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HONDERD EURO BELONING
Heeft u
Jip gezien?

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Klein zwart/wit poesje met een
blauw bandje en belletje. 3 witte pootjes en pootje linksvoor is
zwart met een wit sokje. Jip woont
op het Rietveld in Mijdrecht en is
vermist sinds 8 juni. Jip is gechipt.

POLITIEBERICHTEN

Inbraken auto’s

zijn meegenomen, zoals duurzaamheid en de (standaard) inbouw van
zonnepanelen in het dak. Hij was
trots op Bouwbedrijf Verwelius die
in zo’n korte tijd zoveel fraaie huuren koopwoningen heeft weten te realiseren en die in eigen beheer verhuurt en verkoopt. De nieuwe woonwijk kan echt gezien worden als een
aanwinst voor Wilnis.
Weer 150 woningen gepland
Waar de bouwlocatie lange tijd een
leeg weiland was, werd op 5 februari 2016 gestart met de bouw van
de eerste fase van 168 eengezinswoningen in het nieuwbouwproject
De Maricken met daarin 95 huurwoningen.
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Website voor Centrumplan Vinkeveen

Aanvulling jaarrekening 2016
uit gemeentelijk spaarpotje
Zoals bij elk bedrijf en instantie moet
ook de gemeente Uithoorn rekening
en verantwoording afleggen over het
gevoerde financiële beleid. In dit geval gaat het om het jaarverslag en de
programma(jaar)rekening over 2016
terwijl de programmabegroting 2017
en die voor 2018 intussen al volop
door het college en de gemeenteraad aan de orde zijn gesteld. Maar
zo is nu eenmaal de gang van zaken.
De jaarrekening 2016 kwam ook in
de laatste raadsvergadering op 6 juli
als een agendapunt aan de orde. De
jaarrekening en het jaarverslag wor-

den vastgesteld door de raad. Het
college heeft de jaarrekening 2016
met opgaaf van redenen zonder de
gebruikelijke accountantscontrole
aan de raad voorgelegd. ‘Die controlekomt nog waarbij de mogelijkheid
bestaat dat de jaarrekening moet
worden aangepast alvorens die definitief door de raad kan worden vastgesteld. Vooral bij het Sociaal Domein kunnen inhoudelijk nog wijzigingen volgen omdat dit een complex geheel is. Na de definitieve afronding van de controle zal het rapport van bevindingen en de contro-

leverklaring zo spoedig mogelijk bij
de jaarstukken ter inzage worden
gelegd en voor de raad beschikbaar zijn’, zo laat het college in het
raadsvoorstel weten. Het college liet
en passant weten dat er een nieuw
concept raadsbesluit aan de raad
was gestuurd waarbij de raad meer
tijd krijgt om de jaarrekening vast te
stellen. Formeel moest die op 15 juli
door de raad zijn vastgesteld en ingezonden aan Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland.
Vervolg elders in deze krant

Nieuwe winkel WesterbosMens
biedt
perspectief
ADVERTEREN?
INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopmIjDREchT@
mEERboDE.Nl
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Eigen technische dienst

www.goudwisselkantoor.nl
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Miele specialist

t.h.v. Coop supermarkt
Prinses Irenelaan, Uithoorn
Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur
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Vervolg elders in deze krant

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

Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen
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HARTELUST B.V.

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!

ge

ug

br

m

aa

eZ

gs

ru

b
am

g
we
ren

prijs, maar ook de omgeving hen bekoorde, verhuisden zij graag hier
naartoe. Vincent komt oorspronkelijk uit Mijdrecht en is weer terug in
‘zijn’ gemeente. Bovendien werkt hij
in Wilnis. Jasper heeft zijn roots in
Brabant, is nieuwsgierig en hoopt de
gemeente snel te kunnen gaan verkennen. “Wij willen meteen ons huis
gaan inrichten en hopen daar komend weekend al mee te beginnen.
Over veertien dagen willen we daarmee al een heel eind zijn,” aldus een
opgetogen Jasper. Burgemeester
Divendal en Ed Hordijk verwelkomden de nieuwe bewoners hartelijk
en hoopten dat zijn met veel plezier
in hun nieuwe huis en de wijk zullen
wonen. Divendal wees op de goede bouwkwaliteit van de woningen
en de moderne voorzieningen die
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Het gaat hard met de bouw van
koop- en huurwoningen in de nieuwe Wilnisse woonwijk De Maricken.
Maandagmiddag 24 juli was het aan
burgemeester Maarten Divendal om
een van de laatste van de 95 huurwoningen aan de nieuwe bewoners op te leveren. Hij deed dat met
veel plezier en de nodige felicitaties voor de betreffende woning met
huisnummer 26. Daar overhandigde hij in aanwezigheid van de directeur van Bouwmaatschappij Verwelius, Ed Hordijk, symbolisch de sleutel aan de nieuwe bewoners, te weten de heren Jasper de Bekker (31)
en Vincent de Wilde (28). Beiden
zijn afkomstig uit Nederhorst den
Berg waar zij woonden. Maar omdat de woning in Wilnis niet alleen
aantrekkelijk was net zoals de huur-

Maaike, 06-21 22 38 07.
Honderd euro beloning voor
diegene die de gouden tip heeft
zodat we weten waar Jip is.
os
rb

Laatste huurwoning in De
Maricken opgeleverd

Voor info en tips:
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Uithoorn - Vorige weekend is
ingebroken in een woning in de
Constantijn Huygenslaan. Zondagavond 16 juli werd de inbraak door de bewoners ontdekt. De dieven hebben zich
toegang verschaft via het keukenraam. Het gehele huis is
doorzocht. Gestolen zijn een
horloge en een klein geldbedrag. De politie onderzoekt de
inbraak met behulp van de gekregen camerabeelden.

Burgemeester Maarten Divendal overhandigt samen met directeur Ed Hordijk symbolisch de sleutel van de laatste
huurwoning aan Vincent de Wilde en Jasper de Bekker (v.l.n.r.)
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Horloge weg na
woninginbraak

26 JULI 2017

TEL: 0297-581698

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

Uithoorn - Vorige week is ingebroken in een in de Azuurmees geparkeerde bestelbus.
Uit de wagen is een schuurmachine van het merk Vestel gestolen. Dezelfde nacht hebben
dieven zich ook toegang verschaft tot een Volkswagen Touran. Deze stond geparkeerd
in Op de Madelief. Uit de auto is het navigatiesysteem meegenomen en de dieven zijn er
vandoor gegaan met diverse
dvd’s.

DE

WWW.MEERBODE.NL

Dinsdag 18 juli opende brood- en
banketbakker Jan Westerbos zijn
nieuwe winkel voor brood, banket
en bonbons in winkelcentrum De
Lindeboom te Mijdrecht. De winkel
was er op een andere plaats al gevestigd, maar is vanwege de renovatiewerkzaamheden 25 meter verplaatst. Jan Westerbos en zijn team
van medewerk(st)ers waren tijdens de openingsochtend goed gemutst. Zij ontvingen met een gulle
lach hun eerste klanten. Die waren
nieuwsgierig genoeg en keken hun
ogen uit in de nieuwe en ruime winkel met een glazen doorkijk naar de
bakkerij en productieruimte er ach-

ter. Deze waren al eerder in gebruik
genomen, maar het wachten was
op de inrichting van de nieuwe winkel. Dat ging niet volgens plan vanwege onvoorziene calamiteiten tijdens de renovatie van dat gedeelte en daardoor uitstel van nutsvoorzieningen. Maar dat moment is nu
voorbij en een mooi resultaat is het
vervolg er op. Jan en zijn team zeggen er blij mee te zijn. De winkel zelf
is opgezet in de vorm van een carré
waarbij alle productgroepen een eigen plaats hebben gekregen, zoals
gebak, bonbons, koeken en koekjes, broodjes en brood in tal van variaties. Ook voor de medewerkers

is de routing plezierig omdat men
aan drie kanten de ruimte heeft om
meerdere klanten te helpen. Leuk
is ook dat je door de glazen wand
achter de winkel mensen aan het
werk kunt zien bij de vervaardiging van gebak, koekjes en dergelijke. Daar is een wand met koelcellen, een spoelgedeelte en een nieuwe oven om koekjes en gebaksoorten te bakken. De ruimte is verder
voorzien van airconditioning. In de
winkel zelf kunnen de medewerkers
zelf broodjes afbakken in een speciale oven die in een hoek staat opgesteld.
vervolg elders in de krant

Alle onderdelen van het
plan in kaart gebracht
(uitwerking Variant 2)
Sinds maandag jl. is de website
www.centrumplanvinkeveen.nl live,
met daarop informatie over alle onderdelen van het Centrumplan Vinkeveen. Én een kaart waarop bewoners het hele plan in één keer kunnen overzien. De website voorziet
daarmee in een behoefte van veel
inwoners van Vinkeveen. Het Centrumplan Vinkeveen is een uitwerking van de Dorpsvisie Vinkeveen.
De twee belangrijkste uitgangspunten van deze visie zijn dat de relatie tussen Vinkeveen en de Plassen
verbetert én de aansluiting van Vinkeveen op de N201.
Een visie die tot stand gekomen is
met inbreng van inwoners en momenteel uitgewerkt en onderzocht
wordt op haalbaarheid.

Alle onderdelen
Afgelopen periode zijn diverse ontsluitingsvarianten en de bijbehorende
ontwikkelingsmogelijkheden van een centrum aan de plassen tegen het licht gehouden. Op
23 maart heeft de gemeenteraad
van de gemeente De Ronde Venen
de opdracht gegeven om Variant 2,
een nieuwe ontsluiting van de N201
op Vinkeveen over de Veendijk, verder te onderzoeken en uit te werken. Variant 2 van het centrumplan
geeft de beste garantie dat de wensen uit de dorpsvisie Vinkeveen gerealiseerd worden. De website laat
zien wat het Centrumplan Vinkeveen in zijn totaliteit inhoudt en hoe
de ontsluiting samenhangt met de
ontwikkeling van een centrum aan
de plassen.

02 Nieuwe Meerbode
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden,
0900-4701470. Dit geldt voor het
weekend, feestdagen en voor
werkdagen van 17.00-08.00 u.
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Apotheek Woerden
Rubensstraat 54, Open: ma t/m
vr. 17.30-22.00 u.; za en zo.
10.00-22.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
Open: 22.00-08.00 u.
Apotheek Thamer Zijdelwaardplein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl
STICHTING
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Politie 0900-8844.

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
STICHTING THUIS STERVEN
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, 06-51451130.

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDITIE 2: DE RONDE VENEN,
MIJDRECHT, WILNIS,
AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN
OPLAGE: 15.800
EDITIE 3:
UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL
OPLAGE: 14.900
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie: Nel van der Pol
Correspondent: André Veenstra

Het was weer een geweldige en inspirerende Vrouwenmiddag alweer
twee weken geleden in de VBW tent
in Wilnis. Lia Noorthoek maakte ons
duidelijk door middel van een interactief programma “Hoe kijk je?”
Hoe kijk je naar de ander, jezelf, je
omgeving? Als voorbeeld werd Zacheus genoemd, deze maakte zijn

medemens financieel een stuk lichter. Jezus zag hem vol liefde aan
sprak met hem. Het resultaat was
dat Zacheus inzag dat hij verkeerd
bezig was en het de benadeelden
vier keer heeft vergoed. Ook naar
ons kijkt Jezus vol liefde! Na dit
boeiende uur, was er een High tea
en werd er gezellig nagepraat.

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

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG
Praktijk voor psychologische
hulpverlening
Dubloen 36 Mijdrecht
R. Rap, 0297-286436
Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

u wat? Kom dan zonder enige verplichting eens een avond meespelen. De aanvang is op donderdag 7
september om 20.00 uur en er wordt
dan wekelijks gespeeld tot en met
donderdag 26 april. Voor meer informatie kunt u bellen met Marg van
Soest tel. 0297-563643 of Ineke Niewzwaag tel. 0297-533558 of mailen
naar t.niewzwaag@planet.nl
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Cursus: Gave uil sculptuur
Nee, niet moeilijk, even een aantal uurtjes heerlijk creatief bezig
zijn onder begeleiding van de docente. Zeker een succes! Ook als
u denkt niet zo’n crea bea te zijn....
is dit voor een ieder haalbaar! Laat
u niet weerhouden en ga de uitdaging aan…… bij de Stichting 'Paraplu' in Wilnis. We werken met Powertex een veelzijdig materiaal om
diverse materialen mee te verharden. In deze cursus maak je kennis met de kleitechniek. De hoogte van de uil is ongeveer 24 cm. en
kan zowel binnen als buiten staan.
De cursus is opgezet in 2 dagdelen
(dagdeel 1 basis maken, dagdeel 2
in pigmenten zetten). Meenemen:
In de eerste les een doos of kratje om het beeldje in te vervoeren.
Materiaalkosten € 45,- euro aan de
docent te voldoen. In dit bedrag zit
een metalen pin.
Cursuscode: WS1623 Data 11 en
18 november 2017 2 dagdelen, op
zaterdag van 09.00-13.30 uur. Docent: Juliette Schriek-Roukens Kosten: 30,- euro.

of kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan worden
gedownload op de website www.
stichtingparaplu.nl, of afgehaald en
ingeleverd bij de “Paraplu”, Pieter
Joostenlaan 28 te Wilnis. Via email
kan men altijd terecht op info@
stichtingparaplu.nl.

Remco (49 jaar)

speelt tenor saxofoon

EHBO: ook voor jou!
Denk je wel eens aan het volgen
van een EHBO cursus? Stel het niet
langer uit en leer ook hoe je andere mensen kunt helpen! Wij bieden
je een interessante opleiding waarin we je alle facetten van de eerste
hulp leren. Onze vereniging verzorgt
al 64 jaar EHBO cursussen in Uithoorn. Onze lessen worden gegeven door enthousiaste en ervaren instructeurs die altijd met plezier hun
kennis en kunde delen. Op dinsdagavond 3 oktober 2017 start de opleiding voor het diploma eerste hulp
inclusief AED training (ook voor baby en kind) en de module verbandleer. In ongeveer 14 lessen, die gegeven worden in sport- en activiteitencentrum De Scheg, word je opgeleid tot eerstehulpverlener. Het lesgeld voor de cursus bedraagt 190,euro. Dit bedrag is inclusief cursusboek, verbandmateriaal en examenkosten. Veel ziektekostenverzeke-

Waarom ben je op latere leeftijd
begonnen met het bespelen van
een muziekinstrument?
Eigenlijk komt het door de Simpsons. Mijn dochter Alana keek
daar graag naar en wilde “net
als Lisa” op de saxophone spelen. Omdat ik dat niet een heel
erg steekhoudend argument vond
zijn we naar een open dag van de
KNA gegaan en hebben daar de
mogelijkheid gebruikt om allerlei instrumenten te proberen. Uiteraard hadden we de saxophone voor het laatst bewaard, maar
daar bleek toen tot mijn grote verbazing dat ze daar meteen goed
geluid uit kreeg. Ze is toen gaan
spelen en heeft mij besmet. Iets
meer dan een Jaar later kwam het
MMM initiatief en heb ik besloten ook te beginnen. Heleen Colijn heeft me op het Tenor spoor
gezet en daar heb ik nog steeds
geen spijt van
Wat vond je lastig toen je begon?
De noten lezen, maar dat went
toch best snel.

Inschrijven
Aanmelden kan rechtstreeks op de
website
www.stichtingparaplu.nl

raars vergoeden (een deel van) de
kosten van een EHBO opleiding. Informeer hiernaar bij je verzekeringsmaatschappij. Iedereen vanaf 16 jaar
kan deelnemen aan deze cursus die
afgesloten wordt met een internationaal erkend examen en diploma. De
cursus wordt gegeven volgens de
richtlijnen van Het Oranje Kruis.

Middelbare
Muziek
Meester

KnA

Het KnA orkest start aankomende september weer een
nieuwe groep Middelbare Muzikale Meesters. Te vaak wordt
er gezegd als het orkest ergens speelt: “jammer dat ik
nooit een instrument heb leren
spelen”. Terwijl een instrument
leren bespelen op middelbare leeftijd (30+, 40+, 50+ en
60+) juist heel goed te doen is.
Vorig jaar hebben een aantal
mensen zich voor het Middelbare Muzikale Meesters project opgegeven en een jaar later vragen we ze naar hun ervaringen.

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

Nieuwe leden gezocht
Nieuwe leden welkom bij de klaverjasclub Het Wapen van Uithoorn.
Zij bestaan al ruim 70 jaar en kaarten al jaren bij de Ponderosa Plesmanlaan 27 in Uithoorn. Er wordt
voor plezier en ontspanning gekaart, in clubverband voor de competitie en gaan elk jaar, gezellig uit
eten. Ze kunnen echter nog enkele nieuwe leden gebruiken, lijkt het

Vrouwenmiddag succes!

Kost het veel van je tijd? Wat vind
je makkelijker dan verwacht?
Je kunt zelf het tempo voor een
groot gedeelte bepalen door de
tijd die je erin kunt steken te variëren naar wat je mogelijkheden
zijn. Uiteraard ga je sneller vooruit
als je er meer tijd instopt.
Hoe bevallen de lessen? En speel
je mee in het leerlingenorkest? Zo
ja hoe bevalt dat?
De lessen van Leon van Mill zijn
geweldig leuk en inspirerend en

zorgen ook dat je toch een minimale druk voelt om stapjes te blijven zetten. Ik speel ook mee in
het leerlingenorkest en dat is erg
leuk.
Heeft het spelen in het orkest een
duidelijke meerwaarde voor je?
Ja, dat zorgt ervoor dat je nog
sneller vooruit gaat. Vanwege de
afstemming met de anderen en
het beter beheersen van de timing
maar ook omdat je daar toch weer
aan het oefenen bent, soms ook
met stukken die weer nieuw of eigenlijk wat moeilijk zijn maar die
dan, met de begeleiding van de
dirigent, toch haalbaar blijken.
Dus dat is heel motiverend.
Voel je je prettig in de vereniging?
Wat is de meerwaarde van het lidmaatschap van KnA?
De KnA maakt het mogelijk deel
uit te maken van het leerling orkest, instrumenten te huren en de
route naar goede leraren te vinden. De nieuwe leerlingen worden prima begeleid.
Ga je door met de muzieklessen?
Ja, zeer zeker.
Wat zou je willen zeggen tegen
mensen die twijfelen over het nemen van muzieklessen?
Probeer het gewoon, het MMM
programma maakt het mogelijk
om het heel eenvoudig en goedkoop te proberen. Is het toch niet
leuk genoeg kun je stoppen en
hoef je daar ook niet meer over in
te zetten. Maar zeer waarschijnlijk
krijg je er een leuke hobby en vereniging bij!
Heb je ook interesse in het
leren bespelen van een
muziekinstrument?
Geef je dan op voor de informatieavond van het Middelbare Muzikale Meesters Project op maandag 4 september. Je krijgt er alle informatie en je kunt kijken en
proberen welk instrument je wilt
gaan leren bespelen. Je kunt kiezen uit onder andere klarinet,
saxofoon, dwarsfluit, hoorn, trompet, slagwerk, trombone, tuba,
hobo of fagot. Voor meer informatie stuur je een email naar kna.secretaris@gmail.com.

EHBO herhalingslessen
Natuurlijk kun je bij ons ook je herhalingslessen volgen. Deze beginnen eind van september weer. Dus
zoek je een goede en gezellige vereniging? Kom dan bij de KNV EHBO
afdeling Uithoorn! Kijk voor meer
informatie op onze website http://
ehbo-uithoorn.nl/cursusinformatie/
cursus-ehbo/ en meld je gelijk aan!
Natuurlijk kun je ook contact opnemen met de secretaris van de vereniging: Ria van Geem, via e-mail:
ehbouithoorn@kabelfoon.net.

Eerste hulp bij verslikking van een baby.

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

Auto te water

130e jaargang
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op
ontwikkelingen die spelen binnen de
gemeente. Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te worden ingestuurd, dus voorzien van naam, adres,
telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig
in de krant gepubliceerd; wél naam
en woonplaats. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht voor brieven te weigeren dan
wel te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld
aan derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van
de uitgever!

WWW.MEERBODE.NL

Maandagmorgen 17 juli is op de Boterdijk in De Kwakel een auto te water geraakt. De inzittende kon zelfstandig zijn auto verlaten. Hij was,
buiten de schrik en een nat pak,
niet gewond geraakt. Hoe de man

Winkeldieven betrapt
Vorige week vrijdag , rond vier uur
in de middag is een winkeldievegge op heterdaad betrapt in een super op het Legmeerplein. Een 61-jarige vrouw uit De Kwakel dacht de
winkel uit te lopen met enkele niet
afgerekende goederen. De vrouw
is aangehouden door de politie en
meegenomen voor verhoor. Zij zal
zich moeten verantwoorden bij justitie.
Twee dagen later hebben twee
mannen tussen half zes en tien voor
zes in de avond diverse goederen

gestolen uit dezelfde super op het
Legmeerplein. De twee daders verlieten snel de winkel met elf pakken nutrilon en diverse blikken bier.
De mannen zijn tussen de 30 en 40
jaar oud en hun diefstal is op camera vastgelegd. De twee hebben deze
week ook een groot aantal spullen
gestolen uit een supermarkt in Amsterdam. Hier gingen zij er vandoor
met onder andere koffie en wasmiddel. Ook deze diefstal is op camera
vastgelegd. De politie doet hiermee
verder onderzoek.

de macht over het stuur kon verliezen is nog onbekend. De politie is
een onderzoek gestart
Foto: KaWijKo Media /
Ricardo Neeskens

Ruimte huren?

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

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

Gem

e e nte U i t h o

orn

CO L O F O N

Gemeentehuis

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111
ma., di., wo., do.
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum /receptie
Zonder afspraak:
ma., di., do.
woensdag
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
08.30-12.00 uur

Burgerzaken (reisdocumenten,

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

Sociaal loket

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

Gemeentewerf en
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za.

Burgemeester of wethouder
spreken?

Redactie

Team Communicatie,
bekendmakingen@duoplus.nl

Commissievergaderingen

-

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Help! Hoe overleef ik de
nieuwe schoolroute?
De grote vakantie is begonnen.
Daarmee breekt voor de huidige
groep-achters een nieuwe periode
aan. Een nieuwe school, nieuwe docenten en nieuwe klasgenoten in het
vooruitzicht, maar ook een nieuwe
schoolroute. Deze nieuwe route leidt
vaak langs ingewikkeldere verkeerssituaties dan zij gewend zijn naar
de basisschool. Voor een enkeling
is het zelfs de eerste keer dat zij alleen naar school zullen ﬁetsen. Best
spannend dus! Helaas is dat jaarlijks ook zichtbaar in de ongevalscijfers. Tijdens de eerste weken van
het nieuwe schooljaar is er elk jaar
opnieuw een ﬂinke stijging aan ongevallen, in de leeftijdscategorie 1014 jaar. De vijftien samenwerkende
gemeenten in Vervoerregio Amsterdam willen deze ongevalspiek voor-

-

U kunt een afspraak maken via 0297513151 of een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking:
gemeente@uithoorn.nl

Kijk voor actuele commissievergaderingen en informatie over de raad

GEMEENTENIEUWS

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

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

huis naar de nieuwe school en
terug. Fiets deze route een paar
keer samen met uw kind.

op www.uithoorn.nl/gemeenteraad
Via twitter: www.twitter.com/
RaadUithoorn

komen. Ouders uiteraard ook, daarom oefenen zij de nieuwe schoolroute met hun kind.Ouders van kinderen die na de zomervakantie naar
het voortgezet onderwijs gaan, hebben voor de vakantie via school een
brief met tips ontvangen waarmee zij
hun kind veilig van en naar school
kan laten ﬁetsen. Kinderen kunnen
van een onverwachte situatie schrikken en daardoor foute beslissingen
in het verkeer nemen. Wanneer ouders in de vakantieperiode de nieuwe route oefenen met hun kind, krijgt
het kind de kans om zich de nieuwe
route eigen te maken.
Ouders krijgen de volgende tips om
de nieuwe route te oefenen:
- Stippel samen met uw kind de
meest veilige route uit vanaf uw

Geef tijdens de ﬁetsrit duidelijke
aanwijzingen en wijs op mogelijke gevaren. Hierbij is het belangrijk te vertellen wat het gewenste gedrag van het kind moet zijn.
Bijvoorbeeld: ‘hier komt een lastig
kruispunt, rechts heeft voorrang,
dus als er bestuurders van rechts
komen, moet je voorrang verlenen’.
Oefen zoveel mogelijk de verkeerssituaties die uw kind lastig
vindt. Laat uw kind zelf vertellen
wat de veiligste manier is om een
moeilijk punt over te steken.

-

Leer uw kind dat het uit de ‘dode hoek’ moet blijven van vrachtwagens, bussen en bestelbusjes. Gebruik hierbij de vuistregels: ‘blijf er ruim en rechts achter’ en ‘hou meer dan drie meter
afstand’.

-

Ook als uw kind met het openbaar vervoer naar school gaat is
het aan te raden een aantal keer
samen het traject te rijden. Denk
hierbij ook aan de looproutes van
en naar de haltes, het overstappen en het bespreken van veilig gedrag bij de halte. Bespreek
meteen wat uw kind moet doen
als tram of bus onverhoopt niet
rijdt of te laat is.

Gebruik van de smartphone en
muziek
Het gebruik van de smartphone en
het luisteren van muziek op de ﬁets
is niet verboden, maar het leidt wel af

in het verkeer. Veel ongelukken ontstaan doordat het verkeer niet meer
wordt gezien of gehoord. Het advies
is dan ook om op de ﬁets geen muziek te luisteren en de smartphone
niet te gebruiken.
U kunt met uw kind hier vooraf afspraken over maken. Bijvoorbeeld
dat als het nodig is om de telefoon te
gebruiken, dat uw kind dan even op
een veilige plek aan de kant van de
weg gaat staan. Als de verkeerssituatie dat toelaat, zoals op lange, rustige routes, kunt u de volgende richtlijn toepassen: volume zacht en alleen het rechter oordopje in.
Een veilige fiets
Om veilig de weg op te gaan, is het
belangrijk de ﬁets regelmatig te controleren op goed werkende remmen, verlichting, een stevige bagagedrager, goede snelbinders en een
degelijk slot. School- en sporttassen kunnen het beste worden vervoerd op de bagagedrager of op de
rug. Een complete fietscontrolelijst
vindt u op www.verkeerseducatiepunt.nl/checklist-veilige-ﬁets Kinderen die op deze manier begeleid worden, gaan goed voorbereid, veiliger
en zelfstandig op weg. De gemeenten helpen ook mee. In augustus/
september zijn er weer veel schoolkinderen op de weg na een rustige
zomervakantie. Weggebruikers worden hierop gewezen met borden en
spandoeken langs de weg van de
campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’. Daarnaast stelt de Vervoerregio Amsterdam voor scholen via de
onderwijsbegeleidingsdiensten gratis lesmaterialen beschikbaar op het
gebied van verkeer. Voor meer informatie: www.verkeerseducatiepunt.nl

O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden 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 bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden
niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de
overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften,
uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om
op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).
TER INZAGE
Tijdelijk:
- Ontwerpbestemmingsplan Banken 1. Inzageperiode van 15 juni 2017 t/m 26
juli 2017. Inlichtingen bij mevr. A. Stevens, Duo+ Vergunningen.
- Voorontwerpbestemmingsplan Randweg 145. Inzageperiode van vrijdag 30
juni 2017 t/m donderdag 13 juli 2017. Inlichtingen bij mevr. A. Stevens, Uithoorn.
- Concept Verordening Jeugdhulp Uithoorn 2018 en Nadere regels Jeugdhulp
Uithoorn 2018. Inzageperiode vanaf 24 juli 2017 tot 4 september 2017. Inlichtingen bij de heer
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Bedrijventerrein Uithoorn
- Nijverheidsweg 8, aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een bedrijfspand. Ontvangen 7 juli 2017.
De Kwakel
- Dwarsweg 45, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een CO2
tank. Ontvangen 7 juli 2017.
- Hoofdweg 13 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen
van een stekruimte. Ontvangen 7 juli 2017.
- Bedrijvenweg 10, aanvraag omgevingsvergunning voor het herbouwen van loodsen bedrijfspand. Ontvangen 7 juli 2017.
- Noorddammerweg 35 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het
aanpassen van bestaande kassen en het bouwen van een bedrijfsruimte. Ontvangen 12 juli 2017
- Chrysantenlaan 64 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee dakkapellen. Ontvangen 13 juli 2017.
Dorpscentrum
- Stationsstraat 41 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van logiesverblijven. Ontvangen 11 juli 2017.
- Schans, Marktplein, Wilhelminakade, Koningin Julianalaan, aanvraag evenementenvergunning voor het organiseren van Tropical Night op 26 augustus 2017.
Ontvangen 17 juli 2017.
Zijdelwaard (Europarei)
- Tesselschadelaan 32, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van
een schutting. Ontvangen 10 juli 2017.
- Arthur van Schendellaan 40-44, aanvraag vergunning voor de verkoop van consumentenvuurwerk op 28, 29 en 30 december 2017.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Aanvraag voor het plaatsen van 20 reclameborden ten behoeve van de vrijwilligersmarkt Het Hoge Heem van 23 september tot 7 oktober. Ontvangen: 6 juli
2017.
- Aanvraag voor Diabeatit Run door Marijn Producties op 30 september 2017. Ontvangen 6 juli 2017.
BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noemen aanvraag
De Kwakel
- Iepenlaan tussen 5 en 15, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van
een woning.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Thamerweg 47, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning aan
de achterzijde. Bezwaar: t/m 5 september 2017.
- Nijverheidsweg 8. Vergunning in gebruik name gemeente grond aan Heembouw
b.v. Breda, voor de periode van 21 augustus 2017 tot en met 1 december 2017.
Bezwaar tot en met 23 augustus 2017.
De Kwakel
- Bedrijvenweg 14, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de bestaande
bedrijfsruimte. Bezwaar: t/m 23 augustus 2017.
- Bedrijvenweg 18, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de bestaande
bedrijfsruimte. Bezwaar: t/m 23 augustus 2017.
- Noorddammerweg nabij 1, kavel 3, omgevingsvergunning voor het oprichten van
een woning. Bezwaar: t/m 22 augustus 2017.
- Iepenlaan tussen 5 en 15, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning. Bezwaar: t/m 1 september 2017.
- Iepenlaan naast 5, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning en
een brug. Bezwaar: t/m 6 september 2017.
- Poelweg achter 44, omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van een unit
en het aanleggen van een tijdelijke stallingsruimte t.b.v. voertuigen van Connexxion. Bezwaar: t/m 24 augustus 2017.
- Noorddammerweg 3 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijfswoning. Bezwaar: t/m 29 augustus 2017.
-

Achterweg 11, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de bestaande bedrijfsruimte. Bezwaar: t/m 28 augustus 2017.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhoff, Buitendijks).
- Speeltuin Ransuil straatbarbecue vrijdag 21 juli 2017.
Dorpscentrum
- Marktplein 2a. Kennisgeving incidentele festiviteit voor het ten gehore brengen
van geluid tijdens een feest aan de exploitant van Geniet aan de Amstel op 2 september 2017 van 20.00 uur tot 01.00 uur.
- Koningin Julianlaan 18. Kennisgeving incidentele festiviteit voor het ten gehore
brengen van geluid tijdens een feest aan de exploitant van The Party Factory Uit-

-

hoorn op 18 november 2017 van 20.00 uur tot 00.30 uur.
Wilhelminakade 3. Kennisgeving incidentele festiviteit voor het ten gehore brengen van geluid tijdens het optreden van een zanger aan de exploitant van Café
De Gevel op 21 juli 2017 van 18.00 uur tot 24.00 uur.
Wilhelminakade 5. Kennisgeving incidentele festiviteit voor het ten gehore brengen van geluid tijdens het optreden van een band aan de exploitant van Café
Drinken & Zo op 22 juli 2017 van 21.00 uur tot 01.00 uur.
Oranjelaan 36, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel. Bezwaar: t/m 28 augustus 2017.

Overige bekendmakingen Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning voor het plaatsen van driehoeksborden aan Event Support Holland
in de peio
OVERIGE BEKENDMAKINGEN
HUISVESTINGSVERORDENING GEMEENTE UITHOORN 2017
Bekendmaking van de Huisvestingsverordening gemeente Uithoorn 2017 en de Beleidsregels woonruimteverdeling gemeente Uithoorn 2017. Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 30 mei 2017 de beleidsregels woonruimteverdeling
gemeente Uithoorn 2017 heeft vastgesteld en dat de gemeenteraad op 6 juli 2017
de Huisvestingsverordening gemeente Uithoorn 2017 heeft vastgesteld. Na bekendmaking treedt de Huisvestingsverordening gemeente Uithoorn 2017 in werking. Deze verordening vervangt de Huisvestingsverordening gemeente Uithoorn 2016. In de
Huisvestingsverordening wordt uitwerking gegeven aan de Huisvestingswet 2014 en
zijn regels opgesteld over de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de
woningvoorraad. De gemeenten die tot 2016 onderdeel uitmaken van de Stadsregio
Amsterdam werken elk met een eigen verordening, die inhoudelijk is afgestemd en
in lijn is met de laatste regionale verordening. De bestaande praktijk van het toewijzen van sociale huurwoningen blijft ongewijzigd. Het aanbod van sociale huurwoningen wordt nog altijd op de website van WoningNet (www.woningnet.nl) bekend gemaakt. Burgemeester en wethouders hebben op 20 juli 2017 besloten om de uitvoering van de verordening, voor zover het besluiten op aanvragen voor huisvestingsvergunningen betreft, te mandateren aan de in Uithoorn actieve woningcorporaties,
te weten Eigen Haard en Woonzorg Nederland.
Besluit Informatiebeheer gemeente Uithoorn
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 mei 2017 het Besluit Informatiebeheer gemeente Uithoorn 2017 vastgesteld. Dit besluit regelt de ambtelijke
verantwoordelijkheid voor het beheer van documenten en het in goede, geordende
en toegankelijke staat brengen en bewaren van documenten. Het besluit informatiebeheer is gebaseerd op artikel 6 van de Archiefverordening gemeente Uithoorn 2017.
Het besluit is te vinden op www.overheid.nl
Archiefverordening gemeente Uithoorn 2017
Het college maakt bekend dat in de gemeenteraad van 20 april 2017 de Archiefverordening gemeente Uithoorn 2017 is vastgesteld. Deze verordening is gepubliceerd
op 19 juni 2017 en te raadplegen via www.Overheid.nl
Bekendmaking Verordening Jeugdhulp Uithoorn 2018 en Nadere regels Jeugdhulp Uithoorn 2018
Het college van b&w van de gemeente Uithoorn heeft op 27 juni 2017 de concept
Verordening Jeugdhulp Uithoorn 2018 en de concept Nadere regels Jeugdhulp Uithoorn 2018 vastgesteld. Per 1 januari 2018 gaat de nieuwe werkwijze de specialistische jeugdhulp van start. Op 10 mei 2016 heeft het college ingestemd met de inkoopstrategie specialistische jeugdhulp 2018 om de nieuwe werkwijze te kunnen realiseren. Deze inkoop is gezamenlijk gedaan door de 14 gemeenten in de regio’s
Amsterdam Amstelland en Zaanstreek Waterland. De nieuwe werkwijze kent de volgende uitgangspunten:
- Hulp wordt zo snel en dichtbij mogelijk geboden
- Regie ligt bij ouders, zo nodig met steun van lokale toegang of de Gecertiﬁceerde Instellingen (GI)
- Er is één hoofdaannemer
- Behalen van het resultaat staat centraal
- De integrale ondersteuningsbehoefte is het uitgangspunt (breed kijken)
- Vereenvoudiging van prijs, ondersteuning en vormen van hulp
Om de nieuwe werkwijze te kunnen uitvoeren zijn er een aantal maatregelen nodig. Een van deze maatregelen is het wijzigen van de verordening en nadere regels
(voorheen ﬁnancieel besluit) en voor 1 januari 2018 vast te stellen. De verordening en
nadere regels zijn in de eerste plaats een uitwerking van het regionale inkoopkader
jeugdhulp. Daarnaast zijn binnen de verordening een aantal punten die een speciﬁeke uitwerking kennen van de lokale situatie en indirect gerelateerd zijn aan de nieuwe
inkoop. Samen met de regionale uitgangspunten sluit hiermee de verordening volledig aan op de lokale situatie De concept verordening ligt vanaf 24 juli tot 4 september
ter inzage in het gemeentehuis. De concept verordening is ook te vinden op de website van de gemeente. Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld om schriftelijk zienswijzen op de concept verordening in te brengen. Zienswijzen kunt u schriftelijk tot indienen tot 4 september door een e-mail te sturen naar gemeente@uithoorn.nl o.v.v.
J. Bakker of schriftelijk naar J. Bakker, afdeling Leven, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
Bekendmaking nadere regels maatschappelijke ondersteuning
Door het college van B&W van de gemeente Uithoorn zijn de nadere regels maatschappelijke ondersteuning (juli 2017) vastgesteld. De nadere regels maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2017 treden in werking op de dag na deze bekendmaking.

Fabian hoopt
op een échte oplossing.
WWW.UITHOORN.NL

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Lees in ons magazine Voortleven wat drie generaties
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Lees in ons magazine Voortleven wat drie generaties
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Aanvulling jaarrekening 2016 uit
gemeentelijk spaarpotje
Vervolg van de voorpagina.
In brede zin gezien is het financiële
resultaat over 2016 negatief met een
tekort van 645.000 euro. Het bedrag
is voor het gemak uit het ‘spaarpotje’ van de gemeente aangevuld om
een ‘sluitend’ saldo te krijgen. Dat
heet met een dure ambtelijke term
‘dekken uit de budgetegalisatiereserve’. Prima, maar het potje moet
natuurlijk ook weer een keer aangevuld worden... Het negatieve rekeningresultaat is mede te wijten
aan onder andere een aanvullende
bijdrage van 1,6 miljoen euro die de
gemeente even moest ‘bijpinnen’ in
het kader van het samenwerkingsproject Duo+. Daarnaast waren er
grote schommelingen in de baten
en lasten op de budgetten van het
Sociaal Domein, bij de WMO en de
Jeugdzorg. Verder moest er meer
aan de voorziening grondexploitaties worden toegevoegd dan begroot. Aan de andere kant levert
deze toevoeging volgens het college dan weer een voordeel op in de
begrotingen van de komende jaren.
Moeilijk jaar
Tijdens de raadsvergadering kwam
de jaarrekening ter sprake in het
politiek debat. Fractievoorzitter Herman Bezuijen (GB) uitte zich in positieve zin over de jaarstukken en de

rekening en gaf aan dat het college
het in de ogen van zijn fractie onder gegeven omstandigheden goed
heeft gedaan. Hij somde een aantal zaken op die tot stand waren gekomen dankzij het gevoerde beleid.
Anderzijds uitte hij zijn zorgen over
de krapte in de Uithoornse woningmarkt en was hij niet blij met het
Ontwerpprogramma van Eisen voor
de nieuwe concessie Openbaar Vervoer Amstelland Meerlanden die in
beginsel niet positief voor Uithoorn
uitpakt. Daarnaast zou er een versoepeling zijn in het beleid voor de
regelgeving van evenementen maar
daar is tot op heden geen follow up
aan gegeven. “Al met al was het een
moeilijk jaar voor het college waar
die zich wat ons betreft goed doorheen heeft geslagen,” aldus Bezuijen. Op de versoepeling van de regelgeving voor het organiseren van
evenementen liet wethouder Marvin Polak (Participatiewet) liet weten dat hij het na de zomer oppakt,
ook al omdat het dit jaar moet worden afgerond. Bezuijen wees de
wethouder erop dat dit vorig jaar
om deze tijd ook al werd gezegd en
dat er tot nu toe niets is gebeurd.
Dat vond hij jammer. “U hebt gelijk,”
aldus Polak die er verder het zwijgen toe deed. Fractievoorzitter Peter Timmer (DUS!) was nieuwsgierig naar de accountantsverklaring

en of die al onderweg was. ”Is de
verklaring op tijd om naar de Provincie te worden gestuurd?” Daniel Wolffensperger (VVD) ging in
op de afdracht aan Duo+ en dat
het Sociaal Domein in balans is gebracht. Ook hij gaf het college een
pluim voor het gevoerde beleid dat
zich afspiegelt in de jaarstukken ondanks het negatieve financiële resultaat (wat in de komende begrotingen weer in positieve zin wordt
vereffend, o.a. door het innen van
de precarioheffingen? Red.). “Voor
wat de VVD betreft kan de jaarrekening 2016 ongewijzigd worden
vastgesteld,” zo liet Wolffensperger
weten. Arjan Koopmans (GU) vond
het proces rond de jaarrekening wat
rommelig. Liever had hij gezien dat
er even was gewacht met het aanbieden van de jaarstukken totdat de
accountantsverklaring er zou zijn
geweest. Toch kon ook hij zich vinden in het vaststellen van de jaarrekening. Jaap Baak (CDA) vond
het ook jammer dat de jaarrekening 2016 niet kon worden afgesloten en vastgesteld met een accountantsverklaring. Hij ging inhoudelijk in op het Sociaal Domein dat dit
goed was geïmplementeerd en dat
Duo+ een moeizame start heeft gemaakt maar dat de dienstverlening
daar nauwelijks onder heeft geleden wat een compliment waard is.

Baak maakte zich wel zorgen over
het aanzien van de openbare ruimte. “De effecten van de bezuinigingen worden steeds meer zichtbaar
en zullen bij de komende begrotingen zondermeer een aandachtspunt van het CDA vormen,” aldus
Baak. Andere onderwerpen die door
hem te berde werden gebracht waren het dorpscentrum, de Prinses
Irenebrug en het Actieplan Wonen.
Wethouder Bouma (Financiën) gaf
in zijn beantwoording aan dat er regelmatig overleg met de provincie is
over de jaarrekening. Door het gewijzigde besluit, het overleg met de
provincie en de ter inzagelegging
van twee weken, hoeft de raad de
huidige (nog niet door de accountant gecontroleerde) jaarrekening
2016 pas op 28 september formeel
goed te keuren. Intussen wordt er
samen met de accountant hard gewerkt om de jaarrekening 2016 af te
ronden. Wat de bestemming van de
precario-opbrengsten betreft zegde
de wethouder toe dit na de zomervakantie in een aparte commissievergadering te zullen behandelen.
Al met al positieve reacties op de
voorliggende programmarekening
2016 die bij de stemmingen aan het
einde van de vergadering met algemene stemmen werd aangenomen,
maar krijgt niettemin een vervolg in
september.

Laatste huurwoning in
De Maricken opgeleverd
Vervolg van de voorpagina.
Anderhalf jaar later zijn intussen
alle koop- en huurwoningen in dit
plan gereed en worden de laatste woningen opgeleverd. Bouwmaatschappij Verwelius ontwikkelt en realiseert samen met gemeente De Ronde Venen deze
wijk met in totaal 500 woningen.
De eengezinswoningen in een
mix van huur- en koopwoningen
zijn nu in deze fase gerealiseerd.
De huurwoningen heeft Verwelius in zijn eigen beleggingsportefeuille om deze vervolgens langdurig te gaan verhuren. “Van het

aantal huurwoningen is ongeveer
30 procent gegaan naar inwoners
uit Mijdrecht en omgeving, ongeveer 21 procent van de nieuwe
bewoners komt uit Amsterdam
en Amstelveen en de andere woningen zijn verhuurd aan mensen
uit onder andere Utrecht, Almere, Nieuwegein en Hoofddorp. Je
kunt dus spreken van een nieuwe woonwijk met ook echt nieuwe bewoners die gekozen hebben voor huisvesting in De Ronde Venen,” aldus Ed Hordijk. “In
september gaan we verder met
het aanbieden van diverse woningen die we gaan bouwen. Daaronder twee woontorens van zes

en acht bouwlagen met 49 driekamer startersappartementen tegen een koopprijs van rond de
210.000 euro.
De locatie waar ze worden gebouwd is daar waar nu het grote reclamebord staat naast de
toegang tot de wijk aan de
Mijdrechtse Dwarsweg. Er was
ooit sprake van een derde woontoren, maar daar hebben we van
af gezien. Verder komen er naast
het scholencomplex ter hoogte
van de Wagenmaker in de nieuwe
wijk 38 beneden/boven woningen ook in diezelfde prijsklasse.
Tevens zullen er weer huurwoningen in het volgende plan met 150

woningen worden opgenomen,
maar minder dan het aantal wat
we nu hebben aangeboden. Buiten dit geheel zijn er momenteel
ook de luxe woningen van Wilnis Wit, ontworpen door Jan des
Bouvrie, in aanbouw samen met
diverse andere twee- onder- één
kapwoningen. Kortom, we hebben na de zomer weer heel wat
aan te bieden aan woningtypen in
De Maricken,” laat Hordijk tot slot
weten. De volgende nieuwbouwfase komt er dus aan.
Voor meer informatie over het
project kunt u kijken op www.
demaricken.nl.

Vrijwilliger Piet Cobussen reed
laatste buurtbusrit
Vorige week heeft chauffeur Piet
Cobussen zijn laatste buurtbusrit gereden. Hij gaat verhuizen naar
Soest en heeft daarom moeten besluiten Vereniging buurtbus De
Hoef te verlaten. Piet werd door de
bestuursleden Gerrit de Pater, Wim
Bos en Maj Vriesendorp met een
boeket bloemen en de gebruikelijke
Merci-chocolade opgewacht bij het
chauffeurs-wisselpunt in De Hoef.
Ruim 2.000 uren heeft Piet als vrijwilliger lijn 526-bus veilig en vrolijk door de Ronde Venen gereden;
vanaf Uithoorn busstation naar de

Markt in Breukelen. Sinds de Buurtbus onder de vlag van Syntus rijdt,
maakt de bus een slinger door Wilnis over de Veenweg. In de loop van
het jaar heeft dat meer bekendheid
gekregen en maken veel Wilnissenaren er gebruik van. Piet, namens
alle Buurtbus-collega’s veel geluk in
Soest en hartelijk bedankt!
Lijkt het u leuk een paar uur per
week de Buurtbus lijn 526 te rijden
en te genieten van vriendelijk en
leuk vrijwilligerswerk in onze prachtige omgeving? Kijk voor informatie op onze website buurtbus526.nl

of stuur een mail naar: info@buurtbus526.nl

Weer veel te beleven bij de Olievaar
Kinderboerderij De Olievaar in Uithoorn, was de afgelopen dagen
de locatie voor verschillende activiteiten. Zo sloten de kleuterklassen van basisschool Het Duet hun
schooljaar af op de kinderboerderij.
De kinderen vermaakten zich in de
speeltuin en ook de dieren kregen
alle aandacht. De ochtend werd afgesloten met een lunch met pan-

nenkoeken en limonade. Ook te
gast op de kinderboerderij was
Emilie Zandvliet met haar groep
kinderen van ‘Peuters in het Wild’
Dit was de afsluiting van een serie
van 6 leuke bijeenkomsten, waarbij allerlei activiteiten werden georganiseerd in het Libellebos. Op
de boerderij was er een leuke puzzeltocht uitgezet met de dieren als
middelpunt.

Startnest
De leerlingen van basisschool Het
Startnest sloten hun Atelier Natuur-Milieu af op de kinderboerderij. Voor een periode van 7 weken
werkten de groep op vrijdagmiddag op de kinderboerderij. Zo hielpen zij met allerlei groenklussen
maar ook de vuile klusjes gingen
de leerlingen niet uit de weg, zoals
de drollen opruimen bij de varkens.

Verder werd er ook hard gewerkt
in de moestuin. Er werden moestuinbakken gemaakt en er werd
gezaaid, geschoffeld, geharkt, de
oogst laat nog even op zich wachten. Leuk om te weten is dat de kinderboerderij in de komende maanden ook geopend is op de zondag
(van 13.00-1600 uur) en handig om
te weten wij nu ook een toilet hebben.
Kijk voor meer informatie op de
www.olievaar.nl

in en rond de gemeente De Ronde Venen
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Het weer
In deze krant een weerrubriek met een terugblik op interessante
weergebeurtenissen in de regio De Ronde Venen, een vooruitblik
op het nieuwe seizoen en uitleg van een onderwerp aangaande
het weer. Reacties zijn welkom.
Paul Dekkers

Hoe wordt de temperatuur gemeten?

Naast een regenmeter, waarover wij
het de vorige keer hadden, is een
professioneel weerstation eveneens
uitgerust met twee - geijkte - thermometers: een maximum en een
minimum thermometer. De eerste,
gevuld met kwik, geeft de hoogste
temperatuur aan die in een bepaald
tijdvak is bereikt, de tweede, gevuld
met alcohol, geeft de laagste temperatuur aan. De maximum thermometer heeft een vernauwing in het kanaal van de steel, vlakbij het bolletje met kwik. Bij stijging van de temperatuur wordt het kwik langs deze
vernauwing in het kanaal geperst,
maar daalt daarna de temperatuur,
dan breekt de kwikdraad bij de vernauwing af, zodat de thermometer de hoogst bereikbare temperatuur blijft aanwijzen tot hij wordt afgeslagen. Bij de minimum thermometer is boven in de alcoholdraad
een metalen staafje aangebracht.
Bij dalende temperatuur wordt het
staafje door de alcohol meegenomen tot de laagste stand. Voor een
nieuwe meting wordt het instrument weer geschikt gemaakt door
het een ogenblik met het bolletje
naar boven te houden. De schaalverdeling is van Celsius en is tot 0,1
graad nauwkeurig. De Amerikanen
en soms ook de Engelsen geven de
temperatuur aan in graden Fahrenheit. Wilt u weten hoeveel graden
Celsius dat is, dan moet u eerst 32 aftrekken van het getal en vervolgens
de uitkomst vermenigvuldigen met
5/9. Voorbeeld: 98 graden Fahrenheit = 36,6 graden Celsius. Niet alleen moeten de instrumenten correct aanwijzen, ze moeten ook goed
opgesteld staan en een betrouwbaar beeld geven van de buitentemperatuur ter plaatse. Straling mag de
thermometer niet bereiken, want
dan gaat hij een hogere stand aanwijzen. De thermometer mag sowieso niet tegen de gevel gemonteerd worden van gebouwen, want
dan zal hij ook al gauw een te hoge temperatuur aangeven. Uiteraard
moeten ook de zonnestralen afgeschermd worden. Internationaal is
afgesproken dat de temperatuur gemeten dient te worden in de schaduw op 1,5 meter hoogte boven een
grasveld. Hiervoor wordt een witte
weerhut gebruikt. De kleur wit reflecteert namelijk alle zonlichtkleuren, waardoor de opwarming tengevolge van het zonlicht beperkt blijft.
Daarnaast is de hut voorzien van witte jaloezieën , zodat de wind gemakkelijk door de hut kan stromen. De
opening van de deur is daarbij naar
het noorden, zodat tijdens het aflezen van de temperatuur niet alsnog
zonnestralen de weerhut in kunnen
komen die de waarde zouden kunnen beïnvloeden. Niet te voorkomen
is dat in de bebouwde kom de temperatuur door uitstraling van opgewarmde stenen en asfalt wat hoger
zal uitvallen dan in de polders. Zowel
‘s ochtends om 08.00 uur (zomertijd) of 07.00 uur (wintertijd) , alsook ‘s avonds om 20.00 uur (zomertijd) of 19.00 uur (wintertijd), wor-

den temperatuurmetingen verricht.
Het gaat daarbij om de laagste en de
hoogste temperatuur van de afgelopen 24 uur. In een rustige atmosfeer
wordt de laagste temperatuur even
na zonsopkomst bereikt. De hoogste temperatuur valt ‘s winters bijna
altijd al vroeg in de voormiddag en
‘s zomers halverwege de voormiddag. Bij het passeren van een front
kunnen de temperatuuruitersten op
een heel ander tijdstip vallen. Ook
de meteorologie is wat betreft automatisering niet stil blijven staan.
Het is nog niet zo lang geleden dat
alle K.N.M.I.-stations bemand waren.
Nu zijn alle, ruim 30 , stations geautomatiseerd . Dit geldt ook voor een
groot aantal weeramateurstations.
Mijdecht doet het nog handmatig,
sinds met dagelijkse temperatuurmetingen hier is begonnen. Dat was
in november 1982. Wel is er een digitale thermometer met (draadloze)
sensor aan toegevoegd, zodat vanuit de huiskamer het temperatuurverloop nauwkeurig te volgen is. Bij
velen zal de vraag rijzen wat in die
bijna 35 jaar van waarnemingen in
Mijdrecht de hoogste en de laagste
temperatuur is geweest. Het warmterecord bedraagt 36,8 gr.C., geregistreerd op 19 juli 2006. Het kouderecord dateert al weer uit 1987 met op
14 januari een minimum van -14,2
gr.C.

Goede zomer wordt onstabiel

In de huidige maand juli is de onstabiliteit aanmerkelijk toegenomen.
De temperatuur bleef evenwel aardig op peil, alhoewel geen tropische
dagen meer. Inmiddels is de neerslag deze maand de 100 mm gepasseerd. Normaal voor juli is 65 mm.
Spectaculair, gelijkend op een ware
lichtshow, was het onweer van 6 op
7 juli. Daarbij viel 17 mm regen. Een
echte plens water (38 mm) kwam er
in de regenmeter op 12 juli, na urenlange regen. Deze intensieve regen
had te maken met a) een hoogtetrog: een uitloper van een lagedrukgebied in de hogere niveaus, gevuld
met koude onstabiele lucht, b) de
vorming van een secundair (klein),
maar actief lagedrukgebiedje boven
Engeland. Beide kwamen onze kant
op en c) een thermische depressie:
een lagedrukgebied , ontstaan als
gevolg van plaatselijke verhitting
van de lucht. Komt veelal voor boven
Frankrijk. Het systeem is gevuld met
warme, vochtige onstabiele lucht
en bewoog ook richting Nederland.
Regen kon dus niet uitblijven bij de
confrontatie boven Nederland. Vandaag is het 26 juli, naamdag van Sint
Anna, de Moeder van Maria. Deze
dag kent de nodige weerspreuken,
die vooral betrekking hebben op het
gedrag van de mieren en het toekomstige winterweer. We noemen
er een paar: “Bouwt op Sint Anna de
mier grote hopen, de winter zal niet
zacht verlopen”. En: “Bouwt Sint Anna mierenbergen, dan zal ons lang
de winter tergen”. Ik vermoed dat er
velen onder u zullen zijn die hopen
dat deze diertjes op deze dag zich
koest zullen houden.

EHBO cursus
Soms gebeurt het wel eens, je ziet
in de verte iets gebeuren wat op
een ongeluk lijkt, een fietser rijdt
tegen een te hoge stoeprand op
en valt, een aanrijding of je wijkt
zelf plots uit voor een overstekende eend en de scooter achter je
kan jou niet meer ontwijken….
Het zit in een klein hoekje. Hoe
reageer je dan? Je hoopt misschien dat iemand anders snel
er heen gaat en dat er al hulp is
voordat jij er bij bent, of dat het
allemaal wel meevalt, hij staat
immers al snel weer op, kan jij
weer verder. Weet je zeker dat het
meevalt? En als er nou niemand

het ziet, of niemand iets doet. Wat
doe jij dan? Da’s best wel eng….
Gelukkig zijn er in Uithoorn en
omgeving veel EHBO’ers! Hoe
meer mensen EHBO kunnen verlenen hoe beter! Op maandag
25 september gaat bij EHBOvereniging Camillus weer basiscursus EHBO van start. Inclusief reanimatie, AEDbediening en kinder-ehbo. Het zijn 12 lessen van
20-22u op maandagavond in Het
Buurtnest. De kosten bedragen
190,-. Bel voor informatie naar
Chris (06-11155899) of Aernoud
(06-44712585). Website: http://
ehbo-camillus.nl
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Nieuwe winkel Westerbos-Mens
biedt perspectief
Vervolg van de voorpagina.
De bakkerij van Jan Westerbos in
De Kwakel draagt eveneens bij aan
het productieproces waar voornamelijk grote en kleine broodsoorten
worden gebakken.
Verrijking
“De winkel is wat groter dan die we
eerst hadden, maar de bakkerijruimte zelf is dat niet, ook al omdat we
de kelder missen. Door een efficiënte inrichting kunnen we er toch mee
uit de voeten ook al is het is voor
iedereen wel even wennen. Straks
heeft het allemaal een plaatsje gekregen en komt het vanzelf goed,”

aldus Jan. ”Maar de nieuwe winkel
en opzet bieden anderzijds ook perspectief. Zo kunnen we met de afbakoven in de winkel beter inspelen
op de vraag naar bepaalde soorten
brood(jes), waardoor ‘uitverkocht’
er eigenlijk niet meer bij is. Verder
zijn we voornemens ons broodassortiment uit te breiden en we hebben nog wel wat meer plannen die
met de nieuwe winkel annex bakkerij gerealiseerd kunnen worden.
Verder komt twee meter verderop
naast onze gevel de rolbaan naar
de eerste verdieping waar de Action
in december zijn deuren opent. Iedereen die daar naartoe gaat komt

dan bij ons langs en kijkt meteen de
winkel in. Daar kunnen we de presentatie van ons assortiment dan
mooi op afstemmen.” Vanzelfsprekend trakteerde Westerbos-Mens
haar klanten ter gelegenheid van
de (her)opening afgelopen week
op aantrekkelijke aanbiedingen
waarvan men ook deze week nog
kan genieten. Veel bezoekers hebben er intussen graag gebruik van
gemaakt. Een week na de opening
hebben veel vaste, maar ook nieuwe klanten de winkel bezocht waar
men zich opgetogen over uit liet.
Wie er nog niet is geweest maar wel
het plan heeft er binnen te lopen,

moet dat nu nog (tijdelijk) doen via
de ingang aan de Dorpsstraat. Dit
omdat naast de winkel in de passage een schot staat ter afscherming
van de verdere renovatiewerkzaamheden in De Lindeboom die doorgang belet. Als de werkzaamheden zijn afgerond kan men ook vanaf het Haitsmaplein weer naar deze ambachtelijke (banket)bakker.
De nieuwe winkel van Jan Westerbos en zijn team kan als een verrijking voor het winkelcentrum worden gezien voor zover dat al niet het
geval was. Een goede ontwikkeling!
Zie voor aanbiedingen de advertentie elders in deze krant.

Zie in alle vakantiestress
inbraakpreventie niet over het hoofd

Voorkom een domper bij
thuiskomst
Zinderende Zomer Zingin op zondag 30 juli
De Vocal Company uit Uithoorn,
organiseert op zondag 30 juli een
zangevenement voor iedereen die
van zingen houdt. Speciaal voor de
thuisblijvers of diegenen die al op
vakantie zijn geweest of nog wachten op de dag van vertrek ... Het
centrale thema is 'zomerse liefde'
dus we gaan een klein feestje bouwen met vele leuke en vrolijke zomershits en liefdesliedjes, zoals Zomer in mijn bol (Hazes), In the summertime (Mungo Jerry), Three little birds (Bob Marley), Copacabana
(Barry Manilow), Lion in the morning sun (Will and the people), The
Ketchup Song, Leef! (Dré Hazes), Ik
neem je mee (Gers Pardoel), e.v.a.
Het belooft een super gezellige
middag te worden, waarbij iedereen gegarandeerd een zomers gevoel krijgt!

REACTIE VAN EEN LEZER

Welkom
Vanaf 12.30 uur zijn deelnemers van
harte welkom in de pittoreske Thamerkerk, Amsteldijk Noord 1 in Uithoorn. Om 13 uur zal dirigent Ferdinand Beuse de deelnemers meenemen in een gezellig zomers liedjesprogramma. De muzikale bege-

leiding is in vertrouwde handen van
pianist Kees van Zantwijk. Tussen
13 uur en 17 uur worden eenvoudige arrangementen van bekende
populaire zomerse liedjes rerepeteerd. Zo worden in korte tijd 10 tot
12 liedjes ingestudeerd, die aan het
einde van de middag worden gepresenteerd aan vrienden en bekenden. Het accent ligt echter niet op
het optreden, maar op de kick die
je ervaart, wanneer je in korte tijd
met een nieuwe groep lekker muziek staat te maken. Dat is een onbetaalbare ervaring. Je hoeft geen
zangervaring te hebben en het is
dan ook de ideale gelegenheid om
in een mix van meer en minder geoefende zangers je eigen muzikale
talenten te ontdekken. Rond 17 uur
begint het Zinderende Zomerconcertje. Bij mooi weer vindt dat buiten plaats, voor de Thamerkerk, met
uitzicht over de Amstel. Uiteraard is
dit concert vrij toegankelijk. Het publiek kan genieten van de zomerse
klanken en mag uiteraard met alle
nummers meezingen! Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden via www.vocalcompany.nl
Of via tel. nr. 0297-521718

REACTIE VAN EEN LEZER
De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant,
ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat
dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te
kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat
de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt
gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Speelveld kost gemeente wél geld
Het door de gemeente Uithoorn
gepropageerde multifunctionele
speelveld kost de gemeente
5.000,- euro. Dit is in tegenspraak met de mededeling van
wethouder Zijlstra in de media
en aan de gemeenteraad dat het
speelveld de overheid geen geld
kost. Eén van de sponsoren is de
Stichting Initiatievenfonds Uithoorn. Dit fonds draagt het per
activiteit maximale bedrag van
5000,- euro bij aan het speelveld.
Voor het fonds is in 2017 77.000,euro gemeentelijke subsidie beschikbaar. Uit de statuten van dit
fonds blijkt dat dit namens burgemeester Oudshoorn is opgericht. Het bestuur wordt gevormd door vijf burgers. Wethouder Bouma én wethouder Zijlstra
maken deel uit van de Raad van
Toezicht, die uit drie leden bestaat. Op 1 juli is, met het passeren van de stichtingsakte bij
de notaris, het fonds formeel van
start gegaan en het bestuur in
functie getreden.
Schijn van belangenverstrengeling
Tijdens de informatieavond voor

bewoners over het speelveld op
31 mei (!) werd het fonds al genoemd in de lijst van sponsoren. Dat is op zijn zachtst gezegd ‘vreemd’. Een fonds dat nog
niet echt bestaat, zegt ver vóór
zijn startdatum een sponsorbedrag toe. Immers, de toezegging zal veel eerder dan 31 mei
zijn gedaan, maar door wie? Het
bestuur was nog niet in functie
en kon een dergelijk besluit dus
rechtsgeldig niet nemen. Het kan
daarom bijna niet anders dan
dat het College van B&W in de
geest van dit fonds heeft besloten de 5.000,- euro alvast toe te
kennen. Het heeft er alle schijn
van dat hier sprake is van ernstige belangenverstrengeling. En
mocht het fondsbestuur een dezer dagen het genomen Collegebesluit alsnog bekrachtigen, dan
gaat het nog immer over subsidie van de gemeente.. De gemeenteraad is tijdens de behandeling van het multifunctionele
speelveld over dit sponsorbedrag
uit de gemeentekas niet geïnformeerd door de wethouder.
R.Limper

Ruim tien miljoen Nederlanders vertrekken deze zomer naar hun vakantiebestemming. Tijd om uit te rusten
en om je weer even op te laden. Dat
hele vakantie-effect is in één klap
weg als bij thuiskomst blijkt dat inbrekers tijdens je afwezigheid hun
slag hebben geslagen. Sta daarom
vooraf even stil bij wat u kunt doen
om écht een zorgeloze tijd tegemoet
te gaan. En doe dit niet last-minute.
Wie aan vakantie denkt, denkt ongetwijfeld aan ontspanning en genieten. Het is een periode waar u
vast al maanden van tevoren halsreikend naar uitkijkt. Toch zullen er
maar weinig vakantiegangers op
de dag van vertrek fluitend de deur
achter zich dichttrekken. Waar liggen de paspoorten ook alweer?
Wat! Staan er nu al files! Zitten alle ramen eigenlijk wel goed dicht?
Vakantiestress is misschien een onvermijdelijk fenomeen. Maar een
goede voorbereiding kan veel spanning bij vertrek en – minstens zo belangrijk – een domper bij thuiskomst
voorkomen.
Lijstje
Een lijstje maken is een handige
manier om te zorgen dat je niets
vergeet. Naast zaken als de verzekering en informatie voor thuisblijvers, mag inbraakpreventie hierop niet ontbreken. Controleer ruim
voor vertrek of uw huis ook 'vakantieklaar' is. “Gelukkig controleren de
meeste mensen, voordat ze op vakantie gaan, nog eens extra of alle
ramen en deuren goed zijn afgesloten”, zegt Lilian Tieman van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid (CCV). “Om een inbraak
te voorkomen, is het daarnaast ook
belangrijk om ervoor te zorgen dat
de woning een bewoonde indruk
maakt. Een beetje rommel in huis
is beter dan een woning waar alles strak aan kant is. Dat is met alle vakantiestress alvast een zorg
minder”, lacht Tieman. “Een kopje op tafel, een paar magazines op
de bank, wat speelgoed op de vloer.
“Ze zijn zeker toch niet op vakantie!”, is de reactie waar je op hoopt
als iemand naar binnen kijkt. Een
tijdschakelaar op de lamp zorgt ervoor dat het ’s avonds ook lijkt alsof er iemand thuis is. Heeft u planten in de vensterbank staan, laat deze dan ook tijdens uw vakantie daar
staan en vraag of de buren ze water willen geven. Daarnaast kunt u

hen bijvoorbeeld vragen om hun auto op uw inrit te parkeren. Veel mensen vragen de buren al om de post
van de mat te halen. “Maar wijs hen
er dan ook op om deze uit het zicht
neer te leggen”, adviseert Tieman.
“Een grote stapel post op tafel laat
weinig te raden over. Spreek met
uw buren af dat zij bij verdachte situaties de politie inschakelen. Maar
liefst 80 procent van alle aanhoudingen wegens woninginbraak, gebeurt dankzij de alertheid van omstanders. Wie ’s nachts verdachte
geluiden bij de buren hoort terwijl
die op vakantie zijn, moet dan ook
niet aarzelen om 112 te bellen.”
Uit het zicht
“Veilig wonen is vaak een kwestie
van bewust wonen”, vervolgt Tieman. Het loont om zelf uw woning
eens door te lopen alsof u een inbreker bent. Waar zou uw oog op
vallen? Het antieke zilver, de computer met groot beeldscherm, een
waardevol schilderij? Kijk voordat u
op vakantie vertrekt wat er uit het
zicht geplaatst kan worden. Kleinere
zaken kunt u in een goed verankerde kluis opbergen of overweeg om
voor deze periode een kluis buitenshuis te huren voor uw waardevolle
bezittingen.” Ook wie niet op vakantie gaat, of alweer terug is van zijn
reis, doet er goed aan in deze periode alert te blijven op inbrekers en
insluipers. Gelegenheid maakt de
volgens Tieman de dief. “Een dagje weg, biedt kwaadwillenden meer
dan genoeg gelegenheid. Het helpt
als ook dan de achterpoort netjes
op slot zit, het bovenraampje afgesloten is en de laptop uit het zicht
is opgeborgen. Zorg dat dergelijke
eenvoudige maatregelen een vast
onderdeel van uw dagelijkse routine worden. Dat scheelt - niet alleen
in de vakantieperioden, maar ook de
rest van het jaar - een hoop stress.”

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

Grote Karekiet
Als je in de Ronde Venen woont
kan het niet missen, de zang van
de Kleine Karekiet, alom aanwezig in het Rondeveense riet: karre karre kiet kiet, karre karre kiet
kiet.. Ooit broedde in onze contreien – de Vinkeveense Plassen – de Grote Karekiet. Voor het
laatst om het jaar 2000: 3 broedparen op de Zuidplas ten noorden van de N201. In de jaren erna is zijn zang nog enkele keren gehoord maar zijn er geen
broedgevallen meer
vastgesteld (inventarisaties door Sjoerd Dirksen en Piet Heemskerk) .
In heel Nederland waren er in
1960 nog zo’n 5000 broedparen;
nu zijn er in heel Nederland nog
geen 100 broedparen meer over.
Voor deze vogel is oud riet cruciaal. Daarin bouwt hij zijn stevige zware nest want hij is zelf ook
een stevige vogel van 18 tot 20
cm groot. Man en vrouw zien er
hetzelfde uit: bruinachtige rug,
witte onderkant. Hij zingt ongeveer hetzelfde als de Kleine Karekiet maar dan luider, melodieuzer met minder schor gekras.
Het nest is gesitueerd aan de
waterzijde van het riet. De Grote Karekiet eet grote insecten
die hij vindt al scharrelend door
het riet. Het is een trekvogel die
overwintert in het zuidelijk deel
van Afrika en eind april weer terug is in zijn broedgebied. In
Loosdrecht is een project gaande om de Grote Karekiet kansen
te geven. Overjarig riet wordt
niet gemaaid maar zorgvuldig beheerd en beschermd tegen vraat door ganzen door middel van netten. In dit deel van
het Loosdrechtse riet heeft de
maatregel geleid tot een broedsucces met 4 jongen die uit het
nest zijn geklauterd. Dit overjarige riet gedijd goed in een fluctuerend waterpeil. Omdat oud
riet zeldzaam is geworden heeft
de Grote Karekiet een probleem.
De Loosdrechtse aanpak lijkt te
werken! Ook in de Vinkeveense
plassen zijn nog enkele plekken
met overjarig riet. Bijv. bij het eilandje op de Zuidplas en aan de
Oostelijke zijde van de Noordplas. Wat zou het toch mooi zijn
als ook hier de condities gecre-

eerd kunnen worden om de Grote Karekiet weer terug te krijgen.
De turbulente Noordplas zou
een stuk rustiger kunnen worden met een substantieel rietgebied aan de oostkant. Daarmee
kan de golfslag flink verminderd
worden en kunnen de natuurwaarden enorm verhoogd worden. Het project in Loosdrecht
is opgestart door de Werkgroep
Grote Karekiet, het IVN, Natuurmonumenten, het Recreatieschap e.a. Het is een een reddingsplan. Ook de Roerdomp,
Porseleinhoen, Woudaapje, Stern
en Baardmannetje profiteren van
deze reddingsactie. Iets voor ons
met de Vinkeveense Plassen en
de Botshol als zeer bruikbare biotopen?
Nel Bouwhuijzen
IVN natuurgids
Wordt misschien vervolgd.

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

Meer informatie
Bekijk het overzicht met tips waaraan u moet denken als u op vakantie gaat op de website van het Politiekeurmerk Veilig Wonen: https://
www.politiekeurmerk.nl/bewoners/
wat-kan-ik-zelf-doen/alert-in-zomer-en-winterperiode/. Naast deze maatregelen is het natuurlijk wel
belangrijk dat uw woning aan een
aantal veiligheidseisen voldoet. Het
Politiekeurmerk Veilig Wonen helpt
u hierbij.

Alleenstaande ouderen
vieren de Zomer
De mooiste dag van de week en dan
heerlijk met een boot de plassen op,
wat wil je nog meer. De ouderen uit
De Ronde Venen, die te gast waren
bij de St. Tjitze Hesselius hadden
het super getroffen. Voor de 3e keer
organiseerde de stichting een vaartocht op de plassen met aansluitende BBQ. Op dinsdag 18 juli werden
de 95 alleenstaande ouderen welkom geheten bij Restaurant Bon
aan de Winkeldijk. Een bijzonder
lekker welkom met een stuk taart en
thee en koffie. Verschillende ouderen hadden het mooie weer aangegrepen om een fietstocht te maken
vanuit Vinkeveen, Wilnis en Abcoude, een andere groep werd opgehaald door Slingerland. De Vinkenplas van Klinkhamer lag klaar en iedereen verheugde zich op een zonovergoten tocht op de plassen. Een
cadeautje volgens veel mensen, afgelopen jaren waren de weergoden

ons minder goed gezind. Onderweg
genoten de ouderen van een hapje en een drankje en was er genoeg
te zien! Al van een afstandje was de
accordeon van Peter te horen en bij
het verlaten van de boot begon zanger Peter waardoor de stemming er
gelijk goed in zat. Het team van Bon
verzorgde een heerlijke BBQ en ondertussen werd er luidkeels meegezongen. Kortom een hele geslaagde middag waar iedereen en zeker niet alleen de deelnemers, met
veel plezier aan terugdenken! Op 2
en 3 augustus organiseert de stichting een Zomerfeest tussen 13.30
en 16.30 uur in het Oude Parochiehuis in Mijdrecht. Een gezellige
middag met leuke optredens, zingen en dansen en een hoop gekkigheid. Voor 3 augustus zijn nog enkele plekken beschikbaar. Aanmelden kan via info@tjitzehesselius.nl
of via een van de Servicepunten.
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Start to Run voor de 27e
Zilveren Turfloop
Vanaf donderdag 31 augustus 2017
begint er bij de Veenlopers in De
Ronde venen, een nieuwe serie van
10 trainingen in voorbereiding op de
27e Zilveren Turfloop voor zowel de
beginnende hardlopers en de gevorderde hardlopers.
Voor de beginnende (starter) hardlopers hebben de trainingen het karakter van een Start-to-Run waarbij van weinig ervaring in 10 weken
wordt toegewerkt naar 5 km hardlopen. De nadruk ligt hierbij op een
verantwoorde opbouw, intensiteit
en gezelligheid. Iets ervaring met
hardlopen of wandelen is gewenst.
De meer gevorderde hardlopers
worden tijdens de trainingen van
de Veenlopers op donderdagavond
voorbereid op de 10 of de 16,1 km
van de Zilveren Turfloop. Hierbij
wordt er onder andere aandacht
besteed aan het verbeteren van de
looptechniek en -snelheid en specifieke wedstrijdvoorbereiding. Door

deze clinic van 10 weken te volgen,
word je voorbereid voor het einddoel de Zilveren Turfloop op 5 november - een geweldig evenement
voor jong en oud.
De eerste trainingen:
Voor de starters en gevorderden: donderdagavond 31 augustus
19.30-20.45 uur, start locatie is Ontspanningweg 1 (Optisport /zwembad) te Mijdrecht. De kosten bedragen 42,50 euro per deelnemer, dit
is inclusief een startbewijs voor de
Zilveren Turfloop en gratis meetrainen na de Zilveren Turfloop met de
Veenlopers tot 1 januari 2018. Bij het
pakket horen 10 begeleide trainingen op donderdagavond en een uitgebreide trainingsprogramma.
Enthousiast? Aanmelden kan via de
Veenlopers website www.veenlopers.nl, kijk onder Zilveren Turfloop
en vul het formulier in.

Beginners cursus wildwater varen
speciaal voor ouder en kind
Na alle positieve reacties van ouders en kinderen die vorig jaar deelnamen organiseert de Uithoornse kanovereniging Michiel de Ruyter (MdR) opnieuw een wildwater
cursus voor beginners die zeer geschikt is voor ouders en kinderen
vanaf 11 jaar. De cursus start het
laatste weekend van de vakantie op
zaterdag 2 september. In 2010 organiseerde MdR voor het eerst deze unieke cursus en dat was meteen een groot succes. In middels
hebben zon 40 ouders en kinderen
in korte tijd de basis van het kajakken geleerd en samen een enorm
avontuur beleefd. Er werd gevaren
in NL, Duitsland en België. Getuige de positieve reacties van vorige
jaren blijkt deze cursus een uniek

concept te zijn. Een van de unieke
kenmerken van wildwater kanoën
is dat volwassenen en kinderen dit
even goed kunnen. De snelheid die
gevaren wordt, wordt in belangrijke
mate bepaald door de stroming van
de rivier, zodat kinderen en volwassenen in het zelfde tempo de rivier
afzakken. Vanuit dit gegeven organiseert MdR een unieke kayak cursus die een spannende ervaring is
voor zowel kinderen als volwassenen. Deze cursus is een unieke gelegenheid voor ouders en kind om
op gelijk niveau te sporten.
De cursus start op de Amstel om
de basis vaardigheden te leren die
nodig zijn voor stromend water. Zo
wordt een goede vaartechniek alsook veiligheidssteunen geoefend.

Een les wordt geweid aan de theorie van het wildwatervaren zodat deelnemers goed voorbereid
de rivier opgaan. Tijdens de cursus
wordt er ook uitgeweken naar stromend water in Duitsland. De cursus wordt eind oktober afgesloten
met een weekend in de Ardennen
waar op wildwater wordt gevaren.
Om deel te nemen aan deze cursus is geen kano ervaring vereist.
Wel moeten deelnemers goed kunnen zwemmen. Boot en peddel kunnen van de vereniging worden gebruikt. Het aantal deelnemers is beperkt tot 14. De begeleiding wordt
verzorgd door goed opgeleide instructeurs van MdR. De cursus start
zaterdag 2 september en duurt tot
eind oktober. De instructie is op zaterdag ochtend van 9.15 tot 10.30
uur Meer informatie kunt u vinden
op www.mdr.nu. U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar secretaris@mdr.nu

Zomerbridge begint aan
tweede helft

Bridgevereniging Mijdrecht

Einduitslag Zomerdrive
Het zomertoernooi is alweer geëindigd. Zeven rondes rondes zijn gespeeld en de winnaars zijn bekend.
De opkomst is mede door het warme weer goed te noemen. De succesvolle organisatie kan terugkijken
op een geslaagd evenement.
Het winnende paar, Greet en Henk
Stolwijk, (zie foto) hebben gemiddeld de beste score van het toernooi
neergelegd 56,51%. Dit paar was op
een ronde na het meest constant
met hoge scores.
Joop Koeman doet het altijd goed
in toernooien en scoorde 54,63%.
Hans van der Linde en Carla Euwe haalden beiden een score van
50,71%.
Alle deelnemers aan het toernooi

die de warmte hebben getrotseerde
zijn bedankt door voorzitter Henny
van Nieuwkerk. Caro Toebosch was
weer verantwoordelijk voor de algemene leiding.
BVM gaat even genieten van een
vakantie en begint op maandag
4 september 2017 in de zaal van
het Veenweidebad met de reguliere wintercompetitie. Als u mee wilt
doen kunt u zich melden via het secretariaat van BVM mevrouw Bea
van den Heuvel, bea.vd.heuvel@ziggo.nl. De speelavond op maandag
vangt aan om 19:30 uur en donderdagmiddag om 13:30uur.
We hopen dat nieuwe leden zich
willen aanmelden voor de gezellige
bridgeavond en –middag bij BVM.

De eerste trainingen:
Op dinsdagavond 22 augustus
19.30-21.00 uur, start locatie is Ontspanningweg 1 (Optisport /zwembad ) te Mijdrecht.
De kosten bedragen 49,50 euro
per deelnemer, dit is inclusief gratis meetrainen bij de Veenlopers tot
1 januari 2018. Bij het pakket horen
13 begeleide trainingen op dinsdag
avond en een uitgebreide trainingsprogramma.

Het aantal inschrijvingen steeg in de
laatste week nog naar 40 equipes.
Dit was een perfect aantal voor het
wedstrijdsysteem, want na de eerste speelronde is de volgende tegenstander een equipe met dezelfde resultaten in winst en verlies. In
de drie ronden waren geen opwaarderingen nodig en uiteindelijk bleven er vijf equipes ongeslagen. De
opkomst was niet alleen in het algemeen goed, ook de leden van Boule Union Thamen waren sterk vertegenwoordigd. Ongeveer een derde
van het totaal aantal leden nam aan
deze avond deel. Helaas konden zij
niet meestrijden voor de ereplaatsen. De best geklasseerde equipe
van BUT was Michiel Buchner/Jelle Pekelharing, die met tweemaal
winst op de achtste plaats eindigde
en nog net in de prijzen viel.
De winnaars van 2016 eindigden
op de derde plaats door een minder saldo.
De avondoverwinning ging naar de
equipe Erik vd Sluijs/Eugene Farez
van resp. Les Mile Iles en Ça Roule.

Enthousiast? Aanmelden kan via
de Veenlopers website www.veenlopers.nl, kijk onder Ronde Venen
Marathon en vul het formulier in.

Top acht
De top acht spelen overigens alle
ook de tweede avond en zullen dan
ook uitmaken wie er totaalwinnaar

Trainen voor De Ronde
Venen Marathon
Vanaf dinsdag 22 augustus 2017
start er bij de Veenlopers in De Ronde Venen, een nieuwe serie van 13
trainingen in voorbereiding op de
1e Ronde Venen Marathon specifiek voor de gevorderde hardlopers.
Deze marathon wordt voor de eerste maal georganiseerd en het voert
langs de mooiste gebieden van de
gemeente de Ronde Venen, zoals
door natuurgebied Botshol en alle
8 kernen van de gemeente de Ronde Venen. Tevens kan worden deelgenomen aan een duo marathon die
dus gelopen wordt door twee atleten.
De meer gevorderde hardlopers
worden tijdens de trainingen van de
Veenlopers op dinsdagavond voorbereid op de halve en de hele marathon. Hierbij wordt er onder andere aandacht besteed aan het verbeteren van de looptechniek en snel-

heid en specifieke wedstrijdvoorbereiding. Door deze clinic van 13 weken te volgen, word je voorbereid
voor het einddoel de Ronde Venen
Marathon op 19 november.

Veel kinderen aan de start
bij Kooyman Polderloop
Donderdagavond 3 augustus zal De
Kwakel weer uitlopen voor het grote, jaarlijkse loopspektakel
‘de Kooijman Polderloop’. Dit jaar
vindt de 29e editie plaats van de
polderloop en ook dit jaar zijn de
verwachtingen met betrekking tot
het aantal deelnemers hooggespannen.
De grootste groep lopers zal traditiegetrouw aan de 10 kilometer
deelnemen, veel deelnemers hebben zich daarvoor al vooringeschreven.
Er is ook een steeds grotere groep
mensen voor wie de 4 kilometer een
geschiktere afstand is omdat ze b.v.
een snelle tijd willen lopen op een

Start vrijdagavondcyclus
Petanque met 40 equipes

kortere afstand of omdat ze niet de
mogelijkheid hebben gehad om voldoende te trainen om de 10 kilometer goed te kunnen volbrengen.
Vorig jaar was een G-run voor de
eerste keer in het programma opgenomen. Met name veel bewoners
van OnsTweedeThuis hebben toen
deelgenomen nadat ze ter voorbereiding een aantal avonden getraind
hadden op het Zijdelveld.
Dit seizoen hebben zij elke dinsdagavond getraind op de atletiekbaan
van AKU, daarnaast zijn ook andere organisaties benaderd om cliënten te stimuleren aan de afstand van
1,6 kilometer af te leggen.

wordt. Voor de tweede avond hebben zich inmiddels 37 equipes ingeschreven, waarvan er 31 ook de eerste avond gespeeld hebben.
Het zal ongetwijfeld een spannende
avond worden op 28 juli.
Toeschouwers zijn uiteraard van
harte welkom de verrichtingen van
de spelers en speelsters te aanschouwen. De wedstrijden beginnen om 19.30 uur op de accommodatie aan de Vuurlijn, De Kwakel bij
het honkbalveld.
De top acht van de
eerste speelavond:
• Erik v/d Sluijs/
Eugene Farez (Mix)
• Taco Ringma/
Kees van Ruiten (LBF)
• Davey Kooiman/
Marcel van Nieuwenhuizen
(Mix)
• Charly Misset/
Jelle Venema (Mix)
• Bas van Slooten/
Jean Paul Brands (PUK)
• Mart Kruit/
Henk Patist (OSB)
• Michael Voorn/
Bjorn Spanjer (Mix)
• Jelle Pekelharing/
Michiel Buchner BUT)

3 +28;
3 +26;
3 +23;
3 +17;
3 +12;
2 +18;
2 + 9;
2 + 9:

1 kilometer Kinderloop
De afgelopen jaren is het aantal kinderen dat aan de start van de 1 kilometerloop staat, enorm gegroeid.
De laatste 2 jaar kon de organisatie zich verheugen in meer dan 200
deelnemende kinderen, ondanks
het feit dat de polderloop midden
in de vakantieperiode wordt gehouden.

dereen ongeveer even groot is. Tot
vorig jaar liepen kinderen t/m 9 jaar
in de jongste categorie en bestond
de oudere categorie uit kinderen in
de leeftijd van 10 t/m 12 jaar.

Het inschrijfgeld voor de kinderloop
bedraagt 1 euro en daarvoor krijgen de deelnemers na afloop een
mooie medaille en een heerlijk ijsje. Daarnaast worden alle kinderen
door ouders, oma en opa en andere belangstellenden hartstochtelijk
toegejuicht.

•

De organisatie heeft besloten om de
leeftijdscategorieën te wijzigen om
een meer gelijkmatige verdeling van
het aantal deelnemers te krijgen zodat de kans op een ereprijs voor ie-

Omdat het aantal kinderen in de
jongste groep steeds groter werd is
de verdeling van de categorieën nu
als volgt veranderd:

•

De jongste categorie bestaat uit
kinderen t/m 8 jaar.
De oudere categorie bestaat uit
kinderen van 9 t/m 12 jaar.

Programma
18.30 uur:
start G-run
19.00 uur:
start 1 kilometer voor kinderen
19.15 uur:
start 4 kilometer
20.00 uur:
start 10 kilometer

Met de zevende avond in successie passeerde Bridgeclub De Legmeer in Uithoorn, het midden van
het zomerbridgeseizoen dat tot en
met 30 augustus doorgaat. Ook
nu werd er weer in drie lijnen gespeeld waarin alle eerste en tweede plaatsen een fles wijn opleverden. In de C-lijn bereikten Tini Lotgerink & Jeanet Vermeij niet alleen
de eerste plek, maar was hun 65%
ook goed voor de hoogste score van
de avond, klasse dames!. Op twee
eindigden Lydia & Herman Ploeger
met een keurige 58,75%, gevolgd
door Maria Baas & Klaas Verrips,
die op 55,83% uitkwamen. De plaatsen vier en vijf werden met 53,75%
gedeeld door Joyce Anker & Nelleke Guinee en Adrie & Ko Bijlsma, die
zo nog zeven paren achter zich lieten. In de B-lijn ging het in de top
op de laatste tafel weer eens tussen
Tineke Schreurs & René de Jong
en Elisabeth van den Berg & Maarten Breggeman, waarbij eerst genoemd paar met 60,07% om 59,03%
aan het langste eind trok. Op drie
vonden Chislaine Edelbroek & Nel
Leeuwerik zich terug met een mooie
56,25%, waarna Tonny & Otto Steegstra met 55,90% volgden. De top vijf

van de totaal veertien paren werd
hier afgesloten door Bep Verleun &
Ria van Zuylen die op 54,17% uitkwamen. In de A- lijn was de winst
deze keer voor Johan Le Febre &
Wim Slijkoord die zich met een prima 63,54% tot sterkste paar van de
sterkste lijn kroonden. Geke Ludwig
& Margot Zuidema werden netjes
tweede met 57,99% en Gerda Schavemaker & Ruud Lesmeister brachten het met 56,60% tot het derde
treedje van het virtuele ereschavot!
Cobie Bruine de Bruin & Ger Quelle
werden vierde met 55,56%, net voor
Ben ten Brink & Jan Bronkhorst die
met 55,21% vijfde werden van de
ook hier veertien paren. Met nog
zes avonden te gaan heeft u nog alle gelegenheid om weer scherp aan
de wintercompetities te kunnen beginnen. Teken dan in voor het Zomerbridge op woensdagavond in
Dans & Partycentrum Colijn aan de
Industrieweg 20 te Uithoorn.
Inschrijven bij voorkeur per e-mail
gerdaschavemaker@liev.nl of tussen 19.15 en 19.30 uur in de zaal,
dit i.v.m. het tijdig kunnen indelen
van de diverse lijnen. De aanvang is
om 19.45 uur en de kosten bedragen zes euro per paar.

Nieuwe (vrouwelijke)
bridgeleden gezocht
Op dinsdag 5 september a.s. start
Damesbridgeclub Hartenvrouw in
Uithoorn weer met de nieuwe competitie. Iedereen geniet van een
heerlijke zomer en gaat vol goede
zin weer beginnen aan de competitie. Het zijn roerige tijden voor de
dames. Een aantal dames hebben
om diverse redenen het lidmaatschap beëindigd.
Dat betekent dat er weer plaats is
voor nieuwe leden. Hartenvrouw
speelt in twee lijnen en er is plaats
voor iedereen (van het vrouwelijk geslacht) die graag een gezellige dinsdagmiddag wil hebben aan
de bridgetafel. Beginnend of ervaren, iedereen is welkom. Ook als u
zelf geen partner heeft kunt u zich

opgeven en de wedstrijdcommissie
probeert een passende partner voor
u te vinden. Ze strijden allen voor
de hoogste eer, maar dat ze een leuke middag hebben is ook heel belangrijk. Ze maken het gezellig met
een leuke drive met kerst en Pasen.
Het seizoen loopt van september
t/m april en er wordt gespeeld bij
Partycentrum Colijn in Uithoorn, een
prima locatie die altijd mooi is aangekleed en een gezellige bar heeft
waar u na afloop nog een drankje
kunt drinken. Heeft u na het lezen
van dit bericht zin om mee te spelen? U kunt een e-mail sturen naar
hartenvrouw2015@gmail.com
of
bellen naar onze secretaresse Sandra 0297-569910.
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Laatste bekerwedstrijd is
KDO-Legmeervogels
In de afgelopen week heeft de KNVB
het volledige programma van de bekercompetitie bekend gemaakt.
Poule 13 begint op zaterdag 2 september met om 17.00 uur Amstelveen tegen Legmeervogels en TAVV
tegen KDO. Op zaterdag 9 september ook nu om 17.00 uur KDO thuis
tegen Amstelveen en Legmeervogels speelt op de Randhoorn dan
thuis tegen TAVV. Op zaterdag 16
september om 14.30 uur Amstelveen
tegen TAVV en de laatste wedstrijd
in poule 13 is dan het duel op zondag 17 september om 14.00 uur tussen KDO en Legmeervogels. Van deze poule 13 gaan de nummers 1 en
2 door naar de volgende ronde. De
duels van Legmeervogels tegen de
zaterdagclubs Amstelveen en TAVV
worden mogelijk verplaatst naar een
vroeger tijdstip die zaterdagen.
Periodetitel
Legmeervogels zondag 2 heeft in
de competitie van het seizoen 2016
– 2017 een periodetitel binnen gesleept. Deze periode titel geeft normaal recht op een plaats in de nacompetitie voor promotie. Legmeervogels zondag 2 speelt al in
de reserve hoofdklasse en dit is het
hoogst haalbare. Toch is er een be-

loning voor het behalen van een periodetitel in de reserve hoofdklasse
en dit is dat deze elftallen dan worden ingedeeld bij standaardelftal
voor de bekercompetitie. Legmeervogels zondag 2 is ingedeeld in poule 46.Het programma in deze poule
is dan op zondag 3 september DIO
zo.1 – Heemstede zo.1. Legmeervogels zo.2 is dan vrij. Op zondag 10
september om 14.00 uur, Heemstede zo. 1- Legmeervogels zo.2. Vrij
is dan DIO zo.1. Het laatste duel is
op zondag 17 september om 12.00
uur Legmeervogels zo.2 – DIO zo.1,
aanvang 12.00 uur. In deze poule 46
gaat alleen de winnaar door naar de
2e ronde. Heemstede zo.1 speelt in
de 5e klasse en DIO (Haarlem) zo.1
speelt in de 4e klasse. Legmeervogels zondag 1 en zondag 2 beginnen
de competitie seizoen 2017 – 2018
met een uitwedstrijd. Legmeervogels
zondag 2 gaat op bezoek bij SDO
zondag 2 en Legmeervogels zondag 1 begint de competitie in Uitgeest tegen een nieuwkomer in de
1ste klasse, de FC Uitgeest. De eerste keer dat Legmeervogels in het
veld komt is op zondag 13 augustus. op het programma staat dan het
vriendschappelijk duel in en tegen
Abcoude.

HVM Trimmers reünie
Hockey
Vereniging
Mijdrecht
(HVM) bestaat 40 jaar! En naast
het feest voor heel HVM, vieren de

Angelique Hoetmer liep Nijmeegse
Vierdaagse voor “Ons Tweede Thuis”
Angelique Hoetmer uit Uithoorn,
heeft de Vierdaagse van Nijmegen,
4x 40 is 160km, gelopen.
Zij heeft dit niet alleen voor zichzelf
gedaan maar ook voor ‘’Ons Tweede Thuis’’ in de Westwijk in Amstelveen.
Ze is via de Vierdaagse een sponsoractie gestart voor een belevingsen beweegtuin voor de bewoners
van deze locatie.
Zij heeft de Vierdaagse gelopen samen met haar vriendin Wilma Verhaar ,Fredo Hamer (vader) en Hugo
Zweegman (collega van Fredo).

Angelique werkt sinds 16 jaar bij
woon-en dagcentrum Westwijk in
Amstelveen, dit is een onderdeel
van ‘’Ons Tweede Thuis’’. Dit is een
locatie voor mensen met een verstandelijke beperking, autisme of
niet-aangeboren hersenletsel. Voor
kinderen, jongeren, volwassenen en
ouderen en voor hun familie. Voor
wonen, werken, re-integratie, dagbesteding, advies en hulp thuis.
JIJ&IK is hun slogan. Samen werken
ze aan een betekenisvol leven voor
mensen met een beperking.
In de zestien jaar dat ze daar werkt,

zag ze dat er altijd wel weer iets extra’s nodig is voor deze bewoners
om hun leven en omgeving leuker te maken. Door alle bezuinigingen lukt dit lang niet altijd, wel ontvangen ze vaak donaties door middel van goede doelen acties of bijvoorbeeld door het verkopen van
de zelfgemaakte producten, zoals
zeep- en keramiekproducten.
Idee
Tijdens de trainings-wandeltochten
voor de Vierdaagse kwam Angelique op het idee om, met haar loop-

trimmers ook hun eigen feestje wel
op 3 september a.s. Dit mag gezien
worden als een onvervalste reünie.

Het is nu al mogelijk in te schrijven voor de loop via www.
dorpsloopbaambrugge.nl.

Joris Voorn wint Tour de
Kwakel

Kinderen Springschans
werkte voor de voedselbank
De kinderen van groep 8b van de
Springschans in Uithoorn hebben
als afscheidscadeau geld opgehaald voor Kinderen van de Voedselbank. Door de verkoop van Klavertjes4 hebben ze Eur 815 kunnen
doneren aan dit goede doel. Dit
geld zal worden besteed aan kinderen die geen verjaardagspartijtje

kunnen geven of kunnen trakteren
in de klas op hun verjaardag omdat
hun ouders/verzorgers daar geen
geld voor hebben. De stichting verstrekt onder andere verjaardagspakketten zodat deze kinderen ook
echt jarig kunnen zijn! Meer info op:
www.kinderenvandevoedselbank.
nl

droeg bijna twee weken de rode trui
voor het extra punten-klassement en
had na vrijdag zelfs uitzicht op het
geel. Dat werd die dag door Joris
overgenomen van Willy, die de trui
ook bijna twee weken had gedragen.
Op de zaterdag en zondag wist Joris zijn voorsprong verder uit te bouwen en door de vele extra punten
op de valreep de rode trui van Peter
over te nemen. Peter en Willy vielen
het laatste weekend terug en verlo-

Aanhouding voor hennepteelt
Naar aanleiding van een tip zijn
agenten met toestemming van justitie vorige week een woning in de
Marijnenlaan ingegaan. In het huis
zou zich een hennepkwekerij bevinden. De politie trof inderdaad een
partij hennepplanten aan. Deze en
alle apparatuur zijn in beslag geno-

men en vernietigd. Aangehouden is
een 30-jarige man uit Uithoorn. Er is
proces-verbaal opgemaakt en de eigenaar kan rekenen op een boete via
justitie en een extra rekening van het
gas- en elektriciteitsbedrijf vanwege
aftappen.

Onwel bij de busbaan
Afgelopen week werden agenten in
de P. Steenkampweg aangesproken
door een groepje jongeren. Ze vroegen hulp voor hun onwel geworden vriend. De 17-jarige had hevige
ademnood. Er is een ambulance ter
plaatse gekomen en de medewer-

kers hebben hulp verleend. De jongen bleek een aanval van hyperventilatie te hebben gehad. Voor het eerst
in zijn leven. Na behandeling is hij
met zijn vrienden richting huis vertrokken. Een bezoek aan het ziekenhuis was niet nodig.

Geen rijbewijs, teveel alcohol
Op donderdag 20 juli om vijf uur in
de middag zagen agenten een auto
rijden waarvan vermoed werd dat deze niet gekeurd was. De automobilist
werd tot stoppen gemaand. Er werd
een sterke alcohollucht geroken en
de bestuurder is gevraagd te blazen.
De 28-jarige man, verblijvende op de

Geloof ons... het wordt een overzicht vol weemoed en plezier, met
zonder twijfel een lach en een
traan.’

Ze ging geld inzamelen voor een
muziekbal en een voetfiets, welke dan in de tuin een bestemming
kunnen vinden.
Met veel ondersteuning van haar
loopmaatjes, familie, vrienden, kennissen etc. was op de dag dat zij aan
kwam op de ‘’Via Gladiola’’, het bedrag opgelopen tot 2600 euro.
Dit bedrag kan nog meer worden
door acties die nog uit staan.

De lopers kunnen kiezen voor
een 10 km wedstrijdloop, een 4
kilometer loop en de run over 1
km voor de jeugd. Sportief bewegen is noodzaak voor de jeugd.

De Tour de France werd afgelopen zondag door Dylan Groenewegen met een oranje tintje afgesloten. Goed beschouwt was dat in de
Tour de Kwakel ook het geval. Joris
Voorn mengde het geel, rood en wit
door alle truien voor zich op te eisen.
Door de weinige zogenaamde konijnenritten beëindigde hij het Tourspel
met een recordaantal van 169 punten. Voor Peter Mayenburg en Willy Turk waren de druiven zuur. Peter

Een middag en avond voor huidige
trimmers en iedereen die ooit heeft
getrimd, je kan er bij zijn. Een ding

maatjes Wilma, Fredo en Hugo, van
de Nijmeegse Vierdaagse een sponsorloop te maken.
Zij ging geld inzamelen om bij het
Dagcentrum een mooie belevingsen beweegtuin te maken.
Deze tuin kunnen de bewoners gebruiken voor ontspanning, maar ook
om ze te laten sporten of spelen.

Dorpsloop Baambrugge
De deelnemers aan de acht en
twintigste editie van de Baambrugse Dorpsloop op vrijdagavond 25 augustus kunnen weer
de dorpse sfeer proeven tijdens dit loopevenement. IJsclub
Baambrugge als organisator van
deze loop telt altijd zo'n vierhonderd deelnemers.

staat min of meer vast: de overbekende Trim-BBQ. Oh ja: wil je een
sponsorbijdrage leveren of ken je
iemand die wil sponsoren…laat het
weten! De organisatie is op zoek
naar oud trimmers. Zij doen de volgende oproep: ‘Help ons oud-trimmers te vinden! De registratie van
wie er de afgelopen 40 jaar allemaal hebben meegespeeld bij de
trimmers, is voor wat betreft de
contactgegevens niet compleet.
We hebben wel veel namen, maar
geen adres, telefoonnummer of email. Jij kunt ons daar wellicht bij
helpen. Ken je oud-trimmers, benader ze dan en vertel over het feest.
Of spreek het rond in je vriendenen kennissenkring. Ze kunnen zich
aanmelden bij de trimmers lustrum commissie via hvmtrimmers@
gmail.com. Wij zorgen er dan voor
dat ze alle informatie over deze
geweldige dag vol lol, sportiviteit
en nostalgie toegestuurd krijgen.
Hoe meer (oude) zielen, hoe meer
vreugd! Anekdotes en foto’s voor
de Memory Lane: We zijn al druk
bezig met de voorbereidingen voor
een Memory Lane. Een visuele terugblik op ons trimmersbestaan.
Heb jij nog foto’s of leuke anekdotes, geef ze dan snel door via hvmtrimmers@gmail.com.

Noorddammerweg, bleek behoorlijk
veel gedronken te hebben. Het apparaat stokte bij 1195 Ugl. of wel 2,6
promille. De man moet zich verantwoorden bij de rechter. Het rijbewijs
van de 28-jarige kon niet worden ingevorderd. Hij bleek niet in het bezit
te zijn van een geldig rijbewijs.

ren zelfs nog hun podiumplek. Door
de winst van Groenewegen legden
Bertil Verhoef en Henk Raadschelders beslag op respectievelijk de 2e
en 3e plaats.
Willy mag zich nog troosten met de
prijs voor de beste vrouw, zij hield
Ria Verhoef op 4 punten, en de ploegenprijs. Met haar ploeggenoten
Jim en Joris Voorn, Jacco Lauwers
en Adrie Voorn Krul mag zij een jaar
lang de gele petten op. De ploegen
MVV en Oropa volgden op gepaste
afstand van ploeg Thanee.
Joris nagelaten lieten de jongeren
het, in tegenstelling tot voorgaande jaren, afweten in deze Tour. Al
ver voor het weekend was Joris zeker van de witte trui. Nummer 2 Rick
Fransen volgde uiteindelijk op 12
punten. De jeugdige Jelle de Jong
viel letterlijk en figuurlijk uit de top
van het klassement en vond zichzelf na drie weken terug op de 50e
plaats, nog wel goed voor de Frank
Vlasman-prijs. Oud-gediende Plat
Voorn reed één van zijn beste Tours
ooit en was zeer content met zijn 121
punten. Deze score zou vorig jaar
nog goed zijn geweest voor de 3e
plaats. Tot grote verbazing van Plat
sloot hij deze Tour echter de rijen
en “won” daarmee de rode lantaarn.
Martijn van der Belt haalde het
meeste punten in de twee tijdritten
en streek de Pietje Verhoef-prijs op.
Ria Verhoef voorspelde op de eer-

ste rustdag het eindklassement van
de Tour, en eindtijd van de winnaar,
het beste en kan een goed gevulde
enveloppe tegemoet zien tijdens de
prijsuitreiking. Ook dit jaar vindt de
prijsuitreiking plaats op de jaarlijkse feestavond. Aanstaande vrijdag
28 juli zijn deelnemers en hun partners vanaf 21:00 uur welkom voor
deze goed verzorgde avond. Dat kan
een warme aangelegenheid worden
voor Joris, wanneer hij alle drie de
door A&M producties geproduceerde truien aangemeten krijgt.
Eindklassement
1. Joris Voorn
2. Bertil Verhoef
3. Henk Raadschelders
4. Rob van der Berg
5. Peter Mayenburg
6. Mario van Schie
7. Willy Turk
8. Vincent Bartels
9. Ria Verhoef
10. Rick Fransen
100. Plat Voorn

169
165
162
162
162
161
161
158
157
157
121

Rode trui
1. Joris Voorn
2. Peter Mayenburg
3. Mario van Schie

43
42
41

Ploegenklassement
1. Thanee
2. MVV
3. Oropa

507
499
496

Weer babbeltruc, getuigen
gezocht
Donderdag 20 juli tussen 9.30 en
10.00 uur en om 13.00, 13.08 en
13.30 uur zijn er drie pogingen en
één geslaagde babbeltruc geweest
in respectievelijk de Stationsstraat,
de Johan de Wittlaan, de Prinses
Christinalaan en de Johan van Oldebarneveldtlaan. Een vrouw deed
zich voor als bezorger van Post.nl en
bood een schaal met bloemen aan.
Hiervoor waren de kosten nog niet
betaald en aan de bewoners werd
gevraagd om dit bedrag even te pinnen. Contant betalen was niet mogelijk. Drie bewoners zijn er gelukkig niet in getrapt. Bij één van hen
was de wijkverpleging aanwezig
en deze heeft de bezorger weggestuurd. Bij één oudere bewoner is
het helaas wel gelukt. Er blijkt voor

3.000 euro gepind te zijn. De ‘bezorger’ had de pas verwisseld. De nepbezorger is een vrouw van ongeveer
20 à 25 jaar oud en rond 1.65 meter
lang. Ze heeft lang donker haar, is
licht getint (beetje Arabisch), heeft
een tenger postuur en sprak goed
Nederlands. Ze droeg een jack van
Post.nl dat veel te groot was, zeker
vijf maten te groot, en had een bruine tas bij zich. Extra bijzonderheid
is dat de namen van de ontvangers
geprint op een kaartje prijkte tussen de bloemen. Mogelijk zijn er getuigen en/of inwoners met meer informatie. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via
0900-8844. Er loopt een grootschalig onderzoek in Uithoorn en omliggende regio.

Wielen en velgen gestolen
Tusen zaterdag 22 en maandag 24
juli zijn vanaf een terrein van een
autobedrijf aan de Anthony Fokkerweg vier wielen en vier velgen van
een volkswagen gestolen. In de och-

tend werd ontdekt dat één van de
occasion auto’s op bakstenen stond.
Van een andere auto is een raam
rechtsvoor ingeslagen. Uit de wagen is niets ontvreemd.
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College van B&W jaagt bewoners Hélène Swarthlaan
de tuin uit en de gordijnen in!
De gemeente Uithoorn heeft meer
dan 30 jaar niets gedaan aan het
onderhoud van de groenstroken,
die grenzen aan de tuinen van meer
dan de helft (een deel is in het verleden reeds verkocht) van de bewoners aan de Hélène Swarthlaan.
Toch stelt het College dat de stroken
nu moeten worden gekocht door de
bewoners of moeten worden ontruimd. Daarbij wordt door de gemeente de hoofdprijs gevraagd en
wordt niet de huurversie aangeboden, die wel in hun eigen beleidstukken voor komt.
Omdat het College niet wenst in te
gaan op het verzoek van de bewoners om in overleg te treden, zien
de bewoners geen andere mogelijkheid dan dit feit publiekelijk te maken. Dat deze stap zou worden gezet, is vooraf bij het College gemeld.
De bewoners hebben inmiddels een
advocaat ingeschakeld.
Situatie
De tuinen van bewoners van de
Swarthlaan grenzen zowel aan de
voor- als achterzijde aan een strook
grond die eigendom is van de gemeente. Aan de achterzijde ligt de
strook van de gemeente tussen de
tuin van de bewoners en een sloot.
Daardoor is deze zeer lastig te bereiken. Dat is waarschijnlijk ook de
reden dat de gemeente meer dan
30 jaar geen onderhoud heeft uitgevoerd. Het gevolg was dat de begroeiing van deze groenstroken de
tuinen van de bewoners ging overwoekeren. Uit noodzaak hebben de
bewoners het heft in eigen handen
genomen en zijn zij de groenstroken
gaan onderhouden. Daarbij werd
vaak gekozen voor een inrichting

die het groenonderhoud beperkte.
Een voorbeeld van wat de gevolgen
zijn van het nalaten van onderhoud
door de gemeente is nog steeds te
zien bij de tuin van de bewoners op
de kop van het blok, die grenst aan
een groenstrook van de gemeente.
De foto’s laat niets aan duidelijkheid
te wensen over.
Onrechtvaardige behandeling
Het College stelt de bewoners voor
het blok. De grond moet nu worden
gekocht of de aangebrachte inrichting moet worden verwijderd (op
kosten van de bewoners).
Daarbij wordt ook het maximale bedrag (94,83/m2) gevraagd uit de
grondnota van 2015. Dat terwijl de
mogelijkheid bestaat om een korting van 25% toe te passen als alle bewoners tot koop zouden overgaan. Ook biedt de nota het College de mogelijkheid om de grond te
huur aan te bieden. Deze huuroptie is door de gemeente in het verleden met een aantal bewoners overeengekomen. Beide mogelijkheden
worden niet aangeboden.

In de loop der jaren heeft de gemeente met betrekking tot de
groenstroken een onduidelijk en
zwalkend beleid gevoerd. Aanvankelijk (tot circa 1990) konden de
groenstroken niet worden gekocht
door bewoners. Later werd het gemeente standpunt: aankoop is wel
mogelijk, maar alleen als alle bewoners daartoe overgaan. Weer later
werd individuele aankoop mogelijk
en kregen ook enkele bewoners de
mogelijkheid van huur aangeboden.
De bewoners van de Swarthlaan
zijn zich er zeer bewust van dat de
grond van de gemeente is en begrijpen dat de gemeente keuzes moet
maken. Maar zij vinden ook dat het
College nu geen recht doet aan
de geschiedenis en het falend gemeente beleid. Het resultaat is dat
de belangen van de bewoners niet
worden gediend. Terwijl dat zou
toch het uitgangspunt zou moeten
zijn van het College. De bewoners
van de Swarthlaan worden daarmee
ontrechtvaardig behandeld!

Uiteraard zijn zij bereid om de grond
te kopen of te huren, maar dan wel
tegen een redelijke prijs, die recht
doet aan wat is gepasseerd en aan
het gelijkheidsbeginsel.
Onzorgvuldige correspondentie
en niet nakomen van afspraken
Wat de bewoners ook steekt is dat
zij deze situatie al in 2015 hebben
aangekaart bij de wethouder Bouma en een ambtenaar. De toezegging van de heer Bouma toen om
met een voorstel te komen, is hij niet
nagekomen.
Tevens krijgen de bewoners niet
dezelfde brieven en daarin worden
onjuistheden vermeld. Ook worden
brieven van bewoners (met ontvangstbewijs) nog steeds niet beantwoord. Allemaal zaken waar een
College van B&W niet trots op mag
zijn. Hopelijk nemen zij nu hierin
hun verantwoordelijkheid en sturen zij aan op een passende oplossing in plaats van het zoeken van de
confrontatie.

Tevens is geconstateerd dat de gemeente op een andere locatie grond
te koop aanbiedt voor minder dan
1/6e deel (15,00/m2) van de prijs die
aan de bewoners van de Swarthlaan
wordt opgelegd. Daarnaast blijkt
dat de gemeente in het verleden in
individuele gevallen ook groenstroken heeft verkocht voor een lagere
prijs dan de vastgestelde grondnota.
De hiervoor genoemde zaken laten
zien dat het gelijkheidsbeginsel (dat
is een verplichting voor een College van B&W) niet in acht wordt genomen.

Eindmusical monsterhit voor
groep 8 OBS De Zwaluw

Het was een spannende en swingende eindmusical dit jaar van groep 8 van basisschool De Zwaluw. Popgroep De Monsters wil niets liever dan muziek maken. Dus als Manager Goudstra de groep ontdekt en
ze samen mogen werken met de megapopulaire popgroep De Hero’s, zijn ze dolblij. De Hero’s zijn echter
stikjaloers. Bovendien mag niemand weten dat De Monsters ook in het echt monsters zijn in plaats van
verklede rocksterren. Hoe loopt dit af? Gelukkig kwam alles weer goed tijdens de verrassende en spetterende eindscene. De kinderen rockten er op los onder begeleiding van juf Martje.
Na afloop had juf Desirée als verrassing een
hilarisch filmpje gemaakt van de belevenissen en blunders door het jaar heen van de
schoolverlaters. De kinderen werden vervolgens persoonlijk traditioneel toegezonden door de juffen en ook dit jaar hadden
de kinderen zelf een lied gemaakt om de
juffen te bedanken. Tevens werd er een foto en picknicktafel aangeboden met persoonlijke boodschap van groep 8. Als aandenken kregen de kinderen van de ouderraad een leuke foto in zelfgemaakte Zwaluwlijstje, persoonlijk schriftje, rapport en
een echte groep 8 ‘glossy’ mee. De avond
werd feestelijk afgesloten met een disco in
de aula waar veel gelachen werd, maar ook
een traantje werd gelaten bij het afscheid.
Een mooie afsluiting van een prachtige tijd
op basisschool De Zwaluw.

