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donderdag 24 t/m zondag 27 juli
g-star/diesel/pall mall/jaCK&jones/ltb/Cars/petrol/only/vero moda

Sinds 1971 een vertrouwde keuze
• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. € 25,- p. mnd.
Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

www.vderwilt.nl

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn
Tel.: 06-23564410

Radiomarathon levert ruim
€400 op voor de Voedselbank
Regio - Vrijdag 18 juli was de
studio van RTV Ronde Venen het
decor voor een 12-uur durende
radiomarathon. De jonge radioDJ Joris Klokkers en zijn team
zamelden met de marathon geld
in voor de Voedselbank De Ronde Venen.
Het wekelijkse radioprogramma
op de vrijdagavond Met Joris Jouw
Weekend In, werd eenmalig uitgebreid tot een 12-uur durend radioen tv-programma Met Joris Jouw
Vakantie In. Doel van de marathon
was om geld in te zamelen voor de
Voedselbank De Ronde Venen.
Joris maakte samen met sidekick
en producer Tijmen Molenaar 12

uur lang non-stop radio en tv. Tijdens de marathon waren er optredens van de lokale bands Venice
Queen en Jungle Downtown. DJ’s
Fullhouse, Elmar Willard, Peacore en
Roy ES draaiden een set. Daarnaast
ontving Joris verschillende gasten in
de studio.
“De 12 uur vlogen voorbij mede door
de veelzijdige invulling van de marathon, bijzondere gasten, leuke acts
en hartverwarmende reacties. De
marathon werd extra speciaal door
de bezoekers die onafgebroken keken naar de clip Happy van Pharrell
en de spontane workout van Jolanda Beuving. Ik ben erg blij dat we
met elkaar een mooi bedrag voor
de Voedselbank opgehaald hebben.

Helaas groeit het aantal mensen dat
hiervan afhankelijk is nog steeds.”
De marathon leverde ruim 400 euro
op dankzij gulle donateurs en sponsoren: Primera De Jong,
Van Kreuningen Meubelen, Get
Styled, Juwelier van Beek, Hans
Winter Brillen, Hizi Hair, Swaab Juweliers, Van Yperen Mode, De Suite, Meubelstoffeerbedrijf Mandy
Leek, Albert Heijn Leicester, Par AV
en ES Geluid. Doneren aan de Voedselbank De Ronde Venen kan nog
steeds. Uw bijdrage kunt u overmaken naar RTV Ronde Venen Acties
NL85RABO0158160614.
De overhandiging van het bedrag
aan de Voedselbank zal binnenkort
plaatsvinden.

Aannemingsbedrijf
Gortemulder B.V.
Uithoorn

VOOR NIEUWBOUW
VERBOUWING- RENOVATIEEN ONDERHOUDSWERK
GROOT OF KLEIN,
VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF

HARTELUST B.V.

Het derde Rondje
Eilanden komt eraan

Miele specialist

Regio - Zaterdagmiddag 2 augustus is het zover. Op Zandeiland 1 in
de Vinkeveense Plassen vindt dan
het derde Rondje Eilanden plaats.
Deze zwemloop-wedstrijd is inmiddels uitgegroeid tot een lokale traditie. Een traditie die deelnemers
trekt uit heel Nederland en ver daarbuiten. Het Rondje Eilanden vindt
plaats op en rond de eilanden in de
Vinkeveense Plassen. De 700 deelnemers leggen het parcours lopend
en zwemmend zo snel mogelijk af
over de 12 eilanden. Voor de finale is alleen plek voor de 30 snelste
heren en de 20 snelste dames. Die
mogen vervolgens op een verkorte
versie van het parcours strijden voor
het hoogste schavot. Een spectacu-

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

Eigen technische dienst

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!
Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

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

www.goudwisselkantoor.nl

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 3

pall mall/g-star/gaastra

50-70% Korting!
*op de gehele zomerColleCtie

big l jeans disCount | join fashion | WWW.bigl.nl
zijdstraat 61, aalsmeer | maandag t/m zaterdag | tel: 0297 321177

ADVERTEREN?
IN DE

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

Tankstation
Zijdelwaard

H. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

Gemeente opent
condoleanceregister

Kantoor en werkplaats:
Zijdelveld 19
1421 TG Uithoorn
Tel 0297 563305
info@gortemulder.nl
www.gortemulder.nl

t-shirts/polo’s/shorts/jeans/overhemden/jassen

lair schouwspel voor supporters op
en om de plas. De winst levert niet
alleen eeuwige roem op, er is ook
een heuse turfstekerschop te verdienen. Unieker wordt het niet.
Sportief
Naast mooie prestaties op sportief gebied staat het Rondje Eilanden ook garant voor culturele uitspattingen en gezellig vermaak. Om
een tipje van de sluier op te lichten:
vanaf een platte schuit zullen zeemansliederen live over de plassen
klinken en op het evenemententerrein is muzikaal vermaak in de persoon van de via DWDD bekende
Yori Swart. Dit alles onder het genot van een goede maaltijd en een

lekker drankje. Het fameuze Rondje Eilanden wordt mogelijk gemaakt
door de Stichting Woelig Water. Deze stichting is onder meer organisator van Vinkeveen Ontwaakt, Film
aan de Plas en de Nieuwjaarsduik
en maakt met Het Rondje Eilanden
haar evenementenkwartet compleet. Het mooiste aan het evenement is dat zowel deelnemers, vrijwilligers als publiek genieten van
een heerlijk dagje buiten in ongedwongen sfeer. Dit is het feestje dat
Het Rondje Eilanden heet. En dat alles tegen het schitterende decor van
de Vinkeveense Plassen.
Kom vooral een kijkje nemen op
2 augustus en schrijf je in op de site
www.hetrondjeeilanden.nl.

Regio - Als blijk van steun en medeleven aan de nabestaanden van
de passagiers van vlucht MH17
heeft de ook de gemeente De
Ronde Venen een condoleanceregister neergelegd in het gemeentehuis in Mijdrecht. In Uithoorn
/ De Kwakel kan men terecht bij
het gemeentehuis Uithoorn. Belangstellenden kunnen dit register tijdens kantooruren tekenen.
Op www.rijksoverheid.nl heeft de
rijksoverheid een condoleanceregister geopend waar digitaal condoleance achter gelaten kunnen
worden. Geschokt en verdrietig is
in heel het land gereageerd op de
vliegramp afgelopen donderdag 17
juli in het Oosten van de Oekraïne. Plotseling groot leed, 298 mensen omgekomen uit tien verschillende landen. Het grootste verlies
moet Nederland verwerken, liefst
193 omgekomen passagiers. In De
Ronde Venen en Uithoorn en de
Kwakel zijn gelukkig geen slachtoffers te betreuren, maar menigeen kent wel iemand die in het
vliegtuig van Malaysia Airlines was
gestapt. 193 Doden is ook erg veel
voor een klein land. De impact van
deze ramp is groot, het verlies treft
heel veel Nederlanders.
Lerares
De vliegramp heeft een diepe

wond geslagen in de samenleving.
Amstelveen heeft onverwacht afscheid moeten nemen van Bujanto en Irene Gunawan (54) en hun
zoon Darryl (20) en dochter Sherry (15) en in Leimuiden is geschokt
gereageerd op de dood van Inge
van der Sar (33) en Gijsbert van
Duijn (47).
Inge was lerares op basisschool
De Regenboog in Uithoorn. Ook in
onder andere Hoofddorp en Zwanenburg wordt gerouwd om het
verlies van buren, vrienden en collega’s. Algemeen wordt verondersteld dat het vliegtuig uit de lucht
is geschoten. Eerste prioriteit is de
slachtoffers zo snel mogelijk naar
Nederland te halen. Premier Rutte heeft afgelopen maandag tijdens de bijeenkomst voor de ongeveer 1.000 nabestaanden beloofd dat er alles aan gedaan zal
worden om hun geliefden zo snel
mogelijk naar huis te krijgen. Een
datum voor een nationale herdenking is overigens nog niet vastgelegd en het is ook niet zeker of deze er komt.
Op veel plekken in Nederland is
wel al een minuut stilte gehouden. In het condoleanceregister in
het gemeentehuis hebben burgemeester en wethouders al hun medeleven getoond.

Criminaliteit in eerste helft van dit jaar aanmerkelijk gedaald
Regio - De criminaliteit in De Ronde
Venen is in de eerste helft van dit jaar
aanmerkelijk gedaald in vergelijking
met dezelfde periode vorig jaar. In het
eerste half jaar van 2013 werden nog
990 misdrijven gepleegd.
In de eerste helft van dit jaar waren
dat er 822, een daling van 17 procent.
De daling is voor een belangrijk deel
het gevolg van een vermindering van
het aantal woninginbraken in de gemeente. Waren dat er in de eerste
helft van vorig jaar 122 (waarvan 58
pogingen), in de eerste helft van dit

jaar daalde dat aantal met bijna 30
procent tot 76 (waarvan 32 pogingen). Burgemeester Maarten Divendal: ”De afgelopen periode is in samenwerking met de politie veel aandacht geschonken aan het terugdringen van het aantal inbraken. Zo zijn
bijvoorbeeld verschillende avonden
georganiseerd waar de gemeente en
politie gezamenlijk informatie gaven
over de werkwijze van inbrekers en
tips om inbraken te voorkomen. Voor
deze bijeenkomsten was veel belangstelling. Ook op andere manieren is

informatie gegeven over wat inwoners zelf kunnen doen om een inbraak te voorkomen.’’
Betrekken inwoners
Ook Peter Smit, thematisch coördinator woninginbraken bij de politie,
zoekt de verklaring van het dalende aantal woninginbraken in het samen met de gemeente aanhoudend
betrekken en informeren van inwoners over het voorkomen van inbraken. “Ook leggen we als politie voortdurend de focus op lokale verdach-

ten en vragen we inwoners consequent bij een verdachte situatie direct
en zonder twijfel 112 te bellen. Hiermee neemt de kans op aanhouding
op heterdaad zonder meer toe.” Een
verdachte moet zich binnenkort voor
de rechter verantwoorden op verdenking van mogelijk zeven inbraken.
Deze verdachte kon aan de inbraken
gelinkt worden door het aantreffen
van vingerafdruk- en werktuigsporen.
Minder autokraken
De dalende criminaliteitscijfers wor-

den ook voor een deel verklaard door
een vermindering van het aantal autokraken en fietsendiefstallen. Vonden in het eerste halfjaar van 2013
nog 123 autokraken plaats, in de eerste helft van 2014 was dat met bijna
50 procent gedaald tot 64. Het aantal
fietsendiefstallen daalde van 86 in de
eerste helft van 2013 tot 52 in de eerste helft van dit jaar. Ook het aantal
bedrijfsinbraken en winkeldiefstallen
is in de eerste helft van 2014 gedaald
in vergelijking met dezelfde periode
vorig jaar.
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INFORMATIEF
DE RONDE VENEN
DokteRsDIensten
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het
hele weekend, feestdagen en
voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u.
en 13.30-17.30 u. In de avond en
nacht, in het weekend en tijdens
feestdagen kunt u terecht bij:
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447
GN Woerden, tel. 0348-427851.
BRAnDweeR & polItIe
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.
slAchtoffeRhUlp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
stIchtIng thUIs steRVen
De RonDe Venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, tel. 06-51451130.
stIchtIng RechtswInkel
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.

Apotheek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DIeRenhUlp
Dierenambulance, tel: 0653315557.
DIeRenARtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
BRAnDweeR & polItIe
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.
slAchtoffeRhUlp
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
psychologIsche

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

DIeRenhUlp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.
DIeRenARtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, tel:
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ
Vinkeveen, tel 0297-263758
www.kkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC
Mijdrecht, tel. 0297-241146
psychologIsche
hUlpVeRlenIng
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis,
tel. 0297-285371.
Drs. J.M.M. Simons klin.
psycholoog geregistreerd
psychotherapeut en
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische
hulpverlening De Ronde Venen:
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen.
Bezoekadres: Ingang Kerklaan,
tel. 088-5808000, www.isis.nl,
info@isis.nl
zoRg & zwAngeRschAp
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op tel.nr: 06-47556371 www.
verloskundigenderondevenen.nl
stIchtIng De BAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

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

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

hUlpVeRlenIng
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa, integratief
therapeut, 06-52273699;
www.destroom.info
gezonDheIDszoRgpsycholoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn,
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Praktijk Van ‘t Hoff
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen.
Tel. 06-51994830
www.psychologen-uithoorn.nl

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

Steenrode heidelibel
DUO plants sponsor
Dweikorkest DORST
Regio - Muziekvereging VIOS
Mijdrecht ontvangt van de gemeente DRV zet daarom verschillende acties op touw om komend jaar
over voldoende financiële middelen
te beschikken. U kunt bijvoorbeeld
meespelen met ‘de vriendenloterij’ als vriend van VIOS, of uw online aankopen doen via ‘sponsorkliks.nl’. Daarnaast kunt u ook spon-

Extra kerkopenstelling ter
herdenking neergehaald vliegtuig
Sommige dieren doen je aan de
zomer denken. Ik heb dat met libellen. Niet zo gek, want het zijn
echte zonaanbidders. Je ziet ze
dan ook het makkelijkst bij warm,
zonnig weer. Bij donker weer en
regen kruipen ze weg. Half maart
vliegen de eersten en laten zo
zien dat de zomer in aantocht is.
Elke soort heeft zijn eigen vliegtijd
met daarin een piek. De steenrode heidelibel vliegt van begin juni
tot half november. En het treft: De
piek is van eind juli tot half september. Ook dichtbij huis, want
anders dan de naam doet vermoeden, vliegen ze ook op plaatsen waar geen heide te bekennen is en zelfs zwervend ver van
water. De steenrode heidelibel is
evenals de daar veel op lijkende
bruinrode heidelibel een zeer algemene soort, die in vrijwel heel
Nederland te bewonderen is. De
steenrode libel heeft in tegenstelling tot de bruinrode een ‘hangsnor’. Het zwarte streepje op het
voorhoofd loopt langs de oogranden naar beneden. In Nederland
zijn er 72 waargenomen soorten
libellen en negen daarvan zijn
heidelibellen. Ze zijn vaak niet
makkelijk van elkaar te onderscheiden. Zo zijn er al verschillen tussen de mannetjes en de
vrouwtjes en tussen de jonge en
de oude libellen. Jonge libellen
moeten nog uitkleuren. De steen-

rode heidelibel heeft een eenjarige levenscyclus. Deze libel sterft
enige tijd na de voortplanting. Afhankelijk van de omstandigheden, zoals het weer, varieert de
levensduur van een volwassen libel (wordt imago genoemd) van
enkele weken tot twee maanden.
Na de paring zet het vrouwtje eitjes af in het water. Dat mag stilstaand of zwak stromend water
zijn, als er maar veel zon komt.
De steenrode wil daarbij een
goed ontwikkelde oevervegetatie, maar de bruinrode is juist
een libel die als eerste een nieuwe plek kolonialiseert. Dat wordt
een pionierssoort genoemd. De
steenrode heidelibel overwintert
als ei. In het voorjaar komen de
larven uit de eieren en gaan zich
ontwikkelen op de bodem tussen
de waterplanten en de modder.
De larve doorloopt verschillende stadia voordat zij een volwassen libel is. In het laatste stadium
kruipt de larve uit het water en
vervelt voor de laatste keer. Dat
heet uitsluipen en het duurt enkele uren. Dan worden de vleugels
volgepompt met bloedvloeistof.
Na het uitharden van de vleugels
vliegt de libel weg van het water
en gaat wat zwerven tot zij volwassen is. De cirkel is weer rond.
Bert Fakkeldij,
IVN-natuurgids

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Regio - De R.K. Parochie Emmaüs van
Uithoorn wil zich aansluiten bij het initiatief van de kerken in Amsterdam en
omgeving om op donderdagavond 24
juli de gelegenheid te bieden voor een
moment van stilte en herdenking voor
de slachtoffers en nabestaanden van

Regio - De zomervakantie is officieel begonnen en dat vieren we bij
RTV Utrecht! Upload uw leukste,
gekste of mooiste zomerfoto op onze site: rtvutrecht.nl/zomerfoto en
maak kans op een leuke prijs. Foto’s
kunnen van 21 juli tot en met vrijdag 29 augustus 12.00 uur worden
ingezonden.
Presentator van het Radio M Utrecht
programma U op de Radio! Cobus
Bosscha is hoofdjurylid. “Ik ben heel
erg benieuwd waar onze kijkers en
luisteraars hun zomervakantie doorbrengen.
Dus leg uw zomermoment vast en
stuur de foto in via rtvutrecht.nl/
zomerfoto Wie weet roep ik u op
maandag 1 september uit als winnaar.” De winnaar krijgt een cadeaubon om de winnende foto op
linnen te laten afdrukken.
Van maandag 21 juli tot en met zondag 29 augustus kunt u uw zomerfoto uploaden op onze site: www.
rtvutrecht.nl/zomerfoto. Op 1 sep-

tember wordt de winnaar bekend
gemaakt tussen 15.00 en 17.00 uur
door Cobus Bosscha in U op de Radio

COLOFON
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EditiE 2: dE RondE VEnEn,
MijdREcht, Wilnis,
AMstElhoEk, dE hoEf,
VinkEVEEn, WAVERVEEn
EditiE 3:
UithooRn, dE kWAkEl,
nEs A/d AMstEl
kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433

Is uw huisdier zoek?

centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
126e jaargang

Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Gevonden:
- Mijdrecht, N201: Cyperse kat.
- Abcoude, natuurgebied de Hoge Dijk: Zwart-witte kater.
- Vinkeveen, Achterbos: Rood cyperse gecastreerde kater.
- Mijdrecht, Pr.Margrietlaan: Grijs-witte zeer megere kat.
- Amstelhoek, Benzinepomp: Zwart-witte kat.

de vliegtuigramp van een week geleden. Van 19.00 tot 20.30 uur zal het
kerkgebouw aan het Potgieterplein
open zijn; er is gelegenheid een lichtje te ontsteken en iets op te schrijven
voor wie dat wil. Om 20.00 uur zal de
klok worden geluid.

RTV Utrecht is op zoek
naar zomerfoto’s

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Vermist:
- De Kwakel, Past. J.van Dijklaan: Zwarte gecastreerde kater met
heel klein wit befje.
- Uithoorn, Aan de zoom: Witte poes met cyperse vlekken . Zij is gechipt en heet Diva.
- De Kwakel, Chrysantenstraat: Zwarte kater met klein beetje wit onder de kin. Is 4 jaar en heet Sander.
- Uithoorn, Aan de Zoom: Cypers-grijze Maine Coon. Heet Hiromi.

sor worden van dweilorkest DORST.
U kunt kiezen uit een bronzen, zilveren of gouden sponsorcontract
met een looptijd van een jaar, met
de daarbij behorende privileges. De
eerste gouden sponsor van dweilorkest DORST is DUO-plant. Zij kunnen komend jaar in ieder geval een
optreden van het dweilorkest verwachten!

oplAgE: 16.100

TOF(fe) ijsjes bij De Klimboom!
Regio - In de week van 13 juli 2014 heeft Snackbar TOF bij de
buitenschoolse opvang locaties en
de kinderdagverblijf locatie van De
Klimboom in Mijdrecht en Wilnis
ijsjes aangeboden.
Deze match werd geregeld tijdens de beursvloer in de Meijert

in Mijdrecht. De kinderen hebben
heerlijk zitten smikkelen van het
heerlijke roomijs! TOF, heel erg bedankt voor deze verfrissing! Naast
het uitdelen van de overheerlijke
ijsjes was het ook feest op de BSO!
Er waren BSO dagen in Mijdrecht
en Wilnis en deze dagen werden
gevuld met vele leuke activiteiten

zoals een speurtocht, een springkussen, als piraat verkleden en
nog vele andere spelletjes! Mocht
uw kind graag eens een kijkje willen nemen op de BSO of mocht u
als ouder een rondleiding willen op
het KDV, neem dan gerust contact
op met onze afdeling Klantcontact
via 0346-262887.

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

WWW.MEERbodE.nl

23 JULI 2014

G
Postadres
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
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Bezoekadres
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn
www.uithoorn.nl/digitale_balie
7 dagen per week, 24 uur per dag
Klant Contact Centrum (zonder
afspraak kunt u hier terecht)
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 tot 17.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Telefoon 0297-513111
Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Producten- en dienstenbalie
Met afspraak:
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 13.00 uur
en van 17.00 tot 20.00 uur.
Zonder afspraak:
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.
Gemeentewerf en scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en
zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur
en 13.00 tot 16.30 uur.
Gesloten op dinsdag en donderdag.

Fase 1
Vanaf maandag 14 juli tot en met 1
augustus (met mogelijk uitloop tot
8 augustus) wordt er gewerkt op en
rond het schoolplein.
Fase 2 en 3
In deze fase wordt er gewerkt op
en rond de rijbaan Laan van Meer-

E

N

Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, woensdag,
vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: maandag, dinsdag,
donderdag van 8.30 tot 12.00 uur.

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

Informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn,
tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl.
Geopend op dinsdag t/m vrijdag
van 13.00-17.00 uur.
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken met
hun secretaresse te bereiken op
0297-513151.
Maar u kunt ze ook direct een e-mail
sturen met uw vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

wijk / Polderweg (voornamelijk asfalteringswerkzaamheden). Ook zal
er een gedeelte van de riolering ter
hoogte van het gemaal worden vervangen. Om het verkeer zo min mogelijk te hinderen wordt er geasfalteerd in de avond/nacht.
Vragen
Heeft u vragen over deze werkzaamheden, neemt u dan contact op met
de aannemer Dura Vermeer. Zij zijn
telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 06 - 53599052.

Voor de werkzaamheden voor het
maken van een veilige verbinding
Meerwijk Oost- West is het nodig een
aantal bomen te kappen.

Polderweg worden in totaal 34 bomen terug geplant in verschillende
soorten. Dit zijn 11 essen, 5 sierkersen, 10 berken en 8 haagbeuken.

Het betreft 1 boom bij de Eendracht
(Els) en 18 bomen langs de Polderweg (Essen). De bomen die gekapt
worden staan niet op de waardevolle bomen.
Voor deze bomen worden in totaal 37
bomen terug geplant. In het gedeelte bij de Eendracht worden 3 bomen
terug geplant (sierperen). Langs de

Vragen
Heeft u naar aanleiding hiervan nog
vragen over de werkzaamheden
rondom de veilige verbinding Meerwijk ? Dan kunt u contact opnemen
met dhr. E. Valkenburg van de afd.
Leefomgeving op telefoonnummer
(0297) 513111 of per e-mail via gemeente@uithoorn.nl

Balies G2 op 28 juli gesloten
De balie Werk en Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn en Zorg zijn op
maandag 28 juli gesloten. Ook zijn de telefonische spreekuren gesloten.
Op dinsdag 29 juli staan wij weer voor u klaar

Afsluiting parkeerterrein
Heijermanslaan

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

Rooien bomen verbinding Meerwijk
Oost-West

Vanaf 18 augustus 2014 wordt het
parkeerterrein op Zijdelwaardplein
vanaf Heijermanslaan tot de ingang
C1000 en de langsparkeerplaatsen

T

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, donderdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: dinsdag, vrijdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
De balies in Uithoorn en Aalsmeer
hebben ook op woensdagmiddag
spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur.

Werkzaamheden veilige verbinding
Meerwijk-Oost & -West
Vanaf 14 juli 2014 wordt begonnen
met de werkzaamheden aan de veilige verbinding tussen Meerwijk-Oost
en Meerwijk-West. De werkzaamheden zijn in drie fases verdeeld.

N

Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).

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

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

Gras Toernooi van 22 augustus t/m 1 september 2014; * Clubkampioenschappen Senioren van 5 t/m 15 september 2014. Bezwaar t/m 27 augustus 2014.
Evenemententerrein De Kwakel. Vergunning aan Feestcomité De Kwakel voor
het organiseren van het Polderfeest van 30 juli t/m 3 augustus 2014; Onthefﬁng artikel 35 Drank- en Horecawet aan de heer Maliekhadien voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het Polderfeest van 30 juli t/m
3 augustus 2014. Bezwaar t/m 18 juli 2014.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Eendracht 2. Onthefﬁng artikel 35 Drank- en Horecawet aan OBS De Kajuit
voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het openingsfeest van De Kajuit op 12 september 2014. Bezwaar t/m 28 augustus 2014.
- Skateboardbaan. Vergunning aan Stichting Jongeren Uithoorn voor het organiseren van het evenement Xtreme Showdown op 6 september 2014. Bezwaar
t/m 28 augustus 2014.
- Eems. Vergunning aan Gemeente Uithoorn voor ingebruikname van gemeentegrond voor het plaatsen van een keet van 14 juli t/m 31 oktober 2014; Bezwaar t/m 25 augustus 2014.
- Eendracht 2. Onthefﬁng artikel 35 Drank- en Horecawet aan OBS De Kajuit
voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het openingsfeest van De Kajuit op 12 september 2014. Bezwaar t/m 27 augustus 2014.
- Amstelplein. Vergunning aan Blue Stone voor het innemen van een standplaats voor Oxxio op donderdag 17 juli 2014. Bezwaar t/m 18 augustus 2014.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Verklaring van geen bezwaar aan Sportevenementen.nl BV voor de Gerrie
Knetemann Classic op 14 september 2014.
Zijdelwaard (Europarei)
- Europarei 3. Verklaring van geen bezwaar aan Uithoornse Wieler Trainings
Club voor het organiseren van de BMX-West competitie op 31 augustus 2014.
-

OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Rectiﬁcatie
Woensdag 9 juli is op de gemeentepagina de beroepstermijn bekendgemaakt voor
Bestemmingsplan Boterdijk Eigen Haard locaties 1 t/m 4. Per abuis ontbrak de onderstaande tekst. Die publiceren wij hierbij alsnog.
Vaststelling Bestemmingsplan Boterdijk Eigen Haard locaties 1 t/m 4
Op 26 juni 2014 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het Bestemmingsplan Boterdijk Eigen Haard locaties 1 t/m 4 als vervat in planidentificatiecode
NL.IMRO.0451.BoterdijkEH1tm4-VG01 vast te stellen.
Terinzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad Bestemmingsplan Boterdijk Eigen Haard locaties 1 t/m 4 liggen met ingang van vrijdag 11 juli 2014 gedurende zes weken ter inzage tot en met donderdag 21 augustus 2014. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast
ligt het bestemmingsplan ter inzage www.uithoorn.nl in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis, in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek en
in Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16 te De Kwakel.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de
gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad te wenden en een ieder
als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp.
Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn aﬂoopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op
dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 9 juli 2014

Rectiﬁcatie
Woensdag 9 juli is op de gemeentepagina de beroepstermijn bekendgemaakt voor
Bestemmingsplan Drechtdijk 109. Per abuis ontbrak de onderstaande tekst. Die
publiceren wij hierbij alsnog.

TER INZAGE

Tijdelijk:
- Besluit onttrekken aan het openbaar verkeer: deel parkeerterrein van winkelcentrum Zijdelwaard. Dit besluit inclusief bijbehorende tekening liggen tot en
met 30 juli 2014 ter inzage. Inlichtingen bij Leefomgeving, R.A. van de Pol
(0297) 513 111.
- Uitwerkingsplan Park Krayenhoff, deelgebied B1 tot en met B4. Beroepsperiode 20 juni 2014 t/m 31 juli 31 juli 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. Noorhoff, (0297) 513111.
- Bestemmingsplan Drechtdijk 109. Beroepsperiode 11 juli 2014 t/m 21 augustus 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, W.M. van de Lagemaat, 0297-513111.
- Bestemmingsplan Boterdijk Eigen Haard locaties 1 t/m 4, Beroepsperiode 11
juli 2014 t/m 21 augustus 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, M.W.M. Blonk,
0297-513111.
- Ontwerp-uitvoeringsregeling Natuurcompensatie Noord-Holland. Inzageperiode 16 juli 2014 tot en met 19 september 2014, Inlichtingen bij Leefomgeving,
L. Becker, (0297) 513111.
- Verordeningen sociaal domein gemeente Uithoorn. Inzageperode : 16 juli 2014
t/m 27 augustus 2014, Inlichtingen bij afdeling ontwikkeling, M. Reijnen, (0297)
513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park
Krayenhoff)
- Sportlaan 17, aanvraag omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk wijzigen
van de draagconstructie. Ontvangen 7 juli 2014.
- Weegbree 35, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning aan de voorzijde en het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde.
Ontvangen 7 juli 2014.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Eendracht Skatebaan Meerwijk, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een sport en spelvoorziening bij Skatebaan Meerwijk. Ontvangen 3
juli 2014.

Vaststelling Bestemmingsplan Drechtdijk 109
Op 26 juni 2014 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het Bestemmingsplan Drechtdijk 109 als vervat in planidentiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.BPDrechtdijk109-VG01 vast te stellen.

Terinzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad Bestemmingsplan
Drechtdijk 109 liggen met ingang van vrijdag 11 juli 2014 gedurende zes weken ter
inzage tot en met donderdag 21 augustus 2014. Het bestemmingsplan is digitaal
te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan
ter inzage www.uithoorn.nl in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van
het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis, in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek en in Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16 te De Kwakel.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de
gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad te wenden en een ieder
als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp.
Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn aﬂoopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op
dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 9 juli 2014

Bekendmaking Interne Klachtenregeling
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht moeten gemeentelijke verordeningen, regelingen en delegatiebesluiten algemeen bekend gemaakt worden.

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK

Het college van B&W heeft op 17 juli 2014 de onderstaande regeling vastgesteld:
De Interne Klachtenregeling personeelsvolgsystemen gemeente Uithoorn, 2014

VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Instelling alcoholverbod
Burgemeester en wethouders hebben besloten een alcoholverbod in te stellen.
Dit gebied staat op een overzichtstekening aangegeven. Deze vindt u op www.
uithoorn.nl. Uitzondering is het eventterrein waar Tropical Night wordt gehouden;
Het verbod is van kracht op 30 augustus 2014 (Tropical Night) vanaf 20.00 uur tot
31 augustus 2014 03.00 uur.

Zijdelwaard (Europarei)
- Slauerhofﬂaan 9, het uitbreiden van de woning aan de achterzijde.
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Vergunning kabels en leidingen aan Liander voor het wijzigen en uitbreiden van
het energienet locatie de Oker fase 3. Bezwaar t/m 26 augustus 2014.
- Mijnsherenweg 5, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een afdak voor
het stallen van rijwielen. Bezwaar: t/m 27 augustus 2014.
- Vuurlijn 30. Onthefﬁng artikel 35 Drank- en Horecawet aan Uithoornse Tennis
Club Qui Vive voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken bij het
chalet tijdens: * Open Jeugd Toernooi van 10 t/m 17 augustus 2014; * Open

WWW.UITHOORN.NL

Preventie- en handhavingsplan alcohol vastgesteld
Op 26 juni 2014 heeft de gemeenteraad het Preventie- en handhavingsplan alcohol vastgesteld. Het plan bevat de hoofdzaken over de preventie van alcoholgebruik, met name onder jongeren en de handhaving van de Drank- en Horecawet. In het plan staan de acties die worden ondernomen om alcoholgebruik onder jongeren te voorkomen. Het plan is in te zien op de website van de gemeente.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het
tot haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen
standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen,
nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in
het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten
of interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig
waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen.
Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender
wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt
in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Reactie ‘wat missen
we de dominee’
Beste David,
Naar aanleiding van je stukje
“Wat missen we de dominee”
van 16 juli j.l.: applaus!
Ik mis de rol van de kerk bij
de ondersteuning van de gemeente in haar nieuwe taak:
participeren in een participatie
maatschappij.
Laat de kerk zich bewust zijn
dat haar oude rol van een kleine eeuw geleden weer actueel
geworden is. De rol van praktische naastenliefde in al haar
facetten. Participeren is een
deftig woord, maar de uitvoe-

ring ervan, zowel voor het individu als de gemeenschap, gaat
niet vanzelf. Zie hier de uitdaging om Bid en Werk in de
praktijk toe te passen. Ik weet
dat er op kleine schaal in den
lande prachtige initiatieven
worden voorbereid.
Ook de kerken vinden elkaar
schoorvoetend, de verschillen ondergeschikt makend
aan wat hen bindt. Toch is er
nog veel aan te pakken, op de
diverse terreinen van diakonia
en charitas.
Bud Grüwel

Dweilorkest DORST krijg
nog een sponsor!
Uithoorn - De gemeente De Ronde
Venen gaat de subsidie voor (muziek)verenigingen de komende jaren afbouwen. Subsidie die voor
het voortbestaan van muziekverenigingen erg belangrijk is. VIOS
Mijdrecht zet daarom verschillende acties op touw om komend jaar
over voldoende financiële middelen
te beschikken. U kunt bijvoorbeeld
meespelen met ‘de vriendenloterij’ als vriend van VIOS, of uw online

aankopen doen via ‘sponsorkliks.nl’.
Daarnaast kunt u ook sponsor worden van dweilorkest DORST. U kunt
kiezen uit een bronzen, zilveren of
gouden sponsorcontract met een
looptijd van een jaar, met de daarbij behorende privileges.
De eerste bronzen sponsor van
dweilorkest DORST is CSU-Uithoorn. Zij helpen mee met het
voortbestaan van de club!

Midzomerexpo bij CREA
in Galerie Fort
Regio - Na de eerste expositie van
Galerie Fort in de ruimten van CREA
in Fort aan de Drecht is vrijdagavond 25 juli om 19.30 uur de opening van een nieuwe tentoonstelling. De opening zal worden gedaan
door Harry Peelen, scheidend voorzitter van de oude Galerie Fort aan
de Drecht.
Kunstenaars uit de omgeving krijgen hierbij de gelegenheid hun
werk te tonen. Er is textiel van Dorie
van Dijk en glaskunst van Nico de
Boer. Tevens zijn er beelden van Els
van Foeken, schilderijen van Hen-

ny Woud en foto’s van Wouter Tolenaars. Na de feestelijke opening is
de galerie tot 31 augustus geopend
iedere vrijdag, zaterdag en zondag
van 13.00 tot 17.00 uur.
Daarna worden de ruimten weer gebruikt voor de creatieve cursussen
die worden aangeboden door de
Stichting CREA.Tijdens de expositie
kan er dan ook informatie worden
gekregen over deze cursussen die
begin september weer beginnen.
Ook kan hierover meer worden gevonden op de website www.creauithoorn.com.

Duivensport
“PV Rond de Amstel”
Regio - Afgelopen zaterdag stond
de vierde dagfondvlucht op het programma voor de duiven van de duivenliefhebbers uit onze Regio. Het
was de bedoeling dat de duiven
naar Bourges , midden in Frankrijk, gebracht zouden worden voor
een vlucht van ruim 600 km. Door
het enorme warme weer werden de
duiven naar Sens gebracht op een
gemiddelde afstand van 460 km.
Ten gevolge van dit besluit van de
lossingscommissie is het voor de
duiven toch nog goed te doen geweest. Ze werden gelost om 07:00
uur en waren zodoende voor de
ergste hitte weer thuis. De vroegste duif landde bij Peter Bosse om
12:41 uur op zijn hok aan de Thamerweg in Uithoorn. Vijf minuten later viel de tweede duif bij Hans Half
in de Amstelhoek en de derde duif
landde om 12:48 uur bij Hennie Pothuizen in Vinkeveen. De vlucht voor
de jonge duiven werd afgelast vanwege het te warme weer. Hopelijk
hebben we volgende week iets minder warm weer zodat de jongen voor
hun tweede vlucht kunnen aantreden. In Rayon F werden ook mooie
resultaten geboekt. Daar werd Peter 7e van 477 duiven, Hans 16e en
Hennie 24e.

Over Noord-Holland Zuid stonden
2553 duiven aan de start. Hier werd
Peter 18e, Hans 42e en Hennie 62e.
Uitslag:
01 Peter Bosse, Uithoorn
02 Hans Half, Amstelhoek
03 Hennie Pothuizen, Vinkeveen
04 Theo Kuylenburg, Amstelhoek
05 Darek Jachowski, Mijdrecht
06 Leo v.d. Sluis, Uithoorn
07 Piet v. Schaik, Uithoorn

Regio - Na vele voorbereidingen
was het op 11 juli zover: de Open
Ladiesnight bij Tennisvereniging
Mijdrecht vond plaats. Ondanks de
slechte weervoorspellingen was het
weer fantastisch, waardoor de Ladiesnight al meteen goed begon.
Om 18:30 uur kwamen de 60 dames
zich melden en werden zij verwelkomd met consumptiebonnen voor
koffie met gebak en een glas prosecco.
De Ladiesnight had als thema de
kleur oranje, om nog een beetje in
de WK-sfeer te blijven. Veel vrouwen kwamen dan ook in het oranje en de sfeer zat er goed in.

Zomervakantieactiviteiten
week 4
Regio - Afgelopen week was het
weer zover, kinderen konden meedoen aan de Zeskamp bij ’t Buurtnest. Om 13.30 uur stonden er al vele kinderen klaar om mee te doen
met de warming up. Na de warming
up konden de kinderen sprinten,
hordenlopen, kogelstoten en –slingeren, speerwerpen, verspringen en
frequentielopen. Iedereen kreeg een
scorekaart en met een volle scorekaart kon er fruit van Goudreinet
en limonade gehaald worden. Ruim
100 kinderen hebben genoten van
de activiteiten!
Afgelopen vrijdag was de DJworkshop en aansluitend was de discoavond, mede mogelijk gemaakt door
ParAV. Wat hebben de kinderen genoten!
De laatste week van Zijdelwaard &
Europareis vakantie gaat alweer in,
maar wat is er allemaal te verwachten in week 4?!?
Woensdag 30 juli – Kinderkermis
De laatste week moet natuurlijk wel
heel spectaculair zijn. Kom daarom tussen 13.30 – 17.00 uur genieten van een waar Kinderkermis bij

Open Ladiesnight Tennisvereniging Mijdrecht

’t Buurtnest. Iedereen is welkom!
Voor de kleinere kinderen is er een
octopusspeeleiland, een verkeerspleintje, clownmaskers maken enz.
Voor de grotere kinderen is er Pijl en
Boogschieten, Levend Tafelvoetbal,
Wereldbollenbal en meer. Voor ieder
wat wils! En natuurlijk is er de mogelijkheid om Slush Puppie of Suikerspin te kopen en Esplanade is
aanwezig. Deelname is gratis.
Vrijdag 1 augustus – Bingomiddag
Een bingomiddag kan natuurlijk
niet missen bij de vakantieactiviteiten. Het is bijna een traditie aan het
worden. Ben jij 6 jaar of ouder? Dan
kan je tussen 14.00 – 16.00 uur in
’t Buurtnest genieten van een bingo. Een bingokaart kost 0,50 ct. Er
zijn genoeg prijzen te winnen, dus
kom langs!

Stands
Het clubhuis was gevuld met allerlei stands van verschillende bedrijven en er was van alles te zien en te
doen. Een presentatie over Sabaaydi-massage werd gehouden door
schoonheidssalon Perine, kookstudio De Culinaire Huiskamer uit
Vinkeveen bood fruit- en groentesmoothies aan en er stond tevens
een chocoladefontein waarin fruit
gedoopt kon worden. Doina van Ettikhoven van Praktijk van Acupunc-

tuur en Kruidentherapie gaf informatie en demonstraties over massages en acupunctuur.
Er natuurlijk werd er ook getennist.
De dames werden onderverdeeld in
twee poules, iedereen speelde twee
wedstrijden. Om 22:00 uur eindigde
het tennisgedeelte, waarna er gedanst werd op de dansvloer onder
leiding van muziek met de zingende dj Dennis.
Om 23:30 uur volgde een prijsuitreiking: er was een 1e prijs, een poedelprijs én een prijs voor de mooiste oranje outfit. Ook werden er
veelvuldig prijzen weggegeven door
middel van twee loterijen. Diverse sponsoren hadden meegeholpen om dit geheel mogelijk te maken. Om 1:00 uur kwam het feest
ten einde en gingen de dames huiswaarts na een plezierige avond volop lekker drankjes, hapjes en veel
gezelligheid. Het was een geslaagde avond.
De evenementencommissie van
Tennisvereniging Mijdrecht dankt
alle sponsoren uit Mijdrecht en Vinkeveen die de Ladiesnight 2014
hebben mogelijk gemaakt!

Voor meer informatie kan je kijken
op www.whatsupuithoorn.nl . De organisatoren (What’s Up Uithoorn,
Buurtbeheer Europarei, Buurtbeheer Zijdelwaard en Tympaan de
Baat) zien graag veel kinderen in
deze laatste knallende week.

Cees Verweij wint zomeravondcompetitie biljarten
Regio - De Donkereindse Biljart
Vereniging uit Vinkeveen heeft op
16 juli de slotwedstrijd van de zomeravondcompetitie gespeeld.
Cees Verweij liet verrassend clubkampioen Kees Mooij en clubicoon
Wim van Schie ver achter zich. Cees
realiseerde voor het eerst in de clubhistorie een moyenne boven de 3
en liet daarbij Kees Mooij, Wim van
Schie en Gert van Kreuningen met
een moyenne van gemiddeld 2 ver
achter zich. Gerard van Schie, Ruud
van der Vliet en Jan van Schie kwamen niet tot een moyenne van 2. Zij
speelden om de troostprijs. Cees
Verweij nam de bokaal mee naar
huis en ziet zijn noeste traingingsarbeid van het laatste jaar eindelijk terugbetaald worden. De Donkereindse Biljart Vereniging start in september weer met de voorbereidingen
van de winteravondcompetitie. De-

Horloge
gestolen na
woninginbraak
Uithoorn - In de nacht van donderdag 17 op vrijdag 18 juli is ingebroken in een woning in de Faunalaan.
De dieven hebben zich toegang verschaft via een raam van de keuken
aan de voorzijde van het huis. Alle
kamers zijn doorzocht.
In de gang troffen de bewoners enkele plastic tassen aan met daarin

Winkeldief naar
vreemdelingendienst
Uithoorn - Op dinsdag 15 juli rond
half negen in de avond is in een
winkel op het Amstelplein een win-

ze voorbereidingen bestaan uit een
viertal clinics met vooraanstaande
biljarters en vijf trainingen bij biljartcentra in Brabant. De Donkereindse
Biljart Vereniging is lid van de Vrijgemaakte Nederlandse Biljart Bond
(VNBB). De VNBB heeft vooral aangesloten biljartclubs in Noord-Brabant en Vlaanderen.
Gelet op de progressie die de spelers en in het bijzonder Cees Verweij het afgelopen jaar maakt wordt
dan ook een overstap overwogen
naar de Koninklijke Nederlandse
Biljart Bond (KNBB). De reden van
deze mogelijke overstap is dat spelers dan ook mee kunnen doen met
nationale en mogelijk internationale wedstrijden onder auspicien van
de KNBB. De eerstkomende ledenvergadering op de derde woensdag
in september wordt over een overstap gestemd.
onder andere computerschermen.
Waarschijnlijk zijn de inbrekers er
snel vandoor gegaan. Wel wordt een
goudkleurig horloge vermist.

Poging inbraak
Uithoorn - Tussen vrijdag 18 en
zondag 20 juli is geprobeerd in te
breken in een woning aan de Burgemeester Kootlaan. Met een koevoet is geprobeerd het slot aan de
voorzijde te openen. Dit is niet gelukt. De dieven zijn niet in het huis
geweest. Het slot van de deur is geheel ontwricht.
keldief op heterdaad betrapt. De 21
jarige man zonder vaste woon- of
verblijfplaats dacht er vandoor te
gaan met enkele goederen, maar
dit werd gezien door medewerkers.
De man is voorgeleid bij justitie en
is naar de vreemdelingendienst gebracht. Waarschijnlijk moet de 21
jarige het land verlaten.

Geslaagde saté-duik van
duikteam Thamen
Regio - Wanneer het weer het toe
laat, zoals afgelopen donderdag
17 juli, een heerlijke lange zomeravond is het tijd voor de jaarlijkse
saté duik. Deze wordt dan op korte
termijn georganiseerd. Het was om
20.30 uur verzamelen in Hoofddorp
bij het Haarlemmermeerse bos.
Eerst is er door 18 personen gedoken. Het zicht was niet zo heel goed,
maar er is toch wel wat vis, zoals paling gezien. Toen iedereen het water
uit was en zich stond om te kleden
is de BBQ aangestoken en zijn de
sateetjes op de BBQ gegaan. Onder het genot van een lekker glaas-

je stond iedereen te genieten van de
huisgemaakte saté. Duikteam Thamen is een actieve vereniging die
naast het wekelijks duiken ook nog
andere activiteiten organiseert. Ook
geeft Duikteam Thamen opleiding
voor aankomend duikers tot 1, 2 of
3 ster duiker, de opleiding start half
oktober.
Ook voor een opfriscursus kan je
bij duikteam Thamen terecht. Op
18 september is er een open avond,
van 21.00 tot 23. 00 uur, in zwembad
de waterlelie in Aalsmeer
Kijk voor meer informatie of foto’s
op www.thamen-diving.nl

Vrouwen lastig gevallen
Uithoorn - Op dinsdag 22 juli tussen half zes en zes uur in de ochtend kreeg de politie een melding
dat in het parkje bij De Scheg een
man vrouwen lastig viel.
Een van de vrouwen verklaarde dat
de man naar haar had geroepen
met de vraag eens te kijken.
De vrouw heeft dit niet gedaan,
maar er was een sterk vermoeden
dat de man seksuele handelingen

aan het verrichten was. De vrouw
verklaarde ook de man al eerder in
het park gezien te hebben.
Bij de Monetflat is de betreffende
man, een 24 jarige Uithoornaar, getraceerd en gehoord door agenten.
Hij verklaarde de vrouw wel aangesproken te hebben, maar verder
niets gedaan te hebben. Hij had wel
geplast in de bosjes.
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Activiteitenprogramma
39ste Polderfeest
De Kwakel

Donderdag 31 juli – 26ste
Kooyman Polderloop
Dit wordt de Polderloop voor de
26ste keer georganiseerd, deze
sportieve prestatieloop is de afgelopen jaren uitgegroeid naar meer
dan 1000 lopers. De organisatie
van deze prestatieloop is in handen van het Feestcomite en atletiekvereniging AKU. Hardlopers
komen graag naar dit sportieve
evenement vanwege het afwisselende parcours, de goede organisatie en de uitstekende sfeer. Elke deelnemer ontvang een herinnering en er kunnen diverse prijzen gewonnen worden, waaronder
die voor het verbreken van het parcoursrecord. Inschrijven kan vanaf
18.00 uur in de feesttent.
Het inschrijfgeld voor de 1 km is 1
euro, voor de 4 kilometer 4 euro
en voor de 10 kilometer 6 euro. Om
19.00 uur start de 1 kilometer, de
4 kilometer gaat om 19.15 uur van
start. De lopers van de 10 km starten om 20.00 uur.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Polderfeest op of www.aku-uithoorn.
nl. De prijsuitreiking is om 21.15
uur, waarna Rob Ronald een spetterend optreden zal verzorgen. De
entree in de feesttent is gratis!
Vrijdag 01 augustus –
Kindertheater Hier! Een
Nieuw Dier! & Optreden
Hucksters en IDANCE
Vrijdagmiddag om 14.00 uur kunnen kinderen vanaf 4 jaar lekker
genieten van de twee speurders
Victor en Mika. Entree is gratis.

De Kwakel – Van woensdag 30
juli tot en met zondag 03 augustus viert De Kwakel het 39ste
Polderfeest. Naast de optredens
van diverse artiesten ontbreken
traditiegetrouw de Polderloop,
de zeskamp en de familiedag
niet op dit gezellige feest.
Voor de 39ste editie van het Polderfeest heeft het Feestcomité
een nieuwe activiteit op het programma staan:
Nieuwe Polderfeest activiteit!
10 uur lang wippen!!
Wie durft de uitdaging aan?
Op zondagochtend 03 augustus
om 07:00 uur gaan we van start
in tweetallen. De doelstelling is
om tot 17:00 uur zo vaak en zo
lang mogelijk te wippen. Elke wip
krijgt een teller om zo het aantal keer wippen te kunnen me-

ten. De winnaar is uiteraard het
tweetal dat de wip het meest op
en neer heeft laten gaan of het
langst doorgaat. Voor elk uur
wippen krijg je 5 minuten pauze.
Deze pauze tijd kun je ook opsparen zodat je in het volgende
uur de wip 10 minuten kunt verlaten. De wip zal, met uitzondering van de pauzes, continu in
beweging moeten blijven. Doe je
dit niet, dan lig je uit het spel.
Durf jij de uitdaging aan? De minimale leeftijd voor deelname is
16 jaar.
De bouwploeg van het Feestcomité is de laatste tijd druk bezig geweest met de technische
voorbereidingen voor dit nieuwe
spel. Er is slechts plaats voor 5
tweetallen, dus wees er snel bij!
Prijs voor de winnaars: Voor 10
personen Poldersporten met
daarna een wel verdiende BBQ!!!

’s Avonds gaat de tent vanaf 21.00
uur open en zullen de Huckster De
Kwakel trakteren op een optreden vol met dampende rockcovers.
Daarnaast is er nog een optreden
van IDANCE, een 6-koppige live
band die de dikste rock en hip-hop
riffs uit de muziekgeschiedenis ten
beste zal geven! Kaarten voor dit
spektakel zijn alleen te koop aan
de deur en kosten 15 euro (alle bezoekers die voor 22.00 uur binnen
zijn krijgen 3 gratis consumptiebonnen).

de leeftijdscategorie 12 t/m 15 jaar
gratis, andere teams betalen 15,00
deelnamegeld. Teams dienen zich
uiterlijk om 13.30 uur te melden bij
de jurywagen. De prijsuitreiking is
om 17.00 uur

Zaterdag 02 augustus –
Zeskamp en Party Avond
met de Hilversum House
Mafia en Billy The Kit
Ook dit jaar kan er weer gekleid
worden door de kinderen, die nog
niet mogen meedoen aan de zeskamp. Om 14.00 uur kan er begonnen worden met het maken van
mooie kunstwerkjes. Buiten zullen
er voor de kinderen diverse attracties staan, waarvan gratis gebruik
gemaakt kan worden.
Al jaren is de zeskamp een van de
vaste pijlers van het Polderfeest, en
nog zeer populair onder de deelnemers. Om 14.00 uur wordt er gestart door de teams, die ook dit jaar
weer uitgedost zullen zijn in diverse prachtige creaties voor de dag
zullen komen. De mooiste creatie zal ook dit jaar weer worden
beloond met de mascotteprijs of
de originaliteitprijs. Ook het 10de
Kwakelse Buikglijkampioenschap
zal een mooie strijd opleveren!
Aanmelden voor de zeskamp dan
alleen via de website www.polderfeest.nl. Deelname is voor teams in

Zondag 03 augustus
– Familiedag
Een vertrouwde afsluiter is de familiedag, waarbij er voor jong en
oud genoeg te beleven valt. De
dag wordt geopend om 12.45 uur
met het oplaten van de ballonnen,
waarbij er voor de kinderen leuke
prijzen te winnen zijn.
Daarna zijn de kinderattracties,
binnen en buiten, open voor de
kinderen. Vergeet niet eerst een
strippenkaart in de tent te kopen.
Deze kaart kunnen de kinderen
onder andere gebruiken bij het beroemde goudzoeken, het springkussen, het visspel en de stormbaan.
Ook zijn er op deze zondagmiddag diverse optreden in de feesttent. De afsluiter op deze zondagmiddag is ‘Johnny &the Gangsters
of Love’, het optreden zal bestaan
uit bekende rock & roll hits uit de
fifties and sixties, afgewisseld met
all time favourites.
De entree van de feesttent is de
gehele zondagmiddag gratis, de
tent sluit om 18.00 uur.

’s Avonds zal er een optreden van
de Hilversum House Mafia en Billy The Kit plaatsvinden in de feesttent. De feesttent is vanaf 21.00
uur geopend, de entree is tot 22.00
uur gratis (daarna is de entree 1o
euro).

Woensdag 30 juli –
Polderfeest BBQ
Voor de achtste keer opent
het Polderfeest met de gezellige Polderfeestbarbecue, die
ook dit jaar weer mede mogelijk wordt gemaakt door Slagerij Eijk en Veld, bakker Westerbos
en snackbar ’t Trefpunt. Om de
feestvreugde te verhogen heeft
het Feestcomité de gezellige artiest uitgenodigd, we houden deze naam nog even geheim...
De toegangskaarten zijn tot
en met zaterdag 26 juli te koop
bij Slagerij Eijk en Veld. De entree voor volwassenen bedraagt
12,00. Kinderen van 6 tot en met
15 jaar betalen 8,00. Kinderen tot
en met 5 jaar mogen gratis naar
binnen. Vanaf 17.00 uur is iedereen van harte welkom, de Polderfeestbarbecue sluit om 21.00
uur.

AH Jos van den Berg verwent
gasten van De Zonnebloem
Regio - Op woensdag 16 juli waren
een en tachtig gasten en negentien
vrijwilligers uitgenodigd voor een
verrassingstocht die werd aangeboden door Ah Jos van den Berg. De
een en tachtig gasten werden door
de chauffeurs die vaak voor de zonnebloem rijden om kwart over tien
afgezet bij de bussen op het Potgieterplein. Dezelfde chauffeurs haalden de gasten rond vijf uur weer
op en brachten ze weer naar huis.
Het zag er naar uit dat het erg warm
zou zijn en de organisatoren van deze dag hadden voor alle gasten een
flesje drinken voor in de bus. Om
half elf werd met twee bussen koers
gezet richting de Veluwe. In Nunspeet werd gestopt bij hotel/restaurant Dennenhoeve. De gasten waren wel toe aan een kopje koffie/

ning van de door hen gegeven informatie, want de gasten vonden alles wat voorbij kwam prachtig. Nadat de gidsen de bus hadden verlaten werd via een mooie toeristische
route richting Uithoorn gereden.
Van veel gasten hoorden we na afloop van de dag dat zij het een fantastische dag hadden gevonden. Op

thee en lieten zich dit goed smaken. Het was inmiddels kwart voor
één geworden en tijd voor versterking van het inwendige van de gasten. Veelal wordt op een dergelijke
uitgaansdag een lunch gebruikt met
de gebruikelijke kroket, maar vandaag was gekozen voor senioren diner. Een schot in de roos voor alle
deelnemers. Om twee uur werd iedereen weer terug verwacht in de
bussen. Gelukkig was er in elke bus
een plaatsje vrij gehouden, want in
elke bus kwam een boswachter/
gids aan boord. ’s Middags werd
langs de mooiste plekjes, de mooiste landhuizen en prachtige bospartijen van de Veluwe gereden. Wat
hebben we toch een schitterende plekjes natuur in ons land. De
boswachters hadden veel voldoe-

de eerste plaats natuurlijk een hartelijk dank met applaus voor Jos van
den Berg die deze dag had aangeboden. Ook dank aan de chauffeurs
die de gasten van en naar huis hebben gereden. En niet op de laatste
plaats aan de organisatoren Mies
en Marianne Een dag om nog lang
naar teug te kijken.

Nieuwe outfit voor medewerkers Kaas en Zo
Regio - Het personeel van de delicatesse zaak KAAS en Zo in Uithoorn is trots op de nieuwe bedrijfsoutfit Elke 2 à 3 jaar vernieuwt
Stijn Melenhorst de bedrijfskleding van het personeel van zijn
delicatessenwinkel KAAS en ZO. Hij zegt: “Privé blijf je toch ook
niet steeds in dezelfde kleding lopen, maar koop je af en toe wat
nieuws, waarom dan op het werk niet?”
Het personeel besliste mee hóe hun nieuwe outfit er uit moest gaan

zien. Het werd een zwarte met rood garen afgestikte schort en een
frisse rood/wit geruite blouse. Zowel op schort als op blouse zijn
duidelijk de logo’s van het bedrijf zichtbaar.
Zoals steeds ging ook dit jaar de oude, maar kwalitatief nog zeer
goed bruikbare kleding naar DORCAS, een internationale hulporganisatie die er voor zorgt dat de kleding in één van de Derde
Wereldlanden een tweede leven krijgt.

Hizi Hair en klanten geven ruim 2000
oorlogskinderen een nieuwe start
Regio - Na 2 weken enthousiast
actievoeren doneren de 60 kapsalons van Hizi Hair samen met hun
klanten 23.115,- aan War Child. Een
groot deel van de klanten die Hizi
Hair bezocht tijdens de actieperiode
doneerde een Euro, die de kappersketen verdubbelde. De overkoepelende organisatie van Hizi Hair be-

sloot het bedrag naar boven af te
ronden tot 25.000, waarmee ruim
2000 oorlogskinderen door War
Child kunnen worden ondersteund
bij een nieuwe start in hun leven.
Hizi Hair is al 7 jaar business partner van War Child en vindt het belangrijk om naast aandacht voor

haar klanten, ook aandacht te hebben voor de wereld om ons heen. In
de 59 kapsalons van Hizi Hair maken de professionele haarstylisten
6 dagen per week met passie hun
klanten mooier, door hen persoonlijk te adviseren en een kapsel naar
wens te geven. Bij Hizi Hair kunt u
altijd terecht zonder afspraak.

Na 2 weken actievoeren doneert
kappersketen Hizi Hair samen met
haar klanten 25.000 aan War Child,
waarmee ruim 2000 oorlogskinderen
een nieuwe start krijgen.
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Tour de Kwakel:

Geen gouden lap, maar rode lap bij de
familie Raadschelders
Regio - Henk en zoon Stef stieren
naar voren in het Kwakelse wielerpeloton, zij betwisten elkaar de rode trui. Deze trui is voor de voorspeller die de meeste renners precies op de goede plaats weet te
voorspellen. Omdat hier veel geluk
bij komt kijken wordt deze trui ook
wel de mazzeltrui genoemd. Het gevaar is dat deze trui als een rode lap
op een stier werkt. Mocht er een rode flits in Kudelstaart worden waargenomen dan moet dat wel Henk
zijn die voor zijn leven fietst.

De gele trui bleek een te zware last
voor Mario van Schie, in de bergen
viel deze jonge renner terug. Vader
en zoon, Theo en Vincent Bartels
kwamen deze week opzetten, waarvan Vincent nu het geel mag dragen. Op de voet gevolgd door weer
zo een combinatie, Adrie en zoon
Joris Voorn. De winnaar van verleden jaar, Wim Verlaan, heeft toen
een trend gezet. Al rijden Wim en
zoon Nick dit jaar onzichtbaar mee.
Het tourvirus gaat blijkbaar van vader op zoon, niet alleen het zes-

tig jarig bestaan lijkt gewaarborgd,
maar dit tourspel gaat ook op voor
de Koninklijke honderd jaar.
Strijd
De strijd tussen de ploegen is heel
erg spannend, maar enkele puntjes verschil met elkaar. ‘De Eeuwige Tweede’ staat zelfs eerste, hun
petten zijn nu de kop van Jut. Vincent is de kopman, zijn knechten zijn Willem Holla, Matthijs van
Rijn, Kees vd Meer en Gonny Franken. Gonny is tevens de grootse belaagster van Thijs Holla die het peloton sluit. Thijs moet nu toch wel enige vaart gaan maken om voor het
donker thuis te komen, vandaar die
rode lantaarn. Van de dames heeft
Willy Turk de deegroller van Ria Verhoef overgenomen, Marina vd Hulst
ligt op de loer.
Vanuit Frankrijk gaat de lobby,
voor een rondje Tourhome in 2015,
steeds grotere vormen aannemen. Chris Verhoef heeft de directie daar al bijna zover, ook de renners lijkt hij nu in zijn zak te hebben. Zij kwamen in zijn voorspelde
volgorde over de streep, wat Chris
en zijn vrienden ‘De bende van vier’
de dagprijs in De Kwakel opleverde.
Stil
Vrijdagavond was het stil in het Tourhome, bijna alle deelnemers zochten buiten verkoeling. Deze verkoeling werd aangeboden door Hengelsport, op een uitgelezen zomerse
avond daarvoor. Bijna iedereen aanwezig, nieuwsgierig naar de nieuwe

tussenstand van Mira. Die het druk
had gehad met het nakijken van de
honderd lappen, daarnaast was er
een uitslag van een etappe die op
het laatste moment veranderd was.
Peter en Gerda hadden hun handen vol met het aandragen van mineralen en vetten. Marga Kouw, de
tourdirectrice, was druk met regelwerk. Zo druk zelfs dat ze de volgende morgen ontdekte dat zij haar
voorspelling was vergeten in te leveren. Schrale troost voor haar was
man Henny, hij won de jackpot.
Twee kwartjes omdat hij Ten Dam
als enige had voorspeld. Verdriet en
geluk liggen dicht bij elkaar op erve
Vlasman, wat zal de komende week
weer gaan brengen? Als het maar
gezellig blijft en dat blijft het!
Aanstaande zaterdag komt een televisieploeg naar het Tourhome om
de tijdrit vast te leggen, 17.00 uur
live op RTVNH. Een goede gelegenheid om Tour de Kwakel op de kaart
te zetten voor de tourstart in 2015.
Code rood zal er deze middag op
erve Vlasman worden afgekondigd,
de helikopter zou namelijk voor opspattend grint kunnen zorgen.
1 Vincent Bartels
2 Adrie Voorn Bal
3 Eric Zethof
4 Joris Voorn
5 Alfred vd Belt
6 Roy Klijn
7 Timo Kas
8 John vd Hulst
9 Antoine Groot
10 Joost Hogerwerf
50 Adrie Voorn Krul
100 Thijs Holla
Ploegen:
1 De Eeuwige Tweede
2 Monsieur Chrono
3 De Keizer van Biafra
20 De Tank

83 pnt
82 pnt
82 pnt
80 pnt
79 pnt
79 pnt
79 pnt
79 pnt
79 pnt
77 pnt
68 pnt
68 pnt

En toen gewoon weer
Zomerbridge
Regio - Na het WK intermezzo werd
de bridgedraad weer opgepakt en
mengden zes en dertig paren zich in
de strijd om de hoogste eer en natuurlijk de wijn!
In de A- lijn was dat weggelegd voor
Jan de Jong & Theo Klijn die aan
62,15% ruimschoots genoeg hadden. Ben ten Brink & Jan Bronkhorst
deden ook uitstekend mee met een
tweede plek en 58,33%, gevolgd
door Herman Limurg & Jaap Teunen
die met 57,29% op drie kwamen.
Joop van Delft, in zomer combinatie met Jan Egbers, tekende met
56,94% voor de vierde plaats.
Ruud Lesmeister & Cora de Vroom
spelen wel meer met elkaar en de
vijfde positie met 54,17% is dan ook
meer “comme il faut”!
In de B- lijn was Anton Berkelaar
“back in town” en verraste samen
met Jan Breedijk met een geweldig
percentage van 66,67 vriend en vijand. Wil van der Meer wilde niet te
veel onderdoen voor z’n ex en veroverde met Wim Röling de tweede
plek met 58,68%. Gerda Ruygrok &
Chislaine Edelbroek deelden drie en
vier met Maria Baas & Klaas Verrips
met voor ieder 56,25%. Maria en

Klaas hebben het zweitje kennelijk
te pakken, nu volhouden. Jacques
Joosten & Jos Vlek completeerden
de top vijf met 55,90%.
C lijn
In de C- lijn ging de overwinning
naar Riet & Gerard v/d Meer met de
hoogste score van deze avond van
maarliefst 70,14%, dat wordt volgende keer een rang hoger.
Gerard Cordes & Lineke van Oevelen moesten het met veel minder doen, maar werden toch mooi
tweede met 57,64%. Wies Gloudemans & Debora van Zantwijk volgden als derde met 53,47% en Hetty
Houtman & Atie de Jong bleven als
vierde precies op 50%.
Volgende keer volgt de zevende zitting en zijn we zo ongeveer op de
helft van het zomergebeuren. U
kunt elke woensdagavond meedoen in Dans & Party Centrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn, aanvang 19.45 uur, kosten 6
euro per paar.
Inschrijven per e- mail: gerdaschavemaker@live.nl, per telefoon 0297
567458 of tussen 19.15 en 19.30 uur
in de zaal.

243 pnt
242 pnt
241 pnt
210 pnt

Kooyman Polderloop dit jaar voor de 26e keer
Regio - De polderloop in de Kwakel is in de loop der jaren tot een
loopevenement uitgegroeid waar
een groot aantal lopers uit een grote regio graag voor naar de Kwakel
komen. Dit jaar wordt deze loop al
weer voor de 26e keer gehouden en
de verwachting is dat ook dit jaar
weer tussen 800 en 1000 lopers de
weg zullen vinden naar de start van
de polderloop op het feestterrein in
de Kwakel. Alle deelnemers zullen
na het volbrengen van de loop een
blijvende herinnering ontvangen.
De afgelopen maanden is veel publiciteit gemaakt bij een groot aantal loopevenementen en de folders
die worden uitgedeeld vinden gretig aftrek. Naast het feit dat de lopers naar de Kwakel komen voor
de organisatie en het parcours, is
de sfeer ook een belangrijke factor voor sporters en toeschouwers.
De polderloop is een vast onderdeel
van het polderfeest en dat staat garant voor gezelligheid, enthousiasme en veel toeschouwers.

kan vanaf 18.30 uur en tot 10 minuten voor aanvang van de afstand die
wordt gelopen en vindt plaats in de
tent van het feestcomite.
Het programma is niet veranderd
ten opzichte van voorgaande jaren
en dat betekent dat we om 19.00u.
starten met de 1 kilometer voor de
kinderen tot en met 12 jaar. Naast
een mooie medaille krijgen alle kinderen na afloop allemaal een ijsje.
Om 19.15 uur start de 4 kilometer,

voor alle leeftijden, en het hoofdnummer is zoals altijd 10 kilometer
die om 20.00 uur start.
Op de 1 kilometer krijgen zijn er 3
bekers te verdienen voor meisjes en
jongens tot en met 9 jaar en voor
meisjes en jongens van 10 tot en
met 12 jaar.
Op de 4 kilometer zijn er 3 bekers
voor dames en heren en kunnen bij
de 10 kilometer de eerste 7 dames
en heren waardebonnen verdienen

die zij kunnen benutten bij een van
de sponsors, de Hardloopwinkel in
Amsterdam.
Wij zijn blij dat Kooyman sierbestrating en tuinhout ook dit jaar weer
hoofdsponsor is van de loop.
Informatie over de loop kan worden
ingewonnen bij Jos Lakerveld, 0297
565358 of via
www.polderfeest.nl/polderloop en
www.aku-uithoorn.com

Het feestcomite dat de polderloop
organiseert en atletiekvereniging
AKU werken op een fantastische
manier samen om de loop elke keer
tot een groot success te maken.

Regio - Vorig jaar mocht de Kooyman Polderloop zich verheugen in
een grote belangstelling onder de
jongste jeigd uit de Kwakel en omgeving. Meer dan 170 kinderen verschenen aan de start. Dat bracht
de organisatie wel enigszins in verlegenheid aangezien dit aantal zo
groot was in vergelijking met voorgaande jaren dat er te weinig medailles waren. Dit leidde tot veel teleurgestelde gezichten voor de allekleinsten die deze enorme afstand
hadden overbrugd. Dat is later netjes opgelost, omdat de nabestelde medailles later werden thuisbezorgd.

Dat probleem zal zich dit jaar niet
voordoen, aangezien er meer dan
voldoende medailles zijn ingekocht.
Naast een medaille krijgen alle kinderen na afloop een ijsje.
De start van de 1 kilometerloop zal
om 19.00u. zijn, inschrijven kan vanaf 18.15u. in de grote tent van het
polderfeest. Verzoek aan alle kinderen en ouders om tijdig in te schrijven zodat er op tijd gestart kan worden.
Prijzen zijn er in 4 categorieën: voor
meisjes en jongens tot en met 9 jaar
zijn er 3 bekers en voor meisjes en
jongens van 10 t/m 12 jaar zijn e
rook ieder 3 bekers.

BVU timmert aan de weg

Programma
Dit jaar vindt de polderloop plaats
op donderdag 31 juli. Inschrijven

Petanque

Druk weekeinde voor spelers
Boule Union Thamen

Regio - De spelers en speelsters
hadden een druk weekeinde met de
eerste speelavond van de vrijdagavondcyclus en het clubkampioenschap tête-à-tête.
Aan de eerste speelavond van de
vrijdagavondcyclus namen 30 doubletten deel. Onder de zestig spelers waren zeventien leden van Boule Union Thamen. Het speelsysteem
in de vrijdagavondcyclus is vergelijkbaar met het systeem op de grote tennistoernooien. In het petanque
heet dit het Zwitsers systeem. Winnaars spelen steeds tegen elkaar en
in tegenstelling tot het tennis, waarbij verlies einde toernooi betekent,
spelen de verliezers ook weer tegen
elkaar. Er worden drie partijen gespeeld en daarna wordt een eind-

Veel enthousiasme bij
kinderen Polderloop

stand opgemaakt op basis van het
aantal gewonnen partijen en het
puntensaldo. Vier van de acht equipes van Boule Union Thamen kwamen ongeschonden door de eerste
ronde. Alleen de equipe Hoekstra/
van Rekum won ook de tweede partij. De equipe Ben Disseldorp/Rob
Scheewe speelden hun eerste vrijdagavondcyclus en boekten hun allereerste overwinning in de tweede ronde. In de finaleronde speelden Ina Hoekstra/Henk van Rekum
tegen de equipe Horn/Godfried uit
Badhoevedorp. Een derde winstpartij zat er helaas niet in. De tegenstander was gewoon op alle fronten sterker. Van de overige equipes
van Boule Union Thamen waren er
twee die hun partij in de derde ron-

de wonnen. De equipe Jacobs/Atanes Limia kwam daardoor ook op
tweemaal winst.
Vier equipes bleven deze avond ongeslagen en eindigden in de rangschikking dus op basis van het puntensaldo.
De uitslag:
1. Mitch Horn/Stanley Godfried
PU Badhoevedorp
3 +32
2. Milan Saunier/Dick Kraaijenoord
Les Boules Fleuries Lisse
3 +29
3. Max en Ludwig Tophoven
Mix
3 +24
4. Mimi Tchang/Junior de Jong
PU Badhoevedorp
3 +12
5. Etienne Callenbach/Simon van
Rijn De Gooiers Loosdrecht 2 +20
6. Wim Versteeg/Adrie Baerst
De Gooiers Loosdrecht
2 +12
7. Kees en Jikke Rakes
PU Badhoevedorp
2 +11
8. Ina Hoekstra/Henk van Rekum
Boule Union Thamen 2
+7
9. Peter Balkenende/Michael Voorn
Les Boules Fleuries Lisse
2+6
10. Jaco de Haan/Tine Siegel
Mix
2+4
Vrijdag 25 juli vindt de slotavond
plaats. Naast de avondprijzen is er
voor de drie beste equipes over de
twee avonden nog een extra prijs
beschikbaar.
Anderhalve dag later, op zondag 20
juli, traden achttien leden van Boule

Union Thamen in het strijdperk aan
de Vuurlijn om onderling uit te maken wie de sterkste in het tête-à-tête spel zijn. Deze spelsoort vergt een
aparte techniek omdat er per equipe maar drie boules in het spel zijn,
terwijl dat bij doubletten en tripletten zes boules is. Na een voorronde van drie partijen gingen de nummers 1 t/m 8 verder via een afvalsysteem om te komen tot de clubkampioen 2014.
In de kwart finales werden Angèle
Smit, Günther Jacobs, Nel Bloemers
en Corrie Lodewijks uitgeschakeld.
Datzelfde overkwam Michiel Buchner en Henk van Rekum in de halve finale. De finale werd een mooie
strijd tussen Ria van Beek en Alex
Smit. Het terrein was best lastig te
bespelen. Door de droogte was het
terrein hard en was het moeilijk om
de snelheid van de boules te controleren. Nadat de partij aanvankelijk gelijk op ging, was het Ria van
Beek die toch de beste controle
over de boules had en de finale met
13-8 won. Ria van Beek werd daardoor de 22e kampioen tête-à-tête in
27 kampioenschappen.

Regio - De Bridgevereniging Uithoorn (BVU) is constant op zoek
naar mogelijkheden om mensen enthousiast te maken voor het spelen
van bridge in clubverband. De BVU
doet dat onder andere door de mogelijkheid te bieden om in huiselijke sfeer (in overleg, op dinsdag- of
woensdagmiddag/-avond) bridgelessen te volgen onder leiding van
Hans Wagenvoort.
Deze lessen zijn er enerzijds op
gericht om belangstellenden nader kennis te laten maken met de
bridgesport (in ca. 10 lessen worden deelnemers, in groepen van 4,
bekend gemaakt met het bridgespel
en zij zijn daarna in staat om in clubverband aan de wekelijkse bridgeavond deel te nemen) en anderzijds om de verknochte “thuisbridgers”, die meestal dezelfde tegenstanders c.q. bridgekennissen hebben, in een 5-tal lessen klaar te stomen voor het spelen in clubverband
tegen een breed scala van tegen-

standers van vergelijkbare sterkte.
De BVU kent voor deze nieuwe leden een “proef- of kennismakingslidmaatschap” voor de eerste twee
maanden met slechts een geringe
administratieve bijdrage.
Ter informatie: De BVU is een gezelligheidsvereniging die van september t/m mei zijn clubavond heeft op
de maandag in sporthal De Scheg.
Er wordt altijd in een gemoedelijke
sfeer gespeeld (geen “mes op tafel”), hetgeen niet wegneemt dat
de bridgeprestaties niet uit het oog
worden verloren. De club “verenigt”
als het ware het presteren aan gezelligheid.
Belangstelling? Neem dan voor
aanmelding contact op met de secretaris van de BVU Marineke Lang,
zij is (na 18.00 uur) bereikbaar onder telefoonnummer 569432 of via
e-mail bvu@telfort.nl of bel, voor
nadere informatie en mogelijkheden
omtrent de bridgelessen, met Hans
Wagenvoort, 06-53 368 948.

Aanmelden voor reünie
TVA 100 jaar
Regio - Dit jaar is het een eeuw
geleden dat Turn Vereniging
Aalsmeer (TVA) werd opgericht.
Vanuit TVA werden maar liefst zes
takken van sport in het leven geroepen: naast turnen waren dat
handbal, twirl, majorette, atletiek,
badminton en basketbal.
De oorsprong was echter de turnsport.
Om de oprichting te gedenken
wordt op zaterdag 27 september
een reünie georganiseerd in de
burgerzaal van het gemeentehuis

in Aalsmeer. Als u lid bent geweest van TVA, kunt u zich aanmelden via infotva100jaar@gmail.
com.
Of postadres: Einthovenhof 18,
1433 BS, Kudelstaart. Doe dit vóór
24 augustus. U kunt er bij zijn
voor 12,50 euro en dat is inclusief
koffie of thee, een lunch en een
hapje en drankje. De reünie duurt
van 15.00 tot 21.00 uur. Verdere informatie: 06-22598026 (Dick
van der Meulen) of 06-51094994
(Dirk van Leeuwen).
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Genieten in tropisch Aalsmeer

Verkoeling op, in en bij het water!
Aalsmeer - Het was warm afgelopen weekend, tropisch heet en
de verwachting is dat deze week
de zon zich opnieuw van zijn
zonnigste kant gaat laten zien.
Met name vrijdag en zaterdag is
massaal verkoeling gezocht op,
in en bij het water. In zwembad
De Waterlelie was het ‘toppie’
druk en heel gezellig met muziek
en met de jeugdige bezoekers
werden allerlei waterspelletjes
gedaan. Natuurlijk was de glij-

baan in trek en werden er op de
duikplank de prachtigste sprongen gemaakt. Ook Het Oosterbad mocht vele zon- en waterliefhebbers verwelkomen.
Het was mutje vol rond en in
het openlucht zwembad en ook
hier waren de glijbanen populair en werden onderlinge wedstrijdjes gehouden wie de mooiste en gekste sprongen van de
duikplanken maakte. De bezoe-

kers aan beide zwembaden komen vooral uit Aalsmeer, maar
ook steeds meer inwoners uit de
regio hebben de weg gevonden
naar de zwembaden in de gemeente. En menigeen heeft inmiddels de weg naar het twee
jaar terug gerenoveerde Surfeiland ontdekt met klim- en klauterattributen, het heerlijke zandstrand om kastelen te kunnen
bouwen, het afgelijnde zwembad waar het met mate dieper

wordt en de landtong als zonneweide eerste klas! En dan heeft
Aalsmeer natuurlijk nog haar
prachtige
Westeinderplassen
met smalle doorvaarten en eilanden en de grote Poel waar bootjes gezellig naast elkaar worden
verankerd om vervolgens een
heerlijke frisse duik te nemen.

Geniet mee in tropisch Aalsmeer
met foto’s van
www.kicksfotos.nl.
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