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Brandweer redt 
vrouw
Vinkeveen - Vrijdagavond jl. 
heeft de Vinkeveense brand-
weer en vrouw gered uit een 
brandende woning. De over-
buurman had de brandweer 
gebeld dat hij brand zag in 
de keuken van zijn overbuur-
vrouw. De brandweer  vond de 
bewoonster van de woning g 
op de bovenverdieping.. Zij is 
door de brandweer naar bui-
ten gehaald. De brand in de 
keuken was snel onder contro-
le. Met onbekende verwondin-
gen is de vrouw naar het zie-
kenhuis vervoerd.  Naar de oor-
zaak van de brand wordt een 
onderzoek ingesteld.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/
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Gemeente Uithoorn

BK ingenieurs groeit.
Groei jij met ons mee?

Zie ons artikel in deze krant.

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

t.h.v. Coop supermarkt
Prinses Irenelaan, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Een gemiste kans vindt D66:
Kan papier ook in de zomer-
maanden worden opgehaald?
De Ronde Venen - Sinds geruime 
tijd wordt inwoners de mogelijkheid 
geboden het papier in De Ronde Ve-
nen in een container aan te bieden, 
een goede zaak. Gescheiden inleve-
ren van afval spaart immers grond-
stoffen en energie uit, en voorkomt 
veel milieuvervuiling. Elke kilo afval 
die niet naar de verbrandingsoven 
gaat bespaart de gemeenschap 5 
cent. Gemiddeld belandt 250kg per 
persoon bij het restafval. 

Frequentie al omlaag
Helaas werd de frequentie van het 
ophalen van papier eerder al naar 
beneden bijgesteld doordat vrijwil-
ligers van (sport)verenigingen het 
papier gingen ophalen en een ho-
gere frequentie niet haalbaar bleek 
met vrijwilligers.  In de zomermaan-
den blijken deze vrijwilligers hele-
maal niet aanwezig voor inzameling. 
Een gemiste kans vindt D66.

Laatste
Eén juli is voor het laatst het papier 
opgehaald in de gemeente, in au-
gustus wordt het papier niet opge-
haald en 2 september komt de pa-
pierwagen de containers weer le-
gen. D66 verbaast zich erover dat 
het papierafval twee volle maan-
den niet opgehaald wordt. Wat ge-
beurt er nu met het papier dat je in 
de overvolle papiercontainer wilde 
gooien? Papier moet ook in de zo-
mermaanden opgehaald worden én 
er dient duidelijk te worden gecom-
municeerd over het niet ophalen 
van papier of wat je er dan mee kan 
doen. Afvalscheiding spaart grond-
stoffen en energie en daarmee het 
milieu. Als veel afval gescheiden 
wordt, kan bovendien de lokale af-
valstoffenheffi ng omlaag! D66 ziet 
graag dat volgende zomer het ge-
scheiden inzamelen van afval ge-
woon doorgaat.  

Uithoorn / Amstelhoek - Traditie-
getrouw, trakteert AH Jos van den 
Berg de gasten van de Zonnebloem 
elk jaar op een geweldig dagje uit. 
Op vrijdag 4 augustus om 10.15 uur 
vertrok de bus met zo’n 40 gasten en 
10 vrijwilligers, richting Rotterdam. 
De chauffeur koos een toeristische 
route. Zo reden ze door het Zuid-
Hollandse plassengebied en via de 
Gouwe richting de  bestemming. 
Om 12.00 uur werden ze verwacht 
op het SS Rotterdam. Dit schip heeft 
alle wereldzeeën bevaren en heeft 
nu een mooie ligplaats aan de kade. 
Hier doet het schip dienst als hotel 
en restaurant. Voor de Zonnebloem 
afdeling waren in het Lido, een res-
taurant met een mooi uitzicht, de ta-
fels gedekt. Ze gingen genieten van 
een overheerlijke High Tea. Er was 
zo’n grote diversiteit aan lekkernij-
en dat het moeilijk was om te kie-
zen. Nadat iedereen zich alle lekker-
nijen goed had laten smaken was er 

nog gelegenheid wat op het schip 
rond te kijken. . Rond 15.00 uur ver-
trok de bus weer richting Uithoorn.  
De chauffeur reed weer een ande-
re toeristische route waar we o.a. 
konden genieten van de vele mo-
lens rond Kinderdijk. Om 17.00 uur 

waren de gasten weer terug in Uit-
hoorn.  Een heel mooie dag waar al-
le deelnemers van hebben geno-
ten. Namens iedereen: "AH Jos van 
de Berg bijzonder bedankt dat je dit 
weer voor de Zonnebloemgasten 
mogelijk hebt gemaakt"

Gasten Zonnebloem genieten van High Tea

Gezellig uitje met AH Jos 
v.d. Berg naar SS Rotterdam

Vinkeveens echtpaar creëert drijvend mini-huis voor 
eilandje in Vinkeveense plassen

Kiki Hagen D66: “Bewondering 
voor creativiteit maar het is 
omzeilen van regels”
De Ronde Venen - “Waar het bou-
wen van blokhutten of huisjes op de 
legakkers in de Vinkeveense Plas-
sen vooralsnog niet is toegestaan, 
doen Frank Ottenhof en Tineke van 
Velsen het anders: zij bouwden een 
drijvend mini-huis. “Een boot mag je 
overal neerleggen”, stelt Van Velsen. 
Het Vinkeveense echtpaar woont 
zelf aan de Vinkeveense Plassen en 
laat anderen graag van hun mooie 
omgeving genieten. “Deze zomer 

hebben we een legakker op de Vin-
keveense Plassen gekocht, waar we 
graag een leuke accommodatie van 
wilden maken”, legt Van Velsen uit. 
“Zo hopen we ook toeristen op een 
leuke manier dit gebied in te kun-
nen trekken.” Zo begon een uitge-
breid artikel zaterdag jl. het Alge-
meen Dagblad. Hierin stond een 
uitgebreid verhaal over een Vinke-
veens echtpaar die enkele maan-
den geleden een van de eilandjes in 

de Vinkeveense Plassen hadden ge-
kocht. Een eilandje waarop je niets, 
maar dan ook niets mocht bouwen. 
Nu blijkt dit echtpaar toch een ma-
nier te hebben gevonden om hun ei-
land ‘bewoonbaar’ te maken. On-
danks dat het vakantie is en ook de 
raadsleden van hun welverdiende 
vakantie genieten vroegen wij diver-
se fracties om een reactie.

Vervolg elders in deze krant

100-jarige Gerda van Reijn 
viert haar eeuwfeestje
De Ronde Venen - Vrijdag 4 au-
gustus jl. vierde Gerda van Reijn 
in Maria-Oord te Vinkeveen haar 
eeuwfeestje te midden van haar fa-
milie en bewoners van de woon-
zorgafdeling. Honderd jaar worden 
is iets bijzonders. Helaas is het lang 
niet iedereen gegeven. Gerda wel! 
Zeker als je constateert hoe bij de 
tijd ze nog is. Daar zou je voor teke-
nen ook al is de mobiliteit wat min-
der. Maar daar is een mouw aan 
te passen. In een zee van bloemen 
werd Gerda door de aanwezigen, 
waaronder wethouder en locobur-
gemeester Anco Goldhoorn, toege-
zongen. Ze hoorde het glimlachend 
aan, maar het mooiste op deze dag 
vindt Gerda dat zij nog kan genie-
ten van haar enige zoon, 2 klein-
zoons en de drie achterkleinkinde-
ren. Daaronder de 4 maanden ou-
de Audrey die bij haar op schoot zit 
en waarbij het leeftijdsverschil 100 
jaar is! Maar ook achterkleinzoon 
Julian en achterkleindochter Vien-

na naast haar met hun ouders zijn 
haar lief. Omgekeerd zijn de achter-
kleinkinderen ook dol op hun over-
grootmoeder ook al realiseren ze 
zich gezien hun leeftijd waarschijn-
lijk die bijzondere band nauwelijks. 
Gerda zag op 4 augustus 1917 mid-
den in de Eerste Wereldoorlog het 
levenslicht in Palembang op Suma-
tra, toen nog Nederlands-Indië. Zij 
trouwde waar uit het huwelijk één 
zoon voortkwam. Na de Tweede We-

reldoorlog overleefd te hebben ver-
trok zij in 1950 met het gezin naar 
Nederland om in Amsterdam een 
woning te betrekken. Een tijdje later 
kwam zij in Mijdrecht terecht waar 
zij tot en met haar 98ste jaar zelf-
standig heeft gewoond. Toen zich li-
chamelijke ongemakken aandien-
den verhuisde zij naar een woon-
zorgafdeling in Maria Oordwaar zij 
nu woont.

Vervolg elders in deze krant

Gouden medaille voor 
Lorena Wiebes
Mijdrecht - Lorena Wiebes uit 
Mijdrecht heeft Nederland goud be-
zorgd op de Europese kampioen-
schappen wielrennen, op vrijdag 4 
augustus, in het Deense Herning. De 
18-jarige renster versloeg in de juni-
orenwedstrijd de Deense Emma Ce-
cilie Norsgaard en de Italiaanse Le-
tizia Paternorster in de eindsprint 
van het peloton. Door de overwin-
ning van Wiebes staat Nederland al-
weer op twee gouden medailles, na 
de tijdritwinst van Ellen van Dijk bij 
de elitedames. Voor de jonge sprint-
ster is de titel een bekroning op een 
goed seizoen, waarin ze onder meer 
de beste was in prestigieuze koersen 
als de Trofeo Da Moreno en de He-
althy Ageing Tour. UWTC is maar wat 
trots op haar trainingslid.

UWTC veteranen
Donderdag 3 augustus waren de 
UWTC renners Leen Blom, Nico 

Fokker en Guus Zantingh naar Bra-
kel afgereisd in het land van Maas 
en Waal om daar te starten in de 
tweede wedstrijd van een reeks 
van drie wedstrijden voor vetera-
nen 68+. 

Na het startschot ontstond er door 
de hevige wind al vroeg een af-
scheiding en vormde zich een kop-
groep van 14 renners met daar-
bij Leen Blom en Guus Zantingh. 
Deze kopgroep bouwde een grote 
voorsprong op.. Guus Zantingh uit 
Mijdrecht won de spurt voor de 3e 
plaats. Leen Blom kwam als 9e over 
de streep.

Geen krant?
0297-581698
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OFFiCiëLe mededeLinGen en bekendmakinGen
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan officiële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar 
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas 
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht 
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PrOCedure 
ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in 
de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan 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 arrondisse-
mentsrechtbank (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 wor-
den 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 Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den 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 tref-
fen. 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 verorde-
ningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.officielebe-
kendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om 
op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.officielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 ter inZaGe

tijdelijk: 
- Concept Verordening Jeugdhulp Uithoorn 2018 en Nadere regels Jeugdhulp 

Uithoorn 2018. Inzageperiode vanaf 24 juli 2017 tot 4 september 2017. Inlich-
tingen bij de heer 

 inGediende aanVraGen OmGeVinGsVerGunninG

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

de kwakel
- Vuurlijn 58, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een hoek-

bouwbord. Ontvangen 14 juli 2017.
- Drechtdijk 90, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van tijdelijke 

units t.b.v. kinderdagverblijf. Ontvangen 18 juli 2017.
- Pastoor J. van Dijklaan 77, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen 

dakkapel op voorzijde woning. Ontvangen 18 juli 2017.

- Nabij Jaagpad 33, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een 
stal. Ontvangen 23 juli 2017.

- Linie 14 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden 
van een steiger. Ontvangen 27 juli 2017.

- Iepenlaan kavel 3, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een 
woning. Ontvangen 28 juli 2017.

- Poelweg hoek Steenwycklaan te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning 
voor het oprichten van een kantoorvilla. Ontvangen 31 juli 2017.

de Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Kray-
enhoff, Buitendijks)
- Randweg 121, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een lo-

giesgebouw. Ontvangen 14 juli 2017.
- Iet Stantsweg 10, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een 

voorgevel. Ontvangen 18 juli 2017.
- Randhoornweg 90, aanvraag drank- en horecavergunning ontvangen van het 

bestuur van de Uithoornse Wieler Trainings Club. Ontvangen 17 juli 2017.
- Wikke 36, aanvraag omgevingsvergunning voor het maken van een door-

braak. Ontvangen 2 augustus 2017.
dorpscentrum
- Stationsstraat 41-45, aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf en drank- 

en horecavergunning ontvangen van de exploitant van Het Spoorhuis. Ont-
vangen 20 juli 2017

meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West).
- Harlekijneend 4, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de 

woning op de eerste verdieping. Ontvangen 18 juli 2017.
- Amstelplein, aanvraag evenementenvergunning ontvangen van THIB organi-

satie voor het organiseren van een braderie op 9 december 2017, 10 februari 
2018, 14 juli 2018 en 15 december 2018. Ontvangen 18 juli 2017.

 besLuit OmGeVinGsVerGunninGVriJ bOuwwerk

bedrijventerrein uithoorn
- Industrieweg 16, aanvraag omgevingsvergunning voor het amoveren van sli-

blagunes RWZI.
de kwakel
- Pastoor J. van Dijklaan 77, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen 

dakkapel op voorzijde woning.

 besListermiJn aanVraaG OmGeVinGsVerGunninG VerLenGen

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 verlengen voor de hierna te noe-
men aanvraag:
de kwakel
- Vuurlijn 6, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een wo-

ning.
- Vuurlijn 29, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een wo-

ning met bijgebouw.

 VerLeende (OmGeVinGs-)VerGunninGen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u 
dat moet doen leest u bovenaan  in deze advertentie in het grijze kader.
de kwakel
- Bedrijvenweg 10, omgevingsvergunning voor het herbouwen van de bestaan-

de loodsen. Bezwaar: t/m 6 september 2017.
- Hoofdweg nabij 15, omgevingsvergunning voor het bouwen van een stekruim-

te met laadkuil. Bezwaar: t/m 6 september 2017.
- Rozenlaan, evenementenvergunning verleend aan Feestcomité De Kwakel 

voor het 42e Polderfeest van 2 t/m 6 augustus 2017. Bezwaar t/m 11 septem-
ber 2017.

de Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Kray-
enhoff, Buitendijks)
- Sportlaan 17, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een winkelruim-

te. Bezwaar: t/m 6 september 2017.
- Legmeerplein, evenementenvergunning verleend aan Buurtbeheer de Leg-

meer voor het organiseren van Burendag Legmeer op 23 september 2017 van 
13.00 tot 17.00 uur. Bezwaar t/m 12 september 2017

dorpscentrum
- Stationsstraat 41, omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van 

horecacategorie 2 naar horecacategorie 5. Bezwaar: t/m 6 september 2017.
meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Fregat, Verklaring van geen bezwaar aan mevrouw De Graaf voor het houden 

van een buurtbarbecue voor de bewoners van de Fregat op 26 augustus van 
11.00 tot 24.00 uur.

thamerdal
- Prinses Christinalaan te Uithoorn, omgevingsvergunning voor het kappen van 

twee (waardevolle) kastanjebomen. Bezwaar t/m 31 augustus 2017.
Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 40-44, vergunning verleend aan Blom & Blom Fiets-

experts voor de verkoop van consumentenvuurwerk op 28, 29 en 30 decem-
ber 2017. Bezwaar t/m 12 september 2017.

- Van Eedenlaan 21, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 
dakkapellen. Bezwaar: t/m 13 september 2017. Overige bekendmakingen Uit-
hoorn - De Kwakel

- Vergunning verleend aan Centercom Buitenreclame voor het plaatsen van 20 
reclameborden van 4 t/m 17 september 2017 om bekendheid te geven aan de 
verkeersveiligheid campagne “De Scholen zijn weer begonnen”. Bezwaar t/m 
12 september 2017.

bekendmaking openbare vergaderingen welstandscommissie
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde 
een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer 
(0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de 
agenda en het aanvragen van spreektijd.

 OVeriGe bekendmakinGen

beëindiging kinderdagverblijf hummeloord
Op 28 juni 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders een verzoek van 
Stichting Kinderopvang Solidoe ontvangen. Dit verzoek betreft de beëindiging ver-
melding van het kinderdagverblijf Hummeloord in het Landelijk Register Kinderop-
vang en Peuterspeelzalen. Dit verzoek is als volgt ingewilligd:
- het kinderdagverblijf Hummeloord, Eendracht 7, met uniek registratienummer 

910020437; is verwijderd met ingang van 10 juli 2017.
Dit betreft een bekendmaking als bedoeld in artikel 8 lid 4 Besluit registers kinderop-
vang en peuterspeelzaalwerk.
aanwijzing toezichthouders en onbezoldigde ambtenaren
De gemeente houdt toezicht en treedt daar waar nodig handhavend op. Om toezicht 
te kunnen uitoefenen en handhavend op te kunnen treden dienen de medewerkers 
die deze werkzaamheden doen aangewezen te zijn. Ook is het soms noodzakelijk 
dan wel gewenst om externen deze werkzaamheden te laten doen. Deze (ingehuur-
de) medewerkers moeten niet alleen aangewezen te zijn, maar ook aangesteld te 
zijn als onbezoldigde ambtenaar. Per 1 januari 2016 hebben de gemeenten Ouder-
Amstel en Uithoorn werkzaamheden die verband houden met Vergunningverlening, 
Toezicht en Handhaving (VTH) ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling 
Duo+ (de Uitvoeringsorganisatie Duo+). Daarom heeft de directeur van de Uitvoe-
ringsorganisatie Duo+ een aantal functies zoals medewerkers aangewezen/aange-
steld. Het betreffende besluit kunt u, gedurende zes weken, vinden op de website 
van de gemeente Uithoorn (www.uithoorn.nl) onder het kopje bekendmakingen. Te-
gen voornoemd besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 6:4 en 7:1 van 
de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken vanaf één dag na bekendma-
king van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgmeester en 
wethouders van de gemeente Uithoorn postbus 8, 1420 AA Uithoorn. Het bezwaar-
schrift dient de gronden van het bezwaar te bevatten en dient te zijn ondertekend.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Daarom be-
staat de mogelijkheid om gelijktijdig met – of na – het indienen van een bezwaar-
schrift, indien onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dat vereist, te ver-
zoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 
84500, 1080 BN Amsterdam. Bij dit verzoek dient een afschrift van het ingediende 
bezwaarschrift te worden overlegd. Voor het instellen van genoemd verzoek is een 
griffierecht verschuldigd.
bekendmaking verordening re-integratieverordening Participatiewet uit-
hoorn 2017
De gemeenteraad van Uithoorn heeft op 6 juli 2017 de Re-integratieverordening Par-
ticipatiewet Uithoorn 2017 (verder: Re-integratieverordening) vastgesteld. In de Re-
integratieverordening worden de spelregels met betrekking tot de inzet van diverse 
instrumenten om personen met een uitkering en niet-uitkeringsgerechtigden aan het 
werk te helpen, vastgelegd. De Re-integratieverordening is op 2 augustus jongstle-
den gepubliceerd en is inmiddels in werking getreden. U kunt de verordening vin-
den op www.overheid.nl.
Publicatie beleidsregels voor subsidieaanvragen 2018
Op basis van de algemene Subsidieverordening 2012 (ASV 2012) heeft het college 
van Burgemeester en wethouders op 23 mei 2017 de beleidsregels 1, 2 en 4 tot en 
met 8 en 10 tot en met 12  voor subsidieaanvragen 2018 vastgesteld met een finan-
cieel voorbehoud. Met betrekking tot Beleidsregel 9 Taalontwikkeling en beleidsregel 
3 Huiselijk geweld komt in september 2017 een separaat voorstel. 

Procedure structurele subsidie
Aanvragers hebben de gelegenheid subsidieaanvragen voor structurele subsidies 
2017 in te dienen tot uiterlijk 1 september 2017 (voor subsidiering van de activiteit in 
2018). Met betrekking tot beleidsregel 9 Taalontwikkeling en beleidsregel 3 Huise-
lijk geweld is besloten de aanvraagtermijn voor subsidie in afwijking van de verorde-
ning (artikel 7 lid 1 en 3) op 1 oktober 2017 te stellen in plaats van 1 september 2017.

Procedure incidentele subsidie
Een incidentele subsidie kan het hele jaar aangevraagd worden, mits de activitei-
ten passen binnen de genoemde criteria en voorwaarden in de subsidieregeling. De 
aanvraag voor een incidentele subsidie dient uiterlijk 13 weken voorafgaand aan de 
start van de activiteiten te worden aangevraagd. 

Subsidie aanvragen
Als u een aanvraag voor subsidie wilt indienen, moet u gebruik maken van de offi-
ciële aanvraagformulieren. Deze vindt u online bij www.uithoorn.nl/subsidie. U kunt 
het beste het formulier invullen als u dit via Google Chrome doet. U kunt het formu-
lier ook printen en per post opsturen aan Gemeente Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA 
Uithoorn.

Zomerbob!
Drukbezette terrasjes, heerl i j-
ke etentjes, zwoele uitgaansavon-
den en spontane citytrips in eigen 
land…….Het zijn de onmisbare in-
grediënten voor een op en top Hol-
landse zomer. Wordt er getoast en 
gefeest in goed gezelschap? Dan 
is BOB uiteraard ook van de partij!  
Juist nu de vakantie is begonnen, is 
het belangrijk om afspraken te ma-
ken. Of het nu gaat om een barbe-
cue, festival of strandbezoek: veilig 
thuiskomen willen we allemaal. 

De nieuwe BOB-campagne promoot 
een veilige zomer en benadrukt het 
belang van de BOB. BOB drinkt 
geen druppel alcohol of zorgt voor-
af voor een alternatief om weer vei-

lig thuis te komen: De taxi, het open-
baar vervoer, ter plaatse overnach-
ten bij een vriend of in een hotel.

Campagne
De zomerse BOB-campagne op de 
posters herken je aan de letter ‘O’ in 
het Bob-logo. Die is vervangen door 
een item met het thema ‘zomerse 
feestjes’: een barbecue, zwemband, 
buitenlamp of platenspeler. Door het 
hele land vindt je de campagnebor-
den langs de (snel)wegen. Veel ge-
meenten, en wij dus ook, geven aan-
dacht aan deze campagne. De poli-
tie voert extra alcoholcontroles uit. 
Wie is bij jou de ZomerBob? https://
www.daarkunjemeethuiskomen.nl/
bob

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

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

sociaal loket 
(Wmo, jeugd, werk & inkomen 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. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

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

Openbare vergaderingen 
welstandscommissie
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.

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

burgemeester of wethouder 
spreken?
U kunt een afspraak maken via 0297-
513151 of een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking:
gemeente@uithoorn.nl

redactie
Team Communicatie, 
bekendmakingen@duoplus.nl

- 

Feka ICT schenkt donatie aan voedselbank
Vorige week  overhandigden Wim 
de Jong en Jos Honig, directeuren 
van Feka ICT B.V. in Mijdrecht, een 
cheque ter waarde van 2510,- eu-
ro aan Kees Schouten, voorzitter 
van Voedselbank De Ronde Ve-
nen. 

In juni vierde Feka ICT een week-
end lang haar 30-jarig bestaan 
met klanten, de VIB bedrijfsver-
eniging en overige relaties, waar-
bij werd opgeroepen een dona-
tie aan de voedselbank over te 
maken. “Zo’n oproep van ons 

om de voedselbank te steunen is 
één maar er moet dan natuurlijk 
wel even gehoor aan worden ge-
geven. Dat is uitermate goed ge-
lukt dankzij de genereuze bijdra-
gen van onze klanten en relaties 
en daar zijn we hen zéér erkente-
lijk voor” aldus de heren de Jong 
en Honig. Kees Schouten: “Feka 
ICT draagt onze voedselbank als 
vanouds een warm hart toe met 
o.a. steun aan ons in hun vakge-
bied. Feka is een maatschappelijk 
bijzonder betrokken bedrijf en we 
feliciteren hen van harte met hun 

30-jarig jubileum. Het initiatief 
om geld voor ons in te zamelen is 
prachtig en het geweldige resul-
taat stelt ons in staat om te sparen 
voor een broodnodige uitbreiding 
van onze koel- en vriescapaciteit. 

De voedselbank dankt allen die 
aan dit prachtige resultaat heb-
ben bijgedragen.”  De voedsel-
bank verstrekt wekelijks een gra-
tis voedselpakket aan ruim ze-
ventig huishoudens die dat nodig 
hebben en men doet dat met 52 
onbetaalde vrijwilligers.

ADVERTEREN?
IN DE

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

Op de foto vlnr:  Wim de Jong, Kees Schouten en Jos Honig.





 
04   Nieuwe Meerbode  •  9 augustus 2017

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

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

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 inge-
stuurd, 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 tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!

WWW.MEERBODE.NL

COLOFON

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 Zijdelwaard-
plein 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.

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

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

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, 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: Heren-
weg 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. Behandel-
aanbod 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

INFORMATIEF

Kwakels folkduo 
presenteert debuut-cd
Het zijn mooie tijden voor Da-
vid Plasmeijer en Anne-Lotte Pay-
mans, oftewel Boxin’ The Vox. Het 
folkduo uit De Kwakel maakt Ierse 
muziek en speelde afgelopen week 
nog voor een volle feesttent op Pol-
derfeest. Deze week presenteren 
de ‘Irish’ Kwakelaars hun debuutal-
bum ‘Take me home’ in Ierse pubs 
in Haarlem (The Wolfhound, 10 au-
gustus) en Amsterdam (Mulligans, 
11 augustus). ‘Take me home’ is het 
eerste album van Boxin’ The Vox. 
De cd bestaat uit 12 tracks waar-
in de Ierse invloeden goed hoor-
baar zijn. Het meest opvallende lied 
is de Ierse vertaling van de Vonde-
ling van Ameland van Boudewijn de 
Groot en Freek de Jonge. David en 
Anne-Lotte hebben een geheel ei-

gen interpretatie van dit nummer 
gemaakt en het Infant of Inishmore 
genoemd. Inishmore is een eiland 
aan de westkust van Ierland.

iTunes en Spotify
Anne-Lotte Paymans speelt gitaar 
en zingt, David Plasmeijer zingt ook 
en speelt de luit, banjo, drumkick 
en basgitaar op het album. De cd-
presentatie vindt plaats op donder-
dag 10 augustus in The Wolfhound 
in Haarlem (21.00 uur) en op vrijdag 
11 augustus in Mulligans, Amster-
dam (22.00 uur). De optredens zijn 
gratis toegankelijk. Wie het Kwakel-
se duo liever digitaal wil beluiste-
ren, kan het album van Boxin’ The 
Vox ook vinden op iTunes en Spo-
tify.

Beste inwoners en ondernemers van Uithoorn 
en De Kwakel,

Zomercolumn: recreatie en toerisme
Eén van de pijlers van de gemeentelijke “Economische Visie 
2020” (gedateerd december 2009) luidt: “inspelen op kansen 
voor recreatie en toerisme”. Wat is de stand van zaken anno 
zomer 2017? In de Economische Visie is het Amstelfront in het 
Oude Dorp aangemerkt als de locatie met de grootste toeristi-
sche potentie. De unieke ligging aan de Amsteloever, veel ho-
recabedrijven met diverse terrassen en de landelijke en water-
rijke omgeving met het Groene Hart en het Hollands Plassen-
gebied zijn enkele sterke punten. In de afgelopen jaren zijn, 
voortvloeiend uit de projecten in het Uitvoeringsprogramma 
van de Economische Visie, belangrijke verbeteringen gereali-
seerd met de vernieuwing en uitbreiding van de aanlegplaat-
sen in de passantenhaven, de herinrichting van de Waterlijn en 
de uitbreiding van het aantal terrassen. Dit heeft geleid tot een 
intensivering van het vaartoerisme, zoals blijkt uit de goede be-
zetting van de passantenhaven in het vaarseizoen. Ook heeft 
het vaartoerisme een impuls gekregen met de komst van een 
sloepenverhuur en wordt goed gebruik gemaakt van de ter-
rassen als het weer het ook maar enigszins toelaat. Recente-
lijk zijn fraaie plantenbakken opgehangen (met dank aan On-
dernemingsvereniging De Kwakel!) en is de aanlooproute van-
uit de Koningin Julianalaan opgeknapt. Er is dus goede voor-
uitgang geboekt. Natuurlijk zijn er altijd zaken die beter kun-
nen en kansen die nog niet worden benut. Een belangrijke, in 
het oog springende en nog uit te voeren verbetering is het be-
bouwen van de grote open ruimte op de kade tegenover de 
evenementensteiger. Hopelijk kan de bouw op korte termijn 
starten……

AmstelProms: een schot in de roos!
De uitvoering van de eerste AmstelProms op 17 juni 2017 was 
een daverend succes. Een prachtig concert met bekende mu-
ziek in een schitterend decor aan de Amstel onder een enor-
me publieke belangstelling. Een groot orkest, een groot koor 
en daarnaast nog vele zangers en zangeressen.  De organisa-
tie, met Muziekvereniging KnA, de Vocal Company en de vrij-
willigers in het organisatieteam, stond als een huis. Daarnaast 
werden zij goed geholpen door de vele andere vrijwilligers en 
sponsors. Chapeau! Ik heb begrepen dat de organisatoren de 
ambitie hebben om van dit spektakel een jaarlijkse traditie te 
maken. Hiermee wordt ook Uithoorn op eminente wijze op de 
kaart gezet!

Tropical Day and Night
Een volgend evenement is aanstaande. De bekende Tropical 
Night voor het uitgaand publiek zal plaatsvinden op zaterdag-
avond 26 augustus 2017. Dit wordt georganiseerd door samen-
werkende horecabedrijven in het Oude Dorp. Samenwerkende 
winkeliers en horeca organiseren in de middag daaraan voor-
afgaand een Tropical Day voor het winkelend en recreërend 
publiek. Een goede samenwerking en afstemming tussen win-
keliers en horeca is hiermee tevens gerealiseerd.

Promotie Uithoorn en De Kwakel
Afgelopen week is de nieuwe gids “Ontdek het! Uithoorn & De 
Kwakel” verspreid. Hierin worden evenementen, bezienswaar-
digheden en mogelijkheden voor eten en drinken, recreëren 
en winkelen in onze gemeente gepresenteerd. Een aantrek-
kelijk naslagwerkje, in aanvulling op de website uithoornaan-
deamstel.nl. Een mooi initiatief van de Stichting Promotie Uit-
hoorn en De Kwakel!

Follow-up plan ‘Dorpshart aan de Amstel’
In mijn vorige column heb ik melding gemaakt van de indie-
ning van een bezwaarschrift (‘zienswijze’) met betrekking tot 
het door de gemeente eind mei 2017 gepubliceerde concept 
plan ‘Dorpshart aan de Amstel’. Onze bezwaren betreffen de 
in dit plan opgenomen voorstellen inzake eenrichtingsverkeer, 
landbouwverkeer en vrachtverkeer met bestemming Dorps-
centrum. Hoe staat het hier nu mee? De gemeente heeft be-
richt dat 109 reacties zijn ontvangen. Deze worden geïnven-
tariseerd en opgenomen in een reactienota. Gezien het aan-
tal reacties en omdat de gemeente iedereen een zorgvuldig 
antwoord wil geven vergt dit meer tijd dan verwacht. Er vinden 
gesprekken met het College van Burgemeester en Wethou-

ders plaats over het vervolg van het 
proces, resulterend in een college-
besluit. De uitkomst van dit besluit 
is bepalend voor het opstellen van 
de reactienota, die na de zomerva-
kantie beschikbaar komt. Het col-
legebesluit zal daarna worden ge-
agendeerd voor behandeling in de 
gemeenteraad. Kortom, wordt ver-
volgd.

Jos Holla
Voorzitter Stichting Uithoorn 
in Bedrijf

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

Vijfde Shantyfestival in 
Vinkeveen 
Het is bijna weer zover, op zater-
dag 19 augustus vindt het, inmid-
dels ook in landelijke festival krin-
gen bekende, Shantyfestival Vinke-
veen plaats. Nu al weer voor de 5e 
keer is het de organisator, Shanty & 
zeemanskoor de Turfschippers, we-
derom gelukt om een festival te or-
ganiseren die aantrekkelijk is voor 
een groot publiek. Op een feeste-
lijk muziek plein met een groot po-
dium en voldoende zitplaatsen waar 
de toeschouwers zowel in de open 
lucht als overdekt een plaatsje kun-
nen vinden laten zeemanskoren uit 
diverse plaatsen van het land hun 
mooiste zeemansliederen klinken. 
Waarbij zowel het droevige als het 
vrolijke zeemanslied aan bod zal ko-
men. Zo’n achthonderd toeschou-
wers vonden vorig jaar de weg naar 
het Boeiplein waarbij niet alleen 
naar de koren geluisterd hoefden 
te worden maar ook van een hapje 
en drankje gebruik kunnen maken 
Shantyfestivals en dus de zeemans-
liederen, hebben mede door de op-
komst van de groep ANCORA uit 
Volendam een nieuwe impuls ge-
kregen. De zeeman songs van de-
ze groep zullen ongetwijfeld ook de-
ze middag te horen zijn. Het festival 
is dankzij de sponsors geheel gra-
tis te bezoeken. Bij (erg) slecht weer 
wordt er uitgeweken naar de sport-
hal in de Boei.

De deelnemende koren in Vinkeveen 
zijn:
Shanty & zeemanskoor de Turf-
schippers uit Vinkeveen.
De Turfschippers bestaan sinds 
2008 en is de organisator van het 
festival. Het koor bestaat uit 44 le-
den incl. muzikale begeleiding, 
technicus, en dames voor de ver-
zorging. De muzikale begeleiding 
wordt verzorgd door 2 accordeons, 
gitaar, toetsenist, concerttrom en 
grote trom. Er wordt zo’n 20 tot 25 
keer per jaar opgetreden meest in 
maar ook buiten de regio. De koor-
leden komen uit de dorpen van 
de gemeente de Ronde Venen. De 
thuishaven is Vinkeveen.

Koor Bravour uit Woerden
Een bekend koor in het groene hart 
maar ook ver daarbuiten. Het koor 
bestaat uit circa 40 zangers en 7 
muzikanten w.o. 4 accordeonisten. 
Zij zijn begonnen in april 2001. Di-
verse prijzen zijn binnengehaald op 

de vele festivals die door het he-
le land bezocht werden. Ook de t.v. 
is niet onbekend bij Bravour. Ze zijn 
voor de tweede keer te gast op het 
festival.

Zeemanskoor de Raddraaiers uit 
IJmuiden
Het kleinste koor op het festival met 
17 zangers. De muzikale begelei-
ding bestaat uit 2 accordeonisten, 
banjo, gitaar, tuba en slagwerker. In 
2008 werd het repertoire aangepast 
met veel Engels en Duitstalige mu-
ziek. De reden hiervoor was dat het 
koor veel, liefst 75 % van hun tijd, 
werd uitgenodigd op riviercruise 
schepen. Dat brengt het jaarlijkse 
optredens op zo’n 50 stuks met o.a. 
bezoeken aan Belgie, Duitsland en 
Zwitserland.Ook de t.v. is voor het 
koor niet onbekend met een optre-
den bij tv Max, in Man bijt hond en 
bij RTL.

Viswijvenkoor Gouda uit Gouda
Ook dit jaar is er een vrouwenkoor 
aanwezig op het festival. De eerste 
liederen werden door het koor al 20 
jaar geleden gezongen.  Het viswij-
venkoor Gouda bestaat uit 30 vrou-
wen en wordt begeleid door 2 ac-
cordeons een dwarsfluit en een kla-
rinet. Het liefst treden ze tussen het 
publiek op met hun vrolijke maar 
ook vaak ondeugende liedjes.

Programma
11.50 uur                 
Opening Nancy van Rijn Directeur  
Regiobank Vinkeveen
12.00 - 12.30 uur    
Zeemanskoor de Raddraaiers
12.40 - 13.10 uur    
Viswijvenkoor Gouda
13.20 - 13.50 uur    
Shanty & zeemanskoor de Turfschippers
14.00 - 14.30 uur    
Koor Bravour
14.40 - 15.10 uur    
Zeemanskoor de Raddraaiers
15.20 - 15.50 uur    
Viswijvenkoor Gouda
16.00 - 16.30 uur    
Shanty & zeemanskoor de Turfschippers
16.30 - 16.45 uur    
Gelegenheidsoptreden
16.55 - 17.25 uur    
Koor Bravour
17.30 uur                
Gezamenlijk optreden

Zie ook www.deturfschippers.nl

Binnenkort Najaarsmarkt Wilnis 
Op zaterdag 9 september wordt in 
Wilnis voor de negende keer de Na-
jaarsmarkt gehouden! Ook dit jaar 
is de gezellige markt de moeite van 
een bezoek waard. Op de Herenweg 
vanaf de Pieter Joostenlaan tot en 
met de kruising Dorpsstraat/Wilnis-
se Zuwe en een deel van de Raad-
huisstraat zal er voor elk wat wils te 
vinden zijn. Er is voor gekozen om 

vooral lokale ondernemers en orga-
nisaties ruimte te bieden om zich te 
laten zien. Natuurlijk rijdt de tractor 
met huifkar weer rond en zijn er di-
verse kinderspelen. Tijdens de markt 
zijn er optredens van Muziek-, The-
ater en Dansschool Kunst Rond de 
Venen, Viribus Unitis geeft een con-
cert en Muziek- en Showcorps Tri-
viant doet de ronde door het dorp.

Tjitze’s Zomerfeest zeer geslaagd!
Afgelopen woensdag en donderdag 
genoten meer dan 100 ouderen van 
een hele gezellige middag die werd 
georganiseerd door de Stichting 
Tjitze Hesselius. In Het Oude Paro-
chiehuis werden de ouderen wel-
kom geheten op “Camping Zonne-
gloren” waar Campinghoofd Conny 
de skelter zwaait.  
Een verrassing was het optreden 
van zangeres Lee-Ann die er sa-
men met Conny voor zorgde dat al-

le ouderen heerlijk konden dan-
sen en zingen. De heerlijke hap-
jes en drankjes werden uitstekend 
verzorgd door de enthousiaste da-
mes van het Parochiehuis en aan 
het einde van de middag gingen de 
ouderen met nieuwe herinneringen 
huiswaarts. Tegen eind november 
organiseert de stichting wederom 
een Sinterklaasfeest voor alleen-
gaande ouderen. Meer informatie 
hierover volgt medio oktober.
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Een zeer bijzonder jubileum 
bij Schreurs Holland
Op maandag 7 augustus 2017 was 
het precies 50 jaar geleden dat 
Adrie van Houten, toen nog woon-
achtig in Amsterdam, zijn eerste 
werkdag had bij Piet Schreurs in 
Sloten. Hij was op dat moment 14 
jaar oud en begon zijn tuinbouw-
carrière als kwekerijmedewer-
ker. Dit waren de beginjaren van 
Schreurs op het gebied van het ver-
edelen en vermeerderen van nieu-
we gerbera rassen. Adrie maak-
te zich de kneepjes van het verde-
lingsvak al snel eigen en hij groei-
de door tot veredelaar. Hij heeft aan 
de wieg gestaan van vele bekende 
Schreurs rassen. Zijn eerste succes-
volle selectieras was ’Fleur' en in de 
loop der jaren zijn daar nog enke-
le zeer bekende rassen bijgekomen 
waaronder; Kimsey, Suri en Café. 
Ook heeft hij meegewerkt aan het 
opstarten van de rozenveredeling, 
maar zijn hart ligt toch bij de ger-
bera’s. Tijdens zijn dienstverband is 
Adrie  in 1973 nog voor enkele jaren 

verhuisd naar de Noord-Oostpolder 
om daar zijn werk voort te zetten, 
omdat er in Sloten niet voldoende 
ruimte was om te selecteren. Maar 
toen de gemeente Amsterdam in 
1985 plannen had voor het bouwen 
van een Olympisch dorp in Sloten 
en de kwekers daar werden ontei-
gend, was dit voor Schreurs de ge-
legenheid om opnieuw  te beginnen 
in De Kwakel in 1987. De Kwekerij 
in de Noord-Oostpolder werd ver-
kocht en Adrie verhuisde weer mee 
met zijn gezin, maar nu naar De 
Kwakel, waar hij nog altijd woon-
achtig is. Hij komt dagelijks met de 
fi ets naar zijn werk, dat hij nog al-
tijd met passie en liefde uitvoert. 
Schreurs wil Adrie graag in het zon-
netje zetten omdat ze vinden dat 
een 50 jarig jubileum wel heel uit-
zonderlijk is en omdat hij zeer ge-
waardeerd wordt als collega. Ze ho-
pen dan ook dat hij de komende tijd 
tot zijn pensioen nog met veel ple-
zier bij Schreurs blijft werken.

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

REACTIE VAN EEN LEZER
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De tramlijn
Ze maken het nu toch wel heel 
bont, de tegenstanders van de 
tramlijn. Het is toch ongelofe-
lijk hoe er gereageerd wordt. 
Dat er ook nog een gemeen-
schappelijk belang bestaat zien 
ze totaal niet zitten. Erger nog, 
van het hele gemeentebeleid 
laten zij geen spaan heel. Hoe 
het in de toekomst moet gaan, 
met steeds toenemend verkeer, 
het zal ze een worst zijn. Als de 
tram maar niet in de buurt van 

hun huis en tuintje komt! Het 
egoïsme druipt er vanaf. Er zijn 
ook nog mensen die de tram 
wel zien zitten en hopen dat hij 
er ook komt. De gemeenteraad 
en wethouders wens ik sterkte 
en hopelijk blijven ze positief. 50 
jaar geleden waren er ook men-
sen die de rondweg niet nodig 
vonden, nou dat hebben we ge-
weten!

C Bloemraad uit Uithoorn

Het KnA orkest start aanko-
mende september weer een 
nieuwe groep Middelbare Mu-
zikale Meesters. Te vaak wordt 
er gezegd als het orkest er-
gens 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 men-
sen zich voor het Middelbare 
Muzikale Meesters project op-
gegeven en een jaar later vra-
gen we ze naar hun ervaringen.
Dit keer vragen we Wijnie Ende 
naar haar ervaringen. Wijnie is vo-
rig jaar alt saxofoon gaan spelen 
op 58 jarige leeftijd.
 
Waarom ben je op latere leeftijd 
begonnen met het bespelen van 
een muziekinstrument?
 Het leek me leuk om iets nieuws 
te leren. Om weer ergens voor te 
gaan. Ik vond het tijd om weer 
eens wat voor mezelf te gaan 
doen. Toen ik las van de Middel-
bare Muziek Meesters leek me 
dat interessant en ik ben naar de 
informatie-avond gegaan. Saxo-
foon leek me altijd al leuk en dat 
heb ik toen ook gekozen.

Wat vond je lastig toen je begon?
Om niet te denken: “dat lukt me 
nooit” als het even niet ging. Alle 
begin is moeilijk maar het ging al 
snel een stuk beter.

Kost het veel van je tijd? Wat vind je 
makkelijker dan verwacht? 
         Ik oefen ongeveer.45 min.per 
dag. Soms spijbel ik wel eens een 
dagje. Het is niet makkelijk maar 
daardoor is het zo leuk als iets 
lukt. En je merkt dat het steeds 
beter gaat als je vaak oefent. Op 
deze leeftijd kun je echt nog wel 
wat leren, dat is wat ik heb ont-
dekt.

Hoe bevallen de lessen? En speel je 
mee in het leerlingenorkest? Zo ja 
hoe bevalt dat?
De lessen bevallen prima. Elke 
week weet je of je op de goede 
weg bent. Door mee te spelen in 
het leerlingenorkest ervaar je dat 

jouw kleine bijdrage onderdeel 
wordt van een geheel.

Heeft het spelen in het orkest een 
duidelijke meerwaarde voor je?
Samen spelen en in praktijk bren-
gen wat je geleerd hebt en erva-
ren dat al het oefenen vruchten 
afwerpt geeft een goed gevoel. En 
het klinkt al snel heel leuk samen, 
ook al zijn de noten nog niet zo in-
gewikkeld.

Voel je je prettig in de vereniging? 
Wat is de meerwaarde van het lid-
maatschap van KnA?
KNA heeft alle faciliteiten in huis 
die nodig zijn om in je eigen tem-
po een instrument te leren spelen 
en bovendien is het erg gezellig. 
Door samen muziek te maken leer 
je weer nieuwe mensen kennen.
Niets dan lof voor de begeleiding 
van KnA, het is echt een hele leu-
ke en aktieve vereniging.

Ga je door met de muzieklessen?
Ja zeker

Wat zou je willen zeggen tegen 
mensen die twijfelen over het ne-
men van muzieklessen?
Als je denkt: “dat is leuk” en je 
blijft er aan denken, ga het dan 
gewoon doen. Wellicht vindt je het 
net zo leuk als ik.

“Heb je altijd al een instrument 
willen spelen of lijkt het je leuk 
om een nieuwe uitdaging aan 
te gaan, kom bij KnA kijken of 
onze vereniging ook iets voor 
jou is!”

Heb je ook interesse in de Mid-
delbare Muziek Meesters? Geef je 
dan op voor de informatieavond 
van het Middelbare Muzikale 
Meesters Project op maandag 4 
september. Je krijgt er alle infor-
matie en je kunt kijken en probe-
ren welk instrument je wilt gaan 
leren bespelen. Je kunt kiezen uit 
onder andere klarinet, saxofoon, 
dwarsfluit, hoorn, trompet, slag-
werk, trombone, tuba, hobo of fa-
got.
Voor meer informatie stuur je een 
email naar kna.secretariaat@
gmail.com

Middelbare 
Muziek 
MeesterKnA

Wijnie speelt sinds een jaar alt 
saxofoon

De Zomerbabecue in 
De Hoef
De stichting “Vrienden Antonius-
kerk De Hoef” organiseert op 20 
augustus a.s.  alweer voor de  11e 
keer de Jaarlijkse barbecue ach-
ter de kerk. Aangezien het vorig 
jaar een groot succes was, zal ook 
dit jaar weer jeu de boules worden 
gespeeld. Hierbij kan men een be-
ker winnen als beste jeu de bou-
les speler/speelster van de Hoef. 
Natuurlijk kunt u ook weer sjoe-
len op de grote sjoelbak. Deze ge-
zellige middag begint om 14.30 uur 
en rond 16.00 uur zal op het kerk-
plein de barbecue worden aange-

stoken. Voor deze barbecue kun-
nen mensen buiten de Hoef zich 
opgeven bij Tiny Röling 593292 
/  0654690330 of Henny Kande-
laar 593532. De kosten voor de-
ze BBQ zijn 25,- euro voor volwas-
senen, kinderen tot 12 jaar gratis 
en 10,- euro voor kinderen van  12  
tot 16 jaar. Ook zijn er verschillen-
de kinderattracties aanwezig zo-
als een springkussen, skippyballen 
en een sjoelbak met leuke prijsjes. 
Het bankrekeningnummer van de 
stichting  vrienden Antoniuskerk is:   
NL36RABO0102241384

Zondag 13 augustus kan in de 
sfeervolle Bar-Brasserie Kempers-
hoek, vanaf 16.00 uur, onder het ge-
not van een drankje en hapje, ge-
luisterd worden naar de warme 
klanken van het Elma Nijhuis Kwar-
tet. Er wordt vooral ingezet op heer-
lijke easy listening songs en klassie-
kers als Summertime en Sunny. Het 
Elma Nijhuis kwartet bestaat uit een 

nieuwe samenstelling en dit is een 
van hun eerste optredens. De band 
bestaat uit Elma Nijhuis (zang) 
Jaap Zwaag (bas) Don Spitsbergen 
(drums) en Philip Gerretsen (gitaar).
Het optreden duurt tot 18.00 uur. 
Entree is uw gift. Na het optreden 
gelegenheid om te dineren; 3 gan-
gen Jazz menu 24,50 euro. Of à la 
carte.

Elma Nijhuis Kwartet in 
Bar-Brasserie Kempershoek

Centrale deel winkelcentrum 
De Lindeboom gesloopt
Vanaf het Haitsma[plein en de 
Dorpsstraat in Mijdrecht is het niet 
te zien, maar wie via de Kerkstraat 
of de Helmstraat richting Janskerk 
loopt, zal met eigen ogen kunnen 
aanschouwen dat een groot deel van 
het oude winkelcentrum gesloopt is 
voor realisatie van de renovatie- en 
nieuwbouwplannen. Het is het ge-
deelte waar tot voor kort de tele-
foonwinkel Optie1, de voormalige 
winkel van Jan Westerbos, die van 
de vroegere opticien Koot Brillen en 
de croissanterie, plus het ‘pleintje’ 
tussen hen en de rest van de win-
kels richting Mondria nog was. Dat 
is weggebroken en nu nog een puin-
hoop! Alleen de zijkant van de Bo-
ni en het Financieel Diensten Cen-
trum staat als ‘achtermuur’ nog over-
eind. De fi rma Bos heeft haar werk 

goed gedaan waarna opruimen en 
nieuwbouw de komende tijd aan de 
orde is. Ook dat volgen wij natuurlijk 
op de voet. Het is echter een vreemd 
gezicht dat een deel van het voor ve-
len zo bekende winkelcentrum, met 
tot voor kort nog een stukje een his-
torisch aanzien als herinnering aan 
de voormalige koekfabriek uit begin 
vorige eeuw, straks een geheel nieu-
we en eigentijdse uitstraling krijgt. 
Ook de nabije omgeving zal een ver-
andering ondergaan. Tijden veran-
deren, net zoals het beeld van het 
centrum van Mijdrecht. We zijn net 
als veel inwoners benieuwd hoe het 
vervolg van de renovatie en nieuw-
bouw er uit zal komen te zien. Wij 
wensen Bébouw Midreth bij voor-
baat veel succes met de verdere 
gang van de bouwzaken.

Sportief wandelen/
wandeltest
Wandelen en ook Sportief Wandelen 
is een uitstekende vorm om te be-
wegen een activiteit zonder drem-
pels. Het is de veiligste en snelste 
manier om fi t te worden, fi t te blij-
ven, af te vallen en de geestelijke 
voordelen te ervaren van regelma-
tige lichaamsbeweging. Met name 
geschikt voor mensen die lange tijd 
niet gesport hebben en voor mensen 
met gezondheidsklachten. Doordat 
Sportief wandelen zeer laagdrempe-
lig is, wandelen is namelijk een mak-
kelijke natuurlijke beweging, is het 
voor deze groep mensen zeer ge-
schikt .Wandelen kan altijd en over-
al. Het enige dat u nodig hebt is wat 
motivatie en tijd.

Sportief Wandelen:
Een sport geschikt voor iedereen en 
voor alle leeftijden;
- De kans op blessures is gering;
- Ook met gezondheidsklachten is 

Sportief Wandelen heel goed mo-
gelijk;

- Sportief Wandelen geeft je ener-
gie en het gevoel alles (weer) aan 
te kunnen;

- Conditie verbeteren door een ver-
antwoorde opbouw van belasting 
onder begeleiding;

- Op een plezierige manier bewe-
gen in groepsverband, wandelen 
in een groep is gezellig;

- Verbeteren van fi theid en conditie, 
maar ook gewichtsverlies;

- Sportief wandeltraining van onge-
veer 1 uur;

- Iets sneller dan gewoon wande-
len, maar u kunt het op uw eigen 
niveau doen;

- Een paar goede wandelschoenen 
is voldoende;

- Uw conditie meten door middel 
van 2 km wandeltest.

Test
Voordat u sportief gaat wandelen is 
het mogelijk een wandeltest te doen. 
Deze test is speciaal ontwikkeld voor 
het meten van de lichamelijke fi theid 
van beginnende wandelaars.  U kunt 
uw conditie testen op woensdag 16 
of 30 augustus vanaf 10:00 uur eerst 
wel even aanmelden. Op woensdag 
6 september gaat het Sportief Wan-
delen weer beginnen wij vertrekken 
rond 1.15 uur op het terrein van KDO 
aan de Vuurlijn in De Kwakel
Kosten wandeltest 2,50 euro. Aan-
melden en/of meer informatie FF Be-
wegen email:hennyaafjes2@gmail.
com

Welke wandelaars halen het 
meeste sponsorgeld binnen
Terwijl veel mensen genieten 
van een heerlijke vakantie wordt 
er achter de schermen hard ge-
werkt aan een fantastisch nieuw 
evenement in de gemeente De 
Ronde Venen. Op 26 augustus 
aanstaande wordt: de12uur van 
De Ronde Venen gehouden. Een 
sponsorwandeltocht tegen kan-
ker! Er wordt op deze manier 
geld ingezameld voor Inloophuis 
’t Anker en het Emma Kinderzie-
kenhuis AMC afd. kinderoncolo-
gie. Het startschot voor het eve-
nement wordt op zaterdag 26 au-
gustus om 10.00 uur gegeven. 
Waarna zoveel mogelijk teams 
gedurende 12 uur gaan wande-
len tegen kanker. De route gaat 
door het park bij Argon en voert 
steeds over het evenementen ter-
rein waar gedurende de dag di-
verse artiesten, belangeloos, op-
treden. Ook vindt je hier pick-
nicktafels, gezellige foodtrucks 
en een bar waar je iets te drinken 
kunt kopen. De opbrengst komt 
uiteraard ten goede aan de 12 
uur van DRV. 

Lichtjesronde
Om 21.00 uur start de Lichtjes-
ronde, tijdens deze ronde ge-
denkt men bijvoorbeeld iemand 
die je inspireert of iemand die is 
ontvallen door de ziekte kanker, 
iemand die ziek is of iemand die 
aan het genezen is. Langs het he-
le parcours branden dan Inspira-
tielichtjes. Om  22.00 uur wordt 
er afgesloten met een feestje en 
wordt er bekend gemaakt welk 
team het meeste geld heeft op-
gehaald. De aanmeldingen voor 
de teams die meewandelen stro-
men binnen, dat is super om te 
zien. Maar het is nu ook moge-
lijk om, ook als je niet meewan-
delt je steentje bij te dragen! Je 
kunt een team van jouw keuze 
steunen door extra geld over te 
maken. Meer informatie vind je 
op onze website www.de12uur-
vandrv.nl  Aanmelden om mee te 
lopen kan tot 23 augustus a.s. via 
aanmelden@de12uurvandrv.nl Al 
was het maar om een goede start 
te maken om de vakantie kilo’s 
eraf te lopen.

Buurtfeest met Burendag 
Komt u ook? Op zaterdag 23 sep-
tember is het Burendag, een jaar-
lijks terugkerend feest dat je samen 
viert met je buren en de buurt. Dit 
jaar organiseert Careyn Maria-Oord 
(zorgcentrum) in samenwerking 
met de Broedplaats (een centraal 
punt waar inwoners van de Ron-
de Venen en omstreken elkaar ont-
moeten, informeren, verbindingen 
leggen en ervaringen delen) een 
buurtfeest met een rommelmarkt en 
kraampjes met o.a. heerlijke streek-
producten. Bovendien viert Careyn 
Maria-Oord deze week ook nog 
eens haar 80-jarig bestaan. Dubbel 
feest dus! De markt begint deze dag 
om 10.00 uur en eindigt om 16.00 
uur. Natuurlijk zal vermaak hierbij 
niet ontbreken met onder meer een 

mobiele kinderboerderij, schminken 
en muziek. De organisatie van deze 
dag is nog opzoek naar verschillen-
de buurtbewoners die het leuk vin-
den om deze dag met een kraampje 
op het terrein van Maria-Oord en de 
Broedplaats te staan. Kinderen kun-
nen deze dag gratis op een eigen 
kleed spullen verkopen. De kraam-
pjes zijn deze dag te huur voor �20,-. 

Voor aanmelden of voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen met 
Marlène van Leeuwen of Anne Gel-
sing op 0297-219306 of mail naar 
vrijwilligers.mariaoord@careyn.nl. 
Wees er snel bij, want vol = vol. Ui-
teraard bent u ook als bezoeker de-
ze dag van harte welkom. Tot dan! 
Bezoekadres: Herenweg 63E+69

Geen krant?
0297-581698





BK ingenieurs zoekt 
nieuwe collega’s
BK ingenieurs is een middelgroot 
adviesbureau met een bijzonder 
open karakter. Er heerst een werk-
klimaat van collegialiteit en samen-
werking. Het motto is ‘samen wer-
ken aan morgen’. Samen met op-
drachtgevers en samen met colle-
ga’s en externe partners wordt ge-
werkt aan de dag van morgen. Zo-
dat er ook morgen een aangena-
me leefomgeving is. Volgens direc-
teur Bert Zijl is het aantal opdrach-
ten zodanig toegenomen dat BK op 
het moment hard op zoek is naar 
nieuwe collega’s. “Onze opdracht-
gevers maken plannen op het ge-
bied van milieu, infrastructuur, arbo 
& veiligheid, gebouwen of de open-
bare ruimte en wij helpen hen bij de 
realisatie ervan. Door het aantrek-
ken van de markt zoeken wij nu een 
aantal collega’s die mee willen wer-
ken aan onze verdere groei. Denk 
daarbij aan de volgende functies: 
adviseurs bodem, (junior) veldwer-

kers en milieukundig begeleiders, 
middelbaar veiligheidskundigen en 
werkvoorbereiders of ontwerplei-
ders in de civiele techniek. Geïnte-
resseerden uit het vak en school-
verlaters (MBO, HBO en Acade-
mici) dagen wij graag uit eens een 
kijkje op het vacaturegedeelte van 
onze website te nemen en zodra zij 
vragen hebben contact op te nemen 
met Michelle Stoltenborg via 088-
3212520”, aldus Bert Zijl. Als all-
round advies- en ingenieursbureau 
zet BK ingenieurs de juiste techni-
ci op het juiste project. Door haar 
acht vestigingen biedt BK ingeni-
eurs landelijke ondersteuning en is 
het bureau regionaal vertegenwoor-
digd. Met als voordeel dat project-
leiders intensieve contacten hebben 
met opdrachtgevers, gemeenten en 
bevoegde gezagen. Daarnaast is er 
veel kennis aanwezig over de markt 
en de regelgeving ter plaatse. Zie 
www.bkingenieurs.nl
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Zomeractiviteiten 
Zijdelwaard-Europarij 
In de tweede week van de zomerac-
tiviteiten van Zijdelwaard en Euro-
parei konden kinderen deelnemen 
aan drie activiteiten. Daar werd op-
nieuw goed gebruik van gemaakt. 
Woensdag konden kinderen vanaf 
tien jaar deelnemen aan een Beau-
tymiddag. Door een misverstand 
bestond er onduidelijkheid over de 
locatie. Toch wisten enkele meis-
jes de juiste plek te vinden en met 
behulp van Milou, Nassera en Kim 
ontdekten ze alles over zich mooi 
maken. Ook dat zoiets heel ont-
spannend kan zijn. 

Donderdag
Ontspannend waren ook de bijeen-
komsten bij Marjolein van Relax-
kids in de Bovenboog op donder-
dagmorgen. De eerste groep kin-
deren, zes tot acht jaar, genoot van 
het voorlezen en de oefeningen. Het 
verhaal van de Gruffalo ging erin als 
koek. 
Ook de wat oudere kinderen in de 
tweede groep (negen tot twaalf 
jaar) gingen helemaal op in het ver-
haal en alles daarom heen. 's Mid-
dags kon een grote groep kinderen 
zijn energie kwijt bij de Speurtocht 
in het Libellebos. Sanne van Brood 
en Spelen had een spannende route 
uitgezet die alle kinderen met groot 
plezier uitliepen.

Deze week
Vrijdagmiddag a.s. van 14.00 tot 
15.30 uur ischilderen in de Boven-
boog. Opgeven bij milou@videt-uit-
hoorn.nl en de kosten zijn 0,50 cent.

Volgende week
Volgende week is het al weer de 
laatste week van deze zomeracti-
viteiten. Het  begint op dinsdag 15 
augustus met de Bingo in 't Buurt-
nest. Deze is van 13.30 tot 15.30 uur 
en kost 0,50 cent voor de hele mid-
dag. Geen enkel kind gaat met lege 
handen naar huis. Van tevoren op-
geven is niet nodig. Na alle activitei-
ten voor kinderen is er donderdag 
17 augustus Bewegen voor ouderen 
in De Scheg. Dit duurt van 14.00 tot 
16.00 uur. Meer informatie op 06 – 
18 63 25 74. Aanmelden bij Fenke@
videt-uithoorn.nl. De kosten bedra-
gen 1,00 euro. Vrijdag 18 augustus  
isd de laatste dag van deze zomer-
aktiviteten. Het wordt afgesloten  
met de beroemde Spelenkermis. In 
samenwerking met Zorg en Zeker-
heid is er van 13.30 tot 16.30 uur van 
alles te doen bij 't Buurtnest. Vorig 
jaar deden meer dan tweehonderd 
kinderen mee aan alle spelen. Er 
zijn geen kosten aan verbonden en 
alle kinderen krijgen een gratis ijs-
je en mogen gratis touwtje trekken 
voor een leuk cadeau.'

Deze week valt in De Kwakel de 
Nieuwsbrief van de Kwakelse Vei-
ling in de bus. Vanaf 15 augustus 
komen de wijklopers langs om te 
vragen welke kavel Kwakelaars in 
willen brengen voor de veilingavon-
den op zaterdag 28 oktober en za-
terdag 4 november 2016. Op de vei-
ling worden goederen en diensten 
verkocht die zijn ingebracht voor in-
woners en bedrijven uit De Kwakel. 
De opbrengst van de veiling komt 
geheel ten goede aan het Kwa-
kels verenigingsleven. In 2016 was 
de opbrengst € 54.003 dat verdeeld 
werd onder ruim 20 organisaties in 
De Kwakel. Het kavelformulier staat 
op de achterkant van de Nieuws-

brief. Hierop kan aangegeven wor-
den wat men in wil brengen. Inwo-
ners van De Kwakel worden ge-
vraagd om het kavelformulier vast 
in te vullen, zodat de wijklopers niet 
tevergeefs aan de deur komen. Ge-
vers worden gevraagd om er aan te 
denken dat de veiling geen rommel-
markt is. Kopen moeten aantrekke-
lijk zijn. Gebruikt speelgoed voor 
kinderen wordt niet meer aangeno-
men. Deze kavels zijn voor andere 
kinderen niet aantrekkelijk genoeg. 
Het veilingcomité is vooral op zoek 
naar kavels voor de oudere kinde-
ren. Financiële giften zijn ook wel-
kom. Het Veilingcomité koopt hier-
mee goedlopende kavels.

Honderdjarige Gerda van Reijn 
viert haar eeuwfeestje
Vervolg van de voorpagina.

”Het is ongelofelijk hoe goed de 
mensen hier voor haar hebben ge-
zorgd en dat nog doen. Toen zij hier 
kwam gaf niemand een cent voor 
haar gezondheid en dachten dat het 
een aflopende zaak was. Maar kijk 
nu eens, ze is springlevend en vro-
lijk en heeft het hier geweldig naar 
haar zin. De verzorging is echt top. 
Gerda wordt helemaal in de watten 

gelegd zoals andere medebewoners 
dat ook ervaren,” vertelt schoon-
dochter Bea van Reijn. Saillant detail 
is, dat de moeder van Gerda ooit ook 
in Maria-Oord heeft gewoond en er 
eveneens haar honderdste verjaar-
dag heeft gevierd! Juist omdat het zo 
goed gaat met hun overgrootmoe-
der vierde de familie niet alleen het 
kroonjaar van haar, maar hield men 
ter ere daarvan tevens een familiere-
unie in een partytent in de tuin ach-

ter de woonzorgeenheid. “Het feest 
op wat je mag noemen ‘de dag van 
Gerda’ is helemaal verzorgd en ge-
regeld door twee medewerksters van 
de afdeling, te weten Ilonka en As-
trid. Die vonden het zelf bijzonder dat 
onze overgrootmoeder deze dag nog 
mag meemaken. Ze geniet duidelijk 
van de mensen om zich heen en alle 
aandacht die ze krijgt. Maar ook dat 
ze haar kleinkinderen bewust kan 
knuffelen. Dat is mede dankzij de in-

zet van het verzorgingsteam van de-
ze afdeling mogelijk gemaakt. Vaak 
wordt er negatief over de verzorging 
van ouderen gesproken, maar dat is 
hier toch even anders en verdient 
een groot compliment. Dat mag ook 
wel eens gezegd worden,” aldus Bea 
die net zo als alle aanwezigen hoopt 
dat de krasse Gerda nog een flink 
poosje in hun midden mag blijven. 
Bij die wens sluit de redactie van de-
ze krant zich graag aan.

Nieuwbouw zorgcentrum 
Zonnehof Mijdrecht stap dichterbij
Tenzij er een of meer beroepen bij 
de rechtbank Midden-Nederland 
worden ingesteld tegen de door de 
gemeente De Ronde Venen recent 
verleende ‘projectomgevingsver-
gunning’, is de bouw van het nieuwe 
zorgcentrum Zonnehof Mijdrecht 
van de Zonnehuisgroep Amstel-
land een stap dichterbij. Het wordt 
gebouwd op het nu nog braak lig-
gende terrein aan de Dorpsstraat 
75 waar vroeger het senioren/zorg-
complex Nieuw Avondlicht stond. 
Pal erachter ligt wooncentrum De 
Kom. De verleende omgevingsver-
gunning is op dit moment nog niet 
definitief omdat er binnen zes we-
ken nog beroep kan worden aan-
getekend bij de rechtbank Midden-
Nederland. Sinds 4 augustus liggen 
de stukken ter inzage bij de balie 
Omgevingszaken op het gemeen-
tehuis. De stukken zijn ook in te 
zien door die zelf te downloaden via  
http://0736.ropubliceer.nl.

Parkeerprobleem
De omgevingsvergunning is van 
toepassing op het bouwen en af-
wijken van de bestemming voor 
het woon-zorgcomplex Zonnehof 
Mijdrecht met 45 verpleegplaatsen 
en 29 zorgappartementen. De laat-
ste zijn primair bedoeld voor men-
sen met een leeftijd vanaf 75 jaar 

en ouder en/of personen met een 
zorgvraag dan wel voor hen die 
niet meer zelfredzaam zijn. Over het 
bouwplan is zowel bij overlegsitu-
aties en informatieavonden tussen 
gemeente, vertegenwoordigers van 
de Zonnehuisgroep en bewoners 
alsook in de media, al veel te doen 
geweest. Het ontwerp van het pro-
ject heeft vanaf 30 december vorig 
jaar gedurende zes weken ter inza-
ge gelegen waarop door omwonen-
den 27 zienswijzen zijn ingebracht. 
Die betroffen voornamelijk het aan-
tal parkeerplaatsen dat door hen 
niet toereikend werd geacht. Ver-
der waren er zienswijzen over de si-
tuering en uitstraling van het com-
plex almede de bouwhoogte. Het 
college van B&W heeft in een in-
formatienota aan de gemeente-
raad de zienswijzen onder de loep 
genomen. Daarbij is kortheidshalve 
voornamelijk het parkeerprobleem 
gegrond verklaard. In plaats van de 
eerder geplande 29 parkeerplaat-
sen is in overleg met de Zonnehuis-
groep Amstelland als eigenaar van 
het perceel en opdrachtgever voor 
de nieuwbouw alsmede Bébouw 
Midreth, het plan aangepast waar-
bij er in totaal 41 parkeerplaatsen 
komen. Volgens de gemeente wordt 
hiermee ruimschoots tegemoet ge-
komen aan het verzoek van omwo-

nenden om de parkeervoorzienin-
gen te verruimen. Aanvankelijk is 
daarbij uitgegaan van 45 parkeer-
plaatsen.

Andere zienswijzen ongegrond
In de informatienota wordt tevens 
vermeld dat de overige zienswij-
zen ongegrond zijn verklaard en 
niet hebben geleid tot aanpassing 
van het plan. Daarbij ging het on-
der meer over de bouwhoogte bui-
ten het bouwvlak van maximaal 13,2 
meter, terwijl binnen het bouwvlak 
slechts tot 10 meter is toegestaan. 
Voor afwijking van de regels voor 
de ruimtelijke ordening om toch 
tot die hoogte te mogen bouwen 
is hiervoor een verzoek ingediend 
wat is toegestaan. Vragen waren er 
ook over de afstand van het com-
plex tot het oorlogsmonument in de 
zin van de Erfgoedwet. Het monu-
ment heeft echter het karakter van 
een gedenkplaats en er is voldoen-
de ruimte voor zowel het gebruik als 
voor de ervaring daarvan. Zienswij-
zen waren er ook dat het project in 
strijd is met het bestemmingsplan, 
dat het te groot is voor de betref-
fende locatie en afwijkt van de uit-
gangspunten van het Masterplan. 
Het college heeft hier uitgebreid en 
onderbouwd op geantwoord in de 
nota. Dezerzijds wordt kort volstaan 

met het gegeven dat het Master-
plan niet geldt voor dit deel van het 
centrum van Mijdrecht, het pand 
niet te groot is en voldoet aan de 
uitgangspunten voor de beeldkwa-
liteit. Wie hierover meer wil weten 
kan het beste de stukken via de ge-
meentelijke website downloaden en 
inzien.

Extra parkeerruimte?
Bij het bekijken van de (aange-
paste) tekening zou men bij nade-
re beschouwing toch de wenkbrau-
wen kunnen fronsen bij de stelling 
dat er in ruimtelijke zin ‘meer ex-
tra parkeerruimte’ is gecreëerd. Is 
dat wel zo? Eerder lijken de huidige 
parkeerplaatsen in dit geval anders 
verdeeld. Namelijk: aan de kant van 
de Dorpsstraat zijn 10 (vrije) par-
keerplaatsen die er net zoals in het 
vorige plan al waren en waaraan 3 
zijn toegevoegd. Naast en op het 
terrein van de toekomstige nieuw-
bouw zijn 13 parkeerplaatsen voor-
zien en op het Mevrouw Van Wierin-
genplein 19 (alle geel gemarkeerd) 
plus 6 extra (paars gemarkeerd). 
Ze zijn ingetekend op het bestaan-
de parkeerterrein voor De Kom. 
Voor de bewoners en hun bezoek 
daarvan blijven 24 parkeerplaatsen 
(groen gemarkeerd) beschikbaar. 
Alle beschikbare geel plus paars 
ingetekende parkeerplaatsen leve-
ren in totaal inderdaad 41 plekken 
op. Dat is inclusief de drie aan de 
Dorpsstraat. De vraag rijst echter of 
het parkeerterrein voor de Kom die 
grootte wel heeft om zoveel (extra) 
parkeerplaatsen mogelijk te maken. 
In de huidige situatie lijkt dat niet 
het geval en zal het dus aangepast 
moeten worden wil het lukken. Pas 
dan kunnen ‘extra parkeerplaatsen’ 
worden gerealiseerd. Dat worden 
er straks bijna twee keer zoveel en 
dan zouden er in totaal bij De Kom 
49 auto’s geparkeerd kunnen wor-
den… . Zonnehuisgroep Amstel-
land en Bébouw Midreth zullen dit 
ongetwijfeld weten en naar wordt 
aangenomen dit bij de bouw van 
het nieuwe zorgcentrum en passant 
meenemen. Het terrein en De Kom 
behoren tenslotte ook tot het eigen-
dom van de Zonnehuisgroep.
Maar het is nu nog even afwachten 
of er binnen de komende weken al 
dan niet een beroep tegen het be-
sluit van de gemeente wordt inge-
steld. Zo niet, dan kan het nieuw-
bouwproces in gang worden gezet. 
Zo ja, dan wordt het wachten op 
de uitspraak van de rechter en dat 
neemt weer de nodige tijd in beslag. 
Wij houden u op de hoogte van de 
komende ontwikkelingen.

Zomeravondconcert in 
Mijdrecht
Het is de concertcommissie 
Bätz-orgel gelukt om de orga-
nist Wim Magré een concert te 
laten verzorgen in de Janskerk 
te Mijdrecht. Deze internationaal 
bekende organist komt op zater-
dag 19 augustus naar Mijdrecht 
voor een prachtig concert op het 
mooie monumentale Bätz-orgel. 
Voor de pauze wordt een aantal 
traditionele werken uitgevoerd 
van bekende componisten en 
van de organist zelf. Na de pauze 
luistert u naar eigentijdse melo-
dieën die door Wim op een spe-
ciale manier bewerkt zijn voor dit 
schitterende orgel. Hierbij moet u 
onder andere denken aan: And-
rew Lloyd Webber en John Mi-
les. Wim Magré is musicus te El-
burg. Hij is geboren in 1962 en 
ontving zijn eerste muziekles-
sen aan de muziekschool te El-
burg. Daarna studeerde hij or-
gel bij Willem Hendrik Zwart, or-
ganist van de Bovenkerk te Kam-
pen. Verder bekwaamde hij zich 
aan het Conservatorium te Zwol-
le waar hij hoofdvak orgel stu-

deerde bij Dorothy de Rooy. In 
1989 studeerde hij hier met goed 
gevolg af. 

Organist
Als organist is hij verbonden 
aan de Gereformeerde Kerk te 
Doornspijk, Hervormde Gemeen-
te Elburg en aan de Alle-Dag-
Kerk (Engelse Kerk aan het Be-
gijnenhof) te Amsterdam. Ook 
maakte Wim Magré een zestal 
tournees naar de VS en Canada. 
Verder is hij dirigent van verschil-
lende koren op de Veluwe van 
onder andere het Elburgs Man-
nenkoor O.B.K., gemengde koren 
in Oldenbroek, Doornspijk en Er-
melo en kinderkoren in Oosten-
dorp, Doornspijk en op Urk. Als 
concertorganist is hij regelmatig 
te horen op de prachtige orgels 
in Nederland en op 19 augus-
tus dus in Mijdrecht. U bent wel-
kom op 19 augustus 2017, aan-
vang 20.00 uur. De kerk is open 
vanaf 19.30 uur. Toegang is 10,- 
euro inclusief koffie of thee in de 
pauze.

Open dag bij Stichting 
‘Paraplu’
Om haar geheel vernieuwde en 
aangepaste activiteiten-program-
ma voor het komende seizoen 2017-
2018 dat begin september a.s. be-
gint te presenteren houdt de Stich-
ting 'Paraplu' op.zaterdag 26 augus-
tus a.s. een "Open-Inschrijf-Dag" 
van 10.00 tot 12.30 uur in haar ei-
gen gebouw aan de Pieter Joosten-
laan te Wilnis. Het nieuwe program-
ma is nu reeds te raadplegen via de 
website wwwstichtingparaplu.nl en 
het nieuwe Activiteitenprogramma-
boekje. 

Programma 2016-2017
De Stichting ‘Paraplu’ De Ronde Ve-
nen stelt zich ten doel om ieder in 
de gelegenheid te stellen, de no-
dige kennis en/of  sociaal-, maat-
schappelijke vaardigheden aan te 
leren om te kunnen (blijven) deel-
nemen aan de maatschappij, en/of 
om invulling te geven aan een zin-
volle vrijetijdsbesteding. De stich-
ting doet dit door middel van een 
breed aanbod van activiteiten op re-
creatief, educatief en cultureel ge-
bied tegen lage inschrijfkosten, zo-
dat ook juist de minder draagkrach-
tigen kunnen deelnemen. Het pro-
grammaboekje bevat alle activitei-
ten voor het komende seizoen ver-
deeld in acht groepen: Creatieve 
cursussen, Moderne talen, Digita-
le cursussen, Informatieve cursus-
sen, Spirituele cursussen, Ontspan-
ningsactiviteiten en Workshops. Ac-
tiviteiten, die zowel op de dag als op 

de avond worden gehouden in het 
gebouw van de Stichting ‘Paraplu’ 
in Wilnis. In tijdsduur variëren zij 
van een tot meerdere dagdelen ge-
durende het seizoen, dat loopt van 
september tot en met april. Daar-
naast organiseert de Stichting  ook 
een paar culturele uitstapjes in de 
vorm van dagtochten. De activi-
teiten vinden in een ontspannen 
en gezellige sfeer plaats zodat ie-
der zich thuis voelt en worden ge-
leid door een spelleider of docent. 
Gastvrouwen en gastheren bieden 
ondersteuning tijdens de activitei-
ten en dragen ertoe bij dat alles wat 
nodig is rond en tijdens de activitei-
ten op een plezierige wijze verloopt. 
Een bezoek aan de website is zeker 
de moeite waard.

Inschrijven
Via de website www.stichtingpara-
plu.nl kan men zich informeren en 
rechtstreeks inschrijven voor een 
activiteit. Dat kan ook door mid-
del van een inschrijfformulier dat 
men in het programmaboekje vindt, 
dat kan telefonisch worden be-
steld (0297 283908), via email info@
stichtingparaplu.nl  of worden af-
gehaald op elke donderdagmiddag 
PieterJoostenlaan 28 te Wilnis.  

Tijdens de jaarlijkse open-inschrijf-
dag op zaterdag 26 augustus 2017, 
kan men zich eveneens laten infor-
meren over alle cursussen en activi-
teiten en zich tevens inschrijven.

Voorbereidingen 
Kwakelse Veiling gestart
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DAT IS 5 DAGEN FEEST IN DE KWAKEL!POLDERFEEST

(FOTO'S DICK PLASMEIJER)

De Kwakel geniet na van een 
fantastisch Polderfeest! Voor 
het tweede jaar begon het Pol-
derfeest op woensdag met het 
Polder Food Festival dat ge-
organiseerd werd door Mobi-
le Street Food in samenwerking 
met het Feestcomité De Kwakel. 

De 950 bezoekers genoten van 
broodjes pulled pork met gebak-
ken aardappeltjes, kippenvleu-
geltjes, ter plekke gemaakte piz-
za’s uit de houtoven, een yog-
hurtbar en maiskolven op een 
gezellig aangekleed terrein met 
muzikale begeleiding van de be-
roemde Kwakelse DJ Strobaal en 
van het duo Vox in the Box. On-
danks de wind en vakanties kon-
den we op donderdag weer een 
groot aantal lopers verwelkomen 
op de 29e Kooyman Polderloop.
Naast de G-lopers op 1.6Km de-
den 200+ kinderen mee aan de 
1Km kidsloop, veroverden 200+ 
lopers de 4Km en passeerden 361 
lopers de fi nish op de 10Km.
Ondanks de harde wind werden 
er mooie tijden gelopen.  De snel-
ste loper op de 10 km was Gerard 
Hollestelle met een tijd van  33,05   
en  Natascha Schippers  bij de 
vrouwen met een tijd van  39.27 
.De snelste Kwakelaars waren Hi-
dde Schelling met 41:20 en Loes 
Verlaan met 48:18.. Het duo He-
lemaal Top maakte er na afl oop 
weer een feestje van in de tent. 

Vrijdagmiddag genoten de kinde-
ren van een interactieve muziek-
workshop met Rythm on Trash. 
Vrijdagavond was het feest in de 
tent met de vooral in het het Oos-
ten van het land wereldberoem-
de band Plork en de Aannemers 
en natuurlijk met onze DJ Jas-
per. Maar feest of geen feest, de 
volgende dag stonden er weer 
46 teams klaar voor de zeskamp. 
Team 5 PK heeft gewonnen bij de 
heren en team De Beunies bij de 
dames. Het Kwakelse kampioen-
schap buikglijden is gewonnen 
door Joris van Kessel met 44.9m 
en Eva van Ee (33.5 m). Zaterdag-
avond zorgden de Beatcrooks en 
Mr Polska voor een supersfeer in 
de tent. En toen was het alweer 
zondag, de familiedag. De kin-
deren konden in de klimwand, 
in een Bubble over water lopen, 
paardrijden, lasergamen, schmin-
ken, goud zoeken, in de kinder-
boerderij, knutselen, bungee 
jumpen,  en nog veel meer leuke 
dingen doen terwijl de ouders ge-
zellig met een drankje in de zon 
stonden bij te praten en luister-
den naar de muziek van een Beat-
Ford en een optreden van Henk 
Dissel. Kortom, genoeg te bele-
ven voor iedereen.
Het Feestcomité is trots op al-
le bezoekers die er met z’n allen 
weer 5 prachtige dagen van heb-
ben gemaakt! En nu, op naar de 
Kermis!
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Toertocht Rondje Stelling 
telt nu drie afstanden
De sportieve fietstoertocht Rondje 
Stelling biedt dit jaar drie dezelfde 
afstanden aan op haar drie startlo-
caties. Deelnemers kunnen zondag 
3 september a.s. vanuit Uithoorn, 
Spaarndam en Uitgeest nu 65, 120 
en 170 kilometer lang genieten van 
de historische forten in het prachti-
ge Noordhollandse waterlandschap.

De organiserende partijen UWTC, 
Kennemer Toerclub, Alcmaria Victrix 
en Raisin Hope Foundation Neder-
land hebben zich dit jaar verenigd in 
de nieuwe stichting Fortza Velo. Zo 
willen zij de jaarlijkse toertocht naar 
een nog hoger plan trekken. Doel is 
om het UNESCO Werelderfgoed De 
Stelling van Amsterdam onder de 
aandacht te brengen en daarnaast 
mensen met een beperking meer 
mogelijkheden te bieden om ook te 
fietsen. Een deel van het inschrijf-
geld gaat dit jaar dan ook weer naar 
het fietsnetwerk van de Raisin Hope 

Foundation Nederland. Deze stich-
ting realiseert een landelijk netwerk 
van aangepaste fietsen, die gratis 
kunnen worden geleend door men-
sen met hersenletsel. Ook worden 
deelnemers opgeroepen een eigen 
sponsoractie rond Rondje Stelling 
op te zetten voor dit goede doel.
Er kan zondag 3 september vanaf 
7.00 uur worden gestart vanaf Fort 
aan de Drecht in Uithoorn, wieler-
circuit Wheelerplanet in Spaarndam 
en Fort aan den Ham in Uitgeest. 
De route is volledig gepijld en on-
derweg zijn er verschillende verzor-
gingsposten. Op Wheelerplanet is 
een speciaal randprogramma rond 
aangepast fietsen. Jeugd onder de 
zestien jaar en mensen met hersen-
letsel mogen gratis deelnemen. Zij 
dienen zich net als alle andere deel-
nemers wel in te schrijven. Voorin-
schrijvers krijgen korting en kun-
nen inschrijven via www.rondjestel-
ling.nl.

Tour de Kwakel zit er 
weer op
De Tour de Kwakel zit erop en de 
prijzen zijn vorige week verdeeld. 
Tijdens de prijsuitreiking wordt 
naast de bekers en gewonnen trui-
en ook prijzengeld uitgekeerd. Van 
de 100 deelnemers konden 89 deel-
nemers een envelopje in ontvangst 
nemen. De ervaring leert dat niet 
alle deelnemers aanwezig zijn op 
de prijsuitreiking. Daarom heeft de 
Tourdirectie een aantal jaar gele-
den ingesteld dat niet opgehaalde 
prijzen aan een kleinschalig “Kwa-
kels” goed doel geschonken wordt. 

Er waren 22 envelopjes niet opge-
haald, maar daarnaast hebben nog 
44 deelnemers hun envelop gedo-
neerd aan DE BUURTKAMER van 
De Kwakel. Marga Kouw bracht een 
bezoek aan de Buurtkamer en kon 
een envelop overhandigen aan Em-
my Röling met maar liefst 282,75 eu-
ro. De aanwezigen waren zeer ver-
rast en bedankten met een groot 
applaus. Voor alle deelnemers aan 
de Tour de Kwakel hieronder een 
berichtje: ” Namens de Buurtkamer 
willen wij de mensen die meedoen 

Kooijman Polderloop trekt 
veel lopers naar De Kwakel
Van te voren waren er bij de orga-
nisatie van de Kooijman Polderloop 
wel enige twijfels over het aantal lo-
pers dat naar de Kwakel zou komen 
om mee te doen aan de Kooiman 
Polderloop. De late schoolvakan-
tie in deze regio, de halve finale van 
het Europese kampioenschap van 
vrouwen en vooral de storm die de-
ze dag over het westen van het land 
trok waren evt. redenen om min-
der lopers teverwachten. Maar blijk-
baar hebben deze factoren heel veel 
mensen niet tegengehouden om de 
loopschoenen aan te trekken en aan 
de start te verschijnen. Uiteindelijk 
verschenen bijna 900 lopers aan de 
start, 60 meer dan vorig jaar en het 
viel op dat bij alle afstanden ere en 
een toename was te zien.

G-run en kinderloop
Om 18.30 uur viel het startschot van 
de G-run en een grote groep van 35 
deelnemers met begeleiders waar-
van de meesten in het oranje shirt 
van Ons Tweede Thuis liepen, begon 
aan hun 1,6 kilometer. Veel van hen 
hebben in het afgelopen jaar ge-
traind bij atletiekvereniging AKU op 
de dinsdagavond en dat was goed 
te merken aan hun prestaties. Na 
afloop ontving elke loper een spe-
ciaal voor deze loop ontworpen me-
daille ter nagedachtenis aan Ca-
rol Wijfje. Voor een aantal clienten 
van OTT was deze afstand al te kort, 
door de trainingen waren zij al zo-
ver dat ze de 4 kilometer konden 
volbrengen. De  trainingen op de 
dinsdagavond bij AKU in Uithoorn 
blijven doorgaan voor deze groep 
en nieuwe leden kunnen zich nog 
steeds aanmelden. De begeleiding 
en training van de G-groep wordt 
mede mogelijk gemaakt door on-
dersteuning van het Fonds Gehan-
dicaptensport. Waar al die kinderen 
vandaan komen is elke keer weer 
een verrassing maar om 19.00 uur 
stonden er weer 225 kinderen tot 
12 jaar aan de start voor hun kilo-
meter. De kleinsten onder hen, zelfs 
een paar 2-jarigen, werden meest-
al begeleid tijdens het lopen door 
vader of moeder en regelmatig ook 
opa en oma. Rode konen, soms een 
traan van vermoeidheid, maar na af-
loop met de welverdiende medaille 
om de nek, kon elk kind voldaan ge-
nieten van het ijsje.

Grote groep aan de 
start van de 4 km
De korte afstand wordt steeds po-
pulairder, voor een aantal mensen is 
het een afstand om een snelle tijd 
nee rte zetten, voor anderen die nog 
niet zo lang lopen of voor wie de 10 
kilometer nog te ver is, is het een 
heel geschikte afstand. Meer dan 
200 lopers stonden aan de start. 

Sjoerd Heemskerk, lid van AKU en 
trainend bij Phanos in Amsterdam, 
maakte zich bij de heren al snel los 
van zijn tegenstanders, sloeg een 
groot gat en eindigde met een gro-
te voorsprong op de nummer 2. Lian 
Vermue en Kirsten Heemskerk, bei-
den lid van AKU, presteerden fan-
tastisch met een 2e en 3e plaats.

10 kilometer blijft de 
afstand voor veel lopers
Een groot lint aan lopers, bijna 450, 
stond aan de start van de laatste af-
stand, de 10 kilometer en zij zorg-
den voor de toeschouwers voor 
een prachtig spektakel. Atletiekver-
eniging Phanos beschikt over een 
groot aantal talentvolle lopers en 
dat lieten zij ook in de Kwakel zien 
want het erepodium werd in zijn ge-
heel bemand door atleten van deze 
vereniging.

Uitslagen
1 kilometer
Meisjes t/m 8 jaar
• Lilian Groot
• Babet van Rijn
• Marijn de Vries

Jongens t/m 8 jaar
• Thijs van Rijn
• Nicolai Fiesler
• Finn Kruijf

Meisjes 9 t/m 12 jaar
• Kartlijn Groot
• Emma Smit
• Lexie Romine

Jongens 9 t/m 12 jaar
• Wesley Duyn
• Job van Rijn
• Pol Plasmeijer

4 kilometer
Dames
• Christine Lebello
• Lian Vermue
• Kirsten Heemskerk

Heren
• Sjoerd Heemskerk
• Matthijs Horlings
• Gabriel Pombo Hillenius

10 kilometer
Dames
• Natascha Schippers
• Linda van Wely
• Nathalie Klaassen

Heren
• Gerard Hollestelk
• Daniele Giardiello
•Gijsbert v/d Wuurst

De organisatie was weer in goede 
en vertrouwde handen van atletiek-
vereniging  AKU in samenwerking 
met het feestcomité de Kwakel.

Hegemonie doorbroken in Open 
Uithoorns Petanque kampioenschap

Met zesendertig doubletten was 
het 31e Open Uithoorns kampi-
oenschap weer goed bezet. Onder 
de deelnemers waren enkele oud 
Nederlands kampioenen, waaron-
der jeugdkampioen 2017, Roby van 
Rooijen. Roby zal in november deel 
uitmaken van zowel het junioren-
team als het vrouwenteam dat deel-
neemt aan het WK jeugd respectie-
velijk WK vrouwen in China. Favo-
riet was weer de equipe Boescho-
ten/Bosch, die de voorgaande twee 
edities gewonnen had.
Zij kwalificeerden zich ook voor 
het hoofdtoernooi door beide voor-
ronden te winnen. In de kwartfi-

nale werden zij echter uitgescha-
keld door de equipe Bakker/TvDru-
nen Littel. Daarmee was dus zeker 
dat er een nieuwe winnaar kwam. 
In de halve finale won de equipe de 
Jong/Nijs eenvoudig van Voorn/La-
gerwaard. In de andere halve fina-
le ging het heel anders toe. Equi-
pe Bakker/vDrunen Littel stond lan-
ge tijd op twaalf, maar het lukte niet 
maar niet om het winnende punt te 
scoren. De tegenstander Rodriguez/
Kivits deed dat wel.
Ondertussen waren alle andere 
deelnemers al uitgespeeld. De equi-
pes van Boule Union Thamen kwa-
lificeerden zich niet voor het hoofd-

toernooi, maar boekte wel goe-
de resultaten in de B-poule. In de-
ze poule kwam een wat bijzondere 
ontmoeting voor. In de halve fina-
le speelde opa tegen zoon en klein-
zoon.
De jongere generatie, Roberto en 
Dani Atanes wonnen van Alfonso 
Atanes/Ria van Beek. Helaas verlo-
ren Roberto en Dani de finale met 
10-13.
De finale van het hoofdtoernooi 
leek in eerste instantie een een-
zijdige partij te worden. De Jong/
Nijs wonnen de toss en kozen het 
grove grind om te spelen. Na drie 
werpronden stonden zijn al met 8-0 
achter.
Toen zij werpronde vier wonnen, be-
sloten ze om dwars op het terrein te 
spelen, waardoor ze op de gladde, 
maar glooiende, ondergrond kwa-
men. Hier liepen ze snel uit naar 
een 11-8 voorsprong en leek het 
een gelopen partij. Tino Rodriguez 
wist door het but uit te schieten het 
directe gevaar af te wenden en in 
de volgende werpronde de stand op 
10-11 te brengen. Daarna namen de 
Jong/Nijs het heft weer in handen 
en met een prima schot maakte Ri-
chard Nijs de 13 vol.

De eindresultaten:
Hoofdtoernooi
• Junior de Jong/Richard Nijs (mix)
• Tino Rodriguez/Jaap Kivits (LBF)
• Dennis Bakker/
   Tim v Drunen Littel (mix)

• Michael Voorn/
   Fred Lagerwaard (mix)
Complementaire A
• Gerard Zijlstra/
   Heman Soppe (mix)
• Roby v Rooijen/Bjorn Spanjer (mix)
• Edwin v Rooijen/
  Thomas v Drunen Littel (mix)
• Esmee Bos/
  Menno v Drunen Littel (mix0

B-poule
• Mauro en Milan Saunier (mix)
• Roberto en Dani Atanes (BUT)
• Alfonso Atanes/
  Ria van Beek (BUT)
• Wim v Blarcum/Adrie Vermeij (mix)

Complementaire B
• Peter Bleekrode/
  Theo Meijer (Bulderbaan)
• Guido Dennenbroek/
  Daniëlle Snijders (Bulderbaan)
• Jannie v Kooten/
  Hans vd Wal (BUT)
• Stanley Godfried/Mitch Horn

C-poule
• Kees v Steenkiste/
  Hans Hartwigsen (mix)
• Marjon Schoone/
  John v Molenbroek (DGG)
• Ina Hoekstra/Henk v Rekum (BUT)
• Sonja en Kirsten Depping (BUT).

Dit was het laatste open toernooi 
van dit jaar en de vereniging con-
centreert zich nu op de clubacti-
viteiten en de Nationale Petanque 
Competitie.
Zondag 13 augustus staat het club-
kampioenschap doubletten op het 
programma. Dit kampioenschap 
vindt plaats op de accommodatie 
aan de Vuurlijn en start om 10.30 
uur.

Bridgeclub Doublet zoekt 
nieuwe leden
Bridgeclub Doublet is een gezelli-
ge club en heeft plaats voor nieu-
we leden. De club speelt bridge 
op de donderdagmiddagen in De 
Boei in Vinkeveen. In de Ronde Ve-
nen wordt veel gebridget, maar de-
ze club heeft naast serieus kaarten 
de gezelligheid voorop staan. Rond 
sinterklaas en andere feestdagen is 
er altijd een verrassing. De bridge-
middag begint om 13.30 uur, vanaf 
13.00 uur is de zaal open. De con-
tributie voor het seizoen is 55,- euro.

De spellen worden geschud en aan 
het einde van de middag wordt  de 
uitslag bepaald en in de avond aan 
iedere deelnemer toegezonden. Er 
wordt gespeeld in twee lijnen van-
af de eerste donderdag in okto-
ber tot en met de laatste donder-
dag in maart. Voor meer informa-
tie kunt u zich wenden tot Ans de 
Ruiter, tel. 0297-285050; e- mail:  
ansderuiter@live.com Kom gewoon 
eens meedoen en beslis daarna of 
u lid wordt!!

Zomerbridge ABCD
De negende avond Zomerbridge 
van De Legmeer noopte, vanwe-
ge overweldigende belangstelling, 
tot het invoeren van een D lijn. Na-
tuurlijk een opsteker voor de orga-
nisatie, die er alles aan doet om het 
een ieder naar de zin te maken. In 
deze vierde groep grepen Ria We-
zenberg & Dieny Verhoeff de winst 
met een score van 61,98%. Ze sloe-
gen zo een flink gat met de achter-
volgers, waarvan Anneke Bicknese 
& Kathy Jantzky en Rob Bakker & 
Joke Morren met 55,73% gezamen-
lijk tweede werden. Paula Kniep & 
Gerbrand Nigtevegt zaten hier zeer 
dicht op met 55,21% en op vijf ein-
digden Hans Elias & Henriëtte Om-
tzigt, die met hun 51,04% ook aan 
de sterke kant van de procenten 
bleven. In de C- lijn haalden Co-
bie Bruine de Bruin & Wil Groot met 
een prima 63,89% de wijn op, ge-
volgd door Bep de Jong & Herman 
van Beek die met 62,15% ook in de-
ze versnapering deelden. De derde 
plek was hier voor Arnold Heuzen & 
Tonny Godefroy met 59,72% en ook 
plaats vier zat met 57,29% hoog in 
de boom, behaald door Marjan & 
Jan Wille. De top vijf werd afgeslo-
ten door de Tini’s  Geling & Lotge-
rink, die 52,08 procenten verzamel-
den. In de B- lijn verdeelden Elize 
van Deuren & André van Herel met 
60,07% en Elisabeth van den Berg & 
Maarten Breggeman met 58,33% de 
buit als eerste en tweede paar. 

A lijn
Op drie volgden Carla Euwe & Bep 

Schumacher met 53,82% en de 
plaatsen vier, vijf en zes werden ge-
deeld door Ans Bruggeman & Elly 
Degenaars, Frans & Tineke en Bep 
Verleun & Ria van Zuylen met voor 
allen 50,35%. In de A- lijn tenslot-
te bereikten Cora de Vroom & Ruud 
Lesmeister met 65,90% niet alleen 
de eerste plaats, maar ook de hoog-
ste score van de avond. Joop van 
Delft & Jan Egbers werden tweede 
met 58,06% en Ton Keuning & Ger-
da Ruygrok derde met 55,83%. Ger 
Quelle & Marcel Dekker eindigden 
op vier met 54,69% en de top van 
de bridge elite werd hier afgeslo-
ten door Ineke van Diemen & Agnes 
Kroes die 53,54% bereikten. Wilt U 
ook graag eens in de schijnwerper 
staan, maar lukt dat nog niet zo erg,
Bridgeclub De Legmeer biedt hier-
voor een oplossing.
Op zaterdag 7 oktober start een 
cursus bridge voor zowel begin-
ners als gevorderden in het onvol-
prezen Dans & Partycentrum Colijn, 
aan de Industrieweg 20 te Uithoorn, 
de zelfde locatie als voor het Zomer-
bridge. Voor inlichtingen: bridge.in-
dewinter@gmail.com of telefoon 
06-15115388.
Voor de tiende avond Zomerbridge 
op woensdagavond kunt u zich aan-
melden bij Gerdaschavemaker@
live.nl, of tussen 19.15 en 19.30 uur 
in voornoemde zaal.
Niet later omdat dat problemen 
geeft voor het tijdig kunnen maken 
van de indeling van de diverse lij-
nen. De aanvang is om 19.45 uur en 
de kosten bedragen 6 euro per paar.

Start Bridgeseizoen 
Bridgevereniging Mijdrecht
Op maandag 4 september en don-
derdagmiddag 7 september gaat 
het bridgeseizoen na de zomer-
stop weer van start bij BVM. BVM 
is een bij de Bridgebond aangeslo-
ten club waardoor u meesterpunten 
kunt verdienen tijdens iedere speel-
dag. Iedere speeldag bestaat uit 24 
spellen, waarna de eindstand wordt 
bepaald. Na een aantal speelron-
den vindt er promotie of degrada-
tie plaats. BVM richt zich op zowel 
de gevorderde en beginnende brid-
gers. Beide groepen worden op de 
speeldagen ingedeeld in diverse lij-
nen met gelijkwaardige tegenstan-

ders. De maandagavond begint om 
19:30 uur met inloop vanaf 19:15 
uur en de donderdagmiddag be-
gint om 13:30 uur met inloop van-
af 13:00 uur.
Jaarlijks worden de clubkampioe-
nen bekend gemaakt en tijdens het 
jaar vinden er speciale drives plaats 
waar prijzen aan zijn verbonden.
Er wordt gespeeld in de grote zaal 
van het Veenweidebad in Mijdrecht. 
Er is voldoende goed verlichte par-
keergelegenheid.
Bent u geïnteresseerd neem dan 
contact op met het secretariaat, 
email: secretariaat.bvm@gmail.com.

aan de Tour De Kwakel heel erg be-
danken voor het mooie bedrag wat 
wij mochten ontvangen. Maar liefst 
282,75 euro. Echt fantastisch. Hier 
kunnen wij leuke dingen voor doen. 
Heel mooi gebaar van de mensen 
om hun prijzengeld te geven aan 
een goed doel in De Kwakel. Nog-
maals heel hartelijk dank. Namens 
de vrijwilligers van de buurtkamer”.

Gezellig
De doelstelling van de Buurtkamer, 
een ontmoetingsmoment in een ge-
zellige huiskamer met vrije inloop 
voor alle leeftijden voor iedereen die 
zin heeft in een lekker kopje koffie 
en tijd heeft voor een praatje is ge-

heel uitgekomen. De Buurtkamer is 
vanaf september 2016 actief en kan 
nu al wekelijks rekenen op 16 – 24 
bezoekers. De mensen vinden het 
heerlijk en gezellig om een praatje 
te maken, een kaartje te leggen, of 
een spelletje te doen. Voor sommi-
ge breekt deze ochtend hun dag en 
anderen zijn blij iemand te spreken. 
Er is een aantal keren een lunch en 
onlangs ook een high tea georga-
niseerd. De bezoekers hebben hier-
van genoten. De Buurtkamer huist 
elke vrijdag van 10 tot 12 uur in het 
Dorpshuis in De Kwakel.  De deur 
staat voor iedereen open. Echt ie-
dereen is welkom voor dat praatje 
met een kopje koffie, dus….
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