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Fiks brandje in Uithoorn
door wierook
Vorige week woensdagavond is er
een fikse zolderbrand ontstaan in
een woning aan de Admiraal de
Ruyterlaan in Uithoorn. De zoon
van het gezin had wat wierook
aangestoken hetgeen ongetwij-

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

feld niet helemaal goed is gegaan.
Veel brand, rook en roetschade in
de woning. Bewoners links en
rechts werden snel door de politie verzocht hun woningen te verlaten. Foto: Jan Uithol

GRATIS TAXATIE

GOUD, ZILVER
EN MUNTEN
Prinses Irenelaan, Uithoorn
(t.h.v. Coop supermarkt)
Bekijk advertentie
verderop in deze krant

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

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Warmtepompen
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Huren All-in v.a. € 25,- p. mnd.
Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

www.vderwilt.nl

‘Geven en nemen is heel belangrijk in een relatie’

Burgemeester feliciteert
diamanten bruidspaar

De gemeente Uithoorn is een diamanten bruidspaar rijker. Nel
(81) en Mathijs van den Broek (83) stapten 60 jaar geleden in het
huwelijksbootje en zijn naar eigen zeggen ‘nog steeds heel verliefd’. Burgemeester Pieter Heiliegers feliciteerde het echtpaar
maandagochtend bij hun thuis en overhandigde een pentekening van de Uithoornse kunstenaar meneer Pick.
De gemeente Uithoorn is een diamanten bruidspaar rijker. Nel
(81) en Mathijs van den Broek (83)
stapten 60 jaar geleden in het huwelijksbootje en naar zijn eigen
zeggen ‘nog steeds heel verliefd’.
Burgemeester Pieter Heiliegers feliciteerde het echtpaar maandagochtend bij hun thuis en overhandigde een pentekening van de
Uithoornse kunstenaar meneer
Pick. Onder het genot van koffie
en gebak vertellen Nel en Mathijs
hoe zij elkaar hebben leren kennen en wat het geheim is van zo’n
lang huwelijk. “Geven en nemen,”
zegt Nel. “En je moet natuurlijk

blijven leven,” grapt haar echtgenoot. Het diamanten bruidspaar
heeft vijf kinderen gekregen en
inmiddels 17 kleinkinderen. “Een
dure hobby,” lachen ze. “Maar geld
maakt toch niet gelukkig,” menen
ze.
Verzekeringen
Meneer Van den Broek heeft jarenlang verzekeringen verkocht
bij het bedrijf dat nu bekend staat
als A.S.R. “Ik verkocht alleen verzekeringen als ik er zelf achterstond.
Als ik ze bij wijze van spreken ook
aan mijn kinderen zou verkopen,”
zegt hij. Inmiddels is hij uiteraard

gestopt met werken, maar hij zet
zich nog altijd in als vrijwilliger.
“Bijvoorbeeld bij de Anbo, KDO
en de Zonnebloem. Ze weten
hem altijd wel te vinden voor een
klusje,” glimlacht Nel trots. De burgemeester kreeg nog meer mooie
herinneringen te horen, maar ook
minder goede. Bijvoorbeeld hoe
meneer Van den Broek als 6-jarig jongetje meemaakte dat er ineens vier Duitsers in de woonkamer stonden. “Een huiszoeking,”
legt hij uit. “Ze dachten dat we
een radio in huis hadden en dat
was in die tijd verboden. Ik kan
me dat nog heel goed herinneren.” Na twee uur gepraat en gelachen te hebben dankte de burgemeester het diamanten paar voor
hun gastvrijheid en de gezelligheid. Ook het echtpaar liet weten
het zeer op prijs te stellen dat de
burgemeester op bezoek kwam.

Groot onderhoud aan
Rondeveense kunstwerken
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In De Ronde Venen staan meer
dan vijftig openbare kunstwerken. Van beelden en geveldecoraties tot herdenkingsmonumenten en bijzondere banken. Het
zijn werken van uiteenlopende
groottes en verschillende materialen, ieder met eigen voorwaarden voor goed onderhoud. De
gemeente heeft de verantwoordelijkheid om de kunstwerken in
goede staat te houden.
Klein onderhoud verzorgt de gemeente zelf. Voor groot onderhoud en restauratie wordt een
specialistisch bedrijf ingeschakeld. In de eerste helft van juli maken medewerkers van de ‘Kunstwacht’ een ronde door De Ronde Venen. Alle kunstwerken krijgen een grondige schoonmaakbeurt. Waar nodig vindt ook restauratie plaats. Hierdoor zijn de
kunstwerken weer voor lange tijd
verzekerd van een frisse uitstraling en beschermd tegen weersinvloeden.
Onvoldoende aandacht
Wethouder Marja Becker is blij dat
dit werk deze zomer wordt uitgevoerd: “We hebben een prachtige collectie openbare kunstwerken in onze gemeente. Als gevolg

van bezuinigingen was er de afgelopen jaren helaas onvoldoende aandacht voor het onderhoud
ervan. Ik ben blij dat die er nu wel

Heerlijke pannenkoeken
bij Perlo Plaza
Wil je in Uithoorn pannenkoeken eten en lekkere?
Dan hoef je niet verder te zoeken. Bij Perlo Plaza eet
je namelijk de lekkerste pannenkoeken. Bij Perlo
Plaza is bijna alles mogelijk: van high tea tot besloten feestjes.
Ondertussen zijn ze er na 8 jaar, aardig in gespecialiseerd. In
de zomer passen ze de kaart aan met verse en gezonde smoothies. Maar ook de ijskoffie is heerlijk met een lekkere frisse
salade uit eigen keuken. Ook het gebak wordt aangepast naar
lemon curd en fruitgebak.
Graag ontvangen zij u in hun winkel op het hoekje op het
Zijdelwaardplein. Ze zijn elke dag geopend van maandag t/m
zaterdag en elke laatste zondag van de maand.
Namens Kees en Maaike van Wijngaarden-Perlot wees welkom.

50% KORTING

op de montage van onderdelen in combinatie met
een onderhoudsbeurt A € 42,50

weer is. Het is onze ambitie om
dit jaarlijks bij te houden. Hiermee voorkomen we achteruitgang en hoge restauratiekosten.”

Jive Baby bij het Veenweidebad in Mijdrecht

T. 0297-712 671

Zwarteweg 21 Aalsmeer
OP ZOEK NAAR VAKANTIEWERK?
WIJ ZOEKEN NOG

BEZORGERS

VANAF 13 JAAR BEN JE AL VAN HARTE WELKOM!
ZEER GOEDE VERDIENSTEN
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL
INFO@VERSPREIDNET.NL
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
De Ronde Venen: Alle diensten
van de huisartsen worden gedaan
vanuit Huisartsenpost Leidse Rijn,
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het
weekend en voor werkdagen van
17.00-08.00 uur
Uithoorn: Spoedgevallen overdag
via eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 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.
Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis,
0297-303903. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 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.
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.
Benu Apotheek Zijdelwaard
Zijdelwaardplein 81 Uithoorn,
0297-562851. Open: ma. t/m vr.
08.30-18.00 u., za. 9.00-16.00 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 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.
STICHTING THUIS STERVEN DE
RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, 06-51451130.
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl

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
DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.

Het vrijwilligersuitje door de ogen
van een enthousiaste vrijwilliger
Op 29 juni was dan de dag uit
voor alle vrijwilligers van Tympaan-De Baat. Met ongeveer 200
personen hebben wij een dagdeel lang de prachtige feestlocatie ‘Hoeve Landzicht‘ bezet. Deze hoeve ligt verscholen midden
in de prachtige Hollandse polder
van Nieuwer ter Aa.
En wat zijn we verwend!
Wat een warme gastvrije ont-

te doen! Midgetgolf, blaaspijp
schieten, Oudhollandse spelletjes, quizjes en ga zo maar door.
Niemand hoefde zich te vervelen.
Sommigen van ons zochten echter lekker toch een schaduwrijk
plekje op het lommerrijke terras
of in de koele serre.
Een smakelijke lunch sloot de
dag af en gezamenlijk hebben
wij allen in volledige eensge-

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.
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG
Praktijk voor psychologische
hulpverlening
Vijzelmolen 25 Mijdrecht
H. Rapp-Jonkers, 06-15599435
Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
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
STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Politie 0900-8844.

Alle leerlingen geslaagd
voor de reanimatiecursus
Vorige week hebben de leerlingen van groep 8 van basisschool
Twister in Mijdrecht een ochtend les gekregen van twee trainers van het Rode Kruis. Ze hebben onder meer geleerd om een
slachtoffer in veiligheid te brengen, de toestand te beoordelen,
de hulpdiensten te alarmeren en
EHBO te verlenen. Na de theorie
hebben de leerlingen meerdere
malen alle stappen geoefend met
behulp van poppen en AED trainers. De stabiele zijligging hebben de leerlingen met elkaar geoefend. Er is naast reanimatie en
het gebruik van de AED ook geleerd over schaafwonden, brandwonden, tekenbeten en verstikking. Alle leerlingen zijn geslaagd
en hebben het officiële certificaat
van het Rode Kruis ontvangen.

vangst op deze mooie plek. Alle
medewerkers van Hoeve Landzicht zijn erop gericht om van
jouw feestdag een fijne en gezellige dag te maken, niets is hen
teveel!Leden van het team Taalcafé waren als eerste ter plekke
en zo konden wij zien hoe de gasten langzaam binnen druppelden
en kwamen zij uiteraard ook bekenden van Taalhuis tegen. Hoe
blij en verrast was men over de
aangename inrichting en de prettige ontvangst met koffie en appelgebak. Heerlijk!
Daarna konden we deelnemen
aan de activiteiten, die enigszins
aangepast waren aan de warmte – hittegolf – van de dag. Voor
ieder was er wel iets interessants

zindheid van deze maaltijd genoten. Verschillende soorten soep

en broodjes en allerlei soorten
beleg, kroketjes, saté, fruitsalade, vruchtensappen, noem maar
op! Alles om de inwendige mens
weer een superlekkere oppepper
te geven, alvorens op weg naar
huis te gaan.
Namens ieder dank aan het team
van Hoeve Landzicht! Zij hebben
van deze dag een onvergetelijke
dag gemaakt. En zeker ook dank
aan Tympaan-De Baat en de organisatoren van dit festijn. Zij hebben dit fijne programma toch
maar mooi voor ons uitgedacht
en uitgewerkt.
Tot slot even voor alle duidelijk-

Nieuwe Meerbode
Verschijnt woensdag
EDITIE 2
DE RONDE VENEN,
MIJDRECHT, WILNIS,
AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN
EDITIE 3
UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
of verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

ga de barbecue moeten winnen?
Alleen de 5 personen die getagd
worden in het actiebericht, met
het grappigste, mooiste of meest
bijzondere verhaal, maken kans!

Zomervakantie!
Natuurlijk zijn alle winkels van
het winkelcentrum ook tijdens
de zomervakantie gewoon open.
Ben je op zoek naar een beetje
verkoeling, het drinken van een
heerlijk bakje koffie of thee na-

dat je je boodschappen hebt gedaan? Kom dan gewoon gezellig
langs!
Op de planning
Ook in het najaar staan er nog
een aantal mooie acties op het
programma van het winkelcentrum.
Wil jij deze zeker niet missen?
Volg dan onze Facebookpagina
https://www.facebook.com/winkelcentrumamstelplein/.

Speciaal café in Uithoorn een succes
Het ‘speciaal café’ aan De Schans
in Uithoorn blaast over enkele
weken alweer haar eerste kaarsje
uit. Het concept blijkt een succes.
Initiatiefneemster Carolien van
Lit: ,,We merken dat de bezoekers,
die normaal gesproken nóóit een
café zouden binnenlopen, erg genieten van het simpele feit dat ze
een avondje op stap zijn.”
Het ‘speciaal café’ in Brouwerij De
Schans in Uithoorn is bedoeld
voor inwoners die zich niet thuis
voelen in het normale uitgaansleven. Denk aan visueel of licha-

COLOFON

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Winkelcentrum Amstelplein verloot
Smokey Joe barbecues
De zomer is officieel begonnen,
genieten van de zon, vakantie en
die heerlijke lange zomeravonden. Wie kun jij wakker maken
voor een heerlijke barbecue?
Winkelcentrum Amstelplein verloot 5 Weber Smokey Joe barbecues inclusief een BBQ-pakket
van onze eigen Gert Stronkhorst,
onder haar volgers op Facebook.
Uiteraard doen we dat niet zomaar. Want waarom zou jouw vader, moeder, vriend(in) of colle-

heid; het totaal aantal vrijwilligers van Tympaan-De Baat is inmiddels de 600 gepasseerd, toch
zijn er altijd nog handjes te kort.
Dus meld je aan als vrijwilliger!

melijk gehandicapten, autisten
of mensen die ‘gewoon’ verlegen
zijn. ,,Er is best een grote groep
jongeren die te verlegen is om
naar een café te gaan. Dat zijn
vaak mensen die net even anders
zijn dan de rest. Met als gevolg
dat ze thuis blijven zitten. Dat
vind ik jammer en niet nodig. Iedereen verdient het om een keer
een avondje op stap te zijn,” vertelt Carolien.
Veilige plek
Carolien wil daarom deze doel-

groep een veilige plek bieden
waar zij uit kunnen gaan en
vriendschappen kunnen sluiten.
Misschien wel vriendschappen
voor het leven.
,,De ene keer worden er spelletjes
gespeeld, de andere keer hebben
we karaoke.
Ook is de bingo erg in trek. Maar
soms staat er niks op de agenda
en wordt er gewoon gezellig gekletst met elkaar.
Wat leuk is om te vertellen is dat
een van de bezoeksters, Aafke, op
een avond een boekje meenam
met daarin foto’s die ze gemaakt
heeft.
Dat waren zulke mooie foto’s! Ze
vertelde dat ze een keer wilde exposeren. Ik heb dat aangekaart
bij de gemeente die heel positief
reageerde. De expositie is vorige
week geopend op het gemeentehuis door wethouder Ria Zijlstra.”
Het speciaal café wordt iedere
tweede en vierde zaterdag van
de maand gehouden. Locatie is
Proeflokaal (brouwerij) De Schans
aan Schans 21 in Uithoorn. Daar
wordt iedereen altijd met open
armen ontvangen door Jet van
Dalfsen van de brouwerij. Ingang
is de poort naast de deur op nummer 17. Tijd: vanaf 20.00 uur tot
middernacht.
Meer informatie via Carolien van
Lit: (06) 51648252.

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
of redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent
André Veenstra
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
132e jaargang
Oplage: 31.500
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.

WWW.MEERBODE.NL

Reizen met minderjarige
kinderen

Gem
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Gaat u binnenkort op vakantie
met een minderjarig kind? Vergeet dan niet de regels voor reizen met minderjarigen en voorkom onaangename verassingen

tijdens uw reis. Zorg dat u de juiste documenten in uw bezit heeft
voordat u op reis gaat. Meer informatie over reizen met minderjarigen vindt u via www.uithoorn.nl.

CO L O F O N

Gemeentehuis

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

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

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

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)

Alleen 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

(Wonen, welzijn, zorg, overlast,
ondersteuning, werk, inkomen,
opvoeden, opgroeien, schuldhulpverlening en jeugdhulp)

Locatie gemeentehuis,
Laan van Meerwijk 16
Op afspraak via 0297-513111
ma t/m vr.
09.00-10.30 uur
inloopbalie wo.
13.00-17.00 uur
Locatie Infopunt Uithoorn voor
elkaar, Gezondheidscentrum
De Waterlinie,
Koningin Máximalaan 30.
Inloop ma., di.
08.30-12.00 uur
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

Ruimte huren?

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

Financieel café

In het Gezondheidscentrum
De Waterlinie aan de Koningin
Máximalaan 30 vindt u het
Financieel café. Elke dinsdag
tussen 08.30-11.00 uur staan
getrainde vrijwilligers klaar
van Uithoorn voor Elkaar voor
alle vragen over geldzaken en
administratie en bieden hulp bij het
invullen van papieren, het sorteren
van de post of advies bij schulden.
Kom langs zonder afspraak.
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

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

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Makkelijk Melden App

Inwoners van gemeente Uithoorn
kunnen een melding openbare
ruimte doorgeven via
www.uithoorn.nl/melding of
via de Makkelijk Melden App.
De app kunt u downloaden via de
Apple Store of Play Store.

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

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

Commissievergaderingen

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

Burgemeester of
wethouder spreken?

U kunt een afspraak maken
via 0297-513111 of via
bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie
bekendmakingen@duoplus.nl

Gemeente pakt
groenonderhoud aan
U herkent het vast wel: het onkruid
in uw tuin is nog niet verwijderd of
het staat er weer! Of u hebt uw gazon gemaaid en een week later
is het wéér nodig. Datzelfde probleem ervaren wij op grote schaal
met het onderhoud van het groen
in de openbare ruimte. Wij ontvangen daar op dit moment erg veel
meldingen over. Dat is begrijpelijk, want het groen in de openbare
ruimte ligt er minder goed bij.
Slechte uitvoering onderhoud
Dat is grotendeels uit te leggen.
Dit jaar hebben we namelijk te
maken met extreme groeiomstandigheden voor het groen: omdat
het al heel vroeg in het voorjaar
heel warm was en veel geregend
heeft, groeide en groeit alles sneller dan we gewend zijn. Een andere reden is dat we niet tevreden
zijn met de kwaliteit van het groenonderhoud dat wordt gedaan door
aannemers in opdracht van de gemeente. De gemeente doet zelf
veel aan groenonderhoud maar
we kunnen niet alles zelf bijhouden. Daarom laten wij het grootste deel van het groenonderhoud
doen door een aantal aannemers.

Wij merken door de hoeveelheid
meldingen en door onze eigen
controles, dat de kwaliteit die de
gemeente eist aan het groenonderhoud, niet gehaald wordt door
de aannemers. Wij pakken deze
aannemers zowel financieel als
juridisch hard aan om zich aan de
kwaliteitseisen en voorwaarden te
houden.
Achterstand wegwerken
Hierdoor is er een achterstand
ontstaan in het groenonderhoud
in de gemeente. Wij doen ons uiterste best om de achterstanden
in het groenonderhoud én in de
binnengekomen meldingen weg
te werken. Tot het zo ver is vragen we uw begrip voor de eventuele ergernis en overlast die u ondervindt.
Meldingen
Wij blijven uiteraard aanspreekpunt voor vragen en klachten over
de buitenruimte en het groenonderhoud maar vragen u alleen
meldingen in te dienen als een situatie verkeersonveilig is (bijvoorbeeld geen zicht op de weg). Dat
geeft ons de tijd om de aannemers

21 juli
31 juli t/m 4 aug
3 augustus
23 augustus
6 t/m 8 sept
28 sept
9 november

All American Sunday
Polderfeest
Zomermarkt
Foodtruckfestival
3 Nations Cup BMX 2019
Red Ball Express
Kadomarkt

Opening Fietsenbank

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

Evenementen in Uithoorn

Kent u iemand in Uithoorn
die een lintje verdient?
Veel inwoners van Uithoorn zetten zich belangeloos in voor het
welzijn van anderen.
Wilt u iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking laten komen? Kom dan tijdig
in actie! De procedure voor het
toekennen van een Koninklijke
onderscheiding vergt veel tijd. Is
de voordracht voor de Lintjesregen in april 2020, dan dient u het
voorstel vóór 15 juli 2019 dit jaar
bij de burgemeester in. Gaat het
om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid, dan dient u het
voorstel minstens zes maanden
van tevoren naar de burgemeester te sturen.

Informatie Koninklijke
onderscheiding
Meer informatie, waaronder het
aanvraagformulier, vindt u op de
gemeentelijke website Uithoorn.
nl of Lintjes.nl. Daarnaast kunt
u contact opnemen met het bestuurssecretariaat via (0297)
513108 of bestuurssecretariaat@
uithoorn.nl.
Informatie gemeentelijke
onderscheidingen
Informatie over het aanvragen
van gemeentelijke onderscheidingen kunt u ook opvragen bij het
bestuurssecretariaat via (0297)
513108 of bestuurssecretariaat@
uithoorn.nl.

Eén keer per jaar houdt de gemeente Uithoorn een opruimactie fietswrakken. Na het opruimen
van de fietsen krijgen de eigenaren nog een kans hun fiets(wrak)
bij de werf op te halen. Door Recyclo (een duurzaam project van Zideris, Videt, VluchtenlingenWerk
en gemeente Uithoorn) krijgen nu
de niet opgehaalde fietswrakken
een tweede kans. Mensen uit de
dagbesteding of mensen die op
zoek zijn naar werk knappen deze fietsen in ‘t Buurtnest op. De
fietsen worden verkocht voor een
klein bedrag aan mensen met een
minima inkomen, waaronder ook
statushouders (vluchtelingen met
een verblijfsvergunning). Het geld
wordt weer gebruikt om materialen en onderdelen te kopen voor

het opknappen van de fietswrakken. “Een fantastisch duurzaam
en sociaal project. We hergebruiken materialen en mensen kunnen aan de slag door de fietsen op
te knappen, duurzaamheid gaat
hand in hand samen met sociaal
ondernemen”, aldus wethouder
Ria Zijlstra. Tijdens de opening
overhandigde de gemeente Uithoorn een fietspomp aan Recyclo. De dagbesteding had vanwege het warme weer heerlijke koude limonade en aardbeien zandtaartjes gemaakt. Heeft u een ongebruikte, in redelijk goede staat
fiets over? Breng deze naar Recyclo in ‘t Buurtnest, Arthur van
Schendellaan 59. Openingstijden
maandag tot en met donderdag
van 9.00 tot 15.30 uur.

V.l.n.r: Ingrid (Raadschelders) Bos van de gemeente Uithoorn, Marjo van der Sterre (Zideris), Nasséra Achahboun (Videt), Charles Couzijn (fietsleraar via Vluchtelingenwerk) en Elke op ’t Root (Vluchtelingenwerk).

Samen met vrienden een
woning huren
Eigen Haard biedt sinds kort jongeren in de gemeente Uithoorn
de kans om met vrienden een
middensegment woning te huren
in Uithoorn of de Kwakel. Hierover zijn afspraken gemaakt met
de gemeente. Met een Friendscontract kunnen drie vrienden samen een woning huren. De woningen worden aangeboden via
eigenhaard.nl.
Friendscontract
Met een Friendscontract bepaal je
zelf met wie je een woning deelt.
‘Via dit contract geven we een
groep woningzoekenden de mogelijkheid om samen met vrienden
een zelfstandige woning te huren’,
zegt Mieke van den Berg, bestuurder bij Eigen Haard. ‘De huurders
zijn gezamenlijk verantwoordelijk
voor de woning en het betalen van
de totale huur’. Wethouder Wonen, Hans Bouma: ‘In het Actieplan Wonen en de afspraken tussen de gemeente, Eigen Haard en
Huurdersvereniging Uithoorn - de
Kwakel zijn de Friendscontracten
opgenomen. Ik ben erg blij dat Eigen Haard in Uithoorn Friendscontracten aanbiedt. Hierdoor krijgen
jongeren de mogelijkheid om met
elkaar een woning te huren en krijgen zij een extra kans op de woningmarkt.’
Voorwaarden ‘Friends’
Voor een Friendscontract gelden
te controleren en aan te spreken
maar ook om alle ingediende meldingen over het groenonderhoud
af te handelen.
Samen onkruidvrij
We proberen allemaal in een prettige woonomgeving te wonen.

de volgende voorwaarden:
- Voorrang voor huurders die de
afgelopen drie jaar minimaal
twee jaar in Uithoorn of De
Kwakel woonden;
- Leeftijd van alle huurders is
tussen de 18 jaar en 28 jaar;
- Huurders zijn alleenwonend
(geen stellen of gezinnen);
- Het aantal ‘Friends’ is gelijk
aan het aantal slaapkamers;
- Op de huurovereenkomst kunnen maximaal 3 personen;
- Per woning staan in de advertentie de inkomensvoorwaarden;
- Elke persoon mag maximaal
€49.757 (prijspeil 2019) per
jaar verdienen. Studiefinanciering telt niet mee als inkomen;
- Er moet voldaan worden aan
de gezamenlijke inkomenseis.
- Er wordt geen garantstelling bij
een Friendscontract geaccepteerd;
- De minimum contractduur voor
alle ‘Friends’-huurders is 1 jaar.
Over Eigen Haard
Eigen Haard zorgt voor goede
en betaalbare huisvesting in de
Metropoolregio Amsterdam voor
mensen die dat het meest nodig
hebben. Eigen Haard werkt, samen met haar partners, aan vitale wijken in een gezonde regionale woningmarkt. Eigen Haard beheert ruim 61.000 woningen en
bedrijfsruimten.
Daar zetten wij ons voor in, maar
u kunt ons daar ook bij helpen.
Houdt uw stoep voor uw huis en
het achterpad en eventueel voortuin onkruidvrij. Dat voorkomt verspreiding van eventuele zaden en
nog meer ongewenste groei van
onkruid.
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Gezichtsbedekking verboden
per 1 augustus 2019
De wet ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’ gaat
in op 1 augustus 2019. Vanaf dan
mag u in het onderwijs, in overheidsgebouwen en op hun erven,
in de zorg en in het openbaar vervoer geen gezichtsbedekkende
kleding meer dragen.
U kunt door een medewerker van
zo’n locatie gevraagd worden de

gezichtsbedekking af te doen of
anders de locatie te verlaten. In
het uiterste geval kan hij/zij de politie inschakelen en kan deze u
een boete geven.

Wist je
dat?
Inwoners met een laag inkomen de gemeente kunnen vragen om een financiële bijdrage
voor sociale, culturele, sportieve of educatieve activiteiten?
Hiermee kunt u bijvoorbeeld
lid worden van een vereniging,
een cursus volgen, naar een
voorstelling gaan of aan een
activiteit meedoen. Het geld
kan besteed worden om iets te
leren, om mensen te ontmoeten of om te ontspannen.
Voor volwassenen is de jaarlijkse bijdrage maximaal €150
per persoon. De regeling heet
‘Declaratiefonds maatschappelijke participatie volwassenen’ en is bedoeld voor inwoners met een laag inkomen: tot
110% van de bijstandsnorm.

Voor ouderen is de jaarlijkse
bijdrage maximaal €135 per
persoon. Het ‘Declaratiefonds
maatschappelijke participatie
ouderen’ is bedoeld voor pensioengerechtigden en een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm hebben.
Heeft u vragen of wilt
u een aanvraag doen?
Neem contact op met
het Sociaal Loket.
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag van
9.00-10.30 uur: (0297)
513111. Baliespreekuur:
woensdag 13.00-17.00 uur,
vrije inloop. E-mail:
sociaal.loket@uithoorn.nl.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe
u er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via
(0297) 513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de
officiële mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl
en op https: zoek.officielebekendmakingen.nl
PROCEDURE
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak ( .

-1 .

uur) via (

) 1 111.

Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders
ter inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare
bibliotheek of dorpshuis De Quakel.

Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders
vermeld.

Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom
u het niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een
‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw
beroepsschrift brengt de rechtbank griffiekosten in rekening. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon
gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw
beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor
te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan
een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.

Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift
ook een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt
van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht
van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u
het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening moet u ook betalen.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in
De Nieuwe eerbode. vindt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog via www.officielebekendmakingen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. wordt dat ‘automatisch’ ge nformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.
-

TER INZAGE
Concept verordening doelgroepen woningbouw Uithoorn 2019. Inzageperiode van donderdag 10 juli 2019 t/m woensdag 18 september 2019
in het gemeentehuis van Uithoorn. Inlichtingen bij de afdeling wonen en
werken, mevr. R. de Mulder (0297) 513111.
Het ontwerpbestemmingsplan ‘’Vinckebuurt, eerste herziening’’ ligt van-

af 22 augustus 2019 tot en met woensdag 2 oktober 2019 ter inzage.
Inlichtingen bij afdeling wonen en werken, mevr. J. Doesburg (0297)
513111.
(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE
BEKENDMAKINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- 2019-044594, Wilgenhof 48, het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning (ontvangen 20-06-2019);
- 2019-046606, Fresialaan 46, het wijzigen van de constructie (ontvangen 24-06-2019);
- 2019-046676, Banken 1C, het in gebruik nemen van een bed & breakfast (ontvangen 25-06-2019);
1 , Amsterdamseweg, oningin
imalaan en Noorddammerweg, het plaatsen van drie informatiezuilen (ontvangen 27-062019).
Uithoorn
- 2019-044753, Schans 23, het maken van een trapgat (ontvangen 2106-2019);
- 2019-045083, Brederolaan 34, het vergroten van de woning op de eerste verdieping (ontvangen 19-06-2019);
- 2019-048089, Prinses Christinalaan 98, het plaatsen van een dakkapel
(ontvangen 01-07-2019);
VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN

De Kwakel
- 2019-044594, Wilgenhof 48, het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning (ingetrokken 25-06-2019);
VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:
Uithoorn
- 2019-034084, Molenlaan 13C, het realiseren van een sportschool voor
kickboksen en functional fitness (verzonden 1- - 1 ).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (REGULIER)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
- 2019-044352, Dwarsweg 45, het realiseren van een bloemenkiosk (verzonden 03-07-2019);
1 , Noorddammerweg , het plaatsen van een toegangsbrug (verzonden 03-07-2019).

Uithoorn
- 2019-045083, Brederolaan 34, het vergroten van de woning op de eerste verdieping (verzonden 08-07-2019);
- 2019-031006, Thamerlaan 17, het plaatsen van 8 zonnepanelen en het
vergroten van de woning op de eerste verdieping (verzonden 28-062019);
- 2019-035321, Thorbeckelaan 8, het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning (verzonden 03-07-2019).
OVERIGE VERGUNNINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- 2019-045180, Poelweg 2, aanvraag evenementenvergunning Open
dag jubileum 50 jaar Kooyman (ontvangen 20-06-2019);
- 2019-047876, Steenwijcklaan 16, aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf Nirwana.
Uithoorn
- 2019-046781, Arthur van Schendellaan 100a, aanvraag evenementenvergunning Speel Mee Uithoorn van 19 t/m 23 augustus 2019 (ontvangen 30-06-2019);

-

2019-048049, Boutenslaan, aanvraag Buurtfeest op 12-7-2019 van
17.00 tot 24.00 uur;
2019-045676, Marktplein, evenementenvergunning Concert aan de
Amstel KnA op 22-09-2019 van 14.30 tot 15.30 uur (ontvangen 25-062019).

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
1 , Vuurlijn , ontheffing art. Drank- en horecawet tijdens
de Clubkampioenschappen Senioren van 7 t/m 14 juli 2019 (verzonden
4-7-2019);
1 , Vuurlijn , ontheffing art. Drank- en horecawet tijdens
de Clubkampioenschappen Senioren van 24 augustus t/m 1 september
2019 (verzonden 4-7-2019);
1 , Evenemententerrein De wakel, ontheffing art. Dranken horecawet tijdens het Polderfeest van 31 juli t/m 4 augustus 2019
(verzonden 3-7-2019);

Uithoorn
- 2019-043444, diverse locaties gemeente, plaatsen 20 reclameborden
voor de BOB zomercampagne van 15 t/ 29 juli 2019 (verzonden 4-72019);
- 2019-046552, buurtbarbecue Grevelingen op 20-07-2019 van 16.00 –
23.00 uur.
1 1 , Den yllaan , ontheffing geluid op juli 1 tot 1.
uur (verzonden 4-7-2019);
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

BELEIDSREGELS LEERLINGENVERVOER UITHOORN
Op 5 maart 2015 heeft de gemeenteraad de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Uithoorn 2015 vastgesteld. In de Verordening zijn voorschriften voor de wijze waarop ouders een aanvraag kunnen indienen en
criteria aan de hand waarvan ouders aanspraak kunnen maken op een vervoersvoorziening vastgelegd. Beleidsregels beschrijven hoe een bestuursorgaan omgaat met een bepaalde bevoegdheid. Er kunnen dus geen rechten of plichten voor inwoners in worden vastgelegd.
De Beleidsregels LLV dragen bij aan een verduidelijking van de bevoegdheden voor uitvoerenden (Duo+) en burgers. Het college heeft de beleidsregels vastgesteld op 2 juli 2019.
CONCEPT VERORDENING DOELGROEPEN WONINGBOUW
UITHOORN 2019
Op 2 juli heeft het college van burgemeester en wethouders de “Concept
verordening doelgroepen woningbouw Uithoorn 2019” vastgesteld en voor
inspraak vrijgegeven. Via deze verordening wil de gemeente op een publiekrechtelijke wijze regels stellen om zo het realiseren en in stand houden
van betaalbare woonruimte in Uithoorn en de Kwakel te kunnen borgen. In
de verordening zijn bepalingen vastgelegd ten aanzien van de huurprijsgrens, de doelgroep en de instandhoudingstermijn van sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen.

Werk in uitvoering
AFSLUITING N201 DOOR
ONDERHOUD AAN
AMSTELAQUADUCT EN
WATERWOLFTUNNEL
De provincie Noord-Holland voert
van 11 tot en met 13 juli 2019 onderhoud uit aan het Amstelaquaduct (tussen de gemeenten Uithoorn en De Ronde Venen) en
aan de Waterwolftunnel (tussen
de gemeenten Aalsmeer en Haar-

lemmermeer). Het verkeer op de
N 1 wordt in de avond en nacht
omgeleid en moet rekening houden met enige vertraging. Meer
informatie leest u op de website
van de rovincie Noord-Holland.
www.noord-holland.nl/Actueel/
Archief/2019/Juli_2019/Afsluiting N 1 door onderhoud
aan_Amstelaquaduct_en_Waterwolftunnel

WWW.UITHOORN.NL

Jaar lang intensief taalonderwijs
voor jonge nieuwkomers

Uithoorns wethouder Ria Zijlstra heeft vorige week het nieuwe convenant voor de ITK ( Internationale Taalklas) ondertekend
op basisschool De Springschans.
De Internationale Taalklas draait
nu zes jaar en het werkt. Kinderen vanaf groep 3 volgen de ITK
intensief onderwijs dat vooral gericht is op de beheersing van de
Nederlandse taal.
,,Door middel van dit schakelon-

derwijs moet een betere doorstroming in het primair onderwijs plaatsvinden en de kinderen
zo snel mogelijk integreren in een
reguliere school in de wijk,” vertelt wethouder Zijlstra.
Het gaat om kinderen, die minder dan één jaar Nederlandstalig onderwijs hebben gevolgd en
die niet of nauwelijks in het Nederlands aanspreekbaar zijn. Zijlstra: ,,De beheersing van de taal is

natuurlijk zeer belangrijk. Niet alleen voor de schoolprestaties van
de kinderen, maar ook voor het
opbouwen van hun sociale leven.”
Welkom in Nederland
Het ITK convenant is een overeenkomst tussen de basisscholen in Uithoorn, de ITK en de gemeente Uithoorn. Deze overeenkomst is na door ondertekening nu met drie jaar verlengd.

All American Sunday 19e editie!

De partijen dragen samen, in het
kader van het onderwijsachterstandenbeleid, verantwoordelijkheid voor de centrale opvang van
nieuwkomers in de leeftijd van 6
tot en met 12 jaar in het primair
onderwijs. De opzet van de Internationale Taalklas Uithoorn is een
gezamenlijk initiatief van partijen.
Nadat het convenant was ondertekend door de wethouder, kre-

geld met muntjes die bij de ‘kassa’ op het terrein kunnen worden
gekocht. Behalve het aanwezige
klassieke materieel met een hoge
Wie van allerlei soorten motor- Dus niet alleen voor de bikers die kunnen de zeer bijzondere bikes ‘Wow’ waarde, zijn er ook kramen
fietsen en oldtimers plus een meegereden hebben! Graag wel en auto’s die op het terrein staan waar kleding uit de jaren 50/60 te
stuk gezelligheid houdt, dient het van tevoren aanmelden. De kos- opgesteld bewonderen. “Vanzelf- koop is, maar ook helmen, gadweekend van 20 en 21 juli in het ten bedragen ongeveer 17,50 eu- sprekend wordt ook aan de in- gets, bikers wear, enzovoort.
oog te houden! Zondag de 21e is ro p.p. Na deze oergezellige bar- wendige mens gedacht met tyer voor de 19e keer de traditione- becue wordt de avond opgeluis- pisch Amerikaanse snacks en ge- Familiedag
le All American Sunday die door terd door The Little Boogie Boy rechten, zoals hamburgers, pul- All American Sunday wil ook een
Han Nollen van café Drinken & Zo Bluesband.
led pork, en spareribs! Natuurlijk gezellige familiedag zijn waar je
op het evenemententerrein aan
wordt daarbij ook net ‘natje’ niet met het hele gezin inclusief opa
de Randhoornweg in Uithoorn American Sunday
vergeten,” laat Han Nollen we- en oma naar toe kan. Het evenewordt georganiseerd. ‘The Day Zondag is elke belangstellen- ten. “Dit jaar willen we het wat ment begint om 12.00 uur en einBefore’ (zaterdag de 20e) is de in- de en liefhebber van motorfiet- ‘knusser’ maken waarbij het po- digt om 19:00 uur. De organisatie
drukwekkende ‘Ride Out’ van een sen, oldtimer auto’s en trikes van- dium voor de muziekband (o.a kijkt weer uit naar een zoals alle
flink aantal motoren vanaf ca- af 12:00 uur welkom op het eve- Rock ’n Billy) in de biertent komt jaren zeer feestelijke happening.
fé Drinken & Zo aan de Wilhelmi- nemententerrein aan de Rand- te staan. Laat u als bezoeker eens Natuurlijk is het de hobby van
nakade in Uithoorn. De inschrij- hoornweg in Legmeer-West. Hier verrassen. Er zijn terrassen waar u Han Nollen en zijn ding om dit te
ving voor de Ride Out is om 12:00 vindt de nu al legendarische hap- van drankjes, snacks en levende organiseren.
uur en deelname is absoluut niet pening All American Sunday muziek kunt genieten. Met onze Han: “Het fijne ervan is dat veel
aan een motormerk gebonden. plaats. Dit evenement wordt op- vrijwilligers en eigen ordehand- betrokken mensen en partijen
Vertrek (met een volle tank) is geluisterd door honderden bezit- havers kunnen we ervoor zor- er enthousiast over zijn en er alom 13.00 uur! De terugkomst is ters van bijzondere motoren en gen dat het evenement als van- le medewerking aan willen verom 17:00 uur en om 19:00 uur is klassieke Amerikaanse auto’s uit ouds op rolletjes zal verlopen,” lenen. Dat maakt het makkelijker
er een bbq waar iedereen tegen de jaren 50/60. Er is dan ook veel aldus Han Nollen. Betalen voor en leuker om te doen. Ik ben heel
inschrijving aan mee kan doen. te zien en te beleven. Bezoekers de versnaperingen is weer gere- blij dat het dit jaar weer gelukt is

gen de kinderen het boek ‘Wel- de wethouder heeft het boek in
kom in Nederland’ uitgereikt. Ook ontvangst genomen.
om het evenement op poten te
zetten.” In dat licht gezien gaat de
dank van Han Nollen uit naar het
medewerkersteam ‘vergunningen’ van de gemeente Uithoorn,
de burgemeester en de politie
die er zich eveneens hard voor
hebben gemaakt om dit evenement mogelijk te maken. En niet
in de laatste plaats de sponsors!
Zonder hen is het echt niet mogelijk dit te organiseren. Daarom
ook een woord van dank aan onder andere Stichting promotie
Uithoorn en de Kwakel (SPUK),

Transport bedrijf Katee, De Beij Elektra, Schijf B.V, Total energie,
Demolition, Sauna Amstelland,
Autobedrijf Bakker Mijdrecht,
RVW Fiscaal juridisch advies, Trike
Centrum Mijdrecht, ‘T maandagavond comitee De Kwakel, EV
motorrevisie, DUO Plant, Broers
Auto Wellness Uithoorn, Installatiebedrijf J. Groen B.V. en SchilderwerkTotaal. De organisatie
hoopt op mooi weer en natuurlijk
veel bezoekers. U bent van harte
welkom bij All American Sunday’.
Toegang is gratis.

08

10 juli 2019

Koninklijke onderscheiding voor de heer Kenter
In partycentrum De Kegel in Amstelveen is Henk Kenter uit Uithoorn maandagavond benoemd
tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De Uithoornse burgemeester Pieter Heiliegers had de
eer om de koninklijke onderscheiding uit te reiken. Dit gebeurde tijdens de viering van het 60-jarig
bestaan van de KLM Schermvereniging waar Kenter sinds 1980
bestuurslid van is.

Henk Kenter is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met name vanwege zijn vele vrijwilligerswerk in de schermsport bij KLM schermvereniging
en schermvereniging Tréville. Burgemeester Heiliegers in zijn toespraak: ,,Voor beide verenigingen
verleent u op werkelijk ieder gebied hand- en spandiensten, zoals inkoop, onderhoud en reparatie aan het materiaal, beheer van

Nieuwe eigenaar voor
de Thamerkerk
Afgelopen maandag 8 juli vond
de ondertekening plaats van de
overeenkomsten met betrekking
tot de overdracht van de Thamerkerk. Gemeente Uithoorn, Protestantse Gemeente Uithoorn(PGU)
en Heem Locaties tekenden gezamenlijk de overeenkomst. “Dit
was een goed moment, want op
deze manier behoudt de Thamerkerk het open karakter,” aldus
wethouder Hans Bouma
Mooi voorbeeld van
samenwerking
Wethouder Hans Bouma: “De
wens van de gemeente Uithoorn
was dat de Thamerkerk een plek
zou moeten blijven met een open
karakter en die openbaar toegankelijk blijft. Tevens heeft de
kerk onder de bevolking ook een
emotionele verbintenis en historische waarde. In de kerk werd namelijk gedoopt, getrouwd en gerouwd. Het belang van het college van B&W was om te zorgen
dat de Thamerkerk een plek blijft
voor de Uithoornse bevolking. De
huidige eigenaar, PGU, heeft contact weten te leggen met Heem
Locaties. De gemeente Uithoorn
is heel blij dat toekomstig eigenaar Heem Locaties de wens van
de gemeente weet te vervullen
en is blij dat er uiteindelijk overeenstemming tussen de PGU en
Heem Locaties is bereikt. De PGU
had als wens dat de gemeente
Uithoorn eigenaar zou worden
van de begraafplaats. Dat is uiteindelijk gelukt. Ik denk dat dit
een mooi voorbeeld is van hoe
drie partijen, met ieder een eigen
belang, kunnen samenwerken en
dat het geheel tot een goed einde is gebracht.”

Kerk op een goede wijze
kunnen verhuren
Heem Locaties houdt zich bezig
met het herbestemmen van onroerende zaken op een duurzame
manier door middel van een goed
onderliggend businessplan. Zo
heeft men de voormalige schaftketen in de parken in Amstelveen en
in het Amsterdamse Bos getransformeerd tot hoogwaardige vergaderlocaties en de Annakerk in Amstelveen omgevormd tot bierbrouwerij/proeflokaal. Ook de Thamerkerk mag natuurlijk nooit verloren
gaan voor Uithoorn. Heem Locaties wil de kerk op een goede wijze kunnen verhuren voor rouwen,
trouwen, feestjes bouwen, congressen en culturele activiteiten,
zodat iedereen gebruik kan blijven
maken van de Thamerkerk.
In goede handen
De PGU is blij met Heem Locaties
als toekomstige eigenaar en beheerder van de Thamerkerk. Tijdens de eerste gesprekken tussen PGU en Heem Locaties werd
duidelijk dat de nieuwe eigenaar
weet waar het over gaat om een
monument als de Thamerkerk in
goede staat te behouden en tegelijkertijd goed te kunnen exploiteren. Het voorbestaan van
dit monument is daarmee in goede handen wat voor de leden van
de PGU een belangrijk punt was
bij de verkoop. Daarnaast sprak
Heem Locaties de intentie uit om
de Thamerkerk te gaan exploiteren op een manier zoals het de
afgelopen jaren plaats heeft gevonden. Zo blijft het gebouw beschikbaar voor de bevolking van
Uithoorn en omstreken en daarmee ook voor de leden van PGU.

Jeugd Tenniskampioenschappen
Uithoorn geslaagd toernooi
Van dinsdag 2 t/m zondag 7 juli streden de jeugdtennissers van
Uithoorn weer om het kampioenschap van Uithoorn. Met 64 deelnemers in 13 verschillende categorieën werden op de banen van
beide verenigingen in totaal 113
partijtjes gespeeld. Belangrijkste
van het toernooi is dat het voor
alle jeugdleden toegankelijk is en
dat er lekker gesport kan worden.
Toch zijn de bekers voor de eerste en tweede plek altijd zeer geliefd. Dit jaar zijn de eerste prijzen in ontvangst genomen door:
Aarushi Bhardwaj (oranje-enkel) Yfke Andriessen / Amber de
Waal (oranje dubbel), Bas Harleman (groen enkel), Fleur Riegen / Tijn Appeldorn (groen dubbel) , Aiden Versteeg (Jongens
Enkel cat. B), Aiden Versteeg /
Jordan Versteeg (Jongens Dub-

bel cat. B), Freeke Josephi (Meisjes Enkel cat B), Aimee Coumans
/ Eva Kuiks ( Meisjes Dubbel cat.
B), Sanne Oliemans (Meisjes Enkel
cat. A), Lotte Josephi / Sanne Oliemans (Meisjes Dubbel cat. A), Levi van Heese (Jongens Enkel cat.
A), Levi van Heese / Nicolai Hooijveld (Jongens Dubbel cat. A). Op
zondag werd het toernooi afgesloten met een spectaculaire demonstratiewedstrijd tussen de
trainers en gezellige drukbezochte barbecue.
We kunnen weer terugkijken
op een geslaagde week vol zon,
mooie tennispotjes vol sportiviteit en vooral veel plezier op de
banen. Volgend jaar hopen we op
nog meer deelnemers maar voor
dit seizoen staan er eerst nog een
aantal andere leuke activiteiten
op de planning.

het wedstrijdbureau bij clubkampioenschappen. Daarnaast bent u
een luisterend oor voor de leden,
hun ouders, teveel om op te noemen. Ik vraag mezelf af, wat doet
u eigenlijk niet? Onvermoeibaar
en vol toewijding zet u zich in voor
beide organisaties.”
Internationaal
Samen met een aantal andere leden heeft de heer Kenter bovendien in 1974 de Flying Friendship
Cup opgericht, een jaarlijks terugkerend en internationaal toernooi
waaraan schermliefhebbers van
diverse luchtvaartmaatschappijen
deelnemen. Vanaf 1978 tot 2008
heeft hij zich ingezet voor de Koninklijke Nederlandse Schermbond. Hij was onder andere lid
van de Technische Commissie om
de schermsport voor recreatieve
schermers toegankelijk te maken
en voor wedstrijdschermers het niveau te verhogen. De burgemeester: ,,Onder uw begeleiding hebben diverse Nederlandse schermteams deelgenomen aan internationale toernooien, waaronder de
Jeugd Wereld Kampioenschappen

in Leningrad in 1984 en in Rio de
Janeiro in 1986. U heeft jarenlang
uw kennis gedeeld in het maandblad Touché van de schermbond.
Tot slot wil ik uw inzet voor de oprichting van de European Fencing
Confederation in 1991 niet onbenoemd laten. Wat een staat van
dienst!” Onder luid applaus speldde de burgemeester de versierselen op bij meneer Kenter die zichtbaar ontroerd was.

Schaap uit
sloot gered
Op zaterdag 6 juli om kwart over vier
in de middag kreeg de brandweer
een melding dat er een schaap in de
sloot naast de Vuurlijn in De Kwakel
stond. De brandweer van Aalsmeer
is een kijkje gaan nemen. Om het
schaap op het droge te krijgen, zijn
enkele brandweerlieden ook het water ingegaan. Het is gelukt het dier
op de kant te krijgen. Het schaap is
niet gewond geraakt, maar had natuurlijk wel een nat ‘pak’.

Bij Jason Asian Cuisine in
Uithoorn serveren ze een
uitstekende Dim Sum
Wanneer we het over Chinese eetgewoonten hebben
denken we meestal meteen
aan rijst en eten met stokjes.
Maar er komt natuurlijk veel
meer bij. Chinezen houden
er niet van om eten weg te
gooien. Dus ze verwerken zoveel mogelijk in hun eten. Dit
zorgt voor de raarste gerechten, maar als je niet wist wat
het was, zou je het nog best
lekker kunnen vinden.

hebben ze stokjes in allerlei vormen en kleuren met allerlei versieringen. Daarnaast koken Chinezen alles vrij snel (de keuken
van de armoede – gebrek aan
brandstof. Een bekende manier van bereiden ik koken in de
wok en Ti-Pan, wat letterlijk “hete plaat” betekent (ontstaan tijdens de veroveringen door Djengiz Khan). Om het kookproces te versnellen, snijden zij alles in hapklare stukken. Ook
daarom is het dus niet meer noLaat ik jullie eerst uit
dig om met mes en vork te eten.
een illusie helpen
Snijden is namelijk toch al gewat jullie afhalen bij de regulie- daan.
re Chinees hier in Nederland is
geen traditioneel Chinees eten. Daarnaast koken Chinezen ook
Het heeft er wel een beetje van niet ‘‘per persoon’’. Chinezen
weg maar wat jullie hier krijgen maken meestal meerdere geis aan de Nederlandse smaak rechten met vlees of vis met
aangepast gemaakt. In China groenten. Daarvan mag iedergebruiken ze alles wat te eten een wat pakken en scheppen
is. Zo krijg je ook de raarste ge- ze bij wanneer ze willen. Het is
rechten. Kippenpootjes, een- dus, in vergelijking met Wesdennek en ga zo maar door. Het terse eetgewoonten, erg inforziet er niet altijd even lekker uit, meel. Alles wordt gedeeld en
maar het kan erg lekker zijn!
er is ook altijd wat over! Chinezen hebben namelijk niet veel
Nu vraag je je natuurlijk af
woonruimte. Wanneer er beWaarom eten Chinezen eigen- zoek of familie langskomt kunlijk met stokjes? Vroeger kook- nen zij ze dus geen woonplek
ten ze het eten in een grote pot. bieden, alleen eten. Dus door
Ze lieten het ook in een pot lig- middel van eten ontvangen zij
gen tijdens het eten omdat dat hun gasten. Wanneer er bezoek
ervoor zorgt dat het eten warm is wordt er ook altijd iets luxer
blijft. Maar om bij je eten te ko- en uitgebreider gekookt.
men moet je dus iets hebben
om het uit de pot te halen. Vroe- En hoe uit je jouw waardering
ger braken ze takjes af om als voor het eten? Door duidelijk te
stokjes te gebruiken. Maar nu maken dat je van het eten ge-

niet. En hoe doe je dat? Door
middel van geluiden. Chinezen hoor je wanneer ze eten. Ze
slurpen en smakken. Ze praten
tijdens het eten lekker over dagelijkse dingen. Eten hoort gezellig te zijn. Praten met een
volle mond is dan ook geen rare gewoonte. Zo uiten ze hun
waardering en laten ze weten
dat ze het erg lekker vinden!

Jason Asian Cuisine in Uithoorn
weten ze een uitstekende Dim
Sum te serveren.
Dim Sum is een lichte Chinese
maaltijd die wordt opgediend
met thee. Het kan van ‘s ochtends tot in de vroege namiddag gegeten worden in kleine
kring; dus met familie en vrienden. Dim Sum bestaat in een
wijde variatie van zoet tot zout,
er zijn combinaties van vlees,
Maaltijden
groeten, zeevruchten en fruit.
De Chinese maaltijden bevat- Afhankelijk van het type worten meestal rijst, noedels of fan. den ze geserveerd in een mandFan is een soort meelsliert. De- je of een klein bordje.
ze worden bereid door ze kort
te bakken met vlees of groen- De Term: ‘Dim Sum
te. De ochtend beginnen ze Dim Sum is een Kantonese
overwegend met rijstepap of term, letterlijk vertaalt als punt
fan. Het is niet raar dat ze ‘s och- hart of bestel hart, dat iets betends al warm eten. In princi- tekent in de orde van bestelpe eten ze namelijk alle maaltij- len naar zijn hartenwens. Het
den warm! In de middag eten ze wordt dikwijls als snack verook rijst of noedels. Dit meestal taald. Dian Xin, de Mandarijnse
dan in de vorm van noedelsoep. leeswijze van de karakters voor
En ‘s avonds gaan ze thuis door Dim Sum staat als een algememet het eten van rijst met ver- ne term voor snacks of kleine
schillende vlees-, vis- of groen- hapjes. Ook de termen ‘Noortegerechten daarnaast. Als toe- delijke Dian Xin’ of Shanghai Ditje eten Chinezen meestal fruit an Xin worden ook zo gebruikt.
of nemen ze nog een soepje Deze Dian Xin kunnen dezelfde
toe. Soep is daar geen voorge- te zijn als Kantonese Dim Sum,
recht. Ze gebruiken soep om de maar niet noodzakelijkerwijze.
laatste gaatjes te vullen. Dit kan
soep zijn in de vorm van een Thee drinken
bouillon of ze nemen een zoe- Bij het eten van Dim Sum is
te soep.
theedrinken bijna net zo belangrijk als het eten. Bolay of
In grotere steden zie je nu Puerh thee is erg populair, maar
wel steeds meerdere Chine- ook Oulong en groene thee
zen overstappen naar Wester- worden vaak geschonken. Het
se maaltijden. In een stad als is de gewoonte om eerst voor
Hong Kong kan je tegenwoor- anderen thee uit te schenken
dig veel brood-, pasta- of snack- alvorens zichzelf te bedienen.
zaken vinden. Maar ik raad het Je kunt de schenker bedanken
toeristen aan om daar geen ge- door met gebogen wijs-en midbruik van te maken. Het is veel delvinger op de tafel te tikken.
goedkoper en lekkerder om lo- Het tikken zou een weerspiekale dingen te proberen! De geling zijn van het maken van
Westerse zaken vallen meestal een buiging. Er gaan twee vertoch wel erg tegen! Want zoals halen over de oorsprong van
ze hier Chinees eten ‘’verweste- dit gebruik: In vroegere tijden
ren’’ maken ze daar McDonald’s ging een keizer met zijn dienaop z’n Aziatisch: Ken je nog de ren incognito naar een eethuis
appelsnacks? Warme appelflap om Dim Sum te eten. De keiop z’n McDonald’s. Daar heb- zer schonk thee in voor zijn dieben ze als vulling rode bonen- naren om zijn hoge afkomst te
pasta. Schijnt erg lekker te zijn, verbergen, onderdanen moesmaar …?
ten echter hun dank/respect
betuigen (kowtow) anders zouDim Sum
den ze gestraft worden, daarom
Wat is nou gezelliger dan met zei de keizer hen met twee vinjouw hele gezin lekker op een gers op de tafel te tikken om de
zondag te gaan brunchen? Chi- kowtow voor te stellen. In een
nezen doen dat erg uitgebreid tweede variant wilde de keimet allerlei warme hapjes. Op zer iemand bedanken die hem
een zondag gaan ze dan naar thee had ingeschonken. Omdat
een restaurant om lekker Dim de keizer niet naar anderen kon
Sum te eten. Dim Sum eten buigen, tikte hij met zijn vingers
wordt ook echt als een socia- op de tafel om zijn erkentelijkle gelegenheid beschouwd. Bij heid uit te drukken.
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Wethouder Jan Hazen: “Realisatie van een plan kost veel tijd”

Uitvoering ambities Uithoorn
laat op zich wachten (1)
Na de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar trad Jan Hazen
(VVD) als nieuwe wethouder voor
het voetlicht. Hij borrelde van de
ambities om een aantal zaken
tot stand te brengen die tot zijn
portefeuille behoren (waaronder
Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit en Infrastructuur) en waarover wij hem in deze krant destijds aan het woord hebben gelaten. We zijn nu een jaar verder en
hoe staat het ermee? De wethouder nodige de lokale pers uit voor
tekst en uitleg. Hij gaf ruiterlijk
toe dat er voor een buitenstaander nog niet veel te zien valt in de
praktijk wat er allemaal op stapel
staat. “Er zijn toen allerlei plannen naar buiten gebracht over
onder meer het dorpscentrum
en daar wordt nog hard aan gewerkt om die in detail uit te werken. Dat kost de nodige tijd alvorens een en ander wordt gerealiseerd. Maar het gaat wel gebeuren, dat is zeker,” steekt Hazen van
wal. “Daarnaast ben ik, net zoals
de rest van het college, gebonden aan regelgeving. Ik heb het
ook niet alleen voor het zeggen.
Zo heb ik bijvoorbeeld te maken
met het afstemmen van projecten die ook mijn collega wethouder Hans Bouma (Woningbouw)

aangaan. Voorts zijn er nog de inwoners, de winkeliersvereniging,
de gemeente De Ronde Venen,
de Provincie, Schiphol en niet in
de laatste plaats de gemeenteraad waarmee we rekening moeten houden. Om er maar een paar
te noemen. Die stellen allemaal
regels en voorwaarden. Overleg al om dus. Voordat je in realiteit wat bereikt hebt ben je zomaar een jaar en meer verder. Zie
de ingebruikname van de Amsteltram die om verschillende redenen een jaar uitloopt naar juli
2024, maar ook bij de ontwikkeling van het dorpscentrum en de
verkeersstructuur waaraan we invulling willen geven merk je dat.
Wat niet wegneemt dat in de woningbouw al wel wat te zien is.
De nieuwe woonwijk De Regentes achter de Thamerkerk bijvoorbeeld, loopt al aardig vol. Nieuwbouw is daar duidelijk te zien, net
zoals bij de Europarei. En vorige
week is de eerste paal geslagen
voor de nieuwbouw ‘Aangenaam
Legmeer’ aan de Randhoornweg.
Binnenkort start ook woningbouw door Zeeman Vastgoed in
de voormalige Vinckebuurt waarvan het beslag is opgeheven. Wat
dat betreft loopt collega Bouma
voorop…

Verkeersstructuur
De wethouder toont een grote
ontwerptekening met daarop de
‘groene verkeersstructuur’ door
het oude dorp over het bestaande tracé vanaf de Prinses Irenebrug over de Koningin Máximalaan tot even voorbij de kruising
met de Adm. van Ghentlaan. Hazen: “Uitspraken van de Raad van
State over het Verkeersbesluit van
drie jaar geleden zijn er nog niet.
Dat is opnieuw zes weken verdaagd. Maar wij gaan gewoon
door met het ‘groene verkeersplan’ zoals we dat dit voorjaar
hebben gepresenteerd en wat wij
als gemeente los zien van de problematiek van het landbouwverkeer. Een en ander heeft toen uitgebreid in de Nieuwe Meerbode
gestaan. Daar zijn overigens al
enkele wijzigingen op. Zoals bij
de nieuwe rotonde op de kruising met de Van Ghentlaan. Eerder zou daar ook een aansluiting
komen met het Zijdelveld voor
gemotoriseerd verkeer. Maar dat
is van de baan omdat het hoogteverschil te groot is op die korte
afstand. Voorts waren er uiteenlopende bezwaren van bewoners
op het Zijdelveld en het zou teveel bomen kosten. Fietsers krijgen bij deze rotonde wel een zo-

danige voorziening met gescheiden fietspaden vanaf de Van
Ghentlaan zodat ze via de rotonde in de juiste richting kunnen rijden en niet tegen het verkeer in.
Het bestaande fietspad wordt
vanzelfsprekend op de rotonde
aangesloten. Het Zijdelveld willen we ontsluiten een stukje voor
de nieuwe rotonde op de kruising
met de Laan van Meerwijk. En
passant bekijken we ook in hoeverre we dan de ongezellige ventweg naast het politiebureau kunnen herontwikkelen. We doen dat
waar nodig allemaal in overleg
met de bewoners en ook dat kost
tijd net zoals de aanpassingen die
daaruit voortvloeien.”
Veilige fietspaden
Hazen geeft aan dat ook bij de
verbinding tussen het oude dorp
en Amstelhoek via de Irenebrug fietsers gescheiden fietsbanen links en rechts over de brug
krijgen. “We zijn daarover in gesprek met De Ronde Venen. Veilige fietspaden zijn belangrijk
want veel schoolkinderen die bij
het Alkwin Kollege en de Thamen
Scholengemeenschap op school
gaan, maken er gebruik van. Omgekeerd zijn er ook kinderen uit
Uithoorn die op het Veenlan-

Alleen bij nieuwbouw van woningen is voortgang te zien zoals bij De Regentes
Aansluiting Zijdelveld op de Koningin Máximalaan voor de rotonde

Uithoorn onaangenaam verrast
over besluit over Schiphol
Vandaag heeft de ministerraad
na een voorstel van minister Van
Nieuwenhuijzen besloten dat
Schiphol na 2020 onder voorwaarden getrapt mag groeien
naar maximaal 540.000 vluchten.
De gemeente Uithoorn is onaan-

genaam verrast over het feit dat
dit besluit nu is genomen.
Wethouder Bouma: “We hebben
met elkaar afgesproken dat in gezamenlijkheid wordt gesproken
over de toekomst van Schiphol.
Dat het overleg in de ORS niet tot

Wethouder Jan Hazen: “Ik heb het niet alleen voor het zeggen”
den College in Mijdrecht zitten.
Waar we ook naartoe willen is dat
de bushalte op het Amstelplein
wordt verplaatst en de bus via de
nieuwe rotonde op de kruising
met de Koningin Máximalaan zijn
keerlus heeft. Dan pas kunnen we
het Amstelplein en het gebied
voor het gemeentehuis in elkaar
laten overgaan in een groen gebied. Het plein moet een gezellige verblijfsruimte worden met
meer ruimte voor terrassen en
mogelijkheden voor activiteiten.
Vanzelfsprekend hebben we dit
ook met de omwonenden overlegd. De vragen die daaruit zijn
gekomen worden met een ambtelijke werkgroep bekeken hoe
men daar in gezamenlijk overleg
kan uitkomen. Het nieuwe groene verkeersplan wordt momenteel verder in detail uitgewerkt
waarna het in november inclusief de financiële onderbouwing
naar de raad wordt gestuurd ter
beoordeling. Zodra goedkeuring
volgt worden de laatste puntjes
op de i gezet, bestek gemaakt en
gaat het de aanbesteding in. Eind
2020, begin 2021 gaat de schop
de grond in en dan pas is er ook
wat te zien van dit project.”
Geen derde super
Als de verkeersstructuur duidelijk
is hoe die eruit gaat zien, wordt
het ook voor ontwikkelaars interessant om te bekijken wat zij er
kunnen gaan doen in het centrum en dan voornamelijk het gebied op en rond het parkeerterrein achter de Coop. “Een aantal
partijen is daar al mee bezig,” vervolgt Jan Hazen. ”Die kwamen allemaal tot de conclusie dat wij als
gemeente te veel wilden in een te

een gezamenlijk standpunt heeft
geleid, geeft wat ons betreft de
minister niet het recht om zelf
met een besluit te komen. Dat
druist in tegen eerdere afspraken. Bovendien zijn in het verleden afspraken gemaakt over hin-

derbeperking. Die zijn nog steeds
niet nagekomen, ondanks herhaaldelijk verzoek van ons en onze bewoners, terwijl Schiphol wel
groeide.
Alles bij elkaar schaadt dat ons
vertrouwen in het proces. Wij vragen ons werkelijk af hoe de minister de balans tussen Schiphol en
de leefomgeving denkt te herstellen en te waarborgen dat de
hinder inderdaad wordt beperkt.
Wij beraden ons op een inhoudelijke reactie op het besluit van de
minister”.

Onder grote belangstelling van
de toekomstige bewoners heeft
wethouder Hans Bouma uit Uithoorn de eerste heipaal geslagen
voor Aangenaam Legmeer fase
2. Een feestelijk moment voor alle geïnteresseerden. “Dit zijn woningen voor de toekomst!”, aldus
de wethouder. Wethouder Hans
Bouma deed deze officiële handeling in het bijzijn van Arjan
van Meijeren, directeur Van Wijnen Projectontwikkeling West.
Voorafgaande aan de handeling
sprak wethouder Hans Bouma de
nieuwe bewoners toe: “Dit is het
laatste gedeelte van de gemeente Uithoorn waar grootschalig
wordt gebouwd. U komt te wonen in een woning die klaar is
voor te toekomst. De woningen
zijn aardgasvrij en voorzien van
goede isolatie in combinatie met
een luchtwarmtepomp. Daar-

naast wordt dit een hele mooie
wijk én u woont straks in een gemeente die 200 jaar bestaat. Wij
hopen dat u met veel plezier hier Op vrijdag 5 juli heeft tussen één
uur en kwart over één een zakkomt wonen!”
kenrollerij plaatsgevonden op
het Zijdelwaardplein in Uithoorn.
Eerste contacten gelegd
Na het feestelijke moment was er Van een 85-jarige inwoonster is
een hapje en een drankje. Voor de handtas gestolen. Deze had
de toekomstige bewoners was de vrouw in het opbergvak van
het bij uitstek de gelegenheid
om uitgebreid kennis te maken
met hun nieuwe buren. De eerste
groepsapps werden aangemaakt
om contact te houden. Naast de Op maandag 8 juli zijn rond half
eerste paal was er nog een fees- twee in de nacht drie ruiten van
telijk moment. Recent is namelijk een voordeur van een woning in
voor Aangenaam Legmeer fase 1 de Bilderdijklaan in Uithoorn inhet hoogste punt bereikt. De kin- gegooid. De bewoners werden
deren van de toekomstige buurt- wakker van de herrie, hoorden de
bewoners hesen een vlag. Daarnaast was er goed nieuws voor
de kopers van fase 1. Die kunnen
kerst 2019 vieren in hun nieuwe
woning. Het totaalprogramma
voor het gebied Legmeer-West Op donderdag 4 juli rond zeven
fase 4, 5 en 6 bestaat uit 400 wo- uur in de avond is mogelijk geningen. Dit is een combinatie van probeerd in te breken in een wokoopwoningen, sociale huurwo- ning aan de Elschotlaan in Uitningen en middel dure huurwo- hoorn. Via de camera in het huis
ningen. In Legmeer-West worden zagen de bewoners een man met
eengezinswoningen en apparte- een donkere zonnebril op staan.
Hij leek van plan te zijn de camementen gebouwd.

Eerste paal voor
Aangenaam Legmeer

klein gebied. Daaronder ook een
volgende supermarkt, waarvan
de Aldi als naam al in een eerder
stadium is genoemd. Maar ook de
Coop zou willen uitbreiden. Dan
zou je twee supermarkten krijgen waarvoor ook parkeerruimte vrijgemaakt moet worden en
dan is het gebied al vol. De vraag
is wil je dat wel? Dat is dan weer
in strijd met de kerngedachte
om er juist een gezellig en levendig dorpscentrum van te maken.
Daar komt bij dat het winkelbestand in Nederland een teruglopende tendens vertoont. Eigenlijk zien we er liever woningbouw
komen omdat daar meer behoefte aan is. Het liefst passend in het
beeld van het dorp.
Als college hebben we daarom
het beleidsvoornemen uitgesproken dat we hier geen derde supermarkt willen hebben. Hooguit
kleinschalige winkels met woningen, horeca, terrasjes en ruimte
om leuke dingen te organiseren.
Spreken we over de Aldi dan kan
die nog wel even op de huidige
plaats achter de brandweerkazerne blijven, maar op den duur zal
de super wellicht moeten verkassen want op het Connexxionterrein nabij de Sportlaan is woningbouw gepland dat grenst aan het
Burgemeester Kootpark. Dan praten we ook over sociale woningbouw en woningen voor jongeren waar een schreeuwende behoefte aan is.
Het plan is ook dat het voormalige Rabobank gebouw wordt omgebouwd tot een appartementencomplex. Bouwen voor de behoefte van Uithoorn.” Aldus wethouder Jan Hazen.
(Wordt vervolgd)

Zakkenroller steelt tas
haar rollator neergezet. De diefstal heeft plaatsgevonden in een
textielzaak naast de roltrappen.
Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844
of anoniem via 0800-7000.

Ruiten ingegooid van voordeur
daders met elkaar praten, maar
hebben hen niet gezien. Ze hebben zich snel uit de voeten gemaakt. Mogelijk zijn er getuigen?
De politie hoort het graag via
0900-8844.

Poging inbraak in woning
ra onklaar te maken. Hij had een
steen bij zich. Toen dit niet lukte,
is de man er vandoor gegaan. De
man droeg een donker shirt met
achterop het cijfer 34, een zwarte korte broek met een groene
streep en op zijn hoofd een blauwe pet.
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Groep 7 leert met lesprogramma meer
over democratie en politiek

LEZERSPOST

e onde enen rij t
een inderraad

Lieve hondenbezitters
Lieve hondenbezitters rond de
Pijlstaartlaan in Vinkeveen.
Ik snap dat u het ontzettend
druk heeft en dat u hondenbelasting betaald en dat u niet
bukken kan en welke verhalen u
nog meer heeft. Vandaag mocht
ik weer eens hondenstront vinden op een hele aparte plek,
namelijk onder de schommel
op het speelterrein van de Pijlstaartschool. Een aparte plek
voor een hond om te schijten,

nog opmerkelijker is het dat u
de stront niet opruimt en dat
kleine kinderen er maar tussen
moeten spelen. Dus voortaan
gewoon weer opruimen? En
als het toch echt te veel werk is,
geef me een belletje en ik breng
het met plezier bij u thuis, keurig door de brievenbus, uiteraard ook zonder zakje, dat is beter voor het milieu.
Arjan Hoogervorst

of e to o ij
ester os Mens

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.

p de l cht na te hard rijden
De bestuurder van een Volkswagen Polo, die zondagochtend
rond half acht opviel door zijn
snelheid ging er bij het zien van
een politiewagen, als een haas
voordoor. De bestuurder parkeerde zijn auto op het Kloosterplein

in Vinkeveen en ging er hardlopend vandoor. De poltie zocht
de omgeving nog af, maar tevergeefs. De auto is in beslag genomen en de eigenaar kan nog wel
een berichtje van de politie ontvangen.

Winkelcentrum De Lindeboom is
een attractie rijker. Brood-en banketbakker Westerbos-Mens heeft
voor de deur een leuke mogelijkheid gecreëerd om ter plaatse koffie te drinken, al dan niet
met wat lekkers naar keuze erbij.
Een soort kleine ‘horeca’ gelegenheid, bestaande uit twee tafeltjes
en acht stoelen. Een en ander onder de vlag van Westerbos-Mens.
Iets wat overigens van helzelfde
laken een pak is bij de winkel in
De Kwakel. “Het idee iets dergelijks voor de ingang van de winkel neer te zetten is afkomstig
van een aantal klanten. Die zien
zo’n toegevoegde waarde wel vaker bij andere winkels en vroegen
zich af of dat ook iets voor ons
was. In overleg met de gemeente en de eigenaar van het winkelcentrum mochten wij dit doen.
Eerst maar eens kleinschalig om
te zien of bezoekers het op prijs
stellen en gezellig vinden om
bij ons een kop koffie te komen
drinken met wat lekkers erbij als
ze toch in de winkel hun boodschappen komen doen,” aldus Lucienne van Westerbos-Mens. Het
staat er nu een paar weken en
volgens Lucienne wordt er intus-

nteressante a ond o er
ro en en politie
Afgelopen week hebben de vrouwen in De Rondeveense politiek
een avond georganiseerd over
dit thema.
Circa 50 vrouwen waren naar
het gemeentehuis gekomen,
een heel gemêleerd gezelschap.
Van jong tot oud, nu al politiek
of maatschappelijk actief of nog
minder. Leuk om zoveel enthousiaste vrouwen bij elkaar te zien.
Tijdens de aftrap gaf Alberta
Schuurs die aan dat het zo mooi
is dat we met alle politieke partijen dit organiseren.
Voor alle partijen geldt dat het
soms lastig is om de verkiezingslijst te vullen en dan ook nog divers samengesteld, dus ook met
voldoende vrouwen op die lijst.
Daarna gaf Simone Borgstede
een korte inleiding over het functioneren van de gemeenteraad,
daar is natuurlijk nog veel meer
over te zeggen maar we wilden
ook ruim de tijd nemen voor onze spreekster van die avond. Julia
Wouters is jarenlang werkzaam
geweest voor Lodewijk Asscher,

ode ij on e al
Langs de N201, op de grens tussen Amstelveen en Uithoorn, is
maandagmorgen rond 6.45 uur
een auto in de sloot beland. De
bestelbus met aanhanger is door
onbekende oorzaak in de bocht
rechtdoor gegaan. Hulpdiensten
rukten massaal uit naar de plaats
van het ongeval. De bestuurder
(45) is zwaar gewond naar een

ziekenhuis gebracht, alwaar hij
in de loop van de dag is overleden aan een hartaanval. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De N201
is richting Uithoorn afgesloten
tussen Aalsmeer en Uithoorn
voor hulpverlening en het onderzoek van de politie.
Foto’s: VTF

sen druk gebruik van gemaakt.
Helemaal was dat het geval tijdens de zaterdag bij het Straattheater festival. Het wordt niet
gezien als een concurrentie voor
de echte horeca in de omgeving,
maar louter als een verlengstukje
van de bedrijvigheid van de bakkerij en een stukje PR naar klanten en andere bezoekers van het
winkelcentrum.
Jan Westerbios heeft voor deze
gelegenheid een fraaie en multifunctionele koffiemachine aangeschaft waarbij liefhebbers kunnen kiezen uit een espresso, cappuccino, latte machiato, café lungo en flat white. Maar ook warme
chocolademelk en diverse soorten thee staan op de drankenkaart. Vanzelfsprekend is er keuze te over in ambachtelijk gemaakt gebak. Een en ander tegen
keurige prijzen. Lucienne .laat
en passant weten dat er ook een
broodsnijmachine is waarbij klanten zelf kunnen aangeven hoe dik
zij de sneetjes brood willen hebben… Als u toch uw brood en gebak koopt in de winkel bij Westerbos-Mens, kom dan ook eens gezellig op de koffie… U bent van
harte welkom.

daarbij heeft de politiek van
dichtbij meegemaakt. Deze ervaring en verder onderzoek heeft ze
gebruikt voor haar boek “De zijkant van de macht”.
Plezier
Met allerlei aansprekende voorbeelden liet Julia zien waar vrouwen in de politiek mee te maken kunnen krijgen. Soms tenenkrommend met welke vragen
vrouwen geconfronteerd worden (hoeveel rode jurken heeft u
of kunt u dit wel combineren met
uw kinderen?), maar ook hilarisch
als vrouwen hier adrem op reageren. Tijdens de discussie werd ook
naar voren gebracht dat we het
plezier en de voldoening die dit
werk kan geven ook niet uit het
oog moeten verliezen.
Er is veel te doen en te bereiken
in de lokale politiek en dat maakt
het voor de vrouwen die er nu al
in werken zo interessant en we
hopen dat we een paar vrouwen
ook hebben kunnen enthousiasmeren.

De Ronde Venen krijgt een kinderraad. De kinderraad bestaat
uit een lesprogramma voor kinderen van groep 7 over democratie en politiek. Onderdeel van de
lessen is dat de kinderen zelf een
voorstel maken en verdedigen in
de kinderraad. Hierin zit een afvaardiging van scholen uit de gemeente. De gemeenteraad heeft
geld beschikbaar gesteld voor
het voorstel dat de meeste stemmen krijgt. Alle groepen 7 uit De
Ronde Venen kunnen deelnemen
aan de kinderraad. Voor de leerkrachten is er een kant-en-klaar
lespakket beschikbaar. Dat is speciaal samengesteld voor De Ronde Venen. Met onder andere gastlessen van raadsleden en wethouders en het inrichten van een
stembureau. Daarnaast maken zij
in de klas een voorstel dat voor
veel kinderen geschikt en beschikbaar is. Tijdens de lessen oefenen ze in presenteren van hun
voorstel en debatteren. Voor de
uitvoering van het voorstel heeft
de gemeenteraad 5000 euro beschikbaar gesteld.
Meedoen in samenleving
Wethouder Kiki Hagen (Jeugd):
“In het lesprogramma maken de
kinderen kennis met begrippen
als democratie, grond- en men-

senrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met
maatschappelijke diversiteit. Ze
leren vaardigheden en houding
die ze nodig hebben om mee te
doen in de samenleving. Dat vinden we als gemeente belangrijk.
Het is een manier om kinderen
actief bij de lokale democratie te
betrekken.’’
Voorstel met meeste
stemmen wordt uitgevoerd
De deelnemende groepen 7 bereiden tijdens de lessen een voorstel dat wordt besproken in de
kinderraad. Scholen die meedoen
vaardigen deelnemers af aan de
kinderraad. Tijdens de dag van
de kinderraad vergaderen de delegaties over de voorstellen. Het
voorstel met de meeste stemmen
wordt ook daadwerkelijk uitgevoerd. Wethouder Hagen hoopt
van harte dat zoveel mogelijk basisscholen zich aanmelden voor
het lespakket. Begin september overhandigt ze de docentenhandleiding en het werkboek
voor de leerlingen aan een aantal scholen. Scholen kunnen zich
aanmelden door een mail te sturen naar Ilona Verheul, i.verheul@
derondevenen.nl

ha aan de ro
e
Mijdrecht een s cces
De Hoef, Boerderij Stroomzicht. Zon, warm weer en veel
bezoekers. Ingrediënten voor een geslaagd festival. En geslaagd was Chazz 2019 zeker. De terrassen zaten vol, er
werd druk bijgepraat. Kinderen doken in het zwembad en
koesterden zich na een paar baantjes in de zon of sprongen
zich warm op de trampoline. Voor lenige en veerkrachtige
lijven was de bovenmaatse stoel in trek. Vanuit de hoogte
had je een mooi overzicht. Maar ook aan hangtafels, vanaf
luxe terrasstoelen of klapstoelen in het gras kon je van de
muziek genieten.
De sfeer was al goed nog
voor de muziek klonk. Overal vriendelijke en opgetogen
mensen. Tijdens het spelen
van Pete Bog’s Bigband werd
er spontaan gejamd. Colette
Wickenhagen van de Chazzorganisatie en zelf zangeres
zong mee. Ze heeft een prachtige zwoele stem die mooi uitkwam bij het sexy nummer.
Maar ook de andere zangeressen mochten er zijn: Heidi
Crooymans van de Bigband,
Grada met haar Lounge Factory en ‘last but not least’ Floor
van de Etta James Experience
en haar achtergrondzangeressen. Er zat een mooie opbouw
in het programma. Leo’s Drugstore, de 7-mans formatie had
dan wel geen zangeres om te
show te stelen, maar is zelf
goed en veelzijdig. De mannen namen gewoon de vocalen beurtelings voor hun rekening. Voor sommige bezoekers was hun optreden een
hoogtepunt. Ook voor de rondeveense wethouder Alberta
Schuurs die de officiële opening van Chazz had verricht.
Rob Vreeken praatte de programma onderdelen aan elkaar en deed dat met flair. En
verkeersregelaar Jessica van
Rijsdam sprak
een woordje
nadat ze door
voorzitter Ger
Lohuis in het
zonnetje was
gezet.
Voor
haar is Chazz
een
warm
bad. Maar ook
voor bezoe-

kers die elk jaar komen en
vanaf hun vakantieadres online de Chazz-columns volgen
voor de voorpret. Chazz heeft
zich door de jaren heen bewezen. Niet alleen is de tuin van
Stroomzicht - waar Chazz al
voor de elfde keer plaats vond
- erg mooi, maar ook de catering is voortreffelijk. Alles
even lekker: de ijsjes van de
IJsbeer door leerlingen van
het VeenlandenCollege geschept, de fairtrade koffie van
Smit & Dorlas, de goede wijn
en het tapbier. Ook het eten
smaakte naar meer. Voor elke
smaak was er iets passends.
De pizza’s uit de steenoven
van Stromboli, de overheerlijke vegetarische gerechten en
de sappige saté. Alles vond
gretig aftrek.
Chazz is een volwaardig festival. De opbrengst voor het
goede doel, de Mayaschool in
Guatemala is dit jaar zeker de
moeite waard. Hopelijk zijn er
volgend jaar voldoende sponsoren en vrijwilligers en is er
weer zo’n mooie versie van
Chazz in De Hoef. Zie voor foto’s van Chazz 2019: www.
chazz.nl
Ria Waal
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Column van het Inwonerscollectief DRV

Bureaucratie

In de Column van deze week willen we een woord behandelen. Een woord wat ons als inwoners enorm in de weg kan zitten. In principe is het woord helemaal niet zo negatief bedoeld
als we het nu ervaren. Misschien kunnen we samen het woord gaan ombuigen tot iets positiefs.

Negatieve lading
Het woord waar we het over
willen hebben is bureaucratie. Een woord wat voor velen
van ons een negatieve lading
heeft gekregen. We denken al
snel aan een groot, log, apparaat van ambtenaren die inwoners verstrikt in regelgeving en
voorschriften. Door de bureaucratie verloopt alles traag en
is het moeizaam om iets te regelen of voor elkaar te krijgen.
Daardoor zorgt bureaucratie
vooral voor veel ongenoegen
en problemen.

ner, die als star en onpersoonlijk wordt ervaren.
Een baan die er echt toe doet
In een campagne van de gemeente straalt men nu uit dat
als je kiest voor een baan bij
gemeente De Ronde Venen je
heel leuk en interessant werk
hebt. Daarnaast ben je ook
écht bezig met werk dat verschil maakt. Met werk waarmee je de lokale maatschappij
een stukje mooier maakt. Toegankelijk voor iedereen en Socialer. Een prachtig streven natuurlijk. Maar zal de bureaucratie de werklust en motivatie niet ondermijnen. Als ambtenaar is het vaak helemaal niet
leuk en logisch om volgens dit
systeem te werken. Men is vaak
niet meer dan een robot en als
zodanig kan je ook vervangen
worden door elementen uit de
digitale wereld. We horen dan
ook steeds vaker een verontschuldiging van de ambtenaar
aan de andere kant van het loket.

Langzaam draaiende molens
Het woord heeft een ook een
negatieve bijklank gekregen
omdat de praktijk ons heeft
geleerd dat ambtelijke molens langzaam malen en wij als
inwoners vaak ‘van het kastje naar de muur’ worden gestuurd. Vervolgens verdwalen
we dan in de wereld van de bureaucratie. Dan komt er in deze
tijd nog bij dat de instanties de
digitale oplossingen prefereren
boven menselijke contacten.
Een ontwikkeling die ons als in- Trias politica
woners nog meer monddood Hoewel we het niet al te inlijkt te maken.
gewikkeld willen maken toch
even een stukje geschiedenis.
Positief bedoeld
Dit maakt veel duidelijk over
In principe is het allemaal niet de misvatting die er is ontstaan
zo kwaad bedoeld en zit de bu- over bureaucratie. Het gaat om
reaucratie de ambtenaar zelf de term Trias Politica. Lettervaak ook in de weg. Bureau- lijk betekend dit: staatkundige
cratie is een organisatievorm drieledigheid. De Franse filowaarin regels, procedures en soof Montesquieu is de bedenafspraken standaard voor ie- ker van deze term. In zijn werk
dereen gelijk worden toege- uit 1748 concludeert hij dat er
past. Deze vorm van organise- drie machten zijn die gescheiren heeft als voordeel dat ie- den moeten worden: De wetdereen gelijk word behandeld, gevende macht, de uitvoerener duidelijke taakverdeling is de macht en de rechtsprekenen dat er rationeel en effici- de macht. Drie fundamentele
ent gewerkt kan worden. Het staatstaken die, als de uitoefeis juist een model wat geken- ning te veel in één en dezelfde
merkt wordt door grote zorg- hand is, de burgerlijke vrijheid
vuldigheid en een efficiën- in gevaar kan komen. De staat
te administratie. Daar kan je in dient zo ingericht te zijn dat
principe niet echt tegen zijn.
de drie machten van elkaar gescheiden zijn en elkaars funcHet werkt remmend
tioneren bewaken. Op deze
Toch leidt het maar al te vaak manier zou niet één van deze
tot vertraging bij het tot stand machten de overhand kunnen
komen van nieuwe ontwikke- krijgen. Het doel was om de
lingen. Nieuwe ontwikkelingen vrijheid van de burger te verdie wat ons betreft juist nodig groten. Zijn ideeën hebben de
zijn om niet vast te lopen in ons staatsinrichting van veel Wessysteem.
terse landen beïnvloed.
Bij de roep om inwonerspartici- Nederlandse grondwet
patie werkt het zelfs remmend. Toen de Nederlandse politicus
Omdat regels strak worden uit- Johan Thorbecke in 1848 de
gevoerd is het een kil en on- nieuwe Nederlandse Grondpersoonlijke behandeling. Het wet schreef, liet hij zich leiden
gevoel dat regels voorrang door dit principe. Hij nam de
hebben ten aanzien van soci- Trias Politica echter niet in zijn
aal maatschappelijk belang is zuiverste vorm over. Wel hebgroot.
ben we in Nederland de drie
machten:
Hiërarchisch
• e etgevende acht
de
Daarnaast is de hiërarchische regering en de Staten-Genestructuur die onlosmakelijk raal erste en eede Ka er
vastzit aan dit systeem vaak samen
een hinderlijk probleem voor • e uitvoerende acht
de
snel en efficiënt werken. Een regering, de provincies en de
bureaucratische
organisatie ge eenten
staat niet open voor verande- • e rechterli e acht
in
ringen en nieuwe ideeën. Het handen van de rechters
loopt vast in zijn eigen wet en
regelgeving. Ook de persoon- In feite allemaal bedacht ter belijke en menselijke benadering scherming van de burgerij om
is geheel verdwenen uit dit sys- de macht niet bij verkeerde
teem. Men moet werken vol- personen in handen te geven.
gens strikt voorgeschreven
protocollen, met als gevolg een De vierde macht
houding tegenover de inwo- Gezien het bovenstaande ge-

schiedenis lesje zou je mogen
verwachten dat burgers vrij en
soeverein zijn, maar in wezen
wordt ons leven inmiddels volledig bepaald door dwingende maatschappelijke en culturele structuren. We zijn nog slechts
een ondergeschikt element in
een systeem. Volgens sommige bestuurskundigen vertegenwoordigen de ambtenaren met
hun bureaucratie een vierde
macht in aanvulling op de Trias
Politica. In het verlengde daarvan kan je de bureaucratie als
wapen zien die hiervoor wordt
ingezet en waar men zich achter
verschuilt.
Handen uit de mouwen
Hoewel wij zeker geen vijfde
macht willen gaan introduceren
en ook eigenlijk niet in termen
van macht en hiërarchie willen
spreken lijkt de tijd wel rijp om
als inwoners wat te gaan toevoegen aan het huidige democratische systeem.
Een inwonersbedrijf kan wel
eens de oplossing zijn om de bureaucratie een handje te helpen.
Laat de gemeenteambtenaar
zich vooral bezig houden met
het zo zorgvuldig en efficiënt
mogelijk afhandelen van procedures en administratieve handelingen die nu eenmaal nodig zijn.
Een baan die er dus echt toe
doet! En laten wij als inwoners de
handen uit de mouwen steken
en onze creatieve geest de vrije
ruimte geven om allerlei initiatieven te gaan oppakken.
Inwonersbedrijf voldoet aan
bureaucratische eisen
Helaas ontkomen we er dan niet
aan om ons als inwoners te verenigen.
Als individuele inwoners lopen
we namelijk tegen barrières aan,
waardoor onze gewenste bijdrage aan de genoemde maatschappelijke uitdagingen belemmerd worden. Het hele systeem
is ingericht voor organisaties die,
op papier, aan bureaucratische
eisen kunnen voldoen.
Daarom is het noodzakelijk geworden om ons als inwoners te
organiseren. Een inwonersbedrijf
blijkt daarvoor de beste vorm te
zijn en heeft zich in veel gemeentes in Nederland al bewezen. Het
doel is een ware kanteling te veroorzaken met de nadrukkelijke
focus op de leefomgeving van de
in oners Korto
enseli er
dichterbij, goedkoper en beter.
Bureaucratie ombuigen tot
iets positiefs
e lo ale overheid politie en
ge eente oet ons el accepteren en niet zien als een bedreiging of een vijfde macht maar
ons vertrouwen op onze goede
bedoeling. Ze moeten ons willen
faciliteren en ondersteunen en
niet langer een sta in de weg zijn
voor veranderingen die wat ons
betreft noodzakelijk zijn.
Dan komt er een samenspel
waar iedereen blij van gaat worden. Laten we met zijn allen het
woord bureaucratie ombuigen
tot iets positiefs.
Wilt u als inwoner ook meedoen?
Alleen als de inwoners samen
optrekken kunnen wij een krachtige inwonersbeweging neerzetten.
Wilt u als inwoner meedoen aan
deze inwonersbeweging in De
Ronde Venen dan kunt u ons dit
natuurlijk laten weten door een
e-mail te sturen naar : drv@inwonerscollectief.nl
Overigens staat de koffie bij ons
op de locatie altijd klaar voor een
goed gespre Ko gerust eens
vrijblijvend langs.
Wij zijn inwoner! U ook?

Repair Café Vinkeveen 15 juli open!
et epair Ca
in eveen onderdeel van y paan e aat is
op maandagochtend 15 juli as
gewoon open van 09.30 tot 12.30
uur voor allerlei reparaties. Ze zijn
dus niet op vakantie. Bij het Repair Café zijn vrijwilligers aanweig et gereedschap naai achine etc die voor u de gratis reparaties doen van de door u meegebrachte kapotte spullen of kleding. U kunt meekijken en terwijl
u acht is er een gratis op e
koffie en thee. Het Repair Café wil
laten zien dat repareren leuk is,
en vaak heel makkelijk. En weggooien is niet altijd de enige oplossing. Bij het Repair Café kunt u
terecht voor allerlei reparaties zoals kleding, kleine elektrische apparaten,
computerapparatuur,
niet al te grote stoelen en ru jes, houten speelgoed, porselein, gerepareerd zou willen hebben.
aardewerk of wat u verder tegen- U bent dus op 15 juli a.s. van harkomt dat kapot is en u eigenlijk te welkom van 09.30 tot 13.30

uur in de Broedplaats aan de heren eg 6 te in eveen ingang
via bibliothee

Positief resultaat Nationaal Onderzoek Multimedia

Goed nieuws voor lokale kranten!
Begin deze maand publiceerde
OM ationaal Onder oe Multi edia de OM egio Monitor
M 201 het onder oe aarin de nieuwste bereikscijfers en
profielen van meer dan 300 huis
aan huis-kranten zijn opgenomen. Uit het onderzoek blijkt dat
lokale kranten voor veel mensen
de belangrijkste bron zijn voor
het vergaren van lokaal en regionaal nieuws.
Voor de NRM 2019 werden ruim
000 respondenten representatief voor alle Nederlanders van
1 aar en ouder ondervraagd
over hun mediagedrag en specifieker over het lezen van onder
andere HAH-kranten.
83% daarvan leest wel eens een
HAH-krant: dat zijn 12 miljoen

Nederlanders van 13 jaar en ouder.
Een waar massamedium! Meer
dan de helft van de ondervraagden zegt wékelijks een HAH-krant
te le en en het heel erg te ullen missen als deze niet meer zou
verschijnen.
Een bijzonder trouw publiek dat
zijn blad intensief leest; 58% van
de lezers leest driekwart of meer
van een editie.
Eén van de belangrijke redenen
voor het lezen van HAH-kranten
is interesse in het regionale en lokale nieuws.
Onderwerpen zoals lokale evenementen en activiteiten, gemeentelijk nieuws en aankondigingen en de lo ale cultuur agenda
vindt men het meest interessant.

Volgende week woensdag:

Jaarmarkt in Vinkeveen
Dit jaar, inmiddels voor de 41e
keer zal de Vinkeveense Jaarmarkt worden georganiseerd
door de stichting Vinkeveen Promotion. Deze markt is op woensdag 17 juli. En vanaf 10.00 uur
die ochtend, staan de ruim 120
standhouders opgesteld. Ook
in 2018 is deze markt weer in de
Heul vanaf de IJsbeer, de Hereneg tot aan de Ker laan en de
eul eg tot de brug van Ker elanden.
Omdat de organisatie zo veel mogelijk aan branchebescherming
probeert te doen, zult u nooit
meer dan twee dezelfde soort
kramen bij elkaar aantreffen en is
de jaarmarkt daardoor zeer ruim
gemêleerd.

een wegsleepregeling van kracht
binnen dit gebied op eigen kosten Careyn Maria Oord is normaal bereikbaar via de ingang op
de Ker laan l aren bli t dat de
jaarmarkt één van de grote publiekstrekkers, in deze tijd van het
jaar, in Vinkeveen is.
Als extra
Zowel in de verschillende horeca-

Adverteren heeft zin
Uit het onderzoek blijkt ook dat
meer dan de helft van de ondervraagden 52
actie onderneemt na het lezen van advertenties in huis-aan-huiskranten. Ze
overwegen bepaalde aankopen
of bezoeken de winkel of website van de adverteerder. Dit in tegenstelling tot het adverteren op
social media, waar een minder
breed bereik mogelijk is aangezien de papieren krant huis-aanhuis op de deurmat van de potentiële klant valt.
Niet alleen voor de middenstand
maar ook voor de overheid/politiek vormen huis-aan-huiskranten nog steeds de beste manier
van communiceren met de bewoners is, blijkt uit het onderzoek.

gelegenheden als op de Jaarmark
Vinkeveen zelf zijn er muzikale
omlijstingen dus overal gezelligheid alom op de diverse terrasjes.
En wilt u even in gesprek met
het college van Burgemeester en
Wethouders? Dat kan!
Op 17 juli zijn ook de Burgemeester en Wethouders tussen 16.00
en 18.00 uur aanwezig op de jaarmarkt in Vinkeveen om met inwoners te spreken. Deze bezoeken
zijn een mooie gelegenheid de
bestuurders beter te leren kennen en met hen van gedachten te
wisselen.

Parkeren
Daarnaast wijst de organisatie erop dat tijdens de Jaarmarkt, de
eren eg tussen de Ker laan
en de eul eg al i n a gesloten voor IEDER gemotoriseerd
verkeer en parkeren in dit gebied
vana 05 00 uur is verboden r is

Een goede buur is het halve werk

Voedselbank helpt OBS
De Eendracht!
Groep 8 van OBS De Eendracht
speelt deze week de musical in
het Veenlanden College. Enthousiast is gewerkt aan een prachtig
decor van twee bij drie meter, ter
ondersteuning van het toneelspel van de leerlingen.Alleen…
HOE krijg je dat zware en grote
decorstuk op de plaats van bestemming? Goede buur De Voedselbank bracht uitkomst en zorgde voor het vervoer naar het VLC.
Samen met sterke leerlingen
werd het decor naar de vrachtwagen gebracht en daar paste het –
maar nét – in de vrachtwagen.
Tot grote opluchting van de ac-

teurs en actrices zagen zij de
vrachtwagen wegrijden met het
belangrijke onderdeel van hun
musical. Op dinsdag 9 juli brachten zij het spannende, interactieve stuk ‘Wie heeft de rol’ als afscheid van hun basisschoolperiode ten tonele. Gelukkig pikte De
Voedselbank het decor ook weer
op bij het Veenlanden College en
bracht het veilig terug naar de
Eendracht.
Dat is nog eens boffen! Voedselbank, alvast veel succes bij de
verhuizing naar de nieuwe locatie namens het team van OBS De
Eendracht!
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Alexanderhoeve beste
delicatessewinkel 2019
Alexanderhoeve Zijdelwaard is
winnaar geworden van de gemeente Uithoorn in de categorie
Delicatessenwinkels. In de provincie Noord-Holland zijn Arie
en Marga op de derde plaats geeindigd met een waardering van
9.54 punten
Vanaf 23 mei t/m 2 juli konden de
consumenten stemmen op hun
favoriete winkel in één van de
dertien categorieën.
Arie en Marga zijn ook heel tevreden met dit resultaat, zij hebben
zich 3,5 jaar geleden gevestigd
op winkelcentrum Zijdelwaard

met hun kaas en notenwinkel.
Een winkel met heerlijke kazen
uit binnen- en buitenland, noten
en mixen die dagelijks door hun
zelf worden gebrand, salades die
vers worden gemaakt voor de
b.b.q. of voor een feestje, kaasplateau’s, wijnen ....noem het maar
op.
Langs deze weg willen zij iedereen bedanken die op hun hebben gestemd, hun waardering
hebben uitgebracht, want zonder
onze klanten kan je dit natuurlijk niet bereiken voegt Arie nog
even toe.

Intensieve aanpak van
armoede in De Ronde Venen
“Wij willen graag dat zo veel mogelijk inwoners meedoen in onze samenleving. Financiële problemen belemmeren maatschappelijke deelname. Nu we een
half jaar aan de slag zijn, zien we
mooie eerste resultaten van de
actiegroepen die inwoners ondersteunen die leven in armoede.” Dat zei wethouder Alberta Schuurs tijdens de armoedeconferentie georganiseerd bij
het Jongerenwerk en de Leerwerkplaats in Mijdrecht. Er waren
meer dan veertig deelnemers,
met name professionals die dagelijks werken met inwoners die
leven in armoede. Door samen te
werken ontstaat één gezamenlijke aanpak om armoede op te lossen. Het gaat om werkende armen, zzp’ers, kinderen die op-

groeien in armoede en alleenstaanden. Dat blijkt uit cijfers over
deze groepen. De cijfers werden
ook tijdens de armoedeconferentie gepresenteerd. De armoedemonitor van het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS) heeft geholpen in beeld te krijgen welke
groepen inwoners met gering inkomen moeten rondkomen. Deze groepen krijgen extra aandacht in de armoedeaanpak. Er
worden in de toekomst nog meer
acties ondernomen om armoede
aan te pakken. In het najaar wordt
een communicatiecampagne gehouden. In december wordt de
volgende conferentie georganiseerd. Heeft u moeite om rond
te komen of heeft u vragen over
geld? Dan kunt u terecht bij één
van de Servicepunten.

Dweilorkest DORST
valt in de prijzen
Zaterdag 7 juli ging Dweilorkest DORST naar het dweilfestival in Hoogland. Dit is een
muzikaal festijn waar meerdere dweilorkesten voor een jury spelen en beoordeeld worden op onder andere muzikaliteit en interactie met publiek.
DORST doet meerdere malen
per jaar mee aan deze festivals
om zich te meten met de dweilwereld. Dit jaar was het voor de
vierde keer dat DORST meegedaan heeft in Hoogland. Na 2x
een tweede plaats en 1x een
derde plaats, is het dit keer gelukt om met een punten aan-

tal van 341,5 een mooie eerste
prijs te behalen! Ook dit is weer
een mooie behaalde prijs naast
de dit jaar eerdere derde plaats
in Driebergen. Zo blijft het orkest goed presteren in hun tak
van sport; de Dweilmuziekwereld!
Mocht het u eens leuk lijken
om lekker in een dweilorkest te
gaan spelen, kom gerust eens
kijken op woensdagavond op
hujn repetitieavond. Ze spelen van 20.00 uur tot 22.15
uur in ons clubgebouw “de notenkraker”, windmolen 77 in
Mijdrecht.

Meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen
Tel: 088-0064673
rondevenen@amivedi.com
facebook.com/Amivedi-MijdrechtRonde-Venen
www.amivedi.nl

Rotonde Mijdrechtse
Dwarsweg deels in gebruik
Vrijdagavond 5 juli is de rotonde
bij de kruising Mijdrechtse Dwarsweg/Marickenlaan ter hoogte
van de nieuwbouw van de twee
woontorens ‘De Heren van Wilnis’ deels in gebruik gesteld voor
het doorgaande verkeer over de
Mijdrechtse Dwarsweg vanaf de
N212 richting Mijdrecht vice versa. De aangrenzende delen van
de rotonde moeten nog in detail worden afgewerkt, waaronder het fietspad waarover wel
gereden kan worden. Bewoners
van de nieuwbouwwijk de Maricken moeten echter nog twee weken geduld hebben voordat ook
zij gebruik kunnen maken van de
nieuwe rotonde, die overigens
wel erg dicht bij de beide woontorens is aangelegd. De aansluiting met de Marickenlaan moet
nog worden gerealiseerd. Maar
daarna kunnen ook zij via de rotonde per auto en fiets hun wijk
in en uit en zijn ze verlost van een
stuk vertraging en ergernis. Daar
kwam bij dat fietsers (schoolgaande kinderen!) vaak gevaarlijke capriolen moe(s)ten uithalen om de drukke weg over te ste-

ken om hun woonwijk in te gaan.
Over oversteken tijdens de donkere avonduren maar te zwijgen.
Net iedereen was/is bereid tot
aan de rotonde bij de Veenweg te
rijden om vervolgens via de Veenweg en de Veenman op zijn bestemming te komen. Vervolgens
zal ook het overbodige in- en uitvoegen naar en van de Mijdrechtse Dwarsweg via de Klompenmaker verleden tijd zijn. Dat was
en tijdelijke oplossing. Heel verstandig van de gemeente is dat
nu ook de Veenman is opengesteld voor gemotoriseerd verkeer
van en naar de nieuwe woonwijk.
Daar komt op korte termijn ook
de ontsluiting van de Wethouder van Damlaan bij als de Pastoor Kannelaan in Wilnis is gereconstrueerd. Maar dat zal pas begin volgend jaar aan de orde zijn.
Al met al zullen de werkzaamheden aan de nieuwe rotonde, als
alles volgens plan verloopt, op 25
juli zijn afgerond en is de nieuwe
woonwijk de Maricken ook aan
de noordkant ontsloten op een
doorgaande weg. De bewoners
zullen blij zijn.

Stichting Amivedi is een vrijwilligers organisatie die zich inzet
voor vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. Dit door
middel van de kosteloze registratie van deze dieren. We zijn
het landelijk meldpunt voor huisdier eigenaren. Onze enthousiaste vrijwilligers werken nauw samen met politie, dierenartsen, dierenambulances en dierenasielen, wat er voor zorgt dat
vele huisdieren weer thuiskomen! Voor registratie, vragen en/
of andere zaken binnen uw regio, kunt u telefonisch contact
opnemen met het meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen, of met
het centraal meldpunt van Amivedi 0900-2648334.
Vermist
• 1487181, 6-7-2019, Kat, Roxy, poes, EUROPESE KORTHAAR OF
HUISKAT, CYPERS GRIJSZWART (GESTREEPT) met WIT en ROOD.
Wit op de neus, rond de mond, op de kin, bef en borst. Korte
witte sokjes aan de voorpoten, Hoge witte sokken aan de achterpoten. Wat kleine rode vlekken in de nek, op de schouder
en heupen, en een smal rood streepje op het hoofd. Poelestein, Abcoude.
• 1486931, 4-7-2019, Kat, Ollie, poes, EUROPESE KORTHAAR OF
HUISKAT, ZWART met WIT op de kin, bef en borst. Witte tenen
aan de voorpoten, witte sokken aan de achterpoten. Heeft een
zwarte staart met een wit puntje daaraan. Ollie is op de vlucht
geslagen door twee honden, en zal zich naar alle waarschijnlijkheid nu uit angst ergens schuil houden. Er is een beloning
uitgeloofd voor de vinder. Voorbancken, Vinkeveen.

Zomerfeest bij KDV
Ministek in Wilnis

Afgelopen vrijdagmiddag was
het jaarlijkse zomerfeest bij KDV
Ministek. Dit jaar een bijzondere editie want de vernieuwde
groepsruimtes van peutergroep
Duimelot en de tuin werden vrijdag officieel geopend na een flinke metamorfose. De officiële opening was ‘s morgens al gedaan.
Met het doorknippen van een lint
zijn de tuin en de groepsruimtes
officieel geopend door de kinderen. Met deze metamorfose is
Waarom
Een AED in de buurt is van le- ook deze lokatie van KMN Kind &
vensbelang, want snel handelen Co helemaal klaar voor nog meer
bij een hartstilstand kan levens speelplezier voor kinderen van
redden, Een AED is een apparaat 0 tot 4. De kinderen, hun ouders
dat met een schok het hart weer en broers en zussen konden tijaan het pompen kan brengen bij dens het zomerfeest op diverse
een hartstilstand. In Hofland Zuid
in Mijdrecht is geen AED die dag
en nacht bereikbaar is en de heer
Steenbergen vindt dat dat moet
veranderen.
Elke week krijgen mensen in Nederland buiten het ziekenhuis
een hartstilstand. Vaak totaal on- Het ROM-koor heeft voor eigen
verwachts, in of in het huis. Bin- producties altijd een beperkt
nen 6 minuten reanimeren en budget. Toch wil het koor altijd
een EAD gebruiken, verhoogt zo origineel mogelijk voor de dag
de overlevingskans aanzienlijk. komen. De leden zijn ook heel
Een ambulance is er vaak niet op goed in recyclen en met kleine
tijd. Met een BuurtAED maak je je aanpassingen kunnen bestaande kostuums en attributen vaak
buurt dus veiliger.
weer als ‘nieuw’ materiaal in een
volgende productie worden geHoe bijdragen
Ga naar BuurtAED.nl Zoek de ac- bruikt. Ook zijn er al heel wat
tie: Bisschop Koenraadstraat. Kies ‘ROM’ rommelmarkten georganidoneert en bepaal jouw bedrag. seerd. Toen ze hoorden dat WeDoneer met naam of anoniem. cycle een inzamelactie organiseerde was er direct een flink aanBetaal eenvoudig via iDeal
tal leden bereid mee te doen. Ze
hebben al hun leden opgeroepen om afgedankte kleine elektrische apparaten, armaturen en
kapotte lampen in te zamelen
en mee te nemen naar de repetitie. Met een klein groepje is het
lied ingezongen dat in het filmhoornaar Gerardo Insua Teijeiro. pje te horen is. Daarna heeft weer
Aansluitend is er een open po- een ander groepje alle ingezadium. Ook is er muziek van Mar- melde producten ingeleverd bij
jolein Jua en Mark Werkman. de gemeentelijke milieustraat in
De presentatie is in handen van Mijdrecht en dit is op video gezet.
dichtduo en organisatoren Bian- Ondanks dat het weer die dag
ca Hazenberg en Hans Daalme- niet meewerkte hadden ze veel
ijer. De entree is gratis. Zaterdag plezier met het maken van het
20 juli vanaf 13:00, bierbrouwe- filmpje. Andere bezoekers van
rij de Schans, Schans 21, Uithoorn de milieustraat wilden weten wat
zij nu eigenlijk aan het doen wa-

Samen levens redden
met een buurt AED
Samen met een aantal buren
is de heer J.M. Steenbergen uit
Mijdrecht een actie gestart om
een AED te kunnen aanschaven
voor in ‘zijn’ buurt oftewel de
buurt Hofland Zuid.
De heer Steenbergen woont in
de Bisschop Koenraadstraat 88 en
als het allemaal lukt komt de AED
in het appartementencomplex aldaar te hangen, in de centrale hal.
Hij wordt aangemeld bij het oproepsysteem voor burgerhulpverleners en is dan dag en nacht
bereikbaar. waar iedereen, indien
nodig, er dag en nacht bij kan.
Wat is de bedoeling?
Het geld inzamelen gaat via het
crowdfunding platform BuurtAED.nl. BuurtAED.nl is een initiatief van de Hartstichting en Philips, om Nederland veiliger te maken. Met een speciale bijdrage
van Philips wordt er al 1075 korting gegeven bij de aanschaf. De
buurt moet dan nog 1660,00 zelf
bij een brengen. Elke bijdrage,
groot of klein is welkom

Poëziemiddag
bierbrouwerij de Schans
Na edities in Amersfoort en Zwolle, strijkt de ‘Poëzie op het Spoor’
organisatie neer in Uithoorn, voor
een speciale ‘op reis’ editie. Optredende dichters zijn Bob Kalkman (Nijmegen), Johan Meesters
(Zeeland), Luc Dhertefelt (Vlaanderen), Anja Tekelenburg (Eindhoven), Hoss Wilstra (Den Haag),
Malon Bakker (Bilthoven), Anthonie Holslag (Amsterdam) en Uit-

plekken rond het gebouw spelletjes doen en wat eten of drinken.
Dit jaar was er gekozen voor het
thema circus. Dat was ook wel te
zien aan alle rode neuzen. De kinderen werden opgewacht door
de circusdirecteur. De glitter-tattoos werden niet alleen door de
kleintjes maar ook door de grote broers en zussen gewaardeerd.
Er was zelfs een paardje, de kinderen konden haar aaien en de
echte helden mochten een stukje rijden op zijn rug. Het was een
geslaagd feest, mede door het
prachtige weer en de goede opkomst. Voor meer informatie over
KMN Kind & Co kunt u kijken op
www.kmnkindenco.nl .

ROM koor wint actie van
WECYCLE

ren. ‘Inleveren is terugkrijgen’ vertelden ze dan steeds. Zij hebben
met deze inzamelactie om te beginnen al menig fijne glimlach teruggekregen! Maar het werd nog
leuker. De inzending van de video
met zelfgeschreven lied om kans
te maken op een cheque heeft
daadwerkelijk succes opgeleverd
en is door Wecycle beloond met
een sponsorcheque van € 1000,=.
Waarvoor hartelijk dank!
Bekijk het actiefilmpje: www.bit.
ly/romwecycle
Meer info: www.romkoor.nl
Kaarten voor Titanic de musical:
www.demeerse.nl
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Rijk en regio tekenen woondeal
voor meer betaalbare woningen

De Hoef Sportief weer
een geslaagd evenement

De 8e editie van de Hoef Sportief was afgelopen zondag weer
een geweldig evenement met
vele deelnemers en mogelijk gemaakt dankzij de inzet van veel
vrijwilligers. Net als voorgaande
jaren gingen de wandelaars als
eerste van start. Vanaf 7 uur gingen de 40 en 20 km wandelaars
van start, een leuke training voor
de mensen die aan de aankomende Nijmeegse 4 daagse mee gaan
doen. Daarna was er om 8 uur de
start van de 10 kilometer en om
9:30 uur ging de 5 kilometer, incl. opdrachten, van start. In de
loop van de ochtend liep het vol
voor inschrijvingen bij de Strooppot voor de andere sportieve onderdelen van het evenement. Om
11 uur gingen de zwemmers van
start voor 1 kilometer in de Kromme Mijdrecht. Om 12 uur was er
de start van de wielrenners voor
de 30 kilometer. En om 13:40 uur
starten de hardlopers met hun
10 kilometer. Dit waren bijelkaar
de onderdelen voor de ’41 van
de Hoef’ Om 13:50 uur was er de
start van de 5 kilometer hardlopen en om 15:00 uur was er de
Kids run. Het hele sportieve evenement werd afgesloten met 14
teams ‘Vlettentrekken’, 7 damesteams en 7 herenteams.
Goed doel
Er waren weer vele en verschillende deelnemers, een vergelijkbaar
aantal als voorgaande jaren.D e
één meer getraind dan de ander. Sommigen waren de avond
ervoor nog gespot bij een ander evenement in de regio... (Vogel vrij) Maar dat maakt niet veel
uit bij dit recreatieve evenement.
Dit jaar was er ook een uitzend-

bureau uit Rijsenhout wat de medewerkers aanmoedigde om mee
te doen. Zij doneerden voor iedere medewerker die meedeed een
bedrag aan de stichting die onderzoek doet naar Alvleesklierkanker. In totaal werd er €1750,bij elkaar gesport door de medewerkers van Abflexkracht. Een
mooi bedrag. Misschien een initiatief wat door andere bedrijven gevolgd gaat worden…
?Ook hadden de weergoden het
weer goed voor met de organisatie, deelnemers en het publiek.
Het was bewolkt en er stond een
behoorlijke wind, maar de zon
kwam steeds meer door de bewolking heen. In de polder hadden de sporters de wind in de rug
en dit was erg prettig. Er werden
dan ook scherpe tijden neergezet
bij de diverse onderdelen. Deze
tijden werden geregistreerd met
electronische tijdwaarnememing
en de uitslagen en ook meerdere
foto’s staan natuurlijk op de web-

site van het evenement; www.dehoefsportief.nl
Hierbij enkele uitslagen:
Zwemmen heren: 1. Nick Sijmons,
2. Henri Michels, 3. Owen Michels
Zwemmen dames: 1. Niké van
Duijkeren, 2. Iris Bastiaansen, 3.
Beau Kruyswijk
Wielrennen heren: 1. Danny Stam,
2. Martin Oostveen, 3. Niek v/d
Bos, 4. Pieter Oostveen. Allen met
dezelfde tijd.
Wielrennen dames: 1. Lisette
Landsman, 2. Nikki van Blokland
Hardlopen 10km heren: 1. Tom
Blom, 2. Eric Christiaan, 3. Rick
Fransen
Hardlopen 10km dames: 1. Silva
Treur-de Jong, 2. Lydia Korrel, 3.
Ingeborg Couveé
‘41 van de Hoef’ heren is gewonnen door Frans van Heteren en
bij de dames door Nanda Clarisse, beiden gingen met de Rick
van Bemmelen wisselbokaal naar
huis.

Het Rijk en de Metropoolregio
Amsterdam (MRA) gaan een langjarige samenwerking aan om
het woningtekort terug te dringen en te zorgen voor structureel voldoende betaalbaar woningaanbod. Tot 2025 kan de regio er met de inzet van het Rijk
ruim 100.000 woningen bijbouwen, waarvan circa 1800 in de
gemeente Uithoorn. De partijen hebben afgesproken te zoeken naar zowel oplossingen voor
het betaalbaar houden van de bestaande woningvoorraad als voor
voldoende
investeringscapaciteit van woningcorporaties. Het
Rijk ondersteunt met expertise,
aanpassingen in wet- en regelgeving en geld voor pilots rond bijvoorbeeld de aanpak van malafide huisjesmelkerij. Dat staat in de
Woondeal Metropoolregio Amsterdam die vrijdag door minister
Ollongren (BZK) en burgemeester Halsema van Amsterdam, als
voorzitter van de MRA, is ondertekend. Het is de laatste uit een se-

rie van 5 woondeals die de minister heeft gesloten met de regio’s
waar de woningmarkt het meest
gespannen is.
Keerzijde
De keerzijde van de populariteit
van onze regio zijn de hoge prijzen van huur- en koopwoningen. Ondanks de bouw van bijna
50.000 woningen in de afgelopen
3 jaar blijven de prijzen stijgen
en kunnen vooral jonge huishoudens geen betaalbaar huis vinden. Rijk en regio hebben daarom in de woondeal afgesproken
zich in te zetten voor het realiseren én behouden van betaalbare
woningen, ook in het middensegment. De aanstaande wetswijziging waardoor corporaties makkelijker middenhuur kunnen realiseren draagt hieraan bij. “Ik ben
blij met de ondertekening en de
plannen, want dit is extra ondersteuning op ons Uithoornse Actieplan Wonen,” aldus wethouder
Hans Bouma.

Investeringscapaciteit
Woningcorporaties in de regio staan voor de opgave jaarlijks 5.000 sociale huurwoningen
te bouwen. Tegelijkertijd moet
de bestaande voorraad verduurzaamd worden. Uit gepubliceerde cijfers van het Waarborgfonds
Sociale Woningbouw (WSW) blijkt
dat met deze opgaven op langere
termijn ongeveer de helft van de
corporaties tegen de grenzen van
de investeringscapaciteit oploopt.
Minister en regio werken samen
met de corporaties aan oplossingen voor deze mismatch. Om de
druk op de woningmarkt verder te
verlichten, wil de MRA ten minste
3.000 flexwoningen realiseren. De
minister ondersteunt dit met een
wetswijziging die dergelijke woningen vrijstelt van de verhuurderheffing. Rijk en regio trekken
voor de complexe woningbouwprojecten met elkaar op. Met een
flexibele pool van experts wordt
ingezet om bouwplannen (versneld) te realiseren.
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De wereld binnen handbereik

Feestelijke diploma
uitreikingen op het
Alkwin Kollege
In een feestelijk versierde aula
vonden op woensdag 3 en donderdag 4 juli de diploma uitreikingen plaats voor VWO en HAVO. Bij
het VWO zijn dit jaar 96 leerlingen
geslaagd, 93% van de kandidaten
heeft het diploma behaald. Vera
Zonneveld, Aryan Rezael Ghavamabad, Liset Middelkoop en
Tristan Oostveen zijn cum laude
geslaagd. Ook ontvingen 14 leerlingen de bul van de Socrates Society: zij behoren tot de geslaagden met landelijk de hoogste resultaten. Bij het HAVO is ruim 83%
geslaagd: 113 leerlingen konden
het diploma in ontvangst nemen.
Geslaagden VWO
Richard van den Aardweg; Chahid
Ahamout; Yousra Akachkach; Oumaima Azzi; Elise Baas; Brent Bakker; Tim Bakker; Mauro Beenders;
Amber Bellaart; Jermo van Bijsterveldt; Mayke Boellaard; Teun
de Boer; Mats Boiten; Stijn Bouwmeester; Isabel Brinkhuis; Dinand
Brouwer; Koen Bruning; Rochelle
Catsman; Thomas Copier; Cédric
van Dijk; Nils van Dijk; Sanne Dobber; Sanne van Dongen; Michelle de Dood; Daisy Elgersma; Lars
Feddema; Melissa Fleijsman; Lieke
Folkerts; Nikki van der Geest; Nathalie Grebe; Thijs Grootjans; Youp
de Haas; Josja van Hal; Jorn Hansen; Chandira Hartsuiker; Kirsten
Heemskerk; Megan van ‘t Hof; Kelly Hogenhout; Femke Jansen; Arjen Janssen; Sylke van Kempen;

Toine van Kempen; Ahad Khan; Lisa Kuiks; Gwendolyn van Leenen;
Steijn Lek; Fabian Lugten; Femke
Maarsen; Júlia Maijenburg; Philip Majoie; Finn Meeder; Matthieu
Meijer; Erik Meijles; Liset Middelkoop; Michelle Nederstigt; Esmée
Nieuwendijk; Lars Oosterbeek;
Tristan Cédric van Oostveen; Viggo Overes; Joanne Peek; Tesse
Penning; Isa van der Plas; Claudia van der Pol; Sjoerd Polder; Isa
Pronk; Ruben Rechtuijt; Aryan Rezaei Ghavamabadi; Lotte Rijnvis;
Erika Sanozidou; Devin Sassen;
Robin Schelstraete; Sohrab Shirzad; Mirth Smit; Joëlle van Stein;
Jacky Stokman; Aaron Tang; Thomas Topman; Robbert van Veen;
Ilse van de Veerdonk; Nicole Vermue; Eva Verstelle; Remke Verwoerd; Maxine Vollebregt; Karlijn de Vries; Xenia Werkman; John
Westerbos; Diederik van Zantwijk;
Vera Zonneveld.

len; Boaz Geelhoed; Morris Germers; Luc Gieling; Luc Groen;
Tom Groen; Bas Groeneveld; Jesse Habets; Maxim van Heemsbergen; Felicia Heeren; Sanne Hof;
Luca Hogenboom; Eva Homan;
Rody Hoogland; Tess Jansen;
Femke de Jong; Josie de Jong; Reno de Jong; Roy de Jong; Renske Kooijman; Wilco Kool; Robinson Koster; Bram Krouwel; Dzenis Kuburovic; Juliette Landman;
Lisanne van Linden; Brajan Lipinski; Savannah van Maanen; Nuradin Mahamud; Melina Meijer; Lydia Menelik; Hasan Mohamed;
Jules Morssink; Jos Neerhof; Damon Nicolaï; Daan van Pesch; Jedidjah Pol; Florien Postema; Brian Pouw; Cornelis Punt; Luuk Puplichuizen; Denise Roelofsma;
Teun Rood; Gabriel Sakr; Laurens van de Scheur; Bram Schrijen; Chantal Siebeling; Bram Sietses; Luna Soppe; Liam Steenbergen; Luuk Streefkerk; Noah SuliGeslaagden HAVO
man; Denise van Tiel; Martijn TiMimosa Ajeti; Sofie Albers; Pe- tulaer; Stijn Tjaden; Stan Tjassens;
pijn Andelbeek; Joëlle van Ar- Solenn Tjin-A-Tsoi; Ellis Topman;
kel; Paskal Baas; Olivier Bau- Daphne Troost; Daan van der Valk;
dert; Stan Boer; Nathalie Boers; Natalie Vaphiadis; Marissa Vegt;
Mick Booter; Per Broekkamp; Storm van Velzen; Mylène VermeAlex Bruine de Bruin; Floor Buter; ij; Joost Versteegh; Luna Vlasman;
Benjamin Churchill; Jay Cramer; Kelly Wahlen; Emma Weijers; CaitYouri Crum; Dominique van Die- lin Westerman; Max Willemsen;
men; Joeri van Diemen; Tim Eijk- Esmée Wormgoor; Eric Zhang;
hout; Ingie Elzeny; Iris Engel; Daan Zwarthoed.
Caitlynn Engels; Maarten Eveleens; Melvin Flobbe; Mathil- *De namen van de leerlingen zijn
de Fransen; Benjamin van Gaste- geplaatst met hun toestemming.
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Groep 8 van OBS de Kajuit
springen de school uit!
Vorige week heeft groep 8 van
openbare basisschool de Kajuit
afscheid genomen van hun basisschoolperiode. Na een periode van hard werken en oefenen
mochten zij op maandag en
woensdag de musical opvoeren voor de andere leergroepen en voor opa’s, oma’s en andere familieleden van groep 8.
Donderdagavond was het dan
zover, de echte afscheidsavond
en de opvoering voor de ouders!

Roos, Dolly en al hun klasgenoten
uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in raket de Tierelier.
Daar bereidt hij samen met Astronaut Noud en zijn team hun reis
voor naar een geheime locatie.
Ondertussen geeft de professor
aan dat er niet op de rode knop
gedrukt mag worden. Maar als de
pizzakoerier per ongeluk de pizzadozen op deze rode knop zet,
gaat het avontuur beginnen. De
raket de Tierelier is namelijk gelanceerd . En in de raket zitten
nu veel te veel mensen zoals bijDe avond begon voor de ouders voorbeeld juf Keet en haar klas,
met het kijken naar een filmpje vlogster Maan, haar vriendinnen
waarbij ze te zien kregen hoe de de Sterren en loterijwinnaars Mekinderen d.m.v foto’s veranderen neer en Mevrouw Lauwtjes en
van kleuter naar groep 8 leerling. Robo de Robot die van alles beWaar is de tijd gebleven???
leven. Het was een vrolijke musiDaarna begon de musical “de cal vol met humor, zang en dans
Feestplaneet”. In de musical heeft die groep 8 fantastisch heeft uitProfessor Snorremans Lucas, Rik, gevoerd.

Pauze
In de pauze konden de ouders
ook nog een film zien met beelden van de afgelopen 2 jaar waarbij de kinderen met meester
Ruud heel veel activiteiten hebben meegemaakt. Mooie herinneringen voor de toekomst. Na
de musical werden de kinderen
nog even in het zonnetje gezet
met een prachtig boek, een getuigschrift en een mooie foto.
Ook meester Ruud, juf Nicolette
en de school kregen van de kinderen nog een cadeautje waarmee ze aan groep 8 kunnen blijven denken. En nadat de kinderen toegezongen waren met een
mooi lied door alle leerkrachten
was het tijd voor de einddisco.
Het was een fantastische avond
waar de kinderen en ouders met
een goed gevoel op terug kunnen kijken. Vrijdag was dan echt

de laatste schooldag. Nadat de
kinderen later op school mochten
komen, was het tijd om afscheid
te nemen van alle leerkrachten.
Aansluitend was er nog even tijd
voor een afscheidspraatje van de
meester onder het genot van een
lekker stukje taart. Daarna was
het dan echt tijd om deze speciale periode af te sluiten. Alle kinderen van de groepen 1 tot en met 7
stonden samen met de leerkrachten en ouders buiten om groep 8
uit te zwaaien. De kinderen van
groep 8 hebben toen letterlijk de
school met een grote sprong verlaten.
Dag Lilly Rose, Frenklin, Daniel, Tibbe, Joran, Thibault, Chloë,
Krit, Jill, Thijs, Manou, Lieke, Luke,
Björn, Jacob, Hugo, Gemell, Sounia, Ingvald, Maud, Zara, Tess
en Sarah! Heel veel plezier op je
nieuwe school!
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Multi Mondo kijkt terug op
een mooi zwemseizoen
Wat een gezelligheid in het
zwembad van Mijdrecht. De dames die zwemmen bij Stichting
Multi Mondo hadden afgelopen
week hun laatste zwemles. Op
deze laatste dag was het vrijzwemmen en mochten de dames
allemaal iemand mee nemen. Er
werd geoefend, gespeeld met de
bal, op de mat, kortom een groot
zwemplezier. De les werd afgesloten met een drankje en een hapje, dat door de deelnemers meegenomen was. Voor veel dames
waren deze zwemlessen mogelijk gemaakt door een donatie
van de Rotary Vinkeveen-Abcoude en het JongerenActief Fonds
van de Gemeente De Ronde Ve-

nen. Ook bij het herenzwemmen
was veel enthousiasme. Dit was
2x mogelijk gemaakt door een
geweldige donatie van de Veenhartkerk. Na de vakantie gaan de
dames en heren allemaal weer
door met zwemmen!
Wil jij of weet je iemand die niet
kan zwemmen of zijn zwemslagen wil verbeteren of lekker vrijzwemmen dan ben je van harte welkom. Je kan je inschrijven
via de website www.multimondo.
nl. Of een mail sturen naar info@
multimondo.nl.
Multi Mondo bedankt alle zwemdocenten, vrijwilligers en sponsoren, zonder hen was dit nooit mogelijk geweest.

kijken en bepalen welke maten
de juiste waren. Tijdens het Hypotheekshop Open Toernooi, gehouden begin juli, kon de bestelde kleding opgehaald worden
door de leden. Veel leden hadden
de nieuwe kleding aan tijdens het
toernooi wat veel positieve reacties opleverde.
Een aantal sponsoren heeft het
mogelijk gemaakt dat de kleding
tegen een gunstige prijs aangeboden kon worden aan de leden.
Deze sponsoren hebben met hun
logo een prominente plek gekregen achter op het trainingsjack.
Tijdens het Open Toernooi werden de contracten getekend met
de sponosren.
De vereniging wil Automotive
Centre Van Nieuwkerk, Hypotheekshop Mijdrecht, Sportkrant
Amstelland, GT Bunck, CC Facilities, van der Wilt verwarming en
airconditioning, Ruijgrok Makelaars en Clubkledingwinkel van
Ongeveer 135 leden hebben van harte bedanken voor het mogedeze regeling gebruikt gemaakt. lijk maken van deze kledingregeTijdens 3 pasavonden konden ling. Op bijgaande foto ziet u de
de leden de kleding komen be- sposoren

Nieuwe Clubkleding voor leden
Tennisvereniging DRV
Voor de derde keer heeft tennisvereniging De Ronde Vener een
kledingregeling
aangeboden
aan haar leden. Voor een gunsti-

ge prijs konden de leden een tennistenue aanschaffen, bestaande
uit een trainingspak, shirt en korte broek of rokje.

Stan Soels wint het Hypotheekshop
Mijdrecht Open

Klaverjasnomaden

Donderdag 4 juli vond de laatste
klaverjasavond van dit seizoen
in de Schutse plaats waaraan
door 47 liefhebbers werd deelgenomen. Met gigantische voorsprong op de rest van het veld
deelde Dré Verhoef een enorme
dreun uit aan alle overige deelnemers. Zijn totaal bedroeg maar
liefst 8378 punten terwijl op grote
afstand Egbert Verkerk met 7267
als tweede eindigde. De derde
prijs werd met 7118 punten deze avond opgeëist door Maus de
Vries. In navolging van haar echtgenoot, die vorige week als laatste eindigde, was het deze keer
Anneke Lebesque die met 4859
punten genoegen moest nemen
met de poedelprijs. De hieraan
verbonden troostprijs, een overheerlijke fles wijs, werd hierdoor
haar deel.
De marsenprijzen bestaande uit
prachtige, door DUO plant ver-

zorgde boeketten bloemen, werden deze avond gewonnen door
Egbert Verkerk (2x), Gijs Brozius, en Piet van Klaveren, terwijl
de cadeaubonnen in deze categorie, eveneens te besteden bij
DUOplant, in het bezit kwamen
van Harry van Schaik, Richard van
den Bergh, Douwe Douwstra en
Joke Veenhof.
De flessen wijn gingen deze week
als marsenprijs naar Hans Heere, Harry van Schaik, en het echtpaar Cor en Riet de Beer. Als slot
van het kaartseizoen 2018 – 2019
wordt er op zaterdag 13 juli een
halve marathon in de Schutse
gespeeld. (nschrijven hiervoor is
niet meer mogelijk).
De eerste klaverjasavond van
het seizoen 2019-2020 wordt gespeeld op donderdag 22 augustus in de Schutse aan de Merodelaan 1 te Uithoorn. Aanvang 20.00
uur.

Zomerbridge en voetbal
En de zes en dertig paren die
toch kwamen werden beloond,
de apotheose van de halve finale viel in de verlenging en dus aan
de bar na het bridge goed te zien.
In de A- lijn ging de winst naar Johan Le Febre & Wim Slijkoord die
met 64,24% ruim voor eindigden.
Op twee kwamen Lijnie Timmer
& Ger Quelle door met 57,64%,
gevolgd door Cora de Vroom &
Ruud Lesmeister die met 54,86%
Frans Kaandorp & Joop van Delft
met 54,17%, net voor konden blijven. De vijfde plek werd gedeeld
door Jan Egbers & Ben Remmers
en Hannie & Hein van der Aat met
voor beide paren 51,39%. In de Blijn waren twee zestigers te bewonderen gescoord door Rietje
Tijssen & Jo van Wijngaarden met
63,83 en Bep Schumacher & Carla Euwe met 62,42%, als de nummers een en twee. Op drie kwamen Ans Bruggeman & Dies Bouterse die met 59,92% zich net niet
bij de zestigers konden aansluiten, maar toch!

en met Jan Bunnik & Ineke Koek
met 51,75% als vijfde was de publiciteitskoek in deze lijn op. In
de C-lijn namen Heleen & Mees
van der Roest het voortouw met
58,33% als eerste. Richard van
den Bergh & Tim Vader bleven
met 57,29% als tweede dichtbij
en dat kan ook gezegd worden
van Bep de Jong & Herman van
Beek en Maria Baas & Klaas Verrips die met respectievelijk 56,25
en 54,17% derde en vierde werden.
De afstand met plek vijf, met
50,52% behaald door Sonja Reeders & Rick Jacobs, was iets groter
maar levert welk plaatselijke bekendheid op. Wilt u ook eens kans
maken om in de media genoemd
te worden, schrijf dan in voor het
zomerbridge van bridgeclub De
Legmeer.
Dat kan via e-mail: gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 0683371540 of elke woensdagavond tot en met eind augustus
tussen 19.15 en 19.30 uur in Dans
& Partycentrum Colijn aan de InC-lijn
dustrieweg 20 te Uithoorn. De
Ghislaine Edelbroek & Gerda Ruij- aanvang is om 19.45 uur en de
grok werden vierde met 55,33% kosten bedragen €6,- per paar.

Het TVDRV Hypotheekshop
Mijdrecht OPEN werd gehouden van zaterdag 29 juni tot en
met zondag 7 juli op het park van
Tennisvereniging De Ronde Vener. In een spannende wedstrijd
op de finaledag won Stan Soels
( zie bijgaande foto) in de hoogste categorie in drie sets van Jeroen Wichers. Bij de dames ging
de winst in de hoogste categorie
naar Sascha van As die in twee
sets won van Monique Sessink.
In de categorie dames dubbel
17+A ging de titel naar het duo
Pat Duinker en Danique Bank.

De gemend dubbel categorie
17+A titel werd gewonnen door
het duo Danique Bank en Patrick Hengeveld. De herendubbel
17+A titel werd een prooi voor
het duo Thomas Janssen en Tieme Neijenhuis uit Breukelen
Heren enkel
In de herenenkel 35+A categorie
ging de titel naar Robert Goudsmit die in een spannende partij
uiteindelijk won van Anton van
Dijk. Ewout de Jong en Marleen
Kuiper wonnen de titel in de categorie gemend dubbel 35+A. De

dames Debby Geschiere en Sandy van Schaik wonnen de 1e prijs
in de categorie dames dubbel
35+A. Overdag speelden de veteranen hun toernooi. De winst in
de heren dubbel ging naar John
Compaan en Hermie Tap. Bij de
dames dubbel ging de titel naar
Monique Butzelaar en Jon Venema.
De titel in de gemend dubbel
ging naar John Compaan en Jon
Venema. De gehele week is er
door ongeveer 300 deelnemers
getennist op het sfeervolle tennis
park van TV De Ronde Vener.

Inschrijvingen voor Speel
Mee Uithoorn geopend!
Ook dit jaar wordt het weer een
feest tijdens de activiteiten van
st. Speel Mee in Uithoorn. De
Speel Mee week is al weer 47 jaar
een spannende activiteiten week
voor kids van 7 t/m 12 jaar oud.
En draaid geheel op vrijwilligers
en dat allemaal dankzij sponsoring van lokale bedrijven en de
gemeente Uithoorn. Tijdens de
week van maandag 19 augustus
t/m vrijdag 23 augustus kunnende kinderen voor een klein bezwaaid en buikdraaien gedraaid. drag aan leuke activiteiten meeFloun, Jaelynn behaalden op dit doen. Inschrijven voor de activitoestel een gouden plak en er teiten gaat via de website: http://
was een bronzen plak voor Noa. speelmeeuithoorn.nl , daar lees
Op de balk is bij GVM’79 hard ge- je ook het programma en kan je
traind en dat is goed te zien! De je inschrijven als vrijwilliger want
meiden bewegen zeker en soe- die kunnen we altijd gebruiken!
pel op dit evenwichtsonderdeel.
De medailles waren voor Saar Programma 2019
en Charlize(3e plek) , Hatice en Maandag 19 augustus –
Chalissa(2e plek) en Gwenn en foto speurtocht in Uithoorn
bij Sporthal De Scheg
Nellianne (1e plek).
Ook op de vloer waren de resul- Op de eerste dag van de Speel
taten niet mis. Het podium be- mee week gaan de kinderen in
stond uit: Jaelynn, Tara en Jessi- groepjes onder leiding van onca (1e) Nellianne (2e) Floun, Saar ze vrijwilligers op een speurtocht
door Uithoorn. Welke groep heeft
en Jaël (3e).
als eerste al de opdrachten voltooid? Voor deze alle kanjers die
meedoen en wel een geweldige
prijs en mocht het weer tegenzitten, geen probleem want we
hebben ook een geweldig binnenprogramma.
Dinsdag 20 en woensdag 21
hem vervolgens binnen met een augustus- Huttenbouwen of
honkslag in het rechtsveld. In de Creatief, bij Sporthal De Scheg
gelijkmakende slagbeurt, neemt Op de dinsdag en woensdag is
WSB weer afstand als Kip bin- er zoals vanouds het huttenbounenloopt op de honkslag van wen. Deze twee dagen mogen de
Juaquin. Pas in de 7e inning komt kinderen in groepjes een eigen
Thamen weer door. Jelle Voge- huttendorp bouwen en die op
laar én Soerka slaan honkslagen woensdag ook versieren. Woensen scoren beiden op 2 wilde wor- dagmiddag wordt er ook bekend
pen van pitcher M. Bosman. Ook gemaakt wie de mooiste, steBlonk weet thuis te bereiken na- vigste of meest fantasierijke hut
dat hij op het veld gekomen is heeft gemaakt. De makers van
door een veldfout. Het staat in- deze hutten ontvangen een leuk
middels 2-4. In de 8ste inning bijt
WSB van zich af. Juaquin slaat z’n
derde honkslag van de dag én WSB. Door de vangballen van
komt uiteindelijk binnenlopen op catcher De Castro en midvelder
een doorgeschoten bal: 3-4. Maar Koole én de strike-out van Benhet blijkt niet genoeg te zijn voor ner op Keyzer, blijft de score zo-

Heel veel medailles!
Afgelopen zaterdag waren de
toestelfinales turnen dames
voor het Rayon de Vechtstreek.
GVM’79 had op verschillende niveau’s veel deelneemsters. Sommige meiden van GVM hadden
het in de voorrondes zo goed gedaan, dat ze in meerdere finales
stonden. Op sprong lieten de jongere turnsters strakke handstand
platval zien en de oudere meiden
waagden zich aan de moeilijkere half in/half uit. Er was een gouden medaille voor: Floun, Nellianne , Rosalien, het zilver voor: Jaelynn, Tara, en brons voor: Lynn.
Aan de brug werd en fanatiek ge-

Thamen verovert
e ple na inst op
Zondag jl. speelde Thamen H1 uit
tegen WBS te Apeldoorn. Na de
spanningen van de vorige wedstrijd tegen WSB, stond een sportieve revanche hoog op de verlanglijst bij de Thamen honkballers.WSB zet de eerste punten op het bord tijdens de 1e inning, wanneer midvelder Juaquin
na een tweehonkslag weet te
scoren. Pitchers M. Bosman van
WSB en Lars Vogelaar van Thamen weten de slagploegen in de
2e, 3e en 4e inning goed tegen te
houden.
In de 5e inning wordt de gelijkmaker gescoord door Thamen.
Soerka komt met een honkslag op het honk en Koole slaat

aandenken! Kies je voor creatief
dan maak je deze dag de meest
prachtige fantasierijke werkjes tijdens de verschillende workshops.
Misschien maak je wel een mooi
cadeau voor je vriendin of ouders? Het huttenbouwen op de
woensdag is ook toegankelijk als
kinderen er dinsdag niet bij waren.
Donderdag 22 augustus –Dans
& Theater & Sport activiteiten
bij Dance Centre Uithoorn
De deelnemers zullen in verschillende workshops kennis maken
met moderne dans en het theater. Tijdens deze workshops kunnen de kinderen onder professionele leiding zich dan ook helemaal uitleven. Aan het einde van
de dag zijn ook de ouders/ begeleiders welkom, zodat de kinderen kunnen demonstreren wat
ze die dag hebben gedaan en geleerd.
Vrijdag 23 augustus
- Kinderkermis!
De laatste dag van de Speel Mee
week sluiten we zoals elk jaar af
met de befaamde kinderkermis.
Op deze dag kunnen de kinderen meedoen aan allemaal kleine kermisattracties waarbij ook
echte prijzen vallen te winnen en
da ook nog altijd prijs want ieder
kind is een winnaar! Zo is er touwtjestekken, schminken, blikgooien, hengelen, springkussen, singalong en nog veel!
Nog niet ingeschreven, wees er
dan snel bij want vol is vol. Inschrijven kan via de website http://speelmeeuithoorn.nl de kosten bedragen € 6,00 per kind per
dag.
Volg ons ook op Facebook om op
de hoogte te blijven van het laatste nieuws!
w w w. f a c e b o o k . c o m / S p e e l meeUithoorn
als hij is. Thamen H1 wint met 3-4
van directe tegenstander WSB en
schuift hierdoor op naar de derde
plek in de ranglijst.
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Zes dagen mountainbiken voor goed doel

CSW…..dat zijn WIJ “Zomertrainingen”
In de maanden juni en juli valt het
voetballen bij CSW in het algemeen stil, ondanks dat de velden
en het weer zeer goed zijn.Tevens starten de schoolvakanties
pas op 19 juli. Dus er was nog gelegenheid genoeg om te trainen.
Op initiatief van CSW’er Nant Hartel werden de koppen bij elkaar
gestoken om het jeugdtrainings
seizoen tot en met 17 juli met zeker een maand te verlengen. Als
proef werden de CSW jongens
van 11 tot en met 13 jaar de keuze geboden om op de dinsdagen
en donderdagen, onder deskun-

dige trainers, keeperstrainers en
een looptrainer, een circuit af te
werken om de voetbalvaardigheden en de looptechniek te verbeteren.
Ondanks de concurrentie van de
Avondvierdaagse, Schoolkampen
en Eindejaarsmusicals was de opkomst enorm. Op een avond
hadden we maar liefst 50 jonge
CSW’ers op het hoofdveld staan
en werd het uitgezette programma met de nodige drinkpauzes afgewerkt. Een aantal nieuwe jonge leden maakten graag
gebruik van de gelegenheid om

Topweek voor elite
renner van UWTC
Jeroen Breewel steekt momenteel in goede conditie. Woensdag
3 juli reed de UWTC-er in ermelo, in het openingscriterium van
het Veluwe klassement, naar de
2e plaats.
Zondag 7 juli ging hij er met de
winst vandoor bij de 57e wielerronde van Hoogkarspel.

punten. Dit betekende voor cat
7&nieuwelingen dat ze wel 20x
omhoog moesten sprinten, een
ware slijtage slag. Mike Derogee
werd 4e en Rens Grömmel 13e.
Op zaterdag werd er bij HSV de
Kampioen een tijdrit verreden. Bij
de jeugd cat 3 zette Jytte Timmerman de 8e tijd neer. Bij cat 4 reed
Emilie Fransen naar de 7e plaats.
De Triple
Sem Amelink (cat 6) werd 16e en
Jaarlijks weer een hoogtepunt bij cat 7 werd Mike Derogee 3e en
van de interclub jeugdwedstrij- Rens Grömmel 8e. Zondag werd
den: de Triple! Vrijdagavond er nog een criterium verreden bij
werd er gestart met een punten- ASC Olympia. Bij cat 3-4 deed Jytkoers. De baan in Beverwijk (BRC te Timmermans mee, bij cat 5-6
Kennemerland) werd andersom Sem Amelink. Helaas nog geen
verreden, zodat het steile stuk uitslagen van deze UWTC leden.
omhoog gesprint moest wor- Bij cat 7&nieuwelingen reed Mike
den. Diegene die als eerste bo- heel sterk naar de 4e plaats, Rens
ven kwam verdiende de meeste werd 6e en Lars 15e.

kennis te maken met hun nieu- training. Hij verheugt zich alweer
we club.
op de volgende. ’Ik vind het mooi
“Echt fantastisch”, noemt Nant dat CSW het voor deze groep jonHartel de opkomst en het en- gens heeft georganiseerd.”
thousiasme bij de spelers en trai- De slogan: “CSW….dat zijn WIJ”
ners.
is een schot in de roos en is voor
Ook looptrainer Theo Noij was en- herhaling vatbaar.
thousiast ofschoon hij zich wel af- Mocht je nou interesse hebben
vroeg of de looptechniek training om kennis te maken met CSW....
niet een vast onderdeel van elke dat zijn WIJ, kom dan a.s. woensjeugdtraining zou moeten zijn. dagavond 17 juli op de slotavond.
Tijdens de trainingsavond hoor- We starten om 18:45 en duurt tot
de ik een ouder zeggen: “Heel ca. 20:00 uur op het hoofdveld
goed initiatief, mijn zoon komt van CSW of kijk op www.cswilnis.
thuis en vertelt wat hij vanavond nl voor meer info om lid te worweer opgestoken heeft tijdens de den van CSW.
Veteranen
Het afgelopen weekend hadden de UWTC renners Leen Blom,
John Tromp en Guus Zantingh
weer wedstrijden. Zaterdag 6 juli moesten de renners naar het
oosten om in Deventer te starten. Bij de 70+ werd er halverwege de wedstrijd een kopgroep
van 4 renners gevormd met daarbij Leen Blom. Deze renners bleven vooruit en de wedstijd werd
gewonnen door Piet Gruteke uit
Rotterdam voor Fred de Kinkelder uit Groenlo en Leen Blom finishte als 4e. Ook bij de 60+ ontstond er een kopgroep met 8 renners en daarbij John Tromp en
ook zij werden niet meer achterhaald door het peloton. De wedstrijd werd gewonnen door Ron
Paffen uit Milsbeek voor Piet Kralt
uit Voorburg en John Tromp eindigde als 6e.
Zondag 7 juli werd het clubkampioenschap verreden van de Veteranen Belangen Vereniging Nederland op de Nedereindseberg
in Nieuwegein. Direct vanuit het
startschot werd er bij de 70+ hard
gereden en al vroeg vormde er
een kopgroep van 3 renners, onder aanvoering van Fred de Kinkelder en deze namen een kleine
voorsprong en wisten deze te behouden.
De overwinning ging naar Fred
de Kinkelder, 2e werd John Martin uit Hoek van Holland. Guus
Zantingh spurtte zich naar een 4e
plaats en Leen Blom eindigde als
15e. Bij de 60+ kwam er na 20 minuten koers een kopgroep van 7
renners met daarbij John Tromp.
In de laatste ronde viel de kopgroep uit elkaar en was Ron Paf-

Veenland turnsters
s cces ol op toestel nale

Zaterdag werd in de turnhal in
Amersfoort de laatste wedstrijd
van het seizoen gehouden. Dit
is de toestelfinale. Per toestel
mochten de beste 8 turnsters
strijden om de medailles. Gelukkig was het niet meer zo warm
buiten want door de vele deelneemsters liep de temperatuur
toch snel op. Voor Veenland hadden zich geplaatst: Demi, Mette,
Eloise, Emma, Danae, Noa, Noè ,
Julia, Jasmijn en Sofie . Sofie starten in de eerste ronde op de toestellen brug en vloer. Brug turnde ze netjes maar door dat ze
niet de + elementen turnt kwam
ze te kort en werd ze keurig 5de.

Op vloer liet ze zien dat ze toch
echt de beste was. Met een keurige oefening ( zelfs teveel plus elementen) werd ze hier 1ste.

Tweede ronde
In de tweede ronde werd het
drukker voor de trainsters van
Veenland. Over twee banen verdeeld turnden op Brug: Demi,
Emma, Noè , Eloise, Danae en
Mette.
Bij Noè lukte met in turnen de
pendel borstwaartsom niet en
we besloten die weg te laten en
geen afsprong te turnen. Als ze
netjes zou turnen dan kon ze het
punt verlies wel goed maken. En

dat deed ze met een strakke oefening werd ze 3de. Demi liet een
prachtige oefening zien met een
mooie salto af en werd 2de. Ook
Emma turnde een goede oefening en werd 5de.
Jasmijn en Julia deden niet voor
elkaar onder op brug. Jasmijn
werd 3de en Julia 2de. Op de andere baan turnden Danae, Eloise
en Mette. Danae turnde een super oefening en behaalde meer
dan 14 punten maar kwam toch
te kort voor de 1ste plaatst en
werd 2de. Eloise werd ook 2de.
Mette had pech vandaag, ze
zwaaide zo hard op voor de buikdraai dat ze er bijna 2 maakten.

Zoals vorige week vermeld gaan
twee échte Uithoornaars, Ruud
en Robbert Schuitemaker, vader
en zoon, de ‘Africa Classic’ rijden,
6 dagen mountainbiken voor een
gezond en sterk Afrika. Tijdens
deze tocht zullen ze van 5 t/m
12 oktober 2019 in 6 dagen 400
km en 4.000 hoogte meters rondom Mount Kilimanjaro in Tanzania fietsen. Dat vergt natuurlijk ook een gedegen voorbereiding. Dat begint met een stevige
mountainbike. Het terrein van Africa Classic is afwisselend. Je fietst
over vrij brede paden van rood
zand en gravel door constant wisselende landschappen en prachtige wildlife gebieden. Sommige
dagen zijn nagenoeg vlak en op
andere dagen ben je vrijwel de
hele dag aan het klimmen.
Lekrijden is niet moeilijk in Afrika, scherpe steentjes en doorns
in overvloed. Geadviseerd is om
binnenbanden weg te laten en
tubeless te rijden. Dat geeft de
beste resultaten, maar vraagt
wat knutselwerk van een expert.
Met de hulp en ondersteuning
van Bike Totaal H.J. Van Rijn & ZN
in Vrouwenakker viel de keus op
een Cannondale mountainbike

met tubeless banden gevuld met
latex.
Keuring
Daarnaast zijn ze ook door een intensieve keuring geweest en hebben we verschillende vaccinaties
moeten halen. Je moet minimaal
vaccinaties tegen Hepatitis A, gele koorts, DTP en BMR hebben.
Binnenkort moeten ze ook nog
een visum regelen voor zowel
Tanzania als Kenia (waar ze ook
nog een project van Amref Flying
Doctors gaan bekijken).
Uiteraard moeten ze ook kilometers maken, de tochten in Africa zijn straks 60 tot 80 kilometer per dag. Gelukkig kan dat prima in de prachtige omgeving van
Uithoorn.
Help hen door team Schuitjes2-Africa te sponsoren! Elke euro
die gedoneerd wordt gaat rechtstreeks naar Amref Flying Doctors! Dat kan op een aantal manieren:
* via een tikkie of een overboeking op: https://www.africaclassic.nl/schuitjes-2-africa
* via uw statiegeld bon in de statiegeld zuil van Albert Heijn Zijdelwaard

fen duidelijk de sterkste en won
de wedstrijd voor Barend Verhagen uit Woerden. John Tromp eindigde in dit sterke renners veld
als 5e.
La Marmotte
UWTC lid Bart de Veer heeft zondag 7 juli in Frankrijk la Marmotte gereden. Een wedstrijd over
175 km met 5000 hoogtemeters.
Bekende klimmen als de Col de
Glandon, Col du Télégraphe, col
du Galibier en de finish op de alpe d’Huez zijn in la Marmotte opgenomen.
Na een week de benen te hebben laten wennen aan de bergen
moest het op zondag 7 juli gebeuren. De jongens hadden een
startplaats in de eerste groep weten te bemachtigen en ‘s morgens
om 07.00 werden ze met 2000
man weggeschoten. Om 07.30
uur weer 2000 man en rond 08.00
uur het laatste startveld van nog
zo’n 2500 man.
Bart wist met enige inspanning
naar de kopgroep te rijden en
hield dit zo’n 80 km vol, op de
beklimming van de Télégraphe
werd hij er echter genadeloos afgereden.
Op de alpe d’Huez heeft Bart,
volgens eigen zeggen, vreselijk
moeten afzien, de warmte en totaal kapot zitten. Maar als je dan
als nummer 176 de streep weet
te passeren mag je toch trots zijn
op jezelf. In de leeftijdsklasse 1929 jaar is Bart 61e geworden, zijn
eindtijd: 6 uur en 42 minuten.
Ruim 5500 renners wisten de rit
binnen de maximale tijd van 13
uur uit te rijden.
(foto Tanja Roode)

Sprong
Emma dacht dat ze geen kans
maakte op een medaille omdat
ze met trampoline springt maar
niets is minder waar Emma werd
2de. Eloise en Mette sprongen

Kees van der Meer in
Kwakels geel
Met twee ritzeges en de gele trui
was het een zeer geslaagd eerste Tour-weekend voor het Nederlandse wielrennen. In De Kwakel kwam het Tour-circus ook op
gang. Kees van der Meer kwam
goed uit de startblokken en leidt
het peloton van 100 Tourfanaten
na het eerste weekend.
Zo verrassend als de etappezege
van Mike Teunissen, mag ook de
prestatie van Kees genoemd worden. Met zijn 97e plaats van vorig jaar was hij bij de loting afgelopen woensdag veroordeelt tot
de bak met waterdragers. Dat er
ook een afmaker in Kees schuilde
konden zijn ploeggenoten niet
bevroeden. Toch staat de ploeg
van Kees niet bovenaan het ploegenklassement. Die plek is voorbehouden aan de ploeg Parcheggio van Sven Vlasman, Peter Mayenburg, Mariëlle van Scheppingen, Danny Plasmeijer en Ronald van Mastwijk. Parcheggio
is een Belgische wielerterm voor
het stilvallen van een wielrenner.
Of deze ploeg stilvalt na dit eerste weekend of zich op de eerste plaats parkeert valt nog te bezien. Voorlopig dragen zij de gele petten, gesponsord door WEKO
souvenirs. De truien worden dit
jaar gesponsord door een Kwakelse alliantie van Kwaliteitsslagerij Eijk en Veld, Theijssen & De
Jong Hoveniers en A&M producties. Debutant Jesper Oudshoorn

vindt zichzelf na het eerste weekend terug in het witte exemplaar
voor beste jongere. Jan Kas voert
met de grijze trui de oudere jongere aan. De rode trui, voor de
meeste extra punten, is na twee
etappes voor Tourdirecteur Peter
Mayenburg. Een ander directielid,
Marga Kouw prijsde zich ook gelukkig. Zij won op zaterdag liefst
beide blinde poules. De aanmeldingen om volgend jaar tot de
Tourdirectie toe te treden stromen inmiddels binnen.
Met een goed gevuld Tourhome
op woensdag- en vrijdagavond
kan vooruit worden gekeken naar
gezellige zomeravonden aan de
Boterdijk. De speciaal voor de
Tour geplaatste paaltjes zullen er
voor zorgen dat de deelnemers
ook weer met een prettig gevoel
de weg naar huis kunnen vinden.

mooie handstand platvallen en
werden samen 6de. Noa werd
6de.

het alleen gedaan en volgend
jaar komt die echt in de oefening.
Demi werd 7de. Noè met haar
mooie vrije oefening werd netjes 3de.

Vloer
Eloise turnde een super oefening ze werd dan ook 1ste . Noè
en Demi mochten nog een keer
hun vrije oefening op muziek laten zien.
Demi had hard geoefend voor
de salto voorover. Helaas is met
plank het toch anders dan op de
verende vloer maar ze kan trots
zijn want met inturnen heeft ze

Algemeen klassement na 2e
etappe
• Kees van der Meer
21
• Paul Kennis
20
• Jesper Oudshoorn
20
Rode trui
• Peter Mayenburg
• Paul Kennis
• Kees van der Meer
Ploegenklassement
• Parcheggio
• Cartouche
• Chasse Patate

7
7
6
57
56
55

Balk
Jasmijn, Demi, Noè en Emma
mochten op balk turnen.
Helaas was er af en toe een val.
Noè turnde werkelijk haar beste
oefening van het seizoen en werd
dan ook 1ste. Emma bleef ook
keurig op de balk en werd 3de.
Demi werd 7de en Jasmijn 8ste.

10 juli 2019 27

Groot feest op de Hoﬂandschool
in Mijdrecht

Afgelopen vrijdag was het jaarlijkse zomerfeest op
de Hoflandschool. Vorig jaar nog vierde de school
tijdens het feest dat er precies 200 leerlingen op
school zaten.
Tijdens het zeer zonnige feest was het een gezellige drukte op het plein. Er waren voor de kinderen
verschillende activiteiten te doen, zoals schminken, mooie glittertattoos plakken, een grabbeljurk
waarbij de jongste kinderen een mooi prijsje konden grabbelen en natuurlijk lekker springen op een
van de twee springkussens. Ook de patatkraam was
weer aanwezig.
Dit jaar was er ook een echte talentenshow op het
plein. Kinderen lieten hun verschillende talenten
zien tijdens Hofland’s got talent. Er waren diverse
optredens met dans, zang, maar ook judo en een
echt rekenwonder. Mede dankzij de sponsoring van
de Albert Heijn was het feest een groot succes.

