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Wie heeft
Lily gezien?
Mijdrecht - Wie heeft onze lieve Lily gezien, vermist sinds 7-7-18! Omgeving Dorpsstraat/Raadhuislaan Mijdrecht. Witte Noorse boskat met halflang pluimig haar, volle staart en
blauwe ogen. Haar hoofdje
houdt ze altijd scheef. Heeft
u haar gezien? Graag contact: 0652078111

1 0 0% ser vic e!

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

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

www.vderwilt.nl

ADVERTEREN?
IN DE

INFORMATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERKOOPMIJDRECHT@
MEERBODE.NL

GEEN KRANT?
0251-674433

VAKANTIEBEZORGERS/STERS
GEVRAAGD VOOR MIJDRECHT

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

Stikkende vuilnisbakken
blijven gewoon staan
Eens in de veertien dagen je vuilcontainer legen is in de zomer
met deze temperaturen al erg weinig, maar als je vuilcontainer op
de vaste dag dan ook nog eens niet wordt opgehaald, word je helemaal niet blij. Dit overkwam de inwoners van de Adelricusstraat
de Rodolpstraat en Nicolaas van der Steenstraat in Mijdrecht. Hele rijen met bomvolle grijzen containers bleven woensdag vol
staan. Een aantal inwoners stuurde woensdagavond direct per
mail een melding naar de gemeente andere Donderdagochtend
per telefoon. Alle melders kregen per telefoon of per mail te horen: “Laat de containers staan, voor het weekend worden ze opgehaald.”

Hartelust

Uithoorn: omg. Van Eedenlaan, Willem Klooslaan (300 kranten)

De Ronde Venen - Maar niets
was minder waar. Vrijdagavond
stonden ze er nog. Met temperaturen tussen de 25 en 30 graden en dagenlang de volle zon
op de donkergrijze bakken gaan
die overvolle containers lekker
meuren. Je ruikt deze containers
niet alleen, je hoort de vliegen al
van verre feesten. Onze redactie
werd ingeseind en we probeerde contact te krijgen met de verantwoordelijk wethouder. Deze
wethouder Marja Becker ( seniorenpartij) geniet momenteel van
haar vakantie. Haar werkzaakheden worden overgenomen door
wethouder Kiki Hagen (D66). Wij
kregen ook haar niet te pakken.
Wel kregen we contact met wethouder Rein Kroon. Hij probeerde
ook contact te maken met wethouder Kiki Hagen, maar tevergeefs. Geen reactie op telefoontje
en ook niet op WhatsApps.
Op de site
Zaterdagavond tegen 23.30 .00

uur zetten wij het bericht op onze site en toeval of niet, nog geen
tien minuten later ontvingen we
per WhatsApp een berichtje van
wethouder Hagen: “Ik was vandaag even afwezig. Heb het bericht doorgezet naar de buitendienst. Was al voornemens het
maandag aan te kaarten. M.i.n.
dat het nu wel al heel regelmatig
gebeurd”, aldus wethouder Hagen.
Uit deze reactie is op te maken
dat het was bekend en het was
duidelijk niet de eerste keer dat
dit gebeurt. Maar het op zaterdagavond 12 uur melden bij de
dienst heeft natuurlijk weinig zin,
en maandag aankaarten houdt
dus in het hele weekend in de
stank zitten en met een volle welke nu al bijna 3 weken geleegd,
Waar laat je je vuil? Als het zaterdagochtend om half negen was
‘doorgezet’ hadden de mannen
van de gemeente de containers
nog even kunnen ophalen en legen. Dit had natuurlijk ook don-

derdag of vrijdag gedaan kunnen
worden. Wethouder Hagen hierop: “Het had idd opgehaald kunnen worden, Ik heb het in ieder
geval nogmaals gemeld”.
Maandag
De communicatie en de ernst
van de situatie, vooral het stukje volksgezondheid is duidelijk
ver te zoeken helaas. De wethouder lijkt niet te begrijpen dat deze stinkende bakken naast je tuin
naast ongemak en stank, ongedierte veroorzaken. Maandagochtend rond elf uur stonden de
bakken er nog. Bewoners worden
steeds bozer. “ Zullen we ze legen
voor het gemeentehuis”, zo werd
al geopperd. De bakken welke bij
plaatsen niet vol waren, lopen intussen ook over en we kunnen
het vuil intussen niet, meer kwijt.
Rond twaalf uur maandagmiddag
was er nog even telefonisch contact met wethouder Hagen. Ze
was er mee bezig: “Ik hoop dat ze
vandaag nog worden opgehaald
en anders wordt het dinsdag. We
zullen bij de bewoners nog even
een kaartje in de bus doen dat ze
de bakken vooral moeten laten
staan”, was het commentaar van
deze wethouder. Bij het ter perse gaan van deze krant ( dinsdagmiddag) waren de bakken nog
steeds gevuld. Het is te hopen dat
de gemeente als extra service de
bakken voor deze bewoners even
schoonspuit.

Buurtbewoners maken afspraken
over gebruik ‘Vreedzaam speelveld’
De aanleg van het multifunctionele speelveld in park de Groen
Rode Scheg is voltooid. Het resultaat is een strak aangelegd
speelveld met daar omheen diverse speeltoestellen en sportattributen. Het speelveld is daarmee in meerdere opzichten multifunctioneel: geschikt voor jong en oud en daarmee iedereen die
graag sportief bezig is. Ook het groen is weer hersteld -met als
laatste puntje op de i nog een in samenspraak met de omwonenden aan te leggen heg- waarmee het park weer helemaal klaar is
voor gebruik.
Uithoorn - Om ervoor te zorgen
dat het speelveld een aangename plek is en blijft voor iedereen,
hebben de gebruikers tijdens een
door de gemeente én samenwerkingspartners (o.a. Videt, politie,
buurtbeheer) georganiseerde bijeenkomst op 3 juli samen afspraken gemaakt. De avond -die bezocht werd door kinderen van
basisschool de Vuurvogel en het
Startnest en hun ouders, een gro-

te groep jongeren én omwonenden- leverde een mooie lijst met
afspraken op. Daarmee was het
doel van de avond bereikt: samen
in gesprek gaan, afspraken maken en deze ook vastleggen.

Jan Hazen, ambitieuze
wethouder
Uithoorn - Nadat hij na het bereiken van het coalitieakkoord op 17
mei als wethouder werd geïnstalleerd en het stokje overnam van
zijn voorganger Marvin Polak, is
Jan Hazen (VVD) na een inwerkperiode voortvarend van start gegaan met zaken die tot zijn portefeuille behoren. Daartoe behoren
onder meer Ruimtelijke Ordening
(RO), Mobiliteit en Infrastructuur,
Sport, Economie, Toerisme en als
projectportefeuille het Dorpscentrum (waar al vier van de onderdelen in geïmplementeerd zijn).
Bepaald geen kattenpis en die
hebben ook betrekking op projecten die ogenschijnlijk stil liggen of in het verdomhoekje lijken te zijn geraakt. Dat was aanleiding om in de editie van 30 mei
in deze krant dat onder de aandacht te brengen met de vraagstelling of Uithoorn op een doodspoor was beland. “Nee, bepaald
niet,” laat de wethouder meteen
weten met wie wij onlangs een
gesprek hadden over dit onderwerp en waar wij in de komende
edities nog enkele malen op zullen inhaken. Als wethouder geeft
Hazen naar eigen zeggen politieke sturing aan zaken en laat de
‘deskundigheid’ daarvan over aan

Wethouder Jan Hazen wil in zijn
bestuurlijke tijd resultaten boeken
het ambtenarenkorps. Alhoewel
hij zelf ook goed bij machte is om
de vinger aan de pols te houden
als het over bepaalde projecten
gaat en waartussen hij de balans
zoekt. Maar hij wil in zijn bestuurlijke termijn ook resultaten boeken en steekt de handen met zijn
collega’s uit de mouwen.
De ‘Rede’ en de bieb
“Hoe staan we ervoor met het college in Uithoorn? Er zijn voldoende zaken die de aandacht vragen maar waarop vaak geen antwoord is gekomen.
Vervolg elders in deze krant.

Gewonde bij steekpartij
De Ronde Venen – In de nacht
van vrijdag op zaterdag jl, is
een man gewond geraakt bij
een steekpartij in Baambrugge.
Rond 04.30 schrokken enkele bewoners van de wethouder van
Oostveenstraat wakker van geschreeuw Toen één van hen ging
kijken wat er aan de hand was,
bleek al snel dat het mis was. Er
bleek een gewonde man te liggen die overduidelijk was neergestoken. Het slachtoffer lag op

de grond en bloedde hevig. De
vermoedelijke dader verdachte
was op dat moment al gevlucht.
Het slachtoffer is direct naar een
ziekenhuis vervoerd. De omgeving werd afgesloten en ook met
een helikopter werd naar de vermoedelijke dader gezocht. Een
klein uur later werd een bewoner
van Baambrugge aangehouden.
De politie heeft de zaak in onderzoek en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

meenschapszin. Kinderen leren via het programma hoe zij
op vreedzame wijze conflicten
op kunnen lossen en elkaar en

buurtbewoners positief kunnen
benaderen.

Uithoorn maar misschien ook wel
voor Nederland omdat het één
van de eerste vreedzame speelvelden in Nederland is. Het vreedzame speelveld is onderdeel
van het programma ‘de vreedzame school en wijk’. Basisschool
de Vuurvogel is een vreedzame
school en basisschool het Startnest heeft zich gecommitteerd
aan het programma ‘Vreedzaam’.
Dit laatste geldt ook voor kinderopvang Solidoe en welzijnsorganisatie Videt.

Uitgangspunten
‘Vreedzaam’ kent een aantal peAfspraken
dagogische uitgangspunten, zoHet speelveld in park de Groen als het constructief oplossen van
Rode Scheg is vanaf de start tot conflicten, het creëren van een
het eindpunt in meerdere opzich- positieve norm en het bevordeten een uniek project. Uniek voor ren van verbondenheid en ge-

Vervolg elders in deze krant.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
De Ronde Venen: Alle diensten
van de huisartsen worden gedaan
vanuit Huisartsenpost Leidse Rijn,
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het
weekend en voor werkdagen van
17.00-08.00 uur
Uithoorn: 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.
8.30-17.30 u., za. 10.00-13.00 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:
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
DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
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 UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Politie 0900-8844.

MANTELZORGSPREEKUUR
Elke do. tussen 08.30-16.00 u. kan
iedere mantelzorger haar vragen
stellen bij Mantelzorg & Meer.
Tel. 020 333 53 53,
info@mantelzorgenmeer.nl,
www.mantelzorgenmeer.nl
STICHTING THUIS STERVEN DE
RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, 06-51451130.
STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
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
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: Herenweg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.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

Uithoorn - In 2018 hebben tot
nog toe 97 kinderen deelgenomen aan sport of cultuur via het
Jeugdfonds Sport & Cultuur. Ouders die niet genoeg financiële
middelen hebben om hun kind
te laten deelnemen aan sport en
cultuur kunnen in Uithoorn een
beroep doen op het Jeugdfonds
Sport & Cultuur. Het Jeugdfonds
Sport & Cultuur betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen
en jongeren om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen.
In 2018 zijn door het fonds 97
aanvragen goedgekeurd. 86 aanvragen zijn gedaan voor het deelnemen van sport, elf voor cultuur.
In trek zijn met name de sporten
voetbal en kickboksen. 21 kinderen (15 jongens en 6 meisjes)
zijn dit jaar begonnen met kickboksen. Dertien jongens konden
dankzij een bijdrage uit het fonds
lid worden van een voetbalvereniging. De kinderen waarvoor
een bijdrage is gevraagd voor
cultuur volgen dans-, gitaar-, keyboard, piano- of toneelles.
Jeugdfonds
Het Jeugdfonds levert financiële
ondersteuning voor het lidmaatschap van een sportvereniging

of culturele instelling en voor attributen die nodig zijn. Het bedrag dat de gemeente vergoedt
is voor sport maximaal €225,- per
kind per 12 maanden.
Voor cultuur is het maximale bedrag €450,- per kind per 12 maanden. Het volgen van zwemles valt
ook onder deze regeling.
Voor het behalen van het A en B
diploma wordt een bedrag van
maximaal €800,- per kind beschikbaar gesteld.
Het geld wordt rechtstreeks overgemaakt naar de aanbieder, zoals
bijvoorbeeld de sportvereniging,
cultuurinstelling of de leverancier
van attributen.
Ouders hoeven zelf geen geld
voor te schieten.
Aanvragen
Een intermediair (tussenpersoon)
die het kind en/of het gezin kent,
kan een aanvraag indienen. Bijvoorbeeld door een medewerker
van Videt, een leerkracht, een ouder en kindadviseur, een huisarts,
het Sociaal Loket van de gemeente of schuldhulpverlener.
Samen met de ouders bekijkt de
intermediair of voor het kind een
aanvraag kan worden gedaan.
Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Het Jeugdfonds
Sport & Cultuur bepaalt of de

Heerlijk uit eten met de
Zonnebloem

De Ronde Venen - Vorige week
woensdag is de Zonnebloem afdeling Mijdrecht naar buurtcentrum de Meeuw geweest in Amsterdam Noord. n het buurtcentrum de Meeuw is Resto van Har-

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. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl

Wat is er niet fijner dan
modder
Wilnis - Kinderdagverblijf Ministek uit Wilnis heeft alle kinderen
kennis laten maken met modder.
Ieder kind mocht ervaren hoe
modder aanvoelt met je blote
voeten of lekker met je handen.
In de tuin stonden emmers met
water en zand, er waren modderpaden, kwasten en vliegenmeppers. De zintuigen werden ook
binnen geprikkeld met harde en
zachte materialen, kleuren pro-

Veel kinderen bereikt met Jeugdfonds Sport en Cultuur

te gevestigd. Resto van Harte is
een landelijke keten van restaurants waar vrijwilligers werkzaam
zijn.
Dit diner is voor ons mogelijk gemaakt door de RIKI stichting. Res-

aanvraag wordt goedgekeurd. Intermediairs hebben daarnaast de
taak te kijken of het kind ook écht
meedoet aan de activiteiten.
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is
gericht op kinderen van 4 tot 18
jaar die staan ingeschreven in de
gemeente Uithoorn.
Het fonds keert uit wanneer het
gezamenlijk inkomen van de
ouder(s) of verzorger(s) maximaal
125 procent bedraagt van het sociaal minimuminkomen. De gemeente Uithoorn is aangesloten bij het Jeugdfonds Sport &
Cultuur omdat zij het belangrijk
vindt dat alle kinderen kunnen
meedoen.
Meer informatie via www.jeugdfondssportencultuur.nl.
to VanHarte is mogelijk dankzij
de hulp van vrijwilligers en donateurs en de samenwerking met
bedrijven, fondsen en overheden.
Bedrijven steunen hun niet alleen
financieel, maar ook door hun
medewerkers in de gelegenheid
te stellen mee te draaien in de
Resto’s en hier activiteiten voor
de gasten te organiseren.
Hecht netwerk
Resto VanHarte werkt graag samen met organisaties die net als
hun sociaal isolement de wereld
uit willen helpen en leefbaarheid
in de wijk willen bevorderen.
Ze bundelen hun krachten ook
met sociale wijkteams, sportclubs, wijktheaters, GGD, de
Voedselbank,
asielzoekerscentra, moestuinen, thuiszorgorganisaties, UWV Werkbedrijf, sociaal raadslieden en woningcorporaties. Samen bereiken ze meer in
de wijk dan ieder voor zich.

Vrouwenmiddag

jectors en verschillende muziekjes. Pop Puk maakt ook altijd deel
uit van de thema s. Hij kreeg b.v
macaroni te proeven van een van
de kinderen.
Puk is onderdeel van het vve programma waar Ministek ook mee
werkt.
Deze maand is het thema: Oef
wat is het warm, en kunnen er
met Puk weer leuke activiteiten Uithoorn - Op vrijdag 6 juli was
er een voorspeelavond , georgedaan worden.
ganiseerd door Jaco Kruijswijk.
Een aantal van zijn pianoleerlingen speelde een programma
met klassieke stukken, maar ook
het lichtere genre kwam aan bod,
zoals filmmuziek. Ze hebben allemaal goed gespeeld! Het publiek, hoofdzakelijk bestaande uit
familie en vrienden van de deelnemers, heeft genoten van het
afwisselende programma. Het
was al met al een zeer geslaagde avond.
Net als voorgaande jaren was er
ook dit jaar een goed doel gekoppeld aan de voorspeelavond. Een
zilveren hoed als collectebus voor
de stichting Wajir, een hulpverleningsproject in Afrika, stond weer
klaar op de koffietafel.

Wilnis - Donderdagmiddag 19 juli om 14.00 uur is er voor de 5e
keer een Vrouwenmiddag met
high tea in de blauwe tent in het
Speelwoud Pieter Joostenlaan 24,
Wilnis. Thema “Allemaal Powervrouwen!?” met als spreekster Tine Visser. Gratis toegang en high
teaHet wordt weer een inspirerende en gezellige middag. Alle vrouwen vanaf 18 jaar zijn van
harte welkom.

Pianoleerlingen spelen voor familie

COLOFON

Nieuwe Meerbode
Verschijnt woensdag
EDITIE 2: DE RONDE VENEN,
MIJDRECHT, WILNIS,
AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN,
EDITIE 3: UITHOORN,
DE KWAKEL, NES A/D AMSTEL
Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
of verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Kees-Jan Koedam
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
of redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent
André Veenstra
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang
Oplage: 30.900
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 ingestuurd,
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 tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy

WWW.MEERBODE.NL
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AmstelProms 2018 Uithoorn
In een sfeervolle ambiance en onder de mooiste weersomstandigheden die men zich kan voorstellen vond zaterdagavond aan de
Wilhelminakade in Uithoorn de finale van AmstelProms 2018 plaats.
De foto’s op de pagina geven hiervan een indruk. De schitterende
en professionele presentatie, mede tot stand gekomen door de inbreng van de vele (lokale) sponsors, de bijdrage van de ruim vierhonderd gasten op de tribune en
niet in de laatste plaats de talloze vrijwilligers, trok duizenden belangstellenden. Dankzij de uitstekende organisatie heeft iedereen
volop kunnen genieten van het
optreden van talloze zangers en
zangeressen, twee orkesten, KnA
en Sursum Corda uit Aalsmeer,
vijf dirigenten, het AmstelProms
Koor, het zingen van kinderen en
niet in de laatste plaats van de
Voice Kids AmstelProms. Het programma werd met een vrolijke
noot ‘aan elkaar gepraat’ door Michel Rahn. Niet onvermeld mag
blijven de verzorging van de omvangrijke licht- en geluidstechniek bij dit evenement, geïnstalleerd door PAR-AV Licht & Geluidservice uit Aalsmeer. Daaronder de

Grande Finale!

op afstand bestuurde topverlichting en het mengpaneel op de tribune voor de geluidsregeling van
liefst 62 microfoons op het toneel.
Dat zorgde voor een uitmuntende
akoestiek in de vrije ruimte waardoor de muzikale inbreng geweldig tot zijn recht kwam.
De Voice Kids AmstelProms traden
al vanaf vier uur in de middag op.
Van de negen jeugdige zangers en
zangeressen mocht de beste ook
’s avonds tijdens het ‘grote concert’ haar/zijn beste beentje voorzetten met een optreden. Een deskundige jury beoordeelde de optredens en had het na afloop best
moeilijk met haar keuze, maar
kwam uiteindelijk tot de slotsom
dat Donna en Yara de winnaars
waren. Donna met zang en haar
vriendin Yara vanwege de begeleiding op de piano. Als tweede
eindigde zangeres Kalisha en als
derde Thirza. Tijdens deze performance verzorgde Benthe Jansen die ook zangeres is, op vlotte wijze de presentatie. Tussen de
optredens en het concert dat om
half negen na een openingswoord
van wethouder Ria Zijlstra een
aanvang nam, konden genodig-

den en sponsors aan de witgedekte VIP-tafels genieten van de culinaire inbreng van de lokale horecaondernemers. Muziek werd verzorgd door een live optreden van
jazz-zangeres Juuzz.
Het hele evenement had mede dankzij het prachtige zomerse weer trouwens een geweldige
spin-off voor alle horeca langs de
Waterlijn. Meer is echter het geweldige zang- en muziektalent
dat de organisatie onder aanvoering van Marco Lesmeister maar
vooral dirigent en eigenaar van
Vocal Company Muziekproductie Uithoorn, Ferdinand Beuse, bij
elkaar hebben weten te brengen.
Heel bijzonder, zeker gelet op de
kwaliteit ervan. Het zich op deze
manier manifesteren op de evenementensteiger met het transparante theater en het aanbod aan
zang en muziek, kan AmstelProms
zeker wedijveren met grote en
landelijk bekende evenementen
als het Prinsengrachtconcert en
het Bevrijdingsconcert op 5 mei
aan de Amstel in Amsterdam. Het
evenement in Uithoorn doet daar
niet voor onder. Chapeau! Graag
tot volgend jaar als de organisatie
besluit het weer te organiseren.
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OBS De Eendracht ontvangt een
mooie cheque!

Mijdrecht - Wat is er mooier dan
in de buitenlucht zijn en te bewegen of te ontdekken?
Dat gaat op De Eendracht hand
in hand met het opruimen van
zwerfafval in de nabije omgeving
van de school.
De leerlingen vinden het elke
keer weer fijn om te doen als onderbreking van hun drukke werkzaamheden in de klas en ondertussen blijft het ‘opgeruimd staat
netjes’!
Deze cheque uit handen van Conny van Kruysbergen van NME De
Woudreus komt de school heel
goed van pas…er zijn plannen
om robotica nog verder vorm te
geven op De Eendracht en elke
euro is daarbij van harte welkom.

De Ronde Venen Pa

LEZERSPOST

Ze hebben er gewoon
schijt aan!
Al menig jaar en gedurende die
periode meerdere keren per
kwartaal wordt in de plaatselijke pers melding gemaakt dat
het absoluut verboden is om
honden on-aangelijnd uit te laten en tevens dat de bezitters
van deze viervoeters verplicht
zijn de poep die hun hond produceert op te ruimen. Aan deze
meldingen werd en wordt nog
steeds geen gehoor gegeven en
wel om de doodeenvoudige reden dat er totaal geen handhaving is op dit terrein en de pakkans wanneer die handhaving er
wel zou zijn ongelooflijk klein is
. In onze hond-rijke buurt ( Molenland ) tref je dan ook op ongeveer iedere meter grasstrook een
hondendrol aan in alle soorten
en maten . Als er in iedere hoop
een vlaggetje gestoken zou worden zou de buurt er ongelooflijk
vrolijk uitzien.
Sinds een aantal weken heeft
de Gemeente gemeend om
in de buurt rijkelijk met in de
grond verankerde afvalbakken
te strooien.
Op iedere bak werd bovendien
een grote opvallende sticker geplakt waarop nóg eens duidelijk
op het AANLIJNGEBOD en het
POEP-OPRUIM GEBOD gewezen
werd.
Gratis
Ook is het algemeen bekend dat
iedere hondenbezitter poepzakjes GRATIS bij de Gemeente kan komen ophalen. Wat wil

je nu nog meer? Maar je hebt
steeds van die figuren die volkomen lak hebben aan een verordening die tegen hun eigen “ikje” indruist. Hond aanlijnen? Ben
je nu gek geworden? Poep opruimen? Waarvoor betaal ik dan
hondenbelasting? Ben je helemaal betoeterd , ik ga toch niet
met een schep en emmer lopen
omdat ik nu eenmaal een grote
hond heb en niet zo’n klein onderkruipsel ......? Het bewijs dat
zulke lieden volop aanwezig zijn
in Molenland ziet men wel aan
de enorme “hoppers” van grote honden en eveneens de vingerdikke keutels van de kleinere soorten. Dat deze lieden ook
de afvalbakken negeren en bepaalde personen moedwillig de
stickers verwijderen moge de foto bewijzen van de afvalbak aan
het begin van het paadje tussen de Oosterlandweg en de
Koningsspil , duidelijk een actie
van een in de omgeving van deze bak wonende hondenbezitter/ster die de aangebrachte sticker onzin vindt , maar ook elders
zijn stickers van de bakken afgerukt. Letterlijk en figuurlijk hebben deze lieden volkomen schijt
aan de Gemeenteverordeningen
en blijkbaar ook nog minachting voor de welwillende medemens die z’n (honden)troep wel
opruimt.
C.N.H. van Dijck
Bewoner van Molenland en
tevens hondenbezitter.

Diefstal Buitenboord motoren
Regio - Kwam jl vrijdag bij Zorgboerderij Amstelkade langs de
Kromme Mijdrecht voor een routine bezoek voor een lopend
project. Zorgboerderij Amstelkade wordt gerund door mensen
met een beperking.
Zij verzorgen onder begeleiding
een natuurcamping, verhuren
bootjes en kano’s, bedienen een
eenvoudig restaurant en verzorgen een groot aantal dieren variërend van kippen, eenden, vogels, konijnen en ook grotere
dieren. Het is een pracht plek.
De Zorgboerderij valt onder de
stichting Reinaerde. Normaal is
dit een vrolijk bezoek. We kennen de mensen goed en het is
altijd een feestje ze weer te ontmoeten. Maar nu was het anders;
iedereen was down en terneergeslagen. Wat was er gebeurt.
De dag er voor had de beheerder Bertus Ruitenbeek nog een
leuke 8PK Mercury buitenboordmotor gescoord en daarmee de
verhuurbare vloot uitgebreid tot
twee bootjes. De tweede was
uitgerust met een 5 PK BB motor.
Ik zeg was, want beide motoren
waren die nacht gestolen.

De motoren waren uitgerust met
de beste ANWB sloten voor BB
motoren met nog een extra ketting aan de boot en netjes verzekerd. Maar ja; zo’n verzekering is
niet dekkend voor de nachtelijke
uren. Kortom: een drama voor
zo’n club. De zorg is al geen vetpot en als dan een deel van je inkomsten wegvalt bij het begin
van het zomerseizoen dan is dat
dubbel zuur.
Waarom dit ingezonden
bericht:
• Mocht iemand benaderd
worden voor de verkoop van deze motoren, een 5 en een 8 PK
Mercury , dan is een belletje naar
de politie zeer nuttig. Er is aangifte gedaan en men is dus op de
hoogte;
• Heeft iemand of een organisatie toevallig nog een ongebruikte, bruikbare, BB motor beschikbaar.
Help ze uit de brand en bel de
Amstelkade (0172-408080) en
vraag naar de beheerder.
De verontwaardigde bezoeker
Nico Veenman

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen
die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen.

Marktkoopvrouw
ek
van de we

Arie Rietveld

Horloges en batterijen
De komende weken wordt elke keer een marktkoopman of
koopvrouw van de Weekmarkt Mijdrecht in het zonnetje gezet.
De ‘Marktkoopman’ van de
week Gert Verhoef van DierenDingen heeft afgelopen week
wat over zich heen gekregen… De afdeling vormgeving
van deze krant had vergeten
het kopje boven zijn foto aan
te passen. Daar stond nog
‘Marktkoopvrouw’ omdat Ellen
Smit van Polsok vóór hem in
de aandacht was geweest. Die
was overigens toen met vakantie. Dat kan de redactie van
deze krant niet altijd weten.
Excuus Gert, maar dat er zoveel reacties op zijn gekomen
betekent wel dat het stukje
wordt gelezen! Dat allemaal
overkomt Arie Rietveld dus
niet, behalve dat ook hij een
bekend persoon wordt of al is
op de Weekmarkt. Arie is deze
week de echte Marktkoopman.
Hij heeft zijn verkoopwagen
in de Dorpsstraat tegen de
zijkant van het gemeentehuis
en biedt een keur aan goed
betaalbare mooie horloges
van diverse merken. Dan praat
je over exemplaren vanaf 7,50
euro! Geen helingspullen maar
eerlijke koopwaar! Verder allerlei soorten echt lederen
horlogebandjes vanaf 10 euro.
Behalve verkoop van horloges
en bandjes vervangt Arie ook
het batterijtje in uw klokje als
dat nodig is. Voor slechts 5

euro en klaar terwijl u wacht.
Juwelierskwaliteit, lange levensduur en lekvrij. Zelfs als
u uw horloge wilt laten repareren bent u bij Arie aan het
juiste adres. “Ik besteed dat wel
uit bij een echte horlogemaker
want ik sta zelf veelvuldig op
de markt,” legt Arie uit. Oorspronkelijk komt hij uit de grafische industrie. Toen hij daar
overtallig werd is hij vijf jaar
geleden marktkoopman geworden in horloges en accessoires. En met succes. “Ik heb
destijds de zaken van iemand
overgenomen die dit meer
dan dertig jaar deed. Eerst drie
maanden lang elke dag als een
vorm van stage met hem mee
geweest om het marktleven
te leren kennen. Dat is nu vijf
jaar geleden. Een lustrum zou
je zeggen, maar dat heeft niets
met de prijs van de batterijvervanging te maken. Het is louter
toeval,” aldus Arie uit die sinds
1 maart dit jaar met een mooie
verkoopwagen donderdags op
de Weekmarkt staat. Dinsdags
staat hij op de markt in Aalsmeer, woensdag in Uithoorn,
vrijdag in Leiden en zaterdag
in Hoofddorp. Wilt u een goedkoop, maar toch goed horloge,
ga dan eens kijken bij Arie op
de Weekmarkt. Keus genoeg
en pinnen is mogelijk!

Zondag 22 juli Kumpulan
met live muziek
Uithoorn - Zondag 22 juli organiseert brouwerij de Schans van 15
tot 18 uur samen met de band Tarango en Toko Bali een Kumpulan
Wegens de zomerperiode is deze
maand de 1e en 3e zondag livemuziek niet gelukt, maar vanaf
augustus is er weer elke 1e en 3e
zondag van 15 tot 18 uur live muziek bij brouwerij de schans
Het woord Kumpulan of Koempoelan betekent letterlijk vergadering of bijeenkomst. In Indische kringen heeft het de betekenis gekregen van een gezellig
(familie)samenzijn waarbij onder
het genot van indische lekkernijen bijgepraat wordt over allerlei
zaken. Dat wordt dus genieten
van mooie muziek op een zon-

nig en beschut terras met heerlijke hapjes en een gekoeld Schans
biertje in de hand! Voor de prijs
hoef je het niet te laten wand de
toegang is gratis. Tarango is een
zeer veelzijdige band met een
breed scala aan Amerikaanse muziekstijlen.
Ze spelen vele mooie eigennummers en prachtige covers van andere artiesten.
Als speciale gast is deze middag
Han Latupeirissa aanwezig. Bierbrouwerij en Distilleerderij De
Schans vind u op: Schans 21 1421BA Uithoorn – 085-8887523.
Wel belangrijk om te weten is dat
de ingang aan de achterzijde van
het gebouw zit tussen nummer
15 en 17.

Column van het Inwonerscollectief DRV

Kip en Ei

Ik woon al sinds 1970 in
Mijdrecht. Desondanks had
ik weinig binding, omdat ik
‘slechts’ inwoner was en altijd elders gewerkt heb. Dat
is sinds kort veranderd. Ik kan
nu zeggen dat ik woon en
werk in De Ronde Venen. En
me meer betrokken voel dan
voorheen. Betrokkenheid die
een paar jaar geleden al groter
werd door meer vrijwilligerswerk binnen de gemeente uit
te voeren. Wat mij veel voldoening geeft en ik iedereen aan
kan raden. Via het vrijwilligerswerk kwam ik in contact met
de initiatiefnemers van het Inwonerscollectief. Hun bevlogenheid gaf mij ook energie.
Na twee gesprekken besloot ik
om hun (op de achtergrond) te
helpen binnen mijn mogelijkheden. Er vielen mij een paar
dingen op. Ten eerste dat zij
hun verhaal mondeling goed
over kunnen brengen, maar
moeite hadden om dit zwart
op wit te zetten. Anderzijds
dat ze zoekende zijn naar de
juiste vorm waarin het Inwonerscollectief gestalte dient te
krijgen. Ik heb ze geholpen het
concreter te maken. De intenties van het Inwonerscollectief staan thans in 1 A4-tje verwoord onder de titel ‘De Bedoeling’. Natuurlijk blijven de
bedoelingen zoals aangegeven in dat document discutabel en op verschillende manieren te interpreteren, het is
wel een houvast. Om vervolgens door te kunnen pakken
heb ik een projectplan c.q. een
plan van aanpak opgesteld
met stappen die concreet genomen kunnen worden. Bijvoorbeeld het opstellen van
een marketing-, PR- en communicatieplan, na te gaan welke bestaande initiatieven binnen de gemeente reeds actief
zijn en ondersteuning kunnen
gebruiken en welke (juridische) organisatievorm het beste past bij het Inwonerscollectief. En vooral die juiste vorm
levert een knelpunt op. Wil je
namelijk in gesprek gaan met
instanties zoals de gemeente

en maatschappelijke partners
vraagt men al heel snel: “Wie
vertegenwoordig je?” Men verwacht dan dat je een bedrijf,
vereniging, stichting of welke
andere bestaande rechtsvorm
noemt. Een Inwonerscollectief
die een vertegenwoordiging
is van alle inwoners van de gemeente De Ronde Venen levert gefronste wenkbrauwen
op. Subsidie aanvragen of een
bijdrage uit een fonds verkrijgen kan ook uitsluitend als de
rechtsvorm duidelijk is. En dat
is een Kip-en-Ei probleem. Het
Inwonerscollectief is eigenlijk
nog in een embryonaal stadium (het Ei), zoekende naar een
vorm waarin het gegoten kan
worden, maar je krijgt pas hulp
als je een vorm hebt aangenomen (de Kip). Ahummm. Daarnaast hebben diverse gesprekken met gemeente, maatschappelijke partners en adviseurs aangegeven dat de huidige insteek te grootschalig is.
Het advies is: begin klein, wees
duidelijk wat je op korte termijn wil behalen, boek succesjes, zegt het voort en bouw
daarop verder. Mee eens, maar
ook dat is een Kip-en-Ei probleem. Het Inwonerscollectief
wil namelijk zelf geen standpunt innemen, geen oordeel
vellen en niets of niemand
voortrekken, maar juist alle initiatieven ondersteunen
die voldoende draagvlak hebben binnen de gemeenschap.
Het is dus geen politieke partij en geen vereniging of stichting met een bepaalde doelstelling. Waar begin je dan
mee? Je hebt namelijk maar
één kans om een eerste indruk achter te laten. Daarvoor
zijn we op zoek naar enthousiastelingen die ons willen helpen om te broeden op de eerste stappen van het Inwonerscollectief met als eindresultaat
een duurzame organisatie.
Wilt u meer weten over het Inwonerscollectief DRV neem
dan gerust contact met ons op
door een e-mail te sturen naar:
drv@inwonerscollectief.nl

Juf Annemieke glijdt
Driehuisschool uit
De Ronde Venen - Op de Driehuisschool glijden de kinderen,
traditiegetrouw, op de laatste de
schooldag de school uit, om zo
op ludieke wijze de vakantie in te
luiden. Deze keer ging er echter
ook een juf mee van de glijbaan.
Juf Annemieke gaat, na 18 jaar

op de Driehuisschool gewerkt te
hebben, werken in Maarssen. Op
de Driehuisschool heeft zij als juf
van groep 3 heel veel kinderen leren lezen.
Op ’t Bontenest in Maarssen zal ze
als intern begeleider aan de slag
gaan.
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Jan Hazen, ambitieuze wethouder
Vervolg van de voorpagina
Vaak omdat het maar voortkabbelde en ook omdat zaken nog
steeds lopen en niet zijn afgerond. Neem nu het voormalige ‘Confucius’, het gebouw dat
aan de Waterlijn gepland stond
om te worden gebouwd, maar
waar voor de commerciële ruimten geen exploitant kon worden
gevonden. Beneden was tevens
ruimte om daar de bibliotheek in
onder te brengen. Toegegeven,
het project loopt al enkele jaren
en er gebeurt maar niks. Dat komt
omdat er een ander ontwerp
moest komen. Dat wat er vorig
jaar kwam kon geen genade vinden in de ogen van het college,
dus moest er door ontwikkelaar
Van Wijnen weer de slag gegaan
worden voor een ander ontwerp.
Dat heeft wat meer betrekking
op wonen met een ruimte op de
begane grond om de bibliotheek
te huisvesten, om het Havenkantoor onderdak te verlenen en er is
zelfs een kleine winkelruimte gepland. Bovendien is het ontwerp
twee bouwlagen minder hoog. Er
is ook een nieuwe naam voor het
complex, wat nu ‘De Rede’ wordt
genoemd. Synoniem voor ankerplaats, veilige haven, maar ook

denkvermogen, vernuft, gezond
verstand, voordracht etc. Kortom,
dat wat ook wel paste bij destijds
Confucius. Hoewel het een hele verandering is, was er tussentijds geen nieuwswaarde te melden en daarom hoorde je ook
niets. Nu zijn we een stap verder en valt er wat over te zeggen,
want er is door Van Wijnen een ruwe schets van het gebouw geproduceerd dat onder andere wordt
gebruikt om met de bibliotheek
te overleggen hoe tot een zo efficiënt mogelijke ruimte en inrichting te komen. Die doet dat overigens met een eigen binnenhuisarchitect in samenwerking met
de architect van Van Wijnen. Wij
kijken als gemeente mee over de
schouder om te zien of alles volgens de regels en de richtlijnen
verloopt en de afspraken worden
nageleefd die gemaakt zijn,” aldus
Jan Hazen.
Oplevering 2020
Verwacht wordt dat Van Wijnen eind van dit jaar de definitieve tekeningen gaat presenteren. Gelet op de eerdere presentaties schuift het allemaal wel op
in de tijd. Begin volgend jaar gaat
de hele vergunningprocedure
van start (het bestemmingsplan

hoeft niet te worden aangepast)
en kan medio 2019 de bouw van
start gaan als er geen bezwaarschriften worden ingediend. Eind
2020(!) kan het nieuwe gebouw
dan worden opgeleverd en geopend. Een en ander houdt wel
in dat de bibliotheek nog twee
jaar in het huidige winkelpand
in de Dorpsstraat zal moeten bivakkeren en dat daarvoor overleg nodig is met de eigenaar van
het pand. Volgens de wethouder
heeft die aangekondigd dat de

bieb voorlopig in het pand kan
blijven. Dus die zorg is weggenomen. Zaak is wel dat het nu nog
steeds braak liggende terrein aan
de Wilhelminakade de komende tijd wel enige zorg behoeft;
in die zin dat het geen vuilstortplaats wordt. Iets anders van maken, zoals een parkeerplaats o.i.d.
is niet aan de orde. Daarnaast zal
de Waterlijn op die plek voorlopig
een lelijk ‘gat’ vertonen. Het is niet
anders. De verschillende andere projecten waar de wethouder
antwoord op geeft, komen in de
volgende edities van deze krant
aan de orde.

Beste inwoners en ondernemers van Uithoorn en De Kwakel,
Zomercolumn

De bouwplaats van de toekomstige ‘De Rede’ blijft nog twee jaar braak
liggen

Succesvolle
signeersessie bij Bruna
Uithoorn - Afgelopen zaterdag
was de Uithoornse schrijfster Ilona van Hilst bij Bruna om haar
nieuwe thriller Oogvocht te presenteren en signeren.
Het is een heerlijk boek om in
de vakantie te lezen. Vandaar
ook de grote belangstelling on-

der het winkelend publiek. Ilona nam voor iedereen de tijd om
een praatje te maken, haar boek
te signeren en met de lezers op
de foto te gaan. De eerste recensies van lokale lezers zijn zelfs al
binnen: “Een goed doordacht
verhaal.” “Lekker spannend!” “Ik

kon het niet meer wegleggen, zo
nieuwsgierig was ik naar de afloop.”

en veel leesplezier gewenst! Aan
de kinderen was ook gedacht. Zij
werden gratis geschminkt voor
de deur van de Bruna. De beWinactie
doeling was gedurende de dag
Dan was er nog de trekking van 2x een uur schminken maar het
de winactie. In de ochtend is was zo druk dat er van ‘s morgens
Oogvocht verloot en gewonnen 10.30 tot 17.00 uur achter elkaar
door Mw. Van Ewijk-Visser. Het door geschminkt is. Zo liep het
exemplaar VERMIST, dat ‘s mid- Amstelplein vol piraten, superdags werd verloot is gewonnen helden, Hello kitty’s en Frozen
door mw C. Meeder. Gefeliciteerd prinsesjes.

Stand van zaken
openbaar vervoer
Regio - Met de invoering van de
nieuwe dienstregeling op 10 december 2017 door Connexxion,
zijn er een aantal wijzigingen gekomen in het openbaar vervoer
(OV) voor reizigers vanuit Uithoorn en De Kwakel. Connexxion
heeft in de nieuwe dienstregeling meer capaciteit toegevoegd
om het groeiende aantal reizigers
in de regio te kunnen blijven vervoeren. Tegelijkertijd zorgt dit ervoor dat de fijnmazigheid van het
OV onder druk komt te staan. In
Uithoorn is dit het meest zichtbaar door de verandering van lijn
170 in R-Net lijn 347. De aanpassing van deze lijn heeft ertoe ge-

leid dat een aantal haltes zijn vervallen op de route. Daarnaast rijdt
deze lijn niet meer door de Meerwijk, hier rijdt nu lijn 174 via De
Legmeer en Amstelveen Oost,
naar busstation Amstelveen. De
frequentie waarmee lijn 174 door
de Meerwijk rijdt is echter lager
dan voorheen met lijn 170 het
geval was.
Hier tegenover staat dat er 24/7
verbindingen zijn met Schiphol en Amsterdam en dat vanaf 22 juli station Zuid in Amsterdam direct te bereiken is vanuit
Uithoorn. Ook is de verbinding
met Mijdrecht vanuit Uithoorn in
stand gehouden doordat lijn 340

Deze column is een initiatief van Stichting Uithoorn in Bedrijf,
de koepel van alle winkeliers- en ondernemersverenigingen
van Uithoorn en De Kwakel.

nu doorrijdt. De dienstregeling
die Connexxion heeft ingevoerd
past binnen het plan van eisen
dat is opgesteld door de Vervoerregio Amsterdam (VRA) en voldoet aan het uitgangspunt ‘meer
OV voor minder geld’.
Lijn 242 door De Legmeer
Inwoners van Uithoorn, De Kwakel hebben de afgelopen maanden hun onvrede geuit over het
vervallen van de halte Heijermanslaan en de frequentie van
de busverbinding in de Meerwijk.
Deze bezwaren zijn door de gemeente meegenomen in de overleggen met de VRA en Connexxion, waarbij verzocht is om tegemoet te komen aan deze bezwaren. Door de VRA is een extern
verkeersbureau gevraagd om
naar de uitvoering van de concessie te kijken. De resultaten van

dit rapport zijn inmiddels besproken door de VRA met Connexxion. Voor Uithoorn is gekeken
naar de ontsluiting van de Meerwijk en De Legmeer en het opheffen van de halte Heijermanslaan.
Naar aanleiding van het rapport
en overleg met de VRA heeft Connexxion besloten om de adviezen uit het rapport deels over te
nemen. Concreet betekent dit
dat de halte Heijermanslaan niet
wordt opgenomen in de nieuwe
dienstregeling, dat lijn 242 door
De Legmeer gaat rijden in plaats
van de huidige route door Zijdelwaard en dat er een extra rit aan
lijn 174 in de avond wordt toegevoegd.
Langere loopafstanden
overbruggen
Tijdens de vergadering van de
Regioraad van 12 juli hebben de
afgevaardigden van de Uithoornse gemeenteraad middels een
motie nogmaals een poging gedaan om de halte Heijermanslaan
in de dienstregeling van 2019 op
te laten nemen.
Toen duidelijk werd dat een
meerderheid van de Regioraad
hier niets voor voelde, is besloten om de motie niet in te dienen. In plaats hiervan is het dagelijks bestuur van de VRA verzocht om bij Connexxion aan te
dringen op een oplossing voor
mensen die moeite hebben om
de langere loopafstanden naar
de haltes te overbruggen. Het dagelijks bestuur heeft hierop toegezegd dit te zullen gaan doen,

Bruisend Uithoorn en De Kwakel
Deze zomerperiode is er een veelheid aan evenementen, te
veel om allemaal op te noemen. Ik noem er een aantal en
verwijs verder naar de evenementenkalender op de website
van Uithoorn aan de Amstel. Allereerst waren daar in juni
de Kunstroute Zijdelveld, de Nationale Jantje Beton Buitenspeeldag in zowel Zijdelwaard als in het Oranjepark, Culinair
Uithoorn aan de Amstel en het Amstelland Festival. Gevolgd
in juli met de Zomerparade in winkelcentrum Zijdelwaard
en afgelopen weekend de tweede editie van het grootse
muziekspektakel AmstelProms. Dit evenement genereert
inmiddels ook buiten Uithoorn bekendheid blijkens een
aankondiging op de site van RTV Amstelveen, die weer werd
overgenomen in een nieuwsbrief van De Telegraaf. Komend
weekend is er All Americain Sunday, in augustus het Polderfeest De Kwakel en Tropical Night en begin september de
jaarlijkse kermis in De Kwakel. Hulde voor de tomeloze inzet
van de organisatoren, de vele vrijwilligers, de ondersteuning vanuit de gemeente en de sponsoren die dit allemaal
mogelijk maken!
Platform en bedrijfsleven
De vakantieperiode is uitermate geschikt om weer eens bij
te lezen. Zo las ik de recent verschenen boeken ‘Platform
Revolution’ en ‘Het geheim van bol.com’. Het Nederlandse
bol.com is één van de voorbeelden van een digitaal platform. Ooit begonnen als een onlinewinkel voor boeken (de
naam ‘bol’ is de afkorting van BooksOnLine), heeft het zich
ontwikkeld tot een platform waarop ook andere verkopers
met andere productgroepen zich hebben aangesloten.
Een platform treedt op als bemiddelaar tussen kopers en
verkopers. Een snelgroeiend aandeel voor online winkelen
gaat ten koste van de fysieke winkels in de winkelstraat.
Tegelijkertijd staan de nationale onlinespelers zelf onder
druk van nog grotere internationale platforms zoals bijvoorbeeld het Amerikaanse Amazon en het Chinese Alibaba.
Ook deze platforms zijn klein begonnen als online verkoper
en hebben zich tot digitaal platform ontwikkeld, maar dan
op wereldwijde schaal. Hoe kunnen lokale winkeliers op
deze bedreigingen inspelen? En bieden deze ontwikkelingen ook kansen? Dit zijn in algemene zin geen eenvoudig
te beantwoorden vragen. Ik zal toch een poging doen. De
fysieke winkels dienen zich allereerst te onderscheiden in de
klantbediening door een ‘beleving’ in de winkel (offline) aan
te bieden die online verkopers niet kunnen bieden. Dit zou
ondersteund en versterkt kunnen worden met een eigen
webshop, die goed vindbaar moet zijn op de zoekmachine
Google. Dus een combinatie van offline en online. Dit vergt
wel een behoorlijke investering. Een alternatief zou wellicht
kunnen zijn om aansluiting te zoeken bij een digitaal winkelplatform, dat als facilitator diensten aanbiedt aan lokale
winkels tegen lage kosten door schaalvoordelen te delen.
Denk aan diensten als logistiek, marketing, betalen, klantenservice e.d. Dit alles met als doel om relevant en aantrekkelijk te blijven voor consumenten. Is dit een realistische
benadering? Voldoende stof tot nadenken bij een goed glas
wijn in de vakantie...
Platform en gemeente
Een digitaal platform als online ontmoetingsplaats kan ook
fungeren als communicatieplatform, denk bijvoorbeeld aan
Facebook. Het kan ook worden ingezet door de overheid om
snel en effectief de mening te peilen van en te communiceren met burgers, zo las ik in een van de hiervoor genoemde
boeken. Het deed mij daarom deugd dat de gemeente enkele weken geleden een digitaal ‘meedenk platform’ heeft
gelanceerd. Doel hiervan is, volgens de gemeente, meningen, ideeën en wensen van inwoners over verschillende
projecten te verzamelen. Een goed initiatief om naast de
andere communicatiemiddelen
ook digitale technologie in te
zetten!

Jos Holla
Voorzitter
Stichting Uithoorn
in Bedrijf

concrete oplossingen zijn er echter nog niet. In de overleggen die
nog gaan volgen zal er vanuit de
gemeente Uithoorn bij Connexxion en VRA blijvend aandacht worden gevraagd voor de eerder genoemde zaken.
Op de website van de VRA kunt u
meer informatie vinden over de
concessie Amstelland-Meerlanden en de overleggen die heb-

ben plaatsgevonden. Ga hiervoor
naar www.vervoerregio.nl en klik
op ‘vergaderkalender en nieuwsbrieven’ en vervolgens op ‘vergaderkalender’. Hier kunt u de bij de
ingekomen stukken van 12 juli
2018 de documenten vinden, aldus laten de regioraadsleden Ferry Hoekstra (GB) en Daan Egberts
(VVD) namens de gemeenteraad
Uithoorn weten.
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ne kinderen even aan de aandacht van hun moeder ontsnapt
op de Meerkoetlaan in Vinkeveen. De politie gebruikte Burgernet om naar hen uit te kijken.
De heer Van Kreuningen zag de
kinderen lopen op de Talingenlaan en waarschuwde de politie.
Al snel konden de kinderen weer
met hun moeder herenigd worden. Een goede reden voor burgemeester Maarten Divendal om
de heer Van Kreuningen persoonlijk te bedanken met een attentie.

Burgemeester bedankt twee Burgernetdeelnemers na geslaagde acties
De Ronde Venen - Dankzij oplettende deelnemers is Burgernet opnieuw succesvol ingezet.
Op vrijdag 8 juni zijn twee kin-

deren uit Vinkeveen teruggevonden en op maandag 9 juli werden
twee verdachte jongens aangehouden. Burgemeester Maarten

Divendal bedankte de Burgernetdeelnemers persoonlijk voor hun
waardevolle bijdrage.
Vrijdag 8 juni waren twee klei-

Burgernetactie na bedreiging
Maandag 9 juli werd Burgernet
opnieuw succesvol ingezet. De
politie ontving een melding dat
er een buschauffeur met een mes
was bedreigd. Twee jongens wilden gratis met de bus meerijden.
De buschauffeur gaf aan dat dit
niet mogelijk was en gaf ze de
keus netjes te betalen. De jongens waren dit niet van plan en
bleven in de bus. Een van hen liet
een keukenmes zien. De chauffeur drukte op zijn alarmknop. Er
werd een Burgernetmelding uitgestuurd met de signalementen
van de jongens. Dankzij de oplettendheid van een Burgernetdeelnemer werden de jongens korte tijd later aangehouden. Burgemeester Maarten Divendal heeft
ook deze Burgernetdeelnemer
persoonlijk bedankt.

Uithoornse atleten doen
mee aan de Eigertrail
Uithoorn - Na maandenlange voorbereiding in zowel binnen- als buitenland was het zaterdag 14 juli dan zover: Erik van Luinen en Ronald Velten uit Uithoorn
hebben de Eigertrail uitgelopen.
Via MudSweatTrails zijn zij met
een groep trailrunners afgereisd
naar Zwitserland om mee te doen
aan de Eigertrail. Trailrunning wil
zeggen ‘off-road hardlopen’: door
de natuur, over smalle paadjes
(Trails) en natuurlijke hindernissen zoals heuvels/bergen, rotsen

en beekjes bedwingen. Erik en Ronald hebben zich aangemeld voor
de trail van 35km. Dit was qua uitzicht de mooiste route, maar qua
zwaarte en met 2500 hoogtemeters ook meteen de zwaarste
route. De weersomstandigheden
maakten de tocht extra zwaar;
de temperatuur was 28 graden
en boven op de berg ging de trail
langs de gletsjer en sneeuwvelden. Na ruim 9 uur waren beiden
mannen gefinisht. Complimenten
voor deze prestatie!

Winnaars senioren clubkampioenschap 2018 Golfclub Veldzijde
v.l.n.r.: Guus van Acker – Joke Delfos - Hermien Blommers – Jan ’t Hoen –
clubkampioene senioren Joke Schiphorst – clubkampioen senioren Franz
van Riemsdijk – Dick de Jongh

CHAZZ 2018
Voor Chazz was 2018 een geslaagd jaar. Weer iets meer
bezoekers dan vorig jaar, de
weergoden waren ons goed
gezind.
Nog niet alle nota’s zijn binnen maar met de opbrengst
kunnen in ieder geval drie
leerlingen een beurs geven
voor de middelbare school
in Guatemala (5 jaar) waarna
ze ook nog een 2-jarige PABO
opleiding kunnen volgen.
Juffen en meesters zijn heel
belangrijk voor de Maya bevolking in Guatemala omdat Maya kinderen op Spaans
sprekende scholen van de
overheid niet terecht kunnen: Maya kinderen spreken

De Kwakel - In de eerste Tourweek wisselde de diverse leiderstruien in De Kwakel vaak van
schouder. Sebastiaan Hofer leek
lang op weg de tweede week als
koploper in te gaan. Oudste deelnemer Ton Vlasman dacht daar
echter anders over en ruilde op
de valreep de grijze trui in voor
Wilnis - In het weekend van 7 en wel een ander met een gewel- de gele. Al sinds jaar en dag ont8 juli zijn de senioren clubkampi- dige dag. En zo bleef het tot het vangt Ton de Tourdeelnemers
oenschappen gespeeld bij Golf- eind toe spannend.
jaarlijks drie weken met open arclub Veldzijde op hun home- Bij de dames was het uiteinde- men op erve Vlasman. Wanneer
course, de 18 holes golfbaan van lijk Joke Schiphorst met een sco- je Ton bij het voorbijgaan vraagt
Golfpark Wilnis. De dames en he- re van 168 slagen die toch weer hoeveel punten hij heeft, zijn
ren senioren bonden met elkaar de winst wist te pakken, gevolgd het er steevast twee meer dan jij.
de strijd aan. Dit jaar een uitge- door Hermien Blommers en Joke Dit is het eerste jaar in zijn lanbreid gezelschap en veel nieuwe Delfos.
ge Tourcarrièrre dat Ton zijn bedeelnemers, die erg aan elkaar
weringen ook dag na dag waar
gewaagd waren.
maakt.
Heren
Bij zowel de dames als heren Bij de heren bleek Franz van
was het een felle strijd en hoe- Riemsdijk met een score van 157 Leiding
wel het na de voorrondes al leek slagen dit jaar niet te verslaan Ton moest zaterdag wel de leiof de winnaars en follow ups be- en moest de kampioen van vo- ding in het ploegenklassement
kend waren, bleek dat niet zo te rig jaar, Dick de Jongh, genoegen afstaan aan de ploeg van Sven
zijn. Op zaterdag werd onder bij- nemen met de 2e plek. Op de 3e Vlasman, Michel van der Knaap,
na tropische omstandigheden plaats eindigden met een gelijke Mark van Wees, Alfred van der Belt
nog fel gestreden om een hoge score Jan ‘t Hoen en Guus van Ac- en Ton van Dijk. Dit was te danken
klassering. Zakte de een door het ker. Het was een goed kampioen- aan Michel, die op curieuze wijze
spreekwoordelijke ijs, dan was er schap met 40 sterke deelnemers. 12 punten wist te scoren. Waar de
meeste deelnemers punten inleverden na het declasseren van
Greipel en Gaviria behield “Mols”
al zijn 12 punten. In eerste instantie had hij drie renners op de goede plaats, daarna maar liefst vier.
Toch vindt Michel zichzelf niet terug in de rode trui voor de meeste
extra punten. Die is voorbehouden aan Paul Hogerwerf, nu Ton
het geel draagt. Het is algemeen
bekend dat de Hogerwerfen zijn
geboren voor het geluk, getuige

Joke Schiphorst en Franz
van Riemsdijk

Verlies in laatste
wedstrijd voor zomerstop
Regio - De Kwakel - Vrijdagavond
kwam Amsterdam Pirates H3 oftwel de Mokum Hawks op bezoek
aan de Vuurlijn in De Kwakel. De
Thamen line-up was verre van
compleet en de coach moest dus
ook de nodige aanpassingen in
het veld maken. Rond 17.00 uur
die dag waren namelijk de twee
schorsingen
binnengekomen
voor twee spelers (Benner en
Nurse) die er de week ervoor waren uitgestuurd in de wedstrijd
tegen Blue Devils. Dat was bovenop een aantal heren met werkverplichtingen en vakantiegangers.
De eerste twee innings weten
beide partijen 1 honkloper op de
honken te krijgen en daar blijft
het dan ook bij. Pirates pakt in de
derde inning de voorsprong door
drie honkslagen en de Thamen

verdediging maakt twee veldfouten 0-5. Thamen pakt in de gelijkmakende inning wel een puntje
terug, Ernst Koole bereikt het eerste honk op een infield hit, steelt
het tweede honk en kan op de
honkslag van Menno Schouten
scoren, 1-5.
Vierde
In de vierde inning loopt Pirates
verder uit, ook nu weer geholpen door twee foutjes in de Thamen verdediging, 1-8. Dan weet
de Thamen verdediging het weer
een tijdje dicht te houden. Echter
Pirates loopt verder uit en Thamen weet aanvallend weinig terug te doen op het gevarieerde
pitchen van de Pirates werper. De
einduitslag na 9 volledige innings
was, 2-15.

Uithoorn voor Elkaar rolt door!
Uithoorn - Omdat Uithoorn voor
Elkaar en Buurtbeheer Zijdelwaard
weten hoe jammer u het vindt dat
de Rolstoelvierdaagse dit jaar niet
doorgaat, bieden wij u de kans om
aan te sluiten bij een rolstoelwan-

deling. Datum: Donderdag 2 augustus. Tijd: 14.00 uur inloop en
einde activiteit rond 16.30/17.00
uur. Locatie: Wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 in Uithoorn.
Wie kunnen er aan meedoen? Alle

Voor wie het alvast wil noteren: Chazz 2019 staat gepland
op zaterdag 22 juni, wederom
in De Hoef in de tuin van Hoeve Stroomzicht.
Namens het Chazz team:
Madelon van der Stap

Nestor leidt Tour de Kwakel

Senioren Clubkampioenen

Thamen honkballers

en verstaan geen Spaans, bovendien is er nog steeds sprake van discriminatie.
De foto’s zijn dit jaar gemaakt
door Jan van Veen, de impressie van Guatemala is gemaakt
door Alize Engel (Cre-alize).
Chazz 2018 is mede mogelijk gemaakt door een cultuur
subsidie door de gemeente
De Ronde Venen.

senioren die zich (af en toe) verplaatsen in een rolstoel. Na afloop is er een hapje en een drankje. Kosten 1 euro per rolstoelrijder. Neemt u zelf een dochter/
zoon/kleinkind mee voor de wandeling? Anders zorgen wij voor iemand! Opgeven kan bij wijksteunpunt Bilderdijkhof: 0297-567209
of loop even langs op het kantoor!
Wees er snel bij. Er kunnen maximaal 15 senioren mee doen met
de activiteit. Vol = vol!

ook de winst van de blinde poule door broer Joost. De grijze trui
wordt voor Ton warm gehouden
door Wery Koeleman. De tweede vrijdagavond in het Tourhome
kende een hoge opkomst. Grote discussie was of de kasseienrit van zondag zwaarder zou zijn
dan de grindpassage van de Boterdijk naar het Tourhome. Voor
het vermaak werd er dit keer niet
geknobbeld, maar werden rebussen gemaakt en opgelost. Op basis van foto’s werden de namen
van wielrenners gezocht. De komende week gaat de Tour de bergen in. Hoogtepunt voor de Nederlandse wielerfans is de rit naar
Alpe d’Huez donderdag. Deze
week zal ongetwijfeld tot grote
verschuivingen in het klassement
gaan leiden in Frankrijk. Ook in
De Kwakel zal blijken wie over de
beste klimmersbenen beschikt
en wie afd(w)aalt.
Algemeen klassement
na 8e etappe
• Ton Vlasman
• Sebastiaan Hofer
• Michel van der Knaap
• Eric Zethof
• Joris Voorn

71
68
66
65
65

Rode trui
• Ton Vlasman
• Paul Hogerwerf
• Sebastiaan Hofer

18
18
18

Ploegenklassement
• Bagagedrager
• Snelbinder
• Ventiel

202
201
200
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Buurtbewoners maken afspraken
over gebruik ‘Vreedzaam speelveld’
Vervolg van de voorpagina

met spelen bij zonsondergang.
Tot nu zijn er 10 afspraken geVragen die de kinderen zichzelf maakt en dat aantal zal nog toein het geval van het speelveld nemen. Afspraken die in gezahebben gesteld zijn: hoe speel menlijkheid tot stand zijn gekoje samen op een speelveld dat men. Tussen omwonenden, jondoor veel verschillende mensen geren en de basisschoolkinderen.
wordt gebruikt? Op welke manier
spreek je elkaar aan op gedrag Evaluatie
dat niet als positief wordt erva- Naast vele voorstanders van de
ren? Met als uiteindelijk doel het aanleg van het speelveld, waspeelveld een aangename plek te ren er ook tegenstanders. Buurtlaten zijn voor iedereen. Om een bewoners die vrezen voor regelen ander ook handen en voeten matige overlast in de vorm van
te geven, zijn tijdens de bijeen- zwerfvuil of geluidsoverlast. De
komst ook concrete afspraken gemeente heeft daarom recent
gemaakt die op een bord aan het al een extra afvalbak geplaatst en
begin van het speelveld komen ook is er voor het einde van de
te staan. Op die manier zijn de af- zomer een evaluatiemoment gespraken voor iedereen zichtbaar pland. Tijdens dit evaluatiemoen duidelijk. Het zichtbaar zijn ment willen Videt, de gemeente
van de afspraken vergemakkelijkt en gebruikers van het speelveld
het ook om anderen aan te spre- samen met andere buurtbewoken op hun gedrag. Een greep uit ners om tafel om te kijken of de
de gemaakte afspraken: Iedereen gemaakte afspraken ook nagekois welkom. Daarnaast zijn we aar- men worden en of er eventueel
dig voor elkaar, respecteren el- aanvullende acties nodig zijn die
kaar én de speeltoestellen, hou- ervoor zorgen dat het speelveld
den we rekening met elkaar én inderdaad een vreedzaam speelde omwonenden en stoppen we veld is. Mochten buurtbewoners

Inzet van iedereen
desondanks toch overlast erva- De aanleg van het multifunctiren, dan kan men deze overlast onele speelveld is daarmee een
altijd melden bij de gemeente.
voorbeeld van een project dat in
gezamenlijkheid in de buurt tot
Kinderen aan zet
stand is gekomen. InitiatiefneHet initiatief voor het speel- mers, voor- en tegenstanders en
veld is ontstaan bij kinderen uit de uiteindelijke gebruikers zullen
de buurt. Na een fikse regenbui zich nu en in de toekomst inspanbleek steeds vaker dat het speel- nen om het speelveld een succes
veld te modderig werd en daar- te laten zijn. De rol die gemeendoor langere tijd niet bruikbaar te in het gehele proces heeft gewas. De kinderen uit de buurt speeld is hoofdzakelijk facilitehebben dit probleem aangekaart rend geweest. Bijvoorbeeld door
bij Videt, die hierop actie heeft het opdrachtgeverschap richting
ondernomen door een enquête de aannemer over te nemen.
op te stellen. Doel: komen tot een Dit in verband met de ervaring
duidelijk idee waaraan een even- van de gemeente op dit gebied.
tueel nieuw aangelegd speelveld Of door het mede organiseren
moet voldoen. Ook belangrijk: van de bewonersavond met kinzorg er waar mogelijk voor dat deren, jongeren en omwonenhet voor meerdere gebruikers- den.
doelgroepen geschikt is. De en- Tot slot ondersteunt de gemeenquête, ingevuld door de kinde- te de feestelijke opening van het
ren van groep 6, 7 en 8 van basis- speelveld. De openingshandeschool het Startnest en de Vuur- ling wordt uitgevoerd door wetvogel én passanten in het park houder Sociaal domein Ria Zijlgaf uiteindelijk een duidelijke stra en wethouder Sport Jan Habeeld van de wensen. Op basis zen op woensdag 26 september
van die wensen heeft Videt ver- tijdens de 15e editie van de Nativolgens een ontwerp laten ma- onale Sportweek.

“Doorstromen biedt perspectief voor
ouderen én jongeren”
De Ronde Venen - Huurders van
GroenWest van 55 jaar en ouder die op zoek zijn naar een gelijkvloerse woning, krijgen extra hulp hierbij. De gemeente De
Ronde Venen en woningcorporatie GroenWest hebben hierover
afspraken gemaakt. Ouderen
die nu een eengezinswoning in
De Ronde Venen bewonen, krijgen voorrang bij toewijzing van
een gelijkvloerse woning. Als het
verschil met de nieuwe huur te

groot is, is huurkorting soms een
mogelijkheid. De gemeente en
GroenWest willen er zo voor zorgen dat er meer beweging komt
op de huurmarkt. Doordat deze
55-plussers doorstromen van een
eengezinswoning naar een appartement, komt er weer een woning vrij voor bijvoorbeeld een
jong gezin, die op hun beurt weer
woonruimte achterlaten.
Het
doorstroomexperiment
maakt deel uit van de prestatie-

Gratis muzieklessen bij
VIOS MusicKidz
Mijdrecht - Terwijl voor alle kinderen de zomervakantie net is
begonnen, wordt er bij VIOS alweer vooruit gekeken naar het
nieuwe MusicKidz-seizoen. De
start hiervan is namelijk op vrijdag 31 augustus om 19:00 uur.
In clubgebouw De Notenkraker aan de Windmolen 77 in
Mijdrecht zullen de docenten
Marinda, Esther, Jessica, Rachel-

Buurt blijft met rotzooi
achter
Wilnis - Wie gaat dit opruimen?
Zoals u de afgelopen weken in
de lokale media heeft kunnen lezen, is er sinds kort een nieuw Gezondheidscentrum aan de Wagenmaker in Wilnis, waar diverse zorgverleners onder één dak
hun diensten aanbieden. Het ziet
er allemaal prachtig uit, en het is
zeker een aanwinst voor Wilnis.
Maar helaas blijft de buurt met
de rotzooi achter van de verbouwing. De aannemers zijn al enkele weken vertrokken, maar de

omgeving ligt bezaaid met afval en overgebleven materialen. De sloot ligt vol met palen,
hout, plastic en afval. Ook liggen
de overgebleven stoeptegels los
langs de kant van de weg.
Een rommelige en gevaarlijke situatie.
Je vraagt je toch af waarom dit
niet netjes wordt opgeruimd zodra de verbouwing is afgelopen?
Buurtbewoners zijn het zat, en
hopen dat het zo spoedig mogelijk wordt opgeruimd.

voor de nieuwe woning zijn en
ondersteunen ze hen bij het vinden van een passende woning.
Deze hulp wordt in ieder geval
nog tot eind 2018 geboden.

Wat is doorstroming eigenlijk?
Doorstroming is een term die gebruikt wordt om aan te geven dat
één verhuizing ervoor kan zorgen
dat meerdere woningzoekenden
kunnen verhuizen naar een woning die beter voldoet aan hun
wensen. Hoe dat werkt? Als iemand vanuit een eengezinswoning verhuist naar een gelijkvloerse woning, komt de eengezinswoning vrij. In deze eengezinswoning kan dan een gezin
gaan wonen dat grotere woonruimte nodig heeft. Dat gezin laat
op hun beurt een kleinere woning achter, die dan weer aan een
jongere verhuurd kan worden enzovoort. Op die manier ontstaat
Wat houdt het
er als het ware een keten van verdoorstroomexperiment in?
huizingen als gevolg van één verHet is voor de groep van 55 jaar huizing.
en ouder niet altijd makkelijk om
de juiste gelijkvloerse woning te Meer weten?
vinden. GroenWest ondersteunt Op de website van GroenWest
daarom de geïnteresseerde staat meer informatie over deze
55-plussers door ze op een aan- regeling. Kijk op www.groenwest.
tal punten te helpen. Zo informe- nl onder ik huur een woning/verren zij de woningzoekenden wel- huisadvies De Ronde Venen. Belke woningen binnen het experi- len met GroenWest kan ook: 088
ment vallen, wat de woonlasten 012 90 00.
afspraken tussen de gemeente
De Ronde Venen en GroenWest.
Wethouder Rein Kroon zegt hierover: “We willen een gemeente zijn met een passend woningaanbod voor alle groepen. Senioren en jongeren hebben daarbij
onze specifieke aandacht. Doorstromen biedt hierbij perspectief
voor beide groepen. Want de ouderen kunnen makkelijker doorverhuizen naar gelijkvloers en
voor jongeren komen er daardoor eengezinswoningen vrij.
Juist in deze tijd is het belangrijk
om te zorgen dat er met één verhuizing vervolgens meerdere woningen vrijkomen.”

over muziek en instrumenten
leren en gaan ze natuurlijk ook
zelf aan de slag om noten te leren lezen en samen liedjes te
spelen. Nieuw dit seizoen is dat
hierbij gebruik wordt gemaakt
le en Tim de kinderen wegwijs van dezelfde instrumenten als
maken in de fantastische wereld bij Show- & Marchingband VIvan het muziek maken. En er is OS voorkomen, zoals dwarsnog plek, dus meld je gauw aan fluit, saxofoon, trompet, tromvia musickidz@vios-mijdrecht. bone, euphonium en slagwerk.
nl. De afgelopen maanden is bij Zo wordt direct een heuse MuVIOS hard gewerkt aan de voor- sicKidz-band gevormd! En dit albereiding van dit nieuwe Mu- les op een ontspannen en speelsicKidz-seizoen. In 20 gratis les- se manier.
sen zullen kinderen, vanaf groep De lessen zijn wekelijks op de
4 van de basisschool, van alles vrijdagavond en duren een uur.

Nieuw Gezondheidscentrum in Wilnis:

ken en zelf de benodigde fondsen bij elkaar gebracht om dit
ontwerp ook daadwerkelijk te
kunnen realiseren.

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

Haat en liefde in de polder

Zwanen leren
langzaam

Vlak bij mijn huis is er maar
één zwanenpaar. Zwanen hebben nu eenmaal een territorium, ‘hun terrein’, en daar komt
geen andere zwaan binnen.
Vorig jaar heeft dit zwanenpaar er een potje van gemaakt.
Man zwaan zat lui op de kant
en liet vrouw zwaan modderen met 6 pullen. Er bleven er 2
over. Dit voorjaar zag ik ze toch
weer baltsen. Vrouw zwaan is
blijkbaar verdraagzaam.
Ze had eind maart moeten
gaan broeden. Maar de hele maand april zie ik ze samen
in mijn vijver. Pas eind april zie
ik de man alleen. Het kan niet
anders of vrouw zwaan zit op
een nest. Maar nergens kan ik
het nest vinden, hoe goed ik
ook zoek.
Het is dus toch een verrassing
als het paar begin juni tevoorschijn komt met 7 pullen.
Het gaat nog steeds niet helemaal zoals het hoort: vader
zwaan houdt een metertje afstand van de familie.
Man en vrouw zorgen samen
voor de jonge zwaantjes. Maar
af en toe zwemt man zwaan
weg en gaat op de kant zitten.

De vrouw heeft bijgeleerd: ze
heeft alles beter onder controle dan vorig jaar. Toen zwommen de pullen alle kanten op.
Nu gaat dat heel georganiseerd. Als ze vindt dat ze met
haar kroost verderop moet
gaan zwemmen de jonge
zwaantjes in een keurig rijtje
achter haar aan. Maar voor je
het weet is er toch een zwaantje weg…
Eind juni kom ik terug van vakantie. Verrassing! Er zijn nog
steeds 7 jonge zwaantjes! En
ze zijn nu al zo groot, dat ze
niet meer door bijvoorbeeld
ratten te pakken zijn.
Maar man zwaan laat het nu
bijna helemaal afweten: heel
soms zwemt hij even mee.
Maar al gauw zwemt hij weg.
Gaat op zijn gemak verderop
wat eten en dan weer lui op de
kant zitten.
Is vrouw zwaan te verdraagzaam of man zwaan te hardleers?
Catherine

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN
In februari treden de MusicKidz
in het clubgebouw op voor de
familie, vriendjes en vriendinnetjes. Het belooft weer een leerzaam en gezellig halfjaar te worden.
VIOSKidz is een initiatief van
Muziekvereniging VIOS uit
Mijdrecht en mede mogelijk
door subsidie van gemeente De
Ronde Venen.
Voor meer informatie over VIOS en beeldmateriaal kijk je op
www.vios-mijdrecht.nl of mail
je naar info@vios-mijdrecht.nl.
Aanmelden voor MusicKidz kan
via musickidz@vios-mijdrecht.nl.

De Ronde Venen Senioren
Soos neemt ook vakantie
De Ronde Venen - Met ingang
van woensdag jl. neemt de DRV
soos 7 weken vakantie. Ron en
Brigitte beheerders van de Willisstee gaan allebei van een welverdiende vakantie genieten en de
thuisbasis gaat dus dicht.
DRV senioren soos vindt iedere woensdagmiddag plaats in de
Willisstee te Wilnis. Er is gelegenheid om te biljarten, klaverjassen,
bridgen of rummikuppen. Denk
niet dat senioren niet willen winnen! Er wordt strikt maar gezellig
gespeeld.
Op 4 juli werden de competitie
scores opgeteld. De heren (plus
twee dames) van het biljarten
hebben als kampioenen Jan Bluemink op de eerste plaats en op de
tweede plaats Jan de Graaff. Bij
het bridgen waren Gerard van
der Meer en zijn partner Ria Versteeg de sterksten. De klaverjasbeker ging naar winnaar Cor van
Veen en Hennie Wagenaar eindigde als tweede. Joke Blauwhof
was de marsen-topper. Allemaal
gefeliciteerd.
Ook stond er een bloemetje klaar
voor Len van Rossum die ieder
woensdag de klaverjas competitie scores uitrekent.

Vrijwilligsters
Begin 2018 zat de soos met een
groot probleem: Er waren maar
twee vrijwilligsters om 70+ gasten te voorzien van consumpties. Advertenties bij supermarkten, oproepen via 0297/internet
en hulp inroepen bij gemeentelijke instanties leverden niets op.
Uiteindelijk was het de Nieuwe
Meerbode die de soos heeft gered. Een oproep heeft acht nieuwe gastvrouwen opgeleverd.
Woensdag 11 juli was dus de Dag
van de Soos Vrijwilligers. De soos
gastvrouwen ontvingen onder
luid applaus een mooie boeket.
De soos begint weer op woensdag 29 augustus a.s., 13.00 uur.
Entreegeld blijft €2,50 incl. koffie/thee en koekje. Bridgers zijn
zeker welkom!! Kort daarna is er
een dagje uit voor alle soos bezoekers en andere reislustige. De
reis gaat naar de Ooijpolder, richting Nijmegen en is inclusief koffie-uurtje, lunch en diner.
Heeft u vragen over het dagje
uit van 4 september of over de
soos zelf neem gerust contact
op met Greet van Scheppingen
(tel. 778424) of Jenny Tonge (tel.
775802).
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Groot Feest bij OBS De Eendracht

Met musical, bolides,
erehaag en de rode loper…
Mijdrecht - Na het kamp op
Texel is het zover: de afscheidsavond met de musical en de
Texelfilm: een stevige traditie
op De Eendracht! Ook dit jaar is
er hard gewerkt om het decor,
de rollen en de liedjes goed
ten tonele te brengen. Op de
avond zelf verschijnen de leerlingen met prachtige luxe auto’s en in gala kleding: daarna
is het snel omkleden om aan
de musical te beginnen. ‘Niet
te filmen’ is een spannende en
humoristisch geschreven musical en de leerlingen ‘zitten er

goed in’! Daarna is het Texelfilm kijken, het afscheidslied
van de leerkrachten, en in één
run de disco in! De dag erna
mogen ze een uurtje uitslapen
en komen ze nog wat slaperig op school…aan het einde
van de laatste morgen uit hun
schoolcarrière lopen ze onder versierde bogen door hun
nieuwe toekomst tegemoet.
Blijft toch altijd weer een emotioneel moment voor toegestroomde ouders en het team!
Dag groep 8,een heel fijne vakantie en wie weet…tot ziens!

Nieuwbouwproject bij
basisschool de Vuurvogel
Uithoorn - Heel toepasselijk
heeft groep 8 van basisschool
de Vuurvogel afgelopen vrijdag de musical Torenhoog opgevoerd. Een bijzondere happening voor de leerlingen die optraden, voor hun ouders en voor alle leerkrachten! De musical werd
voortreffelijk gespeeld door iedereen! Een modern verhaal over
de bouw van een torenflat, het
bijhouden van een Vlog, het kunnen samenwerken maar vooral het hebben van echte vrienden. De musical bevat een boodschap dat vriendschap belangrijker is dan Vloggen en altijd en
overal maar online zijn. Zonder
vriendschap, die door direct contact met mensen is ontstaan, kun
je niet. Iets wat natuurlijk mooi
aansluit bij één van de speerpunten van de school, namelijk een
Vreedzame school in een Vreedzame wijk. Een wijk waar veel ge-

beurt op het gebied van nieuwbouw, de aanleg van een multifunctioneel vreedzaam speelveld, in de directe nabijheid van
basisschool de Vuurvogel.

was er ook nog een loterij met
veel leuke prijzen, mede dankzij nog meer sponsors, te weten:
De Loods, Duo Plant, Mondria,
Tennishal De Ronde Venen en de
hoofdprijs van Koeleman Elektro.
heren- en gemengd dubbels en Dan nog een afsluitend praathet werden evengoed pittige, je met dank aan de sponsors, de
maar ook zeker gezellige partijen.
Iedereen speelde telkens 3 kwartier en na 2 rondes had Erna Panman met haar crew een goed verzorgde en smakelijke lunch klaar
staan. Nadat de inwendige mens
versterkt was, waren er nog 2 rondes te spelen. Gevolgd door een
gezellige borrel met koude en
warme hapjes.

keuken, de wedstrijdleiding (ondersteund door Bep en Irene) en
natuurlijk de deelnemers! Nog
eventueel een drankje en dan
moe, maar voldaan huiswaarts.
Wie volgende keer weer of ook
mee wil doen: noteer 23 augustus vast in de agenda.

Geslaagde Open Seniorplusdag TVM-Mijdrecht
Mijdrecht - Donderdag 12 juli j.l.
begon met een stralend zonnetje
en al vanaf 9:15 uur meldden de
eerste deelnemers zich.
Met 72 tennissers was deze dag
bijna “uitverkocht”, niet alleen uit
De Ronde Venen, maar ook uit
Breukelen, Noorden, Nieuwkoop,
Ouderkerk en de verst wonende speler kwam zelfs helemaal
uit Nunspeet!! Bij aankomst was
er voor iedereen een lekker kopje koffie met heerlijke koek en om
10:00 opende Adriaan Panman
deze dag. Om het ergste fanatisme eruit te halen had de wedstrijdleiding bedacht om aan het
eind van de dag de prijzen uit te
reiken aan degenen die derde in
hun poule geworden waren….
We speelden in 6 poules, dames-,

Torenhoog

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking liet niet lang op
zich wachten, 12 spelers mochten na onderlinge loting kiezen
uit de wijnen die klaar stonden.
Deze werden geschonken door
Prinselijk Proeven, Teun Verkaik en TVM bar eten&drinken. Dan

Vernieuwingen
Naast de vernieuwingen in de
wijk wordt de school zelf ook in
een nieuw jasje gestoken. Deze
maand zal er in de onderbouw
nieuw meubilair worden geleverd. Ook zal de school zowel aan
de binnenkant als de buitenkant
geschilderd worden zodat we
weer fris het nieuwe schooljaar
kunnen starten. Op het gebied
van onderwijsvernieuwing is er
gedacht aan de toekomst van het
uitdagende onderwijs want er is
een nieuwe methode wereldorientatie aangeschaft die past binnen de moderne tijd. Leerkrachten zullen tevens hun didactiek
en vaardigheden op het gebied

van Engels verder uitbreiden om
de Engelse lessen die al een aantal jaren gegeven worden aan de
groepen 1 t/m 8 aan te laten sluiten bij het voortgezet onderwijs.

naar toe neemt. Maandag is
groep 8 op het schoolplein uitgezwaaid door alle andere leerlingen. Veel succes op jullie nieuwe school!
Bent u benieuwd naar onze
Voortgezet
mooie school en het onderwijs
Dat voortgezet onderwijs waar dat wij bieden kom dan gerust
groep 8 in ieder geval al haar op- eens langs. U bent van harte welgedane kennis als bagage mee kom.

Bromfiets veilig gesteld
Uithoorn - Op zaterdag 14 juli is geprobeerd een bromfiets
te stelen uit de Heijermanslaan.
Een bewoner zag rond elf uur in
de morgen de brommer van z’n
buurman in de steeg staan. Hij
ging een kijkje nemen en zag dat

het contactslot ontbrak. Zo goed
als zeker stond de bromfiets klaar
om door dieven meegenomen te
worden. De bewoners hebben
de bromfiets veilig gesteld. Uiteraard is de eigenaar blij met de
alerte buren.

Kinderfiets gestolen
Uithoorn - Op vrijdag 13 juli is rond
half vijf in de middag een kinderfiets
gestolen uit de Karel Doormanlaan.
De fiets is van het merk Aldo Cargo

en deze letters staan in goudbruin op
het rijwiel. Mogelijk zijn er getuigen.
Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 099-8844.

Naar ziekenhuis na aanval
Uithoorn - Op vrijdag 13 juli rond
tien uur in de ochtend zijn de
hulpdiensten gevraagd naar het
gemeentehuis te komen. Een bezoeker had mogelijk een epileptische aanval gehad. Medewerkers

van de ambulancedienst hebben
eerste hulp verleend. De traumaheli was onderweg, maar kon weer
terugkeren naar de basis. De 55-jarige inwoonster is per ambulance
naar een ziekenhuis vervoerd.
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NIEUWE
SCHOOL
Op donderdag 12 juli was het zover. OBS De Trekvogel
en OBS Molenland sloten aan het eind van de ochtend
hun deuren. Alle kinderen gingen, vanuit beide scholen, richting het park achter de sporthal, waar ze werden ontvangen met muziek van een heuse brassband.
Na het swingen op deze heerlijke muziek, werd er gepicknickt. De picknick werd in zijn geheel gesponsord
door Albert Heijn (De Passage), waarvoor onze hartelijke dank. Ook dank aan de Hema, die in de ochtend voor een heerlijk koekje bij de limonade had
gezorgd. Vanaf nu waren alle kinderen samen leerlingen van één school. Op dat moment wist echter nog niemand de naam van de nieuwe school.
Om half zeven ‘s avond kwamen de kinderen met
hun ouders en vele genodigden richting de Molenwiek. Terwijl er gewacht werd op de officiële
opening kon iedereen genieten van een hapje en
een drankje. Er waren heerlijke poffertjes, suikerspinnen, de dames van stichting Hakyol hadden gezorgd voor lekkere shoarma en van poelier De Haan
kwam saté met stokbrood. Klokslag zeven uur was
het dan zover. Na een kort praatje van de directeur Annet Nap, heeft zij samen met mevrouw Kiki Hagen, wethouder van onderwijs, de naam
van de nieuwe school onthuld.
OBS Twister
Bij een nieuwe naam, hoort
ook een nieuw logo, ontworpend door kunstenaar
Ramon Otten. Na de officiële opening konden de kinderen dansen op muziek van DJNick, geschminkt worden en zich lekker uitleven op de “stormbaan”. Twee jaar lang
heeft het team, onder begeleiding van directeur Mevrouw Annet Nap, hard gewerkt
om deze fusie tot stand
te brengen. Waar er in het
begin sprake was van twee
scholen en twee teams, bleek
al gauw dat de bereidwilligheid
om er met z’n allen iets goeds en
moois van te maken ruimschoots aanwezig. Na vele overleggen, gezamenlijke
studiedagen en tijdens de bouw en verhuizing
letterlijk de handen uit de mouwen, heeft dit geresulteerd in een school die staat voor:
Samen, betrokken leren
OBS Twister is een toekomstgerichte school, waar
leren centraal staat. De kinderen leren samen te
werken, zodat ze actief en sociaal kunnen deelnemen aan de samenleving van morgen. Onder andere ICT is daarbij een belangrijk hulpmiddel. De
school is een plek die uitnodigt tot spelen en leren.
Alle leerkrachten werken volgens het principe van
‘coöperatief leren’. Coöperatief leren zorgt voor een
positieve leeromgeving en bevordert sociale vaardigheden en betrokkenheid. Op OBS Twister. is bewegen
een belangrijk onderdeel van de dag. Tussen de lessen
door zijn er korte momenten van bewegen en het schoolplein nodigt uit tot spel en bewegen. Daarnaast is een vakdocent gym aanwezig om aan alle groepen bewegingsonderwijs te geven. OBS Twister is een school waar de kinderen na acht jaar onderwijs, vol vertrouwen en weerbaar,
klaar zijn om naar het voortgezet onderwijs te gaan.
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Dorpsloop in Wilnis

Zomerbridge Surpriseparty

Wilnis - Op donderdag 16 augustus a.s. wordt alweer voor de 5e
maal de dorpsloop gehouden tijdens het Wilnis festival. Wat begon met een eenvoudig en laagdrempelig hardloopevenement,
opgezet door hardlooptrainer
Theo Noij is de laatste jaren uitgegroeid tot een vaste plek op
de hardloopkalender mede door
de overname van de organisatie
van atletiekvereniging De Veenlopers en haar vrijwilligers. Vele regionale sponsoren hebben
dit evenement ook ontdekt voor
hun naamsbekendheid en zodoende kan de organisatie wat
extra’s doen zoals de nieuwe categorie G-run voor mensen met
een beperking. Bewegen is goed
en alhoewel het niet meevalt om
scholen en sportverenigingen te
motiveren om mee te doen, is er
toch een lichte toename te zien
aan de kinderloop terwijl ook
steeds meer oudere kinderen de

Regio - Soms gaat het toch even
anders. Op de zesde avond zomerbridge raakte de voorgelezen eindstand uit de pas met de
computer, die de uitslagen van
de laatste tafels even niet kon bijbenen. Zo iets als Lucky Luck, die
sneller dan zijn schaduw schiet!
Daardoor werden enkele paren
onterecht op het schild der overwinning gehesen en van prijzen
voorzien. Toen later de fout duidelijk werd waren de meesten al
vertrokken waarop de organisatie grootmoedig besloot dat de
rechtmatige winnaars per mail te
horen zouden krijgen dat ze alsnog in de prijzen waren gevallen en de anderen hun nu eenmaal ontvangen buit mochten behouden! Uiteindelijk werden in de A-lijn Gerda Schavemaker & Jaap Kenter eerste met
55,75% gevolgd door Joop den
Blanken & Marcel Dekker, die met
55,22% nu toch ook een paar flessen wijn mochten meenemen.
Op drie eindigden Truus Groot &
Corine Kooke met een score van
54,75% en Cora de Vroom & Ruud
Lesmeister werden met 53,92%
vierde. Johan Le Febre & Wim
Slijkoord bleven nog net boven
de betere helft en sloten de top af
als vijfde met 50,87%.

5 km aan durven. Als extraatje
krijgen alle deelnemers een ijsje
aangeboden terwijl ook tijdens
dit lustrum voor iedere deelnemer een medaille klaarligt.
Het programma ziet er als
volgt uit
18.00 uur G-run 1200 meter,
deelname gratis
18.15 uur kinderloop 1200 meter
4-5-6 jaar, 7-8-9 jaar en
10-11-12 jaar,
deelname gratis
18.30 uur 5 km recreatieloop,
deelname €2,19.30 uur 10 km recreatieloop,
deelname €4,Inschrijven vanaf 17.00 uur in
de feesttent achter de Willisstee
waar ook de mogelijkheid is om
zich om te kleden.
Meer info op de website www.
dorpsloop-wilnis.nl of op de facebookpagina van de dorpsloop
Wilnis.

Kooyman Polderloop
groot loopspektakel
Uithoorn/De Kwakel - Donderdag 2 augustus wordt traditioneel op de tweede dag van het
Kwakelse polderfeest de Kooyman Polderloop gehouden. En
dat gebeurt dit jaar al weer voor
de 30e keer, een jubileumeditie
dus. De organisatie van deze regionaal zeer populaire 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 evenemententerrein in de
Kwakel achter het sportpark van
KDO. Daar staat ook de grote tent
waar kan worden ingeschreven
en ruimte is om om te kleden en
tassen neer te zetten.
Daarnaast stelt KDO weer een
aantal kleedruimtes beschikbaar
waar ook kan worden omgekleed
en gedouchet. De polderloop is,
hoewel deze midden in de vakantieperiode valt, al jaren druk bezocht en veel lopers komen graag
naar de Kwakel om aan deze gezellige loop mee te doen. Er staan
altijd heel veel toeschouwers
langs de weg en op de Vuurlijn
en kunnen op deze manier de lopers een paar keer zien passeren.
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 aantal lopers, we verwachten ook dit jaar weer meer
dan 700 enthousiaste lopers aan
de start van deze twee afstanden.

Wandeling
historischVinkeveen

Regio - Wie heeft er zin in een
mooie wandeling door Vinkeveen.
Gilde De Ronde Venen organiseert rondwandelingen op een
zaterdagmiddag of een dinsdagavond 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 op zaterdagmiddag om 14.00 uur of dinsdagavond om 19.00 uur. U wordt ontvangen in Pannenkoekenrestaurant Het Voordek bij de Zeilschool
Vinkeveen. Er wordt onder het
genot van een kop koffie of thee
verteld hoe het gebied van De
Ronde Venen is ontstaan. Daarna

start de wandeling van ongeveer
3 kilometer. Aansluitend kan met
een gids de toren van RK Kerk beklommen worden om te genieten
van het uitzicht.
Als u wilt meedoen aan deze
wandeling kunt u zich opgeven
bij Gilde De Ronde Venen via: https://gildedrv.nl/wandelen. De
kosten bedragen €5,- per persoon. De kosten voor het beklimmen van de toren zijn €2,-. 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 deelnemers
per wandeling is 10 personen. Indien er bij een wandeling onvoldoende deelnemers zijn kan deze
doorgeschoven worden naar een
volgende datum.

Deelnemers aan de G-run en de
kinderloop ontvangen een mooie
medaille en daarnaast krijgen alle
deelnemende kinderen na afloop
nog een ijsje. Deelnemers aan
de 4 en 10 kilometer ontvangen
naast het traditionele plantje een
extra herinnering. Voorinschrijven kan via www.inschrijven .nl

Legmeervogels kent zijn
tegenstanders
Uithoorn - De KNVB heeft op vrijdag 13 juli de indelingen bekend
gemaakt. Legmeervogels komen
ook in het seizoen 2018-2019 uit
in de 1ste klasse A District West 1.
In de 1ste klasse A keren niet
meer terug, Fortuna Wormerveer,
kampioen afgelopen seizoen en
gepromoveerd naar de Hoofdklasse. DEM zien wij ook niet
meer terug; gepromoveerd via de
nacompetitie naar de Hoofdklasse. EDO de nummer laatst van afgelopen seizoen gedegradeerd
en gestopt met het zondagvoetbal. Gedegradeerd is Assendelft
na een wat vreemd slot van deze
nacompetitie.
Legmeervogels komen in de 1ste
klasse ook wel wat oude bekende tegen zoals AFC’34 (Alkmaar)
AGB (Amsterdam), FC Uitgeest,
s.v. Hillegom, s.v. Hoofddorp, LSVV (Zuid-Scharwoude), RKSV Velsen en Zeeburgia en JOS/Watergraafsmeer uit Amsterdam

G-run
Daarnnaast heeft de organiserende vereniging AKU in samenwerking met stichting Ons Tweede Thuis vorig jaar een G-run in
het programma opgenomen en
dat was zo’n succes dat een groot
aantal mensen die hebben deelgenomen aan de polderloop
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 Grun over 1,6 kilometer. Naast clienten van Ons Tweede Thuis zijn
uiteraard andere mensen met
een beperking van harte welkom
om aan de G-run mee te doen.
Programma
Het programma van de polderloop luidt als volgt:
18.30 uur: start G-run over
1,6 kilometer
19.00 uur: start kinderloop over
1 kilometer
19.15 uur: start 4 kilometer
20.00 uur: start 10 kilometers
De inschrijving start om 18.00 uur

van den Berg & Maarten Breggeman de overwinning van maar
liefst drie paren af te snoepen. Na
correctie viel die eer toe aan Ben
Ockhuizen & Frank v/d Laan, Anton Berkelaar & Anton van Senten en Thea & Paul Kenter, die allen 58,33% hadden verzameld.
Ria van Bergen & Delia Kenter
werden vierde met 57,14% en Elisabeth & Maarten daalden naar
plek vijf met 56,85%, maar mochten de wijn houden, voor de
schrik! In de C-lijn vielen de enige
zestigers van de avond. Ria Wezenberg & Dieny Verhoeff voerden deze groep aan met een uitstekende 65,63%, waarna Ineke Koek & Ellen van der Toorn
met 61,98% tweede werden. Ook
paar drie, Hermien de Jong & Barry van Reeven, voegde zich met
60,94% bij deze elite. Voor Adrie
& Ko Bijlsma bleef er als vierde paar nog net 51,56% over en
voor de anderen was de publiciteitskoek toen op. Wilt u ook eens
kans maken op een verrassing, teken dan in voor het Zomerbridge
van Bridgeclub De Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 19.45
uur in Dans & Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. Inschrijven per e-mail: gerdaschavemaker@live.nl, telefoon
06-83371540 of tussen 19.15 en
B-lijn
19.30 uur in de zaal voor €6,- per
In de B-lijn dreigden Elisabeth paar.

Nieuwkomers
Dan de nieuwkomers in de 1ste
klasse. NVC uit Naarden de kampioen van de 2e klasse A. DSOV
uit Vijfhuizen de kampioen van
de 2e klasse B uit West 2. Zaanlandia de kampioen van de 2e klasse
A West 1. Uit West 2 is de FC Boshuizen (Leiden) komen overwaaien naar de 1ste klasse A is West 1.
FC Boshuizen heeft zich via de nacompetitie kunnen handhaven in
de 1ste klasse. Dit alles maakt dat
de 1ste klasse er als volgt uit ziet.
AFC.34, AGB, FC Boshuizen, DSOV, FC Uitgeest, s.v. Hillegom,
s.v. Hoofddorp, JOS/Watergraafsmeer, LSVV, Legmeervogels,
NVC, RKVV Velsen, Zaanlandia en
Zeeburgia.
Het wedstrijd programma wordt
pas 17 augustus bekend gemaakt. Op 28 juli wordt bekend
bij wie Legmeervogels is ingedeeld voor de KNVB bekercompetitie.

Prehistorisch gaaf
GVM-kamp
Mijdrecht - Afgelopen weekend werd het gymseizoen van
GVM wervelend afgesloten met
een echt kamp! Het gehele kamp
stond in het teken van prehistorie en dat was goed te zien aan alle verklede holbewoners. Met 45
kinderen en 15 personen leiding
gingen ze naar het Katteveld in
Werkhoven. Een prachtige locatie bij de boer op het erf. Met het
ruime veld en voldoende speelmogelijkheden voor de kleine neanderthalers. Er werden veel verschillende spellen gespeeld, die
perfect waren voorbereid door
trainsters Evelien en Wendy. Het
hoogtepunt was natuurlijk de
tienkamp waar veel punten te
verdienen waren. De verschillende groepjes streden individueel een tegen elkaar. Natuurlijk
mochten de nodige waternummers (buikschuiven en waterdragen) niet ontbreken. Omdat het
weer zo meezat werd het levende
stratego overgeslagen en konden
de kinderen zich vermaken aan
het strandje ter plaatse. ’s Avonds
mocht een bbq niet ontbreken en
alhoewel er gezegd was geen bestek te gebruiken, moest iedereen toch zijn/haar mes en vork afwassen…… Na het eten was het
alweer tijd voor de bonte avond

alwaar er prachtige optredens
werden gedaan. Zoals het turnsters betaamd met veel turnen
en acrobatiek. Na de optreden
was het alweer tijd om boven het
kampvuur een broodje aan een
stok te bakken.
Na wat geduld was het heerlijk
knabbelen van een zelfgemaakt
broodje. De jongste kinderen gingen op dropping en werden bij
een spookachtige locatie afgezet. Met zaklampen en liepen ze
rond en kwamen uiteindelijk allemaal terug op het kampterrein.
De wat oudere kinderen mochten
meedoen aan het enge nachtspel alwaar zij, na het horen van
een eng spookverhaal, op dezelfde spookachtige locatie moesten
rondlopen. Dit keer hadden zich
echter wat enge personen zich
verstopt tussen de bomen.
Voor sommigen bleek de tocht
toch wat te eng en zij gingen
weer terug. Uiteindelijk zijn er
ook kinderen geweest die het
rondje onverschrokken konden
afmaken. Na een korte nacht was
het alweer tijd om de tassen in te
pakken.
Er werd nog een vossenjacht gedaan en na een heerlijke pannenkoekenlunch was het alweer tijd
om naar huis te gaan.

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Afgelopen vrijdag
was de laatste prijs-klaverjasavond van de Merel van seizoen
2017-2018 in Café biljart de Merel te Vinkeveen in september
starten we met het seizoen 20182019. De laatste avond werd een
prooi voor Sjaan Kolenberg.
De totale uitslag van afgelopen
vrijdag was als volgt:
1 Sjaan Kolenberg
6580 pnt
2 Frans v.d. Berg
6559 pnt
3 Wim v. Scheppingen 6508 pnt
4 Jan v. Kouwen
6486 pnt
5 Frans Bierstekers
6311 pnt
En de poedelprijs was deze avond
voor Dorus van der Meer met
5368 punten. De uitslag van de
hele competitie over 18 partijen
van 2017/2018 is als volgt:
1 William Maijenburg 114226 pnt

2 Ed Valk
113996 pnt
3 Carla v. Nieuwkerk 113155 pnt
De marsenprijs was voor Frans
v.d.Wijngaard met 34 marsen dit
seizoen.
Hier volgen de datums voor
de prijsklaverjasavonden voor
2018/2019 te starten met het
Open Ronde Venen Klaverjas
kampioenschap op vrijdag 14
september, dan de volgende datums voor 2018, 28 september, 12
en 26 oktober, 9 en 23 november,
7 en 21 december, voor 2019 4 en
18 januari, 1 en 15 februari, 1, 15
en 29 maart, 12 en 26 april, 10 en
24 mei, 7 en 21 juni en als laatste
avond 5 juli .
Alle datums onder voorbehoud.
Voor meer informatie, tel. 0297263562 Arkenpark Mur 43, Vinkeveen, e-mail: thcw@xs4all.nl.
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Na Alkwin de wereld in
Regio - Feestelijke diploma uitreikingen op het Alkwin Kollege
In een feestelijk versierde aula
vonden op woensdag 4 en donderdag 5 juli de diploma uitreikingen plaats voor VWO en HAVO.
Bij het VWO zijn dit jaar 109 leerlingen geslaagd, ruim 93% van de
kandidaten hebben het diploma
behaald. Alex Bickelhaupt, Kevin
Dao, Laura Overdam, Laura Toethuis, Nick Vesters en Reina Vroomans zijn cum laude geslaagd.
Ook ontvingen 19 leerlingen de
bul van de Socrates Society: zij
behoren tot de geslaagden met
landelijk de hoogste resultaten.
Bij het HAVO is 85% geslaagd: 113
leerlingen konden het diploma
in ontvangst nemen, Ilja Schultz
cum laude. 4 leerlingen ontvingen de bul van de Socrates Society.
Geslaagden VWO
Carlijn Aarsen; Joris Albers; Sanne Alkema; Savannah Baars;
Daaf Beuse; Alex Bickelhaupt;
Arjan van Bodegraven; Michelle Bolten; Britney Bos; Tara van
den Broek; Birgit de Bruijn; Thimo Burggraaf; Julian Colijn; Kevin Dao; Daniel van Dijk; Bernice Dols; Mitzi van Eijk; Chadi Elktibi; Maira Emanuel; Martijn Emmelot; Babette van den Ende;
Wout Haakman; Inge de Haan;
Cecile Haanstra; Youp Hafkamp;
Mervin Hansen; Renée van Hoek;
Robin Hoekstra; Axel van
den Hoff; Laurie van der Horst;
Edwin van Houte; Marijn Jaarsma; Lola Jansen; Nikki de Jong;
Anne Jongkind; Rick Jurgens; Willemijn van der Keemel; Eva Kees;
Youri Keijzer; Maryse Kempers;
Mike van Koert; Marousha Kooijman; Sterre Kreecke; Annemijn Kruit; Sophia Kruithof; De-

der Drift; Imke Duivenvoorden;
Julia van Ee; Luc van Egdom;
Hesron Emanuel; Hidde Fieggen; Menno Gerritse; Daniël Giacon; Thierry van Gorkum; Karlijn Groen; Melissa Gyurákovics;
Indy Harte; Fee Hartman; Vincent Haverhoek; Daniël Heinsbroek; Barbara Heusinkveld;
Zoë van Hilten; Sam Hoeberechts; Lisa van der Hoorn; Ashley de Horde; Joy Hoving; Veerle de Jong; Mylène Kaandorp;
Pieter Kalam; Kim Karanko; Misty Kas; Tanja Kater; Puk Kempkes; Erlend Keune; Jasmijn Kleinendorst; Isabella van der Knaap;
Eliane Kok; Kim Te Kolsté; Jeffrey Kooij; Noa Korver; Lisa Koster; Luna van der Kwaak; Kenny Lammers; Corrado Lankhoorn;
Michelle de Leede; Bart van Leeuwen; Ronan Lütter; Syb Maarse; Lisa Maas; Han Millenaar; Rody Moen; Joey Nap; Rave Neering; Jurjen Overbeek; Julia Pannekoek; Niels Plooij; Anthony Provily; Naim Rejeb; Lucas de Roo; Simon Roy; Ramon Schaefers; Thijmen van Schaik; Mads Schoonheim; Ilja Schulz; Tess Smit; Menno Soppe; Jacey Springintveld;
Quinten van Stijn; Lévina Stokman; Yasmine Summers; Tom Tazelaar; Eylem Tekiner; Tessa Timmer; Bob Titulaer; Jack Troost; Rachel van Tuijl; Mark van de Vall;
Amber Verkaik; Penny Vermaas;
Geslaagden HAVO
Amani Baker; Sjoerd Balvers; Gi- Angélica Verschragen; Fabièno Been; Renske Beerens; Jet- nne Verschueren; Nova Vlaste Blommestijn; Roan Boerla- man; Jordi Vlieland; Pieter van
ge; Lisa Bolderdijk; Celeste van der Vlugt; Zip Vork; Wiggert Vos;
den Bosch; Flinn Brand; Mat- Jurjen Vries; Chiel Warmels;
thijs Brassem; Thomas Brus- Mees van der Weij; Roy de Wesen; Merit Buffing; Marijn Bur- ij; Raynor van der Weijden; Flogers; Stijn Burgers; Daan Burg- ris Whitton; Brian von Wincgraaf; Marijn Cardol; Jibbe Dietz; kelmann; Bram Wittebrood;
Robin van Donselaar; Yo- Scott Zethof; Sterre Zethof; Liran van Donselaar; Rachel van sa Zürcher Hidde Zwart.

yan Kuijpers; Quinty Kwak; Kiki Lahuis; Dominique Lakerveld; Gert Lek; Thinka Lek; Minke Lenting; Coen Lodder; Linda Luijten; Menno van der Made; Yannick Mahieu; Nick Maijenburg; Jaimy Matser; Jonna van
der Meer; Lotte Oostveen; Emmanuella Opoku; Laura Overdam;
Bob Pietersen; Yara Portengen;
Erna Preljevic; Willemijn Punt; Anke Quast; Lucas de Ree; Charlotte van Renselaar; Emma de Ridder; Thomas Riechelman; Michelle Rijnen; Annerieke Roelofsen;
Marlotte Roldaan; Stijn Ruijter;
Anouschka Schmikli; Bart Schukking; Gido Sluijs; Kim Smit;
Fien Steenbergen; Pelle Stiekel; Annemijn Stokman; Sander Streefkerk; Tim Streefkerk;
Laura Toethuis; Sander Tousain;
Zoë Tzagkaraki; Amber van Unen;
Rosanne Verburg; Tim Verkerk;
Nika Verzijlbergh; Nick Vesters; Rink Visser; Marit Vollmuller; Arinda Vonk Noordegraaf;
Sebastian ten Voorde; Quinty van der Voort; Amber Vos; Rutger Vries; Stassy de Vries; Reina Vroomans; Diederik de Waal;
Britt Wagenaar; Giulia de Wagt;
Anne Wessels; Lisa van Winden;
Sophie Woerden; Rosa Zwarthoed.

Havo socrates en Cum Laude
Cum laude VWO

VWO hoedjes

