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Aanhanger op zijn kop
Regio - Maandagmiddag 6 augustus, omstreeks 12:30 uur is
een aanhanger op zijn kop terecht gekomen op de N201 tussen Mijdrecht en richting Uithoorn. Een ambulance is gekomen om de bestuurder van het

t.h.v. Coop supermarkt
Prinses Irenelaan, Uithoorn
Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

ALS KWALITEIT
BELANGRIJK IS!
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

Hartelust
100% service!

best of electronics!

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

Miele specialist

Eigen technische dienst

De bekende in- en uitgang in het winkelcentrum blijft bestaan
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bus na te kijken. Hij hoefde niet
mee naar het ziekenhuis . Hoe het
ongeluk heeft kunnen gebeuren
word onderzocht door de politie
Foto: Davey Photography/ Rob
Franken

Nieuwe AH Jos van den Berg wordt
innovatieve super!
Regio - In de uitgave van deze
krant van 25 juli jl. mochten wij
de aankondiging doen van de
op handen zijnde verbouwing
van supermarkt AH Jos van den
Berg in winkelcentrum Amstelplein. Omdat nog niet alles rond
was in de plannen kon onze redactie er toen niet veel over vertellen. “Maar dat kan nu wel, want
op uitvoeringdetails na weten we
hoe onze toekomstige winkel eruit zal gaan zien, er is groen licht,
” aldus een blije Jos van de Berg.
Samen met zijn collega’s supermarktmanager Patrick van der

Helm en zijn assistent Gertjan
Roeleveld werd tijdens een informatieavond op 19 juli jl. in
het Rechthuis werd via een digitale vertoning een visuele indruk gegeven hoe de nieuwe super zich na een rigoureuze verbouwing zal presenteren. Toen
niet wetend dat er een korte informatieve noodstop nodig was
vanwege een onverwachte aanpassing in het tijdbeeld. “Er werd
op dat moment in de tijdsplanning verwacht dat de nieuwe
winkel in november dit jaar kon
worden heropend. Dat zou mooi

zijn geweest voor de feestdagen.
Maar er bleek meer tijd nodig te
zijn. Nu wordt dat medio februari 2019. Ja, later dan we wilden,
maar als je ziet wat er allemaal
voor onze klanten gerealiseerd
gaat worden, dan heb je ook wat,”
vertelt Jos.
“Inderdaad, het wordt de mooiste, modernste en meest innovatieve supermarkt in de omgeving. We gaan van 1.500 m2 netto winkelruimte nu naar 2.042 m2
straks. Dat is exclusief kantoor- en Uithoorn - Elk jaar maken studenten van de Nederlandse Filmmagazijnruimte.
academie een film of documen(vervolg elders in deze krant
taire als afstudeerproject. In de
lichting van dit jaar (2018) schittert de 12 jarige Tara Punt uit Uithoorn met een rol als jongste zusu van de gemeente vanaf heden ter in de korte film “Sisters”.
automatisch digitale nieuwsbrie- De film “Sisters” is een indrukven over dat/die onderwerp(en). wekkende film over drie zusVoorbeeld: log in op de website sen die opgroeien in verwaarloen kies voor Projecten. Daar ziet u zing. Ze zijn overgeleverd aan elonder andere het project ‘Dorps- kaar en overleven zolang ze sahart aan de Amstel’ waarover u men zijn. De jongste probeert
regelmatig informatie zou willen uit alle macht haar zussen bij elontvangen via een nieuwsbrief. kaar te houden, terwijl de oudste
Een onderwerp waarover wet- twee zussen juist hun ondraaglijhouder Jan Hazen in deze uitga- ke thuissituatie proberen te ontve binnenkort zijn zegje doet. De
verzending van de nieuwsbrief
volgt naar iedereen die zich hiervoor via deze site heeft aangemeld. In verband met de nieuwe
privacyregels mag de gemeente
niet zomaar uw gegevens gebruiken om u aan te melden, dit moet
u namelijk zelf doen

Uithoornse schittert in prijsnnen e e n e a en ﬁl

Denk mee met de ontwikkelingen in Uithoorn!
Uithoorn - Sinds 20 juni heeft
Uithoorn een nieuwe website: www.uithoorndenktmee.nl.
Op deze website staat informatie over verschillende projecten
waarover elke inwoner van Uithoorn en De Kwakel kan mee-

denken en/of informatie kan/wil
ontvangen. Daarvoor moet men
zich echter wel eerst registreren
via die website. Maar dat gaat
heel gemakkelijk. Na registratie en de keuze van een project
of meerdere projecten ontvangt

Ir. H.J.F. Knaake uit Vinkeveen niet tevreden over gemeentelijk beleid:
Gem

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

www.goudwisselkantoor.nl

Uithoorn: omg. Pr. Christinalaan, Adm. Ghentlaan (300 kranten)
Mijdrecht: omg. Anselmusstraat/De Borsaliastraat (170 kranten)

Gemeente De Ronde Venen,
een slecht geleide gemeente
De Ronde Venen – Regelmatig
leest u in deze krant reacties en
meningen van onze lezers ( inwoners van gemeente De Ronde Venen en of Uithoorn. Deze week
een reactie van Ir Knaake uit Vinkeveen, over zaken die echt momenteel spelen en waar onze redactie de laatste weken veel over
heeft geschreven en door heel
veel lezers zijn benaderd. Hij
schrijft:
“Dat politici erg opportunistisch
zijn wist ik, maar dat ze zo’n slecht
geheugen hebben en hun eigen
partij idealen zo verkwanselen,
zelfs op lokaal niveau, was een
verrassing.
Huisvuil is in onze gemeente een
non-item geworden. 2 jaar geleden besloot de Raad om in de

zomer de groene bakken iedere week te legen omdat het zo
ging stinken met het mooie weer.
Nu zijn we dit jaar bezig aan onze tweede hittegolf, maar groene
bakken staan gewoon 14 dagen
te stinken. Het schema is nl. stilletjes terug gedraaid.
Zelfs als de grijze bakken worden
vergeten door de ophaaldienst
en de bewoners klagen komen
onze gekozen vertegenwoordigers nog niet van het pluche af,
zie de ingezonden brief kort geleden. Dan lees je in de krant dat
wethouder A op vakantie is, Wethouder B is gewoon onbereikbaar (op het strand vermoed ik)
en dat wethouder C krachtig actie neemt en “het doorzet aan de
buitendienst”. Daar bleef het ook

dagen liggen en ik geloof na een
week was de zaak geklaard. Dat
is nog eens leiding geven en betrokkenheid tonen!
Nu dan het papier (blauwe bak),
we zijn toch zo begaan met het
milieu? In de vakantie periode
wordt er geen papier opgehaald
want er zijn geen vrijwilligers en
de gemeente vindt dat geen probleem. Dan halen we toch geen
papier op en mogen de bewoners
dat zelf regelen. Dat noemt men
zeker “participatie”? Bizar, een
professionele organisatie die afhankelijk is van vrijwilligers. En in
dit geval ziet de Wethouder ook
geen kans dat snel te regelen. De
buitendienst was zeker al dicht!
Anders gezegd: milieubeleid anno 2018.

Kortom, De Ronde Venen doet
maar wat, bushaltes aanleggen
in een gevaarlijke bocht bijvoorbeeld en autootje pesten op de
Mijdrechtese dwarsweg met verkeersdrempels omdat men geen

vluchten. Het bijzondere aan deze korte film is dat er niet in gesproken wordt maar de emoties
uitgebeeld worden via dans en
muziek.
Deze film en de andere projecten
van de Nederlandse Filmacademie zijn eind juni in première gegaan in het Eye in Amsterdam. Inmiddels heeft de film “Sisters” de
Topkapi Fictie prijs gewonnen en
de publieksprijs van het Eye film
festival 2018.
De film zal Zondag 19 Augustus
2018 om 23:29 uitgezonden worden op NPO3.
Voor meer informatie check de site www.sistersdefilm.nl

kans ziet het woon-werk verkeer
naar een nieuwe wijk goed te regelen.
Een slecht geleide gemeente,
dat is wel zeker.”, aldus de heer
Knaake

Twee derde van de
65-plussers in de regio
Amstelland voelt zich gezond

Gem
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GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N

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

Gemeentehuis

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

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum/
receptie

Zonder afspraak:
ma., di., do.
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)
Tel. 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 commissievergaderingen 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

De gezondheid van de 65-plussers in de regio Amstelland is
gunstiger dan in de rest van Nederland: ze voelen zich vaker
gezond, hebben minder vaak lichamelijke beperkingen, minder
overgewicht, minder vaak psychische klachten en ze ervaren
meer regie over het eigen leven.
Helaas nemen overgewicht, psychische klachten en eenzaamheid toe en drinken ouderen in
de regio meer alcohol dan gemiddeld in Nederland. Dit blijkt
uit de rapportage ‘Gezondheid in
Beeld: 65-plussers in regio Amstelland’ van de GGD.
De huidige rapportage geeft inzicht in de gezondheid en leefgewoonten van de 65-plussers
van de vijf Amstelland-gemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn)
vergeleken met de rest van Nederland en presenteert de trends
ten opzichte van het onderzoek
uit 2010. Eind 2017 zijn vijf gemeentelijke rapportages verschenen met de onderzoeksresultaten voor de hele volwassen
bevolking.
Trends
In de regio Amstelland zijn mobiliteitsbeperkingen onder 65-plussers lager dan in 2010. Ook de
angst om te vallen is onder ouderen in de regio afgenomen.
Minder goed nieuws: het percentage ouderen dat zich eenzaam voelt is toegenomen, van
38% naar 47%. Dit is ongeveer
gelijk aan de rest van Nederland
(48%). Het percentage 65-plussers met overgewicht is gestegen van 53% naar 56%.

Het aandeel ouderen met psychische klachten steeg eveneens,
van 32% naar 38%. Wel komen
zowel overgewicht als psychische klachten in de regio minder
vaak voor dan in de rest van Nederland (respectievelijk 59% en
42%).
Uithoorn
Vergeleken met de rest van de
regio hebben 65-plussers in Uithoorn gemiddeld een betere ervaren gezondheid, komen psychische klachten er minder vaak
voor en is er minder ouderenmishandeling (4 % ten opzichte van 5% in de regio Amstelland). Ook roken ouderen in Uithoorn minder vaak en voldoen ze
vaker aan de beweegnorm. Wel
ligt het percentage obesitas in
Uithoorn hoger. Dit geldt niet alleen voor ouderen maar ook voor
volwassenen en jongeren. Daarom heeft Uithoorn zich in 2014 al
aangesloten bij Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), zodat kinderen gestimuleerd worden om
voor de gezonde keuze te gaan
en om voldoende te bewegen.
Vierjaarlijks onderzoek
De cijfers die hierboven zijn uitgelicht zijn maar een klein gedeelte van alle factoren die in
kaart zijn gebracht. De volledige rapportage is te vinden op http://www.ggd.amsterdam.nl/beleid-onderzoek/gezondheidsmonitors/amstelland-gm2016/.
Aan het onderzoek in 2016 deden 3.461 zelfstandig wonende
65-plussers uit de regio Amstelland mee. Zij vulden een vragenlijst in met vragen over lichamelijke en psychische gezondheid,
leefgewoonten en zorggebruik.

Evenementen in de
gemeente
In Uithoorn en De Kwakel is de komende paar maanden veel te
doen. U vindt hieronder een selectie van de evenementen die in
Uithoorn en De Kwakel plaatsvinden waarvoor een vergunning
is aangevraagd of verleend. Meer weten over het evenement?
Kijk op www.uithoorn.nl/evenementen voor meer informatie.
Augustus
25 en 26 aug
26 aug
September
2 sept
1 t/m 4 sept
14 t/m 16 sept
26 t/m 29 sept

Tropical Night en The Day After
De Ronde van Uithoorn (wielerwedstrijd) UWTC
Rondje Stelling
Kermis De Kwakel
Foodtruck Festival
Snuffelmarkt

Aanvragen subsidie voor
sociale activiteiten 2019
Wilt u met uw organisatie een
steentje bijdragen aan het opzetten of ondersteunen van de sociale / maatschappelijke projecten
of activiteiten in onze gemeente?
Vraag vóór 1 september 2018
subsidie aan. U kunt een aanvraag indienen zolang de activiteiten passen binnen de genoemde regels en voorwaarden in de
subsidieregeling.
Procedure structurele subsidie
Wilt u een subsidieaanvraag indienen voor een project of activiteit dat op reguliere/structurele
basis plaatsvindt. Dien uw aanvraag tot uiterlijk 1 september
2018 in.
De aanvraagtermijn die genoemd
staat in beleidsregel 6 en 7 wijkt
af van de verordening (artikel 7 lid
1 en 3) en staat vast op 1 okto-

ber 2018.
Procedure incidentele subsidie
Een incidentele (eenmalige) subsidie kunt u het hele jaar aanvragen. U moet de aanvraag voor
een eenmalige subsidie uiterlijk
13 weken voor de start van de activiteiten aanvragen.
Subsidie aanvragen
U moet altijd gebruik maken van
de ofﬁciële aanvraagformulieren,
bij voorkeur het e-formulier op onze website www.uithoorn.nl.
Beleidsregels
De beleidsregels voor subsidieaanvragen 2019 met een financieel voorbehoud, zijn op 12 juli
2018 vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders op basis van de algemene
Subsidieverordening 2012 (ASV
2012). U vindt deze beleidsregels
op www.uithoorn.nl.

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 bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk
leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u
kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer
dat is aangegeven liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel.
De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in de colofon.

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

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

Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus
75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht.
Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014
heeft de overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende
voorschriften, uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige
teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrij-

ven 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
Ter inzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Appartementencomplexen Heijermanslaan en ontwerpbesluit Hogere waarde Wet Geluidhinder Appartementencomplexen Heijermanslaan. Inlichtingen bij afdeling wonen en werken, R. Noorhoff (0297) 513111.
Vaststelling Wijzigingsplan Europarei-Midden, fase 2 en Besluit hogere waarde geluid Europarei Midden, fase 2 en 3. Beroepperiode 12 juli 2018 t/m 22
augustus 2018. Inlichtingen bij afdeling wonen en werken, R. Noorhoff (0297)
513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING

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

De Kwakel
- Iepenlaan 12, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een
woning (ontvangen 24-07-2018).
- Boterdijk 38, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een
Frans balkon (ontvangen 27-07-2018).
- Banken 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een hooiberg tot B&B (ontvangen 26-07-2018).
- Hoofdweg 10, aanvraag omgevingsvergunning voor het dempen van een tussenslootje en het creëren van vervangend water. (ontvangen 27-07-2018).
- Het Fort 20, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning. (ontvangen 31-07-2018).
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Weegbree 72, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
berging met veranda. (ontvangen 02-08-2018).
Dorpscentrum
- Schans, Wilhelminakade, Marktplein evenementenaanvraag Tropical Night &
The day after op 25 en 26 augustus 2018 (ontvangen 17-7-2018).

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grevelingen, evenementenaanvraag Rondje Stelling ﬁetstoertocht op 2 september 2018 (ontvangen 20-07-2018).
Zijdelwaard (Europarei)
- Boutenslaan 38, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
blokhut (ontvangen 21-7-2018).
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 noemen aanvragen:
De Kwakel
- Boterdijk 185, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een Air
B&B.
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.

WWW.UITHOORN.NL

De Kwakel
- Rozenlaan (evenemententerrein) 43e Polderfeest van 1 t/m 5 augustus 2018
(verzonden 23 juli 2018).
- Vuurlijn 33, het realiseren van een brug (verzonden 01 augustus 2018).
- Vuurlijn 33, het vervangen van de bestaande woning (verzonden 01 augustus
2018).
- Het Korte Eind 7, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke
woning (verzonden 03 augustus 2018).

Thamerdal
- Zijdelweg 27, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde van de woning (verzonden 01 augustus 2018)
Zijdelwaard (Europarei)
- Roodenbachlaan 2, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schutting (verzonden 13 juli 2018).

Overige bekendmakingen Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning verleend aan Stichting Werkgroep Horeca Uithoorn voor het
plaatsen van driehoeks- en spandoeken in de periode van 14 t/m 27 augustus 2018 (verzonden 25 juli 2018).
- Omgeving Zijdelwaard (Arthur van Schendellaan 59, Arthur van Schendellaan 57, Joh. De Wittlaan 83, Libellebos en Plux Verklaring van geen bezwaar
Buurtbeheer Zijdelwaard kinderactiviteiten 2018.
OVERIGE BEKENDMAKINGEN
BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE OP
TE SCHORTEN

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de
afdeling burgerzaken. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit
betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.
Geslachtsnaam
Fayez
De Bruin
Haksteeg
Madigan
Troch
van Dort
Gharbi
Jong-Loy
Vontsteen
Doest
Beydals
Król

Voorletters
A.
R.
J.A.C.
A.V.
P.L.
G.W.J.
M.
G.
S.J.
J.G.
D.
D.

Geboortedatum
17-02-1967
30-10-1954
31-08-1974
09-08-1986
05-05-1983
29-09-1967
18-05-1983
02-12-1964
09-10-1992
05-09-1973
10-02-1987
10-05-1988

Datum beschikking
28-07-2018
28-07-2018
28-07-2018
28-07-2018
28-07-2018
28-07-2018
28-07-2018
28-07-2018
28-07-2018
28-07-2018
28-07-2018
28-07-2018

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift
sturen naar: het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8,1420 AA
Uithoorn. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de
dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?
In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres
- de datum van uw bezwaarschrift
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
- waarom u het niet eens bent met ons besluit
- uw handtekening
- zo mogelijk uw e-mailadres
- het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.
Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.uithoorn.nl/bezwaarschrift.Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening beschikken.
Kijk voor meer informatie op www.uithoorn.nl
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
De Ronde Venen: Alle diensten
van de huisartsen worden gedaan
vanuit Huisartsenpost Leidse Rijn,
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het
weekend en voor werkdagen van
17.00-08.00 uur
Uithoorn: Spoedgevallen overdag
via eigen huisarts en dan toets
1. Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APOTHEEK
Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis,
0297-303903. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u.
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.30-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
Open: 22.00-08.00 u.
Apotheek Thamer
Zijdelwaard-plein 81 Uithoorn,
tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

MANTELZORGSPREEKUUR
Elke do. tussen 08.30-16.00 u. kan
iedere mantelzorger haar vragen
stellen bij Mantelzorg & Meer.
Tel. 020 333 53 53,
info@mantelzorgenmeer.nl,
www.mantelzorgenmeer.nl
STICHTING THUIS STERVEN DE
RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, 06-51451130.
STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
TYMPAANDE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG
Praktijk voor psychologische
hulpverlening
Dubloen 36 Mijdrecht
R. Rap, 0297-286436

Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000

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

De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info

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

ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK
Uithoorn, tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Politie 0900-8844.

Fotowedstrijd
‘watererfgoed’
Regio - Een leuke bezigheid in de
vakantie en iedereen kan meedoen: jong, oud, amateur of professional. Maak een foto met je telefoon, een drone of dure camera,
maakt niet uit. Bovendien zijn er
mooie prijzen te winnen.
Wat is ‘watererfgoed’?
Alles wat te maken heeft met onze waterhuishouding: dijken, sluizen, gemalen, molens, rivieren,
weteringen, ringvaarten, noem
maar op. Daarbij heeft water ons
eeuwenlang geholpen het land
te verdedigen door het gebruik
van waterlinies. Denk aan de Oude en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dus ook de linie kan het
onderwerp van je foto zijn: vestingsteden, inundatiegebied, forten, etc. Om een voorbeeld te geven: de Kromme Mijdrecht speelde een rol in de waterlinies om
het omringend landschap onder
water te zetten.Kortom, keus genoeg en wees creatief… er mogen best mensen of dieren op
staan, of maak een selfie! De wedstrijd wordt georganiseerd door

Regio - Op de zonovergoten donderdag 2 augustus reed de Zonnebloem afd. Uithoorn/Amstelhoek met twee bussen, circa 80 gasten en vrijwilligers, naar Drimmelen in Zuid-Holland. Om daar aan boord te gaan van een twee uur durende rondvaart door de Biesbosch. Op de boot
werd een Brabantse koffietafel geserveerd. Het eerste deel van de vaart was het water breed. Later voer de boot door smalle kreken. Spannend.
Begrijpelijk hielden de bewoners die we daar zo graag zouden zien: de bevers zich schuil. Want drukte alom: wij waren niet de enige boot die
daar voer. Maar ook zonder bevers hebben we -gasten en vrijwilligers- genoten. De Biesbosch is een bijzonder gebied. En een dagje eruit voor
de gasten is heel fijn. Al met al, het vraagt om herhaling. En dat gaan ze doen.

COLOFON
Nieuwe Gespreksgroep
ieuwe Meerbode
N
“Omgaan met Rouw” in Wilnis
De Ronde Venen - Heeft u enige
tijd geleden iemand die u dierbaar was verloren? Het kan soms
helpen om hierover te praten met
mensen die hetzelfde hebben
meegemaakt. De gespreksgroep
‘Omgaan met Rouw” biedt u deze mogelijkheid. Door in een gespreksgroep uw ervaringen, verdriet en emoties te delen, kunt u

herkenning en erkenning vinden.
De groep is erop gericht elkaar te
steunen en te stimuleren het verlies te leren hanteren en verder te
komen in het rouwproces. In zes
bijeenkomsten wordt er over verschillende thema’s gesproken bijvoorbeeld: omgaan met emoties
of het omgaan met reacties van
anderen.

Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146

Met dank aan sponsor AH Jos van den Berg

de Stichting Oude Hollandse Waterlinie en de foto dient wel te
zijn gemaakt binnen dat gebied.
Kijk op www.oudehollandsewaterlinie.nl en klik op de tegel fotowedstrijd. Daar vind je alle benodigde info. Foto’s insturen kan
tot 30 september naar contact@
ohwl.nl Naar dit mailadres kan je
ook eventuele vragen sturen.

Praten
De gespreksgroep is bedoel voor
mensen die willen praten over
een overleden persoon en behoefte hebben aan een luisterend oor maar ook graag willen
horen hoe anderen in een dergelijke situatie met verlies omgaan.
Waar en wanneer?
De groep wordt gehouden in
de Buurtkamer Wilnis, Dorpscentrum Willisstee (via achteringang), P. Joostenlaan 24, Wilnis.
De groep is op dinsdagavond van
19.30 uur tot 21.30 uur op 18 september, 2, 16 en 30 oktober, 13
en 27 november 2018. Aanmelden kan bij het Klanten Contact
Centrum van Tympaan-De Baat in
Mijdrecht dagelijks tussen 10.00
uur en 12.00 uur 0297-760260. U
wordt dan teruggebeld voor een
kennismakingsgesprek. Aan deze
gespreksgroep zijn voor inwoners
uit De Ronde Venen geen kosten
verbonden.

Heemschut vraagt met spoed monumentenstatus aan voor uniek huis in Uithoorn
Uithoorn - In Uithoorn heeft de
commissie Noord-Holland van
Erfgoedvereniging Bond Heemschut met spoed de monumentenstatus aangevraagd voor het
woonhuis Thamerlaan 14. Dit
unieke woonhuis uit 1911, gebouwd volgens de Amsterdamse School-stijl, dreigt gesloopt te
worden, terwijl het waarschijnlijk
het eerste woonhuis ontwerp van
Michel de Klerk is.
De Klerk zou later grote bekendheid verwerven als architect en
ontwierp onder meer het huidige
museum Het Schip (Amsterdamse School Museum over kunst, architectuur en huisvesting) in Amsterdam.
Op de huizenverkoopwebsite Funda.nl wordt sinds enige
tijd het perceel Thamerlaan 14
te koop aangeboden als bouwperceel. Voor die plannen moet
de huidige woning worden gesloopt.

Verschijnt woensdag
EDITIE 2: DE RONDE VENEN,
MIJDRECHT, WILNIS,
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EDITIE 3: UITHOORN,
DE KWAKEL, NES A/D AMSTEL
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ge week het college van B en W
van de gemeente Uithoorn verzocht over te gaan tot aanwijzing
tot gemeentelijk monument. Gezien de ernst van de bedreiging
heeft Heemschut de gemeente
gevraagd dit met de grootst mogelijke spoed te doen.

sinds 1911 en zet zich al meer dan
100 jaar onafgebroken in voor het
behoud van cultureel erfgoed.
Als erfgoedvereniging zetten we
ons in voor de bescherming van
waardevolle objecten en gebieden. Van een bedreigde theekoepel tot de verrommeling van NeZorgen
derland, bijvoorbeeld langs de
Heemschut maakt zich ernstig Heemschut
snelwegen. Dit werk doen we
zorgen over deze sloopplan- De Bond Heemschut bestaat met de inzet van vrijwilligers.
nen, want deze woning is dus
een werk van architect Michel de
Klerk. Deze architect was een van
de grondleggers van de Amsterdamse School. De Klerk heeft onder meer in Amsterdam Museum
Het Schip aan het Spaarndammerplantsoen ontworpen. Dit is
waarschijnlijk zijn eerste ontwerp
voor een woonhuis.
De woning aan het perceel Thamerlaan 14 heeft een onderhoudsachterstand. Maar het ontwerp is van een dermate kwaliteit
dat behoud absoluut moet worden nagestreefd en sloop zeker
tegengehouden moet worden,
zo meent de commissie NoordHolland.
Met bovenstaande argumenten
heeft Heemschut daarom vori-

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

WWW.MEERBODE.NL
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LEZERSPOST

Open brief aan B&W
van Uithoorn
Twee weken geleden hebben
in deze krant een artikel en drie
lezersbrieven gestaan over de
overlast die omwonenden ervaren van het multifunctionele
sportveld in het park de Groen
Rode Scheg. Dit kan u niet ontgaan zijn. Ook heeft u in de achterliggende periode weer tal van
meldingen over deze overlast
ontvangen.
Op 31 juli hebben de omwonenden een brief van u ontvangen,
waarin u op de ervaren overlast
ingaat; hulde daarvoor. Wellicht
zijn de genoemde publicaties
daarvoor de aanleiding geweest.
Maar, wat schrijft u nu precies
in deze brief? En wat gaat u nu
concreet doen tegen die overlast?
Wen maar aan overlast
U laat weten ‘een zekere mate
van geluid en vuil is bijna niet te
voorkomen in een park in de zomer. Dit was ook zo in de jaren
hiervoor’. U heeft het niet over
de overlast in de lente en in de
herfst, die bij redelijk weer ook
aanwezig is. Eigenlijk zegt u dus
tegen de omwonenden: “wen er
maar aan”.
Wel zegt u ‘uitwassen tegen te
gaan’, maar ontkracht dat direct
weer met de woorden ‘enige mate is dit (= overlast) inherent aan
samenleven in een drukke maatschappij’. Maar zeg nu eens eerlijk, vindt u ‘een zekere mate…’
en ‘enige mate…’, beide overduidelijke clichés voor de stedelijke
omgeving, écht van toepassing
op het park, dat reeds tientallen
jaren een oase van rust is met
spelende kinderen? En wanneer
wordt naar uw mening ‘een zekere mate’ en ‘enige mate’ overschreden?
Onacceptabele overlast

In uw brief beschrijft u wat u onder ‘uitwassen’ verstaat. U vindt
onacceptabele overlast ’lawaai tot ’s avonds laat, bekladding en vervuiling, af en aan rijdende brommers en auto’s na
22.00 uur’. Hoezo eigenlijk ‘na
22.00 uur’? Is lawaai, bekladding
en vervuiling, af en aan rijdende
brommers en auto’s vóór tienen
wel acceptabel? Waar baseert u
trouwens ‘22.00 uur’ op?
U denkt dat de overlast afgelopen dagen minder leek te worden, maar u kreeg toch weer
meldingen binnen, laat u weten.
Kunt u zich trouwens voorstellen
dat omwonenden weleens ‘meldings-moe’ kunnen zijn, omdat
maanden lang melden toch tot
niets heeft geleid? En realiseert
u zich dat wanneer er inderdaad
minder overlast zou zijn, de veroorzakers daarvan waarschijnlijk op vakantie zijn? En zij na
hun vakantie weer terugkomen?
Overigens is ´’s avonds laat´ een
fors understatement omdat het
lawaai regelmatig tot in de kleine uurtjes duurt.
Symptoombestrijding
U gaat door met iedere ochtend
schoonmaken, zegt u. Fijn, dan
kunnen de omwonenden daarmee definitief stoppen. Ook verwijdert u de bekladding zo snel
mogelijk. Ook dat is fijn, maar
kent wel een bijsmaak. Omwonenden hebben recent verzocht
om de graffiti te verwijderen. Namens u hebben zij het navolgende antwoord gekregen: ‘Het beleid van de gemeente Uithoorn
is dat alleen aanstootgevende teksten/ tekeningen worden
verwijderd.’ Kunt u zich voorstellen dat een dergelijk, uitvoorraad leverbaar antwoord als bui-

tengewoon frustrerend wordt ervaren?
Echter, beschouwt u deze activiteiten als iets normaals of is hier
sprake van een klassiek voorbeeld
van symptoombestrijding? Accepteert u hiermee niet gewoon
vervuiling en bekladding als een
soort onvermijdbaar gegeven? En
wat kosten deze activiteiten op
jaarbasis?
U suggereert overigens dat de
vervuiling alleen ná tienen wordt
veroorzaakt. De omwonenden en
de schoonmakers weten wel beter. Na tienen zijn er immers geen
pizza’s meer verkrijgbaar waarvan
de dozen achterblijven, evenals
de daarbij aangeschafte blikjes en
flesjes!
Uw oplossing
U schrijft: ‘Meer toezicht en aanwezigheid van o.a. jongerenwerk
moet ertoe leiden dat de overlast afneemt, we deze jongeren/
jongvolwassenen in beeld krijgen
en gepaste maatregelen kunnen
nemen. … We blijven de situatie
rond het speelveld volgen en kijken welke maatregelen we kunnen nemen om de overlast te beperken.’ Daartoe roept u de omwonenden op overlast te blijven
melden. ‘Hoe meer we weten over
de aard en de tijden van overlast,
hoe beter we toezicht kunnen inzetten.’
In de achterliggende maanden zijn er vele meldingen doorgegeven, waarin aard en tijden
zijn vermeld. Foto’s hebben u laten zien hoe de vervuiling er uit
ziet. Eigenlijk weet u dus al wat
u nu vraagt. U heeft dus simpelweg geen oplossing, is helaas de
voor de hand liggende conclusie.
Heeft u niet genoeg aan de meldingen en foto’s om nu maatregelen te kunnen treffen? Hoeveel en
hoe lang wilt u nu nieuwe meldingen ontvangen? Kunt u zich voorstellen dat omwonenden inmiddels niet meer zitten te wachten
op een dergelijke oproep van u?
Wat heeft u eigenlijk gedaan met
de reeds ontvangen meldingen?

Onze oplossing
Het kan u niet verbazen dat bij
de omwonende inmiddels de rek
eruit is. Uw oproep doet denken
aan de meldingen aan Schiphol
van overlast van vliegtuiglawaai:
we nemen kennis van meldingen, registreren de meldingen secuur en laten jaarlijks weten of er
sprake is van een toe- of afname.
Per saldo gebeurt er niets mee.
Met deze overlast moet op korte termijn wel iets gebeuren. En
dat kan. U bent bevoegd- dan
wel de burgermeester of de gemeenteraad op uw voorstel is
bevoegd - een Algemene Plaatselijke Verordening op te stellen.
Daarin kan worden verboden dat
het speelveld na een met omwonenden overeengekomen tijdstip
wordt gebruikt. Ook kan daarin worden opgenomen een samenscholingsverbod van meer
dan twee personen. Beide verboden kunnen met de bijbehorende sanctie (eerst een waarschuwing, vervolgens een boete) op
een bordje kenbaar worden gemaakt, naast uw bord met de afspraken over het (speelgedrag) of
elders in het park bij de hangplek.
Op deze manier kunt u het door u
beoogde toezicht – nu: handhaving door politie in plaats van boterzacht toezicht door jongerenwerk - gericht inzetten en gaat de
overlast daadwerkelijk tot het verleden behoren.
Uw antwoord
Het aardige van een open brief
als deze is dat u op de zelfde plek
uw antwoorden op de vragen en
uw reactie op de oplossing kwijt
kunt. Ongetwijfeld zijn de omwonenden en andere lezers van
deze krant daarin zeer geïnteresseerd. Wij rekenen erop dat u zo
sportief bent dat u deze uitdaging aanneemt!
Met vriendelijke groet, namens
het bewonerscomité ‘Geen beton op het gazon’,
W. Wahlen uit Uithoorn

Hondenbezitters geïnformeerd
per sticker?
Sinds een paar weken geldt in
de gemeente de Ronde Venen
dat een hond aangelijnd dient
te worden uitgelaten en een opruimplicht van hondenpoep.
Nu was de overlast van hondenpoep voor velen een doorn in
het oog en dat begrijp ik best. Je
dient je hond ook op te voeden
en te leren waar hij zich mag en
kan ontlasten en dat is niet in
speelperkjes of in een plantsoen
voor iemands deur. Mijn hond
is altijd onder appel en ik vind
het dus eigenlijk super jammer
wanneer mijn hond voor altijd
aan de lijn moet lopen. Maar ik
ben als hondenbezitter en hondenbelastingbetaler nog onplezieriger verrast door de manier waarop nieuwe regels kenbaar zijn gemaakt, namelijk via
stickers op aanwezige prullenbakken!
Gemeente, bedenkers en uitvoerders…. Was het niet verstandiger geweest de belastingbetaler netjes via een brief (de
hondenbezitters zijn immers
geregistreerd) op de hoogte te
stellen? Doe daarbij een voorbeeld van een opruimzakje of
beter nog pak het op een leuke
manier aan en verstrek een zakjesdipenser bij die brief, die iedereen d.m.v. een musketon- of
sleutelringsluiting aan zijn riem
kan bevestigen in plaats van te
stellen dat zakjes zijn af te halen
bij de gemeentewerf of het gemeente huis. Het komt zoveel
vriendelijker over.
Overigens de gemeentewerf
zelf was ook niet op een nette
manier geïnformeerd merkte ik
op toen ik er zakjes kwam halen
en die zouden het toch ook als
eerste moeten weten!!
Zouden we dan alle informatie
uit de streekbladen moeten halen? Nee want er worden via de
gemeente ook Nee Nee stickers

verspreid dus dat dekt de lading
hondenbezitters ook niet.
Als
hondenbelastingbetaler
ben ik daarom zeer teleurgesteld over deze vorm van communicatie en over het feit dat er
verder vooralsnog voor de honden zeer weinig tot geen voorzieningen zijn. Waaraan werd de
tot nu toe afgedragen hondenbelasting eigenlijk aan uitgegeven??
Creëer op de eerste plaats meer
hondenuitlaatplaatsen en maak
afloopstijgers voor honden op
diverse plekken in de Kerkvaart
zodat een hond met deze hitte moeiteloos kan afkoelen. De
kanten zijn nu veel te hoog (zeker met de toegenomen droogte). Op zwemplekken zoals in
Vinkeveen waar honden aangelijnd zijn toegestaan is een hond
vaak niet welkom in het zwemwater.
Plaats extra afvalbakken in wijken en hang daar ook rollen met
zakjes aan.
En een sticker op vuilbak aan de
rand van een hondenlosloopterrein (tweede zijweg Mijdrecht) is
natuurlijk helemaal not done, of
de gemeente moet er lieslaarzen bij hangen in verschillende maten zodat je allemaal door
het vaak torenhoge gras naar de
drollen kunt gaan speuren.
Hondenpoep is overigens milieuvriendelijk omdat het vanzelf afbreekt. (Zonder plastic zakje weet ik dat zeker) Dus
geef mensen die zomaar hun
vuil “ontlasten”langs de weg of
op recreatieterreinen met onafbreekbaar materialen liever een
hoge boete.
Het landschap, de woonomgeving en het milieu knappen er
zichtbaar van op!!
R de Groot

Marktkoopman
ek
van de we

Peter Vermeij Jr.
Holland Kaascentrum

De komende weken wordt elke keer een marktkoopman of
koopvrouw van de Weekmarkt Mijdrecht in het zonnetje gezet.
Al eerder kwam de naam Peter
Vermeij u bekend voor in de
reeks artikelen over de marktkoopman. Maar dat is de man
van de damesmode en de
vader van Peter Vermeij van
Holland Kaascentrum die met
een eigen verkoopwagen ook
op de Weekmarkt staat, bijna
naast de ingang van het gemeentehuis op het Raadhuisplein. Peter Vermeij is ondanks
zijn jeugdige leeftijd van rond
28 jaar een ondernemer die
weet wat hij wil. Voordat hij op
de markt kwam had hij al een
paar jaar elders ‘in de kaashandel’ gewerkt.
Dat vond hij leuker dan kleding verkopen wat zijn vader
doet. Het is maar waar je hart
naar uitgaat. “Ik kreeg een paar
jaar geleden de kans om een
eigen kaashandel op te zetten
en met en rijdende kaaswinkel
sta ik nu op de weekmarkt in
Mijdrecht, maar heb nog enkele plaatsen waar ik door de
week op de markt sta, zoals in
Bodegraven, Castricum en Alkmaar. Druk genoeg dus,” laat
Peter weten die inmiddels een
mooi klantenbestand heeft
opgebouwd. Geen wonder
met zoveel variaties aan heer-

lijke kaas. Peter biedt met zijn
kaaswagen een breed aanbod
aan (h)eerlijke Hollandse en
buitenlandse kazen, vers van
het mes, maar ook schapen- en
geitenkaas en niet te vergeten
eieren. Voor de liefhebbers
biedt Peter een keur aan Hollandse kaas in vele varianten
als jong speciaal, zacht belegen, Noord-Hollands belegen,
extra belegen, oude Hollander,
Maaslander, 35+, 20+, minder
vet, graskaas, kaas van de boerderij, geitenkaas, komijnenkaas en allerlei buitenlandse
kazen waaronder Yersey kaas
en noem maar op. Op zijn website www.hollandkaascentrum.
nl ziet u het complete assortiment. Daarop vindt u ook een
link met recepten om gerechten te maken met Hollandse en
buitenlandse kaas. Elke donderdag heeft Peter ook verrassende acties in petto voor
zijn klanten op de Weekmarkt.
Deze week met classe royale
en milde geitenkaas. Mocht
hij net vakantie zijn, dan staat
hij na die tijd weer helemaal
voor u klaar op de Mijdrechtse
Weekmarkt. Een echte aanrader om zijn kaaswinkelwagen
te bezoeken!

‘Zomeractiviteiten gaan
tweede week in

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

Uithoorn - Buurtbeheren Europarei en Zijdelwaard kijken tevreden terug op de eerste week van
de zomeractiviteiten. Vier van de
vijf georganiseerde kinderactiviteiten werden druk bezocht, helaas moest de rolstoelwandeling
wegens onvoldoende animo afblazen. Mama Coelia trok met
haar Muziekbeleving twee keer
een vol huis. De eerste groep, kinderen van drie t/m zeven jaar,
deed enthousiast mee aan de
op hun leeftijd afgestemde opdrachtjes. Ook de wat oudere kinderen, acht t/m twaalf jaar, genoten volop van de aangeboden
spellen. Voor sommigen was het
echt een belevenis te voelen wat
muziek met en voor je kan doen.
Meer dan honderd kinderen
kwamen op de Water- en Speelpret bij het Duet af. Vanwege de
droogte en de vraag geen water
te verspillen kon de brandweer
niet meehelpen de feestvreugde
te vergroten. Toch vermaakten de
kinderen zich prima met de andere spellen. Voor de waterglijbaan
en het levende sjoelen gingen
ze graag in de rij staan. Ook het
waterdragen met een helm op
je hoofd werd druk bezocht. Bij

het knikkers rapen – met je tenen
binnen een minuut zoveel mogelijk knikkers uit het water vissen
– was het een gezellige drukte.
De winnaar lukte het om er drieentwintig boven water te halen.
Ook de Beautymiddag voor iedereen vanaf tien jaar werd goed
bezocht. De bezoekers zagen en
leerden hoe je met heel eenvoudige middelen leuke versieringen
kunt maken. Ook wat je daarmee
kunt doen om jezelf te verfraaien.
Kortom, een heel leuke middag.
Voor deze week staan opnieuw
activiteiten op het programma. Woensdag is er in de Bovenboog (Johan de Wittlaan) voor
kinderen van vijf t/m 12 jaar van
twee tot drie en van half vier tot
half vijf gelegenheid hun creativiteit uit te leven op klei. Donderdagmiddag is er een Speurtocht in het Libellebos voor kinderen van vier t/m twaalf jaar. Deze begint om twee uur bij de ingang van de kinderboerderij bij
de Arthur van Schendellaan. Opgeven kan bij Sanne_meijer39@
hotmail.com. In week drie (14 en
15 augustus) en week vier (21 en
24 augustus) zijn er opnieuw activiteiten.’
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dilemma waar je als wethouder
voor staat: een balans zoeken tussen economische bedrijvigheid,
tevreden ondernemers en omwonenden, goede bereikbaarheid en een aangenaam verblijf.
Iedere partij heeft daarbij zo zijn
wensen en eisen.”

Er zijn plannen om het Amstelplein te gaan ontwikkelen tot een prettig verblijfsgebied

Uithoorns dorpscentrum wordt in
stukjes ontwikkeld
Uithoorn - In ons gesprek dat wij
kortgeleden hadden met wethouder Jan Hazen, blijkt dat hij
niet alleen een ambitieus bestuurder is, maar ook over kennis van zaken beschikt en graag
resultaten boekt. Hij liet dat in de
uitgave van deze krant op 18 juli
over het nieuwe woonproject De
Rede aan de Wilhelminakade uitgebreid weten. Voortgang zou hij
ook graag willen met het dorpscentrum wat hij toch breed ziet,
vanaf ongeveer het Oude Spoorhuis tot en met het Amstelplein,
Schansgebied en het gemeentehuis. Veel inwoners zien het
dorpscentrum wat in het slop geraakt, terwijl er zoveel plannen
zijn gepresenteerd en waarbij het
toenmalige college uiteindelijk
koos voor uitvoering van het plan
‘Dorpshart aan de Amstel’. Daarover is sinds een jaar nooit meer
iets over vernomen. Hazen heeft
daar toch een ander beeld bij en
geeft er uitleg over. “We hebben
in de plannen een aantal knippen
moeten maken want op sommi-

ge zaken heb je als bestuur invloed en op andere weer niet. Als
voorbeeld de Schanskerk; ook al
zouden we graag willen maar
daar kunnen we momenteel
niets mee. De kerk is eigendom
van het Bisdom in Haarlem. Er
zijn veel initiatieven bekend om
met het gebied iets te doen en
die verwijzen wij braaf door naar
het Bisdom. Wij vinden natuurlijk wel wat van de huidige situatie, maar verwachten echter dat
we daar niet voor midden of eind
volgend jaar helderheid over
krijgen,” weet Hazen. Hij wijst er
op dat zowel de gemeente Uithoorn als het Bisdom hun eisen
en wensen hebben ten aanzien
van het ontwikkelen van het gebied waarbij ook de beide torens
van de kerk beeldbepalend zouden moeten blijven voor het (beschermd?) dorpsgezicht. Het kan
allemaal dus nog wel even duren.
“Aan de andere kant willen we
ook niet dat over twintig jaar de
kerk en omgeving er nog steeds
zo bij staan als nu met de hek-

De rommelige situatie rond de Schanskerk blijft voorlopig zoals die is

SeniorWeb DRV. Weet u
ons nog te vinden?
Regio - Het is dit najaar alweer 18
jaar geleden dat een werkgroep
van vijf vrijwilligers onder auspicien van de Stichting Leefbaarheid
aan de Kerkvaart 2 te Mijdrecht
een PC internetcafé opende. Iedereen kon daar in oktober 2000
proberen op een van zes geïnstalleerde computers (allemaal krijgertjes) de muis en het toetsenbord aan de praat te krijgen en als
dit lukte ook nog wat te internetten. Het duurt dan ook niet lang
of het onderkomen aan de Kerkvaart groeit uit tot een echt PC
leercentrum, waar Windows de
hoofdrol speelt en het aantal cursisten alsmaar blijft groeien. Begin 2005 laat de gemeente plotseling weten dat de activiteiten
van de werkgroep niet langer gezien worden als kernactiviteit van
Stichting Leefbaarheid. Het vijftal
moet kiezen of zelfstandig verdergaan of het leercentrum een
breder karakter geven. Zij kiezen
voor het eerste. In april dat jaar
gaan Ger, Frans, Gert, Ype en Joop
naar de notaris en richten daar de
Stichting Seniorweb DRV op.

ontruimd moet zijn, moet er een
andere ruimte gevonden worden.
Dat lukt in het Prinsenhuis. Maar
ook daar blijkt de gemeente een
vinger in de pap te hebben want
het voormalige schooltje moet
plaats maken voor nieuwbouw.
Dus wederom verhuizen. In oktober 2009 met de hele inventaris naar het industrieterrein, naar
een door de gemeente gehuurde
ruimte aan de Energieweg. Maar
ook hier is de beleving van korte
duur, want drie jaar later komt de
gemeente met andere plannen
en mag SeniorWeb DRV weer verhuizen.

Leercentrum
Het leercentrum in Mijdrecht
bestaat nog steeds. Na drie gedwongen verhuizingen zit het alweer ruim vijf jaar in de openbare
bibliotheek aan de Doctor J. van
der Haarlaan.
SeniorWeb DRV noemt het geen
café meer, maar wijst mensen die
hun digitale vaardigheden willen
opvijzelen naar hun computercursussen in het leercentrum en
de inloopmiddagen.
Onderkomen
Elke maandag- en woensdagmidOmdat het onderkomen aan de dag tussen 2 en 3 kan iedere SeniKerkvaart voor 1 augustus 2005 orwebber binnenlopen met lap-

ken er omheen. Dat is ook geen
gezicht. Het gebouw is overigens
wel veilig. Maar er moet wel een
keer wat gebeuren.”
Amstelplein
De wethouder haakt in op vragen
hoe het er met het Amstelplein
voor staat “Daar zijn we nu actief
mee bezig ook al zie je daar nog
niets concreets van. Voor de goede orde, het gaat even over het
Amstelplein zelf achter het winkelcentrum naast het gemeentehuis. De bedoeling is dat het gebied vanaf het Kruidvat aan de
Schans met de winkelpassage en
het plein tot aan het Zijdelmeer,
ontwikkeld wordt tot een mooier aanzien, met een fraai plein,
groen en een hoge verblijfswaarde. Wellicht inclusief het opknappen van de gevels er omheen.
We willen er dus meer een eenheid van maken. De keerlus voor
de buis verdwijnt en de bushalte wordt op een andere manier ingepast in de nieuwe situatie. Om de aanpassing te realiseren hebben we van het Schipholfonds een subsidie gekregen. We
hebben een avond met zowel de
ondernemers als de klankbordgroep achter de rug die bestaat
uit zowel ondernemers als omwonenden. Met elkaar willen bekijken hoe het plein eruit moet
gaan zien waarbij ook het Zijdelmeer wordt betrokken. De doorgaande wegen worden hierbij
natuurlijk ook in beeld gebracht
om die in het geheel in te passen. De winkels en het winkelcentrum moeten daarbij wel goed
bereikbaar blijven en daarom zal
het niet eenvoudig zijn. Dat is het
top, mobieltje of tablet en problemen aan de orde stellen. Een
team van zes, door de wol geverfde vrijwilligers, bijgestaan door
Gré, die voor de koffie zorgt, staat
dan klaar om hulp te bieden. Veel
vragen gaan over email, het synchroniseren met andere apparaten, proberen die kleine berichtjes te begrijpen die steeds op het
beeldscherm terugkomen. Ander
vragen betreffen schoonmaken,
opruimen en het overzetten van
gegevens.
Maar gesproken Engels omzetten
in geschreven Nederlands lukt
ons niet. Daar zijn zoekmachines
voor.

Dertien thema’s
Jan Hazen zegt het onlangs te
hebben laten uitzoeken dat voor
het hele dorpscentrum in het eerste masterplan ooit dertien thema’s zijn opgenomen waar men
aan tegemoet wilde komen. Die
variëren van dorpsgezicht tot bereikbaarheid, van verkeersveilig tot historisch, van sociaal tot
ecologisch, van cultuur tot participatie enzovoort. Niet in de laatste plaats: wat gaat dat allemaal
kosten? Jan: “Wel dertien kikkers
die allemaal uit de kruiwagen willen. Dat maakt onder meer dat
dit soort processen vrij lang duren en complex zijn. Als gemeente moet je dan kiezen voor het algemeen belang en dat roept dan
ook weer tegenstanders op die
het met een bepaald gekozen
beleid weer niet eens zijn. Daarnaast hadden we te maken met
marktpartijen die het dorpscentrum mee wilden ontwikkelen.
De crisis kwam er tussendoor en
later waren er andere prioriteiten die de ontwikkelaars stelden.
Daarom hebben wij als gemeente besloten dat we het dorpscentrum in stukjes gaan opknippen
om te gaan ontwikkelen zonder
dat we in eerste aanleg afhankelijk zijn van derden. Het Amstelplein is van de gemeente dus
daar kunnen we zelf wat mee.
Verder wordt het winkelcentrum
binnen afzienbare tijd een stukje verbouwd, voornamelijk het
deel van AH Jos van den Berg aan
de Schans en in de Passage. Daar
sluit de openbare ruimte op aan,
dus daar kan je ook al rekening
mee houden en dit op elkaar afstemmen. Al met al willen we samen met ondernemers en leden
van de klankbordgroep een zekere mate van flexibiliteit inbouwen bij het ontwikkelen van het
Amstelplein. Wij willen ons op dit
moment niet al zeer vastpinnen
op de plannen want dan wordt alles weer in beton gegoten. De ervaring is dat als je iets bestuurlijk
vasttimmert het ook gaat vastlopen. We willen er dus wel de nodige flexibiliteit in houden, maar
het wordt zonder meer een mooi
project om te realiseren,” aldus
wethouder Jan Hazen die ook
zijn visie geeft over de ontwikkeling van het deel van het oude
dorp aan de ‘andere kant’ van de
Koningin Máximalaan. Daarover
leest u meer in een volgende uitgave van deze krant.
Wordt vervolgd dus.
to’s in de cloud, waardoor ze altijd
en overal beschikbaar zijn
De cursus Veilig gebruik van internet omvat twee lessen van
twee uur waarin aan de orde komen: internetbankieren, facebooken en e-mailen zowel thuis
als op vakantie met uw Windows
computer.
Neem voor die cursus uw eigen
laptop met Windows 7 of Windows 10 mee.

Dit najaar in de openbare
bibliotheek te Mijdrecht:
Windows 10. Acht maandagochtenden te beginnen 3 september.
Windows 10. Acht woensdagochtenden te beginnen 19 septemCursussen
ber. Bestandsbeheer. Vier vrijdagDe cursus Windows 10 omvat ochtenden te beginnen 28 sepacht lessen van twee uur waarin u tember. Google Foto’s. Vier dinsleert omgaan met de muis, toet- dagochtenden te beginnen 25
senbord en touchpad. U leert tek- september. Veilig internetten.
sten te typen en te bewerken. Do- Twee donderdagochtenden te
cumenten opslaan en te openen. beginnen 27 september.
Werken met bestanden en mappen. Surfen over het internet en Dit najaar in het
werken met email.
buurtnest in Uithoorn:
De cursus bestandsbeheer omvat Windows 10. Acht maandagmidvier lessen van twee uur hoe met dagen te beginnen 24 september.
de Verkenner in Windows 10 be- Voor informatie en aanmelden
standen en mappen te ordenen, 0297-282938 of 06 5345 4196
zoals het overbrengen van fo- of een mailtje naar seniorwebto’s en documenten van mobiel- drv@gmail.com. Kijk ook eens op
tje naar bijv. de laptop en die daar www.seniorwebderondevenen.
netjes te rangschikken.
nl Zo niet dan zien we u graag
De cursus Google Foto’s omvat tijdens de inloopmiddagen. Elvier lessen van twee uur over het ke maandag en woensdag in de
opslaan en rangschikken van fo- bieb van twee tot drie.

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

Wilgenweetjes

Knotwilgen langs de waterkant zijn beeldbepalend voor
het Nederlandse landschap.
Wereldwijd zijn er wel 400
soorten wilgen, waarvan er
12 in ons land voorkomen. De
wilg is door zijn wortelstelsel
nuttig als oeverversterker. Een
veel voorkomende wilg is de
schietwilg. Deze groeit wel 2
meter in een jaar. Een tak in de
vochtige grond gestoken loopt
in een paar maanden uit tot
een boompje. Een schietwilg
kan wel 30 meter hoog worden, maar wordt meestal geknot op een hoogte van 2 meter en is dan een knotwilg. (elke wilg die geknot wordt is een
knotwilg). Het hout is zacht;
‘waaibomenhout’ . Daardoor
worden de meeste bomen niet
ouder dan 40 jaar. Door het
knotten stopt de lengtegroei.
De verdikking aan de basis
wordt de ‘knot’ genoemd. De
eerste wilgentenen zijn dun,
maar na enkele jaren knotten
worden de loten steeds dikker. Stop je met knotten dan
worden deze takken langer en
zwaarder en gaan doorbuigen.
Door het gewicht en invloed
van de wind kan de hoofdstam
in de lengterichting scheuren.
Zo kunnen de meest bizarre
vormen ontstaan. Zolang een
deel van de bast in de lengterichting intact is, blijft de sapstroom op gang en gaat de
wilg niet dood.
Door het herhaaldelijk knotten ontstaat bij oudere bomen een humusrijk kommetje

in de ‘knot’. Daar kunnen zaadjes van andere planten inwaaien. Een ‘natuurlijke bloempot’
voor vlier, lijsterbes, brandnetel enz. Door inwerking van
het weer wordt zo’n kommetje steeds dieper. Het water dat
erin blijft staan, doet het hout
van binnenuit rotten en zo
ontstaan er holtes in de boom.
Kleine zoogdieren, vogels en
insecten maken daar dankbaar
gebruik van als slaapplaats
of om in te nestelen. Eenden
nestelen graag in de knot. De
in donspak gehulde pulletjes
ploffen zonder valschade naar
beneden.
Wilgentenen worden vanouds
gebruikt als geriefhout. Van de
buigzame wilgentenen worden manden en afscheidingen
gevlochten. Ook worden ze
gebruikt als zinkstukken voor
waterwerken. Van dikkere takken werden stelen gemaakt
voor gebruiksvoorwerpen.
Al vóór de jaartelling is de
pijnstillende en koortswerende werking van wilgenbast
ontdekt. Er bleek salicine in te
zitten. Een natuurlijke aspirine.
De wilgen bloeien al vroeg in
het voorjaar met de bekende
katjes. Voor bijen en andere insecten is de nectar hieruit een
belangrijke energiebron. Ze
zorgen tegelijk voor verspreiding van stuifmeel.
En geloof me of niet, af en toe
vind je een schat in zo’n holle
wilg.
Gerda Veth, IVN-natuurgids

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

Live muziek bij
Brouwerij de Schans
Uithoorn - Iedere eerste en derde zondag kunt bij Brouwerij de
Schans in Uithoorn, vanaf 15.00
tot 17.00 uur genieten van live
muziek van de veelzijdige band
Tarango. Ze spelen vele mooie eigennummers en prachtige covers
van andere artiesten. Tarango,
heeft een breed scala aan Amerikaanse muziekstijlen.
Er worden elke keer andere gastartiesten uitgenodigd waardoor
het steeds verrassend en nooit

hetzelfde is. Wat is en nou lekkerder dan genieten van mooie muziek op een zonnig en beschut
terras.
Voor de prijs hoef je het niet te
laten, want de toegang is gratis.
Bierbrouwerij en Distilleerderij
De Schans vindt u op: Schans 21 1421 BA Uithoorn – 085-8887523.
Wel belangrijk om te weten is dat
de ingang aan de achterzijde van
het gebouw zit tussen nummer
15 en 17
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Nieuwe AH Jos van den Berg wordt
innovatieve super!
Vervolg van de voorpagina.

29.000 nieuwe producten die
goeddeels op een bijzondere maHet stuk winkelruimte aan de nier gepresenteerd en aangeboSchans waar Gall&Gall, Iets voor den worden,” weet Gertjan. “Er koKids, de Bruna en Bakker Bart men allerlei thema-eilanden met
zaten, wordt erbij getrokken. verse producten in groente en
Gall&Gall gaat naar de locatie fruit, waaronder ook biologische;
waar vroeger de Blokker geves- een vlees-eiland met o.a. een grill
tigd was, tegenover Kaas en Zo. & steak meubel en een grote vaMaar er moet nogal wat gestript riëteit aan vers gesneden vleesen gebouwd worden, te begin- waren; een ‘borrelgemak eiland’;
nen aan de buitenkant.
een broodafdeling met afbakDaarom staat er een blauwe af- ovens voor een brede variatie aan
scherming rond het pand aan (vers) brood, glutenvrij brood,
de Schans,” licht Patrick van der quiches, banket en bonbons; een
Helm toe die samen met Gert- koffiemeubel; lange winkelstrajan Roeleveld de virtuele rond- ten voor een ongelofelijke range
gang in de nieuwe winkel van uit- zuivelproducten, bier en andeleg voorzag. Althans voor zover re dranken, een actiestraat, een
die er volgens het huidige plan diepvrieshoek met diepvriescelgaat uit zien en waarbij de hoog- len voorzien van de modernste
tepunten hier worden genoemd. en milieuvriendelijke koelmiddeVoor u als lezer voor de beeld- len en ga zo maar door.”
vorming. Er kunnen nog elementen bijkomen, maar ook afvallen. Scan & go
“Wat wordt nagestreefd is een XL Maar er is meer want toekomstiopstelling van elementen – een ge klanten kunnen ook bij diverse
zogeheten Deli-afdeling – in een modules hun gang gaan om zelf
‘Large-winkel’ wat de nieuwe AH hun producten te vergaren door
super van Jos gaat worden. Dus bijvoorbeeld verse kruiden te
geen XL-winkel in die zin maar knippen, diverse soorten (verse)
wel zoveel mogelijk met de faci- groente, pepers en andere ingreliteiten ervan. Het gaat om ruim diënten te scheppen etc. Vanzelf-

sprekend komt er een servicebalie, maar er zijn straks ook twee inen uitgangen waarvan de huidige in het winkelcentrum plus een
op de plek waar vroeger de Bruna was. Er zijn tien betaalpalen en
vier kassa’s gepland. Er wordt veel
aandacht besteed aan betalen via
scan & go. Er is besloten om vooralsnog uitsluitend staatsloten te
gaan verkopen. Verder zal er volgens Jos nog ‘gesleuteld’ moeten
worden aan het personeelsbestand en de functie-indeling.
Nu omvat dat ongeveer 120 medewerkers, maar dat zullen er
straks wel meer gaan worden.
Komt bij dat in de omvorming
naar een innovatieve super ook
bijscholing nodig is.
Bij dit alles zal ook een aparte afdeling worden gerealiseerd voor
het afhalen van Bol.com artikelen
die door klanten online zijn besteld en bij AH Jos van den Berg
kunnen worden afgehaald als
thuisbezorgen om welke reden
dan ook niet mogelijk is. Bijvoorbeeld omdat men overdag wegens werkzaamheden niet aanwezig is en ook de buren niet
thuis zijn.
Tegen de tijd dat de bestaande

Op en top vakantiegevoel bij de BSO
van Solidoe op de Solidoe Camping!
Regio - Yessss, het is zover, Zomervakantie en alle basisschool
leerlingen zijn heerlijk 6 weken
vrij! Vaak zijn de ouders niet zo
lang vrij en moeten zij gewoon
werken. Daarom hebben we bij

de BSO van Solidoe elke vakantie weer een gevarieerd vakantie programma. Dit jaar voor het
eerst zelfs vier weken lang een
echte Solidoe Camping. Daar willen we de kinderen die naar onze

BSO komen een te gekke vakantie bieden. De Solidoe Camping is
er om een op en top vakantie gevoel te geven op een echte camping. We hebben onze tenten opgezet bij de Atletiek Vereniging in

Bandbrouwerij introductieworkshop

“let’s make the music”

Een blije Jos van den Berg ziet na
tien jaar steggelen zijn wens eindelijk in vervulling gaan
supermarkt zijn deuren moet sluiten om over te stappen op de geheel nieuwe versie - dat zal medio
februari 2019 zijn - vergt de verhuizing en inrichting tot en met
de heropening volgens Jos een
kleine twee weken. De ene zaterdag dicht en veertien dagen later
op zaterdag weer open. Maar zover is het nog lang niet. Er kunnen
nog wijzigingen en aanvullingen
op het concept komen. Om die
reden kan en wil men ook nog
geen plattegrond van de nieuwe
winkel laten zien. Dat komt ongetwijfeld later nog wel een keer.
Wij volgen de ontwikkelingen en
houden u daar samen met AH Jos
van den Berg en zijn team graag
van op de hoogte.
Aalsmeer en hebben ons eigen
Solidoe Activiteiten team. Zij hebben een geweldig, sportief, fun en
actief programma bedacht. Elke
week is er keuze uit weer andere activiteiten. Natuurlijk zijn er
springkussens, buikschuifbanen
met water, Mad Science komt, er
kunnen hutten gebouwd worden,
Capoeira workshops, oud Hollandse spellen, Bumperballen en
nog veel meer. De kinderen blijven er niet slapen, maar kunnen
de hele dag gebruik maken van
alles op de camping. Naast deze
activiteiten per week, zijn er dagelijks een aantal vaste activiteiten. Zo kan je altijd bij ons voetballen op het voetbalveld. Knutselen op de eigen kampeerplek of
in een grote tent. Er is ook tijd en
ruimte om te niksen of lekker een
boek lezen, maar natuurlijk ook
met vrienden en vriendinnen een
potje kaarten. Er is zelfs een Solidoe Camping Lied inclusief Karaoke Clip dankzij het MeezingTeam. Op de Solidoe Camping
geldt niets moet en alles mag!
Nou ja, bijna dan, er moet genoeg
gedronken en ingesmeerd worden en vooral heel veel plezier gemaakt worden. Zo kunnen we alle
Solidoe BSO kinderen tijdens de
grote vakantie echt het vakantiegevoel geven!

Open Uithoorns doublettenkampioenschap
Uithoorn - Het 32e Open Uithoorns
doublettenkampioenschap sloot de toernooireeks voor
wedstrijdspelers af. Met een deelname van 38 doubletten kon de
organisatie zeer tevreden zijn. Te
meer daar in Rijswijk een toernooi
werd afgelast wegens te weinig
inschrijvingen. Er werd een voorronde van twee partijen gespeeld.
Deze partijen werden op tijd gespeeld om de duur van het toernooi wat te beheersen. Dit betekende dat als na 45 minuten nog
geen 13 punten door een equipe gescoord waren er tweemaal
een extra werpronde gespeeld
konden worden. Dat dit een goede greep was van de organisatie bleek wel, want in een partij
bleek de eindstand na 1 uur spelen 5-4. Slechts zes van de 38 partijen in de voorronde bereikten de
13 punten niet. Na de voorronden
gingen de zestien besten naar het
hoofdtoernooi (A-poule), de volgende zestien naar de B-poule en
de resterende acht equipes naar
de C-poule. De equipes, die in de
A- en B-poule de eerste partij verloren gingen nog door in hun respectievelijke troosttoernooi (complementaire). Daarna verliezen
betekende uitschakeling. In de C-

poule speelden de equipes nog
drie voorgelote partijen. Onder
de 38 equipes waren er vier van
Boule Union Thamen. Drie equipes plaatsten zich voor de B-poule, waarin alleen de equipe Jannie
van Kooten/Hans vd Wal hun partij wisten te winnen. Echter een
ronde later was het door verlies
voor hen einde toernooi.
Uitgeschakeld
De equipes Andries en Nicky Petersen en Ina Hoekstra/Henk v
Rekum moesten verder in de complementaire B. Andries en Nicky werden daarin uitgeschakeld
door de equipe Poel/Veldhuis. Ina
en Henk versloegen achtereenvolgens de equipes Suanet/Meijer
(13-4) en Smithuis/Belterman (138) om in de finale uit te komen tegen de equipe Griepink van Sporting Badhoevedorp. Voor deze
partij werd de schaduw onder de
eiken opgezocht. Met goed spel
werd de partij met 13-6 beslist in
het voordeel van Ina en Henk. De
vierde equipe van Boule Union
Thamen bestond uit moeder en
dochter Depping. Zij kwamen uit
in de C-poule. Helaas mochten zij
deze dag geen overwinning vieren. Hun relatieve onervarenheid

Regio - Ook al is het vakantie: muziek maken kan altijd! Als je altijd
al eens hebt willen proberen hoe
het is om in een bandje te spelen maar niet goed weet met wie
en hoe je daar dan aan begint is
door zangcoach Greetje de Haan
uit Mijdrecht het idee opgevat
om samen met bandcoach Jan
Voortwist een workshop te organiseren waarbij je dit kunt leren:
De Bandbrouwerij zomerworkshop “let’s make the music”
De workshop wordt gegeven in
het Oude Parochiehuis aan Bozenhoven 152 en duurt drie avonden: woensdag, donderdag- en
vrijdagavond 22, 23 en 24 augustus van 19.30-22.00 uur. Je leert
hier de basisvaardigheden en er
worden meteen een aantal leuke
pop of rocknummers met elkaar
gerepeteerd die kunnen worden
gepresenteerd op een miniconcert tijdens aftrap van De Bandbrouwerij in het Oude Parochiehuis op vrijdag 7 september!
Workshop
Deze workshop is bedoeld voor
jonge muzikanten tussen 12 en
21 jaar, hoeveel ervaring je hebt
is niet belangrijk maar je moet
wel een aantal muzieklessen heb-

“Ik ben van de
politie!”

Uit de bocht
Mijdrecht – Vorige week
woensdagavond vloog op de
Bozenhoven in Mijdrecht een
auto uit de bocht. Het ongeluk gebeurde rond middernacht. De bestuurder verloor
door nog onbekende oorzaak
de macht over het stuur waarna hij ruim 100 meter verder in
een voortuin belandde.De politie was snel ter plaatsen en stelde een onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in.

Scooter in
sloot gegooid

speelde hen parten op het zeer
droge terrein, waar het controleren van de snelheid van de boules
erg moeilijk was. Toch keken ook
zij terug op een prettige dag.
Sterk
In de A-poule speelden een aantal zeer sterke equipes waaronder
tweevoudig winnaar van dit toernooi (Henk v Boeschoten/Partick
Bosch 2015 en 2016), de nummers
twee van 2017 (Jaap Kivits/Tino
Rodriguez) en drievoudig winnaar
van de Vrijdagavondcyclus Marcel v Nieuwenhuizen/Davey Kooijman. De equipes Boeschoten/
Bosch en Kivits/Rodriguez werden
door resp. de equipes Zijlstra en
Kaandorp naar de Complementaire A verwezen. Uiteindelijk bleven
de equipes Nieuwenhuizen/Kooijman en Scholten/Vinke (voormalige Nederlandse kampioenen)

over in de finale van de A-poule.
Het werd een vrij eenvoudige 134 overwinning voor Nieuwenhuizen Kooijman, die voor de derde
keer in drie weken een toernooi
van Boule Union Thamen wonnen.
De winnaars:
A-poule Marcel v. Nieuwenhuizen/
Davey Kooijman (Gouda/L’ Esprit);
A compl. Thomas v. Drunen Littel/
Wim Santhuizen (PUK/Atlantic);
B-poule Max Tophoven/Els Hummel (Meteoor)
B compl.
Ina Hoekstra/Henk v.
Rekum (Boule Union Thamen)
C-poule Eric v.d. Sluys/Marco Eveleens (LMI/Elza-boules).
Dit was het laatste toernooi met
externe deelname voor dit jaar. De
activiteiten van Boule Union Thamen zijn nu weer gericht op de eigen leden met op 19 augustus het
clubkampioenschap doubletten.

ben gevolgd of in ieder geval serieuze interesse hebben om in een
band te leren spelen. Aanmelden
kan via info@kunstronddevenen.
nl. Je kunt hier ook terecht voor
al je vragen over de workshop
en de Bandbrouwerij in het algemeen. Deelname kost 25 euro per
persoon, de inschrijving sluit op
18 augustus. Je kunt deze workshop zien als een introductie voor
het in de regio inmiddels welbekende bandcoaching concept De
Bandbrouwerij. De Bandbrouwerij is in 2015 gestart met als doel
muzikanten bij elkaar te brengen om nieuwe bandjes te vormen waarmee het regionale muziekcircuit nieuw leven ingeblazen kan worden en dat is gelukt
want in Aalsmeer zijn er inmiddels meerdere bands uit ontstaan
waar regelmatig optredens mee
worden georganiseerd. De Bandbrouwerij wordt sinds vorig jaar
ook in Mijdrecht georganiseerd.
Tot nu toe op donderdagavond,
maar vanaf september is de Bandbrouwerij om de week op vrijdagavond te vinden in het Oude Parochiehuis. Meer info is te vinden op
de Facebookpagina van De Bandbrouwerij: https://www.facebook.
com/bandbrouwerij/

Uithoorn - In de nacht van
woensdag 1 op donderdag 2
augustus is bij de Gasperiflat
een scooter gestolen. De eigenaren zijn de volgende ochtend een zoektocht in de omgeving gestart en troffen rond
het middaguur de scooter aan
in een sloot. Het vervoermiddel is op het droge gezet. Hier
bleek dat de koplamp stuk was
gemaakt en om op de snorfiets
weg te kunnen rijden waren er
draden met elkaar verbonden.
Mogelijk is de diefstal gezien?
Getuigen kunnen zich melden
bij de politie via 0900-8844.

Uithoorn - Een alerte en slimme oppas voor buren die op
vakantie zijn heeft een diefstal weten te voorkomen. De
vrouw gaf de planten water bij
een woning In het Midden te
Uithoorn op donderdag 26 juli rond het middaguur toen zij
gestommel boven in huis hoorde. Ze riep hard: “Ik ben van de
politie!” Waarna er twee knapen geschrokken via het dak
van de bijkeuken de wijk namen. De inbraak is via Burgernet kenbaar gemaakt maar leverde niets op. Onbekend is of
er iets weg is uit de woning.

Parfumdief
actief!
Uithoorn - In de regio is een
parfumdief actief. Op maandag 30 juli rond het middaguur is bij een drogist in de Zijdstraat een aanzienlijke hoeveelheid dure parfums gestolen. Op woensdag 1 augustus
tussen elf uur in de ochtend en
vier is ’s middags is een drogisterij in Zijdelwaard het slachtoffer geworden van een parfumdief. Ook hier heeft een
persoon voor een behoorlijk
bedrag aan dure merkparfums
ontvreemd. Mogelijk betreft
het dezelfde dader. De winkeldief heeft een donkere huidskleur en is tussen de 20 en 25
jaar oud. Hij droeg tijdens de
diefstal in Uithoorn een spijkerbroek en een zwart shirt.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

GEEN KRANT?

0297-581698
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Weer blije prijswinnaars bij actie Nieuwe Meerbode

TOUR DE FRANCE 2018
Regio – Zoals we vorige week al bekend maakten, is onze Tour de France actie 2018 weer een groot succes geweest. Zaterdag jl (en twee maandag jl) zijn de prijzen overhandigd.

De eerste prijs, een prachtige tTransportfiets Cortina U4, aangeboden door
Sjaak Blom Tweewielers uit
Mijdrecht, werd gewonnen
door mevrouw Voorn uit de
Kwakel. Zij was de enigste
deelneemster die alles goed
had. Zelf zal ze, gezien haar
leeftijd niet meer op deze
prachtige fiets gaan fietsen
(“Ik rijd electrisch”) maar zij
maakt haar zoon er erg blij
mee. “Ik heb de vragen ook
samen met mijn zoon ingevuld dus hij heeft hem ook
een beetje gewonnen”.
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het
bank
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eld”.
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snel
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Elly Wahlen uit de Kwakel kreeg
maandagmiddag jl haar prijs
uitgereikt bij slager Gert Stronkhorst in Uithoorn. Zij was de gelukkige winnaar van een bbq
pakket voor vier personen. En
dat kwam even goed van pas.
Morgen (donderdag) wordt
haar dochter 40 en was er een
bbq gepland, dus mooier kon
bijna niet.

, aangeboden
Jack Valentijn uit Mijdrecht won de MP3 speler blij. “Ik doe
erg
was
ar
winna
deze
Ook
cht.
door Expert uit Mijdre
ook ik won nooit.
al mee zolang als jullie deze prijsvraag doen en
wandel heel veel
En nu deze MP3 speler. Ik ben er zo blij mee. Ik
helaas een half
ging
Die
mee.
bij
speler
MP3
een
altijd
en had dan
een hele nieuweer
dan
kig
geluk
ik
heb
nu
jaar geleden stuk en
we. Fantastisch, ik ben er heel erg blij mee”.

winnares van de
Mevrouw L Winters uit Wilnis werd de gelukkig
Ook zij doet elk
orn.
Uitho
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van
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zij was erg blij
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.
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MP3
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r
eerde
eens
al
jaar mee en won
met deze gewonnen prijs.

Tot slot mevrouw Burger uit
Mijdrecht. Ook een trouwe deelneemster aan deze prijsvraag
met haar gezin en regelmatig
wel bij de winnaars geweest de
laatste jaren. Dit jaar won zij een
fietsshirt, petje en bidon, aangeboden door Toyota van Ekris uit
Mijdrecht.
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Polderfeest in De Kwakel:
Feest maak je Samen!

De Kwakel - Met 50 vrijwilligers organiseert
Feestcomité De Kwakel ieder jaar het Polderfeest in De Kwakel. En een feest was het zeker,
met voor ieder wat wils. Als je van lekker eten
en drinken houdt dan kon je op woensdag met
bijna 1000 mensen genieten van het heerlijke
eten van Mobile Street Food. Ben je sportief en/
of houd je van een drankje dan was je op donderdag welkom om de 4 of 10 km van de polderloop te lopen en daarna een feestje te bouwen in de tent met DJ Jordiz. Op vrijdag konden de kleine kinderen naar een optreden van
een clown en de wat groteren konden meedoen met een DJ workshop. Vrijdagavond was
een hele drukke avond in de tent. Bijna 1200
mensen bouwden een mooi feest. Maar feest
of geen feest, de volgende dag stonden er weer
52 teams klaar voor de zeskamp. Vanwege de
enorme belangstelling 6 teams meer dan normaal maar door de geoliede organisatie verliep
alles vlot. Het Feestcomité bedankt ook de leden van de brandweer die dit jaar al voor de 30e
keer hun hulp aanboden bij de zeskamp en zelf

ook altijd met een team meedoen. In De Kwakel
is het motto Feest maak je Samen wat betekent
dat iedereen meehelpt om dorpsfeesten zoals
het Polderfeest en de kermis mogelijk te maken.
Zonder deze gemeenschapszin en hulp is het
niet mogelijk om deze evenementen te organiseren en dat ook de brandweer hier aan meehelpt wordt zeer gewaardeerd door de Kwakelaars! Bij het buikglijden bleek dat veel trainen
loont door de winst van Pim Blommestijn bij de
mannen en Maartje Blommestijn bij de vrouwen. Bij de jeugd won Lars Velgersdijk. En toen
was het alweer zondag, de familiedag. Je kwam
ogen en oren te kort om alles te zien en te beleven. Nieuw dit jaar was het kampioenschap
langzaam fietsen. Over 10 meter deed de beste volwassene Peter Meekel 1.09 minuten. Bij de
jeugd werd er keihard gevochten om de winst
die uiteindelijk werd behaald door Joris Wijfjes
met 54 seconden.
Het Feestcomité De Kwakel bedankt alle bezoekers voor de gezelligheid. Feest maken, waar
een klein dorp groot in is!

(foto’s Dirk Plasmeijer)
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Schilderen buiten de Lijntjes
Regio -Het lijkt een open deur: “Schilderen en
creativiteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden”. Maar vergeet niet: creativiteit stelt
eisen aan de manier waarop je schildert. Als je
steeds dezelfde gebaande paden volgt, dut je
creativiteit in. Als je merkt dat je wel eens wat
anders wil, dan weet je dat je creativiteit toe is
voor een nieuwe stap.

creativiteit niet meer kiezen uit allerlei mogelijkheden. Je weet hoe het moet, je kijkt niet
langer om je heen naar nieuwe mogelijkheden. En je hebt het vaak niet eens in de gaten.

zorgt voor inspiratie over en weer. Ik zorg voor
aandacht en een rustige, veilige sfeer waarin
creativiteit zich volledig kan ontplooien.” Of
wel: “Schilderen buiten de Lijntjes”.

Buiten de Lijntjes Kleuren
Weer een nieuw schilderij, elke keer dezelfde
manier van werken. Daarom kan er bij jou als
schilder een periode komen waarin er niets
Gewoontes en veranderingen
meer uit je handen komt. Je creativiteit roept
Hersenen hebben een flexibele constructie. om nieuwe inspiratie. Het is tijd om een nieuAls je eenmaal iets op een bepaalde manier we weg in te slaan. Het heeft geen zin om aan
hebt gedaan, en je doet het een tweede keer je oude snelweg te morrelen, voor je het weet
weer, dan gaat het al gemakkelijker. Ken je neemt die het weer van je over met oude verdat: Dat je de eerste keer als je ergens heen trouwde gewoontes. Het is tijd om een nieuw
gaat de weg veel langer lijkt dan een tweede pad te betreden, even helemaal anders, zeg
of derde keer? Je kan je voorstellen dat je her- maar: “Buiten de lijntjes kleuren”.
senen de eerste keer dat je iets doet een zandpaadje aanleggen, de tweede keer een wan- Cursussen Schilderen buiten de Lijntjes
delpad, tot het wel een snelweg lijkt. Handig Joke Zonneveld is gespecialiseerd in het beom niet elke dag opnieuw alles te hoeven le- vragen van oude gewoontes. In haar Atelier
ren. Lastig als je een gewoonte wilt verande- De Rode Draad helpt ze je nieuwe “zandwegren. Het voelt alsof je weer helemaal op nieuw getjes” aan te leggen: werken met Acryl, Flomoet beginnen, dus waarom veranderen? En wen met Aquarel, houtskool en krijt, Paraffiwat heeft dat met schilderen te maken?
ne en Pigmenten, Tekenen op Live-Muziek.
Schilderregels speels uitproberen. Joke ZonCreativiteit
neveld: “Ervaring gaat voor resultaat. Geen les
Jouw creativiteit werkt het liefst met onge- is het zelfde, creativiteit krijgt ruim baan. Zo
kende mogelijkheden, wil alles aftasten, nieu- bouw je aan een eigen Beeldentaal, ontdek je
we dingen ontdekken, iets maken wat niet welke techniek bij je past, en je krijgt meer lef.
van te voren al vastligt. Als je langzamerhand Ik begeleid mensen persoonlijk en werk met
een snelweg ontwikkelt, een gewoonte, kan beginners en gevorderden in één groep. Dat

Ervaring van een cursiste:
“Ik heb heel wat jaren bij dezelfde docente
schilderlessen gevolgd. En ineens was ik toe
aan iets nieuws. Ik las een stukje in de krant
“Schilderen buiten de lijntjes”. En ja, daar begon het: Pak maar verfkleuren die je mooi
vindt en breng ze op papier, mijn verbazing
en verwondering was groot, kleuren zomaar
door elkaar laten lopen. Het was een bijzondere ontdekking, leren en durven en de geruststelling van Joke “ het hoeft niets te worden.” Iedere keer was ik geraakt door nieuwe
technieken. Ik kan het iedereen aanraden buiten de lijnen te gaan.” Hermien de Jong
Proefles en informatie:
Wil je het uitproberen? Op 1 september 2018
geef ik een proefles in mijn Atelier de Rode
Draad, Prinses Margrietlaan 86, lokaal 6. Tijd:
13.30 t/m 16.30 uur. Cursussen vanaf begin
september op maandag, donderdag en zaterdag. Kinderles (5-8 jaar)op donderdagmiddag. Expositie Aquarellen van Joke Zonneveld in De Boswinkel van het Amsterdamse Bos van 21 juni t/m 16 september. Meer info: www.paintyourpassion.today, paint@jokezonneveld.nl en tel 06-44850038
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Hartslag na
reanimatie
Uithoorn - Op vrijdag 3 augustus om half drie in de middag zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor een reanimatie
in de Monetflat. Een 75-jarige
vrouw bleek onwel te zijn geworden. Toen de politie, brandweer en GGD arriveerden, was
een buurman al gestart met reanimeren. De GGD heeft het
overgenomen en met succes.
De inwoonster is met hartslag
vervoerd naar het ziekenhuis.

komt er

Wilnis - Traditiegetrouw wordt ook dit jaar
weer het ‘Wilnis Festival’ gehouden in het
Speelwoud achter de brandweerkazerne aan
de Pieter Joostenlaan. Dat vindt voor de 34e
keer plaats van woensdag 15 augustus tot
en met zaterdag 18 augustus en wordt mede
mogelijk gemaakt door talrijke sponsors en de
medewerking van veel vrijwilligers. Het Festival is uitgegroeid tot een echt dorpsfeest dat
ook veel belangstellende bezoekers vanuit
de omgeving trekt. Het festival begint altijd
met een middag voor de jeugd, mogelijk gemaakt door supermarkt Jumbo uit Wilnis, die
vanaf 13.30 uur allerlei leuke bezigheden organiseert met onder andere een kinderdisco,
maar ook om je in de grote tent op het terrein
te laten schminken en met springkussens buiten om je heerlijk uit te leven. Voorts is er een
ballonartiest die met ballonnen de meest aardige figuren weet te creëren en er wordt muziek ten gehore gebracht door de enige echte
Jumbo Volkswagen DJ.
Bruin café
Op het terrein is ook een bruin café. De Wilnisse brandweer is eveneens van de partij met
het overbekende brandweerspel ‘water voor
vuur’ waarbij jonge spuitgasten de kans krijgen om ‘brandjes te blussen’. Daarnaast mag
iedereen die daarvoor belangstelling heeft de
brandweerauto’s bekijken waaronder de nieuwe tankautospuit. Alle dagen is er kermis op
het terrein, waar jongeren en kinderen met
hun vader en/of moeder, opa en/of oma bij
de verschillende kermiskramen en attracties
hun hart kunnen ophalen. Om 20.00 uur gaat
de bekende Klompenrace van start waarvoor
men zich ’s middags vanaf 14.00 uur kan inschrijven bij de brandweerkazerne. Wie zich
nog meer in het zweet wil lopen kan dat op
donderdagmiddag 17.00 uur ook nog doen
bij de Dorpsloop die voor het vijfde jaar op rij
wordt gehouden met afstanden voor zowel
kinderen (1.200 m) als volwassenen (5 en 10
km). Voor het eerst is er ook een G-run, voor
mensen met een beperking. Er zijn leuke prijzen te winnen voor de snelste lopers,
Live optredens
Om 20.00 uur die woensdagavond barst in de
tent ook het muzikale deel van het festival los
met een optreden van Pater Moeskroen. Het
is trouwens alle avonden muziek wat de klok
slaat op het festivalterrein. Wat te denken van
Wolter Kroes die donderdagavond een bij-

zonder gebeuren viert, namelijk zijn 30-jarig jubileum op het podium als liedjeszanger!
Dat wordt wat! Daarna komt de band Broadway aan bod en dat zorgt helemaal voor een
avond om nooit te vergeten. Vrijdagavond
kan men genieten van Mark Fledderman en
de formatie Tilt, maar ook van het optreden
van Dave Dekker. Zaterdagavond gaat het dak
er af met de Party Criminals, een heuse powershow waarbij talloze hits ten gehore zullen
worden gebracht. Mee zingen en mee springen met de band is toegestaan, zodat het die
avond een vrolijke boel kan worden. Alle muziekavonden beginnen om 20.00 uur.

Uithoorn - Op zaterdag 4 augustus om elf uur in de avond
kregen de politie en de brandweer een melding over een
brand in een woning in Brunel. De vaatwasser bleek vlam
te hebben gevat. Mogelijke
oorzaak is kortsluiting in het
bedieningspaneel. De brandweer heeft het vuur geblust.
Er is roet- en waterschade. De
woning is geventileerd om de
stank te verdrijven. Door medewerkers van de ambulancedienst is één persoon nagekeken in verband met het inademen van rook. Een bezoek aan
het ziekenhuis bleek niet nodig.

Maar er is meer
Ook overdag is er het nodige te doen. Na
de kindermiddag is er op donderdag vanaf
13.30 uur de gezellige 55+ bingomiddag waar
mooie prijzen zijn te winnen. Op vrijdag is er
voetvolley, een variant op volleybal en een
waarlijk sportief spektakel. Om 16.00 uur is er
de vrijdagmiddagborrel met live music van
Jordy & Franky Falcon. Zaterdag is het alweer
de laatste dag van het festival met vanaf 13.00
uur het beachvolleybaltoernooi waaraan verschillende bedrijfsteams en bewonersteams
verdeeld over poules aan deelnemen. De organisatie heeft ook dit jaar weer een fantastisch en verrassend festival in elkaar weten te
zetten. Zij wijst er daarnaast op dat om veiligheidsredenen en de huidige wetgeving roken
zowel in de tent als in het café op het terrein
NIET is toegestaan. Dat aan jongeren onder de
18 jaar geen alcohol wordt geschonken is inmiddels een bekende regel.
Verder is het niet mogelijk om op het terrein te
pinnen om betalingen te doen. Door het warme zomerse weer wat nog steeds aanhoudt,
zal het overdag ongetwijfeld gezellig vol worden met bezoekers, waar iedereen kan genieten, niet zelden met een hapje en een drankje. Het café op het terrein zal daarbij goede zaken doen met een biertje voor de dorstige kelen. De organisatie heeft voor het festival een
overzichtelijk en handig programmaboekje
samengesteld wat in Wilnis huis-aan-huis is
bezorgd. Toegang tot het festival is niet gratis; een dagkaart kost 12 euro. Passe-partout
kaarten kosten 36 euro per stuk. Kaarten zijn
tot 15 augustus verkrijgbaar bij de voorverkoopadressen De Zwart Dranken & Delicatessen, Herenweg 35, Schildersbedrijf Van Harberden, Herenweg 48 en Smit Fietsen, Stationsweg 2 te Wilnis.

UWTC leden erg sterk op
het WK handbiken
Uithoorn - De UWTC leden Jetze
Plat en Tim de Vries hebben meegedaan aan het WK handbiken
in het Italiaanse Maniago. In het
noordoosten van Italië was Jetze
Plat, in de categorie H4, de beste
op het 13,6 km lange parkoers, dat
door de aanhoudende regen spekglad was geworden. Plat werd geflankeerd door twee Polen: Krystian
Giera (zilver) en Rafal Wilk (brons).
In de categorie H5 gingen Tim de
Vries, Johan Reekers en Mitch Valize
van start. De Vries startte als voorlaatste en wist de zilveren medaille
in de wacht te slepen. Kwam hij vorig jaar 3 seconden tekort voor de
wereldtitel, dit jaar was de Amerikaan Oscar Sánchez hem 5 tellen
te snel af. Op zaterdag 3 aug deden
beide mannen het ook erg goed
bij de wegwedstrijd. In de ochtend
reed Jetze Plat (H4) na een zware wedstrijd op de finish af met de
Pool Rafal Wilk. Met een sublieme
eindsprint haalde Plat de wereldtitel binnen, vijf tellen later kwam
zijn Poolse tegenstrever binnen. Tegen de avond was Tim de Vries aan
de beurt. In de categorie H5 had
Nederland drie troeven: Tim de
Vries, Johan Reekers en Mitch Valize. De Vries trakteerde het publiek op een lange solo, terwijl Va-

Brand door
vaatwasser

lize met een prachtige eindjump de
bronzen medaille naar Nederland
bracht. Een mooi succes voor onze handbikers Tim de Vries en Jetze Plat.
EK dames
Lorena Wiebes uit Mijdrecht was
geselecteerd om namens Nederland mee te doen aan het EK. Op
het heuvelachtige stadsparkoers
in Glasgow was het constant draaien en keren. Dat zorgde ervoor dat
aanvallers steeds uit zicht waren
van het peloton. De Nederlandse vrouwen waren enorm actief in
het aanvalswerk, met name Lucinda Brand en Sabrina Stultiens lieten zich voor de echte finale goed
zien. Met nog tweeënhalve ronde te gaan kwam wereldkampioene Chantal Blaak op kop te liggen
met een Italiaanse en Britse medevluchter. De regenboogtruidraagster moest een ronde later toekijken hoe de rest van het kleine peloton haar bijhaalde. Na wat vertwijfeling in de groep der favorieten profiteerde Anna van der Breggen van de stilte door aan te vallen.
De Italiaanse Elisa Longo Borghini sloop mee, waarna ook Daniella
Rowe de oversteek maakte. De Britse sloot na een korte tijd achtervol-

gen aan. De Française Aude Biannic waagde de sprong in de slotronde en nam met Floortje Mackaij een tweede Nederlandse dame
meer naar de kop. Van der Breggen
viel met nog 9 kilometer te gaan
nog eens aan en kreeg enkel Longo Borghini mee. Binnen een mum
van tijd reed het duo de rest op
meer dan een halve minuut en leek
het zeker dat ze voor de winst gingen strijden. De Italiaanse probeerde onze landgenote nog te lossen,
maar meerdere demarrages leverden niets op. Vervolgens viel het stil
bij de twee en kon de concurrentie
snel terugkomen. De Nederlandse dames trokken vervolgens de

Ramen open?
Wees extra alert
Uithoorn - Uit een woning
aan de Beellaan in Uithoorn
zijn op zaterdag 28 juli sieraden gestolen. Dat is gebeurd
tussen zeven en half acht ‘s
avonds. De bewoonster had
de ramen open vanwege de
warmte. Ze bemerkte een geluid in huis en zag even later
een jongen wegrennen. Diverse sieraden bleken te zijn
meegenomen door deze ongenode gast. De politie kon
twee dagen later deels goed
nieuws brengen: In de Christinalaan was namelijk een deel
van de buit teruggevonden in
een putje op straat. Helaas waren een aantal, vooral duurdere sieraden hier niet bij.

sprint op gang, waarna Marta Bastianelli de snelste was, voor Marianne Vos. Onze Lorena had in de eindfase last van kramp en moest tevreden zijn met de 9e plaats.
Jeugdtraining
Woensdag 29 augustus gaat de
jeugdtraining weer van start. Iedere
woensdagavond van 18-19 uur trainen de jeugdleden op het UWTC
parcours rondom sportpark Randhoorn. Lijkt het je leuk om eens
mee te doen, en wie weet wel net
zo goed te worden als Lorena Wiebes? Kom dan eens meedoen met
de training. Info op de website van
UWTC (wielren-jeugdwielrennen)

ZATERDAG 20 OKTOBER

Gert van Hoef
in concert

Zonnepanelen oververhit
Vinkeveen - Donderdagmiddag
jl is er in Vinkeveen brand uitgebroken door oververhitting van de
zonnepanelen bij een woning aan
de Centaur. De brandweer werd
gealarmeerd voor rookontwikkeling op het dak. Direct daarna sloe-

gen de vlammen uit het dak en
sloeg de brand over naar twee andere woningen. De brandweer had
het vuur snel onder controle, maar
moest wel enkele deuren forceren
omdat de bewoners niet thuis waren. Niemand raakte gewond.

Van ﬁets gevallen
Wilnis – Door nog onbekende
oorzaak, is vrijdagavond rond negen uur uur is een man te water
geraakt op de Bovendijk in Wilnis. De man viel met zijn fiets van
een bruggetje bij zijn woning en
viel in de sloot. Een voorbijganger

haalde de man uit het water en
heeft de man samen met een omstander begonnen met reanimeren. De hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder edetraumahelikopter. De man is met spoed
naar het ziekenhuis gebracht.

Aanvang: 20.00 uur
Kaarten: € 10,- incl. koffie/thee
Kinderen t/m 16 jaar € 5,Kaartverkoop: zwaardvdjohan@hotmail.com
Locatie: ‘’Het Lichtbaken’’
Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout
(gem. Haarlemmermeer)
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Ondanks hitte Kooijman Polderloop
een prachtig loopevenement
Regio - De zomer van 2018 slaat
alle warmterecords en dat heeft
veel hardlopers tegengehouden
om de loopschoenen aan te trekken voor een training. Daardoor
was voor velen de voorbereiding
op de Kooijman Polderloop onvoldoende en omdat het donderdag 2 augustus ´s avonds ook
nog 25 graden was, verwachtte
de organisatie minder lopers dan
andere jaren.

ren met een hoogrode kleur een
medaille en een lekker ijsje.
De G-runners straalden ook weer
een enorm plezier en enthousiasme uit en zij legden met ondersteuning van een grote groep
meelopende begeleiders hun 1,6
kilometer af. Dit jaar liep voor de
eerste keer een deelnemer met
een racerunner ( een geavanceerde loopfiets) mee en daar zal de
komende tijd nog veel meer op
getraind gaan worden aangezien
Veel kinderen en
AKU en OnsTweedeThuis 2 raceG-runners aan de start
runners van het Schipholfonds
Die verwachting kwam uit maar hebben gekregen.
desondanks verschenen er over Bij atletiekvereniging AKU zal er
de 4 afstanden meer dan 650 lo- op de dinsdagavond op deze rapers aan de start. Het weer had cerunners getraind gaan worden.
blijkbaar geen invloed op de kinderen uit de Kwakel en omge- Op de 4 kilometer stonden meer
ving, 205 kinderen verschenen dan 150 atleten aan de start, dat
aan de start en dat leverde, met waren er 30 minder dan vorig
de vele meelopende ouders en jaar, maar nog steeds een mooi
andere familie als begeleiding en aantal. Er stonden met name mingrote drommen toeschouwers der vrouwen aan de start maar
langs het parcours, een prachtig we gaan er vanuit dat zij dat volplaatje op.
gend jaar helemaal gaan goedBij de finish ontvingen alle kinde- maken.

Met name op de 10 kilometer
mistten we veel lopers, wel begrijpelijk aangezien 10 kilometer
hardlopen met deze warmte een
grote opgave is. Desondanks verschenen er bijna 300 lopers aan
de start en dat blijft een geweldig
aantal op een zomeravond midden in de vakantieperiode.
30e Kooijman Polderloop
Het feestcomité en AKU kunnen
weer terugzien op een zeer geslaagde 30e editie van de polderloop. Voor elke 30e gefinishte
loper stond er een taart, aangeboden door banketbakkerij Jan
Westerbos, klaar en veel mensen
gingen blij verrast met een taart
naar huis. Na afloop werden de
prijzen uitgedeeld in de vorm van
waardebonnen die aangeboden
waren door Intersport/Twinsport.
Op deze avond werd ook Rien Roling in het zonnetje gezet, de man
die aan alle 30 edities van de polderloop heeft meegedaan.
Na afloop was het buiten en in de
tent gezellig druk en werd nog

wel even nagepraat over de inspanning die velen hadden geleverd. Op naar de volgende en 31e
Kooijman Polderloop 2019.
Uitslagen
1 km meisjes t/m 8 jaar
• Babet van Rijn
• Anne Meijn
• Suus Hogenboom
1 km jongens t/m 8 jaar
• Juul Loos
• Niels de Jong
• Thomas Vredevoort
1 km meisjes 9 t/m 12 jaar
• Zoe van Luijk
• Esmee Kriger
• Lisanne Vredevoort
1 km jongens 9 t/m 12 jaar
• Diede van Bergen
• Job van Rijn
• Niels van Bergen
G-run
• Ian Kaestner
• Dennis Petterson
• Bas Kok
4 km dames
• Dagmar Smid
• Nadine Duursma
• Kirsten Heemskerk
4 km heren
• Sjoerd Heemskerk
• Rik Wolswinkel
• Bas de Bruin
10 km dames
• Fanos Tekle
• Erica Belandi
• Cunera Koleman
• Eva Swinkels
• Brent Pieterse
10 km heren
• Bas Stigter
• Remyo Tiezema
• Gerard Hollestelle
• Kasper Koeleman
• Brent Pieterse
De snelste Kwakelse was Fieke Otto-Ossekoppele en snelste Kwakelaar Rick Fransen.

Argon G-Team, het laatste toernooi
Regio - Op zaterdag 25 augustus
2018 speelt het G-Team van Argon zijn laatste wedstrijden op
eigen veld. Dan organiseren wij
het Rabobank G-Toernooi. Daarna valt na 25 jaar definitief het
doek want het is niet gelukt om
de oude garde te behouden en
nieuwe spelers aan te trekken.
En dan moet je reëel zijn. We kijken terug op vele mooie jaren in
de competitie waarbij we vele uitstapjes mochten maken. Heerlen,
Groningen, Assen, Texel en zelfs
een Toernooi in Portugal met
Louis van Gaal ! Op het hoogtepunt beschikte Argon zelfs over
2 G-teams.
Nu 5 spelers hebben aangegeven
er mee te willen stoppen, en wij
als leiders de continuïteit in competitieverband niet meer kunnen
waarborgen, valt het doek.

Mark, maar dit kon alleen op zondagmiddag bij v.v. Hertha in Vinkeveen.
Dankzij Piet de Jong van Argon
werd een opening gevonden om
bij Argon te komen voetballen
als G-team in competitieverband,
wat toen nog in de kinderschoenen stond. (uit tegen Texel G1…)
Januari 1993 was het G-team bij
sv Argon dus een feit en meteen had dit een aanzuigende
werking, want ook van buiten
het tehuis kreeg men spontaan
aanmeldingen of men ook mee
mocht doen met voetballen bij
het G-team.
Na enige jaren droeg Mark Vugt
het leiderschap over aan Chris de
Boer en Henk Turk, waarbij zij de
hulp kregen van Piet Pauw en Ed
Stuurop als chauffeurs. Wegens
gezondheidsproblemen moest
Henk Turk na 5 jaar stoppen. Ook
Geschiedenis
Chris de Boer moest in 2007 van26 jaar geleden in de zomer van wege gezondheidsredenen na 14
1992. Mark Vugt was begelei- jaar stoppen bij Argon. Bij zijn afder in het Mijdrechts gezinsver- scheid is Chris voor zijn jarenlanvangend tehuis Molenhoek en ge inzet als leider van het G-team
merkte dat een aantal bewoners benoemd tot erelid van Argon.
met een verstandelijke beperking
veel plezier beleefde aan voet- Begin 2001 voegde Frits Hennipbal. Met een aantal spelers is men man zich bij het G-team als vaste
toen begonnen met trainen o.l.v. scheidsrechter.

Al gauw bleek dat Frits tot meer
in staat was dan alleen arbitrale
leidsman ten gunste van het Gteam. Door zijn vele connecties in
het Mijdrechtse bedrijfsleven zag
hij kans om het G-team te voorzien van nieuwe kleding en sportartikelen en werden er jaarlijks
weekenduitstapjes geregeld naar
Texel mede ook door steun van
sponsors. In 2010 ontving Frits uit
hoofde van de burgemeester der
Ronde Venen een Koninklijke onderscheiding voor zijn vele goede
werk als vrijwilliger.
Het G-team acteerde in de B-categorie door de jaren heen redelijk
constant in de ranglijsten, en was
veelal te vinden in het linker rijtje
op de 3e , 4e en 5e plaats. Nadat
Frits Hennipman de leiding van
Chris de Boer definitief had overgenomen en dit met veel liefde
en groot elan deed, openbaarde
zich eind 2009 bij hem een ongeneselijke ziekte. We hebben
in mei 2010 samen met Frits, familie en de 2 G-teams nog een
zeer geslaagd toernooi weekend
naar Texel georganiseerd. Het zou
zijn laatste worden… In augustus 2010 is Frits overleden en onder zeer grote belangstelling begraven.

Het G-Toernooi 2018
Op zaterdag 25 augustus starten
we met 2 poules van 5 teams. We
starten om 10:00 tot 15:00 waarna de prijsuitreiking. Deze dag
zou niet mogelijk zijn door de
vele sponsors die het G-Team altijd op handen heeft gedragen.
Paul Reurings verzorgt de gehele lunch voor 170 personen en Argon en de Lijnkijkers faciliteren
ontbrekende zaken zoals fruit,
melk en vele andere zaken. Woorden van dank zijn hier op zijn
plaats !
Het G-team hoort sinds jaar en
dag bij Argon waarmee de club
zijn sociale en maatschappelijke
visie bevestigd. Ook onze hoofdsponsor de RABO bank onderschrijft het belang en faciliteert
een aantal zaken waaronder materiaal, middelen voor dit toernooi maar ook een gezellig uitje
met het team en hun begeleiders.
In het seizoen 2016/2017 werd
het G-team van Argon nog winterkampioen hetgeen met recht
een geweldige prestatie genoemd mag worden. Met elkaar
plezier beleven is het ultieme
doel en een genot voor de omgeving ze te zien stralen. Wij hopen
dat velen die het G-Team tot op
het laatst een warm hart toe dragen op 25 augustus bij dit unieke toernooi aanwezig zullen zijn.

15e keer Kwakels Open 2018
De Kwakel - Het was dit jaar al
weer voor de 15e keer dat het
open Kwakelse Golfkampioenschap werd gehouden. Met veel
relatief onbekende spelers uit de
wijde omgeving, maar met groot
potentieel, wordt dit evenement
dus al weer 1 jaar gehouden op
de Internationale Golfbaan in
Spaarnwoude. Voor de echte golfers geen onbekende plek.
De dag werd aangevangen bij Café COBUS in het centrum van De
Kwakel, die de sponsoring van
het ontbijt en de koffie en thee
voor zijn rekening nam. Hier kon
reeds de spanning op de gezichten worden gelezen van zij die
wisten dat ze vandaag konden
aanhaken of wederom wat lager
op de lijst zouden komen.
In de bus werden de ploegen, de
z’g.n flights, bekend gemaakt en
zo kon iedereen zich dus gaan
voorbereiden op zijn of haar
spel. In begin was het muisstil
in de bus, zo stil dat je ‘n golfbal
kon horen vallen. Nadat de zenuwen ‘n beetje onder controle waren gebracht werden de diverse
mooie spelmomenten van eerdere toernooien nog even naar boven gehaald en zo naderden we
langzaam Spaarnwoude.
Ondanks dat er nog diverse mensen op vakantie waren of toernooiverplichtingen in het buiten
land hadden, waren de organisatoren Henk en Hennie er toch
weer in geslaagd ‘n groot deelnemersveld vast te leggen. Want
wie wil zijn naam niet op het
“Groene jasje” hebben staan.
Sponsors
Ook dit jaar sponsorde het Kwakels Open ook weer de Kwakelse veiling, die er weer voor zorgt
dat het geld terecht komt bij de
Kwakelse verenigingen. De kavel werden gekocht door Michel
Lek. Helaas kon de winnaars van
vorig jaar Wilco Griffioen en Anneke van Diemen hun titel niet
verdedigen wegens persoonlijke
verplichtingen en blessures. Helaas moesten we dit jaar Grand
Old Marshall missen vanwege
verplichtingen op zijn vakantie
adres. Zoals ieder jaar worden
de flights ingedeeld met GVB’ers
en niet GVB’ers, De kunst van dit
Toernooi is om de niet gvbers te
laten meegenieten van de mogelijkheden die gvbers gebruiken
om aan zo weinig mogelijk slagen
te komen. Na de koffie namen diverse speler toch nog maar even
van de gelegenheid gebruik om
wat balletjes en de mogelijke nervositeit wat van zich af te slaan en
de spieren wat op te warmen. Bij
de start om 10.30 uur was het
met ongeveer 22 graden C, nog
redelijk fris te noemen, voor deze zomer. Maar na enkele holes
ging de temperatuur gelijkmatig omhoog. Naar wat ik begreep
van diverse spelers, gelijk op met
het aantal slagen. Om 12.30 uur
kwamen de laatsten binnen van

hun 1e ronde. Toen was al redelijk zichtbaar wie er tot, of wederom tot de kanshebbers zouden gaan behoren. Na de uitgebreide lunch, wederom goed verzorgd door het Restaurant Graan
voor Visch, Na enkele versnaperingen, waarmee al dan niet
over doping gesproken kan worden, maar waarmee zeker de de
bloedwaarden in percentages,
werden verhoogd, werd de 2e serie holes aangevangen.
Al gauw werd duidelijk dat de
kanshebbers zich niet het kaas
van het brood hadden laten eten.
Zij gingen gestaag door met spelen van par’s, eagles, boogies en
whatever...........
Ook werden er weer diverse aanslagen gepleegd op de natuur,
waarbij de stormen van eerder
dit jaar maar voorjaarsstormpjes
waren geweest. Bunkers moesten worden bijgevuld, boomchirurgen waren ter plekke, nadat
het Kwakels Open zich naar ‘n
welverdiend einde had geslagen.
Dit jaar was er geen play-off nodig om de uitslag te bepalen. Uiteindelijk was het organisator van
het 1e uur Hennie van Doorn , die
met de eer van kampioen mocht
gaan strijken, met 74 slagen. Met
Bart de Bruyn als zeer goede
2e.met 75 slagen en Frans Drost
derde, met 77 slagen. Echter alleen de naam van de 1e plaats
komt op het groene jasje te staan.
Bij de niet GVB ‘ers was het wederom Wim Holla met ‘n totaal van
maar 93 slagen de 1e plaats naar
zich toe trok, en Johan Breur Johan Breur net achter zich liet met
94 slagen. Met ‘n derde plaats
voor Frans van Doorn met 100 slagen. Bij de dames was het nieuwkomer Thea Verzaal die 1e is geworden met 89 slagen., gevolgd
door Marjan Visser met 93 slagen.
De “rode” lantaarn ging dit jaar
naar Sonja Verkerk met 164 slagen. De organisatie kan wederom
terug kijken op ‘n geweldig toernooi met fantastische winnaars.
En met uiteindelijk zoveel potentieel, en mogelijke groei van spelers, zal dit Toernooi zich duidelijk
gaan manifesteren en heeft het
‘n goede basis voor de toekomst
verworven op de regionale kaart
van Golftoernooien. Ook dit jaar
zouden de prijzen uitgereikt worden door ‘n bekende BNNer, zoals we vorig jaar Ron (beton) Vlaar
van AZ, helaas ‘n verandering in
het programma, kon hij deze zich
niet vrijmaken, maar is de belofte gemaakt volgend jaar terug te
komen. Hoewel we dit jaar het
Toernooi gelijk op de kaart hadden gezet met het Polderfeest,
wat geen verkeerde beslissing
was, hebben we als Toernooileiding toch besloten het volgend
jaar het 16e Kwakel Golf Open te
gaan houden de woensdag na
het Polderfeest. De Juiste datum
zal nog bekend worden gemaakt.
Met dank aan alle deelnemers en
zeker aan de organisatie.

Hartenvrouw
Uithoorn - De gezellige dames
bridgeclub Hartenvrouw speelt
op dinsdagmiddag bij partycentrum Colijn, Industrieweg 20 in
Uithoorn (tegenover Ceres). Elke week spelen wij 6 rondes in 2
lijnen, van begin september t/m
eind april. Wij beschikken over
prima spelmateriaal en scorekastjes en spelen in een heel gezellig
aangeklede ruimte. Bij speciale
gelegenheden zoals de start van
het seizoen, Kerstdrive en einddrive doen wij altijd iets gezelligs
voor onze leden. We gaan vanwege het teruglopende ledental een
omslag maken. De damesclub
gaat ook heren de gelegenheid

geven zich bij ons aan te sluiten!
Als het u leuk lijkt bij ons te komen spelen neemt u dan contact
op met onze secretaresse, Sandra
Raadschelders, 06-40349326 of
stuurt u een e mail naar hartenvrouw2015@gmail.com dan maken we van de damesclub een
gezellige gemengde club! Als u
geen bridgepartner heeft kunnen wij u misschien koppelen
aan iemand anders zonder vaste
bridgepartner. Dus dames en heren die op zoek zijn naar een leuk
tijdverdrijf op de dinsdagmiddag, u bent van harte welkom om
eens op proef te komen spelen.
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Programma voorbereiding selectie
KDO 2018-2019
De Kwakel - Na een zomerstop
van twee maanden, zal de voetbalselectie van KDO op maandag 6 augustus a.s. beginnen met
de voorbereiding op het nieuwe
seizoen. Raymond de Jong zal,
net als de afgelopen zes seizoenen, de hoofdtrainer zijn van de
Kwakelse selectie. Rene van Zaal
neemt, voor het eerst, het tweede elftal onder zijn hoede.
De volgende spelers zijn dit seizoen nieuw in de selectie van
KDO: Ivar ten Brink (jeugd), Sam
Klijn (jeugd), Sam Kortenhorst
(jeugd), Tobias Ravelli (Legmeervogels jeugd), Niels Ruhe (jeugd),
Damian Veldman (FC Aalsmeer),

Marijn Zethof (jeugd) en Roy
Klijn. Daarnaast zijn de volgende
zes spelers gestopt: Jurre Immerzeel, Sjors Kas, Jamil Mensah, Michael Meijer, Nick Smits en Rick
Kruit.
Het eerste elftal van KDO is als ingedeeld in de 2e klasse C West 2.
Het tweede team van KDO speelt
voor het eerst in West 2 in de reserve tweede klasse. Zondag 12
augustus speelt de selectie haar
eerste oefenwedstrijd, zoals u
hieronder in het wedstrijdschema kunt zien.
Oefenprogramma:
Zondag 12 augustus om 14.00
uur:

KDO selectie – Swift zon
Zondag 19 augustus
om 14.00 uur:
KDO 1 – Ouderkerk 1 zon
Woensdag 22 augustus
om 19.30 uur:
FC Aalsmeer zat 1 – KDO 1
Donderdag 23 augustus
om 20.00 uur:
KDO 2 – CSW 3
Zaterdag 25 augustus
om 19.00 uur:
FC Aalsmeer zon 1 – KDO 1
Zondag 26 augustus
om 11.30 uur:
ESTO 2 – KDO 2
Bekerprogramma:
Zaterdag 1 september

Weer “Vollebak”
bij Zomerbridge
Uithoorn - Voor de derde keer
meldden zich twee en vijftig paren, nu op de negende avond zomerbridge van Bridgeclub De
Legmeer. In de A-lijn een stunt
van Ans Bruggeman & Elly Degenaars, die koud vanuit de B in het
bridge walhalla de winst grepen
met een schitterende 64,58% en
daar tevens de hoogste score van
de avond mee bereikten. Joop
van Delft & Jan Egbers kwamen
ook in de zestig met hun 61,01%
en werden daar keurig tweede
mee. Theo Klijn & Arnold Heuzen
bleven onder deze grens der ster-

Knibbe zich met 57,29% als beste paar. Mieke Peeters & An Greven werden netjes tweede met
56,77% en Ria Wezenberg stuwde
Dieny Verhoef op naar plek drie
met 55,73%. Anneke Bicknese &
Kathy Jantzky bleven met 53,65%
Anja de Kruijf & Rob Bakker met
53,13% net voor als respectievelijk vierde en vijfde.
Een beetje door de hitte bevangen, kom dan lekker afkoelen bij
het zomerbridge in Dans & Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn.

De hele week werden veel spannende wedstrijden op diverse niveaus gespeeld in de single, dubbel en mix. In de finales stonden
tientallen VLTV’ers, waarvan een
aantal winnaars werden in hun
klasse.
Mooie wedstrijden,
culinaire hoogtepunten
Het publiek heeft genoten van
schitterende tennispartijen onder
het genot van een hapje en een
drankje. Culinair kwamen de spelers en supporters niets tekort. De
barcommissie pakte elke dag onder leiding van chef-kok Alwin
van Burken uit met luxe broodjes,
satés, sushi bowl en vlees op de
bbq. Op woensdag was het gezellig druk tijdens de steak met
frites avond. Donderdag stond de
beruchte sushi avond op het programma. De gevulde bakjes met
sushi’s, uitgestald op de rolband
van de bar, gingen er in een rap
tempo doorheen. Op zaterdag-

avond werd gefeest tot in de late uurtjes.

Laurens Deelstra en Lisa
Smelik winnen
VLTV’ers Martin de Jong en Floor
Vioen (GD 3). In de HD 3 wonnen Koen Berentzen en Robin Ekholm, beiden van de VLTV. Bij de
DD 4 streken Pat Duinker en Karin
de Vink met de eer.

Plassentoernooi 2018
valt niet in het water
Het Plassentoernooi in Vinkeveen
doet doorgaans zijn naam eer
aan en kampt vaak met buien. Dit
jaar was echter een zeer zonnige editie met tropische temperaturen en slechts een paar spatjes
Dubbel en mix winnaars
regen. De sfeer zat er beduidend
Wichers wist met Thari Janssens goed in. Ruim 300 deelnemers
wederom in 2,5 uur en drie sets zorgden voor bijna 5000 games
wel de winst te pakken tegen tijdens het 43ste Plassentoernooi.

Eric Zethof zesvoudig
Tourwinnaar

De Kwakel - Eric Zethof stond al
in het rijtje Anquetil, Merckx, Hinault en Indurain met vijf eindoverwinningen in de Tour. Afgelopen zondag voegde hij daar een
zesde aan toe, vijftien jaar na zijn
laatste titel. Hij is hiermee de eerste (schone) renner die zes Tours
achter zijn naam heeft staan. Uiteraard gaat het hierbij in het geval van Eric om de Tour de Kwakel.
Eric rekende in een zinderend
Start competitie op zondag 23 laatste weekend af met Ton Vlasman en Nick Verlaan. Ton reed de
september
Programma is nog niet bekend halve Tour in het geel, maar verloor deze op vrijdag al aan Eric.
gemaakt door de KNVB.
Wij hopen u snel weer langs de Nick nam met een sterke tijdrit
zaterdag het geel nog over, maar
lijn te mogen begroeten!
had geen antwoord op de laatste
jump van Eric. Ton Vlasman troost
zich met de naar zijn broer vernoemde Co Vlasman-prijs en bijbehorende grijze trui. Nick Verlaan mag als derde mee het podium op. De rode trui voor de meeste extra punten ging op de valreep naar Jan van Schie. De goedlachse Jan had zondag één extra
punt meer dan Sebastiaan Hofer
en passeerde hem daarmee. Jan
is echter de 30 al gepasseerd en
bedreigde Sebastiaan daarmee
niet meer in het klassement voor
de beste jongere.

Top compleet
Bep de Jong & Herman van Beek
haalden als vierde 54,17% binnen en de twee Antons, Berkelaar & van Senten, maakten met
51,74% als vijfde hier de top comken met 58,04% maar werden zo pleet. Ans de Ruiter & Rietje Tijswel derde van de in totaal zes- sen trokken de meeste aandacht
tien paren van deze lijn. Cora de in de C- lijn door met 60,83%
Vroom & Ruud Lesmeister volg- eerste te worden. Ze werden op
den als vierde met 55,95% en kaartlengte gevolg door MarianSonja Reeders & Rick Jacobs slo- ne Mourik & Bert de Bresser die
ten de top af met 53,87% als vijf- met 60% precies tweede werde paar.
den. Het gaatje met de achtervolIn de B-lijn verraste Ria Ver- gers was hier vrij groot, daar Markerk met John van Diemen door ja Hartman & Joop Koeman met
met 58,33% allen de baas te blij- 54,58% derde werden, Ineke van
ven. Op twee pakten Refina van Diemen & Henny van Nieuwkerk
Meygaarden & Cathy Troost met met 53,75% vierde en Maria Baas
56,25% de wijn en grepen Tonny & Klaas Verrips vijfde met 52,92%.
& Otto Steegstra hier met 55,90% In de lijn der beloften, D, kroonals derde net naast.
den Jannie Aarsman & Marijke

Plassentoernooi

Vinkeveen - Laurens Deelstra
van T.C. Domstad en Lisa Smelik
van de VLTV pakken in de hoogste categorie de titel van het Plassentoernooi 2018. De heren enkel finale was afgelopen zondag
een pittige strijd. Jeroen Wichers
verloor na 2,5 uur in drie sets (67, 6-3, 6-4). Lisa had beduidend
minder moeite om de winst binnen te halen. Ze won in ruim een
uur van haar dubbelmaatje Claudia Vermeij van T.V. Mijdrecht (62, 6-2).

om 17.00 uur:
KDO 1 – FC Aalsmeer zat 1
Zondag 2 september
om 11.30 uur:
KDO 2 – SCH’44 2
Zondag 9 september
om 11.30 uur:
Hoofddorp 3 - KDO 2
Zondag 9 september
om 14.00 uur:
Kolping Boys 1 – KDO 1
Zaterdag 15 september
om 17.00 uur:
Blauw Wit Beursbengels 1–KDO 1
Zondag 16 september
om 11.30 uur:
KDO 2 – Legmeervogels 2

eur van zijn nieuwe huis. Ria Verhoef krijgt de prijs voor de beste
dame. Marjo Plasmeijer stond na
de tweede week nog 5 punten
voor, maar viel in de derde week
stil, en eindigt uiteindelijk op 5
punten van Ria.
Eindwinnaar
Eindwinnaar Eric daar gelaten
was dé man van het laatste weekend Roel Egberts. Zaterdag verdiende hij het, voor Tour de Kwakel begrippen, astronomische
bedrag van 9 euro door als enige Soler in de uitslag van de tijdrit te voorspellen. Hij won daarmee de Aai Krullepot, vernoemd
naar de bedenker van deze voormalige jackpot. Zondag pakte hij
daar bovenop de dagprijs door
16 punten te scoren in de etappe
naar de Champs-Élysées. De uitreiking van de truien, bekers en
gevulde enveloppen zal plaatsvinden op vrijdag 10 augustus in
het Tourhome. Dan wordt ook bekend gemaakt wie de Frank Vlasman-prijs (50e plaats) en de Pietje
Verhoef-prijs (meeste punten in
tijdritten) winnen.

Eindklassement
1. Eric Zethof
2. Ton Vlasman
Beste ploeg
3. Nick Verlaan
Het klassement voor de beste 4. Rob van der Berg
ploeg bleef tot het laatste week- 5. Jan van Schie
end spannend. Het bewoog Jan 6. Sebastiaan Hofer
Tilburgs er zelfs toe om (met ge- 7. Michel van der Knaap
le pet) naar Parijs af te reizen, om 8. Ron Plasmeijer
daar de finish van de laatste etap- 9. Paul Hogerwerf
pe met eigen ogen te aanschou- 10. Bart Peek
wen. Het mocht niet baten voor 100. Yordi Castelijn
Jan. Ploeg Stang pakte op de laatste dag voor het eerst deze Tour Rode trui
de leiding. Daarmee zijn de gele 1. Jan van Schie
petten dit jaar voor Rick Fransen, 2. Sebastiaan Hofer
John van der Hulst, Jelle de Jong, 3. Nick Verlaan
Chris Verhoef en Jan van den Bergen. Yordi Castelijn eindigde als Ploegenklassement
laatste deze Tour en krijgt de rode 1. Stang
lantaarn. Vast en zeker een welko- 2. Ventiel
me aanvulling binnen het interi- 3. Trapper

156
155
154
153
152
152
151
151
149
149
114
33
32
32
476
475
473

Inschrijven kan per e-mail: gerdaschavemaker@live.nl, telefoon
06-83371540 of tussen 19.15 en
19.30 uur in de zaal. De aanvang
is om 19.45 uur en de kosten zijn
€6,- per paar.

Senioren toernooi
Overdag stond op het tenniscomplex Molmhoek het veteranen Plassentoernooi op het programma. Het was dit jaar door de
extreme hitte zwaar voor de deelnemers. Desondanks werden alle partijen dapper gespeeld. Het
goed gevulde toernooi met meer
dan 100 deelnemers, behoort tot
een van de grootste en gezelligste veteranentoernooien uit de
wijde regio. Vrijdag sloten de veteranen hun toernooi af met een
3 gangen diner in de tent. In de
hoogste categorie gemengd
dubbel 6 wonnen John Compaan
en Monique Butzelaar. De winst
bij de DD6 ging naar VLTV’ers Elianne Berentzen en Carla Dijkman
en bij de HD6 naar Ron Sabbé en
Teun Verkalk.
Foto’s: VLTV

Wandelclinic bij de
Veenlopers
Regio - Atletiek vereniging de
Veenlopers gaat een wandelafdeling opzetten en organiseert voor
de 2e maal een introductie clinic
”Sportief Wandelen”. Op donderdagavond 30 augustus zal de serie van 8 trainingen starten. Deze
clinic is tevens het startsein voor
de wandelafdeling bij de Veenlopers. Wij zien dat steeds meer
hardlopers moeite krijgen met
hun sport en wandelen is daarom een uitstekend alternatief om
in clubverband te kunnen blijven
bewegen. Wandelen is zeker minder belastend voor je spieren- pezen en gewrichten
Sportief wandelen in ook zeer geschikt voor mensen die lang hebben stilgezeten of een beroep
hebben waarbij zij weinig in beweging zijn, tevens is wandelen
ook geschikt om af te vallen.
Wandelaars kunnen na de introductie clinic ook lid worden van
onze vereniging de Veenlopers,
een lidmaatschap kost €55,- per
jaar en een eenmalige bedrag

van €7,50 aan de bond. De wandelaars worden dan ook gelinkt
aan de KNWB Koninklijke Nederlandse Wandel Bond, als u meer
informatie wenst gaat naar onze
website www.veenlopers.nl
Elke donderdagavond zal deze
wandelgroep van start gaan en
de tijden zijn van 19.30- 20.45
uur. Deze trainingen zullen onder leiding van een gecertificeerde trainer plaats vinden.
De eerste trainingen:
Op donderdagavond 30 augustus 19.30-20.45, start locatie is
Ontspanningweg 1 (Optisport /
zwembad ) te Mijdrecht.
De kosten bedragen €30,- per
deelnemer voor de clinic, en gratis meetrainen tot en met 31-122018.
Enthousiast?
Aanmelden kan via de Veenlopers website www.veenlopers.nl,
kijk onder Clinic Sportief Wandelen en vul het formulier in.
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Tip voor de zomervakantie of het weekend

Ontdek de geschiedenis van de
tuinbouw in de Historische Tuin
Aalsmeer - De Historische Tuin
Aalsmeer geeft een overzicht van
de Aalsmeerse tuinbouw vanaf
circa 1650 tot 1940. De tuin laat
een doorsnee zien van de planten die door de eeuwen heen
belangrijk zijn geweest voor de
tuinbouwkundige geschiedenis
van Aalsmeer, een belangrijk historische centrum van de huidige
bloemen- en plantenteelt in Nederland.

Op het liefst 13.000 vierkante meter grote terrein en langs het 450
meter lange tuinpad vindt de bezoeker een uitgebreide collectie geurende en soms jeugdsentiment oproepende planten en
bloemen.
Er is een zogenaamde vormentuin met buxushaagjes in alle mogelijke en vreemde vormen. U passeert ook verschillende voorbeelden van oude combinatieteelt, zoals aardbeien in de
boomgaard en kolen tussen de
snijbloemen.

toonstelling van historische kassen, hulpmiddelen en gereedschappen. Vaarklaar liggen de
bootjes waarmee vroeger het
transport verzorgd werd tussen
grond, kas, veiling en de markt
waar de bloemen of planten verkocht werden. In het veilinggebouw worden regelmatig ouderwetse veilingsessies gehouden
op de originele ‘Jugendstil’ veilingklok uit 1930.
De Historische Tuin Aalsmeer is
Uitgebreide collectie
tot eind oktober iedere dinsdag
Wandelend in de tuin worden de
tot en met zondag geopend van
bezoekers terug gevoerd in de
10.00 tot 16.30 uur. Een bezoek
tijd en krijgen zij een beeld van Tentoonstelling
waard!
de rijke Aalsmeerse geschiedenis. Ook is er een permanente ten- Foto’s: www.kicksfotos.nl

