopend
De Bilderdijkhof is in juli en augustus open. Wij bieden u verschil-
lende activiteiten. Voor de exacte activiteiten kunt u op de zomerfl y-
er kijken in de Bilderdijkhof. Ook kunt u deelnemen aan de vakan-
tie dagbesteding bij de Ontmoetingsgroep. Voor meer informatie over 
de Ontmoetingsgroep kunt u contact opnemen met Caroline Vrijber-
gen, 0297-533540.   

Dubbel feest op kinderafdeling 
Ziekenhuis Amstelland
Regio - Vanmiddag was het dubbel 
feest op de Kinderafdeling van Zie-
kenhuis Amstelland. Allereerst wer-
den de opgeknapte speelkamer en 
dakterras geopend. Het Ronald Mc-
Donald Kinderfonds maakte dit mo-
gelijk door een jubileumgift. Daar-
naast ontving Ziekenhuis Amstel-
land tot grote vreugde de Bronzen 
Smiley van Stichting Kind en Zie-
kenhuis.

Jubileumgift Ronald Mc 
Donald Kinderfonds
Het opknappen van de speelkamer 
en dakterras is mogelijk gemaakt 
door een bijdrage van het Ronald 
McDonald Kinderfonds. Het Ronald 
McDonald Kinderfonds bestond in 
2015 precies dertig jaar en wilde ter 
gelegenheid van het jubileum nóg 
meer gezinnen met zieke kinderen 
bereiken.
Want een ziek kind kan niet zonder 
zijn ouders. Zevenentwintig zorg-
vuldig geselecteerde ziekenhui-
zen, waar geen Ronald McDonald 
Huis of Huiskamer is, hebben daar-
om eenmalig een bijdrage gekregen 
waarmee ze op hun kinderafdeling 
de impact van een opname of be-
handeling voor zieke kinderen en 
hun families op een positieve ma-
nier kunnen beïnvloeden. 

“Denk aan een gezellige ruimte 
waar ouders even de accu kunnen 
opladen, terwijl hun kind behan-

deld wordt”, zegt Marja van Bijster-
veldt, directeur van het Ronald Mc-
Donald Kinderfonds. “Of een kamer 
waar patiëntjes onbezorgd met hun 
broertjes en zusjes kunnen spelen, 
tussen de onderzoeken door, om 
even te vergeten dat ze ziek zijn. 
Want kinderen spelen graag, ook als 
ze ziek zijn.” Ziekenhuis Amstelland 
levert volgens Van Bijsterveldt én 
volgens de onafhankelijke beoorde-
lingscommissie, met hun speelruim-
te en dakterras een concrete bijdra-
ge aan het welzijn van gezinnen met 
een ziek of gehandicapt kind.

Bronzen Smiley Stichting 
Kind en Ziekenhuis
Ongeveer 15 jaar geleden ontwik-
kelde K&Z de eerste Smiley voor de 
dagbehandeling en de kinderafde-
lingen binnen de ziekenhuizen om 
een nieuwe impuls te geven aan de 
ontwikkeling van kindgerichte zorg.  
Inmiddels heeft het zich ontwikkeld 
tot HET kwaliteitskeurmerk voor 
kindgerichte zorg vanuit het per-
spectief van het kind en de ouders.
Vandaag werd de bronzen smiley of-
fi cieel overhandigd aan Ida Zwaan, 
Manager Vrouw-Kindcentrum van 
Ziekenhuis Amstelland.
“De bronzen smiley tovert een smi-
le op de gezichten van kinderen 
en hun ouders,”aldus Ida Zwaan.  
“maar zeker ook op de gezichten 
van onze medewerkers op de afde-
ling die de zorg verlenen!”

Gemeente DRV investeert 
in begeleiding jongeren
De Ronde Venen - Om jongeren te 
kunnen begeleiden voor wie vroeg-
tijdig schoolverlating dreigt of die 
moeite hebben aan werk te komen, 
investeert de gemeente De Ronde 
Venen in leerwerkplaats Pallas. Bij 
Pallas kunnen jongeren onder be-
geleiding van medewerkers van Rei-
naerde leren werken. Met het pro-
ject wil de gemeente betere kansen 
creëren voor de deelnemende jon-
geren waardoor kosten op de lan-
ge termijn lager uitvallen. De tota-
le kosten bedragen 131.000. Hier-
voor heeft Pallas subsidie tot 1 ja-
nuari 2018.
In 2015 zijn twee jongerenwerkers 
op persoonlijke titel en door mid-
del van onbetaald verlof gestart met 
het laagdrempelig begeleiden van 
vroegtijdig schoolverlaters en werk-
loze jongeren zonder startkwalifi -
catie. Zij deden dit door het opzet-
ten van leerwerkplaats Pallas. Hier 
konden jongeren praktisch aan de 
slag met houtbewerking, metaal, 
fi etsentechniek, verfspuiterij en on-
derhoud. Doel was onder ande-
re het aanleren van een werkritme 

en arbeidsvaardigheden. In het eer-
ste jaar zijn zeventien jongeren be-
geleid. Vijftien van hen hebben op 
een positieve manier het traject af-
gesloten. 
Met de subsidie wil de gemeente dit 
nuttige project langer laten bestaan. 

Langdurig
Door uitvoering van Pallas zullen 
minder jongeren (langdurig) ge-
bruik gaan maken van een bij-
standsuitkering. Ook wordt voorko-
men dat zij in het criminele circuit 
komen, met alle kosten die dat met 
zich meebrengt. Het project wordt 
uitgevoerd door één betaalde me-
dewerker. Verder wordt gewerkt met 
vrijwilligers.
De kracht van Pallas is een veilige 
omgeving en laagdrempeligheid. 
Jongeren kunnen zonder indicatie 
terecht. Tijdens de eerste fase was 
Pallas gevestigd in het centrum van 
Mijdrecht. Deze locatie is niet lan-
ger beschikbaar. De gemeente en 
Reinaerde zoeken nu gezamenlijk 
naar een nieuwe centraal gelegen 
locatie in Mijdrecht.

Vechtpartij in De Kwakel
De Kwakel – Op de Rozenlaan in 
De Kwakel is dinsdagavond 12 juli 
een ruzie uit de hand gelopen in een 
woning. Er ontstond een vechtpar-
tij. Volgens een politiewoordvoer-
der raakte er niemand echt gewond. 
Wel is er een bril gesneuveld, ver-
klaarde de woordvoerder.

Op de melding kwam ontzettend 
veel politie af, onder meer met 
hondengeleiders. Nadat de rust was 
teruggekeerd ging de politie alweer 
weg. Of er aanhoudingen zijn ver-
richt is vooralsnog onbekend.
Foto: KaWijKo Media /
Timo Ossewaarde Nieuwe serie workshops 

tekenen en schilderen
De Ronde Venen - Vanaf 29 au-
gustus gaan bij Atelier de Krom-
me Mijdrecht de diverse cursus-
sen weer van start. Via de website, 
www.atelierdekrommemijdrecht.nl, 
kunt u zich over het lidmaatschap 
en de cursussen laten informeren 
en kunt u zich ook inschrijven. 
Evenals in het afgelopen cursusjaar 
wordt er ook weer een aantal work-
shops georganiseerd. Die work-
shops zijn indertijd met veel enthou-
siasme ontvangen. De workshops in 
het nieuwe seizoen bestaan uit een 
serie van vijf lessen. De kosten van 
een workshop bedragen 55 euro 
plus 7,50 voor materiaalkosten.

Keuze 
De workshops worden georgani-
seerd op de maandagochtend en 
maandagmiddag. In het eerste cur-
susblok, dat op 29 augustus start, 
wordt ‘tekenen’ gedoseerd door 
Femke van Os. In latere workshops 
komen, met andere docenten, schil-
deren met acryl, aquarelleren en 
werken met wateroplosbare olie-
verf aan de orde. Details hierover 
leest u in het Cursusprogramma 
op de website. De workshops om-
vatten vijf lessen. Bij voldoende be-

langstelling kan een workshop wor-
den uitgebreid tot een normaal cur-
susblok van tien lessen. De kosten 
van de workshop worden dan ver-
rekend met het tarief dat voor een 
cursist geldt.

Vrijdagavond
Ook op de vrijdagavond worden er 
workshops georganiseerd. In het 
eerste cursusblok is dat schilderen 
met olieverf, met Elly Wu als docen-
te. In de latere cursusblokken ko-
men respectievelijk ‘droge technie-
ken’ en ‘collage’ aan de orde.
Mocht u doordeweeks geen tijd 
hebben om workshops te volgen, 
dan wordt ook op de zaterdagoch-
tend die mogelijkheid geboden. In 
het eerste cursusblok zal dat het te-
kenen met inkt zijn, onder leiding 
van Femke van Os. Andere docen-
ten nemen in de latere cursusblok-
ken het werken met H2Oil en acryl-
verf voor hun rekening.
Wilt u meer informatie over de 
workshops - of over de gangbare
cursussen, de ‘strippenkaart’ en 
het lidmaatschap - dan kunt u 
een mailbericht sturen naar leden
@atelierdekrommemijdrecht.nl
 of bellen met 0297-283917.

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...

Bezoek van familie 
Ransuil

Mijdrecht - Ik dacht misschien is het leuk om te laten weten dat er 
sindskort een ransuil familie is komen wonen op de Gosewijn van 
Aemstelstraat, rond nummer 14, in Mijdrecht. Het zijn minstens 2 kui-
kens en 1 volwassene. Heel bijzonder, aangezien deze vogels eigen-
lijk enkel in het bosgebied wonen. Ze zijn hier dit jaar voor het eerst 
(althans sinds 5 jaar, daarvoor woonde wij hier zelf niet).
Overdag zijn ze moeilijk te zien door hun schutkleur.
‘s Nachts zijn ze niet te missen vanwege het constante geroep dat 
klokslag 22:30 begint en niet stopt voor 03:00 en elke 10 seconde te 
horen is. Dat heeft de eerste paar dagen wel voor slaapgebrek ge-
zorgd. Maar nu zijn we er aan gewend en zijn vereerd dat ze hier zijn 
komen wonen.
 
Claudine van Erven, Alexandra Zijlstra





Uithoorn - Winkelcentrum Zijdel-
waard is een van de eerste winkel-
centra in Nederland die inspeelt op 
de Pokemon Go rage. Ondanks dat 
de game nog niet uit is in Neder-
land wordt het spel inmiddels door 
1 op de 10 Nederlanders van 18 jaar 
en ouder gespeeld (bron: Multisco-
pe). Het spel is zo populair door de 
nostalgie die er omheen hangt. Veel 
mensen speelden vroeger de Po-
keman spelletjes al, keken de film-
pjes op tv. Het positieve van het spel 
is dat het aanzet tot bewegen. In 
plaats van spelletjes spelen op de 
bank, moet je er voor dit spel juist 
op uit om Pokemon te vangen. 
Dat kan nu dus ook in winkelcen-
trum Zijdelwaard. Het winkelcen-
trum heeft een facebookactie opge-
zet. Insteek is dat de Pokemon spe-
ler een screenshot maakt van een 
gevangen Pokemon in het centrum. 
Deze kan vervolgens worden gepost 

op facebook, waarbij de speler kans 
maakt op 50 euro shoptegoed van 
winkelcentrum Zijdelwaard. Kort-
om, download de Pokemon Go app 
en kom naar winkelcentrum Zijdel-
waard.
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Ingrid Ploegmakers, 
Marketing Manager Winkelcentrum 
Zijdelwaard via ingrid.ploegmakers 
@colliers.com of 06-52057410.

Wilnis - De voormalige Veenzijde-
school aan de Wagenmaker in Wil-
nis is voorbestemd om er een ge-
zondheidscentrum van te maken. 
Vier Wilnisse huisartsen, te we-
ten Groeneveld, Tantua, De Vries en 
Kortmann, hadden vorig jaar bij de 
gemeente al aangegeven de Veen-
zijdeschool te willen kopen om er 
hun huisartsenpraktijk in te vesti-
gen. Tevens dit uit te breiden met 
meer zorgaanbieders, waaronder 
een apotheek, fysiotherapie, bloed-
afname voor diagnostiek, een tand-
arts en wellicht ook nog een di-

etiste. Zo mogelijk met een ont-
vangstbalie/receptie en een afde-
ling voor het administratieve ge-
deelte. Bob Nisters Interieuront-
werp uit Mijdrecht is gevraagd om 
de inrichting van het schoolgebouw 
aan te passen aan de nieuwe func-
tie die het krijgt. Dat gebeurt pas zo-
dra de huisartsen het gebouw in ei-
gendom hebben. Als dat het geval is 
kan het ‘Gezondheidscentrum Wil-
nis’ snel gerealiseerd worden. De 
zorgverleners denken zelfs al aan 
het einde van dit jaar!. Ook al om-
dat volgens de gemeente de nieuwe 
functie past binnen het huidige be-
stemmingsplan. Om die reden moet 
de huidige gebruikers van de ruim-
te, dans-, muziek- en theaterschool 
Kunst Rond De Venen (KRDV) deze 
zomer het pand verlaten. Men be-
trekt voor de muziek- en theaterles-
sen een nieuwe ruimte bij de Drie-
huisschool in Mijdrecht. De dans-
lessen vinden na de zomervakan-
tie plaats in het dorpshuis Willisstee.
De gemeente heeft vorig jaar posi-
tief gereageerd op het plan van de 
huisartsen om de Veenzijdeschool 
een andere bestemming te geven. 
In dit geval als gezondheidscen-
trum. In het kader van de burger-
participatie is dat voornemen toen 
met een brief gecommuniceerd aan 
de bewoners van Veenzijde 3 en met 
name aan de omwonenden van de 
Wagenmaker 99. Die werden van de 
plannen op de hoogte gesteld. Men 
is intussen een half jaar verder en 
werd het stilaan tijd de inwoners 
verder op de hoogte te brengen over 
het verloop van de plannen. Dat ge-
beurde tijdens een inloopavond af-
gelopen woensdag 13 juli van 18.00 
tot 19.30 uur in het gebouw van de 
Veenzijdeschool.

Toenemende verkeersdruk
Een klein groepje omwonenden was 
komen opdraven en hoorde nieuws-
gierig de voortgang van het project 
aan. Enkele zorgverleners en mede-
werkers van de gemeente waren er 
om eventuele vragen te beantwoor-
den. Gesprekken over de ‘verkeers-
afwikkeling’ voerden die avond de 
boventoon. Want met de realisering 
van dit project zal volgens omwo-
nenden ook de verkeersdruk toene-
men. En hoe staat het met de par-
keervoorzieningen? Er zijn volgens 
de bewoners al veel te weinig par-

keerplaatsen aan de Wagenma-
ker waar aan beide kanten van de 
straat (gedoogd!) wordt geparkeerd 
en er dus net genoeg rijruimte over-
blijft voor auto’s, laat staan dat die 
fietsers kunnen inhalen en/of pas-
seren. Bewoner Jeroen Groenevelt: 
“De gemeente gaat een stuk fiets-
pad langs de sloot tot aan Scheep-
maker weghalen omdat dit straks 
gaat dienen als speelplaats voor de 
kinderen van BSO De Touwladder 
dat een deel van het gebouw in ge-
bruik heeft. Dan moeten de kinde-
ren die op de fiets naar school gaan 
richting het VLC in Mijdrecht of Vin-
keveen over de drukke Wagenma-
ker richting de Veenweg rijden.
Daarover rijden mensen ’s morgens 
allemaal met hun auto naar hun 
werk en altijd hebben ze haast. Dat 
vraagt om ongelukken. Mijn kinde-
ren fietsen er ook en ik houd mijn 
hart vast met deze wijziging van het 
verkeersplan. Verder is het drie keer 
per dag druk met auto’s van ouders 
die hun kinderen naar het Kids Col-
lege en de Jenaplanschool brengen. 
De huidige parkeerplaatsen zijn al 
goeddeels gevuld met auto’s van de 
medewerkers van de scholen en als 
het gezondheidscentrum hier van 
start gaat trekt dat nog meer men-
sen en auto’s aan.” Andere bewo-
ners zijn het wel met hem eens want 
ook zij verwachten dat de bezoe-
kers van het gezondheidscentrum 
voor veel meer verkeersbewegin-
gen en parkeerdruk in de wijk zul-
len zorgen. 

Extra parkeerplaatsen
Overigens vindt men het plan om in 
de voormalige school een gezond-
heidscentrum te vestigen op zich 
wel een goede zaak, ook al gezien 

de nieuwbouwwijk die achter het 
complex in snel tempo wordt op-
getrokken en waar veel nieuwe be-
woners hun domicilie zullen vinden. 
Overigens waren de bewoners van 
de Wagenmaker en een enkeling 
van de naastliggende straten wel 
wat ontstemd dat de inloopavond 
nu juist weer in de vakantieperiode 
valt. Waarom niet een maand eer-
der; men wist vorig jaar al van de 
plannen af, zo werd geuit. Daarom 
is besloten om de inloopavond nog 
een keer te organiseren voor bewo-
ners die nu op vakantie zijn en wel 

op dinsdag 9 augustus zelfde tijd, 
zelfde plaats…
Een woordvoerder van de gemeen-
te legde aan de hand van een schets 
uit dat op het huidige schoolplein 
met de fietsenstalling tegen die tijd 
twintig extra parkeerplaatsen zul-
len worden aangelegd. Ook komt er 
een nieuwe toegang vanaf de Wa-
genmaker naar het gezondheids-
centrum. Verder wordt het nu nog 
doodlopende stukje fietspad tussen 
het gebouw van de Veenzijdeschool 
en de obs Vlinderbos doorgetrok-
ken richting de nieuwe wijk Maric-
ken. De achterkant van het gebouw 
sluit mettertijd aan op een straat in 
de nieuwbouwwijk en er wordt ook 
daar in nieuwe parkeerplaatsen 
voorzien. Het gezondheidscentrum 
krijgt tevens aan die kant een twee-
de toegang.
Het is dan van beide kanten lo-
pend, per fiets, scooter of auto be-
reikbaar. Inmiddels is bekend ge-
worden dat de nieuwbouwwijk ook 
een ontsluiting krijgt op de Wethou-
der van Damlaan, ter hoogte van de 
straat die uitkomt op de Veenweg. 
Enkele jaren geleden was dit in het 
nieuws omdat vanwege deze ‘door-
steek’ woningen moesten worden 
gesloopt. Dat is al geruime tijd van 
de baan.
Over de wijziging van het fietspad 
wordt naar verwachting op 22 sep-
tember door de gemeenteraad een 
besluit genomen. De gemeente zal 
samen met de toekomstige nieuwe 
gebruikers van het schoolgebouw 
in de loop van dit jaar ongetwijfeld 
terugkomen met meer informatie 
over de aanpassing van de buiten-
ruimte en de datum van ingebruik-
name van het nieuwe gezondheids-
centrum.

 
04   Nieuwe Meerbode  •  20 juli 2016

ALTIJD GRATIS OVERDEKT PARKEREN

25
jarig

AMSTELPLEIN VIERT            BESTAAN

Apotheek Boogaard:
draagt zorg voor uw gezondheid

Uithoorn - Winkelcentrum Amstelplein met meer 
dan twintig winkels, viert in september haar 25-jarig 
bestaan. Vooruitlopend daarop zetten wij de verschil-
lende winkels in het zonnetje; elke week een. Hoelang 
zijn ze al in het winkelcentrum, wat hebben ze te bie-
den voor hun klanten en hoe willen de winkeliers die 
ook in de toekomst behouden? Hoe zien zij de verde-
re ontwikkeling van het winkelcentrum? En zo meer.
Apotheek Boogaard, annex DIO drogist en parfume-
rie behoort tot een van de eerste winkels op het Am-
stelplein. Hier krijgt u antwoord op al uw vragen over 
medicijnen en gezondheid. Zoals over voorgeschre-
ven medicijnen, maar ook als het gaat over producten 
voor zelfmedicatie, pijnstillers, crèmes om eczeem en 
huidschimmels te behandelen en nog veel meer. Bij 
deze apotheek kan men tevens terecht voor het laten 
bezorgen van medicijnen.
“De apotheker(s) en assistenten in onze apotheek 
zijn goed opgeleid en worden regelmatig bijge-
schoold om goed op de hoogte te blijven,” laat Pie-
ter Boogaard Jr. weten, “Wij zijn een klantgerichte 
farmaceutische onderneming. Onze primaire taak is 
het afl everen van geneesmiddelen, gezondheids- en 
thuiszorgartikelen waartoe ook behoort het geven 
van advies, service en begeleiding bij het gebruik van 
medicijnen. De zorg rondom het receptgeneesmiddel 
komt natuurlijk op de eerste plaats, maar ook voor 
informatie over zelfzorgartikelen en medische hulp-
middelen zijn patiënten en andere klanten bij ons aan 
het juiste adres. Elk jaar worden wij getoetst door een 
onafhankelijke instantie op HKZ normering en wordt 
ook naar de mening van patiënten gevraagd. Wij zijn 
altijd bereid onze dienstverlening te verbeteren en 
voeren die ook door als dat nuttig blijkt.” Apotheek 

Boogaard is nog een van de weinige apotheken waar 
geneesmiddelen op maat in eigen beheer worden 
bereid. In de winkelruimte is een uitgebreid aanbod 
aan drogisterijartikelen, waaronder tal van lichaams-, 
haar- en huidverzorgende producten. Verder treft u 
een breed assortiment aan parfumerie en make-up 
voor de vrouw aan. Maar ook de man kan er terecht 
voor een lekker geurtje en aftershaves. Zoals bij veel 
winkels het geval is op het Amstelplein heeft ook deze 
winkel na 2008 een verbouwing ondergaan waardoor 
het aanbod niet alleen kon worden uitgebreid maar 
wat tevens de overzichtelijkheid van het assortiment 
ten goede is gekomen. Meer weten? Kijk dan op de 
website www.apotheekboogaard.nl.

Veenzijdeschool wordt 
gezondheidscentrum

Kom Pokemons vangen in 
W.C. Zijdelwaard!

Tramlijn heeft (nog) geen 
prioriteit bij de politiek

Uithoorn - Vanzelfsprekend kwam 
bij de behandeling van de Kaderno-
ta 2017 op 30 juni ook het doortrek-
ken van de tramlijn van Amstelveen 
naar Uithoorn, de zgn. Uithoornlijn, 
aan de orde, zij het kort. Bij de VVD 
werd tijdens haar betoog de lijn ter-
loops genoemd als een onderwerp 
dat veel beroering in de gemeente 
teweegbrengt, maar wijdde er ver-
der geen aandacht aan. Gemeen-
tebelangen (GB) vermeldde dat het 

inzenden van meningen via email 
in het kader van de consultatieron-
de inzake de Uithoornlijn die dag af-
liep en dat er ook via de sociale me-
dia veel aandacht aan het onder-
werp werd gegeven en ging er ver-
der niet op in. Heel belangrijk en 
een positieve ontwikkeling vindt GB 
echter dat de Provincie werkt aan 
een snellere (bus)verbinding tussen 
Uithoorn en het knooppunt Schip-
hol-Zuid. Ondanks dat besluitvor-

ming over het al dan niet realise-
ren van de Uithoornlijn pas dit na-
jaar plaatsvindt, wijst DUS! er op dat 
de busverbindingen drastisch zul-
len wijzigen, of de tram er zal ko-
men of niet en ongeacht wat Uit-
hoorn wil. DUS! is voor een hoog-
waardig openbaar vervoer langs zo-
veel mogelijk vrijliggende banen, in 
welke vorm dan ook. De partij houdt 
zich daarmee aardig op de vlakte. 
Ons Uithoorn lijkt zich eerst meer te 
willen beraden of zij wel wil instem-
men met de komst van de Uithoorn-
lijn. De partij wijst op het in de Ka-
dernota genoemde investeringsbe-
drag van 1,5 miljoen euro dat de ge-
meente Uithoorn als participant te 
zijner tijd moet bijdragen aan de re-
alisatie van de tramlijn. Bij het be-
palen van haar standpunt betrekt 
de partij ook de financiële haalbaar-
heid van het project. Als Uithoorn 
zich om die redenen geen Uithoorn-
lijn kan permitteren houdt het voor 
de partij sowieso op. 

1,5 Miljoen euro bottelneck?
In min of meer dezelfde bewoordin-
gen laat ook het CDA zich uit. Voor-
al vanwege het vervallen van de ver-

schillende buslijnen naar Amstel-
veen en Amsterdam en niet in de 
laatste plaats de negatieve inpas-
singsprojecten van het tracé. Men 
verzet zich net zoals Ons Uithoorn 
tegen de opgenomen stelpost in de 
Kadernota van 1,5 miljoen.
De partij gaat echter mee met het 
ingenomen standpunt van GB waar 
het om de ontwikkeling van een 
goede OV-verbinding gaat naar 
knooppunt Schiphol-Zuid en de 
daaraan gekoppelde snelle fiets-
route. De PvdA had in haar betoog 
helemaal geen aandacht voor de 
tram. Groen Uithoorn was duidelijk: 
de partij zal geen toestemming ge-
ven voor een gemeentelijke bijdra-
ge die het doortrekken van de tram-
lijn mogelijk moet maken. Het geld 
heeft Uithoorn niet en het verhogen 
van de schuldpositie met dit be-
drag past niet in het financiële be-
leid van de partij noch in haar visie 
over openbaar vervoer.
Kortom, het op te hoesten bedrag 
kan nog wel eens van invloed zijn 
bij de stemming over de lijn eind 
van dit jaar.
NB.: De exploitatiekosten voor de 
Uithoornlijn worden volledig door 
de Stadsregio Amsterdam betaald. 
Van de investeringskosten neemt 
de Stadsregio 95 procent voor haar 
rekening. Deze worden geraamd op 
ca. 55 tot 60 miljoen euro. De overi-
ge 5 procent wordt door de andere 
deelnemende partijen bijgedragen 
(Provincie Noord-Holland, Amstel-
veen en Uithoorn). Van de gemeen-

te Uithoorn wordt dus een bijdrage 
verwacht die ligt tussen de 1 en 2 
miljoen euro. Het bedrag moet be-
taald worden in of na 2021 als de 
tram gaat rijden. Als de gemeen-
teraad eind dit jaar zou instemmen 
met de komst van de tramlijn, dient 
zij ook de financiële middelen voor 

de bijdrage beschikbaar te stellen. 
Al met al lijkt er nog geen prioriteit 
te bestaan bij de Uithoornse politiek 
om zich hierover alvast een beeld 
te vormen. Er moet nog een besluit 
worden genomen en de daadwer-
kelijke realisering van het project 
het is immers nog ver weg…
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Meester Michel neemt afscheid 
van OBS De Trekvogel
De Ronde Venen - In de laatste 
week van het schooljaar heeft de 
directeur van OBS De Trekvogel, 
Michel Goossens afscheid geno-
men van de school. Meester Michel 
kwam om half negen naar school, 
waar hij werd opgewacht door een 
haag van kinderen en ouders. Na 
een kort welkom in de hal hebben 
alle kinderen in groepjes “het grote 
meester Michel spel” gespeeld. Ui-
teraard werden de winnaars door de 
meester zelf gehuldigd. 
Na de huldiging kreeg meester Mi-
chel uit handen van de ouderraad 

namens alle ouders en kinderen 
een cadeau aangeboden. Tussen-
door was er een heerlijk cakeje met 
daarop in marsepein een foto van 
meester Michel. De ochtend is af-
gesloten met een picknick en omdat 
het zonnetje scheen kon dit buiten 
op het plein. Meester Michel gaat 
verder werken op De Toermalijn in 
Uithoorn. Met het oog op de toe-
komst gaan OBS De Trekvogel en 
OBS Molenland meer samenwerken 
en neemt de directeur van OBS Mo-
lenland, mw. Nap de leiding van bei-
de scholen op zich.

Vrijwillige buurtbus chauffeurs op pad
De Ronde Venen - Zaterdag de 
16e was het zover, de vrijwillige 
chauffeurs van lijn 526 mochten nu 
eens zelf met de bus mee voor hun 
jaarlijkse uitje. Om 13.00 vertrokken 
zij uit Mijdrecht met hun collega 
Geert naar Maarsbergen waar zij na 
een uurtje rijden werden ontvangen 

in de Weistaar met het gebruikelij-
ke kopje koffie, waarna de chauf-
feurs en hun partners in drie groe-
pen werden opgedeeld om de spe-
len van klootschieten en boerenvolk 
te gaan spelen, de derde groep ging 
er in een huifkar weer vandoor om 
de omgeving te verkennen, na te-

rugkomstkonden ze zich nog met 
een partijtje minigolf vermaken.
Na twee uur zich moe gestreden te 
hebben keerde alle weer terug op 
het terras van de stal om daar met 
een natje en droogje even uit te rus-
ten voordat zij aan een uitgebreide 
barbecue begonnen.

Na een zondag rust zijn ze maan-
dag zelf weer present om hun pas-
sagiers weer te vervoeren. Het was 
een mooie geslaagde dag om weer 
eens wat terug te kunnen doen voor 
al die uurtjes die zij voor het open-
baarvervoer in de gemeente be-
schikbaar stellen.

Muziek project Tavenu op basisschool De Zon
De Kwakel - Op 13 juni vond de af-
sluiting plaats van het muziekpro-
ject van muziekvereniging Tavenu 
op basisschool De Zon. Tavenu or-
ganiseert al een aantal jaren mu-
ziekprojecten op De Zon. Dit jaar 
was dat mede mogelijk door een 
bijdrage van veilingcomité De Kwa-
kel. Feitelijk heeft dus de Kwakelse 
gemeenschap het mogelijk gemaakt 
dat de kinderen van De Zon extra 

muzieklessen en muzieklessen van 
een hoger niveau aangeboden kre-
gen. Immers, de Kwakelse gemeen-
schap brengt het geld bijeen tijdens 
de jaarlijkse veilingavonden. Vanuit 
De Zon is dus een woord van dank 
aan de Kwakelaars, het Veilingcomi-
té en Tavenu meer dan op z’n plaats.
Muziekdocenten van Tavenu heb-
ben de kinderen van de midden-
bouw van De Zon een aantal maan-

den lang muziekonderwijs gegeven. 
Waar de eerste lessen het geluid 
dat de kinderen uit de instrumenten 
haalden nog niet echt klonk als mu-
ziek in de oren, was het uiteindelijke 
eindresultaat echt om van te smul-
len. Het is verbazingwekkend wat 
de kinderen in zo korte tijd geleerd 
hebben. We hopen dan ook op een 
vervolg van dit geweldige initiatief.

Verenigingen blij met opbrengst ‘Spek de Kas’
Uithoorn - Jumbo Peter de Jong 
Uithoorn in winkelcentrum Zijdel-
waard rondde vrijdagmiddag 15 juli 
zijn actie ‘Spek de kas’ voor het Uit-
hoornse en Kwakelse verenigings-
leven en instellingen af met de uit-
reiking van de cheques waarop het 
bedrag stond ingevuld dat zij met de 
actie in de wacht hadden gesleept. 
Dat gebeurde in de toegangshal van 
de Jumbo super. Daar hadden zich 
31 bestuursleden (met hun aan-
hang) van de clubs verzameld (zie 
foto) om de cheque in ontvangst 
te nemen. Winkeleigenaar Peter de 
Jong noemde de namen van de be-
trokken verenigingen en instellin-
gen op waarna zijn medewerkers 
Roos Dormaar en Vincent Kuijper de 
cheques overhandigden. Dat ging 
hen vlot af en die handeling gaf blije 
en tevreden gezichten te zien bij de 
ontvangers. In totaal ging het om de 
verdeling van zo’n e15.000,-! 
De actie ‘Spek de Kas voor je club’ 
zoals de actie voluit wordt genoemd, 
is een initiatief geweest van Pe-
ter de Jong met zijn Jumbo vesti-
ging in winkelcentrum Zijdelwaard. 
In de periode van 18 mei t/m 12 ju-
li kreeg iedere klant bij elke 10 eu-
ro aan boodschappen een specia-
le voucher. Elke voucher vertegen-
woordigde één sponsorpunt. De 
klant kon de voucher bij een ‘ac-
tiekast` inscannen en vervolgens 
op het touch-screen de vereniging 
of instelling uitkiezen aan wie hij of 
zij het sponsorpunt wilde schenken. 
Klanten zijn dus eigenlijk verant-
woordelijk geweest voor het bedrag 
dat elke vereniging heeft ontvan-
gen. Die moesten zich voor deze ac-
tie zelf aanmelden om kans te ma-
ken op een bedrag uit de pot. Liefst 

31 deelnemers namen de kans waar 
om langs deze weg een leuk bedrag 
bij elkaar te krijgen waar zij in feite 
niets voor hoefden te doen. De actie 
lag een beetje in het verlengde van 
de feestelijke (her)opening van het 
winkelcentrum op 20 mei. “Veel ver-
enigingen hebben het moeilijk van-
daag de dag om de eindjes aan el-
kaar te knopen. Samen met onze 
klanten hebben we er een succes 
van weten te maken door veel ver-
enigingen een bedrag bij elkaar te 
krijgen. Voor de een wat meer dan 
de ander, maar ik denk dat iedereen 
er blij mee is,” merkt Peter de Jong 
na afloop van de uitreiking op.
Supermarkt Jumbo zelf draait al-
weer een jaar in het geheel gere-
noveerde winkelcentrum Zijdel-
waard. De super blijkt een bijzonde-
re aanwinst te zijn gelet op de gro-
te aantallen klanten die er dagelijks 
en in het weekend hun boodschap-
pen doen.

Mooi meegenomen
Onder de 31 deelnemers waren er 
drie die er met een hoog bedrag 
uitsprongen, t.w. de Voedselbank 
Uithoorn met (afgerond) e2.199,-
; tweede was Kinderboerderij De 
Olievaar met e2.172,- en derde 
Zorgcentrum het Hoge Heem met 
e1.394,-. Goede vierde met nog net 
boven de duizend euro was Ouder-
vereniging ’t Startnest dat 1.061 eu-
ro toegewezen kreeg, Dat is toch 
mooi meegenomen!

Andere deelnemers die tevreden 
kunnen terugkijken op de actie zijn:
Sport & Spel De Kwakel met afge-
rond (e872,-); Atletiek Klub Uit-
hoorn (e797,-); Brandweervereni-
ging Uithoorn (e603,-); SV KDO 
(e545,-); Scouting Admiralengroep 
(e483,-); Vereniging De Zonne-
bloem afd. Uithoorn/Amstelhoek 
(e442,-); Stichting AED Uithoorn 
(e419,-); Honk- & Softbalvereni-

ging Thamen (e384,-); Volleybalver-
eniging SAS’70 (e316,-); Uithoorn-
se Reddingsbrigade (e285,); Scou-
ting vereniging St. Joannes (e250,); 
Schaatsvereniging Amstelland 
(e231,-); Muziekvereniging KnA 
(e230,-); Toneelgroep Maskera-
de (e223,-); URKV Michiel de Ruy-
ter (e218,-); Badmintonvereniging 
De Kwakel (e203,-); Radio Rick FM 
(e190,-); Stoelhonkbal Uithoorn 
(e187,-); Amstel Blazers Collectief 
(e180,-); VDO Tafeltennis (e168,-); 
Soulkoor D-FINE (e168,-); Interker-
kelijk Koor United (e141,-); Starlight 
Dans- en Twirlteam (e139,-); Ami-
citia (e129,-); Boule Union Thamen 
(e129,-); Zangkoor The Bridges, De 
Kwakel (e123,-) en tot slot TV De 
Kegel (e118,-). Gefeliciteerd met 
uw aandeel uit Spek de Kas. Maak 
er zinvol gebruik van! Jumbo Peter 
de Jong: namens alle deelnemen-
de verenigingen hartelijk dank voor 
deze spontane financiële actie!

Pauw Bedrijven blijft 
gemeentelijke gebouwen 

schoonmaken
De Ronde Venen - Het college van 
Burgemeester en Wethouders heeft 
besloten om opnieuw met PAUW 
Bedrijven een overeenkomst aan te 
gaan voor het schoonmaken van de 
gemeentelijke gebouwen. De over-
eenkomst heeft een looptijd van 
drie jaar. Het schoonmaken van ge-
meentelijke gebouwen (bijvoor-
beeld scholen, gymzalen, brand-
weerkazernes) is de afgelopen ja-
ren in alle tevredenheid uitgevoerd 
door PAUW Bedrijven. Het sociaal 
werkbedrijf, dat mensen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt naar werk 
begeleidt, levert verschillende dien-
sten, bijvoorbeeld op het gebied van 
schoonmaak en groenvoorziening. 
Ook voor dit laatste maakt De Ron-
de Venen gebruik van PAUW. PAUW 
Bedrijven vervult, anders dan een 
reguliere onderneming op de vrije 
markt, een bijzondere sociaal-maat-
schappelijke functie omdat zij men-

sen aan het werk helpen die geen of 
moeilijk toegang hebben tot de ar-
beidsmarkt. Pauw Bedrijven creëert 
arbeidsplaatsen voor die mensen 
waardoor zij op deze manier werk-
ervaring kunnen opdoen en op een 
uiterst zinvolle wijze kunnen deel-
nemen aan het maatschappelijke 
leven. De gemeente De Ronde Ve-
nen is tevreden over de uitvoering 
van het schoonmaakwerk in de af-
gelopen jaren door de werknemers 
van PAUW Bedrijven. Een van hen 
vierde onlangs zijn 25-jarig jubile-
um bij PAUW. Het huidige Schoon-
maakcontract loopt af per 31 de-
cember 2016. Het college van B en 
W heeft, na een aanbestedingspro-
cedure gevolgd te hebben, op 12 ju-
li 2016 de keuze opnieuw op PAUW 
laten vallen, vanwege de kwaliteit 
en de goede samenwerking en ook 
vanwege de maatschappelijke func-
tie die PAUW vervult.

Nieuwe docenten bij 
Stichting Paraplu
Wilnis – Na jaren van lesgeven als 
Yogadocente bij de ‘Paraplu’ is Mar-
tine Courton afgelopen seizoen ge-
stopt. Ook de vaste Linedance do-
cente, Anneke Lambregts-de Jong 
is na 9 jaar gestopt. Het is het be-
stuur van de ‘Paraplu’ gelukt om 2 
nieuwe docenten te vinden.

Lincedance: Mijn naam is Ange-
la Vermij, ik ben 37 jaar en woon in 
Woerden. Op dit moment geef ik les 
bij Danscentrum Enjoy in Woerden. 
Met ingang van het nieuwe seizoen 
mag ik de Linedance lessen gaan 
geven bij de ‘Paraplu’. Ik heb er erg 
veel zin in. Heb jij ook zin in een ge-
zellige dansles, waarbij je niet af-
hankelijk bent van een danspart-
ner? Geef je dan op voor de cursus 
Linedance. Ik zal er zijn, jij ook?

Yoga: mijn naam is Brenda de Lan-
ge en ik ben 24 jaar. Ik woon sa-
men met mijn partner en pas ge-
boren zoontje in Mijdrecht. Ik heb 
de opleiding Cios gedaan en zit al 

wat jaartjes in de sportwereld. Ik 
geef Boot Camps en gaf lessen in 
de sportschool, vooral persoonlijke 
begeleiding. Lesgeven is echt mijn 
ding en dat wil ik vanaf heden bij de 
‘Paraplu’ met plezier gaan doen. Yo-
ga vind ik leuk om te geven omdat 
het voor lichaam en geest erg ge-
zond is en het voor alle leeftijden 
erg leuk is. Ik heb er zelf ook veel 
aan gehad in mijn zwangerschap! 
Ik hoop jullie allemaal te mogen be-
groeten in het nieuwe seizoen. Ik 
heb er heel veel zin in!

Het volledige aanbod vindt u in het 
activiteitenboekje. Dit boekje kunt 
u ophalen bij de Stichting ‘Paraplu’, 
Pieter Joostenlaan 28 in Wilnis. We-
kelijks op donderdagmiddag tus-
sen 10.00 en 13.00 uur, of op on-
ze Open Dag op zaterdag 27 au-
gustus tussen 10.00 en 13.00 uur. 
Downloaden kan natuurlijk ook via 
onze site www.stichtingparaplu.nl/ 
programma. Wacht niet te lang met 
inschrijven want vol is vol!
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TVM MiddenMootersToernooi 
daverend succes!
Mijdrecht - Tegen alle adviezen van 
de “kenners” in heeft de nieuwe or-
ganisatie dit jaar gekozen voor een 
andere aanpak: meer spelen, min-
der zitten en het gaat niet om de 
punten.
Een kleine 100-tal 50+ers heeft af-
gelopen donderdag het TVM park 
gevuld. Het weer werkte gelukkig 
mee, zodat ieder heerlijk buiten kon 
bivakkeren.

Er werd gespeeld in 2 shifts in de 
categorieën DD, HD en Mix, 6,7 en 
8. Elk team speelde 4 partijen van 
45 minuten en had steeds 45 mi-
nuten rust. De partijen liepen mooi 
vlot door, vooral door Henk de Jong 
die alle banen en tijden uitstekend 
in de gaten hield. Erna Panman en 
haar team zorgden (zoals we ge-
wend zijn) weer voor een heerlijke 
lunch en hapjes.

Michiel de Ruyter organiseert een 
Beginners Wildwater Cursus
Regio - Na alle positieve reacties 
van de deelnemers van vorig jaar, 
organiseert MdR opnieuw een wild-
water cursus voor beginners die 
zeer geschikt is voor ouders en kin-

deren vanaf 11 jaar. De cursus start 
het eerste weekend na de vakantie 
op zaterdag 27 augustus van 9.00 
uur tot 10.30 uur en duurt tot eind 
oktober. In 2010 organiseerde MdR 

Tour de Kwakel:
Jacht op de jackpot
Regio - Gaat hij vallen? Een veel-
gehoorde vraag in het Tourhome 
in de Kwakel afgelopen week. Het 
gaat hierbij over de jackpot, die in-
middels exorbitant hoog is opgelo-
pen. Ondanks dat alle deelnemers 
voorhouden alleen voor de eer en 
eeuwige roem te strijden, hebben 
er toch al een groot aantal een gok-
je gewaagd. De Jackpot wordt uit-
gekeerd voor een renner die in de 
top tien finisht en maar door één 
deelnemer aan het Kwakelse Tour-
spel is voorspelt. Dit is na de eer-
ste etappe (Gerda Voorn met Lapor-
te) niet meer voorgekomen, waar-
door de jackpot dagelijks met 50 
cent is opgelopen tot maar liefst 
6,50 euro! Een aantal Kwakelaars 
dacht de jackpot in het Limburg-
se Valkenburg te kunnen vinden 
en stapten zelf op de racefiets. Bart 
Peek vond er echter geen zak geld, 
maar de gele trui. Vrijdag sloeg hij 
zijn slag in de tijdrit, waardoor hij de 
gele trui over de witte mocht aan-
trekken. Lichtpuntje Willem Hol-
la en Luc van der Meer vierden de-
ze dubbelslag met hem mee. Waar 
het teambelang boven het individu-
ele belang staat is het wellicht tac-
tisch niet verantwoord met een out-
sider voor de jackpot te gaan. Fer-
ry Kas, Arthur Franken (aantal da-
gen geel), Jan Kas, Tim Verlaan en 
Michel van der Gronden van team 
Montpellier snapten dit maar al te 
goed en hebben zich de gele pet-
ten toegeëigend. Deelnemers die na 
twee weken Tour geen uitzicht meer 
denken te hebben op een prijs la-
ten zich wat makkelijker verleiden 
tot een gokje. Al doet de Tourdirec-
tie er alles aan iedereen ook in de 
laatste week nog strijdbaar te hou-
den. Zo is er de Pietje Verhoef-prijs 
voor de deelnemer die de twee tijd-
ritten in deze Tour het beste voor-
spelt. Koning Krek (van Leeuwen) 
en rennende Rick (Fransen) lijken 
hiervoor na de eerste tijdrit de bes-

te papieren te hebben. Ook in hui-
ze Plasmeijer wordt er ver in de 
Tour nog steeds volop meegestre-
den om de prijzen. Vader Ron rijdt 
nog steeds in het rood, zoon Bas 
strijdt om het wit en moeder Marjo 
is de beste vrouw. Laatstgenoemde 
wordt op de hoge hakken gezeten 
door Arianne van Wees en Marga 
Kouw. Het zou niemand meer ver-
bazen als Thijs Plasmeijer, de benja-
min van de familie en Tourdebutant, 
binnenkort de Jackpot opstrijkt en 
het feestje voor de Plasmeijers com-
pleet maakt.

Hieronder de standen 
na de 13e etappe

Algemeen klassement
• Bart Peek 78
• Arthur Franken 78
• Ron Plasmeijer 76
• Jelle de Jong 75
• Bas Plasmeijer 75

Rode trui
• Ron Plasmeijer 19
• Jelle de Jong 17
• Plat Voorn 16

Ploegenklassement
• Montpellier 234
• Lourdes 232
• Bourg d’Oisans 232

Veel regiodeelnemers bij 
stoelhonkbal Toernooi
Regio - Donderdag 7 juli heeft ook 
het Uithoornse Team meegedaan 
aan het Schoter Stoelhonkbal-toer-
nooi in Haarlem. Een team van maar 
liefst 8 deelnemers hebben de strijd 
aangebonden met de afgevaardig-
den van Wilnis, Mijdrecht en Haar-
lem. Het was vooral een oergezellige 
en sportieve middag voor alle aan-
wezigen. Afgelopen vrijdagmiddag 
was de uitreiking van de cheque bij 
Jumbo van de actie ‘Spek de Kas’. 

Ook de Stoelhonkbal deed mee en 
wij mochten maar liefst 187,07 in 
ontvangst nemen. Alle gulle gevers 
hartelijk bedankt en wij gaan dit be-
drag, samen met de toezegging van 
Kapper Joepsze, gebruiken voor de 
aanschaf van nieuwe T-shirts.
Het nieuwe seizoen begint op 5 sep-
tember (van 11:45 – 12:45 uur) bij 
Vita aan de Bilderdijklaan. Wie weet 
komt u ons team dan wel verster-
ken?

Vooraf wist ieder hoe laat de 1e par-
tij was, zodat de spelers mooi ge-
spreid binnen kwamen: geen lange 
rij voor de inschrijving en niet lang 
wachten voor wie pas in de 2e shift 
speelt.
Dit toernooi was een tribuut aan de 
gezelligheidsspelers die altijd in de 
middenmoot vallen. De winnaars 
waren de spelers die de middelste 
plek in hun categorie hadden be-

haald. Fel spelen had geen enke-
le zin, maar de uitdaging was om er 
ondanks een eventueel niveauver-
schil toch voor alle 4 een leuke par-
tij van te maken à la Federer-Willis.
Al met al een hele leuke dag voor 
iedereen. Mocht je een volgende 
keer mee willen doen: 15 septem-
ber organiseren we weer zo’n dag.
Inschrijven kan vanaf 1 augustus via 
de website: TVM-mijdrecht.nl.
De enige eisen zijn: 50+ , KNLTB-lid 
en bereid zijn sociaal te spelen. Het 
gemiddelde niveau is 7/8.
En als je dan toch op de website 
bent, kijk dan direct even naar de 
vele andere leuke activiteiten die 
TVM regelt. Voor en door de 50+-
ers. TVM 50+ bruist!.

voor het eerst deze unieke cursus 
en dat was meteen een groot suc-
ces. Inmiddels hebben zo’n 40 ou-
ders en kinderen, in korte tijd, de 
basis van het wildwaterkayakken 
geleerd en ervaarden zij wat een 
fantastische vereniging Michiel de 
Ruyter is. 
Getuige de positieve reacties van 
vorige jaren waar menig ouder ech-
te quality time met z’n kind door-
bracht blijkt deze cursus een uniek 
concept te zijn. Eén van de unieke 
kenmerken van wildwater kanoën 
is dat volwassenen en kinderen dit 
even goed kunnen.
De snelheid die gevaren wordt, 
wordt in belangrijke mate bepaald 
door de stroming van de rivier, zo-
dat kinderen en volwassenen in het 
zelfde tempo de rivier afzakken. 
Vanuit dit gegeven organiseert MdR 
een unieke wildwater cursus die 
een spannende ervaring is voor zo-
wel kinderen als volwassenen. De-

ze cursus is een unieke gelegenheid 
voor ouders en kind om op gelijk ni-
veau te sporten.

Cursus
De cursus start op de Amstel om 
de basis vaardigheden te leren die 
nodig zijn voor stromend water. Zo 
wordt een goede vaartechniek als 
ook veiligheidssteunen geoefend. 
Eén les wordt geweid aan de theorie 
van het wildwatervaren zodat deel-
nemers goed voorbereid de rivier 
opgaan. Tijdens de cursus wordt er 
ook uitgeweken naar stromend wa-
ter in Duitsland en België. De cur-
sus wordt eind oktober afgesloten 
met een weekend in de Ardennen 
waar op wildwater wordt gevaren. 
Om deel te nemen aan deze cur-
sus is geen kano ervaring vereist. 
Wel moeten deelnemers goed kun-
nen zwemmen. Boot en peddel kun-
nen van de vereniging worden ge-
bruikt. Het aantal deelnemers is be-
perkt tot 14. De begeleiding wordt 
verzorgd door goed opgeleide in-
structeurs van MdR. Meer informa-
tie kunt u vinden op www.mdr.nu. 
U kunt zich opgeven door een mail 
te sturen naar secretaris@mdr.nu.

Klaverjasnomaden
Regio - Donderdag de 14de juli 
werd de 44ste weekwedestrijd van 
seizoen 2015 – 2016 in “De Schutse” 
gespeeld aan dit evenement namen 
41 klaverjasliefhebbers deel.
Na het spelen van 4 partijen en de 

punten waren geteld was het Jaap 
den Butter die met 7213 punten zich 
de winnaar van deze week mocht 
noemen en ook nam Jaap nog een 
marsenprijsje mee naar huis.
Op de 2de positie eindigde Jack van 

Zomerbridge De Legmeer 
halverwege
Uithoorn - Ook de zevende avond 
kon zich verheugen in grote belang-
stelling en werd er gespeeld in drie 
lijnen.
In de A-lijn zorgden Heleen & Mees 
van der Roest voor toch wel een ver-
rassing door met 63,19% de eerste 
prijs weg te kapen. Nel & Adriaan 
Koeleman deelden prijs twee met 
Cora de Vroom & Joop van Delft met 
voor beide paren 56,94%, en die 
veroorzaakten zo een flinke bres in 
de wijnvoorraad.
De nummers vier en vijf, bestaande 
uit Ben ten Brink & Jan Bronkhorst 
en Reina & Wim Slijkoord kwamen 
met 53,33% ook gelijk uit, maar voor 
hen restte alleen de eer, hoewel dat 
natuurlijk ook mooi meegenomen is. 
In de B- lijn was er applaus voor An-
ton Berkelaar & Wim Röling die met 
61,67% allen de baas waren. May-
ke Dekker & Ad Lustenhouwer kwa-
men met hun 60,83% echter nog wel 
erg dicht bij. De achtervolgers had-
den een grotere achterstand op de 
top. 

Derde
Tineke & Frans Beliën werden derde 

met 56,67%, gevolgd door Ria van 
Zuylen & Bep Verleun die op 55,42% 
uitkwamen. Elisabeth van den Berg 
was “terug van vakantie weg ge-
weest” en pakte met zomerbridge-
partner Maarten Breggeman netjes 
de vijfde plaats met 53,75%.
In de C- lijn ging de winst naar 
Gemma ter Linden & Els Janszen die 
59,90 procenten verzamelden. Mari-
anne Jonkers & Anneke Houtkamp 
werden hier tweede met 56,77%, 
waarna Henriëtte Omtzigt & Irene 
Hassink met 53,13% derde werden.
Corrie & Lineke de Jong kwamen als 
vierde op 52,60% en Cobie Bruine 
de Bruin sloot zich met Rineke van 
Pesch met 52,08% nog net bij de 
top vijf aan. Vanaf nu dus nog zeven 
avonden te gaan. Wilt u zich warm 
gaan lopen voor het nieuwe seizoen, 
grijp dan nu uw kans bij Bridge-
club De Legmeer. Op de woensdag-
avond in Dans & Partycentrum Co-
lijn aan de Industrieweg 20 te Uit-
hoorn. Aanmelden per e- mail: 
gerdaschavemaker@live.nl of tus-
sen 19.15 en 19.30 uur in de zaal. 
Aanvang 19.45 uur kosten zes eu-
ro per paar.

Legmeervogels pakt punt!
Uithoorn - De eerste vriendschap-
pelijke wedstrijd van de zondag-
selectie van Legmeervogels was 
afgelopen woensdag thuis tegen 
hoofdklasser JOS/Waterf4graaf-
smeer. Onder de ogen van minstens 
150 toeschouwers, een zeer res-
pectabel aantal op een doodgewo-
ne doordeweekse avond, heeft Leg-
meervogels een keurig gelijkspel 
gehaald tegen hoofdklasser JOS/
Watergraafsmeer. Legmeervogels 
neemt al heel brutaal in de 3e mi-
nuut een 1-0 voorsprong, op aange-
ven van Janyro Puperhart weet Lul-
inho Martins het net te vinden ach-
ter de JOS/watergraafsmeer doel-
man. Lang heeft Legmeervogels 
niet kunnen genieten van de voor-
sprong want 6 minuten later is de 
stand weer gelijk 1-1. Legmeervo-
gels laat zich door deze snelle ge-
lijkmaker niet uit het veld slaan en 
weet in de 21ste minuut op een 2-1 
voorsprong te komen. Op aangeven 
van Mels Bos scoort Janyro Purper-
hart de 2-1. Nog voor het rustsig-
naal is de stand weer gelijk getrok-

ken 2-2. Met deze stand wordt de 
rust gehaald. Legmeervogels begint 
het duel met Rahim Gok tussen de 
palen en verder Noud Schartman, 
Joey Sack, Dennis rijnbeek, Jany-
ro Purperhart, Lulinho Martins, Tim 
Correia, Mels Bos Dennis Bakker en 
Joel Akwasi Badu. Na de rust wor-
den de wissels ingebracht en ko-
men in het veld Jasper Burgers, Se-
bastiaan van Dijke, Zaid Lahmaj, 
Jeffrey Nauta, Bilal el Achbar. In de 
2e helft is het ook een leuke wed-
strijd en zien de aanwezigen ook 
een leuke wedstrijd. Al met al een 
leerzame wedstrijd voor de zondag-
selectie van Legmeervogels. Dui-
delijk zal zijn dat hoewel het maar 
één klasse hoger is het tempo in de 
1ste klasse aanzienlijk hoger zal lig-
gen dan afgelopen seizoen in de 2e 
klasse. Ook zal elke foutje sneller 
worden afgestraft.

Competitie
Legmeervogels zondag 1 begint de 
competitie seizoen 2016 – 2017 op 
zondag 4 september thuis tegen 

Purmersteijn. Purmersteijn miste op 
een haar na afgelopen seizoen het 
kampioenschap van de 1ste klas-
se en behaald uit de 26 gespeelde 
wedstrijden 55 punten.
Voor Legmeervogels 2 is nu ook de 
competitie-indeling bekend. Hercules 
2 (Utrecht), De Meern 2, SDO 2 (Bus-
sum), Kampong 2 (Utrecht), Hoog-
land 2, AFC 2 (Amsterdam), Kon. 
HFC 2 (Haarlem), Hoofddorp 2, DCG 
2 (Amsterdam), Pancratius 2 (Bad-
hoevedorp), ADO’20 2 (Heemskerk), 
Uitgeest 2 en Legmeervogels 2. 
Ook dit seizoen spelen Legmeervo-
gels 1 en Legmeervogels 2 gelijktij-
dig thuis en uit. De bekercompetitie 
uitgezonderd. Legmeervogels zo.2 
begint de competitie seizoen 2016 
– 2017 dus ook met een thuiswed-
strijd. Hun eerste tegenstander is 
gelijk een kampioenskandidaat tw. 
tegen AFC 2.

Bekerprogramma
De KNVB heeft ook afgelopen week 
de bekercompetitie bekend ge-
maakt met het daarbij behorende 
programma.
 
Zaterdag 20 augustus 2016
Legmeervogels zo.1–FC Aalsmeer 

za.1 aanvang 17.00 uur
DOSR–CSW aanvang 17.00 uur
 
Woensdag 24 augustus 2016
Legmeervogels zo.1–DOSR 
zo.1 aanvang 19.30 uur
CSW – FC Aalsmeer
aanvang 19.30 uur
 
Zaterdag 27 augustus 2016
CSW za.1–Legmeervogels zo.1
aanvang 17.00 uur
FC Aalsmeer–DOSR
aanvang 17.00 uur

Zondag 21 augustus 2016
Legmeervogels zo.2–Zeeburgia zo.2
aanvang 12.00 uur
Abcoude zo.2–Roda’23 zo.2
aanvang 11.30 uur
 
Donderdag 25 augustus 2016
Legmeervogels zo.2–Abcoude zo.2
aanvang 19.30 uur
Roda’23 zo.2–Zeeburgia zo.2
aanvang 19.30 uur
 
Zondag 28 augustus 2016
Roda’23 zo.2 Legmeervogels zo.2
aanvang 11.00 uur
Zeeburgia zo.2–Roda’23 zo.2
aanvang 12.00 uur

Het Theo Vlasman Jeu de Boules Toernooi
Uithoorn - Vrijdagavond 15 juli werd 
door de plaatselijke Jeu de Boules-
club “”Het Wilgenhofje”” ,weer het 
eerste Theo Vlasman toernooi van 
het Seizoen 2016-2017 gespeeld. Er 
waren 21 deelnemers/sters aanwe-
zig, dier er weer een spannend toer-
nooi van hebben gemaakt.
Er werden 3 ronden gespeeld, met 

als winnaar Anno vd Wal 3+34. 2e 
Ben Koeleman 3+22, gedeelde 3e 
Mien de Jong, 3+20 en Wout Ver-
laan 3+20, 5e Tiny Wijnkoop 2+17 
en 6e Anneke Koeleman 2+11.
Tevens is er een mooie tafel rondom 
de boom geplaatst. Het bovenblad 
is geschonken door aanneming be-
drijf AWG uit de Kwakel, en de sta-

len constructie heeft Norbert van 
Scheppingen geschonken. voor de 
uitvoering heeft Wout Verlaan zorg-
gedragen. 

Hiervoor hartelijk dank namens al-
le leden van de Jeu de Boules club. 
Het volgende toernooi zal 19 augus-
tus 2016 gehouden worden.

der Veer met 6976 punten en ook 
Jack veroverde een marsenprijsje.
Frans van de Berg werd dan de 3de 
gelukkige met slechts 6628 punten, 
niet veel punten maar daar kwam 
ook nog een marsenprijsje bij.
De poedelprijs gaat deze keer naar 
Greet Josten die toch 5131 pun-
ten behaalde maar dat hield haar 

niet van de 41ste positie. Marsen-
prijsjes waren er verder voor: Dou-
we Douwstra, Corrie Compier, Ti-
neke de Munk, Anneke Lebesque, 
Els Weerensteijn, Riet de Beer en 
Ria Smit. 21 juli wordt er weer een 
klaverjaswedstrijd gespeeld in “De 
Schutse”, de klaverjasgroep houd 
geen zomerstop.
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Precariobelasting moet de 
begroting redden
Uithoorn - De gemeentelijke be-
groting voor de komende drie jaar 
staat fors onder druk. De uitgaven 
dreigen de inkomsten te gaan over-
stijgen. De schuldpositie van bijna 
65 miljoen euro is nog altijd veel te 
hoog en zou drastisch naar bene-
den moeten. Maar om nu wéér een 
bezuinigingsronde aan te kondigen 
en alles maar simpel op te vangen 
door belastingverhogingen door te 
voeren, bijvoorbeeld de gemeente-
lijke melkkoe OZB (die voor de ko-
mende jaren toch al een stijgende 
lijn vertoont) wordt als een doorn 
in het oog van de meeste Uithoorn-
se politieke partijen gezien. Maar er 
kan nog iets van de plank gehaald 
worden waarmee de gemeentelijke 
kas (deels) op orde kan worden ge-
bracht: precarioheffing! Dat is be-
lasting invoeren op kabels en lei-
dingen van nutsbedrijven in de ge-
meentelijke grond. Een vorm van 
belasting zoals ondernemers die 
ook kennen op uithangborden, ge-
bruik van stoepen en terrassen en 
dergelijke voor hun bedrijfsvoering. 
De precarioheffing gaat nu voor het 
eerst ook ‘ondergronds’ gebeuren. 
Dat gebeurt al in de tweede helft 
van dit jaar. De gemeente ziet dat 
als een belangrijk extra middel om 
de niet rooskleurig uitziende finan-
ciële positie op de begroting te ver-
sterken en daarmee haar beleids-
vrijheid te waarborgen.

Addertjes
Deze precario-inkomsten hebben 
veel invloed op het begrotingsresul-
taat. Kijk maar: de gemeente heeft 
zonder (nog te heffen) precario-in-
komsten een structureel tekort op 
de begroting 2017 van 1.005 miljoen 
euro. De inkomsten van de precario- 
heffingen worden begroot op 983 
duizend euro, waarmee de begro-
ting er ineens veel zonniger uitziet 
als dit wordt meegerekend. Dan is 
het tekort nog maar 22 duizend eu-
ro en dat is veel gemakkelijker ‘weg 
te poetsen’. Ook de komende jaren 
kan er geprofiteerd worden van de 
precario-inkomsten die zelfs ho-
ger kunnen uitvallen en tegelijker-
tijd het tekort daalt waardoor de 
begroting dan een positief saldo 
laat zien. Een belangrijk gegeven 
is ook, zoals de gemeente dat zelf 
aangeeft, dat de begroting zonder 
precario-inkomsten niet in even-
wicht zal zijn, wat één van de wet-
telijke vereisten is! Mooi meegeno-
men zult u roepen. Ja, maar er zit-
ten twee addertjes onder het gras. 
De eerste is dat nutsbedrijven de lo-
kale heffing niet zomaar over hun 
kant zullen laten gaan en de belas-
ting op hun product (water, elektra) 
gaan doorberekenden aan de klant. 
Via een omweg betaalt de burger 
dus toch (weer) mee aan een belas-
tingverhoging. Het tweede addertje 
is dat de inkomsten nog niet zeker 

EHBO
Regio - Eerste Hulp Bij 
Ongelukken. Grote onge-
lukken, kleine ongelukjes. 
Van een insect in je oor dat 
er niet meer uit wil, of een 
kraaltje in de neus van je 
peutertje. Iemand die niet 
goed word op straat, zou 
het van de hitte zijn? Of 
hartklachten? Die jongen 
schampt met zijn scoo-
ter tegen de stoeprand en 
maakt een lelijke val, hij is 
buiten westen en zijn been 
ligt er raar bij. Zo gebeurt 
er nooit wat in jouw omge-
ving, maar nu toch wel! Als 
je EHBO’er bent dan kun 
je sneller inschatten wat er 
aan de hand is en wat er 
moet gebeuren. Soms kan 
dat zelfs van levensbelang 
zijn!
EHBO vereniging Cam-
illus organiseert in okto-
ber weer een basiscur-
sus EHBO op de maan-
dagavond in Wijkcentrum 
Het Buurtnest in Uithoorn. 
In 12 lessen leer je de ba-
sisbeginselen van EHBO. 
Wil je weten wat je dan al-
lemaal leert? Bel dan met 
06-11155899. Je kunt ook 
mailen naar: cursusadmi-
nistratie@ehbo-camillus.
nl of neem een kijkje op de 
website, hier vind je ook 
een inschrijvingsformulier: 
http://ehbo-camillus.nl

zijn. Er moet rekening worden ge-
houden met juridische procedures 
van bedrijven en in de minister van 
EZ heeft via de Tweede Kamer aan-
gekondigd dat hij de precariohef-
fing op termijn wil afschaffen. Maar 
dat is volgens ingewijden pas over 
tien(!) jaar aan de orde. De gemeen-
te Uithoorn kan er binnen de gestel-
de termijn dus nog net gebruik van 
maken. Omdat er nog onzekere fac-
toren in het spel zijn gaat wethou-
der financiën Hans Bouma de in-
komsten als ‘incidenteel’ inboeken 
en niet als vaste inkomsten (struc-
tureel). Maar ach, het ‘kwartje van 
Kok’ als extra accijns op autobrand-
stof was destijds ook maar ‘tijdelijk’ 
en is nooit meer teruggedraaid. Te-
gen die tijd zijn er twee andere re-
geringen geweest, zijn de afspra-
ken vergeten en de gemeenten nóg 
armlastiger geworden. Dan is zo’n 
permanente ‘ondergrondse belas-
ting’ toch mooi meegenomen?...

Eneco-aandelen verkopen?
Het college heeft niettemin aange-
kondigd scenario’s te gaan onder-
zoeken voor als de precario-inkom-
sten tegenvallen of helemaal niet 
gerealiseerd kunnen worden. In dat 
laatste geval heeft de gemeente 
een groot probleem want dan ont-
staat er een fors gat in de begroting 
dat met andere inkomsten opge-
vuld moet worden. Ook daar is ove-

rigens kortstondig wel een mouw 
aan te passen, namelijk de verkoop 
van aandelen van elektriciteitsleve-
rancier Eneco. De gemeente heeft 
er niet zoveel van in bezit, maar het 
kan aardig wat opleveren. Als ze 
worden verkocht mist de gemeen-
te wel de jaarlijkse dividendbeta-
ling van gemiddeld 0,6 miljoen eu-
ro… Dan is men structurele inkom-
sten kwijt. Dus toch maar niet de kip 
met de gouden eieren slachten en 
naar een andere oplossing zoeken, 
zoals bezuinigen op de eigen orga-
nisatie. Deelname aan DUO+ vormt 
daarbij een flinke bottelneck want 
daar moet weer méér geld naartoe 
om het draaiende te houden.

Politieke bedenkingen
Tijdens de bespreking van de Ka-
dernota 2017 lieten de politieke par-
tijen met uitzondering van de VVD, 
het CDA en de PvdA zich enigszins 
kritisch uit over de heffing van de-
ze belasting. ‘Wat doet het colle-
ge als het doorgaan ervan op losse 

schroeven komt te staan’, zo vroeg 
Gemeentebelangen zich af. Dan zul-
len er andere keuzes gemaakt moe-
ten worden. DUS! wees erop dat 
de inwoners uiteindelijk toch zullen 
meebetalen aan de heffing omdat 
de betreffende bedrijven de kos-
ten zullen doorberekenen aan hun 
klanten.
Ook Ons Uithoorn had zo haar be-
denkingen over de precariobelas-
ting, ook al omdat wethouder Bou-
ma er nog niets concreets over 
kon zeggen, maar het alvast wel 
wil doorvoeren. Tot slot Groen Uit-
hoorn die faliekant tegen meer be-
lastingen opleggen is, dus de pre-
carioheffing niet ziet zitten. ‘Minder 
geld uitgeven en niet meer geld vra-
gen’ was het credo. Maar het col-
lege zet haar idee van de heffing 
gewoon door en hoopt tijdens de 
raadsvergadering in oktober wan-
neer de begroting 2017 wordt be-
handeld, hiermee ‘zwarte cijfers’ te 
kunnen schrijven. Wij zijn net zo be-
nieuwd wat het gaat opleveren!

Gemeente Uithoorn reikt elektrische 
bakfiets uit aan Maurits Niezen
Uithoorn - Donderdag 14 juli heeft 
wethouder Hans Bouma een elek-
trische bakfiets overhandigd aan 
Maurits Niezen.

Het werkgebied van deze zeer trou-
we medewerker van de AM match 
(voorheen AM Groep) ligt al ja-
ren in de gemeente Uithoorn. Met 
zijn bakfiets en markante persoon-
lijkheid ruimt hij zichtbaar zwerfaf-
val op. Dit was de reden om Maurits 
in het zonnetje te zetten en er voor 

te zorgen dat hij voortaan elektrisch 
kan rondfietsen. 
Maurits trekt met zijn bakfiets er-
op uit om zichtbaar het zwerfafval in 
de gemeente Uithoorn op te ruimen. 
De bestrijding van zwerfafval staat 
de laatste jaren volop in de belang-
stelling.
Eén van de manieren waarop ge-
meente Uithoorn - als beheerder 
van de openbare ruimte - de be-
leving en het gedrag positief beïn-
vloedt, is door te laten zien dat er 

gewerkt wordt. Dit wordt “zichtbaar 
reinigen” genoemd. 

Nu door de hele gemeente
Maurits had een ‘gewone’ bakfiets 
en richtte zich vooral op het gebied 
rondom Zijdelwaard.
Maurits is nu zo succesvol dat de 
gemeente graag zijn gebied wil ver-
groten.
Met een gewone bakfiets wordt 
dat heel lastig, maar met een elek-
trische bakfiets kan dat wel! Het 

werk van Maurits is zo belangrijk 
dat dit in de hele gemeente gezien 
mag worden. Dat de inzet van Mau-
rits belangrijk is en gezien worden, 
blijkt ook uit het feit dat hij vorig jaar 
behoorde tot de laatste vijf genomi-
neerde van de Verkiezing Uitblinker 
van het Jaar 2015.
Dit initiatief is opgericht om straat-
reinigers, straatvegers, medewer-
kers groenbeheer en afvalbeheer 
die zich op een bijzondere manier 
inzetten voor een schone gemeente.

Ontmoetingskerk Wilnis 
wordt Fairtrade Kerk
Wilnis - Vanaf zondag 31 juli mag 
de Morgensterkerk in Wilnis zich 
Fairtrade Kerk noemen. Dan wordt 
het predicaat uitgereikt aan de pre-
dikant van de Wilnisse PKN kerk. 
Leden van de stuurgroep fairtrade 
gemeente in De Ronde Venen en 
een afvaardiging van het gemeente-
bestuur zullen daarbij aanwezig zijn. 
De predikant, mevrouw Gerda Jong-
sma zal voorgaan in de dienst. Er is 
in de PKN kerk van Wilnis een aan-
loopperiode voor de aanvraag ge-

weest waarbij de kerkgemeenschap 
er in alle geledingen voor heeft ge-
kozen om Fairtrade Kerk te worden. 
Het is dan ook een weloverwogen 
besluit en het wordt een feestelijke 
gebeurtenis zondag de 31e. 
De Ontmoetingskerk is de tweede 
Fairtrade Kerk in De Ronde Venen. 
Enkele jaren geleden werd het bord 
Fairtrade Kerk overhandigd aan do-
minee Gerbram Heek van de Veen-
hartkerk in Mijdrecht. Fairtrade blijft 
groeien.

ZomerBridgedrive-uitslagen
Regio - Bridgevereniging Mijdrecht 
(BVM) heeft de zevende en laat-
ste ronde van de gezellige  zo-
merbridgedrive gespeeld op 18 ju-
li 2016. 27 paren namen deel, ver-
deeld over twee lijnen.
De spellen waren weer interessant. 
De strijd om de zomerkampioen is 
in volle gang en erg spannend. De 
uitslag van de laatste speelavond na 
24 spellen is:

Lijn (13 paren):
Rina de Jong &
Gerard van Beek  64,50%
Marika Romeijn &
Jan Bronkhorst  61,25%
 Marja hartman &
Joop Koeman  60%
Lijn (14 paren)
Henny van Nieuwkerk &
Richard Morssink  57,88%
Auwert Dekker &

Brandstichting auto in Uithoorn?
Uithoorn - Op de Langs de Baan 
in Uithoorn is donderdagavond 
14 juli een auto in vlammen opge-
gaan. Door de brand raakte ook een 
naastgelegen auto zwaarbescha-
digd. Er raakte niemand gewond. 

Men vermoed sterk dat het brand-
stichting is, maar dit is nog niet offi-
cieel bevestigd.

Foto: KaWijKo Media/
Timo Ossewaarde

De Ronde Venen in beroep tegen 
verkeersbesluit minister

De Ronde Venen - Het college van 
B en W van de gemeente De Ronde 
Venen heeft beroep ingesteld bij de 
rechtbank Midden-Nederland tegen 
het ontwerp-verkeersbesluit van de 
minister van Infrastructuur en Mi-
lieu om de maximumsnelheid op de 
A2 tussen Vinkeveen en Abcoude te 
verhogen van 100 km/uur naar 130 
km/uur tussen 19.00 en 06.00 uur.
Het college vindt dit absoluut geen 
goed plan: de snelheidsverhoging 
heeft meer nadelen dan voordelen. 
Wethouder David Moolenburgh: “Je 
bent - hooguit - een paar minuten 
sneller, maar het hogere brandstof-
verbruik zorgt voor hogere CO2- en 
fijnstof en stikstofuitstoot en draagt 
dus niet bij aan milieu, De minis-
ter hecht belang aan eenduidigheid 
voor de weggebruiker, wij vinden 
gezondheid, economie en minder 

CO2 belangrijker. Het verkeersbe-
sluit schiet op diverse punten tekort, 
is onzorgvuldig en mist een goede 
belangenafweging”. In het beroep 
onderstreept het college de gevol-
gen van de snelheidsverhoging op 
de gezondheid (geluid en luchtkwa-
liteit) voor de inwoners van de ge-
meente, op de natuur en op de re-
gionale ontwikkelingen zoals, agra-
rische ontwikkelingen en woning-
bouw.
De gemeente De Ronde Venen staat 
niet alleen in haar reactie. De ge-
meente Stichtse Vecht ondersteunt 
deze en heeft een eigen beroep in-
gediend. De Ronde Venen is actief 
betrokken bij een gezamenlijke brief 
van (onder andere) de gemeenten 
Stichtse Vecht, Woerden, Bodegra-
ven-Reeuwijk, Utrecht en Amster-
dam aan de Tweede Kamer.

Brandweer rukt uit voor te 
enthousiaste ‘grillmaster’
Uithoorn - Donderdagavond ruk-
te de Uithoornse brandweer uit voor 
een melding: uitslaande brand in 
de Churchilflat in Uithoorn op de 
negende verdieping. De Uithoorn-
se brandweer kwam snel ter plaat-
se, en had de brand snel onder con-
trole. Zover bekend zijn er geen ge-

wonden gevallen. Bij onderzoek 
bleek het niet om een uitslaande 
brand te gaan, maar om een iets te 
enthousiaste grillmaster, die de bbq 
iets te hoog liet opvlammen

Foto KaWijKo Media/Timo Osse-
waarde

Margriet Dekker  57,19%
Els van der Toorn &
Ineke Koek  55,73%

Het waren weer enerverende 
wedstrijden met veel wisselen-
de winnaars per ronde. De over-
all winnaar(s) worden op een later 
tijdstip bekend gemaakt. Het waren 
weer gezellige avonden met veel 
bridgeplezier. Op de eerste maan-
dag in september start Bridgever-
eniging Mijdrecht weer haar nieuwe 
seizoen, Kom eens meespelen!

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/
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Wilnis – De Vrouwenmiddag die 
donderdag 14 juli in de VBW tent 
werd gehouden was een groot suc-
ces. Ruim 60 vrouwen tussen de 18 
en 85 werden welkom geheten door 
Nelleke van Kreuningen en leerden 
elkaar een beetje kennen door mid-

del van speeddaten, wat voor velen 
verrassend was. Karin Smit sprak 
over het thema Vrij!...?

Echte vrijheid komt niet tot stand 
door te gaan shoppen, hardlopen etc. 
maar door na te denken over de die-

pe vragen van het leven. Je echte vrij-
heid ligt in je identiteit. Jezus zegt:
“Ik ben de Weg, de Waarheid en het Le-
ven”. Is dat gelogen? Dan leven we 70 
of 80 jaar op aarde met plezier, moeite, 
pijn en dan is ons leven voorbij. 
Maar Jezus leeft en als je dat ge-

looft, ligt je identiteit in Hem, ben 
je vrij, kun je leven als vrij mens 
en in liefde voor elkaar zorgen.
Er werden prachtige liederen gezongen 
voor en met de vrouwen, begeleid door 
een muziekteam bestaande uit Marjan 
en Juliette Pol (zang en gitaar) en Mar-

lies de Haan (piano). Na dit alles geno-
ten de vrouwen van een heerlijke uit-
gebreide High Tea met zoete en harti-
ge hapjes geserveerd met thee in al-
lerlei smaken. Als aandenken aan de-
ze middag mocht iedereen het boekje
“Gods cadeau voor jou” meenemen. 

 Vrouwenmiddag: Vrij!...?



Ter afsluiting van het schooljaar werd er op de Vuurvogel een schoolfeest georgani-
seerd. Aan dit feest is altijd een goed doel gekoppeld waar de opbrengst van de acti-
viteiten naar toe gaan. Dit jaar was het goede doel ‘stichting KIKA’. De vader van een 
leerling van de Vuurvogel gaat na de zomer de marathon in New York lopen en zal on-
ze donatie voor Kika meenemen. 

Het thema van het schoolfeest was dit jaar ‘1001 nacht’. Alle meesters, juffen en kinderen wa-
ren prachtig verkleed en door het mooie weer konden de activiteiten lekker buiten op het plein 
plaats vinden. Dit was wel zo handig, want waar laat je anders een echte kameel? De kinderen 
konden hier een ritje op maken, of als dit te spannend was waren er ook ezeltjes om te berijden. 
Ook lekker springen op het springkussen of jouw toekomst laten voorspellen door de waarzeg-
ster waren gezellige activiteiten die waren georganiseerd. Veel kinderen waagden ook een gok-
je in de loterij en vele huizen worden nu mooi verlicht door de geknutselde potjes met kaarsjes 
erin. Door de mooie schmink en henna kwamen de verkleedde kinderen er steeds mooier uit te 
zien. De kinderen die het mooiste verkleed waren gingen zelfs met een mooie prijs naar huis! 
De vaders en moeders konden lekker picknicken op hun vliegende tapijten en genieten van 
de oosterse hapjes die door verschillende ouders waren verzorgd. 

Het feest was een groot succes en met trots kunnen wij u vertellen dat er €1120,- is opgehaald 
voor stichting Kika! Wij wensen iedereen een hele fi jne zomer! 

VUURVOGELFEEST  ‘1001 NACHT’  EEN GROOT SUCCES!
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WIJ WENSEN IEDEREEN EEN HELE FIJNE ZOMER! 
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Uithoorn - Met een weergaloze uitvoering van ‘Herrie op 
het Eiland’ heeft groep 8 van basisschool de Zon in de 
Kwakel, afscheid genomen van hun basisschooltijd. In een 
tot de nok toe gevulde aula van school, genoten alle va-
ders, moeders, opa’s, oma’s en andere genodigden van de 
musical.

Er werd veelvuldig gelachen om de capriolen van een boef met 
zijn gevolg, en de passagiers van een cruiseschip die gelijktijdig 
op een eiland waren. Het leek allemaal even uit de hand te lo-
pen, maar gelukkig liep het verhaal goed af, zodat iedereen met 
een blij gevoel de complimenten kon overbrengen aan de ac-
teurs en actrices.
Na afl oop van de musical was er nog een feestje voor leerlingen, 
ouders en alle leerkrachten. Er werd een prachtig lied gezongen 

GROEP 8 VAN DE ZON SLUIT SCHOOLTIJD AF MET DONATIE
door de juffen, er was een hilarische fotopresentatie waarin de 
ouders zich van een onverwachte kant lieten zien, er werd een 
cadeau aangeboden aan school en er was een ongeëvenaard 
‘smoelenboek’ voor de kinderen. Door alle gulle sponsoring van 
een aantal ouders in de vorm van geld, materialen en etens-
waren, was de bijdrage die alle ouders vooraf hadden ingelegd 
ruimschoots voldoende om de afscheidsavond tot een daverend 
succes te maken. Op voorhand was al besloten om het geld wat 
over was te doneren aan de Voedselbank. 
De leerlingen van 8A en 8B van de Zon zijn blij dat 
ze het prachtige bedrag van €324,41 over heb-
ben kunnen maken op de rekening van de Voedsel-
bank. Zoals één van de leerlingen het zo mooi verwoordde:
“Wij hebben vanavond zat gekregen, nu krijgen anderen ook 
nog wat”.






	29_ED2+3_PAG03
	29_ED2+3_PAG05
	29_ED2+3_PAG07
	29_ED2+3_PAG09
	29_ED2+3_PAG11
	29_ED2+3_PAG15
	29_ED2+3_PAG16



