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Echtpaar Van Diemen
viert 60-jarig huwelijk

Veel samen sport kijken, klaverjassen en een druk sociaal leven.
De ingrediënten voor een lang
huwelijk volgens echtpaar Van
Diemen uit De Kwakel. Zij kunnen
het weten: het stel vierde onlangs
hun 60-jarig huwelijk. Burgemeester Pieter Heiliegers ging op
bezoek om een bloemetje en presentje te brengen. Corrie en Joop
van Diemen hebben vijf kinderen, maar liefst acht kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.
Ze wonen nog steeds gelukkig
in De Kwakel, waar Corrie geboren en getogen is. Joop van Die-
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men heeft altijd als betonvlechter
gewerkt en had zijn eigen bedrijf.
Zijn vrouw was volgens dochter
Ellie altijd de stille kracht achter
haar man.
Gecharmeerd
Erg gecharmeerd waren ze toen
burgemeester Pieter Heiliegers
op bezoek kwam om hen persoonlijk te feliciteren met deze
prachtige mijlpaal in hun leven.
De burgemeester liet weten het
een eer te vinden om op dit soort
gelegenheden aanwezig te mogen zijn.

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

Het nieuwe verkeersbesluit is afhankelijk van de verlaging van de geluidsbelasting

Minister wil nu ook overdag 130 km/u tussen Maarssen
en Holendrecht

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

Maximum snelheid op A2
weer in het geding

Verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen heeft aangegeven
na deze zomer de snelheid op de A2 tussen Vinkeveen en Holendrecht ook overdag te willen verhogen naar 130 km/uur.
Eerder mocht al harder worden gereden op dit traject vanaf 19.00 uur ’s avonds tot 06.00
uur in de ochtend. Om overdag
ook 130 km/uur te kunnen rijden kan echter pas als de minister daartoe een Verkeersbesluit
heeft genomen en dat is nog niet
gebeurd. Overigens hebben zowel de gemeente De Ronde Venen als Stichtse Vecht de afgelopen jaren talloze keren bezwaar
aangetekend tegen de snelheidsverhoging bij de Rechtbank Midden-Nederland en toen die het
bezwaar afwees is men in beroep
gegaan bij de Raad van State. Tevergeefs. De bezwaren van de gemeenten richtten zich op een vermeerdering van CO2-, stikstofen fijnstofuitstoot als er sneller
wordt gereden; daarnaast gaat
de geluidsoverlast omhoog. De
gemeente De Ronde Venen klimt
ook nu weer in de pen om haar
bezwaren tegen het voornemen
om ook overdag 130 km/u op de

ging. Rijkswaterstaat brengt intussen een extra fijne twee-laags
Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB)
aan ter vervanging van het norA2 te mogen rijden kenbaar te male twee-laags ZOAB. De ODRU
maken. Een en ander laat het col- (Omgevingsdienst Regio Utrecht)
lege van B&W de raad via een in- heeft het geluidsniveau van de
formatienota van 23 juli jl. weten. nieuwe situatie berekend. Daaruit
blijkt dat de snelheidsverhoging
Geluidsbelasting omlaag
van 130 km/uur een geluidsverHet nieuwe verkeersbesluit kan hoging geeft van 0,5 dB. Het exalleen genomen worden als de tra fijn ZOAB vermindert het gegeluidsbelasting van de A2 om- luid met -2,3 dB. In totaal zou het
laag gaat. Uit een recent nale- dus 1,8 dB stiller moeten worden.
vingsverslag over het jaar 2017 Dit betekent dat zelfs met de huiblijkt dat er nog maar een be- dige overschrijdingen van 1 dB
perkte geluidruimte is van 0,5 tot het in de nieuwe situatie 0,8 dB
0 dB. Momenteel is de opgetelde stiller wordt, ook als de snelheid
geluidsbelasting te hoog. De ge- naar 130 km/uur gaat. Zo staat in
luidmonitor 2017 van het RIVM de informatienota. Dat zal wel zo
(betreft het jaar 2016) geeft aan zijn, maar hoe staat het met de
dat bij de meetpost Breukelen luchtverontreiniging?
de gemeten geluidniveaus circa
1 dB hoger zijn dan de nalevings- Meer nadelen dan voordelen
rapportage. Daarmee zou het ge- Uit berekeningen blijkt dat de
luidsplafond overschreden zijn. snelheidsverhoging over het toDit heeft negatieve effecten voor tale traject slechts twee minuten
de gezondheid van inwoners. (1 procent!) tijdwinst oplevert bij
Stiller asfalt op de A2 geeft vol- weinig verkeer op een reis van
doende geluidsreductie voor de drie uur.
voorgenomen snelheidsverho- Vervolg op de voorpagina.

Brug Botsholsedwarsweg afgesloten
Verkeer zwaarder dan 3,5 ton
kan voorlopig niet over de brug
in de Botsholsedwarsweg in Waverveen rijden. Lichtere voertuigen, zoals personenauto’s, kunnen gewoon van de brug gebruik
blijven maken. Zwaar verkeer
mag niet meer over de brug omdat de funderingspalen in slechte staat zijn. De slechte staat van
de funderingspalen kwam naar
boven tijdens een controle door
een onderzoeksbureau. Het onderzoek is uitgevoerd omdat een
aannemer de brug in de Botsholsedwarsweg de komende periode wil gebruiken voor zwaar

grondtransport voor een dijkverbeteringsproject. Het onderzoeksbureau heeft de gemeente
geadviseerd om per direct de belasting op de brug te verminderen door een gewichtsbeperking
in te stellen. Om de gewichtsbeperking bekend te maken, zijn
borden geplaatst. Verkeer zwaarder dan 3,5 ton kan omrijden via
de Proostdijerdwarsweg in Waverveen. De gemeente onderzoekt op dit moment de mogelijkheden om de brug in de Botsholsedwarsweg weer geschikt
te maken voor verkeer zwaarder
dan 3,5 ton.

Gewonde bij brand

onder controle. Bij de brand raakte één persoon licht gewond. Hij
Zaterdagmiddag is er een brand- Mijdrecht. De brand is aan de ach- is opgevangen door het ambuje uitgebroken bij een bedrijfs- terzijde van het pand ontstaan. lancepersoneel. Hoe de brand is
pand aan de Energieweg in De brandweer had het vuur snel ontstaan, wordt nog onderzocht.
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Maandagmorgen vond een ernstig
ongeval plaats waarbij een fietser en een vrachtwagen betrokken
waren. Het ongeval vond plaats op
de Amsterdamseweg. Uit de plastic

kapjes blijkt dat fietser en vrachtwagen elkaar licht geraakt hebben.
De fietser lag ernstig gewond met
zijn hoofd op de rand van steentjes in het midden. Het slachtoffer

kreeg alle zorg van twee medische
teams die per auto en traumaheli kwamen. Tevens twee ambulances, brandweer en politie. De man
is zwaar gewon d afgevoerd. De
politie doet onderzoek
Foto: JW Uithol

!
aangenaam persoonlijk
www.h2makelaars.nl

Tel. 0297-59 11 22

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.
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.

Nieuwe onderhoudsplanning voor
Aalsmeerbaan en Polderbaan
ber. Hierdoor starten en landen
er meer vliegtuigen op de Buitenveldertbaan en is de Zwanenburgbaan naar verwachting vaker in/uit zuidelijke richting in gebruik. Tussen zondag
13 oktober en zondag 20 oktober
vindt er aanvullend onderhoud
plaats aan een rijbaan naar de
Aalsmeerbaan. Schiphol wijzigde de planning in verband met
werkzaamheden aan een rijbaan
naar de Aalsmeerbaan. De werkzaamheden aan de rijbaan duren
een week langer dan oorspronkelijk gepland en zouden daardoor
overlappen met die aan de Polderbaan. Dat is in strijd met het
beleid van Schiphol, waarin op
één locatie tegelijkertijd grotere werkzaamheden verricht kunIn september en oktober 2019 bruik van maandag 23 september nen worden om vertragingen in
pleegt Schiphol onderhoud aan tot en met zondag 29 september. de afhandeling van vliegverkeer
de Polderbaan en Aalsmeerbaan. Tijdens dit onderhoud wordt een te voorkomen.
De planning van het onderhoud toename van vliegverkeer op de Om te voorkomen dat de Polderis gewijzigd. Het onderhoud aan Buitenveldertbaan verwacht en baan en de Aalsmeerbaan gelijkde Polderbaan vindt volgens de wordt de Zwanenburgbaan voor- tijdig in onderhoud zijn en/of een
nieuwe planning eerder plaats, namelijk gebruikt in/uit noorde- start- of landingsbaan door deze
het onderhoud aan de Aalsmeer- lijke richting.
wijziging tijdens de herfstvakanbaan later. De start- en landingstie in onderhoud is, heeft Schipbanen zijn niet langer dan oor- Meer vliegtuigen
hol voor de nieuwe data gekozen.
spronkelijk gepland buiten ge- De Aalsmeerbaan gaat in onderbruik. De Polderbaan is volgens houd van zondag 29 septem- Bewoners met vragen
de nieuwe planning buiten ge- ber tot en met zondag 13 okto- Voor meer informatie of vragen

Grondtransporten
voorlopig over Padmosweg
Goed nieuws voor de aanwonenden van de Pastoor Kannelaan
in Wilnis die maandag 5 augustus voor langere tijd op de schop
gaat. De zware grondtransporten die het wegdek al langer dan
2 jaar teisteren zijn voorlopig van
de baan. Maar nu krijgen andere bewoners ermee te maken en
dat zijn die aan de Padmosweg.
Dit kan worden opgemaakt uit de
brief van de gemeente die de omwonenden van de Pastoor Kannelaan afgelopen week in de bus
kregen.
Bij de zware grondtransporten
gaat het over grond van elders
die wordt gestort naast de dijk
van de Heinoomsvaart aan de
Wilnisse Zuwe.
De gemeente heeft destijds daarvoor vergunning afgegeven en
dat heeft geleid tot veel overlast voor de bewoners en schade aan het wegdek van met name de Pastoor Kannelaan. Gebleken is dat de gemeente geen juridische middelen heeft om de
werkzaamheden (het storten van
de grond bij de Wilnisse Zuwe) te
stoppen en/of de grondtransporten te verbieden. Ook al omdat
het hier gaat om het rijden over
een openbare weg. Daar rijden
ook bussen overheen en vaak ander zwaar verkeer, zoals de transporten voor de bevoorrading van
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Nu is de Padmosweg (tijdelijk) opgenomen in de route voor grondtransporten

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

winkels en wat te denken van het
transport van zwaar bouwmateriaal en/of sloopdelen (NS locomotieven) voor Kroon Sloopwerken aan de Padmosweg. Dat kan
je ook niet verbieden. Overigens
is ook vanuit de politiek meermalen aandacht geschonken aan deze toch wel – voor aanwonendenvervelende situatie die dagelijks
voor veel overlast zorgt. Maar ook
vanuit die hoek worden geen oplossingen aangedragen.

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

Nog anderhalf jaar
Volgens de heer Ton Poot van de
afdeling Integraal Beheer Openbare Ruimte van gemeente is er
wel gezocht naar mogelijke oplossingen om het transport op
een andere manier uit te voeren,
maar dat heeft niet tot resultaat
geleid. Inmiddels zijn er met de
verantwoordelijke ondernemer
voor de grondtransporten verschillende overleggen gevoerd.
Voor de Tuin van Bram de Groote Op basis van vrijwilligheid zijn er
aan de Boterdijk in Uithoorn afspraken gemaakt over het verzoekt Landschap Noord-Holland minderen van overlast in de resenkele nieuwe vrijwilligers. De terende tijd die nodig is om de
fraaie tuin bestaat uit een boomgaard, kruidentuin, paddenpoel, maanden elke eerste zondagschapenweide, bessentuin, diver- middag van de maand bezoekers
se borders en een aantal bijzon- rond. Voor beide teams worden
dere bomen. Het onderhoud van nieuwe mensen gezocht.
de heemtuin is in handen van een
gezellige groep vrijwilligers die Meehelpen?
zich elke woensdagochtend in- Lijkt het u leuk maar twijfelt u
zet voor de tuin. Zij maaien, har- nog een beetje? Kom dan eens
ken en snoeien en doen het gro- langs op de woensdagochtend
ter onderhoud zoals het kappen om even de sfeer te proeven, kenvan bomen en het schoonmaken nis te maken en vragen te stellen.
van sloten in overleg met de bos- Vraag naar Sjaak Pieterse, de vrijwachter van Landschap Noord- willigers coördinator. Voor de zeHolland. Naast deze groep is er kerheid hier ook zijn telefoonook een team actief tijdens open nummer: 06-21462084. (foto Madagen. Zij leiden in de zomer- ria Verweij)

Bijzondere tuin in Uithoorn zoekt
nieuwe vrijwilligers

over het vliegverkeer tijdens de
werkzaamheden kunnen omwonenden contact opnemen met
BAS. Dat is het informatie- en
klachtencentrum over het vliegverkeer van, naar en op Schiphol.
Dit kan via telefoonnummer 0206015555 of het raadplegen van
de website. Onder invloed van
het weer en operationele verstoringen kan de planning veranderen.

werkzaamheden via de grondtransporten af te ronden. De afspraken omvatten dat vanaf 5 augustus er maximaal 10 vrachtwagens per dag mogen rijden, maar
niet kort achter elkaar, over het
tracé Bovendijk, Molenland, Padmosweg. Vanaf 1 maart 2020 mogen er maximaal 25 vrachtwagens per dag rijden, ook weer
niet kort achter elkaar. (Of dat dan
nog steeds via de Padmosweg is
of weer over de Pastoor Kannelaan wordt niet vermeld). De verwachting is dat de grondtransporten over anderhalf jaar zijn afgerond. De gemeente zal het gebruik van de weg monitoren door
middel van metingen en tellingen en bij ongewenste effecten
verdere maatregelen overwegen.
Zo laat men weten. In de brief is
ook een duidelijk overzicht van
de planning en werkvolgorde van
de werkzaamheden opgenomen.
Indien alles volgens plan verloop
zullen de werkzaamheden aan de
Pastoor Kannelaan rond 15 november zijn afgerond. Het werk
zal worden uitgevoerd door aannemersbedrijf AW Rijneveld Infra
uit Mijdrecht die bepaald geen
onbekende is op dit tracé…

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!
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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/

Gem

PROCEDURE
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513111.

n
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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.

GEMEENTENIEUWS

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.

CO L O F O N

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

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

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

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in De
Nieuwe Meerbode. U 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. U wordt dat
‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.

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

-

TER INZAGE
Concept verordening doelgroepen woningbouw Uithoorn 2019. Inzageperiode van donderdag 10 juli 2019 tot en met woensdag 18 september
2019 in het gemeentehuis van Uithoorn. Inlichtingen bij de afdeling wonen en werken, mevr. R. de Mulder (0297) 513 111.
Het ontwerpbestemmingsplan ‘’Vinckebuurt, eerste herziening’’ ligt vanaf 22 augustus 2019 tot en met woensdag 2 oktober 2019 ter inzage.
Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in
de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

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

De Kwakel
- 2019-052874, Drechtdijk ter hoogte van nr. 9, het bouwen van 16 appartementen (ontvangen 18-07-2019);
- 2019-053956, Distellaan 6, het realiseren van een constructieve wijziging
(ontvangen 24-07-2019).

Uitgever controleert de
gegevens

Ook met uw gegevens in de
gemeentegids?
Wanneer verenigingen, organisaties en maatschappelijk instellingen binnen Uithoorn hun adres
willen vermelden in de gemeentegids dan kunnen zij dit doen door:
- Per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. Gemeentegids Uithoorn)
- Telefonisch (0223) 673010

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.

Makkelijk Melden App

Nieuwe gemeentegids Uithoorn in de maak

Akse Media uit Den Helder is begonnen met het controleren van
de adressen voor de gemeentegids Uithoorn 2020. Organisaties
die vorig jaar in de gemeente gids
vermeld stonden krijgen hierover
een e-mail om hun adresgegevens te controleren. Organisaties
zonder vermelding van mailadres
worden door Akse Media gebeld.
De gemeentegids die de gemeente Uithoorn samen met Akse Media uitgeeft, is de enige officiële
gemeentegids waaraan de gemeente haar medewerking verleent. De gids wordt huis-aanhuis verspreid.

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.

-

Schriftelijk: Akse Media (t.a.v.
Gemeentegids Uithoorn),
Postbus 6033, 1780 KA Den
Helder.

Let op:
Wijzigingen en/of aanmeldingen
voor het adressengedeelte kunnen aan de redactie worden doorgegeven tot uiterlijk week 34, 23
augustus 2019.
Digitale gemeentegids
De gemeentegids Uithoorn vindt
u ook digitaal. Deze internet-gemeentegids is altijd actueel, alle
wijzigingen worden daarin meteen verwerkt. Ook kan deze digitale gids is drempelvrij. Dit betekent dat de site goed toegankelijk
is voor iedereen inclusief ouderen
en mensen met een functiebeperking. Ook is het mogelijk om de
gids in drie verschillende aangepaste leesvormen op te vragen: in
braille, grootlettertype of gesproken als daisy-cd-rom. Adres digitale gemeentegids:
www.uithoorn.smartmap.nl

Evenementen in Uithoorn
23 augustus
31 aug t/m 3 sept
6 t/m 8 sept
28 sept
9 november

Foodtruckfestival
Kermis De Kwakel
3 Nations Cup BMX 2019
Red Ball Express
Kadomarkt

Wist je
dat?
Als je minder mobiel bent en
voor vervoer afhankelijk bent
van anderen, dan kan ANWB
AutoMaatje Uithoorn uitkomst
bieden. AutoMaatje is een vervoersservice waarbij vrijwillige
chauffeurs met hun eigen auto minder mobiele plaatsgenoten vervoeren tegen een onkostenvergoeding (30 cent per
km). Bijvoorbeeld om naar het
klaverjassen te gaan, de dokter, naar de markt of bij iemand
op bezoek te gaan. Elke rit is
meer dan vervoer alleen. De

vrijwillige chauffeur kan eventueel mee naar een doktersbezoek of boodschappen doen.
Voor meer informatie of
vragen is ANWB AutoMaatje Uithoorn bereikbaar via automaatje@
uithoornvoorelkaar.nu of
0297-303103. Of kijk op
uithoornvoorelkaar.nu en
zoek op ‘Automaatje’. AutoMaatje gaat ook in de zomer gewoon door.

WWW.UITHOORN.NL

Uithoorn
- 2019-052387, Industrieweg 22, het planologisch strijdig gebruik sportschool Fit2go (ontvangen 17-07-2019);
- 2019-052895, Randhoornweg 120, het vergroten van het clubhuis van
A.K.U. (ontvangen 21-07-2019);
- 2019-053010, Amstelstraat 10, het herfunderen van de bestaande bouweenheid (ontvangen 22-07-2019);
- 2019-053953, Schans 3, het wijzigen van de gevel en het maken van loggia’s (ontvangen 23-07-2019);
- 2019-054893, Alfons Ariënslaan 1, het restaureren, aanpassen, isoleren
van de Hoeksteen en het saneren van asbest (ontvangen 26-07-2019);
- 2019-054920, Grauwe Gans 43, het vergroten van de woning (ontvangen 26-07-2019);
- 2019-054941, Zijdelveld 58 en 58A, het oprichten van een dubbele woonhuis (ontvangen 26-07-2019);
- 2019-055515, Randweg 141, het vervangen van gevelbeplating en het
verbreden van laaddocks (ontvangen 31-07-2019).
BUITEN BEHANDELING / GEWEIGERDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van
de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen, leest u
in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
- 2019-027528, Heijermanslaan, het oprichten van drie appartementengebouwen (buitenbehandeling verzonden 22-07-2019).
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
- 2019-021103, Dwarsweg 15, het uitbreiden van een bestaand bedrijfsgebouw (verzonden 22-07-2019);
- 2019-041679, Chrysantenlaan 13, het plaatsen van een dakkapel en het
realiseren van een dakopbouw (verzonden 25-07-2019).

Uithoorn
- 2019-048086, Prinses Christinalaan 98, het plaatsen van een dakkapel
(verzonden 25-07-2019);
- 2019-039362, Waterhoen 19 tot en met 34, Vogellaan 23 tot en met 35,
Knobbelzwaan 42 tot en met 58 en Winterkoning 20 tot en met 40, het
bouwen van 34 woningen Legmeer West (verzonden 29-07-2019);
- 2019-044753, Schans 23, het maken van een trapgat (verzonden 30-072019).
OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn
- 2019-053588, Zijdelwaardplein 62, aanvraag Exploitatievergunning horecabedrijf Brownies&downieS (ontvangen 22-07-2019);
- 2019-051623, Kazemat, melding buurtbarbecue op 31 augustus 2019
(ontvangen 15-07-2019);
- 2019-052085, Arthur van Schendellaan 40-44, aanvraag vergunning verkoop consumentenvuurwerk op 28, 29 en 31 december 2019 (ontvangen
17-07-2019).
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
- 2019-045497, Evenemententerrein De Kwakel, onthefﬁng art.35 Dranken horecawet voor Kermis De Kwakel van 30 augustus t/m 3 september
2019 (verzonden 30-07-2019);
- 2019-050687, buurtbarbecue (vergunningsvrij evenement) Graslaan op
28 september 2019 van 15.00 tot 23.00 uur (verzonden 31-07-2019);
- 2019-035515, Evenemententerrein De Kwakel, evenementenvergunning Red Ball Express 2019 -75th Anniversary op 28 september 2019
van 12.00 tot 14.00 uur (verzonden 01-08-2019).
Uithoorn
- 2019-043822, Colijnlaan 38-46, het plaatsen van twee afvalcontainers op
19 juni 2019 (verzonden: 19-07-2019);
- 2019-042959, Vuurlijn 24, evenementenvergunning Jeugdweekend HSV
Thamen op 24 en 25 augustus 2019 (verzonden 22-07-2019);
- 2019-046781, Arthur van Schendellaan 100a, evenementenvergunning
Speel Mee Uithoorn van 19 t/m 23 augustus 2019 (verzonden 25-072019).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Uithoorn en De Kwakel
- 2019-052321, vergunning plaatsen driehoeksborden voor de dag van de
Vrijwilliger op 21-09-2019 van 7 tot 21-09-2019 van (verzonden 25-072019);
- 2019-050917, vergunning plaatsen driehoeksborden voor de campagne
Bob Zomer van 5 tot 19-08-2019 (verzonden 25-07-2019);
- 2019-054781, vergunning plaatsen driehoeksborden 3-Nations BMX-cup
van 31 augustus t/m 8 september 2019 (verzonden 30-07-2019);
- 2019-053971, ophangen spandoek voor Hollands aan de Amstel op 31
augustus 2019 (verzonden 30-07-2019).
OVERIGE BEKENDMAKINGEN
AANSLUITING FIETSPAD CARTOGRAFIELAAN/ROTONDE
KONINGIN MÁXIMALAAN
Vanuit Park Krayenhoff is vanaf de Cartografielaan het fietspad doorgetrokken en aangesloten op de rotonde bij het gezondheidscentrum Waterlinie aan de Koningin Máximalaan te Uithoorn. Voor ﬁetsers is het nu mogelijk vanuit twee richtingen het terrein van het gezondheidscentrum op te rijden, waarbij dit voorheen slechts vanuit één richting kon. Tevens is er nu een
doorgaande route voor ﬁetsers vanuit de Koningin Máximalaan naar Meerwijk West. Met het aansluiten van het ﬁetspad vanaf de Cartograﬁelaan op
de rotonde aan de Koningin Máximalaan, ter hoogte van het gezondheidscentrum Waterlinie, krijgt de rotonde voor ﬁetsers bijna een volledig karakter.
Dit betekent dat voor automobilisten ook een eenduidigere situatie ontstaat,
omdat zowel op de afslag naar de Faunalaan, de kruising op de
doorgaande route van de Koningin Máximalaan én de afslag naar het gezondheidscentrum vanuit beide richtingen ﬁetsverkeer kan kruisen dat daarbij voorrang heeft op het overige verkeer. Het gezondheidscentrum is nu vanuit Park Krayenhoff voor ﬁetsers makkelijk bereikbaar zonder dat zij om moeten rijden via de Watsonweg of de Vuurlijn.
VTH BELEID, REGIONAAL UNIFORM UITVOERINGS- EN
HANDHAVINGSBELEID NZKG 2019-2022
Op 8 juli 2019 heeft het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn het Regionaal uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid
NZKG 2019 t/m 2022 voor de door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied uit te voeren taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht
en handhaving vastgesteld.
Samenvatting
Het Regionaal uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid NZKG 2019-2022
betreft het in regionaal verband afgestemd uniform kader waarin is beschreven hoe de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving op het gebied van de milieuregelgeving binnen het omgevingsrecht plaats vindt door
de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN VINCKEBUURT,
EERSTE HERZIENING
Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend
dat het ontwerpbestemmingsplan ‘’Vinckebuurt, eerste herziening’’ als vervat in planidentiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.HZVINCKEBRT01-OW01 met
ingang van donderdag 22 augustus 2019 tot en met woensdag 2 oktober
2019 ter inzage ligt.

Vervolg op volgende blz.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
Vervolg van vorige blz.
Toelichting
Het plan wijzigt het bestemmingsplan Vinckebuurt waardoor het planologisch mogelijk wordt om drie vrijstaande woningen te realiseren aan de Amstel. Het plangebied van het onderhavige ontwerpbestemmingsplan ligt midden in de Vinckebuurt, in het deelgebied de Amstellint. Het bevindt zich op
de hoek waar de Wilhelminakade grenst aan de Burgemeester Brautigamlaan. In het stedenbouwkundig plan voor de Vinckebuurt was er rondom een
waardevolle, te handhaven rode beuk aan de Wilhelminakade ruimte voor

drie vrijstaande huizen. Inmiddels is duidelijk geworden dat deze beeldbepalende boom niet behouden kan worden, omdat de grond waarin de boom
staat vervuild is. De grond kan niet gereinigd worden zonder de boom onherstelbaar te beschadigen. De boom is inmiddels gekapt en wordt op een
andere plek in de openbare ruimte van de wijk vervangen door drie nieuwe
rode beuken. Dit biedt ruimte om de ligging van de drie woningen op deze
kavels aan te passen. Hierdoor liggen de woningen niet meer geheel in de
bouw- en bestemmingsvlakken van het uitwerkingsplan Vinckebuurt en is er
een nieuw bestemmingsplan nodig. Het onderhavige bestemmingsplan zal,
na vaststelling door de gemeenteraad van Uithoorn, de planologische basis
bieden voor het verlenen van de omgevingsvergunningen voor deze drie vrijstaande woningen in hun nieuwe situering.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ‘’Vinckebuurt, eerste herziening’’ ligt vanaf 22
augustus 2019 tot en met woensdag 2 oktober 2019 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.
nl. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in de hal van het
gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of
haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de
gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De
gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.
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Investeren in integreren

LEZERSPOST

Dat is één van de taakstellingen
van Stichting Pavones (gevestigd in buurtstudio Pavones in
het Buurtnest)in Uithoorn waarmee zij vanaf de oprichting vanaf
april 2015 zijn gestart. “Op 29 april
2015 zaten we met het nieuwe
bestuur bij de notaris om officieel
als stichting ingeschreven te worden. Belinda, afkomstig uit Ghana,
Khadra afkomstig uit Somalië en
ik met mijn roots in Suriname, waren klaar om deze klus aan te pakken. Als vrijwilligers wilden zij, zoals destijds in de statuten is vastgelegd, alle vrouwen in Uithoorn,
zonder daarbij onderscheid te
maken naar leeftijd, nationaliteit
of religie, op een educatieve, recreatieve of duurzame wijze met
elkaar in contact brengen ter bevordering van hun sociale contacten en persoonlijke ontwikkeling
en daarbij via de vrouwenstudio
Pavones een toegankelijke ontmoetingsplaats creëren waar men
kan samenkomen, ontmoeten en
samen kunnen werken aan hun
leerdoelen. Daarnaast biedt de
stichting een omgeving voor vrijwilligers om te werken met vrouwen. Een hele mond vol, maar dit
is wel ons uitgangspunt geweest”,
aldus bestuursvoorzitter Mavis
Liesdek. “Geen van ons had ervaring met bestuurlijke taken en dat
was best heel erg moeilijk in het
begin. De gemeente had er gelukkig voor gezorgd dat er ondersteuning kwam, voor hulp bij beleidsmatige, financiële en maatschappelijke zaken”.

het kind als het om nieuwkomers
gaat en zo worden allerlei nieuwe
relaties opgebouwd. Daar heeft
de hele wijk profijt van: wederzijds respect en begrip maakt een
wijk beter, gezelliger en veiliger.
De aanwezigheid van Arabische,
Aziatische, Afrikaanse, Zuid-Amerikaans en Europese vrouwen, die
elk hun eigen religie en cultuur
bij zich dragen, is juist zo prachtig, wetende dat ze geweldig kunnen samenwerken. Al die verschillende culturen vind je terug in
de kleuren van de veren van de
pauw, waaraan we de naam van
onze buurtstudio en stichting Het huidige bestuur van links naar rechts: Giovanna Karstens, Mavis Lieshebben ontleend. Zo investeren dek en Mimi Kim. (Khadra Ahmad ontbreekt op deze foto).
wij in integreren en participeren
en daar ben ik eigenlijk best heel zoek naar 2 vrijwilligers, die onder re vaardigheden, neem dan snel
trots op. Wetende dat we met een regie van Pavones en het Taalhuis, contact op met projectcoördinaheel klein bedrag aan subsidie dit de digitale vaardigheidscursussen tor Taalhuis Claudia Prange, waarallemaal voor elkaar hebben kun- kunnen gaan opzetten met de mee wij heel nauw samenwerdaarbij horende werkzaamheden, ken. Zij is telefonisch bereikbaar
nen krijgen”, aldus Mavis.
zoals: vrijwillige docenten werven via 0297-230280 of via c.prange@
en aannemen, publiciteit genere- stdb.nl. Wegens vakantie is PavoTaallessen
“Inmiddels hebben we ook man- ren zodat de doelgroep de cursus nes gesloten en zijn we dus lasnen aan onze studio verbonden, weet te vinden, facilitair moet het tig bereikbaar en willen je wel de
zij komen hier veelal voor de taal- geregeld worden, uitbreiding van gelegenheid bieden gelijk te kunlessen. Daarmee staan we open laptops door middel van fond- nen reageren. “Al met al heeft Pavoor iedereen en zijn we klaar sen werven, samenwerking zoe- vones niet alleen anderen, maar
voor de volgende stap: uitbrei- ken en aangaan om het aanbod mij ook heel veel geleerd. Invesding van de activiteiten en de ver- zo breed mogelijk beschikbaar teren in integreren gaat niet alhuizing naar de nieuwbouw over te maken, resultaten en effecten tijd om geld, maar de tijd nemen
zo’n twee jaar. We gaan vanaf meten. Hiervoor hebben wij zelf om open te zijn naar elkaar, conseptember starten met de Pavo- als bestuur niet helemaal de kwa- tact te maken, ieders kwaliteit te
nes buurtkamer: iedereen is wel- liteiten in huis. Voel je tijdens het zien, vertrouwen te hebben in elkom op de vrijdagochtend, met lezen van dit stuk jouw betrok- kaar en van elkaar kunnen leren.
ruimte voor informatie ochten- kenheid, krijg je gewoon zin om dat zijn belangrijke waarden die
den met een gastspreker, gezond- invulling te geven aan deze vrij- de samenleving nodig heeft. Dat
heid, laagdrempelig bewegen willigersfunctie bij onze prachti- kost geen geld, maar levert wel
(beweegkamer), goede voeding, ge stichting en heb je aantoonba- maatschappelijke winst op!”
koken en natuurlijk groeten, ontVoor elkaar
moeten en delen. Hoe meer ver“Pavones moet een plek zijn voor binding we kunnen maken, hoe
elkaar en door elkaar”, vervolgt beter het is. Ook signaleerden wij
Mavis. “De vrouwen die hier ko- de behoefte aan de ontwikkeling
men voor bijvoorbeeld de taal- van digitale vaardigheden van onlessen, de naailessen of de infor- ze bezoekers en gaan we samen
matie ochtenden, leren elkaar met het Taalhuis starten met cur- Zaterdag 3 augustus reed John gekeken hebben naar deze wedop die manier kennen. Zij kun- sussen. Allereerst voor de doel- Tromp naar zijn eerste overwin- strijd. Waarom? Omdat zij tot de
nen met elkaar en van elkaar le- groep laaggeletterden en anders- ning in de Ronde van Veenen- favorieten gerekend mogen worren. Door de vrouwen aan te spre- taligen en hopen daarna ook kor- daal bij de 60+. Er waren vele de- den. Heel erg veel gebeurde er
ken op wat ze kunnen, groeit het te digitale cursussen aan te kun- marrages maar die liepen op niets niet in de 68 kilometer lange wedzelfvertrouwen en zijn ze ook be- nen bieden voor elke geïnteres- uit, waardoor de peloton spurt strijd. Het tempo werd hoog gereid wat terug te doen. Zo helpen seerde inwoner van de gemeen- de overwinnaar moest opleve- houden door onder andere Team
ze met het schoonhouden van te. Om dit allemaal op een goe- ren. Tromp ging als 2e de spurt Sunweb (met ex-winnares Coryn
Pavones, helpen ze met vertalen de duurzame manier te organise- aan en klopte Jan van de Wel, die Rivera binnen de gelederen), Hiwaar nodig, geven ze uitleg over ren, zodat continuïteit geborgd is, 2e werd. Rinus Cerfontain 3e, Piet tec Products (met Lucy Garner),
bijvoorbeeld schoolse zaken van hebben we hulp nodig. Wij zijn op Kralt 4e, Benno Pauw 5e en Arie Virtu (Marta Bastianelli) en WNT
Blomberg 6e. Ben de Bruin finish- Rotor (Kirsten Wild), waardoor
te in peloton.Donderdag 1 augus- nauwelijks serieuze aanvalspotus waren de UWTC renners Leen gingen het vermelden waard waBlom en Guus Zantingh naar het ren. In de laatste ronde kwamen
Meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen
LandvanMaas en Waal gereisd het sprinttreintje van WNT Rotor
Tel: 088-0064673
om daar te starten in Brakel voor in rap tempo opzetten. Wild werd
rondevenen@amivedi.com
een veteranen wedstrijd. Vanaf goed afgezet, waarna Wiebes de
facebook.com/Amivedi-MijdrechtRonde-Venen
de start werd er hard gereden en sprint van ver aanging. Op dat
www.amivedi.nl
hierdoor ontstond er na 15 minu- moment vond er een grote valten een kopgroep van 8 renners partij op de tweede rij plaats. Wiemet daarbij de beide UWTC ren- bes kreeg daar niks meer van
Stichting Amivedi is een vrijwilligers organisatie die zich inzet
ners. De renners werkten goed mee: de Nederlands kampioevoor vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. Dit door
samen en bouwden een mooie ne leek op de weg naar de zege
middel van de kosteloze registratie van deze dieren. We zijn
voorsprong op. In de laatste ron- te zijn, maar zij werd in extremis
het landelijk meldpunt voor huisdier eigenaren. Onze enthoude probeerden nog enkele ren- nog gepasseerd door Wild. Wild
siaste vrijwilligers werken nauw samen met politie, dierenartners te ontsnappen maar kregen schreeuwde het na de finish uit
sen, dierenambulances en dierenasielen, wat er voor zorgt dat
niet de ruimte. De wedstrijd werd van vreugde, maar na het terugvele huisdieren weer thuiskomen! Voor registratie, vragen en/
overtuigend gewonnen door kijken van de beelden werd beof andere zaken binnen uw regio, kunt u telefonisch contact
Guus Zantingh uit Mijdrecht, 2e sloten om de renster van WNT Roopnemen met het meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen, of met
werd Piet Gruteke uit Rotterdam tor te diskwalificeren. Wild had de
het centraal meldpunt van Amivedi 0900-2648334.
en 3e was Gerard Albrink uit Uit- grote valpartij veroorzaakt door
geest. Leen Blom finishte als 8e.
van haar lijn te sprinten. DaarVermist
door werd Wiebes alsnog de win• 1495466, 27-7-2019, Kat, Lien, poes, E ROPESE KORTHAAR OF
Lorena wint in Londen
nares van de Prudential RideLonH ISKAT, C PERSROOD met WIT. Cypers rood met een klein
Lorena Wiebes heeft zaterdag 3 don Classique. (bron wielerflits.nl)
beetje creme/wit rond de mond, en in de punt van de staart.
augustus de door een grote valHeeft een pluizige vacht. Rietvoorn, Wilnis.
partij ontsierde Prudential RideL- Ronde van Oostzaan
• 1497208, 23-7-2019, Kat, Jonas, kater, gecastreerd, E ROPESE
ondon Classique gewonnen na de Zondagmiddag 4 augustus stond
KORTHAAR OF H ISKAT, C PERS BR INZWART GESTREEPT
diskwalificatie van Kirsten Wild. Jeroen Breewel aan de start bij de
met WIT op de kin, bef, en borst. Witte tenen aan de voorpoElisa Balsamo werd tweede, Coryn ronde van Oostzaan. Jeroen Breeten. witte sokken aan de achterpoten. Meerkoetlaan , VinkeRivera derde. De Prudential RideL- wel zat direct met twee in een
veen.
ondon-Classique is het sprinters- ontsnapping die uitgroeide naar
bal voor de vrouwen. ’s Werelds zeven. De kopgroep werkte goed
Gevonden
snelste vrouwen namen het zater- samen en reed steeds verder weg.
• 1498479, 3-8-2019, Knaagdier/Haasachtige, KONIJN, ROOD
dag voor de koninklijke ogen van In de sprint werd Jeroen derde.
met een wit neusje, een smal streepje wit op het voorhoofd,
Buckingham Palace tegen elkaar Jeroen pakte wel de leidersprijs.
en lange plukjes haar op z n koppie. Rechterpootje is wit. Klein
op. Kirsten Wild, Lorena Wiebes, Mooi werk van de medewerker
tam konijntje. Paltrok, Mijdrecht.
Marianne Vos, Marta Bastianelli van UWTC sponsor van Rijn fieten Jolien D’Hoore zullen erg uit- sen in Vrouwenakker.

Winst voor UWTC veteranen
John Tromp en Guus Zantingh

Open brief aan B&W en
Raad van Uithoorn

Over overlast van vliegtuigen,
tractoren en bestuurders
Een vreemde wereld waar we in
leven. In het voorbije jaar is wel
helder geworden dat de hele regio inclusief Uithoorn wel klaar
is met de sterk toenemende
vliegtuigherrie en andere vliegoverlast en dat de luchtvaartsector eerst afspraken moet nakomen voor verder kan worden gepraat. Toch heeft ons gemeentebestuur gemeend dat
na de zomer onderzocht moet
worden of het echt te erg is. Wat
ons betreft een dwaling, en in
wiens belang? Jawel, dat besluit
kwam toevallig vlak nadat minister Van Nieuwenhuizen ons
nog 40.000 extra vluchten beloofde en Schipholbaas Benschop een achterkamertjesgesprek had in ons gemeentehuis.
Wij zijn het zicht kwijtgeraakt
over hoe de bestuurlijke dwaling destijds, toen Uithoorn de
Irenebrug helemaal wilde dichtgooien, inmiddels in stapjes en
gelukkig is omgezet in een goed
plan en een brug die naar twee
richtingen open blijft. Dit alles
heeft onze gemeente tien jaar
op totaal onproductieve wijze
bezig gehouden. Heeft wellicht
de nieuwe burgemeester die
dwaling weten te beëindigen?
Nu lezen we (N. Meerbode 31
juli) dat ons gemeentebestuur
blij is (!) met een gerechtelijke
uitspraak dat die andere overlast, landbouwvoertuigen door

ons dorp, mag worden weg gediscrimineerd. Dit ondanks zeer
terechte bezwaren van onder
meer onze buurgemeenten en
in dit klimaattijdperk volstrekt
niet meer te snappen milieuschade door al dat omrijden,
tot 17 km. voor een enkeltje. De
zaak dateert uit begin 2016 en
het ging toen over een tijdelijk
verkeersbesluit. Dat is met het
nieuwste ontwerp, meer groen
en rotondes, nu niet meer relevant. Wij gaan er graag van
uit dat de bestuurder ook deze
dwaling op korte termijn herstelt. Want ook een landbouwer
mag zijn brood verdienen en
via de kortste route van A naar
B. Hij dient zeker niet gestimuleerd te worden dan maar “over
de schutting?” door ons andere dorpscentrum in De Kwakel
te rijden.
Als vrijheid van de een ten koste
gaat van de vrijheid van de ander is het geen vrijheid. Wat let u
dan om beter te kijken of u wel
acteert als bestuurder van de
hele gemeenschap? Is die onbalans in uw beleid inzake echte overlast weren van vliegtuigen en vermeende overlast weren van tractoren wel uit te leggen? Wij horen het graag van U.
Ad de Kort, Gerard Troost, Wim
Wahlen (Initiatiefgroep Langebrug Uithoorn)

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.

Gratis dansmiddag voor
alleenstaande ouderen
Ook deze zomer organiseert de
stichting Tjitze Hesselius weer
verschillende activiteiten voor
alleengaande ouderen. Afgelopen week werd er gevaren op de
Vinkeveense Plassen en de week
daarvoor bezochten ze het Lakenhal museum in Leiden. Laatste zomeractiviteit is Het Danspaleis op 19 augustus a.s. in de Willisstee in Wilnis.

van polonaise tot rock-‘n-roll: met
Het Danspaleis is het altijd bal. Uiteraard kun je ook met je rollator
of rolstoel de dansvloer op.

Vrijwilligers
Inmiddels hebben ze ook een
flink aantal jeugdige vrijwilligers
gevonden die komen dansen
met de senioren. Samen dansen
is heerlijk om te doen, aarzel niet
en meld je nu aan. De activiteiVanaf 13.30 uur worden de seni- ten van de stichting Tjitze Hesseoren ontvangen met een heerlijk lius zijn voor alleengaande senigebakje en thee en koffie. En dan oren en gratis toegankelijk, aangaan de ‘voetjes’ van de vloer. Het melden is wel verplicht. Dat kan
Danspaleis een ouderwets ge- via info@tjitzehesselius.nl of als
zellig dansfeest voor iedereen u geen internet heeft via de Serdie van swingen houdt. De Pla- vicepunten. Uiteraard kunt u ook
tenDraaier trekt oude krakers uit weer thuis worden opgehaald
de koffer van de sterren van wel- om naar de activiteiten te koeer, zoals Johnny Hoes, Louis Pri- men. Vergeet dan niet om ook uw
ma, Lieve Hugo en Doris Day. Van adres en telefoonnummer door
meezinger tot tranentrekker, van te geven. Ook nu weer geldt vol
Merengue tot Engelse wals en = vol.
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Criminaliteit in eerste
halfjaar licht gedaald
sites). Een mogelijke verklaring
voor deze laatste categorie is dat
dit vaker wordt gemeld dan vroeger en de aandacht die afgelopen
periode is besteed aan de preventie van fraude via Whatsapp..

Betrokkenheid inwoners
Burgemeester Maarten Divendal
noemt de betrokkenheid van inwoners bij de veiligheid in hun
omgeving mede als een verklaring voor de al jaren dalende criminaliteitscijfers in De Ronde Venen. ,,Het meest bekend is Burgernet. Op dit moment neemt
16,1 procent van onze inwoners,
dat zijn 6849 personen, deel aan
Burgernet. Vorige week is nog
een succesvolle actie gehouden
waarbij een vermiste vrouw met
Chocoladehuisje zijn seniorenap- vrije dag – een buurtborrel geor- mansoren gezegd. Vanaf klokslag Woninginbraken
behulp van de deelnemers is gepartementen gebouwd en deze ganiseerd. Alle omwonende had- drie uur waren de eerste gasten Het aantal woninginbraken nam vonden.
zijn nu opgeleverd. Om de buurt den een uitnodiging ontvangen aanwezig en ze bleven komen. in de eerste zes maanden af met Daarnaast zijn er in veel wijkennis te laten maken met de ou- om tussen 15.00 en 17.00 uur een Het werd een erg gezellig geheel 22 procent in vergelijking met ken buurtwhatsapp-groepen acde en de nieuwe bewoners heeft glaasje te komen doen met een en een compliment aan Jeroen, de eerste zes maanden van 2018. tief. Via deze groepen informeJeroen, dinsdagmiddag – op zijn hapje. Dat was niet tegen doven- het werd enorm gewaardeerd
Ook het aantal autokraken (- 16 ren wijkbewoners elkaar over verprocent) en het aantal fietsdief- dachte situaties en waarschuwen
stallen (- 7 procent) is flink afge- als dat nodig is de politie.’’ Maar
nomen en bevinden zich nu op ook inwoners die nog niet deelhet laagste niveau van de afge- nemen aan Burgernet of buurtwlopen vier jaar. Een stijging is te hatsapp kunnen hun bijdrage lezien in de categorie fraude. Het veren benadrukt Divendal. ,,Bel
gaat hier om zaken als fraude met in verdachte situaties altijd metbankpassen, oplichting, fishing- een de politie via 112.’’ Aanmelmails en handel op internet (zoals den voor Burgernet kan via www.
Marktplaats en andere verkoop- burgernet.nl

Eigenaar Chocoladehuisje Mijdrecht heet nieuwe
buren welkom
Zoals bijna iedere Mijdrechter
nu wel weet heeft Jeroen, voorheen mede-eigenaar van de ijssalon in Mijdrecht, het Chocoladehuisje geopend in Mijdrecht aan
de Dorpsstraat 26. Tegenover zijn

De criminaliteit in De Ronde Venen is in de eerste helft van dit
jaar licht gedaald ten opzichte
van dezelfde periode vorig jaar.
Met name het aantal woninginbraken en autokraken nam af.
Dat blijkt uit een overzicht van
het aantal geregistreerde misdrijven over de eerste zes maanden
in De Ronde Venen. Het aantal
misdrijven in de gemeente laat al
een aantal jaren een dalende lijn
zien. In de eerste helft van 2019
daalde de criminaliteit met 2 procent in vergelijking met het jaar
daarvoor.
Werden in de eerste zes maanden
van 2018 690 misdrijven geregistreerd, in de eerste zes maanden
van 2019 waren dat er 678.

Brownies & downies
opent in Uithoorn
Minister wil nu ook overdag 130 km/u tussen Maarssen en Holendrecht

Maximum snelheid op A2 weer in
het geding
Vervolg van de voorpagina
Auto’s die harder rijden verbruiken meer brandstof. Dat zorgt
voor hogere CO2-2 en fijnstofen stikstofuitstoot. De toepassing
van stiller asfalt heeft hierop geen
effect. De extra stikstofdioxide en
fijnstof zijn schadelijk voor de
volksgezondheid. De toename in
uitstoot zal leiden tot hogere concentraties luchtvervuiling in de
buitenlucht en daardoor tot meer
gezondheidsschade bij omwonenden. Daarnaast heeft het een
negatief effect stikstof op natuurgebieden als Botshol wat bovendien een Natuurgebied 2000 is.
Gezien de recente uitspraak van
de Raad van State over de Programma Aanpak Stikstof (PAS), is
de verwachting van de ODRU dat
een snelheidsverhoging alleen
kan doorgevoerd worden als er
een geen verhoging van de stikstofconcentratie in de nabijgelegen Natura 2000-gebieden Botshol en Oostelijke Vechtplassen is.
Het college is verder van mening

dat het te nemen verkeersbesluit
haaks staat op de klimaatdoelstellingen van de gemeente en
de regio in het bijzonder en Nederland in het algemeen.
Kansrijk bezwaar?
De gemeente heeft het voornemen om toch weer haar standpunten kenbaar te maken en
langs andere wegen te proberen de snelheidsverhoging overdag aan te vechten. Een opening
biedt waarschijnlijk het coalitieprogramma 2019 - 2023 ‘Nieuwe Energie voor Utrecht’ voor de
Provincie Utrecht. Dit coalitieprogramma onderschrijft de intentie om gezamenlijk op te treden
in deze zaak. In het programma
staat namelijk vermeld: ‘Gezond
samenleven. We zorgen voor een
sterke lobby bij het rijk en in Europa op het gebied van luchtkwaliteit. Daarin ondersteunen we
gemeenten, o.a. voor snelheidsbeperking op rijks- en provinciale wegen.’ In dat licht gezien wil
de gemeente via een bestuur-

lijk lobbytraject een verkeersbesluit voorkomen Er zijn dus mogelijkheden om de voorgenomen
snelheidsverhoging onderbouwd
te bestrijden. De lobby richt zich
op Provincie en Rijk om de laatste
te bewegen het verkeersbesluit
niet te nemen. Gezien het standpunt in het coalitieprogramma
van de Provincie wil de gemeente De Ronde Venen gezamenlijk
met Stichtse Vecht een brief sturen naar GS (Gedeputeerde Staten) om hen te steunen in het
verzet tegen de snelheidsverhoging. ‘Verder stellen wij een brief
op richting de leden van de Tweede Kamer waarin wij als college
uiteenzetten waarom wij vinden
dat afgezien moet worden van
een snelheidsverhoging overdag; juist ook vanwege de ambities van het kabinet op het gebied van klimaat en luchtkwaliteit. Daarnaast doen we met de
brief een beroep op de Tweede
Kamer om (mede in het kader van
de komst van de Omgevingswet)
de huidige en toekomstige regel-

De Ronde Venen is wellicht kansrijk in haar bezwaar binnen het kader van de PAS (Programma Aanpak Stikstof)

In winkelcentrum Zijdelwaard in
Uithoorn is bijna 140 m² winkelruimte verhuurd aan lunchroom
Brownies&downieS. Deze landelijk bekende formule biedt een
werkplek voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Zij
maken overheerlijke brownies,
taartjes, koffie en belegde broodjes. Het concept groeit snel en
heeft nu al meer dan 50 vestigingen in heel Nederland. De vesti-

ging in Zijdelwaard wordt opgezet door startende ondernemers
Patricia en Frans van Gunst. Zij
zijn eind juli gestart met de verbouwing en openen naar verwachting rond oktober de deuren
voor het publiek. Er komen zitgelegenheden, een open keuken en
een terras voor de deur. Het terras staat in de overdekte passage,
waardoor bezoekers hier het hele
jaar plezier van hebben.

geving voor geluid aan te passen zodat inwoners bij een besluit van het Rijk voortaan wel beter beschermd worden door een
combinatie van geluid van zowel
de A2 als van Schiphol. Mocht de
minister het verkeersbesluit nemen, dan achten we - gelet op
recente uitspraken van rechters
over de klimaatdoelstellingen en
stikstofconcentratie (PAS) - het instellen van beroep tegen dit besluit zonder meer kansrijk’. Aldus
de informatie van het college aan
de raad. Met spanning wordt afgewacht hoe het verder gaat,
waarna wij dit zeker in deze krant
aan u zullen laten weten.

LEZERSPOST
Buren doen het zelf maar
De gemeente Uithoorn doet niets
aan t verwijderen van t onkruid
tussen de huizen op de Bertram.
Sowieso in de Legmeer wordt hier
echt zo slecht actie op ondernomen. Het gaat er zo armoedig uitzien! Dus deed ik afgelopen week
bij voor-, achter- en naaste buren
de bijgevoegde flyer in de bus gedaan. Was heel benieuwd wat de
opkomst zou worden. Zaterdag,
vandaag, om 11:00 uur , kwamen
buren via de poort of voordeur

met het tuingereedschap! Het
was hartverwarmend om te zien
dat we met zoveel buren waren.
Nieuwe ontmoetingen, leuke gesprekken, mooie momenten,
schone straat, scheel netjes geworden. Maar de gemeente Uithoor laat hier echt wat liggen,
heb inmiddels ook een tweet gestuurd op de Buurtspoorwegen
bericht. De gemeente verzaakt.
Wendy van Velzen

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.
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De Kwakel kijkt terug op een

prachtig Polderfeest!
Het 44e Polderfeest in De Kwakel begon op woensdag met
het Polder Food Festival voor 950 mensen en een optreden
van zanger Mark Fledderman. Zoals altijd waren de weergoden ons nu ook weer goed gezind: regende het de hele dag
pijpenstelen, net voor 17 uur brak de zon door en kon er gezellig gegeten worden aan lange tafels buiten! Een prachtig
moment was toen de bekende Kwakelaar Kees Klomp in een
grote klomp tussen het publiek door werd gereden om zijn
60ste verjaardag te vieren.
Op donderdag werd voor de 31e keer in samenwerking met
AKU de polderloop gehouden. Dagmar Smid liep met 36.04
de beste tijd bij de vrouwen, Remyo Tielsema won met 31.34
bij de mannen. Beste Kwakelaar was Erwin Metselaar met
een tijd van 37.23. Na afloop van de Polderloop zorgde DJ
Jordiz voor een gezellige sfeer in de tent.
De kinderen van De Kwakel verzamelden zich op vrijdagmiddag voor de maffe professors van Mad Science die een
coole show lanceerden vol met gekke experimentjes. Vorig
jaar knalden de Daredevils met hun muzikale blikseminslag
op zaterdagavond al door de geluidsbarrière op het Polderfeest, dit jaar stonden ze samen met de Queen coverband de
Crazy Little Things op vrijdagavond geprogrammeerd. Deze twee steengoede bands zorgden voor een super gezellige avond in de tent.
De zeskamp op zaterdag is al vele jaren een vast onderdeel
op de Kwakelse kalender en nog steeds erg populair. Begin
juni was het maximaal aantal inschrijvingen van 52 teams al
bereikt! De mannen van ’t Land waren de beste zeskampers
bij de heren en bij de vrouwen heeft team Gaydoen is belangrijker dan Winnen gewonnen. Het Feestcomité moet op
zoek naar een langer buikglijzeil want Hidde Schelling gleed
na eeen nek-aan-nekrace het vaakst helemaal tot aan de
tent. Voor de vierde keer in vijf jaar tijd won Maartje Blommestijn het buikglijden bij de vrouwen. Zaterdagavond
kwamen bijna 1000 jongeren feesten op DJ Jordiz, The Confetti Ravers en Maan.
En toen was het alweer zondag; de familiedag! Voor een
heel klein prijsje konden de kinderen in een 52 (!)meter lange stormbaan, lasergamen, goudzoeken, ponyrijden, klimwand klimmen, geschminkt worden, in de zweefmolen, kleien, bungeejumpen en nog veel meer. De ouders vermaakten zich met een optreden van Django Wagner, een illisionist
en de band Guilty Pleasures tussen het publiek maar vooral
met gezellig bijpraten met een biertje erbij.
Het Feestcomité De Kwakel heeft het met veel plezier dit Polderfeest georganiseerd. Alle bezoekers bedankt voor hun
gezelligheid en tot ziens volgend jaar op het 45ste Polderfeest!

Foto’s: Dirk Plasmeijer

Autobedrijf Vossestein
Ter Aaseweg 8
Nieuwer Ter Aa
(0294) - 233 549

Wij doen onderhoud en reparatie voor ALLE AUTOMERKEN Altijd 120 occasions
in ELKE prijs vanaf
Gewoon bij u om de hoek, dus kom nu langs!
Audi A3 Sportback 1.6 TDI Ambiente 5-drs
Audi A4 Avant 1.8 TFSI Pro Line S 5-drs
BMW i3 REX Fast Charge 5-drs
Citroën C1 1.0-12V Ambiance 3-drs
Citroën C2 1.4i Furio 3-drs
Ford Focus Wagon 1.6 Trend 5-drs
Land Rover Range Rover Vogue 4.4 V8 5-drs
Mercedes A-klasse 160 Elegance Aut. 5-drs
Opel Karl 1.0 ecoFLEX Edition 5-drs
Peugeot 107 1.0 Active 5-drs
Renault Clio 1.2-16V Special Line 5drs
Renault Twingo 1.2 Dynamique 3-drs
Seat Altea 1.6 Business Line 5-drs
VW Golf 1.2 TSI Highline 5-drs

2016
2012
2014
2010
2008
2008
2004
2004
2017
2012
2008
2010
2006
2012

66.045 km
138.188 km
79.054 km
101.415 km
131.956 km
176.458 km
230.915 km
186.386 km
62.815 km
73.209 km
174.558 km
215.329 km
226.042 km
12
120.400 km

Diesel
Benzine
Hybride
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine

Te koop:
Koloniaal kleurig tv meubel 2 kastje en
tussenruimte breed 150 hoog 50 diep
45 cm €75,-.
Tel. 06-15902319

MUZIEKWINKEL

STAGE
MUSIC SHOP
Aalsmeer • Amstelveen • Mijdrecht

Kom   a   

Doosje Limoncello mufﬁns
Limoncello mufﬁns in een doosje van 4 stuks met een
heerlijke lemonsmaak. Bij de naam limoncello denk je
aan alcohol, maar dit zit er helaas niet in.

Abrikozen of kersenbolletjes
Een krentenbol gevuld met abrikozen of kersenjam.

€4,95
€1,25

Van     

WE STAAN GRAAG VOOR U KLAAR!
Kijk ook op: www.bakkerijvooges.nl

•
•
•
•

muziekinstrumenten
accessoires
ightcase-materiaal
verhuur van
geluidsapparatuur

OPEN:

maandag
dinsdag-vrijdag
vrijdag koopavond
zaterdag

13.00-18.00
10.00-18.00
19.00-20.30
10.00-17.00

Schoolstraat 7 | Aalsmeer
0297-328044
www.stagemusic.nl

€750,- op voorraad

€ 17,600
€ 14,950
€ 20,550
€ 3,950
€ 3,850
€ 4,650
€ 11,900
€ 2,450
€ 8,650
€ 5,350
€ 3,250
€ 2,950
€ 3,950
€ 9,750

Bekijk het snel op

www.vossestein.nl
Bel ons voor
persoonlijk advies

(0294) - 233549

G. DE HAAN & Zn.
Zand - Grind - Grond - en Erfverharding

Hét adres voor o.a.:
l
l
l
l
l
l

Tuingrond
Straatzand
Vulzand
Siergrind
Verhardingsmateriaal
Big Bags

www.dehaanzandengrind.nl

06-51262561
06-54331657
0297-264227

Provincialeweg 9
3641 RS Mijdrecht

Voor grote of kleine hoeveelheden, af te halen of bij u thuis bezorgd.
Ook voor het bezorgen van big bags met kraanauto.

Weer blije prijswinnaars bij Nieuwe Meerbode actie

Tour de France 2019
De Tour de France actie is ook dit
jaar weer groot succes geworden
Maar liefst 847 oplossingen kregen wij binnen en….dit is al de jaren dat wij deze actie houden nog
nooit gebeurt… niemand had alle
vragen goed. Iedereen, maar dan
ook werkelijk iedereen had de bolletjestrui fout. Ook de winnaar, en
die vraag moest zeker goed zijn

was maar matig geraden, maar de
prijswinnaars hadden deze goed.
Ook hadden de deelnemers dit
jaar moeite met het aantal gewonnen etappes, maar de prijswinnaars hadden buiten de bolletjestrui verder alle antwoorden goed.
Zaterdag jl. konden we reeds drie
prijzen uitreiken en dinsdagochtend de hoofdprijs. De overige

prijzen komen volgende week aan
bod in verband met vakanties. De
winnaar van het BBQ-pakket, aangeboden door keurslager Gert
Stronkhorst uit Uithoorn is Kees
Houtman uit Mijdrecht. Onze redactie krijgt hem telefonisch niet
te pakken, dus aan hem de vraag
bel ons even: 0653847419 om een
afspraak te maken.

De eerste prijs is gewonnen door Danny van Senten uit Mijdrecht. Toen onze redactie hem belde bevond hij zich
nog op zijn vakantieadres, maar wilde dolgraag dinsdagochtend aanwezig zijn om ‘zijn’ fiets op te halen. De
prachtige transportfiets, aangeboden door Sjaak Blom Tweewielers oftewel Bike OK, gevestigd aan het burgemeester Haitsmaplein in Mijdrecht werd blij verwelkomd. Danny kwam met vrouw, dochtertjes en een vriendinnen met een grote glimlach binnen: “Geweldig, we winnen nooit iets. Ik was heel blij verrast toen je me tijdens
onze vakantie belde”. En het kwam fantastisch uit: “Mijn vrouw en ik hadden juist afgesproken dat we samen
een fiets gingen kopen. Ik geef deze aan mijn vrouw en zoek er ook een uit”. Blijde gezichten en met het hele gezin, plus vriendinnetje op de foto.
Zaterdagochtend kreeg Piet Heijman uit Wilnis zijn prijs uitgereikt, een
prachtig herenhorloge, aangeboden door juwelier Nant Hartel uit Wilnis.
Het was voor Piet niet de eerste keer dat hij won. Al velen jaren doet hij
mee met een hele groep wielrenners kijken zij elk jaar de tour en vullen ze
met elkaar de prijsvraag in. Jaren terug, won hij al eens een dvd-speler. Hij
was erg blij het horloge en doet volgend jaar zeker weer mee

Mevrouw Meendering, ook een trouwe deelneemster won het verrassingspakket aangeboden door Toyota dealer van Ekris uit Mijdrecht. Met
een grote glimlach kwam ze de showroom binnen lopen en zei ze: “nou ik
benieuwd welke auto ik heb gewonnen” Het verrassingspakket vond ze
werkelijk prachtig. Een heerlijke fles wijn, kaarsjes, iets hartigs, een douchegel en een bon voor een VIP behandeling voor de auto

De schoenen bon ter waarde van 50 euro, aangeboden door Smit schoenen uit Mijdrecht werd gewonnen door Mart Amelink uit de Kwakel. Ook
hij doet regelmatig mee met puzzels en prijsvragen en was erg verrast met
deze prijs. Op de foto staat Mart met een prachtige schoen, maar die is
het vast niet geworden. Toen onze redactie vertrok ging hij in alle rust zijn
bon verzilveren.
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Nieuwe leden welkom

Bijna volle bak bij
Zomerbridge
Met 52 paren verdeeld over vier
lijnen bleek de hittegolf en code
oranje goed doorstaan en zit de
vaart er weer in voor de laatste
maand zomerbridge van Bridgeclub De Legmeer.
In de A-lijn kroonden Stenny &
Herman Limburg zich tot het beste paar van de avond door met
57,99% eerste te worden. Nel &
Adriaan Koeleman tekenden voor
de tweede fles wijn met 56,60%,
waarna Lidia Kumasaka & Nico
v/d Zwaard het met 54,86% als
derde alleen met de eer moesten doen. Wim Sinnige & Hans
Slagboom werden keurig vierde
met 54,17% en Jan de Jong & Jan
Snoek sloten de top met 53,82%
als vijfde af van de in totaal 14 paren.
In de B-lijn waren Lijnie Timmer &
Marcel Dekker goed op dreef. Het
soepel aanpassen aan het spelniveau van deze lijn betaalde zich
uit in een eerste plek met 64,58%.
Ook Joke van Koert & Ineke van
der Lee scoorden een zestiger en
deze 62,85% was goed voor de
tweede plaats. Op drie kwamen
Carla Euwe & Bep Schumacher
met 57,99% door, een procentje meer dan Janny Streng & Francis Terra, die met 56,94% vierde
werden. De vijfde trede werd gedeeld door Carla Schmidt & Cocq
van Delwijnen en Coby Bruine de
Bruin en Hein van der Aat, die allen 51,74% verzamelden.

In de C-lijn hadden Heleen &
Mees van der Roest het weer eens
op hun heupen en vermorzelden
de concurrentie met de hoogste
score van de avond van 67,08%.
Dat werd dus weer een gezellige
zevende tafel! Thea & Paul Kenter
moesten meer strijd leveren voor
de versnapering en slaagden daar
nipt in door met 57,50 om 57,08
procent Hans Elias & Gerbrand
Nigtevegt voor te blijven. Ria van
Bergen & Delia Kenter sloten hier
met 55,42% gezamenlijk met Ans
de Ruiter & Rietje Tijssen de top
af. De D- lijn werd winnend afgesloten door Lenie & Henk van der
Laan met 57,50%. Anneke Houtkamp & Marianne Jonkers vielen
met 52,92% als tweede ook in de
prijzen door de achtervolgers Jan
Broeckmans & Kees Visser en Richard van den Bergh & Tim Vader,
die op 52,50% uitkwamen, net
voor te blijven. Ook paar nummer
vijf bestaande uit Tineke Schreurs
& René de Jong bleef met 52,08%
erg dicht in de buurt. Met nog
vier maal te gaan heeft u nog alle
kans om ook eens te kunnen strijden om de eer en de prijs. In Dans
& Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn elke
woensdagavond van af 19.45 uur.
Inschrijven kan per e- mail: gerdaschavemaker@live.nl, telefoon
06-83371540 of tussen 19.15 en
19.30 uur in de zaal. De kosten
bedragen € 6,00 per paar.

Kees van der Meer wint
Tour de Kwakel
De renners in de Tour de France
maakten hun jaarlijkse intocht in
Parijs en de Kwakelaars hun jaarlijkse tocht naar het polderfeest.
Dat betekent dat de Tour, zowel
in Frankrijk als in De Kwakel weer
tot een einde is gekomen. Kees
van der Meer werd in het Tourhome de grote winnaar.
Kees werd vorig jaar nog 97e.
Nog nooit wist een renner in De
Kwakel van jaar tot jaar zo’n progressie te boeken. Dit had hij niet
in de laatste plaats te danken aan
zijn extra punten, voor het op de
goede plaats zetten van renners.
Zijn acht punten voorsprong in
het klassement voor de rode trui
moet ook een recordverschil zijn.
Niet vreemd dus dat hij in de laatste etappe Caleb Ewan als ritwinnaar voorspelde en zijn daarmee zijn naaste belagers, die voor
Groenewegen kozen, aftroefde.
De grijze trui, ook wel de Co Vlasmantrui genoemd, kon hem al
langer niet meer ontgaan.
Kees wordt door Bart Peek en Fabian van der Hulst vergezeld op
het podium. Fabian in het wit
van het jongerenklassement, Bart
in zijn blote bast. Bart en vrouw
Cynthia nemen wel beide wat zilverwerk mee naar huis. Cynthia
troefde Willy Turk af in de strijd
voor de titel beste vrouw.
Bij de “ouderen”-ploeg van kopman Ron Plasmeijer was het vet
van de soep. Bij de ploeg van
kopman Jan van Schie bleef het
bij kuitenbijten. Daardoor werd
de winnaar van het ploegenklassement de ploeg vieze papieren
met Jan Harte, Fabian van der
Hulst, Chris Verhoef, Cynthia Peek
en Jan van Veerdonk.
Jan van de Veerdonk was niet de
enige debutant die een verdienstelijk eerste jaar afleverde. Joris
Kortenhorst werd 9e in het eindklassement. Paul Kennis ging er
met de Pietje Verhoefprijs vandoor. Hardrijder Paul wist in de
twee tijdritten dit jaar de meeste
punten te scoren.
Ondanks het uitvallen van veel
klassementsrenners wisten Bertil
Verhoef en Joep Voorn 11 punten
te scoren in het eindklassement
dat op de eerste rustdag moest
worden ingeleverd. Joep voegde
op advies van zijn broer een uur
toe aan zijn eindtijd, waardoor
Bertil met zijn eindtijd dichterbij de waarheid zat en de eerste
plaats claimde.
De renner die deze Tour het

meest gemiddeld reed was Wilco van Leeuwen. Zijn 50e plaats
leverde hem de Frank Vlasmanprijs op. En waar er een eerste is,
is er ook een laatste. Dit jaar is het
Marjo Plasmeijer die met de rode
lantaarn naar huis gaat. Wellicht
geïnspireerd door Kees, schijnt
zij volgend jaar goede kansen te
zien mee te doen voor het geel.
Daarmee zijn alle prijswinaars
van de Tour de Kwakel dit jaar bekend. Aanstaande vrijdag mogen
zij hun prijs in ontvangst komen
nemen in het Tourhome op de
jaarlijke feestavond. Deelnemers
en aanhang zijn welkom vanaf
20:30 voor een gezellige afsluiting met een hapje en een drankje.
Eindklassement
• Kees van der Meer
• Bart Peek
• Fabian van der Hulst

139
137
135

Rode trui
• Kees van der Meer
• Bart Peek
• Peter Mayenburg

35
27
27

Ploegenklassement
• Vieze papieren
• Kuitenbijter
• Vet van de soep

420
415
413

Op donderdag 19 september begint Bridgeclub Doublet in Vinkeveen aan het zesendertigste seizoen. Bij Doublet staat gezelligheid voorop en er is weer weer
plaats voor nieuwe leden.
De club speelt op de donderdagmiddagen in De Boei in Vinkeveen. In de Ronde Venen wordt
veel gebridged, maar deze club
heeft naast bridgen vooral het
persoonlijk contact met elkaar
als bijzondere herkenning. Veel
bridgers vinden de avonden bezwaarlijk worden. Deze mogelijkheid is een prachtige gelegen-

heid om op de dag te spelen.
Rond sinterklaas en andere feestdagen zijn er steeds verrassingen. De bridgemiddag begint om
13:30 uur, vanaf 13:00uur is de
zaal open. Er wordt gespeeld in
twee lijnen vanaf donderdag 19
september 2019 tot in de tweede
week van april 2020. Naast dames
zijn ook heren van harte welkom.
Voor meer informatie kunt u zich
wenden tot Ans de Ruiter, tel.
0297-285050; e- mail: ansderuiter@live.com of kom gewoon
eens meedoen en beslis daarna
of u lid wordt!!

Nieuwe winnaars Open Uithoorns
Petanquekampioenschap
De 33e editie van het Open Uithoorns Petanquekampioenschap
voor doubletten kende een deelname van 28 equipes. Namens
Boule Union Thamen namen vijf
spelers deel. Naast de BUT-equipes Jannie v Kooten/Hans vd Wal
en Ina Hoekstra/Henk v Rekum
speelde Wilma Buchner samen
met Meep Poel van Boelamis
uit Bunschoten. Zij maakten het
aantal deelnemers even, zodat
er vrijlotingen (Byss) nodig waren. Er werd een voorronde van
twee partijen gespeeld waarna
de deelnemers op basis van gewonnen partijen en puntensaldo
verdeeld werden over vier poules. De top acht van de voorronden hadden allen twee partijen gewonnen en gingen verder
in de A-poule. Onder hen waren
Jannie v Kooten/Hans vd Wal en
Wilma Buchner/Meep Poel. In de
A-poule werd gespeeld volgens
het systeem van directe eliminatie. Dit hield in dat verlies in de
eerste poulewedstrijdstrijd men
verderging ie een troosttoernooi
waarin nog wijn te winnen was.
Zowel de BUT-equipe als de Mixequipe verloren hun partij en gingen over naar het wijntoernooi.
Daarin wonnen Jannie en Hans
hun eerste partij, maar verloren
uiteindelijk de strijd om de wijn,
waardoor ze als zesde totaal eindigden. Wilma en Meep verloren
hun partij en eindigden op een
gedeelde zevende plaats.
In de B-poule kwam de equipe
Ina Hoekstra/Henk v Rekum met
eenmaal winst uit tegen voormalig tweevoudig winnaar Henk
v Boesschoten/Patrick Bosch
(2015,2016). In een gelijk opgaande strijd ging de equipe uiteindelijk met 9-13 ten onder. Ook in het
wijntoernooi was het verlies voor
de equipe van BUT en werd het
een gedeeld zevende plaats in de
B-poule.

De C- en de D-poule bestonden
elk uit zes equipes, die drie voorgelote partijen speelden.
In deze poules werd de eindstand
bepaald op het aantal gewonnen
partijen en het puntensaldo.
In de A-poule ging de finale uiteindelijk tussen de winnaars van
de Vrijdagavondcyclus, Michael
Voorn/Peter Balkenende en de
halve finalisten van 2017 Dennis
Bakker/Tim v Drunen Littel. Dit
jaar liet Dennis en Tim er geen
twijfel over bestaand en na een
10-2 voorsprong wonnen zij met
13-7 het toernooi 2019.
De uitslagen:
A-poule
• Dennis Bakker/
Tim v Drunen Littel
• Michael Voor/
Peter Balkenende
• Iwan Gard/Ron Bakker en
Gerline Bezemer/Yvo Jansen
B-poule
• Eric vd Sluis/Daan Conijn
• Henk v Boeschoten/
Patrick Bosch
• Kees en Jikke Rakes en
Eugene Farez/Brenda Kater
C-poule
• Marcel v Nieuwenhuizen/
Davey Kooijman
3 +25
• Arie Plugge.Adil Boudaif 2 + 6
• Dorus vd Kraan/
Jan Koop
2+ 5
D-poule
• Fred en Sascha Stenekes3 +24
• Henk Zeestraten/
Jan van Driel
2 +21
• Louis vd Horst/
Rinus Petersen
2+ 6
Met dit toernooi kwam een einde aan de toernooien met externe deelname voor dit jaar. Nu resten alleen nog de clubtoernooien met als eerste het Clubkampioenschap doubletten op zondag
18 augustus.

Dorpsloop Wilnis
15 augustus 2019
De voorbereidingen voor de 6e
editie van de dorpsloop in Wilnis
bevinden zich alweer in het laatste stadium. Enkele sponsoren
hebben zich alweer aangemeld
om er mede voor te zorgen dat
alles financieel ook rond gaat komen en veel lopers uit Wilnis zijn
al volop aan het trainen voor de
verschillende afstanden op bijgaande foto krijgt hoofdsponsor
Arie Ligtvoet het startnummer 1
uitgereikt door enkele lopers van
hardloopgroep Abcoude die ook
aanwezig zullen zijn. Ook zal er
voor het eerst een delegatie van
de jeugdelftallen van voetbalclub
CSW mee gaan doen met de 5 km
en ook daar wordt er volop getraind.
Een groeiende aantal G-runners zal ook deelnemen aan de
dorpsloop die in hun eigen tempo, al of niet met helper of als
roadrunner een afstand van 1200
meter gaan afleggen. Het programma voor de dorpsloop die
traditiegetrouw tijdens Wilnis festival wordt gehouden, ziet er als
volgt uit;
18:00 uur de G-run en racerunners over 1200 meter

18:15 uur de kinderloop over
1200 meter in drie leeftijdsgroepen 4-5-6 jaar, 7-8-9 jaar, 10-1112 jaar.
Dankzij het Ronde Venen Fonds
kunnen beide categorieën kosteloos meedoen.
18:30 de start van de 5 km met
een keerpunt op de Wilnisse Zuwe.
19:30 uur start van de 10 km met
een uniek keerpunt op het terrein
van het golfpark op de Bovendijk.
Voor omwonenden kan er enige overlast zijn door de verkeersmaatregelen maar zal tot een minimum worden beperkt en duurt
maar enkele uurtjes.
Inschrijven kan nu al via de facebookpagina van de dorpsloop en
de website van de organiserende
vereniging De Veenlopers en zo
verzeker je je van een startbewijs
want er kunnen helaas maar enkele honderden lopers mee rennen.
Afhaken van de startnummers en
eventuele na-inschrijvingen gebeurt dit jaar in de Willistee die
speciaal voor dit evenement de
deuren opent in de vakantietijd
en dit kan vanaf 17.00 uur.

Kooijman Polderloop
drukbezocht loopspektakel
Onder gunstige weersomstandigheden werd donderdagavond
1 augustus de 31e editie van de
Kooijman Polderloop gehouden.
De publieke belangstelling was
ook dit jaar weer heel groot. Het
hele plein bij de start/finish stond
vol met belangstellenden en ook
bij de eerste honderden meters
langs het parcours vanaf de start
en op de Vuurlijn stonden de toeschouwers rijen dik.

• Tos Plasmeijer
• Jip Hofmeister
Meisjes van 9 t/m 12 jaar
• Esmee Kriger
• Saartje Reewijk
• Aukje van Rijn
Jongens van 9 t/m 12 jaar
• Sam Gisin
• Sven de Jong
• Niek van den Spoel

Teambattle nieuw element
bij de 4 kilometer
Grote groep aan de
De verdeling mannen-vrouwen
start bij de Specials
was vrijwel gelijk bij de 4 kilomeOm 18.30 uur viel het eerste start- ter, bij beide groepen bijna 100
schot voor de groep Specials/G- deelnemers. Daarnaast streden 4
runners. Door de trainingen bij teams mee aan de eerste battle
AKU en het enthousiasme bij waarbij de tijden van de 4 lopers
de begeleiding van Ons Tweede opgeteld werden om te bepalen
Thuis stonden er dit jaar 60 lopers welk team de beker mee mocht
aan de start, terwijl dat er vorig nemen.
jaar nog 30 waren. Een aantal van
hen maakte gebruik van racerun- Uitslag
ners, een hulpmiddel dat OTT en Vrouwen
AKU afgelopen jaar via acties en • Nadine Duursma
subsidies hebben aangeschaft. • Kirsten Heemskerk
Daardoor kunnen mensen met • Julia van Ee
een fysieke beperking ook aan Mannen
looptrainingen en –wedstrijden • Corne Timmer
meedoen.
• Matthijs Horlings
Uitslag:
• Luuk Janmaat
• Peter Bek
• Leander Wennekers
De battle werd gewonnen door
• Asmae Medinini
het team dat bestond uit de lopers Eugene Oldenhof, Stefan
170 kinderen aan de
van der Pol, Bas van Andel en Jorstart bij de kinderloop
rit Klinkenberg.
Ondanks het feit dat de polder- Sterke tijden op de 10 kilometer
loop dit jaar midden in de va- Een lang lint van 325 lopers stond
kantie viel, leek het wel of elk aan de start van de 10 kilometer.
Kwakels kind vanaf 3 jaar aan Het was al snel duidelijk dat er
de start stond van de kilometer- een aantal toplopers aan de start
loop. Naast 170 kinderen liepen was verschenen. Er werd harder
ook veel ouders, familie of oma/ gelopen dan in de afgelopen jaopa mee om de kinderen te on- ren en de winnaar liep de geweldersteunen, een fantastisch ge- dige tijd van 31.30 min.
zicht om zoveel kinderen door
het Egeltjesbos te zien lopen.
Uitslag
Vrouwen
Uitslag
• Dagmar Smid
Meisjes t/m 8 jaar
• Hannah Oldroyd
• Babet van Rijn
• Natascha Schipper
• Suus Hogenboom
Mannen
• Roos van Kessel
Remyu Tielsema
Jongens t/m 8 jaar
Bas Stigter
• Niels de Jong
Kasper Koeleman
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Texel kamp groep 8 van OBS De Eendracht
was weer superfijn en onvergetelijk!
Het laatste ‘schoolreisje’ van de
basisschoolperiode van een Eendracht-leerling is altijd iets waar
ze al jarenlang naar uitkijken. De
topper onder de uitstapjes en
daarom ook een herinnering die
leerlingen lang met zich meedragen. Vraag je jaren later aan een
oud-leerling wat nou het hoogtepunt was van alle schooljaren,
dan komt Texel met stip naar boven drijven.
Ga maar na: je pakt je tas vol met
alles wat je denkt nodig te heb-

ben (ook ‘verrassingen’ voor de
leerkrachten) en je deelt een kamer met een paar van je beste
vrienden of vriendinnen uit de
klas. Je bent de hele dag lekker
buiten aan het fietsen of spelen
en bezoekt de hoogtepunten van
het eiland, waaronder het wad en
de garnalenboot. Oké, dat zadel
kun je na een dag fietsen wel naar
de maan wensen, maar met elkaar komen we wel door die pijngrens heen! Afleiding genoeg!
Heerlijk genieten van het eten,

want je mag zelf je menu samenstellen in de prachtige keuken
met lopend buffet. Het lunchpakketje smeer je zelf en daarna snel
weer op het stalen ros naar een
nieuw avontuur! Het onderdeel
slapen is wat onderbelicht in het
geheel en na een aantal dagen
lijkt de energie duidelijk wat minder te worden, hoewel ‘the Crew’
daarvan weinig kan merken. Sterker nog, de reserves zijn onuitputtelijk, wáár halen ze het vandaan?

In het bos spelen de leerlingen bij
onder andere de Hoge Berg een
mooi spel en ook later in de week
zal het bos een bron van avonturen vormen, niet nader beschreven in dit stuk, anders geven wij
te veel informatie weg aan toekomstige -groep 8- Eendrachters!
Weer een groep 8 die OBS De
Eendracht verlaat: het team heeft
van ze genoten en wenst ze een
prachtige nieuwe uitdaging in
het voortgezet onderwijs en een
zonnige en ontspannen vakantie!
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Prachtig eindfeest aangeboden en
georganiseerd door de Ouderraad van
OBS De Eendracht

De verrassing van het jaar, een supergaaf eindfeest op het
schoolplein, aangeboden én georganiseerd door de Ouderraad van OBS de Eendracht. Op woensdag 17 juli veranderde
het schoolplein in een ‘feestplein’ waar van alles was te doen.
Een indrukwekkende verzameling van spelelementen zoals een
springkussen, een enorme voetbalschietschijf in de vorm van
een dartbord en nog veel meer spannende onderdelen voor al-

le leerlingen om de hele morgen lekker mee te spelen.
De ouders opa’s en oma’s waren intussen ook van harte welkom en kregen een lekker kopje thee of koffie, terwijl ze uitzicht
hadden op alle leerlingen die zich kostelijk amuseerden. Een limonade olifant zorgde voor verfrissing zo veel als de kinderen
maar wilden drinken en een bellenblaasmachine blies grote
wolken van prachtige zeepbellen over het plein.

Het team van OBS De Eendracht werd ook nog even in het zonnetje gezet en kreeg een mooi en toepasselijk presentje om te
bedanken voor al hun inzet van het afgelopen schooljaar.
Een fantastische afsluiting onder het genot van een heerlijk
bakje patat en een ‘cool’ ijsje: de bekroning op een fantastische
morgen vol plezier met elkaar. OBS De Eendracht wenst iedereen een prettige vakantie toe!

