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AVIA Zijdelwaard

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Hoogvliet blaast niet af maar 
gaat kleiner en lager door!
Mijdrecht - Nu nieuwe eigenaar 
Hoorne Vastgoed zich met de aan-
staande verbouwing van winkelcen-
trum De Lindeboom doet gelden, 
rijst de vraag wat Hoogvliet Beheer 
met het verpauperende Molenhof 
gaat doen. Hoe ver is men? Gaan de 
plannen nog door allemaal of wordt 
het afgeblazen? Niets wijst er mo-
menteel op dat er iets gebeurt. Wij 
vroegen het maar eens aan direc-
teur Cor Jan Schreuder van Hoog-
vliet Beheer. Hij verwees voor nade-
re informatie naar de gemeente De 
Ronde Venen. Een woordvoerster 
liet om te beginnen desgevraagd 
weten dat de ‘sociale werkplaats’ 
Pallas voor Hoogvliet een mooie tij-
delijke invulling van de ruimte was 
waarin ooit Blokker zat. De geruch-
ten als zou Pallas er om uiteenlo-
pende reden uit moeten en verhui-
zen naar een andere locatie, kon zij 
niet onderschrijven. “Er is wel ge-
sproken over de sloop van de voor-
malige Aldi, maar de bewoner op 
de hoek van de Kerkvaart, de heer 
Van Beek, is bang voor schade aan 
z'n woning. Overigens ontbreekt op 
dit moment ook de noodzaak voor 
sloop. Maar Hoogvliet houdt abso-
luut de vaart erin. Dat wel. Men be-
reidt momenteel een wijzigingsplan 
voor, een soort mini-bestemmings-
plan. Daarvoor heeft Hoogvliet een 
aantal onderzoeken uitgezet. Hierbij 
kan worden gedacht aan verkeers-
bewegingen, geluid, bodemgesteld-
heid, consequenties van sloop oude 
panden op de omgeving en derge-
lijke. Afstemming met de omgeving 
speelt een belangrijke rol. Hoogvliet 
praat met zowel Van Beek als eige-
naren van omliggende panden om 
tot een optimale situatie te komen 
voor alle partijen. De architect werkt 

het plan, dat in maart aan de raad 
is getoond, nu gedetailleerd uit. Nog 
deze zomer verwacht Hoogvliet een 
conceptwijzigingsplan aan te leve-
ren bij de gemeente. Na de zomer 
kan dan met omwonenden worden 
gesproken en kan de offi ciële pro-
cedure worden opgestart. Voor ons 
als gemeente is er op dit moment in 
ieder geval geen aanleiding om ac-
tief naar buiten te treden. Dit doen 
we zodra het wijzigingsplan meer 
defi nitieve vorm krijgt,” aldus de 
woordvoerster.

Hoogvliet wordt ‘Laagvliet’
Het gewijzigde plan van Hoogvliet 
Beheer omvat een supermarkt met 
minder vloeroppervlak, minder ove-
rige detailhandel en minder wonin-
gen. Hiermee neemt ook de parkeer-
behoefte af, waardoor de gebouw-
de parkeervoorziening boven de su-
permarkt kan vervallen. De kosten 
van het plan en het risicoprofi el wij-
zigen met deze ingrepen eveneens 
grondig, waardoor de haalbaarheid 
van het plan wordt vergroot. Hoog-
vliet Beheer heeft een conceptplan 
voor het ‘nieuwe’ Molenhof uitge-
werkt met de hiervoor genoemde 
uitgangspunten. Bovendien heeft 
dit plan in diverse opzichten min-
der effecten op de directe omge-
ving dan het vorige plan. Het hui-
dige conceptplan verschilt aan-
merkelijk met het oorspronkelijke 
waarmee de gemeenteraad in 2014 
heeft ingestemd. Toen werd uitge-
gaan van 20 tot 24 woningen, waar-
van 6 grondgebonden woningen 
aan de achterzijde van het perceel. 
Nu gaat het om een tiental wonin-
gen (appartementen) aan de Dorps-
straat. In 2014 werd uitgegaan van 
3.100 m2 verhuurbare winkelruimte 

waarvan 1.800 m2 supermarkt (ex-
clusief magazijn-, expeditie-, facili-
taire en technische ruimte). Nu is de 
supermarkt teruggebracht tot 1.500 
m2 en de overige winkelruimte tot 
354 m2. In het nieuwe plan is sprake 
van een gebouw aan de Dorpsstraat 
(in feite het doortrekken van de be-
staande bebouwing, bestaande uit 
winkelruimte op de begane grond 
en woonappartementen daarboven) 
plus daarachter een supermarkt aan 
de Kerkvaart bestaande uit laag-
bouw. Parkeren vindt plaats tussen 
beide bouwdelen in op maaiveldni-
veau en niet meer bovenop een par-
keerdek. Het verkeer van en naar de 
nieuwe super wordt geleid via Hof-
land, de Dorpsstraat en de verbrede 
Kerkvaart. Juist deze route is voor 
een aantal bewoners in de omge-
ving aanleiding geweest hiervoor 
een bezwaar in te dienen, want de 
verkeersintensiteit zal hierdoor toe-
nemen. Al met al brengt het pro-
ject verkeerskundige consequenties 
met zich mee evenals dat het con-
sequenties heeft voor de openbare 
ruimte. Die zullen inzichtelijk moe-
ten worden gemaakt alvorens de of-
fi ciële procedure van bestemmings-
planwijziging en het verlenen van 
omgevingsvergunningen in gang 
kunnen worden gezet.
Stel dat het allemaal doorgaat dan 
komt er een moment dat er aan de 
Dorpsstraat en de Kerkvaart een 
grote bouwput ontstaat. Immers, 
grote kans dat ook de nieuwbouw 
van het nieuwe zorgcentrum Zon-
nehof Mijdrecht terzelfder tijd van 
start zal gaan. Komt bij dat win-
kelcentrum De Lindeboom even-
eens op de schop gaat. We wach-
ten de verdere berichten na de zo-
mer graag af.

Impressie van de Hoogvliet supermarkt aan de Kerkvaart (Ref.: Groosman Partners architecten)

Aanrijding tussen
wielrenner en scooterrijder
Regio - Vorige week zondagmid-
dag vond er een aanrijding plaats 
tussen een wielrenner en een 
scooter.
Deze vond plaats aan de Ring-
dijk in Amstelhoek, ongeveer ach-
ter het benzinestation. De wielren-

ner kwam met de schrik vrij. De 
bestuurder van de scooter raakte 
hierbij gewond en werd per am-
bulance naar een ziekenhuis ver-
voerd. Hoe de aanrijding heeft 
kunnen gebeuren, wordt nog on-
derzocht.

Radio Rick FM verhuist 
naar De Kwakel
Uithoorn/De Kwakel - Vanwege 
de ophanden zijnde sloop volgend 
jaar januari van de Straatsburgfl at 
aan de Europarei moet ook de po-
pulaire regionale radiozender Radio 
Rick FM noodgedwongen verhuizen 
naar een andere locatie. Die is zoals 
het er nu naar uitziet gevonden in 
De Kwakel. Bestuursvoorzitter Jan 
Tilburgs zegt hier het volgende over: 
“We willen op termijn overstappen 
naar het Dorpshuis De Quakel mid-
den in het centrum van het dorp. 
Wij hebben het bestuur voorgesteld 
om daar een stuk van de boven-
verdieping te gaan huren. Het plan 
is een deel te gaan verbouwen om 
het voor ons geschikt te maken en 
zijn al een poosje bezig in een geza-
menlijk overleg met de mogelijkhe-
den daarvoor. Als alles vlot verloopt 
hopen we in november dit jaar alles 
klaar te hebben waarna we kunnen 
overgaan. Maar er komt nog wel 
wat meer bij kijken natuurlijk, zo-
als de nodige vergunningen van de 
gemeente. Dat laatste is mede be-
palend hoe snel we het met elkaar 
rond kunnen krijgen. Daarnaast ho-
pen we op medewerking en bijdra-
gen van onze sponsors. Ook daar-
mee zijn we druk doende.”

Het feit dat Radio Rick FM een 
samenwerking aangaat met het 
Dorpshuis is niet alleen voor de ra-
diozender gunstig, want dan heeft 
die een nieuwe plek gevonden voor 
haar uitzendingen, maar zeer zeker 
ook voor het Dorpshuis. Dat krijgt 
daardoor meerwaarde in haar be-
langrijke sociaal-maatschappelijke 
functie voor het dorp en de omge-
ving. Juist nu de gemeente ook het 
Dorpshuis niet ontziet in haar bezui-
nigingsdrift waardoor het op jaarba-
sis 25.000 euro aan subsidie heeft 
moeten inleveren, is dit een goede 
ontwikkeling. Een volgende tegen-
slag, als je dat zo zou kunnen noe-
men voor het Dorpshuis, was dat tij-
dens de laatste gemeenteraad op 
donderdag 25 juni een voorstel van 
het CDA om een groot deel van de 
subsidie te compenseren ‘uit een 
ander potje’ het niet haalde in de 
stemmingen. Dan is de bijdrage van 
Radio Rick FM in de vorm van een 
huurprijs méér dan welkom. Overi-
gens kan het Dorpshuis altijd nog 
een beroep doen op het nieuwe 
Participatiefonds van de gemeente 
door daaruit een bijdrage te vragen. 
Wij houden u op de hoogte van de 
verdere ontwikkelingen.

Ineke Schuttel 12½ jaar 
bij Ceres
Uithoorn - In een prachtig versier-
de kantine werd vorige week bij 
Stichting Ceres het feit gevierd, dat 
medewerkster Ineke Schuttel op 20 
juli 2015 12½ jaar in dienst bij Stich-
ting Ceres was. 
Veel collega’s, ook vrijwilligers die 
vrij waren, kwamen naar de Indu-
strieweg in Uithoorn om dit feit sa-
men met Ineke te vieren. Ineke werd 
in het zonnetje gezet en ontving een 
prachtig boeket bloemen en een ca-
deaubon om samen met haar man 
een keer heerlijk uit eten te gaan. 
Op de foto staat Ineke bij een ge-
deelte van haar ‘eigen’ afdeling, 
de kleuter- en kinderkleding. Door 
haar jarenlange betrokkenheid is 
Ineke een lopende encyclopedie ge-
worden binnen de Stichting Ceres, 
waar iedereen altijd met vragen te-
recht kan. 

Omgevingsvergunning voor 
McDonalds aan de Zijdelweg
Uithoorn - Februari van dit jaar liet 
de Fast Food keten McDonalds in 
een persbericht weten plannen te 
hebben om achter het Shell tanksta-
tion aan de Zijdelweg een vestiging 
op te zetten met daarbij een par-
keerterrein. Men had dit voorgelegd 
aan de gemeente Amstelveen wiens 
grondgebied het is. Recent liet het 
college van B&W van Amstelveen 
weten geen bezwaar te hebben te-
gen dit voornemen en verleen-
de dienovereenkomstig een omge-
vingsvergunning aan McDonalds. 
De omgevingsvergunning is afwij-
kend van het bestemmingsplan Leg-
meerpolder-Zuid omdat de voor de 
locatie geldende bestemming Agra-
risch-Glastuinbouw is en het Fast 
Food restaurant een horecafunc-
tie heeft. De McDonalds vestiging is 
bedacht op een terrein in de zuid-
oosthoek van het in de toekomst be-
oogde bedrijventerrein Amstelveen-
Zuid langs de N201. Het perceel ligt 
achter het Shell tankstation tussen 
het talud van de N201 en de nog 
door te trekken Meerlandenweg. 
Die wordt het vervolg op het nu nog 
doodlopende stukje asfaltweg in de 
bocht bij de toerit naar het tanksta-
tion. De beoogde plek is uiterma-
te geschikt voor Fast Food restau-
rant omdat het een ondersteunende 

Nu nog drassige grond, maar als het allemaal mee zit, wordt nog dit jaar hier 
een begin gemaakt met de bouw van een McDonalds Fast Food restaurant 
achter het Shell tankstation aan de Zijdelweg. Op de achtergrond het talud 
van de N201 en de fl ats aan de Europarei.

functie kan vervullen bij het nog te 
realiseren bedrijventerrein.
Overigens mag McDonalds de 
schop nog niet in de grond laten 
steken omdat tegen het besluit de 
omgevingsvergunning te verlenen 
door omwonenden/ondernemin-
gen zienswijzen (bezwaarschriften) 
kunnen worden ingebracht. Het be-
sluit en de bijbehorende stukken lig-
gen om die reden in het gemeente-
huis van de gemeente Amstelveen 
tot en met 26 augustus voor iedere 

belanghebbende ter inzage. Als er 
geen zienswijzen worden ingediend 
kan McDonalds nog dit jaar met de 
bouw van het Fast Food restaurant 
en de aanleg van het parkeerterrein 
beginnen. De locatie is bijna op de 
grens met de gemeente Uithoorn. 
De nieuwe McDonald’s zal onge-
twijfeld dan ook voor inwoners van 
Uithoorn en het nabijgelegen indu-
striegebied een aanwinst en interes-
sant kunnen zijn. Om die reden ge-
ven wij er dan ook bekendheid aan.
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www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 
ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

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

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

sociaal loket 
(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
telefonisch (0297) 513111 
en met afspraak::
ma., di., do.  08.30-14.00 uur

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

informatiecentrum 
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr. 13.00-17.00 uur

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

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissievergade-
ringen en informatie over de raad op 
www.uithoorn.nl/bis
Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via 
hun secretaresse: 0297-513151. 
U kunt ze ook een e-mail sturen 
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFOn

Gemeente Uithoorn

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 bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar 
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas 
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht 
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCeDuRe 
ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bi-
bliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van 
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vin-
den in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet 
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer on-
gedaan moet worden gemaakt).

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet 
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorzie-
ning worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 

OFFiCiëLe meDeDeLinGen en BeKenDmaKinGen

w w w . u i t h O O R n . n L

Zwemmen in oppervlaktewater is 
goed mogelijk, maar niet overal en 
altijd. Het zwemmen in  oppervlakte-
water is niet zonder gevaren. Denk 
bijvoorbeeld aan onverwachte stro-
ming, de aanwezigheid van vracht-
schepen en de kwaliteit van het wa-
ter. Ook het springen van bruggen 

brengt gevaren met zich mee. Op 
de website www.zwemwater.nl kun 
je zien waar je veilig kunt zwemmen 
en leest je meer over de risico’s van 
zwemmen in oppervlaktewater. Of 
bel met 0800 99 86 734 voor meer 
informatie.

Zwemmen in oppervlaktewater

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 presi-
dent van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorzie-
ning te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem rich-
ten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden 
u kosten in rekening gebracht. 

DiGitaLe BeKenDmaKinGen
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden 
niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de 
overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, 
uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verorde-
ningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.officielebe-
kendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om 
op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.

Welke bekendmakingen vind ik op www.officielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 teR inZaGe
Tijdelijk: 
- Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet. Inzageperiode: 18 juni 2015 

tot en met 6 augustus 2015. Inlichtingen bij afdeling Sociale Voorzieningen 
(0297) 513 111.

- Vaststelling uitwerkingsplan “Legmeer-West, de Toekomst, fase 2” Inzagepe-
riode 24 juli 2015 t/m 3 september 2015. Inlichtingen bij A. Stevens, Publieks-
zaken (0297) 513 111.

- Wijzigingsplan De Kwakel - wro-zone - Wijzigingsgebied 2. Inzageperiode 24 
juli 2015 t/m 4 september 2015. Inlichtingen bij D. van der Pol afdeling Pu-
bliekszaken (0297)513111.

 inGeDienDe aanVRaGen OmGeVinGsVeRGunninG
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.

meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Rietgans 2 t/m 6 en 28 t/m 34, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzi-

gen van de gevels van de tweede verdieping. Ontvangen 9 juli 2015.
thamerdal
- Prinses Christinalaan/Dreeslaan, aanvraag omgevingsvergunning voor het 

kappen van 7 paardenkastanjes. Ontvangen 14 juli 2015.
- Prinses Christinalaan 135, aanvraag omgevingsvergunning voor het realise-

ren van een terras. Ontvangen 6 juli 2015.
Zijdelwaard (Europarei)
- Brederolaan 42, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

dakkapel aan de voor- en achterzijde. Ontvangen 13 juli 2015.
- Zijdelweg 23, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dak-

kapel aan de voorzijde. Ontvangen 11 juli 2015.

 VeRLeenDe (OmGeVinGs-)VeRGunninGen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Vuurlijn 50, vergunning voor van Ossewaarde Participaties voor een aansluit-

vergunning riolering. Bezwaar t/m 26 augustus 2015.
- Boterdijk 91, vergunning aan St. Feestcomité De Kwakel voor het organiseren 

van het Polderfeest op 29 juli t./m 2 augustus 2015. Bezwaar t/m 17 augustus 
2015.

- Iepenlaan 26a, omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning. Be-
zwaar: t/m 25 augustus 2015.

- Vuurlijn 56, omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van de be-
staande bedrijfswoning. Bezwaar: t/m 26 augustus 2015.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Kray-
enhof)
- Evenemententerrein, vergunning aan de Stichting Harley-weekend Uithoorn 

voor het organiseren van All American Sunday op zondag 19 juli 2015. Be-
zwaar t/m 20 augustus 2015.

- Korenbloem tussen nummers 86 en 94, verklaring van geen bezwaar voor het 
organiseren van een buurtbarbecue op zaterdag 26 september 2015.

Dorpscentrum
- Dorpsstraat, Koningin Julianalaan tot aan Prins Clausstraat, Marktplein, Wil-

helminakade tot Stationsstraat, Schans nr.1 tot aan Amstelplein 99b en Prin-
ses Irenelaan vergunning voor Star Promotions voor het organiseren van een 
kadomarkt. Bezwaar t/m 20 augustus 2015.

- Koningin Julianalaan 48, vergunning voor het plaatsen van een afvalcontainer 
van 22 juli t/m 29 juli 2015. Bezwaar t/m 26 augustus 2015.

thamerdal
- Kazemat parkeerplaats (op het hofje), verklaring van geen bezwaar voor het 

organiseren van een buurtbarbecue op zaterdag 22 augustus 2015.
Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein, vergunning voor Perlo Plaza voor het herinrichten van het 

terras. Bezwaar t/m 25 augustus 2015.
- Arthur van Schendellaan 55, verklaring van geen bezwaar voor het organise-

ren van een buurtbarbecue op vrijdag 14 augustus 2015.
- Arthur van Schendellaan 100a, vergunning voor het organiseren van de Speel 

Mee week van 10 t/m 14 augustus 2015. Bezwaar t/m 26 augustus 2015.
Bedrijventerrein uithoorn
- Wiegerbruinlaan 73, omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestem-

mingsplan voor de verkoop van auto’s. Bezwaar: t/m 20 augustus 2015.
De Kwakel
- Iepenlaan 26a, omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning. Be-

zwaar: t/m 25 augustus 2015.
- Vuurlijn 56, omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van de be-

staande bedrijfswoning. Bezwaar: t/m 26 augustus 2015.

 OVeRiGe BeKenDmaKinGen

 BeKenDmaKinG ReGiOnaLe BeLeiDsReGeLs uRGentie en 
 BeLeiDsReGeLs wOOnRuimteVeRDeLinG uithOORn 2015
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij op basis van 
de per 1 juli 2015 gewijzigde versie van de Regionale Huisvestingsverordening 
Stadsregio Amsterdam 2013 op 23 juni 2015 hebben vastgesteld:
- de Regionale beleidsregels urgentie
- de beleidsregels woonruimteverdeling Uithoorn 2015
De beleidsregels treden in werking één dag na deze bekendmaking. Tegelijk met 
de inwerkingtreding van de Regionale beleidsregels urgentie vervalt de urgentie-
regeling Uithoorn 2014.
Regionale beleidsregels urgentie 
Bij zeer ernstige huisvestingsproblematiek kunnen woningzoekenden voor een 
sociale huurwoning een urgentieverklaring aanvragen. Hiermee krijgt het desbe-
treffende huishouden voorrang op reguliere woningzoekenden.  

Beleidsregels woonruimteverdeling uithoorn
In de beleidsregels woonruimteverdeling Uithoorn is invulling gegeven aan de ge-
meentelijke beleidsvrijheid die voortvloeit uit de regionale Huisvestingsverorde-
ning en uit de regionale beleidsregels urgentie
u wilt de beleidsregels inzien? 
U kunt de beleidsregels komen inzien in het gemeentehuis. U kunt zich daarvoor 
melden bij de receptie. U kunt de beleidsregels ook vinden op onze digitale rege-
lingenbank: http://uithoorn.regelingenbank.nl

 BeKenDmaKinG manDaatBesLuit VeRLeninG huisVestinGs-
 VeRGunninGen
Burgemeester en wethouders van Uithoorn hebben bij besluit van 23 juni 2015 
mandaat verleend voor de verlening van huisvestingsvergunningen. Het man-
daat is verleend aan een beslissingsbevoegde functionaris in dienst bij Woning-
corporatie Eigen Haard en een een beslissingsbevoegde functionaris in dienst bij 
Woonzorg Nederland.

 BeKenDmaKinG naDeRe ReGeLinG VeRORDeninG VROm 
 staRteRsLeninG uithOORn 2010
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij op 7 juli 2015 
een nadere regeling hebben vastgesteld waarbij de Verordening VROM Star-
terslening Uithoorn 2010 is gewijzigd.
Indien de raad in een verordening het college de bevoegdheid geeft om op een 
bepaald onderdeel een wijziging in de verordening aan te brengen, zoals hier van 
toepassing is, dan gebeurd dat middels een ‘nadere regeling’. Een ‘nadere rege-
ling’ heeft dezelfde verbindende kracht als een verordening. De bekendmaking is 
tevens te vinden op www.officielebekendmakingen.nl 
Met behulp van de verordening VROM Starterslening geeft de gemeente aan on-
der welke voorwaarden starters een lening kunnen krijgen voor de aankoop van 
hun eerste woning. Het grensbedrag voor het kopen van een woning met Natio-
nale Hypotheek Garantie (NHG) is per 1 juli 2015 verlaagd. Aangezien in de Ver-
ordening VROM Starterslening Uithoorn 2010 is bepaald dat startersleningen en-
kel kunnen worden verstrekt met NHG, is de verordening aangepast op het nieu-
we vanaf 1 juli 2015 geldende grensbedrag van de NHG.
u wilt de gewijzigde verordening inzien? 
U kunt de nadere regeling komen inzien in het gemeentehuis. U kunt zich daar-
voor melden bij de receptie. U kunt de gewijzigde verordening ook vinden op on-
ze digitale regelingenbank: http://uithoorn.regelingenbank.nl

 VaststeLLinG uitweRKinGsPLan “LeGmeeR-west, 
 De tOeKOmst, Fase 2”
Het college maakt op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
bekend dat zij het uitwerkingsplan “Legmeer-West, de Toekomst, fase 2” als ver-
vat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.UPDeToekomst-VG01 heeft vastge-
steld.  
uitwerkingsplan
Om het woningbouwproject Legmeer-West te kunnen ontwikkelen heeft de raad 
in 2005 het bestemmingsplan Legmeer-West vastgesteld. Hierbij geldt dat ene 
helft van het gebied rechtstreeks is bestemd en hier woningen zijn gerealiseerd. 
Voor de andere helft geldt dat het bestemmingsplan eerst verder moet worden 
uitgewerkt. Dit geldt ook voor plangebied Legmeer-West De Toekomst, fase 2. 
Binnen het uitwerkingsplan wordt de nieuwbouw van 22 woningen mogelijk ge-
maakt. Hierbij gaat het om vier geschakelde woningen, 17 aaneengebouwde wo-
ningen en één vrijstaande woning. Hiermee wordt ingespeeld Dit sluit aan bij de 
woonvisie. Het parkeren ten behoeve van het plan wordt gedeeltelijk gerealiseerd 
op eigen terrein en gedeeltelijk in het openbare gebied. 
wijzigingen ten opzichte van het ontwerpuitwerkingsplan
Het plan is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp uitwerkingsplan
terinzage
Het uitwerkingsplan en het vaststellingsbesluit liggen met ingang van 24 juli 2015 
gedurende zes weken ter inzage. Het uitwerkingsplan is digitaal te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl.Daarnaast ligt het uitwerkingsplan terinzage in het ge-
meentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 
16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. 
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (24 juli 2015 t/m 3 september 2015)  
kan tegen het vaststellingsbesluit beroep worden ingesteld door degenen die zich 
tijdig met zienswijze tot het college hebben gewend, belanghebbenden die aan-
tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot het college te wenden 
en een ieder als het gaat om een wijziging die het college 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 vaststellingsbesluit 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 vaststellingsbesluit niet 
in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 22 juli 2015

 OntweRP-wijZiGinGsPLan De KwaKeL – wRO-ZOne – 
 wijZiGinGsGeBieD 2
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij het voornemen 
hebben om de bestemming van het perceel Uithoorn, sectie D, nummer 5658, ge-
legen achter Kwakelsepad 28 op grond van artikel 3.6 lid 1 onder a Wro te wijzigen 
in de bestemming ‘Wonen’ en ‘Tuin’, ten behoeve van de bouw van één woning. 
toelichting
In 2011 heeft de raad het bestemmingsplan De Kwakel vastgesteld. In dit bestem-
mingsplan zijn voor een drietal locaties wijzigingsbevoegdheden opgenomen om 
perceelsgerichte ontwikkelingen, waarvoor stedenbouwkundige randvoorwaar-
den zijn vastgesteld, mogelijk te maken. In de voorwaarden voor planwijziging 
zijn deze randvoorwaarden opgenomen. Op 25 juni 2015 is er een verzoek ont-
vangen waarin het college is verzocht om toepassing te geven aan de wijzigings-
bevoegdheid voor de bouw van een woning. Het plan voldoet aan de opgenomen 
voorwaarden voor planwijziging.
ter inzage
Het ontwerp-wijzigingsplan ligt vanaf vrijdag 24 juli 2015 tot en met vrijdag 4 sep-
tember 2015 ter inzage. Het ontwerp-wijzigingsplan is digitaal te raadplegen op  
http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het ontwerp-wijzigingsplan ter in-
zage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis ge-
durende de openingstijden van het gemeentehuis.
indienen zienswijze 
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden te-
gen het ontwerp-wijzigingsplan zienswijzen indienen bij burgemeester en wethou-
ders, Postbus 8, 1420 AA  Uithoorn. Het college zal met inachtneming van eventu-
ele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van het wijzigingsplan. 
Uithoorn, 22 juli 2015

Geslaagd Vinkenkamp
Regio - Van zaterdag 11 juli tot en 
met zaterdag 18 juli heeft het 52e 
kamp van Korfbalvereniging De Vin-
ken plaatsgevonden. De editie van 
2015 vond plaats in het Brabantse 
Bladel. Dit jaar gingen er 25 jonge-
ren in de leeftijd 12-19 jaar mee op 
kamp, zij werden begeleid door 12 
enthousiaste leiding.
De Mijdrechtse onderneming Brou-
wer Transport en Logistiek had zo-
wel voor de heenweg als de terug-
weg een vrachtwagen en twee vro-
lijke en kundige chauffeurs (Robert 
Klomp en Michael van Vliet) ter be-
schikking gesteld waardoor alle 
fietsen, tassen en andere kampbe-
nodigdheden zorgvuldig en snel op 
de kamplocatie aankwamen.

De week werd gevuld met een mix 
van jaarlijks terugkerende activitei-
ten en nieuw ontworpen of verder 
doorontwikkelde kampspellen. De 
modderdag, de dropping, het volley-
baltoernooi, blok-de-gleuf, het dou-
anespel, de vossenjacht en de cu-
linaire verrassingstocht zijn enkele 
voorbeelden van vaker terugkeren-
de activiteiten. 
Een geheel nieuw ontworpen kamp-
spel in 2015 was het Stenen Tijd-
perk. Waarbij verschillende groe-
pen kinderen een door middel van 
het verkrijgen van grondstoffen hut-
ten konden bouwen. Hierbij werden 
zij gehinderd door holbewoners die 
ook op de grondstoffen en hutten 
uit waren.

Een doorontwikkeld spel is was de 
vernieuwde versie van Hipster X. 
Waarbij vier Hipsters die hints ga-
ven via Instagram gevonden moes-
ten worden om de locatie van de 
eindprijs te vinden. 
Andere nieuwe of doorontwikkelde 
spellen waren: Alles mag op zon-
dag, levend weerwolven, de photo-
hunt en levend Machiavelli. Aan het 
einde van de week werd er traditio-
neel afgesloten met de bonte avond 
waar na afloop het eindfeest losbar-
ste. De door Argee Productions ge-
sponsorde geluidsapparatuur werd 
op voluit gezet en er werd enke-
le uren hard gedanst in de blokhut, 
waarna iedereen richting het sfeer-
volle kampvuur vertrok. De laatste 
dag stond in het teken van vroeg 
opstaan, inpakken, opruimen om 
vervolgens te vertrekken naar Vin-
keveen waar zowel de kinderen als 

de leiding de nodige slaap in te ha-
len hadden.
Ook dit jaar heeft het kamp a.k.a. 
“One of the better things of life” 
zijn bijnaam weer waargemaakt. 
Wat rest zijn herinneringen, vriend-

schappen en de gemeenschappe-
lijk kampkriebels. Gelukkig zijn deze 
gedeeltelijk vastgelegd in de foto’s 
en verslagen welke in september/
oktober gepubliceerd worden op de 
jaarlijks terugkerende fotoavond.

Ramkraak
Uithoorn - Maandagnacht is er 
om 03:45 uur een ramkraak ge-
pleegd bij de pinautomaat van 
de AH in het winkelcentrum aan 
het Zijdelwaardplein. Er is een, 
vermoedelijk gestolen, zwarte 
BMW aangetroffen met sleep-
kabel. De daders zijn er van-
door gegaan in een vluchtauto 
richting Utrecht.
De achtervolging met snelhe-
den van tweehonderd kilometer 
per uur mocht niet baten.

Op de grond zijn geldcasset-
tes aangetroffen en bankbiljet-
ten waarbij het inktpatroon (een 
beveiling) is afgegaan. Er is dus 
niets van waarde weg. 



Vaartocht op
Vinkeveense Plassen

& BBQ voor
alleengaande ouderen

Regio - In diverse 
weekbladen stonden 
foto’s van ringslan-
gen, al of niet verge-
zeld met tekst waar-
uit een ongegronde 
angst voor de ring-
slang blijkt. Deze 
angst is echt niet no-
dig. Deze slangen-
soort is namelijk vol-
strekt ongevaarlijk! In 
deze regio komt maar 
één slang van natu-
re voor, de ringslang. 
De ringslang is een 
ongevaarlijke water-
slang. In Nederland 
worden de mannetjes 
ringslangen maximaal één meter, 
de vrouwtjes kunnen maximaal één 
meter dertig worden. De slang kan 
ongeveer twintig jaar oud worden. 
Rond deze tijd worden er veel ring-
slangen gezien. Dit zullen voorna-
melijk vrouwtjes zijn die op zoek zijn 
naar een geschikte plek om eieren 
af te zetten, zoals de broeihopen.
Slangen zijn koudbloedige dieren. 
De ringslang moet in de zon gaan 
liggen om warm te worden. Als de 
slang opgewarmd is, gaat hij jagen 
of kan hij zijn voedsel verteren. 
In maart ontwaakt de ringslang uit 
de winterslaap en in april wordt er 
gepaard. Het vrouwtje legt in juni/
juli tussen de 10 en 40 eieren in een 
broeihoop, afhankelijk van de groot-
te en leeftijd van het vrouwtje. Na 
acht tot tien weken komen de slan-
getjes uit het ei. Ze zijn dan onge-
veer 16 centimeter lang, wegen 5 
gram en lijken op een grote regen-
wormen. Om te groeien moeten de 
slangen vervellen. Na een week ver-
vellen de jongen voor de eerste keer. 
Een volwassen ringslang eet voor-
namelijk kikkers, padden en sa-
lamanders, maar soms ook visjes, 
muizen en hagedissen. Jonge ring-
slangen eten slakken, wormen en 
insecten. Ringslangen staan zelf 
op het menu van veel dieren. Een 
kat kan een ringslang doden, maar 
een ringslang valt nooit een hond 
of kat aan! De ringslang wordt in 
Nederland gegeten door de rat, 
egel, bunzing, vos, kat, kip, blau-
we reiger, buizerd en nog veel an-
dere (roof)dieren. Het grootste ge-
vaar voor de ringslang is de mens. 
Door angst voor slangen worden 
soms slangen gedood. Op asfalt 
heeft een slang geen grip, waar-
door het oversteken van een fiets-
pad of weg veel tijd kost. Daardoor 

worden veel ringslangen overreden. 
Als een ringslang wordt bedreigd 
zal hij hard gaan sissen, dreigen om 
vijanden af te schrikken. Soms voert 
de slang een schijnaanval uit. Hier-
bij is de bek gesloten. Daarna zal hij 
proberen te ontsnappen. Wanneer 
een slang door heeft dat dreigen 
geen succes is, zal hij gaan doen 
of hij dood is. Hij leegt zijn anaal-
klier wat een enorme stank afgeeft 
en hij zal op zijn rug gaan liggen 
met zijn bek open en zijn gevorkte 
tong uit de bek stekend. Soms laat 
de slang zelfs een bloeddruppel uit 
zijn mondhoek ontsnappen. Dit al-
lemaal alleen maar om zijn vijand te 
misleiden. Door de stank denkt de 
vijand dat de slang al heel lang dood 
is, wat niet heel erg aantrekkelijk is 
om de slang op te eten en zo hope-
lijk voor de slang de aanval stopt en 
de slang weer met rust laat.
In Nederland komen drie soorten 
slangen voor. De ringslang, de adder 
en de gladde slang. De gladde slang 
is een zeldzame, schuwe, moeilijk te 
ontdekken slang. Ook deze slang is 
niet giftig en ongevaarlijk. De ad-
der komt nog op enkele plekken in 
Nederland voor, denk aan de Velu-
we, Drenthe en oost-Nederland. De 
adder is wel giftig. De kans om aan 
een adderbeet te overlijden is ech-
ter heel klein. 

Alle reptielen en amfibieën in Ne-
derland zijn beschermd. Het ver-
storen, vastpakken, verplaatsen, 
vangen of doden is dan ook straf-
baar en verboden! Het IVN De Ron-
de Venen en Uithoorn en natuur-
vereniging de Groene Venen zet-
ten zich in voor de bescherming van 
de ringslang. Indien je vragen hebt, 
kan je contact opnemen met Patrick 
Heijne, telnr. 06-21867929.

INFORMATIEF
DE RONDE VENEN

INFORMATIEF
uIThOORN

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

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

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

psychologische 
hulpverlening
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-285371. 
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: Heren-
weg 69, 3645 DH Vinkeveen. 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan, 
tel. 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

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

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

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

Apotheek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5 
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

Dierenhulp
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

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

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

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

psychologische 
hulpverlening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) 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, Integraal 
Therapeut, 0297-267960; 
www.destroom.info

gezonDheiDszorg-
psycholoog
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

Mijmeringen
DOEL
Ruim drie jaar geleden was ik in training 
voor de 10 Engelse mijlen van de Dam tot 
Dam loop. Mijn loopmaatje kreeg echter 
een noodlottig ongeval, waardoor toen 
het feest niet door kon gaan. Voor mij was 
de lol eraf en ik besloot ook niet te lopen. Het idee was, ach het komt 
wel een andere keer. 

Uitstel komt afstel
Men zegt wel eens van uitstel komt afstel. Vaak is dat zo, soms ook niet. 
Het is net waar je in wilt geloven, is de beker halfvol of halfleeg? Ook 
al kan ik niet meer met mijn oorspronkelijke loopmaatje lopen, ergens 
bleef het toch kriebelen. Toen ik dan ook dit jaar me kon inschrijven bij 
het bedrijfsteam van een collega instelling was het snel besloten. Drie 
jaar na dato ga ik het alsnog doen. Ik ga de Dam tot Dam loop lopen.

Niet helpende gedachten
Soms is het goed om jezelf een doel te stellen en uit je comfort zone 
te komen. Hardlopen is voor mij meer een psychisch gevecht dan een 
lichamelijk gevecht. Natuurlijk moet je opbouwen en kilometers ma-
ken. Maar er zijn genoeg mensen die zonder voorbereiding een pri-
ma 10 Engelse mijlen lopen. Helaas werkt dat niet voor mij. Ik moet zo-
wel lichamelijk als psychisch aan de slag. Met beide loop ik nu letter-
lijk en figuurlijk te worstelen. Over 2 maanden sta ik aan de start en ik 
denk nu al te weten hoe ik me dan voel. Met zenuwen in mijn buik en 
de gedachte “Oh mijn god, waar ben ik aan begonnen?” in mijn hoofd.

Stap voor stap
Als je een doel hebt gesteld, stippel je ook een route voor jezelf uit. 
Noem het een voornemen of een trainingsschema, je moet jezelf voor-
bereiden om enigszins goed aan de start te komen. Dat houdt ook in 
dat je soms opofferingen moet maken. Je zet dingen opzij om de sport 
even op 1 te zetten. Niet meedoen aan dat leuke zangproject, omdat 
het op een loopdag is. Niet afspreken, omdat je uitgerust wilt zijn. Niet 
ongezond doen, omdat je zo fit mogelijk van start wilt gaan. 

Onverwacht
Je kunt prachtige opbouwschema’s downloaden en volgen. Je kunt van 
alles opzij zetten om dat ene doel te bereiken. Toch komt soms het le-
ven tussendoor. Je kunt ziek worden, een blessure oplopen of toch af-
haken omdat je het niet meer ziet zitten. Ik heb het om mij heen zien 
gebeuren en het is een illusie om te denken dat het mij niet zal over-
komen. Ik tracht de gulden middenweg te bewandelen met enerzijds 
in het moment te leven en anderzijds ook dat doel over 2 maanden in 
mijn hoofd te hebben. Dus gaan mijn hardloopschoenen weer mee in 
mijn vakantiekoffer en heb ik redelijk uitgestippeld hoe ik na de vakan-
tie mijn laatste weken kan en moet trainen. 

Positief
Het trainen is gericht op regelmatig lopen, uitgesplitst in kilometers 
maken en achter elkaar door kunnen lopen. Maar misschien nog het 
allerbelangrijkste, trainen is gericht op positief blijven. Niet tijdens het 
lopen gaan malen in je hoofd met al die negatieve gedachtes, zoals ik 
kan het niet, ik voel een steek, iedereen om me heen is sneller, ik stop 
ermee en geef het op, enzovoorts. De kunst is om weg te blijven van 
dat negatieve en je concentratie te focussen op het moment, gewoon 
het ene been voor het andere zetten. Om je heen kijken, genieten van 
de omgeving en gewoon doorzetten. De beloning van lopen is over die 
eindstreep komen en een gevoel van trots ervaren wat onbetaalbaar is.
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

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

WWW.MEERbodE.nl

COLOFON

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

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.

Hoezo zwart?
Bij ons is zijn naam Zwarte Ibis. 
Maar ik zie bij deze vogel toch 
echt schitterende, glanzen-
de kleuren zoals: groen, brons 
bruin, paars, en wijn- en koper-
rood. Het hangt er van af hoe 
het licht op de vogel valt en wat 
voor verenkleed hij draagt. Het 
zomerkleed van een volwassen 
vogel is het fraaist. In het En-
gels is het de Glossy Ibis. Voor 
de Fransen is het ook de “Glan-
zende Ibis” en dat geldt even-
eens voor de wetenschappelij-
ke naam: Plegadis Falcinellus. Ik 
speur wat op het internet en zie 
dat in de 19e eeuw in Nederland 
de naam Glans-Ibis werd ge-
bruikt. Als het aan mij ligt, gaan 
wij deze naam maar weer snel 
gebruiken. Je zult ze niet snel 
over het hoofd zien met hun op-
vallende, lange gebogen sna-
vels, een spanwijdte tot 105 cm 
en een lengte tot 85 cm. 
In ons land zijn het nog zeld-
zame vogels die elk jaar af en 
toe waargenomen worden. De 
vogels komen uit warme lan-
den in Zuid Oost Europa. Waar-
schijnlijk zijn ze hier nog nooit 
aan broeden toegekomen. De 
Zwarte Ibissen kwam ik voor het 
eerst tegen tijdens een vakan-
tie in Portugal en later in Spanje. 
Ik weet nog dat er bij mij spra-
ke was van een zekere euforie, 
omdat het een voor mij nieuwe 
soort betrof. Ik had er geen idee 
van dat ik deze vogels later in 
mijn eigen omgeving zou gaan 
tegenkomen. In november 2013 
zag ik ze voor het eerst in Ne-
derland in Nieuwkoop en in juli 
2014 in de Waverhoek. Deze vo-
gels hadden nog niet de mooie 
kleuren omdat het nog jonge vo-
gels waren. Dit jaar echter, zijn 
ze, prachtig gekleurd, te zien in 

de Groene Jonker bij Noorden. 
Er werd in juni zelfs gepaard en 
het leek er op dat er nestplaat-
sen bezet werden. Voor de eer-
ste keer hoorde ik hun schorre 
grommende geluid, dat leek op 
“Kraak-kra-kra”. Doorgaans zijn 
het tamelijk stille vogels. Het zijn 
zwervers die grote afstanden in 
een korte tijd kunnen afleggen. 
Soms pleisteren zij wel lang-
durig op één plaats. Ze hou-
den van natte weilanden en on-
diepe moerasachtige gebieden 
met veel waterplanten. Het wa-
ter moet vooral niet te diep zijn 
want ze hebben een hekel aan 
een nat verenpak. Ik ben ervan 
overtuigd, dat de vogelboeken, 
waarin staat aangegeven waar 
zij voorkomen, binnenkort bijge-
werkt moeten worden.
Immers de natuur dichtbij huis 
voldoet kennelijk ook al. Opge-
warmd genoeg?

Bert Fakkeldij
IVN-natuurgids

www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

Ringslangen zijn ongevaarlijk

Regio - De stichting Tjitze Hesse-
lius organiseert activiteiten voor al-
leengaande ouderen, op 29 juli a.s. 
nodigen wij u van harte uit voor een 
vaartochtje op de Vinkeveense Plas-
sen met aansluitend een BBQ. Bent 
u alleengaand? Zorgt u voor uw 
partner en komt u weinig aan uzelf 
toe? Dan bent u degene die wij zoe-
ken. Samen maken we er een hele 
gezellige dag van.
Vanaf 14.30 uur wordt u ontvangen 
met een kopje thee en iets lekkers 
bij Vinkeveen Haven aan de He-
renweg 144 in Vinkeveen. Aanslui-
tend gaan we aan boord en maken 
we een tocht over de Vinkeveense 
Plassen. Onder het genot van een 
drankje en een knabbeltje kunt u 
genieten van de mooie omgeving en 
hopelijk het mooie weer.
Rond de klok van 17.00 uur meren 
we weer aan en staat de Chef BBQ 
klaar om u te verwennen met heer-
lijke hapjes. Uiteraard is er gezelli-
ge muziek… waagt u een dansje? 

Rond de klok van 21.00 uur is het af-
gelopen. Aan de deelname zijn geen 
kosten verbonden, wel de verplich-
ting om je aan te melden. Dat kan 
via info@tjitzehesselius.nl of u kunt 
langs gaan bij een van de Service-
punten, zij helpen u graag met aan-
melden! Tjitze Hesselius was een 
Mijdrechtenaar die zijn hele leven 
vrijgezel is gebleven. Toen hij ou-
der werd besefte hij dat het alleen 
zijn ook zijn mindere kanten had, 
dat zag hij bij zichzelf maar vooral 
ook bij ouderen. Dit heeft heb doen 
besluiten om zijn nalatenschap in te 
zetten voor de bestrijding van een-
zaamheid bij ouderen in De Ronde 
Venen. Dit is ook niet de enige acti-
viteit die we organiseren, meer we-
ten over de stichting en de andere 
activiteiten? Neem dan een kijkje op 
onze website: www.tjitzehesselius.nl 
Geen zin om thuis te zitten deze zo-
mer? Trek de stoute schoenen aan 
en kom gezellig naar èèn van de ac-
tiviteiten!
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot 
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mo-
gelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt 
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en 
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspe-
len en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke ver-
gaderingen, bijeenkomsten of interviews worden ge-
daan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, 
ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat 
dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te 
kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat 
de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt 
gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verant-
woordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

REACTIE VAN EEN LEZER
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Grap of ........
Dit bizarre verhaal hoorde ik van 
een goede vriendin van mij:

Mijn vriendin was samen met 
haar echtgenoot een paar dagen 
weg en gedurende hun afwezig-
heid moest de container aan de 
weg worden gezet. Een buur-
vrouw heeft dit gedaan en na le-
ging weer teruggeplaatst... op het 
pad achter tegen de schutting 
van haar tuin, die goed met extra 
sloten is beveiligd. Dus niet in de 
tuin maar achter het hek van naar 
schatting 1.80 hoog, met daarop 
nog als extra beveiliging stalen 
pennen, dit n.a.v. eerdere poging 
tot inbraakinbraak.
Bij thuiskomst wilde mijn vriendin 
de container weer in de tuin op 
zijn plaats zetten, stapt de keu-
kendeur uit en dan ziet ze tot 
haar grote verbazing dat ie al op 
z’n plekje staan, tot aan de deksel 
gevuld met klimoptakken!!
Dat de container door iemand 
anders in gebruik is genomen, is 

niet eens zo zeer het probleem.
Deze mensen zijn al op leeftijd en 
helaas bekend met inbraak in de 
woning. Dat dit een enorme im-
pact op je leven heeft, hoef ik niet 
nader uit te leggen. Er is ook echt 
alles aan gedaan om huis en tuin 
goed te beveiligen.
Bij navraag in haar omgeving 
heeft niemand iets gezien en/of 
gehoord.
Hoe is die container dan toch in 
de tuin gekomen???
Ik hoop dat de “daders” dit zul-
len lezen en misschien bereid zijn 
een en ander aan deze mensen 
uit te leggen. Misschien is het als 
grap bedoeld, maar verplaatst u 
zich even in deze mensen.
Voor hen hoop ik dat de aap als-
nog uit de mouw gaat komen, 
voor mijn vriendin zou het in elk 
geval een hele opluchting zijn als 
ze weet hoe en waarom dit ge-
beurd is.

M. Huisman uit Uithoorn

Moet dat nou!
Het is donderdagavond en warm 
in huis.  De buitendeur staat lek-
ker open en de tv aan. Door de au-
to’s die over de brug van de Kerk-
vaart rijden is het soms moeilijk 
te verstaan. Rond 21.00 uur het-
zelfde ijzingwekkende gejank van 
een snelle motor over de brug. 
Ik hoorde hem al aan komen. Ik 
denk vanaf de Meijert-kant. Bij 
het naderen van het kleine knik-
je onder aan de brug gaat het gas 
open. Het geluid gaat in volu-
me fl ink omhoog. Om het vervol-
gens nog verder open te gooien. 
Ik krimp in elkaar! Het geluid gaat 
door merg en been, de tv hoor je 

niet meer en je oren doen bijna 
zeer. Wat een herrie. Buiten die 
overlast wil je niet denken wat er 
gebeurt als er op de brug iemand 
oversteekt. Wie kan er dan op tijd 
reageren op dit scheurijzer!
Beste bestuurder,  denk aub eens 
na. Deze snelheid en deze her-
rie is misschien voor u leuk maar 
niet voor ons wonende langs de 
brug en ook levensgevaarlijk voor 
de voetgangers. Ik hoop oprecht 
dat u dit voortaan voor Assen be-
waard en niet meer in ons dorp.

Met vriendelijke groet
A. Van Elteren

Vliegtuig lawaai Uithoorn 
Hierbij uit ik mijn ongenoegen 
over het toenemende  vliegtuig 
lawaai boven uithoorn en met 
name over het gebied Legmeer 
west. Dit begint meestal  voor  7 
uur s,ochtends  en gedurende  6 
keer per dag  met een frequentie 
van om de 3 à 4 minuten  waarbij 
een korte bocht gevlogen wordt 
over de zoom richting Nes a/d 
Amstel. Bovendien hebben we 
het vliegverkeer over Uithoorn  
richting  Mijdrecht met de zelfde 
hoeveelheid  het totale overlast is 
per dag minimaal  10 uur want dit 
duurt de meeste dagen tot 12 uur 
in de nacht.

Ik betreur het dat de vliegtuigen  
van de Emiraten helaas Schip-
hol niet meer aan doen waar de 
dubbele aantal passagiers in zit-
ten, maar amper hoorbaar zijn  
wie de beslissing heeft genomen  
omdat vliegverkeer te weige-
ren moeten ze echt zwaar straf-
fen. Natuurlijk weten wij best dat 
het nu hoog seizoen is  maar het 
kan volgens mij best een beetje 
minder.
Met Boze groetjes bewo-
ners  Legmeer Zuid West   en de 
gehele Legmeer de meeste vlieg-
tuigen  vliegen dan over de Zoom 
in Uithoorn .

Ombouw bussluis tot 
verbindingsweg een miskleun?
Uithoorn - Kort geleden is het 
voormalige tracé van de bussluis 
als schakel tussen de woonwijken 
Meerwijk-Oost en Meerwijk-West, 
omgebouwd tot verbindingsweg. 
Onder de slogan ‘Uithoorn verbindt’ 
zijn de Laan van Meerwijk en de 
Polderweg nu een geheel waar alle 
verkeer overheen rijdt. Ook de bus 
van Connexxion maakt in de dienst-
regeling gebruik van de doorgaande 
route. Dat was ook al het geval toen 
de bussluis er nog was. Er is een 
apart fi etspad met twee rijrichtingen 
plus een voetpad. Na jaren van ge-
steggel en overleg, informatieavon-
den voor bewoners, juridische pro-
cedures en wat al niet, is de verbin-
ding dan eindelijk tot stand geko-
men. Bewoners uit Meerwijk-West 
die dichtbij de bussluis wonen zul-
len er graag gebruik van maken om 
naar het Amstelplein te gaan of vi-
ce versa richting N201 via het Tha-
merlint. En ouders die hun kinderen 
tot nu toe hun kinderen met de fi ets 
naar school brachten zullen straks 
waarschijnlijk de auto nemen om-
dat ze daarna meteen kunnen door-
rijden naar hun werk. Dat betekent 
dat het rond de breng- en haaltijden 
bij de scholen alleen maar druk-
ker gaat worden met gemotoriseerd 
verkeer. Maar degenen die in de na-
bije omgeving van de basisscholen 
De Kajuit en De Springschans wo-
nen en zij die waar dan ook in de 
Meerwijk aan de (nu) doorgaande 
weg wonen zijn bepaald niet blij. Zij 
verwachten dat het inderdaad een 
doorgaande route wordt tussen de 
Meerwijken via het Thamerlint naar 
de N201 en omgekeerd. In plaats 
van vroeger Oost-West via de oude 
N201, nu Noord-Zuid. Helemaal als 
straks de Irenebrug voor doorgaand 
verkeer wordt afgesloten.

Wegprofi el te smal
Verscheidene bewoners die de om-
bouw van buissluis tot verbindings-
weg van nabij hebben meege-
maakt wijzen op naar hun mening 
een aantal onvolkomenheden in het 
tracé, dat een ‘veilige verbinding’ 
moet zijn tussen Oost en West. Op 
het eerste gezicht ziet de nieuwe si-
tuatie er keurig uit. Aannemer Du-
ra Vermeer heeft zijn best gedaan 
en kan niet verantwoordelijk wor-
den gesteld voor het ontwerp dat 
in 2013 door de gemeente is gepre-
senteerd. Nader beschouwd is het 
stuk verbindingsweg minder veilig 
dan wordt verondersteld, ook al is 
het een 30 km schoolzone. Boven-
dien zijn er volgens omwonenden 
aardig wat miskleunen te consta-

teren waar men zich mateloos aan 
ergert. Zo blijkt de weg ter hoog-
te van de Flevomeer in hun ogen te 
smal te zijn. In de smalle gedeelten 
van de weg van 5,10 meter breed-
te kunnen bijvoorbeeld bussen en/
of vrachtwagens elkaar nauwelijks 
passeren. Die hebben een maxima-
le breedte van 2,55 tot 2.60 m. Al-
le kans dat men elkaars buitenspie-
gels eraf rijdt. Bovendien zijn er over 
een afstand van pakweg 25 me-
ter twee keer twee halfronde be-
tonnen platen in het midden van de 
weg gelegd die kennelijk als ‘mid-
denberm’ moeten functioneren en 
tevens dienen als markering voor 
oversteekplaatsen. De een wel voor-
zien van een zebrapad, maar de an-
dere weer niet. Waarom dat zo is, is 
niet duidelijk (tenzij dit na de bouw-
vak nog wordt ingevuld). Ze hebben 
gele markeringspaaltjes met boven-
op een blauw bord met een witte 
pijl. In dat smalle stuk weg is zoiets 
een crime voor met name bussen en 
vrachtverkeer die vaak over de be-
tonnen zijranden rijden wat gepaard 
gaat met een harde klap (eigen 
waarneming. Red.). Soms moeten ze 
dat wel omdat uitwijken naar rechts 
geen optie is aangezien de weg en-
kele meters verder een naar binnen 
buigend bochtig ‘slingertje’ heeft. 
Kortom, er is onvoldoende ruimte 
om de betonnen ‘voetstukken’ zon-
der probleem te kunnen passeren.

Gevaarlijke ‘slinger’
De kruising van de verbindingsweg 
met de uit/inrit van de Flevomeer 
wordt al even lastig ervaren. Iemand 
die met een aanhanger (bijv. cara-
van) links of rechtsaf de weg wil op-
draaien kan de bocht bij de beton-
nen platen niet in een keer nemen 
dan alleen door enkele keren ‘heen-
en-weer te steken’. De bocht is na-
melijk te kort, tenzij een stuk van het 
trottoir wordt gebruikt en dat kan de 
bedoeling toch niet zijn. Bovendien 
heeft men kort daarop last van het 
inspringende trottoirgedeelte in de 
slinger. Waarom daar een versmal-
ling? Levensgevaarlijk! Als je dat 
als weggebruiker niet weet ga je bij 
slecht weer de stoep op!... Typisch 
een ontwerp wat vanachter het bu-
reau is bedacht. Misschien met het 
idee dat dit soort gevaarlijke chica-
nes de snelheid uit het verkeer zou-
den halen?... Beter zou zijn geweest 
als men niet per se het trottoir met 
een meter hadden willen verbre-
den zodat ‘pratende ouders de fi et-
sers niet in de weg zouden staan’. 
En men wilde het hele kiss & ride 
plan er óók nog zo nodig in prop-

pen. Op papier voorziet het ontwerp 
er weliswaar aanvaardbaar uit, maar 
in de praktijk lijkt dat anders uit te 
pakken. Er is gewoon véél te veel op 
een te smal stuk in de breedte ge-
realiseerd. In het andere geval had 
men het weggedeelte binnen de 
grenzen van het bestemmingsplan 
wat breder kunnen maken en toch 
veiligheidsmaatregelen kunnen in-
bouwen.

Kiss & ride niet handig
Enkele kiss & ride stukken zijn gesi-
tueerd vlak voor en achter de bus-
halte wat niet handig is. Als het druk 
is met brengen en halen van kinde-
ren staan de auto’s al snel in de weg 
als de bus de halte aandoet. De bus 
blokkeert het achteropkomend ver-
keer en zal dus het hele kiss & ride 
verhaal gaan ophouden. Bovendien 
zijn het geen inrijvakken op wegni-
veau, maar op bijna hoogte van de 
bushalte(!) met een schuine stoep-
rand. Schuin of niet, maar daar wil 
je met je wielen niet tegenop rijden, 
al helemaal niet met een auto waar-
onder speciale alu-velgen met plat-
te banden zijn gemonteerd. Komt bij 
dat veel bestuurders niet helemaal 
de stoep op rijden, maar slechts met 
twee wielen. Een deel van de auto 
staat dus op de rijbaan en die is ter 
plaatse al zo smal… En dat bij een 
bushalte. Een kind dat door de ou-
der wordt afgezet bij school zal de 
deur willen openen en uitstappen. 
Je moet er niet aan denken dat dit 
aan de wegkant gebeurt en er pas-
seert een auto of bus… De kiss & 
ride stroken zijn bedoeld om kin-
deren te brengen en te halen die 
dan zelfstandig over de zebrapaden 
naar school moeten lopen. Het is 
niet de bedoeling dat de auto op de 
k&r strook geparkeerd wordt en de 
ouder het kind naar school brengt 
en aan de hand weer afhaalt, maar 
dat gaat natuurlijk tóch gebeuren. 
Handhaving is onmogelijk omdat 
de’ K&R’ aanduiding geen verkeers-
geldig bord is en dus alleen het par-
keerverbod geldt. De politie hand-
haaft niet op parkeerovertredingen 
(tenzij excessen) en de gemeen-
te heeft nog maar 1 BOA in dienst. 
Bovendien heeft de Hoge Raad des-
tijds daar 10 minuten observatietijd 
voor ingesteld alvorens er bekeurd 
mag worden. Dat is nu juist de tijd 
die men nodig heeft om het kind 
naar school te brengen…

Paddentunnel
“Dat zal me een chaos worden als 
17 augustus de scholen hier weer 
beginnen. En het is wachten op on-

gelukken. Verder schrikken we ons 
voortdurend een hoedje als er weer 
een bus of vrachtauto over die be-
tonnen voet bij de oversteekplaats 
op de weg rijdt,” laat een bewoon-
ster weten die met haar neus op 
de werkzaamheden heeft gezeten. 
“Bent u al eens uit de richting van 

de Harlekijneend deze kant uitge-
komen? Moet u eens doen als het 
avond of nacht is bij slecht zicht. Er 
mag in de groenstrook geen ver-
lichting worden aangelegd. In het 
najaar is het er stikdonker. Dat vindt 
een speciaal deel van de jeugd bij 
de skatebaan wel erg prettig want 
dan kan je daar ongezien het nodi-
ge uitvreten… Maar voor het ver-
keer is er een gevaarlijk punt bijge-
komen nu de bussluis weg is. Vanaf 
de Harlekijneend gezien ter hoog-
te van de vluchtheuvel voor je bij 
de bushalte komt staat rechts een 
boom. De weg maakt daar een knik 
en als het pikkedonker is, je onbe-
kend bent met de weg en je een 
beetje te hard rijdt, gaat dat onge-
twijfeld mis. Daar is destijds ook 
een ‘paddentunnel’ aangelegd om 
padden de kans te geven ongehin-
derd over te steken. Nu is door het 
wegfrezen van het asfalt en het op-
nieuw asfalteren dat tunneltje ver-
stopt geraakt. Als oprechte natuur-
liefhebber zal wethouder Zijlstra 
daar natuurlijk wat over gaan zeg-
gen bij haar collega vermoed ik,” 
aldus de bewoonster die niet met 
naam en toenaam in de krant wil 
maar wel bekend is bij de redactie 
van deze krant.

De vraag is wie er nu blij moet zijn 
met dit gerealiseerde project dat 
6,5 ton heeft gekost. De gemeen-
te wel want heeft haar zin ondanks 
dat het teveel geld heeft gekost; een 
groot aantal bewoners uit de omge-
ving niet omdat het naar hun me-
ning niet bijdraagt aan de veiligheid 
rondom de scholen en veel geluids-
overlast veroorzaakt.
Een ontwerp dat pragmatisch ge-
zien slecht genoemd kan worden 
en daardoor de mogelijkheid van 
ongelukken in de hand werkt van-
wege de wegversmallingen en ob-
stakels die er in zijn verwerkt. Ver-
keerstechnisch gezien dus een on-
ding en daar is men dan jaren mee 
bezig geweest!

Ondernemers zetten
De Kwakel in de bloei

Regio - Passant en bewoner, het zal 
niemand ontgaan zijn: de invalswe-
gen en het centrum van De Kwakel 
hebben een ware make-over onder-
gaan. Op de Drechtdijk, de Boterdijk, 
het Kwakelse Pad en in de Anjerlaan 
hangen aan veel lantarenpalen zo-
genaamde ‘baskets’ met hangge-
raniums en op diverse strategische 
plekken in het dorp staan grote Ge-
raniumpiramides en is de beplan-
ting van de reeds aanwezige bak-
ken vernieuwd. Dit alles geïnitieerd 
door de Kwakelse Ondernemersver-
eniging en de lokale LTO afdeling, 
geleverd en verzorgd door Kweke-
rij De Noordpoel, opgehangen door 
Buurtbeheer, ondersteund door de 
gemeente en betaald door alle Kwa-
kelse ondernemers tezamen: een 
waar staaltje Kwakelse samenwer-
king! ‘Veel ondernemers zullen er 
niet van op de hoogte zijn, maar dit 
geld hebben de ondernemers geza-
menlijk opgebracht,’ aldus voorzit-
ter van de Ondernemersvereniging 
De Kwakel Wim van Scheppingen.  
‘Vandaar dat we de realisatie van 
dit initiatief goed onder het voetlicht 
willen brengen. Het wordt gefi nan-
cierd vanuit het Ondernemersfonds, 
een pot met geld door de gemeen-
te bijeengebracht. Niet iedereen zal 

er van op de hoogte zijn, maar el-
ke ondernemer/onderneming be-
taald een toeslag van 10% op zijn 
of haar zakelijke OZB aanslag. Dit 
geld komt in het zogenaamde On-
dernemersfonds. De individuele on-
dernemersfondsen van de sectoren 
waarvan het afkomstig is kunnen 
alleen op hun deel van het inge-
brachte geld aanspraak maken en 
dan ook nog onder de voorwaarde 
dat de initiatieven een link hebben 
met hun sector. Dit mag bijvoor-
beeld ook iets zijn ter promotie, ken-
nisoverdracht, of het organiseren 
van een ondernemers bijeenkomst.                                                             
Heeft u ideeën , dan zijn deze na-
tuurlijk van harte welkom  
Op vrijdag 18 september staat er 
vanaf 16.00 een ondernemersmid-
dag/avond gepland in ‘In den Os-
sewaerd’, de gloednieuwe kookstu-
dio/bed and breakfast gelegen in 
het net ontwikkelde groengebied 
tussen de Vuurlijn en de Iepenlaan. 
Daarvoor worden  alle ondernemers 
uit De Kwakel uitgenodigd. Zij kun-
nen daar uiteraard kennismaken 
met de eigenaren van dit initiatief 
en met het prachtige pand. Ook is 
er een presentatie door oud-Kwa-
kelaar Ton van Oostwaard over een 
bijzonder plan van hem aangaan-

de regio en stadsvergroening. Maar 
de essentie van de middag/avond 
zal zijn om onder het genot van een 
hapje en een drankje de onderne-
mers met elkaar in contact te bren-
gen, gelegenheid tot netwerken.

Meer informatie kunt u lezen op on-
dernemersborrel@kwakelseonder-
nemersvereniging.nl  tevens vindt u 
hier het mailadres voor reacties en 
uw inschrijving voor de Kwakelse 
Ondernemersdag op 18 september.
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Nu al meer auto’s over het Thamerlint dan voorspeld
Regio - In maart van dit jaar is de 
Prinses Irenebrug van maandag 2 
maart tot dinsdag 17 maart ruim 
veertien dagen buiten gebruik ge-
weest voor het verkeer wegens een 
grote onderhoudsbeurt. Dat is min-
der dan de helft van wat eerst was 
gepland (5 tot 6 weken). De Provin-
cie Noord-Holland heeft geduren-
de die tijd een onder meer een on-
derzoek laten uitvoeren in de vorm 
van een verkeerstelling op het Tha-
merlint (Prins Bernhardlaan en Tha-
merlaan) wat het effect zou zijn als 
de Prinses Irenebrug zou worden 
afgesloten voor doorgaand verkeer. 
Begin april dit jaar had wethouder 
Marvin Polak (Verkeer & Vervoer) 
tijdens een raadsvergadering laten 
weten dat het gebruik van de we-
gen op het Thamerlint en de Laan 
van Meerwijk tot dan niet afweek 
van de norm. Maar toen waren de 
resultaten van dit onderzoek nog 
niet bekend. Recent werden de re-
sultaten van de verkeerstellingen 

van maart dit jaar door de gemeente 
voor een ieder openbaar gemaakt.
Vanaf week 9 tot en met 11 zijn de 
tellingen uitgevoerd. Daaruit zijn de 
volgende resultaten opgetekend: In 
week 9 reden er 3.405 voertuigen 
over de Prins Bernhardlaan (w.v. 
70 vrachtwagens) en 3.299 over de 
Thamerlaan (w.v. 62 vrachtwagens. 
In totaal: 6.704. De Irenebrug was 
toen nog open voor alle verkeer. In 
week 10 was dat al anders, toen was 
de brug dicht voor alle verkeer en 
reden er 5.141 voertuigen (w.v. 131 
vrachtwagens) over de Prins Bern-
hardlaan en 4.035 over de Thamer-
laan (w.v. 79 vrachtwagens), in to-
taal 9.176. De derde en laatste week 
reden er over de Prins Bernhardlaan 
4.879 voertuigen (w.v. 115 vracht-
wagens) en 3.867 over de Thamer-
laan (w.v. 83 vrachtwagens). In to-
taal 8.746.
De gemeten gemiddelde snelheid 
op deze 30 km lanen lag ca. 10 km/u 
hoger.

Niet representatief?
De gemeente geeft bij deze cijfers 
aan dat de eerste week na de afslui-
ting van de Irenebrug niet represen-
tatief is en dat er minstens drie vol-
le weken nodig hadden moeten zijn 
voor een juiste beeldvorming. Dit 
omdat zeker de eerste week sprake 
is van een ‘gewenning’ en ‘zoekver-
keer’. Volgens de gemeente kunnen 
daarom geen conclusies aan het 
onderzoek worden verbonden. Wat 
de gewenning betreft: het verkeer 
komende vanuit de Meerwijk en de 
N196 (vanaf de Zijdelweg) reed in 
de eerste week duidelijk in de ‘fuik’ 
van een dichte Irenebrug en moest 
inderdaad wennen aan de ande-
re route, namelijk die over de Prins 
Bernhardlaan richting N201. Dit we-
tende, later ook weer terug vanaf de 
Provinciale weg via de Amsterdam-
se weg naar Uithoorn over de Tha-
merlaan e.v. Het meeste verkeer op 
de Thamerlaan (‘achter’ de afslui-
ting) was echter al redelijk snel aan 

de situatie gewend en in de twee-
de week van de afsluiting was het 
maar iets anders dan de eerste. Zijn 
de tellingen dan voor niets uitge-
voerd? Zeker niet als men die ver-
gelijkt met eerdere metingen.

Raad goed geïnformeerd?
De raadsleden kregen ter vergelij-
king ook de resultaten van een vo-
rige telling. Die hadden betrekking 
op medio mei 2014 en juni, vanaf 
week 21 tot en met week 24, vlak 
na de opening van het Amstel aqua-
duct en de volledige ingebruikne-
ming van de N201. Gemiddeld re-
den er toen 5.500 voertuigen over 
beide lanen (licht, middelzwaar en 
zwaar verkeer). De Waterwolftun-
nel; was toen al een poosje in ge-
bruik. Het is verbazend te noemen 
waarom alleen die metingen aan de 
raad zouden zijn gegeven. Ze laten 
in verhouding te lage waarden met 
betrekking tot het aantal auto’s zien. 
Het was namelijk precies de perio-
de met vrije dagen (Pinksteren en 
Hemelvaart). Er wordt in dat over-
zicht per week aangegeven hoeveel 
auto’s gemiddeld per 24 uur van 
de weg op het Thamerlint gebruik 
maakten (5.500). Vakantiedagen, 
zaterdagen en zondagen hebben 
ervoor gezorgd dat het weekge-
middelde zo’n 15 procent lager was 
dan een gemiddelde doordeweekse 
dag! Kortom, heeft de raad wel ken-
nis genomen van de door Goudap-
pelCoffeng in september 2014 uit-
gevoerde metingen? Dan heb je pas 
een beter beeld en zou de raad bre-
der en zo optimaal mogelijk zijn ge-
informeerd. Toen al lagen de gemid-
delden veel hoger op het Thamerlint 
dan de drie maanden daarvóór. Die 
metingen zijn uitgevoerd van 10 tot 
24 september. De gemeten gemid-
delde waarden over 10 werkdagen 
geven in totaal 6.413 voertuigbewe-
gingen (personenauto’s, vrachtver-
keer, motoren en scooters) aan op 
het Thamerlint. Zo’n 900 voertuigen 
méér! Verdeeld over beide lanen re-
den er van dat totaal 3.396 voer-
tuigen over de Prins Bernhardlaan 

en 3.017 over de Thamerlaan. Ge-
tallen zijn inclusief de verrekening 
aan foutmeldingen. Daarbij was de 
Prinses Irenebrug gewoon in bedrijf 
voor lokaal en doorgaand verkeer.

Minder auto’s voorspeld
Uit ingewonnen informatie bij be-
woners blijkt dat er nog steeds te-
veel zware (vracht)auto’s over het 
Thamerlint rijden (gegeven het cri-
terium as-afstand) en daar zit zelfs 
landbouwverkeer tussen wat geen 
gebruik mag maken van de Prins 
Bernhardlaan en de Thamerlaan. (Er 
staan verbodsborden). Verder is ge-
constateerd dat veel auto’s nog te 
hard rijden over het Thamerlint, ook 
al heeft het plaatsen van een ‘Smi-
ley’ op de Prins Bernhardlaan er wel 
toe geleid dat de rijsnelheid duide-
lijk is afgenomen. Volgens ervarin-
gen elders is dat effect echter na 
een maand verdwenen.
Hoewel de gemeente pretendeert 
dat de onlangs gehouden verkeers-
tellingen niet representatief zouden 
zijn om er conclusies aan vast te 
knopen, is er uit bovenstaande re-
sultaten toch heel wat af te leiden. 
Bijvoorbeeld dat bij een ‘afgesloten 
Ireneburg voor doorgaand’ verkeer 
de verkeersintensiteit op het Tha-
merlint toeneemt. Immers alle ver-
keer dat nu nog gebruik maakt van 
de route over de Prinses Irenebrug 
zal over de Prins Bernhardlaan naar 
de N201 rijden en terug via de Tha-
merlaan. Als de recente metingen 

een maatstaf zouden zijn voor het 
moment waarop de Prinses Irene-
brug in oktober dit jaar aan het 
doorgaande verkeer wordt onttrok-
ken als de N196 aan de gemeente 
wordt overgedragen, zal de toena-
me van het verkeer op het Thamer-
lint een permanent karakter krijgen. 
De recente en vorige verkeersme-
tingen staan in fl agrante tegenstel-
ling tot de voorspelling van voorma-
lig wethouder Levenbach. Hij heeft 
de aanleg van de huidige ontslui-
tingsroute in 2012 er door gekre-
gen met de melding zwart op wit 
in zijn presentatie ‘Hoofdontsluiting 
Oude Dorp’, dat in de ‘eindsituatie’ 
in 2030(!) er minder auto’s over het 
Thamerlint zouden rijden, namelijk 
maximaal 3.300 per dag per richting.
Uit de metingen is duidelijke te con-
stateren dat het nu al normaal is dat 
door de week deze getallen over-
schreden worden! De twee weken 
afsluiting van de Irenebrug geven 
zo’n grote verhoging in de metin-
gen te zien dat verwacht kan wor-
den dat ook in de eindsituatie het 
nog wel eens een stuk drukker kan 
gaan worden. Het zou de gemeente 
sieren als zij een besluit tot afsluiten 
van de Irenebrug voor doorgaand 
verkeer zou onderbouwen met een 
nieuwe verkeersstudie, waarbij ook 
de zojuist geopende doorgang door 
de Meerwijk, een bemoeilijking van 
doorgaand verkeer in Aalsmeer en 
de nieuwe rotonde in Amstelhoek 
zouden worden meegenomen.

Kunstwerk ‘De eendjes’ 
naar Molenkolk Abcoude
Regio - Het bronzen kunstwerk 
‘De Eendjes’ van Barbara de Cler-
cq heeft dinsdag 14 juli een nieuwe, 
meer prominente plek gekregen in 
de Molenkolk in Abcoude.
Door een initiatief van Stichting 
KuRVe in samenwerking met ge-
meente De Ronde Venen is dit werk 
in ere hersteld.
De vijf Balinese loopeenden ston-
den tot voor kort in de sloot achter 
de Van Voorthuijsenhof in Abcoude, 
waar ze in november 1993 feeste-
lijk onthuld werden na de voltooiing 
van deze wijk. In de loop der jaren 
werden ze echter steeds meer aan 
het oog onttrokken door het opruk-
kende riet en uiteindelijk kon men 
ze helemaal niet meer terugvinden. 

Na intensief zoeken bleken ze er 
gelukkig nog te zijn, zij het bescha-
digd. Eén eendje ontbrak, zodat het 
er nu nog maar vier zijn. Na restau-
ratie is er een betere plek gezocht, 
en gevonden, in de Molenkolk tus-
sen de Voordijk en de Heinkuiten-
straat.
Stichting KuRVe verzorgt sinds kort 
de kunstuitleen van gemeentelijke 
kunstwerken. De collectie bestaat 
op dit moment uit 62 schilderijen 
van negen lokale kunstenaars als 
Gozen Doorn en Jan van Evelingen.
Zodra de inventarisatie van alle ge-
meentelijke kunstwerken compleet 
is, breidt KuRVe de collectie verder 
uit. Lenen is mogelijk voor iedereen 
via www.kurve.nl

Het Rode Kruis,
De Vakantie Week
Regio - In de week van 10 tot en 
met 17 juli heeft Het Rode Kruis af-
deling Uithoorn / De Kwakel  voor 
de eerste keer een vakantie week 
gehouden voor gasten. Deze eer-
ste week zijn 31 gasten meegegaan 
voor een geweldig week in Zuidla-
ren, Drenthe. Wij hebben een uitste-
kende tijd doorgebracht in Tulip Inn 
Brinkhotel
Onder begeleiding van Janny Kooij 
van Het Rode Kruis Haarlemmer-
meer, een ervaren coördinator voor 
dit soort vakantie reizen, zijn 7 vrij-
willigers de hele week lekker druk 
bezig geweest om te zorgen dat een 
programma met activiteiten, uitjes 
en een gevarieerd avond program-
ma gerealiseerd kon worden. Naast 
groepsactiviteiten was er ook ruim 
vrije tijd ingelast om te genieten van 
een heel gezellig dorp en naturlijk 
voor winkelen! Het weer heeft  ook 

meegewerkt, alleen een (mid)dag 
was het een beetje nat.
Tijdens de week hebben we ook drie 
verjaardagen gevierd, Mw Van Hes-
teren is 70 geworden, Mw Paulus 90 
en Mw Haster - verklappen we niet... 
Er werd natuurlijk gezongen en de 
dames hebben een klein attentie 
gekregen van Het Rode Kruis.

Hoogtepunten in deze week waren 
de zandsculpturen in het Doe Mu-
seum en een huifkarrentocht  door 
het Drentse landschap met koffi e en 
gebak in De Bloemert in Midlaren. 
De laatste twee dagen zijn er vier 
vrijwilligers bijgekomen om mee te 
doen in de laatste activiteiten, inclu-
sief een hilarische Bonte Avond. Na 
een hele succesvolle week hopen 
we volgend jaar een herhaling te or-
ganiseren, hierover volgt meer infor-
matie in voorjaar 2016.

Actie van Onder Dak 
tegen de huurverhoging
Uithoorn - Voor het derde jaar op 
rij hebben veel huurders op 1 juli 
te maken gehad met een gepeper-
de huurverhoging. In april is in de 
Gemeente Uithoorn de actie tegen 
deze huurverhoging gestart op ini-
tiatief van Huurdersvereniging On-
der Dak. Actieve huurders zijn in ve-
le straten van deur tot deur gegaan 
om de actie bekend te maken en 

het werk van Onder Dak te onder-
steunen. De vele positieve reacties 
en steunbetuigingen waren fantas-
tisch. Ook in andere delen van het 
land wordt actie gevoerd. In Rotter-
dam en Utrecht pikken honderden 
huurders het niet langer en hebben 
zich aangesloten bij een incassosta-
king, waarbij ze hun volmacht voor 
automatische huurbetaling hebben 

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

 Goed geschoten...

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

Amerikaanse zoetwaterkreeft 
De Amerikaanse zoetwaterkreeft heeft inmiddels Mijdrecht ook ont-
dekt. Dit exemplaar liep jl. zondagmiddag rond in een achtertuin op 
de Botdrager. Bang was hij niet want hij ging gelijk tot de aanval over 
toen de kat hem te dicht benaderde.

Met vriendelijke groet Susan van Keulen 

ingetrokken. De deelnemers aan 
deze acties blijven de oude (niet-
verhoogde) huurprijs gewoon beta-
len, maar zij laten de huur niet meer 
via een machtiging incasseren door 
de woningcorporatie. 

Een brief van Eigen Haard
Eigen Haard heeft inmiddels aan al-
le huurders die de oude huur zijn 
blijven betalen een (niet aangete-
kende) herinnering geschreven met 
het verzoek de achterstallige huur-
verhoging te betalen. Daar hoeft 
men zich niets van aan te trekken. 
De volgende brieven kunnen drei-
gender zijn, maar daar hoeft men 
zich ook niets van aan te trekken. 

Burgerlijk Wetboek art. 7:253
Eigen Haard moet namelijk uiterlijk 

voor 30 september een aangeteken-
de brief sturen. Als dat niet gebeurt 
mag u tot 1 juli 2016 de oude huur 
blijven betalen. Als u wel een aan-
getekende brief krijgt dan moet u 
bepalen of u offi cieel bezwaar wilt 
maken. Dat moet men dan voor 31 
oktober doen bij de Huurcommissie. 
Voor vragen kunt u bij Onder Dak 
terecht. Huurders die een signaal 
willen afgeven en die alleen maar 
willen protesteren kunnen tot en 
met 1 oktober de oude huur blijven 
betalen. Per 1 november moet dan 
wel weer het nieuwe huurbedrag 
worden betaald en ook het achter-
stallige deel. U hebt dan in ieder ge-
val uw STEM laten horen. 
Voor informatie belt u met Onder 
Dak 0297-524720 of  email  onder-
dak@live.nl 
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Hoogtebegrenzer aan 
gort gereden

Uithoorn - Je kon erop wachten dat 
een of beide hoogtebegrenzers bij 
het viaduct in het Thamerlint onder 
de busbaan een keer niet onbescha-
digd uit de strijd met te hoge vracht-
wagens zou komen. Dat is kennelijk 
afgelopen weekend gebeurd. Van-
uit de richting van de Amsterdam-
se weg wilde kennelijk een bestel- 
of vrachtwagen door het viaduct 
onder de busbaan naar het centrum 
rijden, maar de chauffeur heeft de 
hoogte van zijn voertuig onderschat 
of gedacht ‘het kan wel, de boven-
kant van mijn wagen is sterk ge-
noeg om de hoogtebegrenzer op-
zij te zetten’. Die werd kennelijk in 
het midden geraakt, gezien de be-
schadigingen. Het is niet bekend of 
er getuigen zijn van het voorval, dan 
wel welk voertuig de schade heeft 
veroorzaakt. De hoogtebegrenzers 

aan beide kanten van het viaduct 
staan op 3.50 meter afgesteld, ter-
wijl de meeste chauffeurs wel we-
ten dat de afstand van het wegdek 
tot het plafond van het viaduct ruim 
een meter hoger is… De afstelling is 
in 2013 door de gemeenteraad vast-
gesteld op verzoek van de bewoners 
aan het Thamerlint.
Dit om zwaar vrachtverkeer te mij-
den op beide lanen, met uitzonde-
ring van hulpdiensten. Niet zelden 
constateren zij die in de buurt van 
het viaduct wonen, dat vrachtwa-
gens soms ‘zig-zag-end’ tussen de 
hoogtebegrenzers door laveren on-
der het viaduct.
Dit keer dacht de chauffeur er wel 
onderdoor te kunnen. Niet dus. 
Wanneer is de volgende? Handha-
vend optreden door politie is kenne-
lijk geen doen.

In Meerwijk nu ook een ontmoetings-
plek dankzij Hanny’s droom!
Uithoorn - Ongeveer 10 jaar gele-
den heeft Hanny van Kampen (81 
jaar) aan toenmalige wethouder 

Monique Oudshoorn, destijds ver-
antwoordelijk voor het ouderenbe-
leid, gevraagd of er in de Meerwijk 

een mogelijkheid was om een ont-
moetingsplek op te starten voor ou-
deren.
Hanny is al vele jaren bestuurslid 
bij de plaatselijke ANBO, zij begon 
er 35 jaar geleden als gastvrouw en 
is voor velen een bekend gezicht in 
Uithoorn. Zij weet als geen ander 
wat er leeft onder de ouderen. 
We hebben in Uithoorn in Thamer-
dal Ponderosa in Zijdelwaard het 
dienstencentrum Bilderdijkhof en 
bij de Europarei het Buurtnest. Het 
is een grote aanwinst voor de ge-
meente dat er nu ook in Meerwijk 
een ontmoetingsplek komt. 
Mede door initiatief van VITA’s An-
ja Ulkeman, Cora Plaisant van der 
Wal van Ons Tweede Thuis en Tine-
ke Bouma (bestuurslid ANBO) heeft 
Hanny er zelf voor kunnen zorgen 
dat haar droom uit komt. Ons Twee-
de Thuis heeft aangeboden om haar 

deuren open te zetten voor ouderen 
en zeker ook anderen die behoef-
te hebben aan gezelligheid en een 
praatje.
Ons Tweede Thuis is een woonge-
meenschap voor mensen met een 
beperking. Men vindt het in deze 
woongemeenschap juist erg pret-
tig als mensen van buitenaf komen 
voor een gezellig praatje, een spel-
letje en wellicht op termijn meer 
als dit nieuwe initiatief een succes 
wordt. Zo brengen we met elkaar 
een stuk participatie op gang op 
een gezellige en ontspannen ma-
nier. 
Met ingang van woensdag 5 augus-
tus a.s. zal in Ons Tweede Thuis aan 
het Kloosterhof 4/ Zijdelveld een 
ontmoetingsmiddag starten waar 
ook u meer dan welkom bent. De  
middag is bedoeld als een ontmoe-
ting- en ontspanningsmiddag en  is 
van 13.30-16.00 uur.
Mocht u zelf ideeën hebben voor 
leuke activiteiten of gewoon een 
vraag hebben, dan kunt u altijd con-
tact opnemen met Anja Ulkeman 
van VITA, tel.06-13476066

24 jongeren starten in
zomervakantie eigen bedrijf

Regio - Deze zomer starten 24 jon-
geren in het Groene Hart hun eigen 
bedrijf. Ze doen mee aan het pro-
ject ZomerOndernemer. Ze krijgen 
startkapitaal en worden bijgestaan 
door coaches, zakenvrienden en de 
Rabobank. Met een goed idee en 
veel enthousiasme kan dit voor hen 
het begin zijn van een succesvol ei-
gen bedrijf.
Op 16 juli is het project gestart met 
een actiegerichte driedaagse trai-
ning waarin de algemene onderne-
mersvaardigheden centraal ston-
den. Geen studieboeken maar prak-
tische oefeningen en leren kansen 
te benutten, klanten benaderen en 
problemen op te lossen. Het waren 
drie leerzame, zeer actieve dagen. 
Nu gaan de jongeren aan de slag 
met hun onderneming. Ze worden 
daarbij door hun coach gevolgd. 

Terugkommiddagen
Wekelijks is er een terugkommiddag 

bij een lokale ondernemer die ver-
telt over zijn ondernemers-ervarin-
gen. De ZomerOndernemers zijn te 
gast bij Nolina Kwekerijen in Wou-
brugge, A-side Media in Mijdrecht, 
Café ’t Leeuwtje in Noorden en For-
mido in Bodegraven. Tijdens de te-
rugkommiddagen krijgen de jon-
geren interessante workshops. Zo-
als Administratie door Van Dort Ac-
countants & Belastingadviseurs, 
Marketing en Social media van Ver-
del ICT & Media, Financiën door de 
Rabobank en Balans lezen en een 
persoonlijk adviesgesprek over hun 
boekhouding door Van ’t Hul Ac-
countants & Belastingadviseurs. 

Zakenvrienden
Naast alle interessante tips die de 
ZomerOndernemers krijgen tij-
dens de training, bedrijfsbezoeken 
en workshops kunnen ze ook met 
hun ondernemersvragen terecht bij 
hun persoonlijke zakenvriend. Meer 

dan 24 ervaren ondernemers uit het 
Groene Hart zijn bereid met hun 
kennis en ervaring de jongeren op 
weg te helpen.

Feestelijke afsluiting op 
Mijdrechtse Mini Markt
Op 20 augustus wordt het project 
afgesloten met een ZomerOnder-
nemersmarkt. De jongeren presen-
teren dan vol trots tussen 14 en 18 
uur hun bedrijven. De markt wordt 
gehouden in de Mijdrechtse Mini 
Markt. Deze markt is een initiatief 
van Shopping Mijdrecht samen met 
Pallas. In de ruimte van de passa-
ge in de Molenhof komen vanaf ok-
tober kramen ter beschikking voor 
verkoop van allerlei spullen aange-
boden door particulieren, starten-
de ondernemers en kunst en nijver-
heid. Het gaat om een tijdelijke acti-
viteit die plaats kan vinden tot win-
kelcentrum Molenhof herbouwd 
gaat worden.

ZomerOndernemers volgden driedaagse training en gaan nu van start met hun eigen bedrijf.

Ziekenhuizen verbeteren 
kankerzorg Midden-Nederland
Regio - Specialisten van het St. An-
tonius Ziekenhuis, Utrecht/Nieu-
wegein, Ziekenhuis Rivierenland, 
Tiel en Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, 
Woerden werken intensief samen 
als het gaat om de zorg voor pa-
tiënten met kanker. Dit heeft nu ge-
leid tot de oprichting van een net-
werkorganisatie voor kankerzorg in 
de regio Midden-Nederland. De zie-
kenhuizen kunnen door de intensie-
vere samenwerking kennis en vaar-
digheden eenvoudiger met elkaar 
delen, waardoor de patiënt snel-
ler en beter geholpen kan worden. 
Door de betere coördinatie van kan-
kerzorg kunnen de ziekenhuizen 
zorg op maat bieden.
Regionale samenwerking belangrijk
Voor sommige zeer complexe en 
weinig voorkomende kankerbehan-
delingen kan de zorg beter in een 
daarvoor gespecialiseerd zieken-
huis plaatsvinden. Ontwikkelingen 
op onder andere medisch en tech-
nologisch gebied maken namelijk 
dat ziekenhuizen moeten voldoen 
aan steeds strengere eisen als het 
gaat om kankerzorg. Zo gelden er 
strenge kwaliteit- en volumenormen 
voor de behandeling van tumor-
soorten. De drie ziekenhuizen bun-
delen binnen de netwerkorganisatie 
alle kennis en kunde op het gebied 
van kankerzorg en hebben besloten 
om in die gevallen waarbij het gaat 
om complexe en/of weinig voorko-
mende kankerbehandelingen deze 
behandelingen in het St. Antonius 
Ziekenhuis te doen. Voor een goede 
overdracht is regionale samenwer-
king tussen de ziekenhuizen dan 
van groot belang.
Gezamenlijk overleg over de patiënt
Binnen de netwerkorganisatie wordt 
multidisciplinair samengewerkt. Zo 
bespreken verschillende specialis-
ten van het St. Antonius Ziekenhuis, 
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis en Zie-
kenhuis Rivierenland in een multi-
disciplinair overleg gezamenlijk de 

zorg die een patiënt met kanker no-
dig heeft. Voor de patiënt heeft dat 
als voordeel dat hij een eenduidig 
advies krijgt doordat de deskundi-
gen samen over zijn medische situ-
atie na hebben gedacht. Deze vorm 
van samenwerken wordt in de ko-
mende tijd verder doorontwikkeld 
binnen de netwerkorganisatie.

Kwaliteitsimpuls voor kanker-
zorg in Midden-Nederland
De oprichting van de netwerkorga-
nisatie levert voor de regio Midden-
Nederland een grote kwaliteitsim-
puls op. Het versterkt de infrastruc-
tuur voor onderzoek, onderwijs, op-
leiding en innovatie op het gebied 
van kankerzorg. Ook zal de kwali-
teit verder toenemen doordat speci-
alisten en andere bij kankerzorg be-
trokken disciplines kennis en vaar-
digheden met elkaar delen, werk-
wijzen rondom diagnostiek op el-
kaar afstemmen en behandelwijzen 
uniformeren. Daarnaast zal de net-
werkorganisatie gaan investeren in 
eenduidige afspraken met huisart-
sen en andere verwijzers over ver-
wijzing en terugverwijzing van pa-
tiënten.

Uitkomsten van zorg meten
Patiënten moeten kunnen kiezen 
voor de beste zorg. Inzicht kunnen 
geven in de resultaten van die zorg 
hoort daar volgens de drie huizen 
bij. Binnen de netwerkorganisatie 
zullen de ziekenhuizen de kwaliteit 
van zorg rondom kanker monitoren 
door met elkaar de uitkomsten van 
zorg te delen. Zo kunnen zij van el-
kaar leren en de zorg rondom kan-
ker verder verbeteren.
Samen kunnen de huizen bijna al-
le zorg rondom kanker leveren. Voor 
specifieke onderdelen van diagnos-
tiek of therapie die niet binnen het 
netwerk beschikbaar zijn, wordt sa-
mengewerkt met andere centra met 
aantoonbaar goede kwaliteit.

Het idee ZomerOndernemer komt 
uit Zweden en is de afgelopen jaren 
succesvol uitgevoerd in Flevoland, 
Amstelland, Zwolle en het Groene 
Hart. Deze zomer start het project 
in acht regio’s in Nederland. Afge-
lopen jaren heeft een aantal nieu-
we bedrijven opgeleverd en ook dit 
jaar zijn de verwachtingen hoogge-
spannen. Er zijn plannen voor: reis-
bureaus, een loonbedrijf, een typ-
hulp voor mensen met spasme, 
webshops, een Alpacafarm, oldti-
merverhuur, grafisch ontwerp, ICT-
oplossingen. En voor een dieren-
opvang, uitstapjes voor eenzame 
ouderen, schoolspullenlijn, evene-
mentenbureaus, sieradenverkoop, 
T-shirt ontwerp, eigen kledinglijn, 
stoffeerderij, society netwerk en een 
foodtruck.
Meer informatie? Kijk op www.zo-
merondernemer.nl, www.facebook.
com/ZomerOndernemerGH en twit-
ter @zomerondngh.

Nieuwe voorzitter en fractie-
voorzitter Ronde Venen Belang

Regio - Ronde Venen Belang, de 
inwonerspartij in de Ronde Venen, 
heeft in goed overleg een aantal 
personele wisselingen doorgevoerd. 
Reden hiervoor is de wens van de 
voorzitter om, na het goede verkie-
zingsresultaat, de voorzittershamer 
over te dragen. Daarnaast heeft de 
fractie besloten het fractievoorzit-
terschap over te dragen aan Rene 
Bultena, die na de verkiezingen de 
coalitieonderhandelingen heeft ge-
voerd, maar ook daarna het over-
leg in coalitieverband, namens Ron-
de Venen Belang. Hierdoor sluit de 
taakverdeling binnen de fractie nog 
beter aan bij de praktijk
Tijdens de Algemene Ledenverga-
dering in juli 2015 is de heer Jaap 
Jan Bulthuis unaniem verkozen tot 
voorzitter van Ronde Venen Belang. 

Hij volgt in deze functie de heer 
Wim Koolhaas op.
Wim Koolhaas heeft het voorzitter-
schap van onze partij met veel hel-
derheid, inspiratie en doortastend-
heid meer dan 10 jaar vervuld. Ron-
de Venen Belang is Wim Koolhaas 
bijzonder dankbaar voor zijn inzet. 
Jaap Jan Bulthuis is woonachtig in 
Vinkeveen en al menig jaar actief in 
de lokale politiek. Hij zal het voor-
zitterschap combineren met zijn 
werkzaamheden in de steunfractie, 
maar ook als fractie-assistent. De 
raadsfractie van Ronde Venen Be-
lang heeft met ingang van 1 augus-
tus a.s. René Bultena unaniem be-
noemd tot fractievoorzitter. Dit is 
gebeurd op verzoek van huidig frac-
tievoorzitter Joppe de Ree, die actief 
blijft als raadslid. 

Joppe de Ree: “In de praktijk voer-
de Rene al heel veel fractievoorzit-
ter taken uit. Hij deed en doet dat zo 
goed, dat ik voorgesteld heb om het 
fractievoorzitterschap aan hem over 
te dragen. Ook als blijk van waar-
dering voor zijn optreden Het geeft 
daarnaast ook duidelijkheid en ik 
ben er van overtuigd dat hij een erg 
goede fractievoorzitter is, goed voor 
de fractie, de coalitie, maar ook voor 
onze partij Ronde Venen Belang.”
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Uithoorn - Even leek het erop dat 
het evenement All American Sunday 
op het evenemententerrein aan de 
Randhoornweg zondagmiddag in het 
water zou vallen. Rond 12 uur was 
het bewolkt en regende het. Maar 
rond half twee klaarde het op, be-
gon de zon te schijnen en werd het 
mooi zomers weer. Dat was kenne-
lijk het sein voor talloze bezoekers 
om eens een kijkje te nemen bij dit 
typisch Amerikaans getinte evene-
ment. Daarbij gaat het voornamelijk 
om prachtige motorfi etsen (vnl. Har-
ley-Davidson) in allerlei uitvoeringen, 

maar ook van andere merken, zelf-
bouw machines en grote Amerikaan-
se auto’s (oldtimers). Het is meer een 
eenmalige tentoonstelling van deze 
voertuigen, waar ook nog een Peter-
bilt built truck te zien was. Het geheel 
werd omlijst met terrasjes, mogelijk-
heden om wat te eten en te drin-
ken (Hamburgers en bier), een Rock 
& Roll band en standjes met allerlei 
aanbiedingen aan kleding, schoenen, 
accessoires en gadgets voor motor-
rijders. Kortom, een ‘place to be’ voor 
liefhebbers van (bijzondere) motoren 
en oldtimers die al watertandend bij 

het zien van zoveel moois hun lol op 
konden. Groepen motorrijders kon-
digden zich in de loop van de mid-
dag alsnog aan en reden het terrein 
op. Het was druk maar er heerste een 
gezellige en ontspannen sfeer. Niets 
wijst bij een evenement als dit op 
calamiteiten veroorzaakt door mo-
torclubs. Integendeel, de onderlin-
ge sfeer is juist heel prettig te noe-
men. In de achterliggende jaren dat 
de All American Sunday werd ge-
organiseerd is trouwens nooit spra-
ke geweest van onvriendelijke  situ-
aties. Het is altijd een bijzonder ge-

zellige en druk bezochte happening, 
waarbij nu al weer naar volgend jaar 
wordt uitgekeken. 

Ride Out
Han Nollen van Café Drinken & Zo 
aan de Wilhelminakade organiseerde 
dit jaar voor de 16e keer dit evene-
ment, met op zaterdag ervoor de tra-
ditionele ‘Ride Out’ van Harley-Da-
vidson rijders met als startpunt het 
café van Han Nollen. Zij maken een 
tocht door de regio en fi nishen dan 
weer bij het café. Omdat het evene-
ment steeds meer bezoekers trekt is 

vorig jaar al gekozen voor de loca-
tie op het evenemententerrein nabij 
het sportpark van SV Legmeervogels. 
Daar is ook meer dan voldoende par-
keerruimte voor bezoekers. Het eve-
nement is altijd goed georganiseerd 
met beveiliging, toiletgelegenheid en 
wat er meer bij komt kijken. De hap-
pening was dit keer vrij toegankelijk. 
Betaling van eten en drinken gebeur-
de met ‘munten’ met een waarde van 
2.50 euro. Die konden gekocht wor-
den bij een kassa op het terrein. Het 
evenement werd mede gesponsord 
door Multimate, IJssalon Esplanade, 

Solinas Benelux BV, hotel/restaurant 
Het Rechthuis a/d Amstel, Drukkerij 
Buskermolen, Total Energy Service, 
AH Jos van den Berg, Trike Centrum 
Vinkeveen, de fi rma Schijf, Van der 
Veldt Bronbemaling, Profi le Tyrecen-
ter Hogendoorn, Huub van Vliet Inte-
rieur Advies, Automobile en schade-
bedrijf Bakker, Martin Products Be-
lettering en Heineken. Sponsors be-
dankt! Mede doordat het ’s middags 
mooi weer werd is de All American 
Sunday andermaal een super eve-
nement geworden. Dat smaakt naar 
meer volgend jaar…

All American Sunday evenement was weer super!





Regio - In zijn nachtelijke spook-
race tegen het nachtslot van de 
tourbus had Jacques v.d. Hulst ver-
geten zijn slaapmuts af te zetten. In 
allerijl was hij laat in de nacht naar 
het Tourhome gefietst om de groot-
ste fout van zijn lange wielercar-
rière te voorkomen: je voorspel-
ling vergeten in te leveren! Nog er-

ger is het als je dat voor een ande-
re renner zou doen. Het is diep in 
de nacht als Jacques plots recht-
overeind in zijn bed zit, in zijn droom 
was Jeroen Konst verschenen die 
hem zijn Gouden Lap had toever-
trouwd. Marina zag Jacques nog 
nooit zo snel uit zijn pyjama schie-
ten, waarna haar man als een speer 
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Kooyman Polderloop belooft weer een 
groot loopspektakel te worden
De Kwakel - 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 Kwa-
kel komen. Dit jaar wordt deze loop 
al weer voor de 27e 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. 
Naast het feit dat de lopers naar De 
Kwakel komen voor de organisa-
tie en het parcours, is de sfeer ook 
een belangrijke factor voor sporters 
en toeschouwers. De Polderloop is 
een vast onderdeel van het polder-
feest en dat staat garant voor gezel-
ligheid, enthousiasme en veel toe-
schouwers. Het feestcomité dat de 
Polderloop organiseert en atletiek-
vereniging AKU werken op een fan-

tastische manier samen om de loop 
elke keer tot een groot succes te 
maken. Alle lopers die in de afge-
lopen jaren aan de Polderloop heb-
ben meegedaan zijn via een e-mail-
bericht uitgenodigd om dit jaar weer 
mee te doen. Daarnaast zijn folders 
verspreid en zijn op vele plaatsen in 
Uithoorn en De Kwakel grote pos-
ters op borden geplaatst.

Programma
Dit jaar vindt de Polderloop plaats 
op donderdag 30 juli. Inschrijven 
kan vanaf 18.00 uur én tot 10 minu-
ten voor aanvang van de afstand die 
wordt gelopen en vindt plaats  in de 
tent van het feestcomité. 
Het programma is niet veranderd 
ten opzichte van voorgaande jaren 
en dat betekent dat we om 19.00 uur 
starten met de 1 kilometer voor de 
kinderen tot en met 12 jaar. Naast 
een mooie medaille krijgen alle kin-
deren na afloop allemaal een ijsje.

Boule Union Thamen winnaar van eigen toernooi
Regio - Op 17 juli werd de eerste 
avond van de twintigste vrijdag-
avondcyclus gespeeld.
Boule Union Thamen organiseert dit 
toernooi altijd in de maand juli. On-
danks de vakantietijd is het toernooi 
altijd goed bezet. Daar mag de ver-
eniging best trots op zijn, want in de 
omgeving worden toch regelmatig 
toernooien afgelast wegens onvol-
doende deelname.
De cyclus bestaat uit twee apar-
te toernooien met voor de deelne-
mers, die beide toernooien in de-
zelfde samenstelling spelen een ex-
tra prijs. Er worden elke avond drie 
partijen gespeeld volgens het Zwit-
sers systeem. In dit systeem spelen 
winnaars tegen winnaars en verlie-
zers tegen verliezers. Hoe verder je 
in het toernooi komt hoe meer je 
tegenstanders van je eigen niveau 
krijgt. Het is eigenlijk het meest eer-
lijke speelsysteem.
De 28 deelnemende doubletten 
(tweetallen) hadden prima weer met 
een lekkere temperatuur. De deel-
nemers kwamen uit Alphen a/d Rijn, 
Amstelveen, Bodegraven, Haarlem, 
Lijnden,  Lisse, Nieuw-Vennep, Sas-
senheim, Vinkeveen en Uithoorn. 
Boule Union Thamen (BUT) was met 
zeven equipes duidelijk aanwezig. 
Opmerkelijk was dat de resultaten  
van de BUT-equipes zo waren dat 

er maar vier equipes tegen eigen 
clubgenoten moesten spelen. Soms 
heeft de loting een leuk gevolg. Zo 
was er een speler, die altijd dit toer-
nooi samen met zijn vrouw speel-
de, nu is een andere samenstelling 
in de eerste partij tegen zij vrouw 
moest spelen.. In de eerste speel-
ronde kwamen slechts twee equi-
pes van BUT tot winst. In de tweede 
speelronde waren het weer slechts 
twee equipes van BUT die de ron-
de winnend afsloten. In de derde 
speelronde ging het erom. Er wa-
ren nog zeven equipes ongeslagen, 
waaronder de equipe Jos de Zwart/
Tine Siegel van BUT. Zij wisten vrij 
simpel de derde partij te winnen en 
met een puntensaldo van +26 troef-
den ze de nummer twee net af. De 
andere equipes van BUT konden 
niet echt imponeren en twee equi-
pes kwamen helemaal niet tot winst.
De tweede speelavond is vrijdag 24 
juli, aanvang 19.30 uur aan de Vuur-
lijn.

De top zes van de 
eerste speelavond:
1. Jos de Zwart/Tine Siegel
2. Rob v.d. Zwet/Ruud Kramer
3. Brian Kroon/Dick Kraaijenoord
4. Michael Voorn/Milan Saunier
5. Carla van Wijk/Daniel Staffhorst
6. Gerard Schoone/Leo Fakkeldij

KNVB maakt competitie programma 
en bekerindeling bekend
Regio - Deze week heeft de KNVB 
weer een tipje van de sluier be-
kend gemaakt wat betreft de com-
petitie en het bekerprogramma sei-
zoen 2015 - 2016 van de Legmeer-
vogels. Wat het bekerprogramma 
betreft is de zondag 1 van Legmeer-
vogels ingedeeld in poule 67. In de-
ze poule zijn verder ingedeeld de 
zaterdag 1 van AFC (2e KL). De za-
terdag 1 van CTO,70 (3e kl.) en de 
zondag 1 van Fortius (3e kl.). Leg-
meervogels 1 begint het bekerpro-
gramma op woensdag 19 augustus 

thuis tegen de zaterdag 1 van AFC. 
Op woensdag 26 augustus volgt dan 
de uitwedstrijd tegen Fortius en op 
zaterdag 29 augustus wordt de be-
kercompetitie afgesloten met een 
thuiswedstrijd tegen CTO za.1 In de-
ze poule gaat alleen de nummer 1 
door naar de 2e ronde.
De KNVB heeft inmiddels ook de 
competitie indeling van de zondag 
2, Legmeervogels 2  bekend ge-
maakt Legmeervogels 2 wat dit jaar 
gaat uitkomen op het hoogste ni-
veau wat betreft de 2e elftallen, in 

Nu drie lijnen bij zomerbridge
Regio - Wat er al enige tijd aan zat 
te komen werd de zevende avond 
zomerbridge van Bridgeclub De 
Legmeer een feit. De drang om 
goed beslagen ten ijs te komen voor 
het aankomende seizoen noopte 
tot het instellen van een A, B en C 
lijn. Duidelijk is de geweldige am-
biance die de zaal van Colijn biedt 
hier debet aan, niet te warm, niet te 
koud, kortom perfect! Waarschijn-
lijk geïnspireerd door deze belang-
stelling scoorde Gerda Schavema-
ker, als spil in de organisatie, sa-
men met Cora de Vroom een ge-
weldige 70,49%. Daarmee wer-
den de dames met een staatlengte 
voor eerste in de A- lijn. Zo’n per-
centage heeft natuurlijk wel tot ge-
volg dat er voor de anderen min-
der overblijft, Ger Quelle & Gijs de 
Ruiter moesten het als tweede met 
60,96% doen. Cees Bergkamp trad 
eindelijk weer eens met vaste maat 
Ruud Lesmeister in het strijdperk en 
dat leverde een derde plek op met 
58,33%. Voor Bep Schumacher & 
Ada Keur was de vierde plaats weg 
gelegd met een score van 57,64% en 
Francis Terra sloot met Margot Zui-
dema de top vijf af met een percen-
tage van 54,17. In de B- lijn stuntten 
Ria Verkerk & Atie de Jong door een 
eerste plaats te pakken met 58,68%. 
Tonny & Otto Steegstra kwamen, za-

gen en overwonnen bijna, als twee-
de met 57,94%, gevolgd door Tinie & 
Frans Beliër die met 55,90% derde 
werden. Cor Hendrix had zich verze-
kerd van de niet geringe steun van 
Anneke Karlas en kwam zo als vier-
de met 55,56% door. Jannie Aars-
man & Joke de Wit bezetten de vijf-
de ere plaats van de in totaal veer-
tien paren met 54,17%. In de C- lijn 
ook een uitschieter, Mayke Dekker 
& Ad Lustenhouwer wilden niet voor 
de A spelers onderdoen en lieten de 
tegenstanders dus ook in verbijs-
tering achter met hun 70,14%! Ma-
ria Baas & Klaas Verrips, toch ook 
niet de minsten, kwamen daar ver 
achter met 54,86%, als tweede dat 
dan weer wel. Henny Heijnen & Wim 
Harding haalden als derde met 50 
precies de helft van de procenten 
en toen bleef er voor de rest dus 
te weinig over om ook in de publi-
citeit te kunnen komen! Nieuwsgie-
rig geworden naar de schier onge-
kende mogelijkheden van het zo-
merbridge, kom dan spelen in Dans 
& Party Centrum Colijn aan de In-
dustrieweg 20 te Uithoorn. Elke 
woensdagavond tot eind augustus 
vanaf 19.45 uur voor de prijs van zes 
euro per paar. Inschrijven bij voor-
keur per e- mail: gerdaschavemaker 
@live.nl, of tussen 19.15 en 19.30 
uur in de zaal.

Tour de Kwakel: Vreemde tourpet 
gesignaleerd in het Tourhome

Wandelt u mee met
Elke Stap Telt?
Regio - Een stappenteller, persoon-
lijke opbouwplannen, verbeteren 
van de conditie, samen wandelen en 
gezelligheid. Het zijn enkele ingredi-
enten van het succesvolle wandel-
trainingsprogramma ‘Elke stap telt’. 
In tien weken tijd je conditie zo ver-
beteren dat je moeiteloos meewan-
delt met onze plaatselijke wandel-
vereniging. Of als min of meer er-
varen wandelaar toewerken naar 
het wandelen van grotere afstan-
den. Dat is in het kort het doel van 
‘Elke stap telt’. Het wandelprogram-
ma is voor iedereen verschillend. El-
ke deelnemer werkt op zijn of haar 
eigen niveau aan de conditie. 
Voor de eerste wandelbijeenkomst 
wordt er een wandeltest afgeno-
men. Aan de hand van de testresul-
taten wordt per deelnemer het in-
stapniveau bepaald en krijgt ieder-
een een stappenteller en een indivi-
dueel opbouwprogramma. 
Naast het opbouwen van de condi-
tie, is het ook heel gezellig om mee 
te doen. Wekelijks komen alle deel-
nemers bij elkaar om hun nieuwe 
weekschema op te halen, ervarin-
gen uit te wisselen en samen een 
mooie wandeling te maken. Zo ont-
moet je andere deelnemers en kun 
je afspreken om ook gedurende de 
week samen met iemand te wande-
len. Tijdens een aantal bijeenkom-
sten wordt er ook voorlichting ge-
geven over gezondheid gerelateer-
de onderwerpen, bijvoorbeeld over 
een actieve leefstijl, gezonde voe-
ding, juiste wandeluitrusting, regu-
lier sportaanbod of natuurbeleving. 

Een unieke combinatie van sporti-
viteit en gezelligheid! Inmiddels zijn 
er drie wandelgroepen gestart in 
het voorjaar van 2015. Twee groe-
pen vanuit de Bilderdijkhof en een 
groep vanuit de AKU Uithoorn (Leg-
meer). Het streven is om in het na-
jaar van 2015 twee nieuwe groepen 
op te starten. Een van deze groe-
pen zal vertrekken vanuit Buurthuis 
de Ponderosa, de andere groep zal 
starten vanuit de Bilderdijkhof. De 
kosten voor deelname zijn 25 euro 
voor 12 weken, inclusief stappentel-
ler (bruikleen), een stappenplan en 
professionele begeleiding. 
Op vrijdag 4 september is er een in-
formatiebijeenkomst op beide loca-
ties over het project. Daar kun je je 
aanmelden voor deelname aan een 
van deze twee groepen van ‘Elke 
stap telt’, die op vrijdag 11 septem-
ber van start zullen gaan. 
De bijeenkomsten vinden plaats op 
de volgende dag, tijdstip en locatie: 
• Vrijdag 4 september om 11.00 uur 
in het Buurthuis Ponderosa, Ples-
manlaan 27
• Vrijdag 4 september om 14.00 uur 
bij Vita Welzijn, Bilderdijkhof 1
Geïnteresseerde senioren kunnen 
zich aanmelden bij Fenke van Ros-
sum, via: fvanrossum@sportservice-
haarlemmermeer.nl of 0618632574. 
Zowel niet-actieve, minder actie-
ve als sportieve 55-plussers kunnen 
deelnemen. Wilt u niet deelnemen 
aan het project als wandelaar, maar 
wel als vrijwilliger en maatje mee-
wandelen, geef u dan ook op! Extra 
voeten zijn altijd welkom. 

naar erve Vlasman schot. Jeroen 
mocht zijn knecht dankbaar zijn, net 
op tijd leverde zijn voorspelling hem 
twaalf punten en bijna de rode trui 
op.  Bas Baars mag deze mazzeltrui 
nu dragen, op een puntje gevolgd 
door Jeroen. De verschillen zijn toch 
erg klein dit jaar, de tourvoorspellers 
rijden om in wielertermen te spre-
ken: op een zakdoek. Met een punt-
je voorsprong voert John Plasmeijer 
het klassement om de gele trui aan.
Op de voet gevolgd door Cynthia 
v.d. Berg en daar weer vlak ach-
ter de winnaar van drie jaar gele-
den Rob v.d. Berg. Overigens geen 
familie van elkaar en ook geen fa-
milie van Jos v.d. Berg die de klas-
sementsrijders van  mooie truien 
voorziet. Maar ook de winnaar van 
verleden jaar, Vincent Bartels zit op 
het vinkentouw evenals veelvoudig 
winnaar Eric Zethof. Van de dames  
voert Cynthia de lijst aan, Arrianne 
van Wees en Trudy Lauwers komen 
echter hard opzetten. De bruids-
dagen van Cynthia zijn met een 
week verlengd, in het wit voert zij 
de jeugd en de deugd aan. De strijd 
om de petten lijkt in een tweestrijd 
tussen de renners van De Balieklui-
vers en de renners van Het Luie End 
te ontaarden. Dit gaat overigens in 
gezellige harmonie, een soort stoe-
lendans maar dan met petten. Ger-

rit Hogerwerf is de rode lantaarn-
drager, maar hij is gewaarschuwd. 
Op zijn nachtelijke escapades kan 
Jacques v.d. Hulst wel een nacht-
kaarsje gebruiken. Overigens ge-
noten de deelnemers donderdag 
van een heerlijke barbecue op er-
ve Vlasman, de nodige biefstukken 
werden gestapeld voor de naderen-
de Alpen. Vrijdagavond kon daar 
wel een bitterballetje bovenop, vol-
doende energie werd verzameld om 
de laatste zware week door te ko-
men. Het gaat spannend worden, 
daarbij waart een tourspook over de 
Boterdijk rond. 

Gele trui:
1 John Plasmeijer 88 pnt
2 Cynthia v.d. Berg 87 pnt
3 Rob v.d. Berg 86 pnt
4 Jan Harte 85 pnt
5 Bas Baars 84 pnt
6 Arnoud v.d. Knaap 84 pnt
7 Vincent Bartels 84 pnt
8 Arrianne van Wees 84 pnt
9 Joost Kooy 84 pnt
10 Eric Zethof 84 pnt
100 Gerrit Hogerwerf 54 pnt
Rode trui:
1 Bas Baars 21 pnt
2 Cynthia v.d. Berg 21 pnt
3 Jeroen Konst 20 pnt
Witte trui:
1 Cyntia v.d. Berg 87 pnt
2 Bas Baars 84 pnt
3 Jeroen Meijer 84 pnt
Ploegen:
1 De Baliekluivers 269 pnt
2 Het Luie End 268 pnt
3 De Nieuwe Gracht 263 pnt
20 Tivoli 226 pnt

Om 19.15 uur start de 4 kilometer, 
voor alle leeftijden, en het hoofd-
nummer is zoals altijd  de 10 kilo-
meter die om 20.00 uur start.
Op de 1 kilometer 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 10 dames 
en heren waardebonnen verdienen 
die zij kunnen benutten bij een van 
de sponsors, de Hardloopwinkel.
Wij zijn blij dat Kooyman sierbestra-
ting 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
Voorinschrijven kan ook, uitleg 
daarover vindt u op de website van 
AKU. 

de reserve hoofdklasse moet het 
opnemen tegen:  Hercules 2 (Hou-
ten), SDO 2 (Bussum), Houten 2, 
Hoogland 2 (Amersfoort), AFC 2 
(Amsterdam), Kon.HFC 2 (Haar-
lem), Hoofddorp 2, JOS/Watergraaf-
smeer 2 (Amsterdam), DCG 2 (Am-
sterdam), Hillegom 2, Pancratius 2 
(Badhoevedorp), ADO’20 2 (Heems-
kerk) en Hollandia 2 (Hoorn).  
Ook de bekerindeling van de zon-
dag 2 is bekend. Legmeervogels 2, 
ingedeeld in groep 2-04 moet het in 
de bekercompetitie opnemen tegen 

De posities van de overige 
equipes van BUT:
15 Ina Hoekstra/Henk van Rekum
Ria van Beek/Günther Jacobs
21. Wilma Buchner/
     Jannie van Kooten
25. Hans v/d Wal/Jelle Pekelharing

27. Jeroen Stiekema/Sonja Depping
Wilt u meer weten over Boule Uni-
on Thamen, raadpleeg dan onze 
website www.buthamen.nl of neem 
contact op met Henk van Rekum, 
tel. 0297-565377 of email redactie@
buthamen.nl.

Diemen 2, Geel Wit 2 (Haarlem)en 
VSV 2(IJmuiden). Het programma 
luidt op zondag 23 augustus thuis 
tegen Diemen 2. Dan op 27 augus-
tus uit naar Geel Wit en de laatste 
wedstrijd is dan weer een thuiswed-
strijd op zondag 29 augustus tegen 
VSV 2.

Start competitie
De start van de competitie is op zon-
dag 6 september 2015. Legmeervo-
gels 1 en Legmeervogels 2 begin-
nen beide met een thuisduel. Leg-
meervogels 1 tegen promovendus 
VVA/Spartaan en Legmeervogels 2 
moet het opnemen tegen JOS/Wa-
tergraafsmeer 2.  Verder is ook dui-
delijk geworden dat Legmeervogels 
1 en Legmeervogels 2 gelijktijdig de 
uit en thuiswedstrijd spelen.
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KNVB maakt competitie programma en bekerindeling 
Legmeervogels 1 en 2 bekend
Regio - Deze week heeft de KNVB 
weer een tipje van de sluier bekend 
gemaakt wat betreft de competi-
tie en het bekerprogramma seizoen 
2015 - 2016. Wat het bekerprogram-
ma betreft is de zondag 1 van Leg-
meervogels ingedeeld in poule 67. In 
deze poule zijn verder ingedeeld de 
zaterdag 1 van AFC (2e KL). De za-
terdag 1 van CTO,70 (3e kl.) en de 
zondag 1 van Fortius (3e kl.). Leg-
meervogels 1 begint het bekerpro-
gramma op woensdag 19 augustus 
thuis tegen de zaterdag 1 van AFC. 
Op woensdag 26 augustus volgt dan 
de uitwedstrijd tegen Fortius en op 

zaterdag 29 augustus wordt de be-
kercompetitie afgesloten met een 
thuiswedstrijd tegen CTO za.1 In de-
ze poule gaat alleen de nummer 1 
door naar de 2e ronde.

Zondag 2
De KNVB heeft inmiddels ook de 
competitie indeling van de zondag 
2, Legmeervogels 2   bekend ge-
maakt Legmeervogels 2 wat dit jaar 
gaat uitkomen op het hoogste ni-
veau wat betreft de 2e elftallen, in 
de reserve hoofdklasse moet het 
opnemen tegen:  Hercules 2 (Hou-
ten), SDO 2 (Bussum), Houten 2, 

Ook zomeravondcompetitie biljarten 
prooi voor Cees Verweij
Regio - Voor de 8e keer werd de 
zomeravondcompetitie carambole-
biljarten libre in juli georganiseerd 
door de Biljartvereniging Donker-
eind. Onder de bezielende leiding 
van wedstrijdsecretaris Jan-Arend 
van der Leegte van de Vrijgemaak-
te Nederlandse Biljartbond werden 
de partijen afgewerkt.  
In de ongemeen spannende com-
petitie was lange tijd Ruud van der 
Vliet koploper, maar uiteindelijk 

kwam Cees Verweij voor de 4e keer 
op rij als winnaar uit de bus. Cees 
verbeterde zijn moyenne van vorig 
jaar net niet en bleef steken op 2,56.
Cees Verweij is recent ook al tot 
clubkampioen gekroond en gaat de 
boeken in als de meest succesvol-
le biljartspeler van de vereniging tot 
nu toe.
Ruud van der Vliet werd 2e met een 
moyenne van 2,47. Gert van Kreu-
ningen werd teleurstellend 3e. Hij 

Nieuwelingen UWTC 
wielren op het podium
Regio - Zaterdag 11 juli reed de 
15-jarige Menno van Capel uit 
Noorden een sterke wedstrijd in 
Giessenburg. Hij liet zich al goed 
zien bij de tussensprints en in de 
eindsprint van het peloton pakte 
hij knap een 3e plek. Diezelfde dag 
reed de 17-jarige Bart de Veer een 
klassieker in Twente. Rondom Mar-
kelo-Enter stond een wedstrijd over 
136 km op het programma. Met 150 
deelnemers uit het hele land en 
zelfs een paar ploegen uit het bui-
tenland was het druk. Bart reed naar 
een nette 35e plaats en finishte on-
geveer 3 minuten achter de winnaar. 
Maar bij de wielren van UWTC zijn 
leden van alle leeftijden actief want 
de veteranen 60+ reden een koers 
in Veenendaal. Tussen de deelne-
mers de UWTC renners Piet Rewijk, 
John Tromp en Guus Zantingh. Van-
af het startschot werd er volop ge-
demarreerd en met als gevolg dat er 
na 6 ronden al een kopgroep ont-
stond van 4 renners met daarbij de 
Kampioen van Nederland Gijs Ne-
derlof. Zij namen een kleine voor-
sprong en na ongeveer 18 ronden 
wisten er nog eens 4 renners uit het 
peloton te ontsnappen met daarbij 
John Tromp. Zij sloten vrij snel aan 
bij de 4 koplopers. Deze 8 renners 
namen een ruime voorsprong. De 
wedstrijd werd gewonnen door Wil-

lem Hus uit Voorburg voor Gijs Ne-
delhof uit Kamerik, John Tromp uit 
Kudelstaart eindigde net naast het 
podium op de 4e plaats. Guus Zan-
tingh finishte als 12e en Piet Rewijk 
eindigde in het peloton.

Ronde van de Meern 
Nieuweling meisje Lorena Wiebes 
heeft zondag 12 juli gewonnen in de 
Meern. Er waren diverse ontsnap-
pingen tijdens de wedstrijd, maar 
uiteindelijk eindigde de wedstrijd 
in een massasprint. En deze wist de 
16-jarige Lorena uit Mijdrecht over-
tuigend te winnen! Ook de UWTC 
leden Job Bosse, Rene Wiebes, Leen 
Blom, John Tromp, Ben de Bruin, 
Rene Oudshoorn en Nico Fokker re-
den een koers in de Meern. 

Rabobank Dikke banden
wedstrijd
Tijdens de ronde van Uithoorn op 
6 september nodigen we de jeugd 
van 7-12 jaar van harte uit om mee 
te doen aan de dikke banden wed-
strijd. Met je eigen fiets meedoen 
aan een wedstrijd op een heus wie-
lerparcours. Lijkt je dit leuk, schrijf 
dan zondag 6 september vast op je 
kalender.
Uitgebreide wedstrijdverslagen en 
informatie over UWTC wielren kunt 
u vinden op www.uwtc.nl/wielren.

had zich tijdens de kwalificatie-
wedstrijden voor het Open Belgisch 
Kampioenschap voor (oud) club-
kampioenen weliswaar net niet ge-
kwalificeerd, maar werd daar wel 
prima 8e met een moyenne van 
2,49. Tijdens de zomeravondcompe-
titie bleef Gert echter steken op een 
teleurstellend moyenne van 2,34. 
Gert heeft aangekondigd meer tijd 
te gaan besteden aan biljarten en 
overweegt om met het driebanden-

toernooi Superprestige in het Belgi-
sche Lommel van 24 tot 29 augustus 
mee te doen.
De top 5 van de competitie werd vol 
gemaakt door Wim van Schie (moy-
enne van 2,20) en Gerard van Schie 
(moyenne van 2,01). Wim en Gerard 
speelden puike partijen, maar kwa-
men niet in de buurt van de prijzen.
Grote afwezige tijdens de compe-
titie was nestor Jan van Schie. Jan 
is nog steeds geblesseerd en hoopt 
in september weer met de compe-
titie te kunnen starten. Op de trai-
ningslocatie van Jan,  ‘t Leeuwtje in 
Nieuwkoop, is vanwege de blessure 
van Jan zelfs het biljart tijdelijk weg-
gehaald.  

Hoogland 2 (Amersfoort), AFC 2 
(Amsterdam), Kon.HFC 2 (Haar-
lem), Hoofddorp 2, JOS/Watergraaf-
smeer 2 (Amsterdam), DCG 2 (Am-
sterdam), Hillegom 2, Pancratius 2 
(Badhoevedorp), ADO’20 2 (Heems-
kerk) en Hollandia 2 (Hoorn).   
Ook de bekerindeling van de zon-
dag 2 is bekend. Legmeervogels 2, 
ingedeeld in groep 2-04 moet het in 
de bekercompetitie opnemen tegen 
Diemen 2, Geel Wit 2 (Haarlem)en 
VSV 2(IJmuiden). Het programma 
luidt op zondag 23 augustus thuis 
tegen Diemen 2. Dan op 27 augus-
tus uit naar Geel Wit en de laatste 

wedstrijd is dan weer een thuiswed-
strijd op zondag 29 augustus tegen 
VSV 2.

Start competitie
De start van de competitie is op zon-
dag 6 september 2015. Legmeervo-
gels 1 en Legmeervogels 2 begin-
nen beide met een thuisduel. Leg-
meervogels 1 tegen promovendus 
VVA/Spartaan en Legmeervogels 2 
moet het opnemen tegen JOS/Wa-
tergraafsmeer 2.   Verder is ook dui-
delijk geworden dat Legmeervogels 
1 en Legmeervogels 2 gelijktijdig de 
uit en thuiswedstrijd speelt.

Dorpsloop Wilnis 13 augustus 2015
Regio - Donderdagavond 13 au-
gustus wordt voor de 2e maal de 
dorpsloop gehouden tijdens de 
feestweek in Wilnis. De voorberei-
dingen zijn bijna afgerond en ve-
le sponsoren uit De Ronde Ve-
nen hebben er toe bijgedragen dat 
voor unieke lage inschrijvingskosten 
voor hardloop-wedstrijden de deel-
nemers kunnen kiezen uit een 5 km 
–inschrijfgeld 2 euro- of voor een 
10 km-inschrijfgeld 4 euro- hardlo-
pen. Tevens kunnen kinderen van-

af 4 jaren meedoen aan de kinder-
loop over circa 1 kilometer die hele-
maal gratis is. Het parcours loopt via 
de achterzijde Baaklaan en Oever-
laan naar de provinciale weg van-
waar via de dorpsstraat de Wilnis-
se Zuwe wordt opgelopen. Voor de 
5 km lopers ligt daar bijna aan het 
einde een keerpunt terwijl de 10 
km lopers doorlopen tot het golfter-
rein waar hun keerpunt ligt. Omwo-
nenden worden vriendelijk verzocht 
om rekening te houden met dit eve-

nement. De provinciale weg op en 
afrijden via de dorpstraat zal circa 
2 uren niet mogelijk zijn terwijl ver-
keersregelaars de overige wegen 
zullen regelen. Ben je verkeersrege-
laar of wil je op een andere manier 
helpen geef je dan zelf of je fami-
lie die niet meelopen even op want 
de organisatie kan nog wel wat hulp 
gebruiken.
Vele regionale favorieten zullen ook 
hier weer hun opwachting maken 
zoals o.a. de gebroeders Frans en 

Michael Woerden uit Mijdrecht,Ivo 
Bruns uit Baambrugge en Ricar-
do van ‘t Schip terwijl bij de dames 
Agnes Hijman-Marijke Kroon-Syl-
via van ’t Schip en Cris Nagtegaal 
de plaatselijke favorieten zullen zijn 
op verschillende afstanden. 
De wedstrijden beginnen om 18.15 
met de kinderloop. Om 18.45 uur 
volgt dan de 5 km en om 19.30 gaan 
de 10 km lopers van start.
Inschrijven kan vanaf 17.00 uur in de 
feesttent achter de Willistee terwijl 
er verkleedgelegenheid ter beschik-
king is gesteld door CSW.

Ook heeft de gemeente voor iede-
re deelnemer ter promotie van de 
nieuwe woonwijk De Marieken voor 
iedere deelnemer een aardige aan-
denken ter beschikking gesteld en 
tevens zijn er nog wat extra prijzen 
te winnen door na afloop je start-
nummer te controleren bij de prij-
zentafel.
Voor de wedstrijden zijn er voor de 
eerste 3 aankomende dames en he-
ren prijzen te winnen per afstand 
en tevens voor iedere categorie de 
beste Wilnisse dame en heer.
Verdere info of aanmelden vrijwilli-
gers bij Theo Noij tel.0297 256004   
of info@hardloop-begeleiding.nl   
Website van de dorpsloop is:
www.dorpsloop-wilnis.nl.
Website van de feestweek Wilnis is
www.wilnisfestival.nl.

TTC de Merel fietst de 
Midzomertoer
Regio - Op 26 juli a.s. zal TTC de 
Merel haar 4e groepstoertocht van 
het jaar rijden. Deze toertocht gaat 
door een gevarieerd landschap. De-
ze groepstoertocht gaat via Hilver-
sum en Huizen naar Almere waar de 
koffiestop is. Na de koffiestop ver-
volgen we de route langs Muider-
berg en Naarden. Via Nederhorst 
den Berg rijden naar we weer rich-
ting Eetcafé de Schans in Vinke-
veen. De rit is 100 kilometer lang 
en staat onder leiding van ervaren 
voorrijders. 
Alle leden, maar uiteraard ook niet-
leden zijn hierbij uitgenodigd aan 

deze rit deel te nemen. Er zal wor-
den gereden in 2 groepen. De A-
groep rijdt met een snelheid van 
maximaal 28 km op de teller, de B-
groep rijdt enkele kilometers harder. 
Natuurlijk wordt de snelheid aange-
past aan de weersomstandigheden.
Er wordt gestart om 08.30 uur bij 
Eetcafé De Schans in Vinkeveen. 
Het meerijden van deze rit kost voor 
niet-Merelleden r3,00. NTFU leden 
krijgen r1,00 korting.

Het dragen van een valhelm is ver-
plicht. Kijk op www.ttcdemerel.nl 
voor meer informatie.

Voetjebal in Uithoorn
Uithoorn - Voetjebal, het eerste en 
enige speciale voetballende speel-
concept van Nederland voor kinde-
ren van twee t/m vijf jaar, komt naar 
Uithoorn. Na een succesvolle try-
out van drie lessen in het voorjaar 
2015, start er vanaf 29 augustus een 
heel seizoen Voetjebal in de sportA-
renA van Sport en Health Club Am-
stelhof. 

Kinderen van twee t/m vijf jaar kun-
nen tijdens Voetjebal op een leu-
ke en gestructureerde manier ken-
nismaken met de bal, samen met 
één van hun ouders, waarbij de na-
druk uiteraard op spel en plezier ligt. 
Voetjebal is meer dan een voetbal-
lend speelconcept.

Op een speelse manier leer je on-
der andere kleuren benoemen, syn-
chroon tellen en symbolen herken-

nen. Al het materiaal is speciaal ont-
worpen voor kinderen en stimuleert 
de coördinatie, behendigheid en ba-
lans. Doel van iedere oefening is het 
bevorderen van de motoriek, maar 
belangrijker is nog om lol te hebben!

Sport en Health club Amstelhof, 
Voetjebal Nederland en What’s Up 
in Uithoorn hebben de handen in-
een geslagen en in het voorjaar 
2015 een Voetjebal Try-out georga-
niseerd. Deze was zo succesvol, dat 
er vanaf zaterdag 29 augustus een 
volledig seizoen van start gaat op-
gedeeld in twee blokken. Je kan je 
inschrijven voor het hele jaar of per 
blok. Blok 1 is van 29 augustus tot 
eind januari (19 lessen), het tweede 
blok is van februari tot juli (15 les-
sen). 

Inschrijven
De lessen Voetjebal kosten r10,50 
euro per les (leden Amstelhof beta-
len 9 euro per les) plus 35 euro in-
schrijfgeld. Het inschrijfgeld is in-
clusief voetbaltenue, bidon en fruit-
bakje die wekelijks gevuld wordt 
met een lekker stukje fruit.
De lessen vinden plaats in de sport-
ArenA van Amstelhof, waarbij de les 
gesplitst wordt in verschillende leef-
tijdscategorieën.

De eerste les voor tweejarigen start 
om 9.00 uur, de les voor driejari-
gen om 9.45 uur, voor vierjarigen 
om 10.45 uur en voor vijfjarigen om 
11.30 uur. Het seizoen wordt eind 
juni afgesloten met een grote feest-
dag waar alle Voetjebal kinderen sa-
menkomen om te laten zien wat ze 
geleerd hebben dat seizoen. 
Ouders kunnen zich vanaf 13 ju-
li opgeven via de website www.
voetjebal.com (kies: steden Am-
sterdam/Amstelveen inschrijvingen 
Uithoorn) inschrijven. Er kunnen er 
maximaal 10 per les meedoen en vol 
is vol. 

Meer informatie kan je opvragen bij 
Tom Verhoek en zijn adres is: tom@
voetjebalamsterdam.nl



Muziek en Showkorps Triviant 
bedankt alle aanwezigen 

op haar Triviant Jubileum Feest 27 juni

Regio - Met volle teugen 
hebben we zaterdag 27 juni 
mogen genieten van het 
Triviant Jubileum Feest. Een 
Feest om niet meer te vergeten. 
Triviant bedankt de vele 
vrijwilligers, de muziekkorpsen 
(Concordia, Abcouder 
Harmonie, Viribus Unitis en 
VIOS), de kraamhouders en 
de vele bezoekers. Samen 
met jullie hebben we ons 
25 jaar bestaan op een 

geweldige manier kunnen 
vieren. Uiteraard heeft het 
stralende weer daar ook aan 
bijgedragen. 

Naast alle aanwezigen 
bedankt Triviant ook haar 
sponsoren (o.a. het Prins 
Bernhard CultuurFonds en 
het Rabobank Dichtbij Fonds). 
Gelukkig hebben we de foto’s 
nog en kunnen we lang na 
genieten.
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