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zijn goud waard!
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De N201, drukste provinciale weg van Nederland kent tal van knelpunten

Stand van zaken knelpunten
en doorstroming N201
Regio - Hoewel menigeen die in welke vorm dan ook te maken
heeft met de provinciale weg N201 graag snelle oplossingen zou
willen zien om een betere doorstroming te bevorderen, moet nog
even wachten. Eerst worden alle knelpunten en belangen in kaart
gebracht, waarna naar passende oplossingen wordt gezocht.
Daarbij dient men rekening te houden met allerlei zaken, zoals
kwetsbare (natuur)gebieden, beschikbare ruimte, geluidsoverlast, aanpassing en/of omlegging van weggedeelten en kruispunten, bestaande verkeersstromen en natuurlijk de veiligheid voor
alle weggebruikers.
Hoewel de N201 begint in Hilversum –(Oost) en eindigt in Zandvoort, is het gedeelte vanaf de A2
tot globaal de A4 het belangrijkste weggedeelte voor onze regio.
Daarin zijn Aalsmeer, Uithoorn en
De Ronde Venen de voornaamste plaatsen die te maken hebben
met het verwerken van het steeds
drukker wordende verkeer. Kort
geleden werden raadsleden en
fractieassistenten tijdens een bijeenkomst over dit onderwerp bij-

lieuorganisaties, ondernemersverenigingen en bewoners aangedragen en later besproken. Dat
is nog niet zo eenvoudig. Als daar
ook de Provincie Noord-Holland
bij wordt betrokken, komt er nog
een factor bij.
Inmiddels is er wel overleg tussen de gemeenten Uithoorn en
De Ronde Venen over de problematiek van de N201 die zich overigens voornamelijk afspeelt op
Rondeveens grondgebied. Factoren die ‘aan de andere kant van
de rivier Amstel’ van invloed zijn
op de verkeersintensiteit op de
N201 zijn de luchthaven Schiphol, het Logistics Park, Flora Holland, Greenpark Aalsmeer, de toenemende industriële bedrijvigheid langs de N201 op

gepraat door wethouder Alberta Schuurs en beleidsmedewerker RO Martijn Plukkel van de gemeente De Ronde Venen. Daarbij werden de knelpunten genoemd, mogelijke oplossingen
voor een betere doorstroming
aangedragen en alle belangen
langs het tracé toegelicht. Oplossingen worden in een samenwerkingsverband tussen de Provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, de
gemeenten langs het traject, mi- Vervolg elders in deze krant.

De Ronde Venen – Maar liefst
180 mensen hadden de dag van
hun leven. Een hele dag konden ze doorbrengen in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Voor alles was gezorgd: het vervoer, de
entree, het eten en drinken. “Het
was echt een hele mooie dag
voor mij en mijn gezin” zo liet een
van de deelnemers weten. Velen
gaven aan volop genoten te hebben.
Op-Stap Cheque voor
minimagezinnen
Om minimagezinnen met kinderen tot 18 jaar in De Ronde Venen
een steuntje in de rug te geven,
heeft De Rondeveense Uitdaging
het initiatief genomen om samen
met de Voedselbank, Tympaan
De Baat, het Servicepunt, Stichting Kwadraad, bibliotheek AVV
en de gemeente De Ronde Venen, deze gezinnen ontspannende en nuttige activiteiten aan te
bieden. Om zo een stap vooruit
in de toekomst te kunnen zetten.
Mooie ondersteuning
Het dagje dierentuin is mogelijk
gemaakt dankzij ondersteuning
van: Riki Stichting en de Jumbo

supermarkten in Vinkeveen en
Wilnis, Extravast BV, Test Equipment Nederland, Gasse Wonen,
Brabebo Autorecycling Mijdrecht
BV, Ruijgrok Makelaars OG BV,
C.W. den Ouden, Stieva Metaalbewerking, Amco Compressoren, De Elementen, Roadworks,
Kranenburg Schadenet, Install.
bedr. C&R van der Wilt, Autobedrijf Kooyman, JVK Grondwerken
BV, Van Kouwen Mijdrecht, Slagboom Accountants, Door to Door,
Van Oudenallen Fourage & Transport, Rembrands Schildersbedrijf,
Van der Zwaard, R.E. Treur Holding BV, L’Opera, Facility company 1 Zijn, Assuline, Woest Developers en Kijk Virtueel.

best of electronics!

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

Miele specialist

Eigen technische dienst

Dode aangetroffen in Brusselﬂat
Gem
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Uithoorn - In een woning in de
Brusselflat in Uithoorn is dinsdagavond rond kwart over zeven
een overleden persoon aangetroffen. De hulpdiensten werden
in eerste instantie opgeroepen
voor een reanimatie. Ter plaatse
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ADVERTEREN?

Vermist

IN DE

INFORMATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERKOOPUITHOORN@
MEERBODE.NL

GEEN KRANT?
0251-674433

aangekomen bleek dat de hulpdiensten niks meer konden betekenen voor het slachtoffer. Of er
sprake is geweest van een misdrijf wordt door de politie onderzocht.
Foto:: VTF - Vivian Tusveld

Chauffeur buurtbus zwaait af
Regio - Na bijna 12 jaren met plezier de Buurtbus te hebben gereden heeft Wim Glas uit Uithoorn
donderdag 9 augustus zijn laatste dienst gereden vanwege het
bereiken van zijn 75ste verjaardag. Op deze laatste rit werd hij
als verrassing vergezeld door zijn
dochter. Zij wilde dolgraag eens

zelf ondervinden wat vader al
die jaren voor de Buurtbus gereden heeft. Bij terugkomst aan de
Oostzijde in De Hoef werd hij met
de gebruikelijke doos Merci-chocolade en een bos bloemen opgewacht door een aantal Buurtbus-collega’s en bestuursleden.
Wij danken Wim voor zijn trouwe

inzet en wensen hem nog prachtige jaren toe in goede gezondheid! Voor informatie over Buurtbus lijn 526: kom naar de Vrijwilligersmarkt in Mijdrecht op zaterdag 8 september a.s. van 12.0014.00 uur in het gemeentehuis
Mijdrecht of bezoek de website
www.buurtbus526.nl

Wilnis - Joyce Vegter uit Wilnis:
“Mijn drie katten en ik wonen nu
bijna een jaar op de Marickenlaan
in Wilnis. Ze zijn deze zomer hier
voor het eerst naar buiten geweest en dat vonden ze heerlijk!
Helaas is Rey, nadat hij op 28 juli
naar buiten is gegaan, niet meer
thuis gekomen.
Rey is een cypers, bruin met een
wit befje, gecastreerde en gechipte kater. Hij is ongeveer 5 jaar
oud en is een schuchtere kat.
Vesper en Luna, zijn kattenvriendinnetjes en we missen Rey
enorm! Weet iemand waar hij is?
Bel alsjeblieft: 06-47919801.

Gem
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Je hond uitlaten, wat zijn
de regels?

Evenementen in de
gemeente

Je bent aan het wandelen met de hond. Plots stopt de hond en
doet hij zijn behoefte. Wat moet je dan doen? Opruimen of laten
liggen? Loop je op een hondenroute of uitrenplek? En wil je dit
opruimen, heb je dan een plasticzakje bij je om dit te doen?

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.

-

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.

Om overlast van hondenpoep
en loslopende honden te voorkomen, hebben we regels opgesteld, die rekening houden met
zowel de honden, de eigenaar als
de buurt en zijn bewoners;
- Alle honden moeten aangelijnd zijn, behalve in een losloopgebied (groene paaltjes).

Geen honden op speelplekken, schoolpleinen, sportparken en begraafplaatsen.
De eigenaar moet overal de
uitwerpselen opruimen.

Er zijn 2 uitzonderingen waar je
de hondenpoep niet hoeft op te
ruimen:
- In de losloopgebieden die
staan aangegeven met groene paaltjes
- En op de hondenroutes waar
honden aangelijnd mogen lopen, gebied met de rode paaltjes.
Maar ons advies is, zeker met
deze warme zomer, ruim altijd
de hondenpoep op en neem altijd voor de zekerheid een plastic
zakje mee. Dit geeft een mooie,
schone, stankvrije omgeving,
waar iedereen blij is. Meer weten:
www.uithoorn.nl/honden

Augustus
26 aug
September
2 sept
1 t/m 4 sept
14 t/m 16 sept
26 t/m 29 sept

KOM LANGS !
zat. 15 september
12.00 - 14.00
gemeentehuis Uithoorn

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

# watga
j i j d o e n?

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

Ophalen papier tijdens de
Kwakelse Kermis
Op dinsdag 4 september is de ophaaldag voor papier in De Kwakel. Dit valt weer samen met de
jaarlijkse optocht van de Kwakelse Kermis. Om de optocht niet te
hinderen legen wij de papiercontainers op maandag 3 september.

Rondje Stelling
Kermis De Kwakel
Foodtruck Festival
Snuffelmarkt

Vrijwilligersmarkt

Commissievergaderingen

Team Communicatie
bekendmakingen@duoplus.nl

De Ronde van Uithoorn (wielerwedstrijd) UWTC

Samen de nieuwe route naar
de middelbare school oefenen

meer info: steunpuntvrijwilligerswerk.info
2018-07 lantaarnpaalbord_Vwmarkt_Uithoorn.indd 1

Je zoon of dochter gaat na de zomervakantie naar het voortgezet
onderwijs? Een spannende tijd met veel nieuwe dingen om te leren en te ontdekken.

zelfstandig op weg. Meer tips:
http://verkeerseducatiepunt.nl/
samen-de-nieuwe-schoolrouteoefenen/

Een nieuwe school betekent ook:
een nieuwe en vaak langere route
naar school. Dat is spannend voor
je kind en misschien ook wel voor
jou. Kinderen kunnen van een onverwachte situatie schrikken en
daarom foute beslissingen in het

Kinderen in het verkeer
Vanaf maandag 3 september beginnen alle scholen weer. Na de
vakantie moet iedereen natuurlijk weer een beetje wennen aan
het drukke verkeer. Kinderen zijn
nog vol van de vakantie en het

verkeer nemen. Maak in deze laatste weekjes van de zomervakantie
nog gebruik van de gelegenheid
om de nieuwe school-thuisroute te
oefenen met je kind. Kinderen die
op deze manier begeleid worden,
gaan goed voorbereid, veiliger en

04-07-18 15:19

begin van een nieuw schooljaar.
Veel kinderen lopen of fietsen
een nieuwe route naar een nieuwe school. Je moet waarschijnlijk ook weer wennen aan schoolgaande kinderen in het verkeer.
Vandaar dat we de spandoeken
‘De scholen zijn weer begonnen’
weer ophangen. Want hoe meer
rekening we houden met elkaar,
hoe beter het is voor de verkeersveiligheid!

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

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.

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.

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.

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

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

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.

WWW.UITHOORN.NL

INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van
bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Pastoor C. Vasselaan 41,aanvraag omgevingsvergunning voor het
plaatsen van een dakkapel op de 2e verdieping, (ontvangen 09-082018).

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West,
Buitenhof, Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Legmeerplein, aanvraag evenementenvergunning Buurtbeheer de Legmeer voor het organiseren van een Burendag op 22 september 2018
(ontvangen 09-08-2018).
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK

De Kwakel
- Hoofdweg 10, het dempen van een tussenslootje en het creëren van
vervangend water (verstuurd 10-08-2018).
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.
Dorpscentrum
- Schans, Marktplein, Wilhelminakade, evenementenvergunning Tropical Night en The Day After verleend aan de Stichting Werkgroep Horeca Uithoorn op 25 en 26 augustus 2018 (verzonden 20-08-2018).

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein, evenementenvergunning voor het organiseren van een
braderie verleend aan THIB Organisatie op 9 februari, 13 april en 11
mei 2019 (verzonden 20-08-2018).

Thamerdal
- Willem Alexanderpoort, hoek van Wilhelminakade en hoek Stationsstraat plaatsing van bouwsteiger in verband met werkzaamheden aan
aangelegen gebouw. (verzonden 13 juli 2018).
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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

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

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

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

APOTHEEK
Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis,
0297-303903. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u.

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

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, 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.
Benu Apotheek Zijdelwaard
Zijdelwaardplein 81 Uithoorn,
0297-562851. Open: ma. t/m vr.
08.00-18.00 u., za. 10.00-13.00 u.
Apotheek Boogaard
Amstelplein 27 Uithoorn,
0297-566886. Open: ma. t/m vr.
08.00-18.00 u., za. 10.00-13.00 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.
Dienstapotheek Amstelland
Spoedpost Amstelland Ziekenhuis
Amstelveen. Open: ma. t/m
vr. 17.30-23.00 u., za., zo. en
feestdagen 8.30-23.00 u.
Nachtapotheek OLVG West
Jan Tooropstraat 164 Amsterdam,
020-5108826. Open: na 23.00 u.
DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
0297-263758, www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK
Uithoorn, tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.

STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.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
Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
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Moeder en dochter
Basilova piano-vierhandig
Uithoorn – De Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU)
opent het nieuwe culturele seizoen met een spectaculair concert in de nieuwe locatie De
Schutse. Vier handen, twee Russische zielen, één piano: dochter Helena Basilova en moeder
Irina Parfenova samen achter de
vleugel! Het concert wordt gehouden op zondagmiddag 16
september a.s., aanvang 14.30
uur. Om 14.00 uur gaan de deuren van de zaal open. Moeder en
dochter spelen de beroemde, lyrische en stormachtige fantasie
van Schubert, de zes enerverende stukken/duetten van Rachmaninov en het romantische
stuk ‘Moeder Winter’ van Basilov.
Ze besluiten met pianistisch geweld: Le Sacre du Printemps (Het
Lenteoffer) van Stravinsky.

Irina Parfenova
Irina Parfenova studeerde piano aan de befaamde Gnesin’s
Muziek-Pedagogische
Academie in haar geboortestad Moskou. In 1990 vestigde Irina zich
Helena Basilova
in Nederland. Zij behaalde aan
Zoals haar achternaam wellicht het Koninklijk Conservatorium
verraadt, is zij geboren in Rus- in Den Haag haar tweede pialand, maar op zevenjarige leef- nodiploma. Zij is artistiek leider
tijd al naar Nederland verhuisd, van Stichting Troupe A’dour, die
waar zij sindsdien is opgegroeid, mede door haar is opgericht. Iristudeerde en nu woont en werkt. na, werkzaam als pianiste en doEr is een rechtstreekse link met cente piano, had de behoefde regio Uithoorn: Helena heeft te om eigen professionele muin Wilnis gewoond en was leer- ziektheaterproducties op te zetling op het Alkwin College. Zij ten en uit te voeren voor vervindt het belangrijk om het be- schillende doelgroepen, voorreik van de klassieke muziek te al voor kinderen. De stichting
vergroten en zij zoekt daarom wil zo een bijdrage leveren aan
naar manieren om haar piano- de kunst- en cultuureducaspel te combineren met b.v. po- tie in de samenleving. Website:
ezie, film, beeldende kunst of www.troupeadour.nl

Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
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
SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Politie 0900-8844.

40 jaar Christelijk
Mannenkoor Immanuël

Wilnis - In 1977 kwam er een nieu- Dronkers, in dienst op de Koninwe onderwijzer, genaamd Kees gin Juliana school in Wilnis. Toen

jazz. Ook blijft zij altijd op zoek
naar nieuwe manieren en locaties om haar muziek tot leven te
brengen. Naast solo-optredens
en kamermuziekprojecten stort
zij zich momenteel op de muziek van haar vader Alexander
Basilov. Hij was componist en
pianist en heeft na zijn dood in
2007 veel manuscripten van zijn
muziek nagelaten, die zij zal publiceren op een online platform
en op zal nemen op CD. Tijdens
het concert wordt ook een stuk
van hem gespeeld. Voor meer
informatie, zie haar website:
www.helenabasilova.com

hij er pas woonde werd hem gevraagd, of hij het in Wilnis naar zijn
zin had. Zijn antwoord was: “Ja,
maar ik mis mijn mannenkoor”.
Daar werd op geantwoord: “Waarom richt je dan zelf geen mannenkoor op, want ik heb er ook wel
oren naar”. Enthousiast is Kees
met dit antwoord aan het werk
gegaan, wat er in resulteerde dat
er op 24 januari 1978 een mannenkoor werd opgericht onder de
naam: Christelijk Mannenkoor Immanuel Wilnis. Waarschijnlijk u allen inmiddels wel bekend. Als u nu
terug rekent zult u tot de conclusie komen dat het Christelijk Mannenkoor Immanuel dit jaar 40 jaar
bestaat. Een mijlpaal die ze niet zo
maar voorbij zullen laten gaan. Dit
hele jaar zijn ze al druk bezig met
repeteren om u iets moois te laten horen en wel door een jubileum concert te geven op 3 november 2018 in de Johannes de Doper kerk te Wilnis/Mijdrecht. Nu de
vakantie periode bijna voorbij is,
gaan ze op dinsdag 28 augustus
weer met onze repetities van start.
Wilt u hen komen versterken, dan
bent u van harte welkom op bovengenoemde datum in Kerkelijk
centrum De Rank, Bernardlaan 2,
Mijdrecht. Zij beginnen de avonden om 20.00 uur.

Kaarten
Losse kaarten à €15,- zijn te bestellen via de website van de
SCAU: www.scau.nl. Klik op kaarten bestellen of tickets en volg
de aanwijzingen. Ook is het nog
steeds mogelijk om abonnementen te bestellen, voor acht,
zes of vier evenementen/concerten naar keuze. Een abonnement maakt dat je gaat! Ongeveer een week van te voren begint de losse kaartverkoop in de
boekwinkels The Read Shop Express (Winkelcentrum Zijdelwaard) en Bruna (winkelcentrum
Amstelplein). Van harte welkom
op zondag 16 september a.s., om
14.30 uur in De Schutse voor een
bijzonder concert. Parkeren kan
gratis op het parkeerterrein van
winkelcentrum Zijdelwaard.

Schilderen buiten de Lijntjes
Regio - Als je schildert, doe je
vaardigheden op. Helemaal prima, tot het gewoontes worden,
die jouw creativiteit te veel gaan
begrenzen. Joke Zonneveld geeft
schilderles in haar Atelier De Rode Draad. Haar specialisme is je
bewust te maken waar vaardigheden overgaan naar begrenzingen. Ze helpt je weer te gaan spelen, experimenteren en je eigen
antwoorden te vinden. Ze biedt
verschillende materialen en technieken aan, waaronder schilderen met Paraffine en Pigmenten.
Op 1 september van 13.30-16.30
uur ben je welkom op de Proefles:
Spelend Tekenen, Groot en Klein.
Je tekent op verschillende formaten papier met houtskool en krijt.
De cursussen ‘Schilderen buiten de Lijntjes’ beginnen vanaf 3
september op maandag en donderdagochtend om de week,en
op zaterdagmiddag. Adres: Prin-

Vrouwennetwerk
weer van start
De Ronde Venen - Op dinsdag
28 augustus start het seizoen van
NVVH-Vrouwennetwerk, afdeling de Ronde Venen om 10 uur
in de Willisstee in Wilnis, met een
Open Ochtend. Wat kunt u verwachten? Marlies Akkerman zal
een lezing geven over het levenstestament. Wat wilt u dat er gebeurt, als u zelf bij leven niet in
staat bent om uw zaken te regelen? Wie mag namens u beslissen
over medische zaken, over eventuele verkoop van uw huis, over
wat er met uw huisdier moet gebeuren etc. etc. Heel veel vragen, geen luchtig onderwerp,
maar wel goed om over na te
denken. Iedereen is deze ochtend welkom om kennis te maken met deze bloeiende vereniging. NVVH-Vrouwennetwerk organiseert lezingen (reisgids door
woelige tijden, of de luxe van genoeg), maar ook wandelingen,
zoals naar de burlende damherten in Zandvoort, of naar Gassan diamanten in Amsterdam.
De museumclub zoekt boeiende
tentoonstellingen uit, en ook met
de fiets- en wandelclub kunt u op
pad. Meer weten? Kom dan op 28
augustus naar Willisstee, u bent
van harte welkom.

Bilderdijkhof 1
Uithoorn
Tel. 0297-567209

Weekagenda participe
Voorlichtingsbijeenkomst Voor de ipad
cursus ‘ZilVeronline’

3 keer per jaar wordt er door
vrijwilligers, de iPadcursus ‘Zilveronline’ (voor ouderen!) gegeven. Deze cursus heeft als
doel om ouderen over de
drempel te krijgen van de digitale wereld, waarin ook zij
komen te staan. Op donderdagochtend 27 september
2018 zal de volgende cursus
van 2018 weer van start gaan
met de intro ochtend. Om een
beeld te geven van wat de cursus inhoudt, zullen de docenten een openbare voorlichtingsbijeenkomst houden, op

donderdag 13 september 2018
van 10.00-12.00 uur. Graag
even aanmelden als u wilt komen.
nieuW seiZoen

In september beginnen we
aan een nieuw seizoen activiteiten en cursussen. Stoelhonkbal, Vitaal Bewegen, Bewegen op Muziek, Meer Bewegen voor Ouderen en Stoel Yoga starten al in de eerste week
van september. Ook kunt dan
op maandagmiddag weer terecht bij het Knip- en Kleurcafé
of om wenskaarten te maken.
Op dinsdagochtend worden er
ook wenskaarten gemaakt.

ses Margrietlaan 86 in Uithoorn.
Info: www.paintyourpassion.today, paint@jokezonneveld.nl, 0644850038
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Het Amstel Aquaduct, een echte flessenhals

Stand van zaken knelpunten
en doorstroming N201
Vervolg van de voorpagina

voor de N201.De onderzoeken
lopen echter nog. Zeker is wel
dat de N201 in De Ronde Venen
niet wordt verbreed naar 2x2 rijstroken. De gemeenteraad heeft
daartoe afgelopen voorjaar besloten. Dit tot teleurstelling van
de ondernemersvereniging VIB
in Mijdrecht en de Provincie.
Men vond het besluit te voorba-

rig omdat alle onderzoeken nog
in volle gang waren/zijn. De gemeente De Ronde Venen heeft
eigen voorstellen ingebracht in
het lopende proces, zoals aanpakken van het knelpunt bij de
kruising met de A2, het verlengen van de op- en afritten bij
het viaduct (Herenweg) in Vinkeveen, het strekken van de bocht

Amstelveens grondgebied en
nieuwbouw van woningen. Uithoorn en Aalsmeer profiteren
van 2x2 rijstroken op de N201
en de relatief gemakkelijke afwikkeling van het verkeer naar
de A4, A5 en A9 (via SchipholOost). Richting De Ronde Venen stroopt zich dat op bij het
Amstel Aquaduct (1x2 rijstro- De ‘slinger’ in de weg bij Liefkenshoek (Mijdrecht) zou eruit moeten
ken) en het stuk N201 richting
Mijdrecht. Voor de Ronde Venen is een goede doorstroming
op de A2 daarom van belang (als
die stagneert wordt de N212 de
sluiproute!) Ook de ontwikkelingen in de Gooi- en Vechtstreek
hebben indirect invloed op de
verkeersafwikkeling in De Ronde Venen. Voorts gaat op termijn de A9 bij Amstelveen op de
schop. Hoe dan ook, deskundigen zien tot aan 2040 een toename van het gemotoriseerde verkeer van minimaal 17 en
maximaal 44 procent. In De Ronde Venen gaat het om 23 procent meer verkeer en 17 procent
meer vrachtverkeer.
Wikken en wegen
Het onderwerp is in 2017 aangezwengeld door het in Wilnis wonende statenlid Derk Boswijk. Op- en afritten bij Vinkeveen echt een noodzaak tot verlenging
Na zijn verkiezing in 2015 als lid
van de Provinciale Staten voor
het CDA diende hij namens zijn
fractie een motie in om de problematiek van de N201 aan te
kaarten. De motie werd breeduit
aangenomen waarna het College van Gedeputeerde Staten het
oppakte. Inmiddels zijn er vergaande onderzoekingen gaande. In dat licht gezien is door de
provincie een ‘Toekomstbestendig plan voor de N201’ opgesteld die momenteel wordt ingevuld via de ‘wikken en wegen’
methode. Dat wil zeggen via het
opzetten van een probleemanalyse, belangen, kansen en effecten afwegen, oplossingen aandragen - en de effecten daarvan
onder ogen zien, uitkomsten,
analyses en gevoeligheden onderzoeken en tot slot adviezen
en conclusies bespreken en vast- Er komen intelligente verkeerslichten bij de kruisingen
leggen. Daaruit moet een integrale visie ontstaan. “Afgelopen
jaren is er op de N201 een breed
spectrum aan verbeteringen en
aanpassingen doorgevoerd om
de doorstroming te verbeteren. Deze hebben hun uitwerking gehad. Ondanks deze inzet blijft de weg een doorstromingsknelpunt. Het beoogde
beleidseffect omvat een integrale gebiedsaanpak voor een toekomstbestendige N201 waarbij
de bereikbaarheid en de doorstroming wordt verbeterd en tegelijkertijd de landschappelijke
en natuurlijke waarden behouden en/of versterkt worden”, zo
staat te lezen in een statenbrief
van 2017. Het plan is om eind
2018 een voorstel te presenteren met te nemen maatregelen

bij Liefkenshoek (Mijdrecht) en
het verdubbelen van de busbaan tussen Mijdrecht en de
kruising bij de Tienboerenweg.
Voorts filedetectie tussen Vinkeveen en de A2 en een intelligente verkeersregelinstallatie over
het hele traject, maar voornamelijk bij de kruispunten Mijdrecht,
N201/A2, Loenersloot en die bij
de N402 richting Loenen aan de
Vecht/Vreeland. De globale huidige stand van zaken is dat afgelopen juli een groot deel van
de onderzoekingen zou zijn uitgewerkt en dat er een stuurgroep wordt ingesteld. Komende maand buigt de Commissie
Milieu, Mobiliteit en Economie
(MME) van de raad in De Ronde
Venen zich over de problematiek en wat er nu al zou kunnen
worden gedaan om knelpunten
aan te pakken en de doorstroming te bevorderen. In december vergadert Gedeputeerde
Staten (GS) erover en in januari
2019 neemt Provinciale Staten
(PS) een besluit.
Intelligente verkeerslichten
Een artikel in ‘Goedopweg’ toont
een resultaat van onderzoekingen en uitkomsten die behaald zijn met o.a. intelligente
verkeerslichten op de N201. En
die zouden al komende maand
geïnstalleerd kunnen worden!
Goedopweg staat voor een samenwerkingsverband
tussen
de provincie Utrecht, gemeenten Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat, de U15 (netwerk van
werkgevers in de regio) en het
ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat.
‘De eerste simulatieresultaten
met intelligente verkeerslichten
op de N201 zijn veelbelovend:
tussen Uithoorn en Vreeland
verbetert de doorstroming voor
het autoverkeer tot 25%. Intelligente verkeerslichten kunnen
aankomend verkeer via apps en
navigatiesystemen herkennen
en reageren op de actuele verkeersdrukte. Goedopweg werkt
met de inzet van intelligente
verkeerslichten aan het verbeteren van de doorstroming om de
regio Utrecht leefbaar en bereikbaar te houden,’ zo staat in het
artikel. Dennis Straat, gedeputeerde mobiliteit bij de provincie
Utrecht laat daarbij het volgende weten: “Ik ben blij met de eerste resultaten. Die maken aannemelijk dat intelligente verkeerslichten de doorstroming op de
drukke N201 gewoonweg verbeteren en zorgen voor minder
vervuiling en geluidsoverlast.
Deze voordelen moeten we snel
in de praktijk gaan behalen.” Het
artikel meldt voorts dat uit de simulatie blijkt dat met name ter
hoogte van het kruispunt N201
- Hofland, bij hotel Mijdrecht, de
wachttijd vermindert. Op deze
locatie vermindert in de avondspits ook de filevorming vanuit
Uithoorn richting Hofland aanzienlijk. Ter hoogte van de overige kruispunten blijven de wachttijden veelal gelijk of is sprake van een kleine verbetering.
Nu de eerste simulatieresultaten veelbelovend zijn, installeert de leverancier van de intelligente verkeerslichten die vanaf september op de N201. Hierna gaat Goedopweg de concrete
effecten meten op de doorstroming in de praktijk. Vanaf oktober start Goedopweg ook een
pilot op de N201 om aan te tonen dat het eveneens mogelijk
is om lokaal vrachtverkeer beter
te laten doorstromen. Hiervoor
worden als proef vrachtwagens
van Brouwer Transport gebruikt
waarbij aan de boordapparatuur
een speciale app wordt toegevoegd. Intelligente verkeerslichten kunnen hierdoor de vrachtwagens zien aankomen en vervolgens de groentijd verlengen,
om zo start- en stopbewegingen
te beperken, de CO2-uitstoot terug te dringen en geluidsoverlast te verminderen.
Wie het voltallige artikel wil lezen kan dit vinden op de website www.goedopweg.nl. Interessante informatie op dit gebied treft u ook aan op www.
talking-traffic.com.

Marktkoopvrouw
ek
van de we

Alida Meijer

Bijbels, dagboeken en kaarten
De komende weken wordt elke keer een marktkoopman of
koopvrouw van de Weekmarkt Mijdrecht in het zonnetje gezet.
Alida Meijer staat sinds november 2017 met een kraam op uitsluitend de Weekmarkt in Mijdrecht. Ze presenteert zich met
een bijzonder aanbod, namelijk
de verkoop van bijbels, boeken
over het geloof, dagboeken,
wenskaarten in diezelfde geest,
drinkbekers, CD’s en wat er al
meer aan bijbehorende informatie is om de mens houvast te
bieden in dit leven. Kan bepaald
geen kwaad als je om je heen
kijkt wat er tegenwoordig allemaal aan negatieve gedachten,
narcisme, egoïsme en materialisme over je heen spoelt. Daar
kan je je echter geestelijk tegen
wapenen. Alida wil dit onder
de aandacht brengen door het
aanbieden van geschriften,
boeken en kaarten waaraan
Het Woord ten grondslag ligt.
Persoonlijk zou zij zonder overtuiging haar leven doelloos
vinden. Alida heeft deze stap
om op de Weekmarkt te gaan
staan genomen op eigen initiatief en vanuit haar Christelijke
overtuiging. “Met het beeld
van de huidige ontkerkelijking

voor ogen wil ik dat er nog wat
Christelijks in ons land overblijft. Dan wil je iets doorgeven van Gods Woord. Behalve
bijbels voor volwassenen en
kinderbijbels zijn er ook wenskaarten met spreuken waar
iemand zijn gedachten over
kan laten gaan. Je kunt zoiets
combineren met bijvoorbeeld
het geven van een bloemetje,
cadeautje of andere attentie
voor iemand die ziek is en een
hart onder de riem wil steken,
een oudere bij wie je op bezoek
gaat en dergelijke. Er zijn veel
mogelijkheden om iemand blij
te maken met een Goddelijke
wens,” laat Alida weten. U bent
van harte welkom het assortiment in haar marktkraam eens
te bekijken en wellicht iets te
kopen waarmee u zelf wat kunt
dan wel om een ander op te
beuren. Anders gezegd: voor
rust en kracht in het leven. Anita is buiten de weekmarkt voor
belangstellenden ook bereikbaar via Facebook: Het Woord
en per e-mail: hetwoordopdemarkt@outlook.com.

PostNL past netwerk
brievenbussen aan
Uithoorn - PostNL past vanaf begin september in gemeente Uithoorn het netwerk van brievenbussen aan. De reden voor de
aanpassing is dat we in Nederland steeds minder post versturen. Brievenbussen die weinig
worden gebruikt, verwijderen
of verplaatsen we naar plekken
waar veel mensen komen zoals
winkelcentra, supermarkten of
locaties aan het begin van een
woonwijk.

verlaagde brievenbussen blijft
ongewijzigd. Bij het bepalen van
de locaties houden wij rekening
met de afstandseis voor brievenbussen zoals vastgelegd in de
Postwet.

Veranderingen
Vanaf 10 september 2018 voeren
we de eerste veranderingen in
het netwerk van brievenbussen
in Noord-Holland door. In de gemeente Uithoorn blijven 18 brievenbussen en verdwijnen er 11
Voor iedereen bereikbaar
brievenbussen. Op welke locaBij het bepalen van de loca- ties brievenbussen blijven, staat
ties is rekening gehouden met in het bijgevoegde overzicht.
de afstandseis voor brievenbus- De aanpassingen zijn 5 oktober
sen die de Postwet voorschrijft. 2018 gerealiseerd.
Daarnaast hebben lokale vertegenwoordigers van belangenor- Meer informatie
ganisaties zoals ANBO, Unie KBO, Als een brievenbus vervalt,
PCOBm I(e)derin en LvKK de mo- wordt dit minimaal drie weken
gelijkheid gekregen om advies van tevoren op de betreffende
uit te brengen op de plannen in brievenbus zelf aangegeven. Bede gemeente. Gezamenlijk is ge- woners ontvangen op het huiskeken of brievenbussen voor ie- adres een brief met informatie
dereen bereikbaar blijven. Ook over de veranderingen. Informavoor mensen die wat minder tie is ook te vinden op postnl.nl/
goed ter been zijn. Brievenbus- brievenbus. De locatiewijzer op
sen bij ziekenhuizen en zorgin- deze pagina helpt bij het vinden
stellingen blijven om die reden van de dichtstbijzijnde brievendan ook staan. Ook het aantal bus.
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LEZERSPOST

De Ronde Venen Pas

Hondenbezitters
geïnformeerd per sticker

Slechte parkeerplaats
Mijdrecht - Op de kogger ter
hoogte van de Nobelflat staat
vaak de auto van de voedselbank geparkeerd. Ben ik de
enige die dat een gevaarlijke plek vindt? De scholen beginnen binnenkort weer en er
wordt soms best wel hard gereden. (Ps. foto geeft een vertekend beeld, de afstand tussen
auto en zijpad is in werkelijk-

heid kleiner). Het verkeer moet
met een bocht om bewuste auto heen, en van links kunnen
voetgangers (vooral kinderen)
uit het onoverzichtelijk pad komen lopen/rennen. Ik weet wel,
een betere plek zou ik ook niet
1-2-3 weten, maar hier moet
wel over nagedacht worden.
D. Winkel uit Mijdrecht

Plastic bekers in de
gemeenteraad
Uithoorn - In de editie van 24
juli jl. van deze krant stond een
artikel over de afvalproblematiek rond evenementen in onze gemeente. Kersvers raadslid Fieke Otto-Ossenkoppele
hield namens DUS een succesvol betoog over hoe in de toekomst om te gaan met plastic
en ander afval bij evenementen. De voltallige raad was direct enthousiast en stemde onmiddellijk en unaniem in met
het voorstel van DUS: vooral een hoopvol signaal dat de
huidige gemeenteraad de zorg
voor het milieu nu wel serieus gaat nemen. Jammer dat
de wethouder toch nog beren op de weg zag, maar gelukkig had dat geen invloed op
de stemming. Maar dit is vooral
een signaal dat nieuwe raadsleden kennelijk verandering kunnen bewerkstelligen en de mening van een wethouder zo nodig trotseren! Want hoe anders
was dat in de raadsvergadering
van 2 november 2017, toen de
raad (niet unaniem) instemde
met de uitvoering van een oude wens (uit 2004!!): het frustreren van de autoroute over
de prinses Irenebrug bij de toekomstige herinrichting van het
dorpscentrum. Waardoor niet
af en toe, zoals bij evenementen, maar iedere dag en voor altijd 30.000 kilometer moet worden omgereden! En dat alleen
maar om het dorpscentrum op
te leuken! Het beschamend gevolg daarvan zal zijn een onnodig extra totaalmisbruik van 1
miljoen liter autobrandstof per
jaar!
Vermoedelijk is de milieuschade hierdoor elk jaar veel groter dan door al het plastic en
ander afval bij 100 jaar plaatselijke evenementen! Nu is de
tijd rijp voor een omslag, want
het zal zelfs de al langer zittende raadsleden inmiddels ook
wel duidelijk zijn geworden
dat de gevolgen van klimaatverandering ook aan Uithoorn
niet voorbij zullen gaan. Daarom een oproep aan alle nieuwe leden van de raad: gebruik

je invloed om de overige raadsleden te overtuigen van de
waanzin waarvoor de raad op 2
november 2017 heeft gekozen
en maak je opnieuw sterk voor
het milieu door de kortste route over de prinses Irenebrug in
stand te houden.
De rechtspraak
Reddingsboei voor belanghebbenden en het milieu kan echter ook nog zijn een voor de gemeente negatieve uitspraak
van de rechter in de bezwaarprocedure verkeersbesluit tijdelijke inrichting Koningin
Màximalaan (2016). Tot dat moment zijn de belangen van de
inwoners van Uithoorn en omgeving en die van het milieu
veilig gesteld.
Dat hieromtrent vanuit B & W
weinig positiefs te verwachten is werd duidelijk door de
recentelijk in deze krant gepubliceerde visie van nieuwbakken wethouder Jan Hazen, wat
inhoudelijk niets anders betekent dan oude wijn in nieuwe zakken. Daaruit blijkt dat hij
zijn kop in het zand steekt en
reikt zijn visie niet verder dan
het herhalen van de al bijna 20
jaar oude doelstellingen, toen
het milieu nog niet zo alarmerend in de schijnwerpers stond.
Dat in zijn uiteenzetting het milieu zelfs niet één keer werd benoemd is zorgelijk en triest tegelijk! Hij benoemde echter
juist wel herhaaldelijk zijn zorg
voor de uitspraak van de rechtbank…. Het zou hem sieren als
de wethouder zich minder conservatief zou opstellen en meer
aandacht zou hebben voor de
eigentijdse werkelijkheid, voor
de omvangrijk gemotiveerde
bezwaren tegen het gevoerde
beleid en voor de belangen van
talrijke inwoners die hij meent
te vertegenwoordigen. En minder aandacht voor de achterhaalde en omstreden plannen
uit het verre verleden. Hopelijk denkt de rechter daar ook
zo over.
W. Wahlen, De Kwakel

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.

Nu ben ik het met Ir. H.J.F.
Knaake eens dat de gemeente niet goed genoeg zijn werk
doet, maar de stickers op de afvalbakken is zeker een verbetering! Waar het geld van de hondenbelasting naar toe gaat is
mij ook een raadsel. Het betalen van hondenbelasting geeft
je in ieder geval niet het recht
om de hondenpoep te laten
liggen. R. de groot praat alleen
over de poep. Maar ook wel
eens aan honden gedacht die
heel oud, ziek, bang of te jong
zijn en dus niet zitten te wachten op een loslopende hond? Er
zijn ook genoeg mensen bang
voor honden. Houd daarom je
hond aan de lijn, daar krijgt je
hond niets van. Moet uw hond
zijn ei kwijt? Misschien het
rondje groter maken, zodat de
hond genoeg loopt en goed
wordt uitgelaten. Wanneer u de
hond wilt loslaten kunt u ook
naar een losloopgebied rijden
of lopen. In de woonwjjk is dit
gewoon niet (overal) mogelijk.
Er lopen ook mensen met hun
kinderwagen en die hebben
ook geen zin dat er een hond
op hun komt aflopen/rennen.
Het is ook zéér vermoeiend altijd die discussies dat hun hond
wel los mag lopen of dat die
niets doet en het mooiste is
nog als die dan niet luistert en
dan zeggen: dat doet die anders nooit! Die stickers zijn mijn

inziens helemaal top! Duidelijk en in die onzinnige discussies kun je mensen aanspreken dat iedereen de honden
dus wel aan de lijn moet doen...
zie sticker, punt. Altijd hondenpoep opruimen? Nee dat hoeft
niet als dat ergens in het torenhoge gras ligt, maar wel op de
stoep, perkjes, voetbalveldjes,
bij scholen en tuinen van bewoners. Zo een kleine moeite!
Het is toch te zot voor woorden
dat mensen de poep gewoon
op de stoep etc. laten liggen?
Wat wel zo is is dat er op de Herenweg in zowel Wilnis als Vinkeveen te weinig afvalbakken
zijn. Vaak zie ik mensen twee
meter voor of achter hun hond
lopen ja dan zie je niets! Er zijn
trouwens ook poepzakjes te
krijgen die biologisch afbreekbaar zijn. Dankzij onze camera’s hebben we een loslopende hond kunnen betrappen die
elke ochtend wanneer het nog
donker was in onze voortuin
poepten. Beledigd of teleurgesteld zijn dat de stickers zijn geplakt en geen brief is gestuurd?
Ik vind het eerder teleurstellend dat het nodig is en dat
men niet het fatsoen heeft om
het uit zich zelf te doen. Het is
dus hard nodig, want veel hondenbezitters hebben er letterlijk schijt aan!
C.v.d. Meijden

Reactie VIB DRV over
inpassingsplan kantoren
Mijdrecht - De provincie Utrecht
heeft 6 augustus jl. op haar website bekend gemaakt dat het ontwerp-inpassingsplan met ingang van 9 augustus 6 weken
lang ter inzage ligt. Het plan gaat
enerzijds uit van transformatie en herbestemming van bestaande leegstand, maar anderzijds wordt sterk ingezet op repressie van nieuwbouw zelfstandige kantoren. In dit plan worden expliciet een 5-tal locaties
aangemerkt voor een verbod
op nieuwbouw van zelfstandige kantoren. Als belangenbehartiger van ondernemers is VIB De
Ronde Venen principieel tegen
repressie en voor meer positieve
stimulering m.b.t. het terugdringen van de leegstand in de Kantorenmarkt. Indien de provincie
het probleem van leegstand op
de kantorenmarkt echt wil oplossen, dan is het verbieden van
nieuwbouw door bedrijven op
eigen terrein niet de juiste weg.
“Dit zou hetzelfde zijn als gebruik
van het openbaar vervoer stimuleren door de verkoop van nieuwe auto’s te verbieden”, aldus VIB
woordvoerder Jan Posdijk.
Renovatie
Renovatie, her-, of verbouw van
leegstaande kantoorpanden nog
meer stimuleren met subsidies
en andere stimuleringsmaatregelen zal ons inziens een meer
positieve impuls opleveren. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan (tijdelijk)
vrijstellen van OZB, renovatie- en
innovatiesubsidies e.d., alsmede
het drastisch verbeteren van het,
sinds 2016 sterk verslechterde,
Openbaar Vervoer!
Wim van der Laan (specialist infrastructuur en ruimtelijke ordening binnen de VIB): “Daarbij kan
een ‘algemene’ beleidsmaatregel,
zonder op de specifieke geografische locatie van het bedrijventerrein in De Ronde Venen gericht te
zijn, nooit een passend antwoord
zijn op een mogelijk nationaal
probleem. Ook kan het geen oplossing bieden voor bevordering
van de ‘binnenstedelijke kwaliteit’, zoals de provincie op haar
website aangeeft”.

Bestaand
Bestaande bedrijven verbieden
op eigen grond nieuwbouw te
plegen t.b.v. uitbreiding a.g.v. de
economische voorspoed, verslechtert ons inziens het vestigingsklimaat voor zowel bestaande als nieuwe bedrijven. Bedrijven dwingen bij uitbreiding een
bestaande locatie te accepteren
aan de andere kant van het bedrijventerrein, komt de efficiëntie en effectiviteit van de bedrijfsvoering zeker niet te goede. Verhuizen naar een andere provincie kan dan een betere optie zijn,
waardoor alsnog meer leegstand.
Met het oog op de Brexit en het
wegvallen van de Dividendbelasting kunnen, in een hypothetisch
geval, internationaal opererende bedrijven mogelijk besluiten
activiteiten vanuit het Verenigd
Koninkrijk over te plaatsen naar
Mijdrecht. Deze repressiemaatregel kan de directie echter doen
besluiten uit te wijken naar Brussel of Düsseldorf. Dit druist ons
inziens in tegen de doelstelling
van de afschaffing van de dividendbelasting door de overheid.
Veenweg
Andere aangemerkte gebieden
betreffen o.a. de locaties aan de
Veenweg en het land op de kop
van ‘Het Werkeiland’ aan de N201,
waar gezonde bedrijven gevestigd zijn met een mogelijke behoefte aan uitbreiding. T.a.v. de
locatie Marickenland is nog onduidelijk wat de toekomst brengt.
Ontwikkelingen m.b.t. start-ups,
zzp en bedrijven in online dienstverlening zullen de behoefte aan
kantoorruimte ‘dicht bij huis’ versterken. Locatie Marickenland
is ons inziens daarvoor een geschikte locatie. De basis van dit
plan is ontstaan tijdens het dieptepunt van de crisis. De huidige
situatie is nu volslagen anders en
de nabije toekomst laat zich lastig
voorspellen. Uitgaan van de situatie in 2012-2016 is een verkeerde basis om kantoorbehoefte tot
2027 te voorspellen.
Daarbij blijkt uit onderzoeken dat
de grote steden als Amsterdam
en Utrecht, maar ook een plaats
als Woerden t.a.v. kantoorgebruik

Auto op zijn kant
Uithoorn - Even na half een vannacht is een auto op zijn kant op
het fietspad beland op de Amsterdamseweg in Uithoorn. Een
ambulance is ter plaatse geweest
voor de bestuurder van de auto.
Hij hoefde uiteindelijk niet mee
naar een ziekenhuis. Zijn auto is

door een berger afgesleept. Bij
het ongeval zou ook een andere
auto geraakt zijn. Deze kon met
lichte schade weer zijn weg vervolgen. Hoe het ongeval heeft
kunnen gebeuren wordt nog onderzocht.
Foto: VTF

Brand blijkt lekkage
Uithoorn - Bij een bedrijf, gevestigd aan Prunus op FloraHollandZuid, werd dinsdagmiddag 7 augustus aan een brand in een koel-

cel gedacht. De bedrijfsbrandweer
constateerde echter geen brand
maar een lekkage in de koelmotor
en verhielp de narigheid.

Uithoorn partnergemeenten Tiny Forest
Uithoorn - De twaalf Tiny Forest partnergemeenten die dit
najaar hun eerste minibos aanplanten zijn: Almere, Alphen aan
den Rijn, Apeldoorn, Den Bosch,
Goes en omstreken, Groningen,
Hardenberg, Leiden, Maastricht,
Meppel, Uithoorn en Utrecht. Een
Tiny Forest is een dichtbegroeid,
inheems bos ter grootte van een
tennisbaan. Zo’n minibos in de
buurt zorgt voor een gezondere
leefomgeving en brengt buurtbewoners dichter bij elkaar. Na
de oproep van IVN Natuureducatie begin juni om partnergemeente te worden meldden 55
gemeenten zich aan, waaruit de
eerste twaalf geselecteerd zijn.
Zij leggen de komende drie jaar
in totaal 56 Tiny Forests aan in samenwerking met IVN, scholen en
buurtbewoners. De partnergemeenten spelen een sleutelrol in
het doel van IVN: voor 2021 minimaal 100 Tiny Forests planten.
Om dit doel te bereiken zoekt IVN
in totaal 24 gemeenten die allen
minimaal vier Tiny Forests aan
willen leggen. Gemeenten die nu
buiten de boot zijn gevallen hebben nog een kans. In het voorjaar
van 2019 kunnen alle gemeenten zich (opnieuw) aanmelden
voor een plek bij de laatste twaalf
partnergemeenten.

Elke buurt zijn eigen minibos
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is
niet alleen een prettige plek voor
vlinders, vogels, bijen en kleine
zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse
natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. Een minibos in je buurt zorgt bovendien
voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval.
Wageningen Environmental Research onderzoekt het effect
van de Tiny Forests op biodiversiteit, hittestress, waterberging
en CO2 opslag. Door verstedelijking, digitalisering en ons drukke
bestaan is de kloof tussen mens
en natuur groter dan ooit. Een
Tiny Forest in de buurt zorgt voor
een gezondere leefomgeving en
brengt buurtbewoners dichter
bij elkaar. IVN wil dat elke buurt
zijn eigen minibos krijgt, zo komt
de natuur in steden steeds dichterbij.

uit hun voegen barsten. Mogelijk
wil men wel uitwijken naar De
Positieve Ronde Venen... Positieve stimuleringsmaatregelen t.a.v.
ingebruikname van bestaande
leegstand kan hiervoor een aantrekkelijk vestigingsklimaat laten ontstaan. Een factor waarmee
in het inpassingsplan geen rekening gehouden is, is de krapte op
de arbeidsmarkt. Uit onderzoek
blijkt dat werknemers bij sollicitaties de voorkeur geven aan een
moderne en innovatieve werkomgeving. Nu ze het voor het uitkiezen hebben zullen bedrijven
die noodgedwongen gevestigd
zijn in oude, niet eigentijdse kantoorpanden, niet of nauwelijks
aan nieuw personeel kunnen komen. In artikel 1.5 van de toelichting op het inpassingsplan, onder
Nut en Noodzaak, wordt als argumenten de crisis en ‘het nieuwe werken’ aangehaald. “De crisis
is inmiddels voorbij en ‘het nieuwe werken’ lijkt volgens publicaties in vakmedia op zijn retour.
Wel verandert de functie van het
kantoor, van vaste werkplek naar
locaties voor samenwerking, innovatie en kruisbestuiving. Iets
wat je met thuiswerken juist niet
bereikt. Het werken in de ‘Cloud’
neemt wel toe, maar dit zegt alleen iets over de opslag van ge-

gevens en digitale samenwerkingsvormen, maar niets over de
fysieke werklocatie”, aldus Posdijk.

Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van
1,85 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij.

Kort samengevat
VIB De Ronde Venen acht de ‘Thematische Structuurvisie Kantoren’ van februari 2016 van de provincie Utrecht contraproductief
m.b.t. het doel waarvoor het is
opgesteld. Het repressieve karakter zal het economisch, arbeidsen vestigingsklimaat negatief beinvloeden en daarmee de leegstand juist bevorderen. Daarentegen is VIB De Ronde Venen van
mening dat de provincie haar
aanpak volledig moet focussen
op het creëren van positieve stimuli die het aanwenden, transformeren, her- of verbouwen, danwel slopen van ongebruikte locaties bevorderen. Dit zonder vestiging of uitbreiding van bestaande en nieuwe bedrijven in de weg
te staan. VIB De Ronde Venen
gaat graag hierover het gesprek
met de provincie aan, als dit kan
leiden tot een meer constructieve
en eigentijdse oplossing van de
leegstand op de kantorenmarkt.
Zij zal zeker deze zienswijze insturen in antwoord op het plan dat
nu ter inzage ligt.
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Nico Tijsterman en André Janse

CDA op werkbezoek bij
Comhan
Papiercontainer doorn
in het oog omwonenden
De Ronde Venen - De papiercontainer op het Dr. van Doornplein
in Abcoude is voor veel inwoners een doorn in het oog. Vaak
staan er grote hoeveelheden papier voor en naast de container,
en waait het bij stevige wind alle kanten op. De tot nu toe genomen maatregelen zoals het
plaatsen van een bord, wegmarkeringen en het vaker legen van
de container hebben voor alsnog
niet geholpen. PvdA/GroenLinks
heeft daarom schriftelijke vragen
gesteld. Fractievoorzitter Pieter
Kroon: “Het is mooi dat inwoners
hun papier weg kunnen brengen naar een container zoals op
het Dr. van Doornplein, maar dan
moet dat wel op een nette manier kunnen. Bij de container die
er nu staat ligt er vaak veel papier
voor of naast de container met
alle gevolgen van dien. Een container met deuren aan de bovenkant, zoals er voorheen stond,
zou al een deel van de overlast
weg kunnen nemen.”

ruimd door betrokken buurtbewoners, maar het is de verantwoordelijkheid van de gemeente, samen met de school en de
hockeyvereniging waar de opbrengst van het oud papier heen
gaat, om ervoor te zorgen dat het
netjes blijft. Om de problemen
te verhelpen heeft de gemeente wegmarkeringen geplaatst,
een bord met de boodschap om
het papier zo ver mogelijk achterin de container te plaatsen
en wordt de container vaker geleegd. Om de druk op de papiercontainer te verminderen heeft
de gemeente daarnaast inwoners aangeschreven die eerder
een papierkliko geweigerd hebben met de vraag of ze deze alsnog willen. Helaas hebben deze
maatregelen het probleem nog
niet opgelost.

Schriftelijke vragen
PvdA/GroenLinks vindt dat de
gemeente snel met een goede
oplossing moet komen en heeft
daarom schriftelijke vragen geOverlast
steld. De fractie wil weten wat
Sinds 1 januari levert een an- het college op korte termijn gaat
der bedrijf de papiercontainers. doen om het probleem te verhelDaardoor is er ook een ander mo- pen en of het college bereid is
del container komen te staan om er een ander soort container
met deuren aan de zijkant. Inwo- neer te zetten, bijvoorbeeld met
ners moeten hierbij de container deuren aan de bovenkant. Daarinlopen om het papier zo ver mo- naast wil de fractie weten wat het
gelijk naar achteren erin te leg- resultaat is van de brief aan inwogen. Het gevolg hiervan is dat er ners om alsnog een papierkliko
achterin een berg ontstaat waar aan huis te krijgen.
veel papier langs naar buiten Als laatste wil de fractie weten
glijdt. Daarnaast zijn er ook inwo- of het college bereid is om paners die hun papier niet in, maar pier voortaan ook in augustus bij
voor of naast de container zetten huishouders op te halen om zo
met overlast tot gevolg.
ook in de zomer de druk op de
containers te verminderen. HierMaatregelen
mee sluit de fractie aan bij eerdeDe rommel wordt veelal opge- re vragen van D66.

Ze zijn weer terug
De Ronde Venen - Enkele weken geleden heeft u in deze krant
kunnen lezen over het project:
Leef-Elet vanuit de Evangelische
Gemeente Leef Mijdrecht. Het
project loopt sinds ruim vijf jaar
in Huedin, in Transsylvanië, het
Hongaars sprekende gedeelte
van Roemenië, in samenwerking
met pastor Lajos Olah. Elet is de
Hongaarse vertaling voor Leef!
De missie van Leef-Elet is het
zorgen voor en perspectief bieden aan de zwakkeren in de Roemeense samenleving, waar een
scherpe tweedeling tussen arm
en rijk bestaat. Het arme deel bestaat voor een groot deel uit Roma, die maatschappelijk vaak
buitengesloten worden.Leef-Elet

ondersteunt sinds 2013 het Project Adapost (Adapost betekent
Schuilplaats) dat zich voornamelijk op Roma-kinderen richt.
Maatschappelijke veranderingen
vergen een langdurige inspanning. Adapost biedt naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding
en coaching van sociale vaardigheden op Bijbelse grondslag. De
kinderen ontvangen de nodige
zorg en aandacht om perspectief
op een gelijkwaardige plaats in
de samenleving te ontwikkelen.
Leef!-Elet! onderhoudt hiertoe
ook contacten met Nederlandse en Roemeense organisaties.
Daarnaast bezoekt een groep
vrijwilligers, voornamelijk jongeren, vanuit de Evangelische Gemeente Leef! Mijdrecht jaarlijks

Uithoorn - Tijdens het zomerreces gaat de fractie van het CDA
op werkbezoek bij een aantal
Uithoornse bedrijven om voeling te houden met wat er leeft
in de samenleving. De reeks
wordt geopend door Nico Tijsterman en André Jansen met
Comhan, het bedrijf aan de Joh.
Enschedeweg dat in aluminium
doet zou misschien wel eens gebukt kunnen gaan onder de gevolgen van de handelsbelemmeringen die president Trump
heeft opgeworpen met betrekking tot staal en aluminium.
Maar dat viel reuze mee volgens
directeur Mark Ypenburg: “Wij
werken voornamelijk in Europa
en daarvoor gelden de Amerikaanse maatregelen niet Comhan Canada levert namelijk
een gereed product en dat valt
niet onder de maatregelen, dus
voorlopig lijkt het erop dat we
de dans ontspringen”. Comhan
handelt in aluminium, maakt en
laat in opdracht allerlei aluminium producten maken voor de
industrie, de bouw en de markt
voor visuele communicatie. Natuurlijk is nog onbekend wat de
impact op de prijzen van aluminium in Europa zal zijn op lange
termijn, maar die ontwikkelingen ziet Mark met vertrouwen
tegemoet.
Plannen
Dat blijkt ook wel uit de grootse

plannen die Comhan heeft voor
Uithoorn, nieuwbouw in 2019,
dat gaat gepaard met uitbreiding van activiteiten en dat zal
ook milde groei in werkgelegenheid met zich meebrengen. Een
bijkomend positief aspect is dat
Comhan zich daarbij nog meer
wil ontwikkelen tot een ‘groen,
innovatief en duurzaam’ bedrijf
met zonnepanelen op het dak
en een volautomatisch, computergestuurd magazijn. Over de
samenwerking met de gemeente is men bij Comhan erg positief; ‘snel, flexibel en meedenkend’ is de opvatting van Mark.
De impact van de maatregelen
van Trump lijken mee te vallen
voor Comhan, de effecten van
de Brexit zouden wel eens groter kunnen zijn. De Britse markt
is voor het bedrijf een groeimarkt en door het waardeverlies van het Britse pond en daarmee de duurdere Euro zou die
groei wel eens afgeremd kunnen worden. Met het nieuwe
magazijn dat in 2019 gebouwd
gaat worden heeft de organisatie een sterke troef in handen,
leveren uit voorraad is een belangrijk pluspunt en daar ligt
dan ook de kracht van de organisatie. Deze Uithoornse organisatie is een van de parels aan
de industriële kroon van de gemeente, men groeit, heeft stageplaatsen, er zijn vacatures en er
is volop werk.

Adios vakantiekilo’s!
Mijdrecht - We hebben een hele mooie zomer gehad. Hoogstwaarschijnlijk heeft dat ertoe geleid dat we allemaal wat vaker een
extra ijsje, BBQ of glaasje alcohol
hebben genuttigd en iets zijn aangekomen. Tijd dus om wat aan de
overtollige kilo’s te doen! Op 12
september starten er weer twee
groepen. Er is plaats voor maximaal 12 personen per groep. In
beide groepen zijn nog enkele
plekjes beschikbaar. Eerste groep
start om 19.00-20.30 uur en de
tweede om 20.30-22.00 uur. Slimness is aangesloten bij de BGN
(Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland). Dit houdt
in dat de kosten van het consult
door meerdere zorgverzekeraars
vergoed worden in de aanvullende pakketten. Al eerder afgevallen bij Slimness? Dan kun je gerust weer meedoen met de cursus.
Terugval ligt namelijk altijd op de
loer. Nadat je een paar kilo bent
kwijtgeraakt, merken mensen op
dat je er goed uit ziet, je past dat
leuke bloesje weer en je conditie
gaat langzaam maar zeker vooruit. Fijn! Dan slaat de stress toe.
Het loopt even niet zo lekker op je
werk en er is wat gedoe in de familie. Het feit dat er overal om je
heen veel en lekker eten is helpt

ook niet mee. Voordat je het weet
zitten de kilo’s er langzaam weer
aan. Met dit item gaan we tijdens
de cursus zeker aan de slag!
Groepen
De groepen zijn altijd goed gemêleerd. Jong, oud, man, vrouw,
mensen die voor het eerst gaan
afvallen of die al vaker wel of niet
eerder bij Slimness zijn afgevallen. Slimness gebruikt voeding
en levensmiddelen die men overal bij de supermarkt kan kopen en
schrijft daarmee haar eigen recepten. Geen diëten en dure preparaten om af te vallen. Integendeel,
juist heel laagdrempelig. Haar clienten roemen haar om de eenvoudige methodiek en begrijpelijke manier waarmee je kunt afvallen, maar vooral ook om de uitstekende begeleiding waarin zij
‘stringente regels’ hanteert in het
belang van haar cliënten. Slimness
heeft zaterdag 8 september aanstaande tussen 09.00-14.00 uur
een open dag. Op deze dag kan
iedereen binnenlopen voor vragen, gratis weegmoment of opgeven voor de cursus in groepsverband, individueel of samen. Slimness is gevestigd op de Bozenhoven 19a te Mijdrecht. Meer info of
opgeven op www.slimness.nl

Speel Mee start
maandag 27 augustus!
aan het bijbelonderwijs en spelletjes, ging dit jaar voor het eerst
twee dagen mee op kamp samen
met een aantal niet-Roma en met
de groep van Leef! Het is belangrijk om juist ook deze oudere Roma jeugd aandacht te blijven geven en gezamenlijke activiteiten
te ondernemen om hen te laten
merken dat ook zij belangrijk en
waardevol zijn. De Nederlandse
jongeren hebben een fraai stukje drama gespeeld, waarin duidelijk werd gemaakt hoe we altijd bij Jezus mogen (terug)komen. Het stukje drama was het
uitgangspunt voor gesprekken
die in kleine groepjes werden gevoerd, over toekomst, dromen en
plannen voor later.
Roma vrouwen
Speciaal voor Roma vrouwen
werd er ook een dramastukje opgevoerd dat ook hier aanleiding
was voor gesprekken die tijdens
een creatieve activiteit werden
gevoerd; een geslaagde middag
dit project in Huedin. Dit jaar reis- waarin samenzijn, gezelligheid en
de een groep van 16 personen in handwerken gecombineerd wertwee busjes van taxibedrijf Van den met een Bijbelse boodschap.
der Laan voor de zesde keer op rij De week werd afgesloten met
naar Roemenië.
een ochtend voor tienermoeders,
voor wie tafels vol baby/kinderOnderwijs
kleding en -schoeisel klaar stonHet bijbelonderwijs voor de jon- den, zodat zij voor hun kindjes
ge kinderen werd dit jaar op een konden uitzoeken wat ze nodig
prachtige manier verzorgd door hadden. De vrijwilligers van Leef
onze jonge partners in Roemenië. kijken terug op een enerverende
In twee dagdelen werden de ver- week die niet alleen veel energie
halen van de blinde Bartimeüs, heeft gevergd, maar die ook veel
en van de tollenaar Zacheüs op moois gebracht heeft; heel wat
een interactieve wijze verteld zo- ervaringen rijker kwamen ze tedat de kinderen zelf mee konden rug vanuit het mooie Roemenië.
spelen. De middagen waren ge- Deze ervaringen zullen zij delen
vuld met buitenactiviteiten zoals in de dienst a.s. zondag 26 augussport en spel. Een groep oudere tus om 10.00 uur, in de Willistee in
Roma jeugd, die zes jaar geleden Wilnis, waar een ieder geheel vrijals kind voor het eerst deelnam blijvend van harte welkom is.

Uithoorn - Ook dit jaar wordt
het weer een feest tijdens de
activiteiten van st. Speel Mee in
Uithoorn. De Speel Mee week
is al 46 jaar een spannende activiteiten week, geheel draaiend op vrijwilligers en dankzij
sponsoring van lokale bedrijven en de gemeente Uithoorn.
Tijdens de week van maandag
27 augustus t/m vrijdag 31 augustus kunnen kinderen van 7
t/m 12 jaar voor een klein bedrag aan super leuke activiteiten meedoen. Ga snel naar de
website want er zijn nog een
aantal plaatsen beschikbaar: http://speelmeeuithoorn.nl . Daar
vind je ook het programma van
dit jaar.

deau voor je vriendin of ouders?
Woensdag 29 augustus – Huttenbouwen of kaasboerderij Clara Maria.
Ook vandaag weer het Huttenbouwen, ook toegankelijk als
kinderen er dinsdag niet bij waren. Geen huttenbouwen vandaag dan ga je het boerenleven
ontdekken. Onder begeleiding
van boer Kees-Jan wordt er onder andere kaas en klompen
gemaakt, de beesten gevoerd
en vooral heerlijk gespeeld in
de hooischuur

Donderdag 30 augustus –Dance
Centre Uithoorn & Theaterschool
Uithoorn.
De deelnemers zullen in verschillende workshops kennis
Programma 2018
maken met moderne dans en
Maandag 27 augustus - Spor- het theater. Tijdens deze worktief programma bij “The Beach” shops kunnen de kinderen onin Aalsmeer. Wel eens op het der professionele leiding zich
strand binnen in een hal ge- dan ook helemaal uitleven. Aan
staan? Dat kan in The Beach, de het einde van de dag zijn ook
oude veiling is veranderd in ver- de ouders/ begeleiders welschillende strandvelden waar kom, zodat de kinderen kunnen
gesport kan worden. The Beach demonstreren wat ze die dag
verzorgt daar een sportief pro- hebben gedaan en geleerd.
gramma in het zand met diverse strandsporten.
Vrijdag 31 augustus - Kinderkermis
Dinsdag 28 augustus - Hutten- De laatste dag van de Speel Mee
bouwen of Creatief. Op de dins- week sluiten we zoals elk jaar af
dag en woensdag is er zoals met de befaamde kinderkermis.
vanouds het huttenbouwen. Op deze dag kunnen de kindeDeze twee dagen mogen de ren meedoen aan allemaal kleikinderen in groepjes een ei- ne kermisattracties waarbij ook
gen huttendorp bouwen en echte prijzen vallen te winnen.
die op woensdag ook versieren. Denk hierbij aan touwtrekken,
Woensdagmiddag wordt er ook schminken, blikgooien, hengebekend gemaakt wie de mooi- len, springkussen, sing-along
ste, stevigste of meest fantasie- en nog veel!
rijke hut heeft gemaakt. De makers van deze hutten ontvan- Nog niet ingeschreven, wees
gen een leuk aandenken! Kies er dan snel bij. Er zijn nog een
je voor creatief dan maak je de- aantal plaatsen beschikbaar. Inze dag de meest prachtige fan- schrijven kan via de website httasierijke werkjes tijdens de tp://speelmeeuithoorn.nl Vanaf
verschillende workshops. Mis- 25 augustus zijn de kosten €6,schien maak je wel een mooi ca- per kind per dag.
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Gewond aan arm aan ongeval
Uithoorn - Op dinsdag 21 augustus om half zeven in de ochtend heeft een eenzijdig ongeval
plaatsgevonden op de Koningin
Maximalaan, ter hoogte van de
Admiraal van Gentlaan. Een 31-jarige bromfietser uit Uithoorn

schrok van een remmende auto en week uit. Hij raakte de middengeleider, sloeg over de kop en
kwam enkele meters verder tot
stilstand. De Uithoornaar is met
letsel aan zijn arm vervoerd naar
een ziekenhuis.

Gereedschap uit bus gestolen
Uithoorn - Uit een aan de Zijlweg geparkeerde bedrijfsbus
is het vorig weekend elektrisch
gereedschap gestolen. De dief

moet hebben toegeslagen tussen zaterdag 11 augustus, 21.00
uur en zondag 12 augustus, 9.00
uur.

Aangehouden nepvuurwapen
Vinkeveen - Op zaterdag avond 1
september 2018 te Vinkeveen.
De weer goden zijn ons goed gezind geweest dit jaar, het wordt
tijd om Neptunus weer te eren.
Terecht, want het varen op de
Vinkeveense Plassen geeft de watersporters en recreanten enorm
veel plezier. Een feest uit dankbaarheid is het minste wat we terug kunnen doen. Neptunus is de
indrukwekkend barse, trotse koning van de zee. Hij is in staat geweldige golven tot bedaren te
brengen. Belangrijk dus om hem
te vriend te houden! Daarom
wordt zoals ieder jaar de eerste
zaterdag van september gewijd
aan Neptunus. Neptunus komt
zelfs naar Vinkeveen om mee te
varen om de bedankjes in ontvangst te nemen.
Indrukwekkend
De indrukwekkende gestalte van
Neptunus en zijn meegereisde
zeemeerminnen zal te zien zijn
op een grote verlichte boot. Het
schip van Neptunus zal zoals altijd de leiding nemen. Er zal vanaf 21.00 uur een route worden gevaren over de Vinkeveense Plassen. De boten die meevaren volgen “Neptunus”. Alle deelnemende boten kunnen bij het ontmoeten van de Neptunusboot een
groet uitbrengen aan Neptunus.
De deelnemende boten gaan
hun boot op een bijzondere manier verlichten, aankleden of geheel transformeren. De uitda-

ging is dat iedere deelnemer iets
heel bijzonders van zijn bootje of
schip maakt. Hoe mooier, gekker,
opvallender hoe beter!!! Kies een
item en maak er wat moois van.
Ook als je maar een klein bootje
hebt kun je meedoen en er iets
bijzonders van maken. Goede
verlichting is wel heel belangrijk.
Je trekt de aandacht en het is bovendien veiliger.
Bootbezitters
Een flink aantal bootbezitters is al
druk bezig met de voorbereiding
van het meedoen aan de Nacht
van Neptunus. Een onderwerp
kiezen en vervolgens de boel optuigen. In de wijde omgeving is
dan ook bijna geen stroom- aggregaat meer te huur, aangezien
de meeste mensen hun boot met
dusdanig veel lampjes verlichten dat een 220 volt stroom aggregaat nodig is. Veel mensen
bedenken ieder jaar een nieuw
thema. Vaak worden boten voorzien van complete bouwwerken
en vooral heel veel lampjes. Ook
dit jaar worden de Mooiste, Actueelst en Origineelst Verlichte boten beloont met een prijs. Voorwaarde is wel dat de deelnemers
zich inschrijven bij nachtvanneptunus@gmail.com, of bij Jachthaven Winkeloord, Camping de
Tachtig morgen of bij Jachthaven
Oldenburger. Deelname is gratis!
Inschrijven is mogelijk tot Zaterdag 1 september om 16.00 uur.
Nog een voorwaarde voor het

Schrijf je in!

Hafkamp De Ronde
Venen Marathon
Regio - Tot en met 26 augustus kun je je nog extra voordelig inschrijven voor de Hafkamp De Ronde Venen Marathon. Wacht dus
niet langer en schrijf je in voor de Hafkamp De Ronde Venen Marathon, de Regiobank Duomarathon of de 10 kilometer van De
Ronde Venen. “We zijn tevreden over het aantal inschrijvingen tot
nu toe. We hebben al weer 246 deelnemers, van wie 109 op de
hele marathon en 65 duo’s. Voor de 10 km is het nog erg vroeg”,
zegt organisator Frans Woerden. “We zijn erg blij met vroege inschrijvers. Zij kunnen daarom t/m 26 augustus extra voordelig inschrijven.” Het belooft weer een spektakel te worden op zondag
18 november 2018. Michael Woerden: “Lopers spreken ons nog
steeds aan hoe bijzonder het evenement was en hoe mooi onze gemeente is. Eén grote ronde voor de marathon en een marathon met twee lopers zijn unieke elementen voor een loop in het
Westen van Nederland. Het parcours zal hetzelfde zijn; we hopen
binnenkort wel een nieuwe start- en finishlocatie te presenteren.”

meevaren is dat de gewone navigatieverlichting gevoerd moet
worden. Het BPR is van kracht, en
de aanwijzingen van de organisatie en politie, handhaving moeten worden opgevolgd. De politie zal ook dit jaar alcohol controles houden op het water.
Start
Start om ongeveer 21.00 uur , vanaf de starttoren op zandeiland 8,
Neptunus voorop, varen richting
eiland 9 om daarna voor eiland
10 , 11, 12 langs te varen. Daarna
wordt voor eiland 1 en 2 langs gevaren dan langs eiland 3 richting
eiland 4. Let op bij het duikgebied!. Daarna wordt er tussen eiland 5 en 6 doorgevaren richting
de boei bij jachthaven Oldenburger. Daarna weer richting WVA om
vandaar langs eiland 3 richting de
starttoren te varen. Hierna zal worden aangemeerd bij de starttoren,
na de prijs uitreiking is de Nacht
van Neptunus afgelopen. Deelnemers worden dan geacht terug
te varen naar hun thuishaven. Geluidsoverlast zal niet worden toegestaan. Om 01.30 zal alle muziek
uit gedaan zijn zodat om 02.00
uur de rust kan weerkeren op de
Vinkeveense plassen. De verlichtte boten zijn het beste zichtbaar
vanaf de eilanden 4, 5, 1 en 2.
Prijzen
Er zullen ook dit jaar weer prijzen
worden uitgereikt in de vorm van
bekers en geldprijzen (€ 100,- en €
50,-). Het gaat hierbij om de volgende categorieën:
- Het mooist verlichte schip.
- Het origineelst opgetuigde
schip.
- Het schip met het meest
actuele onderwerp.
- Een aanmoedigingsprijs.
De aanmoedigingsprijs is bedoeld
om een financieel steuntje te geven voor volgend jaar om weer
een leuk versierd schip te maken
maar vooral om goede en aandachttrekkende verlichting te
kunnen aanschaffen.

eRegels
De volgende regels zijn belangrijk voor iedereen die deelneemt
of meevaart.
1 Deelname mag alleen met inachtneming van het Binnenvaart politie reglement.
2 De boot is uiteraard voorzien
van de werkende navigatie
verlichting.
3 Maximum snelheid 9 km per
uur. Na zonsondergang 6 km
per uur
4 Aanwijzingen van Politie, Recreatieschap, Brandweer en
organisatie dienen terstond
opgevolgd te worden.
5 Deelname is geheel voor eigen risico! De organisatie is
niet aansprakelijk voor schade
en of ongevallen, Deelnemers
hebben kennis genomen van
de veiligheidsbrief.
6 Drank gebruik is door kapiteins en schippers niet toegestaan.
7 Het maken van onnodig geluids overlast tijdens en/of na
het evenement is niet toegestaan.
8 Het hebben van open vuur op
boten en of eilanden is verboden.
9 Het afsteken van Vuurwerk is
niet toegestaan
10 Blijf op afstand van de ‘duik zone’ bij zandeiland 4
11 Na de prijs uitreiking is de
Nacht van Neptunus afgelopen.
12 De bruggen in de Baambrugse Zuwe, Achterbos/Herenweg en Demmerik/Herenweg
Draaien tot 1 uur
13 De hoofdprijzen worden alleen na afloop uitgereikt en
moeten door de winnaars
worden opgehaald tijdens de
prijs uitreiking

Uithoorn - Als je denkt dat je ongestraft een nepvuurwapen in
bezit mag hebben, zit je er goed
naast. Een jongen woonachtig
aan Madelief in Uithoorn moest
niet alleen zijn nepwapen inleveren maar is tevens door de politie aangehouden en heengezonden. De politie kwam de jongen

Onwel op de Boterdijk
De Kwakel - Maandagochtend
13 augustus rond kwart voor negen is een fietser onwel geworden, dat gebeurde op de Boterdijk. Een passerende fietser zag
de man, 45 jaar oud en inwoner
van De Kwakel, over zijn fiets ge-

Weer ruit ingeslagen

Uithoorn - Een poging tot inbraak vond zondag 12 augustus in de vroege ochtend plaats
bij een tabakszaak aan het Zijdelwaardplein. Niet voor de eerste maal hebben onverlaten geprobeerd de toegangsdeur in
te slaan. Daarin slaagden ze niet
maar een groot gat in de ruit was
wel het resultaat. Een getuige
hoorde tussen 2.30 en 2.45 uur

De politie vraagt getuigen zich te
melden via 0900-8844.

Uithoorn - Op zaterdag 18 augustus is een inwoonster de dupe geworden van zakkenrollerij. Op het Zijdelwaardplein, aan
de achterzijde bij de apotheek,
botste een man tegen haar op.
Hij maakte zijn excuses en ging
er snel vandoor. Even later bij het
tankstation bemerkte de vrouw
dat haar portefeuille met contant
geld en diverse pasjes uit haar
tas was verdwenen. Direct heeft

zij de bankpassen laten blokkeren. De zakkenroller is zo goed als
zeker de man die tegen haar aan
botste. Het betreft een man van
ongeveer 30 tot 40 jaar oud met
een getinte huidskleur. Hij heeft
een tenger postuur, kort geknipt
zwart haar en zag er goed verzorgd uit. Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact
op te nemen met de politie via
0900-8844.

Pannetje nog op het vuur
woonster was zelf niet aanwezig. Eenmaal binnen bleek er
nog een pannetje op het vuur
te staan. Het brandje was snel
onder controle. De brandweer
heeft de woning vol rook ontlucht. De schade is beperkt gebleven.

Inbraak in woning

bedrijfsbus gepleegd. Het gaat
om een Renault Master. Ontvreemd zijn een ID-bewijs en rijbewijs.

Kentekenplaatdief
Uithoorn - Tussen zaterdag 11
augustus, 18.00 uur en zondag
12 augustus, 11.00 uur is van
een auto de kentekenplaat ge-

gebonk bij de bewuste pui van de
winkel. Deze zag eveneens wat
jongens staan bij de zaak. Kort
daarna hoorde dezelfde getuige
een auto wegrijden. De inbraakpoging leverde een hoge rekening op voor de ruit, de zoveelste,
volgens de zaakeigenaar.

Zakkenrollerij op Zijdelwaard

De organisatie wenst iedereen
een behouden ‘Neptunus Vaart’
toe, voor verdere Informatie kunt
u contact opnemen met H. Griffioen 0294-284819 of nachtvanUithoorn - Op maandag 20 auneptunus@gmail.com
gustus om kwart voor vier in
de middag kregen de politie en
de brandweer een melding van
een brand in een woning in Op
hulpdiensten opnieuw opgeroe- de Grift. De buren hadden alarm
pen. Dit keer om naar een onwel geslagen toen zij het huis naast
geworden persoon te gaan in de hen vol rook zagen staan. De beRoland Holstlaan. De 45-jarige
Uithoornaar is bijgebracht en snel
vervoerd naar een ziekenhuis.
Op zaterdag 18 augustus werden de hulpdiensten om kwart De Kwakel - In de avond of
over zes in de avond gevraagd te nacht van donderdag 16 op vrijgaan naar een wooncomplex aan dag 17 augustus is ingebroken
de Poelweg voor een reanimatie. in een woning aan de Vuurlijn.
Toen de politie, ambulancedienst Via de achterzijde hebben de
en de AED arriveerden, troffen zij dieven zich toegang tot het huis
de buren aan die al eerste hulp verschaft. Bij de keuken is een
aan het verlenen waren. De 37-jarige man, woonachtig in Nederland, is per ambulance met motorbegeleiding naar een ziekenhuis vervoerd.

ID-kaart en rijbewijs weg
De Kwakel - Aan de Halfweg
is tussen vrijdag 10 augustus,
22.00 uur en zaterdag 11 augustus, 8.00 uur een diefstal uit een

bogen staan en kort daarna tegen
de grond gaan. Gauw heeft de
passant 112 gebeld en reanimatie
toegepast. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en hebben de onwel geworden man naar het ziekenhuis gebracht.

Getuigen gevraagd

In actie voor reanimaties
Uithoorn - De afgelopen week
zijn de hulpdiensten vier keer actief in actie gekomen voor onwel
geworden personen. Op zondag 9
augustus werd om drie uur ’s middags gevraagd naar Aan de Kant
te komen voor een reanimatie. De
politie, ambulancedienst en de
AED zijn ter plaatse gegaan. Het is
helaas niet gelukt om de 93-jarige
bewoner te reanimeren. Op dinsdag 14 augustus om zeven uur ’s
avonds werden de hulpdiensten
naar de Brusselflat gestuurd voor
een reanimatie. Direct is gestart
met hulp aan de 60-jarige bewoonster, maar de vrouw is overleden. Op vrijdag 17 augustus om
half drie in de middag werden de

op het spoor omdat een andere
jongen het nepvuurwapen getoond zou hebben ter verdediging, toen hij werd mishandeld in
Mijdrecht. De Mijdrechtse politie
tipte de politie alhier en kon zowel het wapen in beslag nemen
als de rechtmatige eigenaar aanhouden.

stolen. Het gaat om kenteken
41-FX-PG. De auto stond geparkeerd aan de Admiraal de Ruyterlaan.

raam ingeslagen. De gehele woning is doorzocht. Nog niet bekend is of er goederen zijn gestolen. De inbraak heeft tussen
zeven uur ’s avonds en half negen vrijdagochtend plaatsgevonden

Politie waarschuwt voor
babbeltrucs

Uithoorn - In Uithoorn is op donderdag 16 augustus rond kwart
over één in de middag geprobeerd een woning binnen te komen middels een babbeltruc. Er
werd bij een huis in de Meerwijk
aangebeld door een man van ongeveer 25 jaar oud, die vroeg om
een fles te vullen met water. Dit
omdat Eigen Haard het water wilde controleren. Er is contact gezocht met de woningbouwvereniging, maar de medewerkers
wisten van niets. Mogelijk dus
oplichting of voor verkenning op

pad. De man is niet binnen gelaten door de bewoners. De politie
is na de melding direct een zoektocht gestart, maar de betreffende persoon is niet meer aangetroffen. Mogelijk is bij meerdere
huishoudens aangebeld door deze man. Dit melden kan bij de politie via 0900-8844. De man is ongeveer 25 jaar oud, heeft een hazenlip en zwart haar. Hij droeg
een zwart shirt met een wit logo en een zwarte broek. Hij had
werkschoenen aan en had een
blauwe koelbox bij zich.
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Dolle pret

bij kindermiddag
Wilnis Festival
Wilnis - Traditiegetrouw ging ook dit jaar het Wilnis Festival in
het Speelwoud aan de Pieter Joostenlaan van start met de kindermiddag, dit keer op woensdag 15 augustus. Een en ander
georganiseerd en verzorgd door de Jumbovestiging aan de
Molmlaan in Wilnis. Ook de Wilnisse brandweer gaf zoals altijd
hierbij acte de présence met een brandweerspel waarbij jeugdige spuitgasten de kans krijgen om ‘brandjes te blussen’. Dat
lieten velen zich geen twee keer zeggen. Zoals gebruikelijk was
er ook kermis, waarbij kinderen en jongeren zich volop konden
vermaken bij de verschillende kermiskramen en andere aardige
activiteiten zoals die bij een kermis horen. Naast de grote tent
op het terrein konden de kleinsten zich op springkussens heerlijk uitleven. Grote belangstelling was er ook voor het schminken, of aan de knutseltafel creatief te zijn. Na alle inspanning
kon men zijn of haar dorst gratis lessen met lekkere limonade
en een fruitje om (gezond) op te knabbelen. Kortom, het was
voor de kinderen weer een geweldig leuke middag met dolle
pret waarin zij zich konden uitleven. Van dat alles werd druk gebruik gemaakt. Het aantrekkelijke pure Hollandse zomerweer
was voldoende aanleiding voor talrijke ouders, opa’s en oma’s
om met hun (klein)kinderen van deze middag iets gezelligs te
maken en dat lukte volop. Kortom de kindermiddag kan weer
als een geslaagde opening van het Festival worden gezien.
De middag kreeg ’s avonds een vervolg met andere activiteiten voor jong en oud. De dagen er na kon iedereen verder genieten van een leuk festivalprogramma tot en met zaterdag 18
augustus 02.00 uur toen er weer een einde kwam aan het Wilnis Festival. Dat wordt volgend jaar voor de 35e keer georganiseerd. De organisatie wil daar iets bijzonders van maken! Deelnemers, sponsors en vrijwilligers, maar ook de organisatie en
de vele bezoekers van dit Wilnis Festival, bedankt en graag tot
volgend jaar.
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Bridgevereniging Mijdrecht

Start Jubileum Seizoen
Mijdrecht - BVM bestaat dit seizoen 40 jaar. Een reden om diverse feestelijke bridgeactiviteiten plaats te laten vinden. Het
bestuur en de jubileumcommissie zijn druk met de voorbereidingen. Op maandag 3 september en donderdagmiddag 6 september gaat na deze mooie zomer het Jubileum bridgeseizoen
van start. BVM is bij de Bridgebond aangesloten. U kunt dus
meesterpunten verdienen tijdens
iedere speeldag. Tijdens Iedere
speeldag worden 24 spellen gespeeld, waarna per dag de eindde de partij helemaal om. Met stand wordt bepaald. Het is genog drie boules in de hand lag de bruikelijk dat na een aantal speelequipe Ina/Henk op punt en werd ronden promotie of degradatie
er gekozen om het butje naar ach- naar een andere lijn plaats vindt.
teren te verplaatsen hun daarmee plaats. BVM richt zich op zowel de
twee van hun boule ook op punt gevorderde en beginnende bridte brengen. De door Henk ge- gers. Beide groepen worden op
speelde boule naam het butje niet de speeldagen ingedeeld in dimee, maar kwam wel op punt. Het
was nu aan Ina om het butje naar
achteren te verplaatsen. Met haar
laatste boule deed ze dit ook en
pakten ze zes punten (6-9). Daarna
gaven ze de leiding niet meer uit
handen en wonnen de finale met
13-10. Het was hun tweede doublettentitel samen, maar voor Ina
was het de zevende titel. Deze titel had voor Henk nog een bijzonder kantje. Rechtshandig en dan
een spierblessure in de rechterarm. Het alternatief van niet deelnemen was het werpen met de
linkerarm. Het ging hem bijzonder goed af en de belangrijkste reden was dat het werpen geen automatisme meer was, maar dat er
erg gedacht moest worden aan de
techniek en de houding.

Clubkampioenschap
petanque doubletten

De Kwakel - Op zondag 19 augustus werd op het petanqueterrein
van Boule Union Thamen aan de
Vuurlijn het 32e clubkampioenschap doubletten gespeeld. Helaas bestond de deelname met
elf equipes uit een oneven aantal, waardoor er in de voorronden
steeds een vrijloting was. De equipe, die vrij was kreeg wel een overwinning achter de naam. Er werden drie voorronden met voorgelote partijen gespeeld. De top vier
na deze voorronden gingen door
naar de halve finale en de overig
equipes speelden nog een partij voor definitieve plaatsing in de
eindrangschikking. Na de voorronden waren de equipes Andries
en Nicky Petersen en Wilma en Michiel Buchner nog ongeslagen.
Vier equipes eindigden met tweemaal winst en moest het puntensaldo bepalen wie er eveneens
naar de halve finales gingen. Dat
waren de equipes Ina Hoekstra/
Henk v Rekum en Ria v Beek/Joan
v Rekum. Andries en Nicky troffen
Ria en Joan in de halve finale. Na
een achterstand van 2-11 ging de
winst toch naar Andries en Nicky. De eindstand:
1. Ina Hoekstra/Henk v Rekum;
Fraai
2. Andries en Nicky Petersen;
De andere halve finale was een ko- 3. Wilma en Michiel Buchner;
pie van de derde voorronde. Toen 4. Ria v Beek/Joan v Rekum
ging de winst na Wilma en Michiel 5. Alfonso Atanes Limia/Günther
(13-11), maar de halve finale werd Jacobs
gewonnen door Ina en Henk (13- 6. Hans v/d Wal/Jannie v Kooten;
11). De finale werd door bijna al- 7. Eef Krijtenberg/Hein Bloemers;
le deelnemers als publiek bijge- 8. Tine Siegel/Jos de Zwart;
woond en leek een regelrechte 9. Marja de Ru/Harry v/d Dungen;
overwinning voor Andries en Nic- 10. Jeroen Stiekema/Paul Kamstra;
ky te worden. Na twee werpron- 11. Kirsten en Sonja Depping.
den stonden zij met 6-0 voor. De volgende clubactiviteit is het
Twee werpronden later waren Ina Kwintettentoernooi
(vijftallen)
en Henk enigszins teruggekomen op zondag 26 augustus, aanvang
(6-3). In de vijfde werpronde draai- 11.00 uur.

Parkinsongroep bij Spel
en Sport DRV
De Ronde Venen - Bewegen is
goed voor een mens, het is fijn om
je wat fitter te gaan voelen. Samen
bewegen stimuleert én sport moet
voor iedereen bereikbaar zijn. Dat
zijn in een notendop de uitgangspunten van Spel en Sport DRV en
daarom is het een logische stap
om een beweeggroep voor mensen met Parkinson onder te brengen bij Spel en Sport. Afgelopen
seizoen is op initiatief van de bij
het ParkinsonNet aangesloten oefentherapie praktijk Houding & Bewegen een pilot gestart om mensen met Parkinson een groepsles
aan te bieden. De lessen zijn afwisselend, met veel praktische oefeningen en een hoop plezier onderling. Dit is dermate goed ontvangen dat er een sterke behoefte is
aan voortzetting van deze lessen.

van Spel en Sport DVR een reeks
van 10 beweeglessen start voor
mensen met Parkinson of Parkinsonisme. Claudia en Michelle geven deze groepslessen samen,
zodat er veel persoonlijke aandacht kan worden gegeven en…
iedereen doet wat ‘ie kan. De lessen vinden plaats op vrijdagochtend van 10.30-11.30 uur in Gymzaal de Brug, van Wassenaerstraat
in Mijdrecht. Na afloop is er een
mogelijkheid om in de naast gelegen Buurtkamer nog een kopje
koffie te nuttigen. U bent van harte welkom om te komen kijken of
een keer op proef mee te doen.
Krijgt u er al zin in? U kunt zich opgeven bij Spel en Sport via tel. 0683948705 of per e-mail penn@spelensportdrv.nl. Mocht u er tegen
op zien of vragen hebben over de
inhoud van de lessen? Neem geInitiatief
rust contact op met Claudia en MiDe Buurtsportcoachen hebben dit chelle. Zij kunnen u van meer ininitiatief ondersteund en tevens formatie voorzien. Claudia of Mide verbinding gelegd met Spel en chelle kunt u bereiken onder tel.
Sport. Met als resultaat dat vanaf 0297 769196, of per e-mail info@
vrijdag 7 september onder de vlag houdingenbewegen.nl

verse lijnen met gelijkwaardige
tegenstanders. Maandagavond
beginnen ze om 19.30uur met inloop vanaf 19.15 uur en de donderdagmiddag wordt om 13.30
uur begonnen met inloop vanaf 13.00 uur. De clubkampioenen
worden jaarlijks bekend gemaakt
en tijdens het jaar vinden er speciale drives plaats waar prijzen
aan zijn verbonden. Nieuw dit
seizoen: de start van bridgecursussen voor beginners en gevorderden. Zie voor meer informatie de website van Bridgevereniging Mijdrecht, onder het kopje
nieuws. Er wordt gespeeld in de
grote zaal van het Veenweidebad in Mijdrecht. Er is voldoende
parkeergelegenheid. Bent u geïnteresseerd neem dan contact op
met het secretariaat, email: secretariaat.bvm@gmail.com. Wij hopen u te mogen verwelkomen.

Op de foto reikt bestuurslid Caty Jansen de beker uit aan Wim Berkelaar.

Wim Berkelaar

Kampioen van De Merel
Vinkeveen - Wim Berkelaar is
kampioen geworden van biljartclub de Merel/Heerenlux uit Vinkeveen van jaargang 2017-2018.
Wim was de allerbeste over de
competitie. Dennis Kraak zat hem
in het begin nog wel op zijn hielen
maar naar het eind van de competitie moest Dennis toch zijn meerdere erkennen in Wim. Dennis dus
goede tweede en als derde het
opkomend talent Jeroen van Rijn
die vanaf zijn lidmaatschap toch
ieder jaar meestrijd om de bovenste plaatsen. De kortste partij
was voor Hans van Rijn in 9 beur-

ten en de hoogste serie was voor
Dorus v.d.Meer met 81! De nieuwe competitie start op dinsdag
4 september, aanvang 20.00 uur.
Wij kunnen nog nieuwe leden gebruiken, zowel dames als heren
zijn van harte welkom in ons clubhuis. Voor meer informatie: Cafe
de Merel Arkenpark Mur 43, 3645
EH Vinkeveen. Tel. 0297-263562
en 0297-264159 en e-mail thcw@
xs4all.nl .Komt u de dinsdagavond
niet gelegen dan bent u op de
donderdagavond van harte welkom bij biljartclub D.I.O. dezelfde
tijd van aanvang.

Na korte zomerstop:

Thamen honkballers
winnen eerste wedstrijd
Uithoorn - Vrijdag 17 augustus stond de eerste wedstrijd na
de zomerstop op het programma voor de honkballers van Thamen. Op bezoek kwamen de heren van Boekaniers uit Amsterdam. Thamen start voortvarend
met drie keer drie slag voor Boekaniers, echter op het moment
dat Boekaniers moest gaan verdedigen hadden zij te veel last
van de zon. Na de nodige discussie werd er besloten tot een sundelay, het stil leggen van de wedstrijd i.v.m. de zon, waarna de heren pas weer een uur later verder konden gaan spelen. Thamen
slaat er meteen vrolijk op los, Farley Nurse slaat een honkslag en
bereikt het derde honk door een
fout van de pitcher. Maikel Benner slaat een tweehonkslag waarop Nurse kan scoren. Rick Groen
slaat een homerun en daarmee
neemt hij Benner mee over de
thuisplaat, 3-0.
Snel
Beide teams maken er een snelle wedstrijd van. Thamen scoort
in de vijfde inning nog een punt.
Nurse komt met vier wijd op de
honken, komt op het tweede
honk door een wilde worp van de

pitcher en kan scoren op de tweehonkslag van Groen, 4-0. Boekaniers weet een punt terug te pakken in de zesde inning na tweehonkslagen, 4-1. Echter Thamen
doet dat ook, Jelle Vogelaar slaat
een driehonkslag en weet te scoren op een opofferingsslag van
Mike van Rekum, 5-1. In de zevende inning loopt Thamen nog
verder uit. Nurse slaat een honkslag, Menno Schouten komt op
de honken na een drieslag doorgeschoten bal, Benner slaat een
honkslag waarop Nurse kan scoren. Groen krijgt een geraakt werper en door een velderskeus situatie op de hit van Riordon van
Loenen kan Schouten scoren
doordat de aangooi op de thuisplaat niet goed is. Vogelaar komt
op de honken door een fout 6
waarop Benner kan scoren, 8-1.
Ook in de achtste inning weet
Boekaniers niet meer tot scoren
en omdat de klok inmiddels al vijf
over half elf stond was er geen
noodzaak meer voor een gelijkmakende inning.Zondag 2 september om 14.30 uur spelen de
honkballers van Thamen bij Tex
Town Tigers in Enschede.
Foto: H. Vogelaar

Legmeervogels
beginnen thuis
Uithoorn - Afgelopen week heeft
de KNVB de nummering bekend
gemaakt. Aan de hand van deze nummering kan dan een wedstrijdschema gemaakt worden.

dag speelt ook Legmeervogels
zo.2 - Zwaluwen Utrecht zo.2. Een
week later, zondag 30 september staat op de rol AFC’34 zo.1 Legmeervogels zo.1 en VVIJ zo.2
- Legmeervogels zo.2. Ten slotLegmeervogels zondag 1 en zon- te van dit overzichtje op zondag
dag 2 beginnen met een thuis- 7 oktober Legmeervogels zo.1 duel. De eerste drie competitie- Zaanlandia zo.1 en Legmeervowedstrijden zijn dan geworden. gels zo.2 tegen Zaanlandia 2
Zondag 22 september 2018, Legmeervogels zo.1 - sv Hillegom Bekerprogramma
zo.1. sv Hillegom dat dit seizoen Zaterdag 1 september om 14.30
getraind wordt door Stefan Teek- uur Legmeervogels zo.1 - TAVV
en, de oud trainer van Legmeer- za.1. Zondag 9 september Altivogels. Ook actief bij Hillegom is or zo.1 - Legmeervogels zo.1 en
dit seizoen Peter de Groot die dit op zaterdag 15 september Argon
duel ook op de bank bij Hillegom za.1 - Legmeervogels zo1.1, aanzal plaatsnemen. Op deze zon- vang 14.30 uur.

Ronde van Uithoorn
Uithoorn - Zondag 26 augustus wordt de ronde van Uithoorn
verreden. De bedoeling was om
de ronde op een heel nieuw parcours te verrijden. Een uitdagend
parcours met een lengte van ongeveer 2.4 km rondom het sportpark Randhoorn. Helaas kregen we
dit jaar de vergunning niet tijdig
rond en hierdoor zal de ronde op
het clubparcours van UWTC worden gehouden op sportpark Randhoorn. Publiek is van harte welkom
om de renners aan te moedigen.
Programma:
10.30 uur: 69+, Theo Oudshoorn
memorial
12.00 uur: 60+
13.30 uur: dames (elite/belofte/junioren/amateurs)
15.00 uur: sportklasse/amatuers
Strijdgeweld
In alle categorieën zullen UWTC leden zich in het strijdgeweld mengen. Bij de veteranen zullen Guus
Zantingh, Leen Blom, Ben de Bruin,
John Tromp ongetwijfeld van start
gaan. Bij de dames gaan de UWTC
(trainings) leden Rebecca Cornelissen en Judith van Maanen van
start. En bij de amateurs heeft
UWTC ook sterke renners aan de

start: Bas de Bruin, Bart de Veer,
Menno van Capel en Tommy Oude
Elferink zullen er alles aan doen om
een top klassering te behalen.
Klimcriterium Berg en Terblijt
Een sterk optreden op zondagmorgen 19 augustus van de UWTC
leden in het Limburgse Berg en
Terblijt. Ongeveer 100 amateurs
vertrokken daar voor een klimwedstrijd over 17 rondes. En ronde
na ronde moest de Geulhemmerberg beklommen worden en werd
het peloton kleiner en kleiner. Met
nog zo’n 3 à 4 rondes te rijden waren er nog 30 renners in de strijd
voor het podium, met daaronder
de UWTC leden Bas de Bruin en
Bart de Veer. Tommy Oude Elferink
reed op dat moment op enige achterstand. In de laatste ronde waren
twee renners ontsnapt en Bart wist
hier samen met een andere renner, en de rest van het peloton in
hun kielzog, naar toe te rijden. In
een spannende sprint werd Bart
nipt verslagen en moest tevreden
zijn met de tweede plaats. Ook Bas
reed met een 8e plek een mooie
klassering. Later op de dag waren
er op hetzelfde parcours handbike
wedstrijden en Jetze Plat reed hier
naar de winst.

Bridgevereniging de BridgeBoei
Vinkeveen - Wilt u graag bridgen in clubverband dan hebben
wij nog plaats voor nieuwe leden. U hoeft natuurlijk niet meteen lid te worden, want er bestaat de mogelijkheid om een
aantal keren mee te doen om
kennis te maken en de sfeer te
proeven. De BridgeBoei is een
heel gezellige vereniging, waar
op een ontspannen manier In
twee lijnen wordt gebridged, afhankelijk van de sterkte van de

spelers. Wij spelen vijf competitieavonden van zes rondjes.
Donderdag is onze vaste speelavond van de competitie in
dorpshuis De Boei te Vinkeveen.
Donderdagavond 6 september
a.s. beginnen we weer na de zomerstop om precies 19.45 uur.
Wilt u graag kennis maken met
onze club dan zijn inlichtingen te
verkrijgen bij Thijs van der Meulen (tel: 0297-242260) en bij Carla
Dijkman (tel: 0297-262268).
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Het Biljartseizoen gaat
weer van start

Berend ’t Hoen en Annelien Lewin zijn clubkampioenen Strokeplay 18
holes Golfclub Veldzijde 2018

Annelien Lewin en Berend ’t Hoen

Clubkampioen
Strokeplay 18 holes
Wilnis - Afgelopen weekend, 17
tot 19 augustus, werd op de 18
holes golfbaan van Golfpark Wilnis gestreden om de titel van
clubkampioen strokeplay van
Golfclub Veldzijde. Acht dames
speelden verspreid over drie dagen, achttien heren op zaterdag en zondag. Leeftijden varieerden tussen 18 en 79 jaar, een
mooie afspiegeling van het ledenbestand van Golfclub Veldzijde. Zondag werd de beslissende ronde gespeeld. Bij strokeplay
gaat het om het aantal slagen dat
een speler over een ronde van
18 holes haalt. Op Golfpark Wilnis hoort een professionele golfer (Pro) de baan in 72 slagen te
lopen. De golfers die om de titel van clubkampioen streden,
moesten 3 keer 18 holes lopen.
Dat zou bij een Pro dus 216 slagen betekenen. Bij de heren was
de strijd heel spannend. Ook de
beste spelers hadden soms pech.
Een bal in het water slaan betekent een strafslag en hoe minder
slagen hoe beter. Een van de finalisten gooide zijn pet theatraal
neer nadat hij een putt miste op
een centimeter na. Dit alles kwam
tijdens dit kampioenschap veelvuldig voor. De beste speler had 6
slagen meer nodig dan de kampioen van 2017.

holes in 258 slagen. Een gedeelde
tweede plaats was voor Henk Venus en Chiel Aufenacker, met 259
slagen. Twee andere spelers eindigden ook gelijk waardoor een
gedeelde vierde plaats voor Jaco
Ypma en Jan van der Wal was. Zij
hadden 263 slagen nodig voor de
drie rondes. Bij de dames was het
ook spannend. Titelverdedigster
Joke Schiphorst heeft haar meerdere moeten erkennen in Annelien Lewin. Annelien werd clubkampioene strokeplay 2018 met
277 slagen. Joke Schiphorst had
tien slagen meer nodig en eindigde als tweede. Joke Delfos werd
derde met 288 slagen. Enthousiaste supporters liepen zondagmiddag met de deelnemers mee
door de baan om hen aan te moedigen en op een gezellig gevuld
terras werden de spelers met applaus binnengehaald.

Familiesport
Dat golf ook een familiesport is,
werd bewezen: de kersverse clubkampioen Berend ’t Hoen, wiens
vader Jan ook meespeelde net als
de man van Annelien Lewin die
tweede werd. Vader Jan en zoon
Barry van der Sluis deden mee
aan het toernooi en gedeeld winnaar van de tweede plaats Chiel
Aufenacker werd door zijn vader
- actief lid van het eerste uur - geSpannende
steund. Kortom, een succesvolle
Na een spannende strijd met een editie van een jaarlijks golfeveneaantal kanshebbers is de kampi- ment waarbij kundigheid, sportioenstrofee naar Berend ’t Hoen viteit en clubgevoel hand in hand
gegaan. Hij speelde drie keer 18 gingen.

Zomerbridge De Legmeer
Uithoorn - De belangstelling
voor het zomerbridge blijft onverminderd groot, zodat er opnieuw in vier lijnen werd gestreden. Gonnie Koppel & Nico v/d Zwaard waren nu de primus inter pares van de avond
door met 59,26% eerste te worden in de A-lijn. Op twee eindigden Francis Terra & Janny
Streng met 57,76% en Hans
Slagboom & Wim Sinnige kwamen met 53,78% op de derde
trede van het virtuele podium.
Janny & Gerard Telling en Theo
Klijn & Arnold Heuzen zaten
als vierde en vijfde paar daar
zeer dicht bij met respectievelijk 53,42 en 53,07%. In de B-lijn
was de winst voor Wim Röling,
die uitstekend profiteerde van
de brille van Adrie Voorn en zo
op 59,72% uitkwam. Marianne
Mourik & Bert de Bresser deelden ook in de wijn door met
een prima 59,03% tweede te
worden. Naast die wijn grepen Elisabeth van den Berg &
Maarten Breggeman die zich
als derde met 56,60% alleen
met de eer tevreden moesten
stellen. Dat gold ook voor Annemarie Smit Bode & Bert v/d
Rotte, die met 56,25% als vierde daar zeer dicht bij bleven.
De beste vijf van de in totaal
veertien paren werd hier afgesloten door Agnes Kroes & Gerda Ruygrok met 54,17%. De Clijn was getuige van een close

finish, waardoor Richard Morssink & Koos Wieling samen met
Sandra Raadschelders en Marja
van Holst Pellekaan, met voor
allen 56,77%, de wijn konden
ophalen. Op drie kwamen Ellen
van der Toorn & Ineke Koek uit
met 54,69%, waarna Ineke van
Diemen & Henny van Nieuwkerk volgden met 54,17%. De
top werd hier compleet gemaakt door Bep de Jong &
Herman van Beek die 53,65%
scoorden. Henriëtte Omtzigt &
Irene Hassink namen in de Dlijn het voortouw met ook het
beste resultaat van de avond
van 61,08%. Hermien de Jong
& Ger Teusink eindigden met
57,83% als tweede paar, gevolgd door Ria Wezenberg &
Greet van de Bovenkamp en
Anja de Kruijf & Rob Bakker, die
met 55,75 en 55,58% elkaar op
de hielen zaten. Anja Brugman
haalde met André Langendonk
wederom de pers door met
53,67% vijfde te worden. Met
nog twee keer te gaan maakt
u nog kans een heel klein beetje onsterfelijk te worden. Doe
mee aan het zomerbridge in
Dans & Partycentrum Colijn
aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. Inschrijven kan per email: gerdaschavemaker@live.
nl, per tel. 06-83371540 of tussen 19.15-19.30 uur in de zaal.
De aanvang is om 19.45 uur en
de kosten zijn 6 euro per paar.

De Ronde Venen - Op 27 augustus stoot de Biljartfederatie De Ronde Venen het seizoen
2018/2019 af met de jaarlijkse
wedstrijd om de Cor Scholte trofee. Dit betreft een wedstrijd tussen de algeheel kampioen van
het afgelopen seizoen - De Merel/
Heerenlux 1 - en de bekerwinnaar
- Stieva/De Kuiper 1. Op maandag
27 augustus wordt deze match
gespeeld in café De Merel in Vinkeveen.

tegenstanders op twee wijzigingen na: The Peanut Bar 2 neemt
als promovendus de plek in van
degradant The Peanut Bar 1, en
daarnaast valt Bar Adelhof 3 weg
omdat ze geen volledig team op
de been konden brengen. Gelukkig hebben de meeste spelers van Bar Adelhof 3 een plekje
kunnen vinden in andere teams.
Wie zal de grootste concurrent
voor De Merel/Heerenlux 1 worden? Wellicht net als vorig seizoen weer DIO, Stieva/De Kuiper
Competitie en beker
1 en De Springbok 1. DIO is tradiMaandag 3 september begint de tiegetrouw een vaste titelkandicompetitie. Net als voorgaande daat, maar het team van DIO bejaren wordt er gespeeld in twee staat dit keer uit veel nieuwe spedivisies met daarnaast een be- lers. Daarnaast zijn Bar Adelhof 1
kercompetitie. Binnen elke divi- en De Merel/Heerenlux 3 ook gesie wordt een volledige competi- duchte concurrenten.
tie afgewerkt, dus zowel een uitals thuiswedstrijd tegen alle ove- Tweede divisie
rige teams. De bekercompetitie In de tweede divisie strijden
bestaat uit een enkele wedstrijd De Springbok 2 en De Kromtussen elk team uit divisie 1 en me Mijdrecht 1 opnieuw om het
elk team uit divisie 2. Beide divi- kampioenschap en zal The Peasies bestaan uit 9 teams. Elk team nut Bar 1 zeker een poging doen
speelt derhalve 16 competitie- om zo snel mogelijk terug te kewedstrijden en 9 bekerwedstrij- ren naar de eerste divisie. De anden. Ter afsluiting worden pro- dere teams in de tweede divisie
motie-/degradatieduels en een zijn ASM-Mijdrecht, Bar Adelhof
bekerfinale gespeeld.
2, CenS, De Merel/Heerenlux 2,
De Kromme Mijdrecht 2 en StieEerste divisie
va/De Kuiper 2.
Het resultaat van de promotie/ Het belooft weer een spannend
degradatie wedstrijden was dat biljartseizoen te worden. De vasde twee eerste divisie teams, Dé te speelavonden zijn de maanBiljartmakers 1 en Lutis Ventilatie- dagavond en woensdagavond.
techniek/Springbok, zich wisten Aanvang 20 uur. Kom gerust eens
te handhaven in de eerste divisie. kijken in één van onze deelneKampioen De Merel/Heerenlux 1 mende locaties binnen De Ronkrijgt dus te maken met dezelfde de Venen.

Schaakclub Denk en Zet
Vinkeveen - Soms heeft schaken
een voorsprong op andere sporten, waar veel andere verenigingen last hebben van kale velden,
wordt het kaal en glimmend hier
als zeer mooi en wenselijk ervaren. Weer een seizoen verder zijn
er wel wat meer kale glimmende schedels bij gekomen , doch
ook dit wordt, door de gemiddelde schaker, niet als hinderlijk ervaren. Integendeel; het al oude gezegde; “Op verstand groeit geen
haar”, komt bij de edele schaaksport immers prima van pas! Terzijde moet overigens wel opgemerkt worden dat het afgelopen seizoen het m.n. de jeugd
was, uitgedost met een weelderige bos haar, die voor een groot
deel de dienst uitmaakte. Wel was
het uiteindelijk Cees Samsom die
kampioen werd en Cees doet bovengenoemd gezegde toch echt
wel eer aan!

te welkom om ook eens over zulke mooie gladde velden de stukken te laten laveren. Hinderlijke
graspolletjes, die u over een bal
heen doen duiken, zult u niet tegenkomen, hooguit een tegenstander die u een hak wil zetten
door een mat achter de symbolische paaltjes. Het schaakniveau
is van beginner tot 1e klasse niveau, in elo-rating termen tussen
de 900 en 1900.Er kan zowel in interne als externe competitie geschaakt worden. Verder is er een
bekertoernooi en zijn er de door
de vereniging georganiseerde
toernooien.

Les
Schaaktraining/les is er vrijwel elke dinsdagavond van 19.30 tot
20.00 uur. Kortom reden genoeg
om eens binnen te lopen ( u mag
4 weken indrukken opdoen). Locatie; Dorpshuis de Boei te Vinkeveen. Telefonische informaMatig seizoen
tie; Wedstrijdleider Jeroen VroOndanks een verder, qua resul- lijk 06-53871408 of secretaris Hartaat, matig schaakseizoen, liggen ris Kemp 06-13065406. Voor meer
voor komend seizoen de glim- informatie Google eens : s.v.Denk
mende borden wel weer amech- en Zet Vinkeveen. N.B uiteraard
tig te wachten op er overheen hebben we ook een jeugdafderennende paarden, dames, lo- ling, deze spelen op vrijdagavond.
pers en wat al niet meer. Moch- Voor nadere informatie Jeugdleiten er liefhebbers zijn: Van har- der: e-mail kees@kentrop.com

Tennisevenement “De
rollende Ronde Vener”
Mijdrecht - Het is sinds kort mogelijk om te rolstoeltennissen bij
tennisvereniging De Ronde Vener
in Mijdrecht. Het tennispark en de
banen zijn toegankelijk voor rolstoeltennissers. Om deze sport
voor iedereen toegankelijk te maWilnis - Dit jaar vierde de Davy Heijsteeg uit Aalsmeer in ken en meer bekendheid aan het
Dorpsloop van Wilnis het vijfja- 16:57 met als derde op deze af- rolstoeltennis willen geven orgarig jubileum. Het was extra fees- stand Jop Teepen uit Utrecht in niseert de tennisvereniging het
telijk doordat er een vierde ca- 17:49 minuten.
evenement ‘De rollende Ronde
tegorie aan het hardloop eveneVener’, een evenement voor volment is toegevoegd. Op donder- 10 km
wassenen en kinderen. Je kunt
dag 16 augustus ging naast de Het startschot voor de 10 km deze middag het rolstoeltennis
kinderloop, de 5 en 10 km dit jaar klonk om 19:30 uur, evenals de 5 zelf uitproberen. Er zijn deze midook de G-run met 23 enthousiaste km hadden ook deze lopers vrij- dag tennisrolstoelen beschikdeelnemers van start. Dit sportie- wel direct na de start de lastige baar voor volwassenen en kinve onderdeel van het Wilnis festi- klim over het viaduct van de Pie- deren. Tennisleraren van o.a. Onval is georganiseerd door atletiek- ter Joostenlaan en halverwege ly Friends te Amsterdam en CTO
vereniging de Veenlopers en met het parcours een uitdagend keer- zijn aanwezig om je te begeleiruim 250 deelnemers wederom in punt. Ondanks deze hindernis- den bij het rolstoeltennis. Tevens
populariteit gegroeid.
sen finishte als eerste bij de da- zullen er rolstoeltennissers op de
mes Alieke Hoogenboom uit Roe- banen zijn om je te begeleiden en
G run
lofarendsveen in een mooie 42.13 om vragen over deze sport te beBij de G-run ging bij de dames An- gevolgd door Sylvia van ’t Schip antwoorden.
gelique Tolboom in 6.05 als eer- uit Amsterdam in 45:28 en als derste over de meet terwijl bij de he- de Cris Nagtegaal in 46:34 minu- Geen beperking
ren Leander Wennekers met een ten. Bij de heren ging, met een ge- Het rolstoeltennis is geschikt voor
eindtijd van exact 5.00 minuten middelde snelheid van 18.06 km/ mensen die niet meer staand kunals winnaar gehuldigd kon wor- uur, het goud naar Daniel Kore- nen tennissen door een langduriden. Twan Goudema uit Gouda vaar uit Amsterdam in een fan- ge of blijvende fysieke beperking.
was met 4:44 minuten de snelste tastische 33.13 minuten. Zilver en Je hoeft dus niet rolstoel gebonjongen bij de kinderloop, gevolgd brons waren hier voor Sven Strijk den te zijn om deze sport te bedoor Rik en Niels van Selm in ach- uit Bodegraven in 34:28 en Brent
tereenvolgens 5.02 en 5.04 minu- Pieterse uit Nieuwkoop in 34:37
ten. Bij de meisjes waren de num- minuten.
mer 1, 2 en 3 Lena van Rooden uit
de Meern in 5:36, Sara van Eijk uit Jubileum
Wilnis in 6:00 en Maartje de Vries In deze jubileum editie gingen
uit Amsterdam in 6:21 minuten.
de prijzen voor snelste lopers uit
Wilnis voor de dames, naar Es5 km
mee van der Linden (5 km) en Jill
Op de 5 km voor de dames kon Beemer (10 km). Bij de heren was
wethouder Rein Kroon de eer- op de 5 km Nyls de Haan de snelste prijs uitreiken aan Marian Jon- ste en op de 10 km mocht Sebasgeneel uit Woerden die met een tiaan Lem de beker in ontvangst
tijd van 18.26 minuten finish- nemen. Bent U na het zien van dit
te. De nummers twee Lydia Kor- evenement enthousiast geworrel uit Ouderkerk a/d Amstel en den over de mooie kanten van de
drie Kirsten volgden op 21.52 en loopsport, meldt U dan aan voor
22:38 minuten. Bij de heren ging de Zilveren Turfloop-clinic.
Norbert Vis uit Badhoevedorp in Zie de website van atletiekver16:49 minuten als eerste over de eniging de Veenlopers www.
streep, op de voet gevolgd door veenlopers .nl

Jubileum Dorpsloop van Wilnis

oefenen. Als er voldoende ruimte deze middag is en je hebt geen
beperking dan mag je ook meedoen aan dit evenement. Dit om
eens te ervaren en wat het verschil is tussen het staande tennis
en rolstoeltennis. Om overzicht te
houden over deze leuke middag
is het verzoek om je van tevoren
op te geven. Dus lijkt het je leuk
om mee te doen aan dit evenement geef je dan op via de website van Tennisvereniging de Ronde Vener of via één van onderstaande e-mail adressen. Deelname is gratis.
Vragen
Bij vragen over dit tennisevenement en of toegankelijkheid en
parkeren kun je bellen met Miranda Kooijman 0297-274457. Bij
geen gehoor antwoordapparaat
inspreken dan wordt er zo spoedig mogelijk contact opgenomen. Opgeven per mail: rolstoeltennisderondevenen@gmail.
com of via rolstoeltennis@tvdrv.
nl. Meer informatie over tennisvereniging De Ronde Vener vindt
u op: www.tvdrv.nl. Adres: Dr.
van de Haarlaan 1, 3641 JW te
Mijdrecht.

22 augustus 2018 19

Rondje Westeinderplassen : Zo mooi!
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