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EindElijk raak!
“Na 3 hypotheekoffertes bij anderen,   
 kozen we voor FDC.”
 John Peters & Petra de Jong, Mijdrecht
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BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2

UITHOORN

gaat u voor 
goedkoop of kiest 
u voor kwaliteit?

Big L. Maak je keuze
G-Star  Wrangler  Garcia  Pall Mall  Only

Tommy hilfiger  Cars  Esprit  Vila

vanaf donderdag 26 juni
START SALE

kORTinG
50%

OP EEn GROOT dEEL VAn dE
zOMERCOLLECTiE

zijdstraat 61, Aalsmeer, 
Tel 0297-321177
internet: www.bigl.nl

Openingstijden: 
Maandag 12.30-18.00 uur
dinsdag t/m donderdag 10-18.00 uur  
Vrijdag 10-21.00 uur 
zaterdag 10-17.00 uur

Inpakken 
en wegwezen! 
Royale koRtIngen 
bIj lUtz FashIon!

50%tot  koRtIng.

UItveRkoop

Herenweg 45, 3645 DE Vinkeveen, t: 0297 21 21 21, www.lutz.nl

27-30 juni: Afsluiting en omleiding

Wegwerkzaamheden N201 tussen 
Waverveen en A2
Regio - Vanaf vrijdagavond 27 ju-
ni tot maandagochtend 30 juni 2008 
voert de provincie Utrecht groot on-
derhoud uit aan de N201. Het gaat 
om het gedeelte tussen het kruis-
punt Waverveen (N212, hm 56,700) 
en de op- en afritten van de A2 (hm 
58,050). Tijdens de werkzaamhe-
den is de weg afgesloten voor door-
gaand verkeer.
De werkzaamheden bestaan uit het 
vervangen van het bestaande asfalt 
door nieuw asfalt. De bestaande as-
faltlaag ter hoogte van het geluids-

scherm langs de N201 wordt verwij-
derd en vervangen door twee nieu-
we asfaltlagen en een laag geluidre-
ducerend asfalt.
Om het werk te kunnen uitvoeren, 
moet de weg gedurende een week-
end worden afgesloten. Dit gebeurt 
vanaf vrijdagavond 27 juni 21.00 uur 
tot maandagochtend 30 juni 05.00 
uur. Gedurende de afsluiting blijven 
alle panden bereikbaar.

Omleidingsroute
Fietsers en bromfietsers ondervin-

den geen hinder van de werkzaam-
heden en kunnen gewoon gebruik 
blijven maken van het fietspad en 
de parallelweg.

Het doorgaande verkeer wordt 
omgeleid via de provinciale we-
gen N212 en N401 bij Breukelen. 
Vinkeveen blijft bereikbaar via de 
Mijdrechtse Dwarsweg. De omlei-
dingsroutes staan met borden aan-
gegeven.
Het openbaar vervoer (BBA) van en 
naar Vinkeveen blijft rijden en de 

doorgaande route (lijn 140) van en 
naar Utrecht gaat rijden via de aan-
gegeven omleidingsroutes, dus via 
de N212 en de N401.

Parochiebestuur R.K. kerk aan de Schans teleurgesteld 
in Uithoorns college

”Wij laten ons niet
voorschrijven hoe wij ons 
geld besteden!”
Uithoorn – Het kerkbestuur van 
de R.K. Parochie Emmaus uit Uit-
hoorn, in de volksmond beter be-
kend als de kerk aan de Schans, is 
op zijn zachtst uitgedrukt, ernstig 
teleurgesteld in het college van de 
gemeente Uithoorn. In diverse brie-
ven aan de raad en het college ge-
ven zij duidelijk blijk van hun onge-
noegen. Ongenoegen over het feit, 
dat de gemeente een persbericht 
heeft doen uitgaan over de uitkomst 
van een onderzoek (een quick scan) 
die in opdracht van de gemeen-
te Uithoorn is uitgevoerd door bu-
reau Onderzoek Ontwikkeling Mo-
numenten. De uitkomst is volgens 

de gemeente, even vrij vertaald, dat 
het allemaal nog al meevalt met de 
krakkemikkigheid van de kerk en 
dat deze makkelijk is op te knappen. 
En de brieven die zij stuurden liegen 
er niet om:
“Met verbazing en ongenoegen 
hebben wij kennisgenomen van het 
voorgenomen voorstel van het colle-
ge om de locatie aan het Potgieters-
plein te kopen om het parochiebe-
stuur in staat te stellen het kerkge-
bouw aan de Schans te restaureren 
en te behouden. Over dit voorstel is 
nimmer met ons gesproken en we 
kunnen u op voorhand mededelen 
dat het parochiebestuur zich niet 

laat voorschrijven hoe het zijn gel-
den moet besteden. Bovendien is de 
situatie heel wat gecompliceerder 
dan met deze simplistische gedach-
ten wordt verondersteld.
De problematiek van kerkgebouwen 
gaat vaak veel verder dan schriftelijk 
allemaal door ons is vastgelegd”, al-
dus een passage uit een brief aan 
de raad.

Onjuist
In een vijf pagina grote brief aan het 
college is het bestuur van de kerk 
nog veel kritischer. Ze stellen zelfs 
dat bepaalde beweringen van het 
college “onjuist zijn en er ook be-
paalde onderwerpen kennelijk niet 
toereikend zijn begrepen. Inmiddels 
hebben wij via de plaatselijke pers 
kennis kunnen nemen van uw po-
sitieve inschatting van het rapport, 
dat op 23 april is uitgebracht door 
het bureau Onderzoek Ontwikkeling 
Monumenten. Uw positieve beoor-
deling die door de pers dan ook is 
vertaald in de zin van “ alles valt wel 
mee” laten wij geheel voor uw re-
kening. De gemeente is verantwoor-
delijk voor de openbare orde, veilig-
heid en de volksgezondheid. Dat 
kan niet zo maar op derde, c.q. de 
parochie worden afgeschoven.
De inhoud van het rapport van OOM 
verdient nauwkeurige bestudering. 
Terecht worden gebreken gecon-
stateerd, maar nagelaten wordt om 
aan te geven welke risico’s daaruit 
voort kunnen komen. Het gaat juist 
om het laatste”, aldus de brief.

Veel geld
”Hierbij wordt door u voorbijgegaan 

Zoals het er bij deze prachtige kerk de laatste tijd uitziet, het lijkt wel of hij al 
gesloopt wordt

aan het deskundige oordeel van de 
verzekeringsmaatschappijen, die 
juist om de aard van de risico’s en 
de gevolgen daarvan, de verzeke-
ring hebben opgezegd. Die informa-
tie was bij de gemeente op het mo-
ment dat het rapport beschikbaar 
kwam, bekend. In het rapport wordt 
meer keren gesteld dat zaken te re-
pareren zijn. Weggelaten wordt dat 
het om aanzienlijke bedragen gaat. 
Het parochiebestuur is van mening 
dat, mede naar aanleiding van op-
merkingen van deskundigen, de 
gebreken en de gevolgen daarvan 
aanzienlijk groter zijn dan het rap-
port van OOM doet veronderstellen, 
Voor het parochiebestuur zijn deze 
risico’s onaanvaardbaar groot.
Ten einde echter de kans op scha-
declaims te minimaliseren, moet  op 
korte termijn uitvoering worden ge-
geven aan het advies van de verze-
keraar. Omdat onze aannemer door 
de gemeente werd belet deze werk-
zaamheden voor 10 juni uitvoeren, 
is de aansprakelijkheidsverzekering 
nu door de verzekeraar beëindigd.” 
Aldus de brief.

Elkaar
Het wordt een Ja en Nee-spel nu 
tussen parochiebestuur en het col-
lege. De grote verliezer echter zijn 
de parochianen. Het is hun kerk, 
en zij schijnen niets, maar dan ook 
niets, in te kunnen brengen. Een 
kerk is het huis van God, een huis 
dat altijd open staat voor zijn vol-
gelingen. een huis dat deze volge-
lingen zelf hebben bekostigd. Vroe-
ger, met bloed, zweet en tranen bij-
eengebracht en nu... nu wordt een 
huis Gods gewoon gesloten, geslo-
ten omdat er niet goed voor is ge-
zorgd. Gesloten, omdat men er ge-
woon vanaf wil. Het lijkt uit te draai-
en op een soap. Als het niet zo triest 
was zou je er om lachen.
	 Wordt	vervolgd.
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A L G E M E N E  I N F O R M A T I E
Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
Telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
Ma. t/m do. 8.30-17.00 uur
Vrijdag 8.30-12.30 uur

Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
Maandag 8.30-12.00 uur
Dinsdag 8.30-12.00 uur
Woensdag 8.30-12.00 uur
  12.30-16.30 uur
Donderdag 8.30-12.00 uur
  18.00-19.30 uur
Vrijdag 8.30-12.00 uur
Op afspraak
Dinsdag 12.30-16.30 uur
Donderdag 12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienstver-
lening kunt u ook bellen met Pu-
bliekszaken: 0297-513111.

Loket Wonen Welzijn 
en Zorg (WWZ)
Openingstijden
ma. t/m vr. 08.30-12.30 uur
Telefoon: 0297-513131. 
E-mail: loketwwz@uithoorn.nl

Wilt u de burgemeester of één 
van de wethouders spreken? 
U kunt dan een afspraak maken 
met hun secretaresse te bereiken 
op 0297 513 151. Maar u kunt ze 
ook direct een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen: 
burgemeester.groen@uithoorn.nl 
wethouder.verheijen@uithoorn.nl 
wethouder.oudshoorn@uithoorn.nl 
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt 
u alleen nog op afspraak terecht. 
Voor een afspraak kunt u bellen 
met Publiekszaken: 0297-513111. 

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr. 14.00-20.00 uur 
di. + do. 14.00-18.00 uur
wo. 11.00-18.00 uur
za.  11.00-15.00 uur

Openingstijden 
Dorpshuis De Quakel
Ma. t/m vr.  9.00-12.00 uur 
  19.00-00.00 uur

Alarm
Centrale telefoonnummers 
van diverse hulpdiensten: 
- Ambulancevervoer, 
 brandweer, politie: 112 
- Politie niet-spoedeisend: 
 0900 8844 
- Storingsnummer brandweer 
 (centrale): 0297 565656 
- Huisartsen spoedgevallen 
 overdag: 0297 531111
- Huisartsen spoedgevallen 
 ’s avonds en in het weekend: 
 020 4562000     

In het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op: 
-  Radio Noord-Holland: 88.9 
 MHz ether en 93.1 MHz kabel
-  Radio 1: elk heel uur 
 ANP Nieuws 98.9 Mhz ether 
 en 96.1 MHz kabel 
 -  Rick FM: 106.3 MHz ether 
 en 99.00 MHz kabel

Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111
- Over vliegtuiglawaai? 
 Bel de commissie Regionaal 
 Overleg Schiphol, 
 020-6015555
 Of neem contact op met 
 Platform Overlast Schiphol, 
 www.platformuithoorn.nl, 
 Postbus 131, 
 1420 AC Uithoorn
- Over het milieu? 
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111 of het 
 provinciale milieuklachtennr. 
 023-5310200
- Over het functioneren 
 van de sirenes? 
 Bel de regionale brandweer 
 Amsterdam, 020 5556014

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of 
advies kunt u bellen met nummer 
020-6116022. Dit nummer is 24 uur 
per dag bereikbaar, buiten kantoor-
uren alleen voor acute gevallen.

Actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende mede-
delingen van het gemeentebestuur 
kunt u dagelijks lezen op de inter-
netpagina www.uithoorn.nl. Voor in-
formatie over de omlegging van de 
N201 gaat u naar www.n201.info.

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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“Dat gaan we samen 
oplossen!”
Actieve buurtbewoners over 
buurtbeheer ‘nieuwe stijl’
Eigenlijk zijn Heleen van der Roest 
en Marga Moeijes op ‘vreemd grond-
gebied’. Hun werkterrein is hun ei-
gen buurt waar ze zich actief inzet-
ten voor het buurtbeheer. Plaats van 
handeling deze keer is het gemeen-
tehuis waar beide dames hun licht 
laten schijnen over het buurtbeheer 
in Uithoorn. Zo’n anderhalf jaar gele-
den is het buurtbeheer ‘nieuwe stijl’ 
voor de zeven Uithoornse buurten 
van start gegaan. Doel is de leef-
baarheid in de buurten te vergroten 
doordat elke buurt zoveel mogelijk 
zelf bepaalt welke maatregelen of 
plannen daar worden uitgevoerd. 
Heleen van der Roest is toevallig in 
het buurtbeheer van ‘haar wijk’ Tha-
merdal terecht gekomen. 
Heleen: “Ik ben een keer meege-
gaan op uitnodiging van een buur-
man. Hij was door de gemeente 
gevraagd om mee te denken over 
het opzetten van het buurtbeheer. Ik 
was direct enthousiast en ben nu al 
zeven jaar actief.” 
Marga Moeijes rolde ongeveer twee 
jaar geleden in het buurtbeheer. 
Marga: “In die tijd kwam de gemeen-
te met het verbeterplan R-buurt in 
De Legmeer, de wijk waar ik woon. 
Ik was niet onder de indruk van dit 
plan. En ook over de manier waarop 
het tot stand was gekomen, was ik 
niet tevreden. Nogal ondemocra-
tisch. Ik was dus nogal gefrustreerd 
over het plan en heb toen besloten 
om me voor buurtbeheer in te gaan 
zetten.”

Nieuwe opzet
Beide dames zijn vanaf het begin 
betrokken bij de nieuwe opzet van 
het buurtbeheer in hun buurt. Over 
het succes zijn ze nog wat voorzich-
tig. Marga: “Het gaat allemaal nogal 
traag. De gemeente schuift nog wel 
eens wat zaken op de lange baan 
en er blijven vragen van ons liggen. 
Met als gevolg dat mensen soms 
gedemotiveerd raken. Ook Heleen 
heeft soortgelijke ervaringen. Het 
gaat de dames duidelijk niet snel 
genoeg. Aan de andere kant be-
grijpen ze ook dat het buurtbeheer 
nog in de kinderschoenen staat. En 
dat gaat nu eenmaal gepaard met 

Buurtbeheer Uithoorn
Veel buurten in Uithoorn kennen actieve bewoners die hier 
met veel plezier wonen en graag wat met elkaar willen orga-
niseren. Soms hebben buurtbewoners te maken met overlast, 
vervuiling, onveiligheid of andere zaken die het woonplezier 
verminderen. Bewoners weten als geen ander wat er leeft in 
hun buurt. Vaak ook weten ze oplossingen voor het verbete-
ren van hun woon- en leefomgeving. Met Buurtbeheer streven 
we ernaar dat elke buurt, zoveel mogelijk zelf bepaalt welke 
maatregelen of plannen worden uitgevoerd om de leefbaarheid 
te vergroten. Inmiddels is een fl ink aantal bewoners verspreid 
over zeven buurten actief in Buurtbeheer Uithoorn. Twee van 
hen, de dames Heleen van der Roest en Marga Moeijes, komen 
hierna aan het woord. 

zien. Want je hoort daar wat er leeft 
in de wijk. 
En dan heb je natuurlijk de wijk-
schouwen waar iedere bewoner 
aan deel kan nemen. “Dat leeft ook 
wel. Mensen nemen niet altijd actief 
deel aan de schouw, maar als we 
langs hun huis lopen, komen ze wel 
naar buiten om te vertellen wat hen 
dwarszit”, zegt Heleen. Als er activi-
teiten georganiseerd worden, gaat 
het eerste initiatief meestal uit van 
de mensen die in het buurtbeheer 
actief zijn. Maar het is eigenlijk nooit 
een probleem om mensen te vinden 
die willen meehelpen. 

Aantrekkelijke 
woonomgeving
Behalve het bewonersoverleg en de 
wijkschouwen wordt nog een aantal 
middelen ingezet om met de buurt-
bewoners te communiceren. Iedere 
buurt geeft twee keer per jaar een 
buurtkrant uit die huis-aan-huis ver-
spreid wordt. En deze weken valt 
bij de bewoners van De Legmeer, 
Thamerdal en De Kwakel een bro-
chure met het buurtprogramma voor 
2008 en 2009 op de mat. Over het 
buurtprogramma hebben Heleen 
en Marga hoge verwachtingen. Het 
bevat de acties en maatregelen om 
van de buurt een aantrekkelijkere 
woonomgeving te maken. 
Maar ook hier weer een kritische 
noot, want de dames zijn niet zo te-
vreden over de manier waarop het 
buurtprogramma tot stand is geko-
men. De gemeente heeft het bedrijf 
Inicio ingehuurd om te onderzoeken 
wat de wensen waren van de ver-
schillende buurten. De resultaten 
werden daarna op een buurtconfe-
rentie gepresenteerd, maar Marga 
en Heleen hadden verwacht dat over 
de uitkomst daarvoor nog met de be-
woners van buurtbeheer gesproken 
zou worden. Marga: “En dan lees je 
in het rapport eigenlijk allemaal za-
ken die we al wisten. Dat hadden wij 
als buurtbeheer ook wel zelf kunnen 
opstellen. Dat neemt niet weg dat 
we het fi jn vinden dat alles op een 
rijtje staat”. Heleen knikt en zegt: 
“Maar ik vind wel dat we moeten op-
schieten met de uitvoering. Die twee 
jaren zijn zo om!”
Ondertussen gaan de dames ge-
woon door met hun activiteiten. 

Heleen: “De buurtbarbecues komen 
er weer aan, ik heb de burgercursus 
van de politie achter de rug en we 
zijn ook bij buurtbemiddeling betrok-
ken. Het Thamerfestival is dit jaar 
niet doorgegaan. Maar we zijn be-
zig met iets anders, alleen verklap 
ik daar nog niets over.” Ook Marga 
zit niet stil. “Ik maak me druk over 
het groen in onze wijk. Dat wordt 
slecht onderhouden. En ik hoop dat 
de gemeente haast maakt met het 
Legmeerplein. Dat is op sterven na 
dood. Verder zou ik wel wat meer 
richting de jeugd willen doen. Er is 
voor jongeren in De Legmeer weinig 
te beleven.”

Dat gaan we samen 
oplossen!
“Ondanks dat het buurtbeheer nog 
niet vlekkeloos loopt, krijgen we 
toch veel voor elkaar”, zegt Heleen. 
Ik vind het fi jn daar mijn steentje 
aan bij te dragen en dat ik tegen de 
bewoners in mijn buurt kan zeggen: 
“Dat gaan we samen oplossen!”. Ik 
heb inmiddels veel ervaring opge-
daan en ben blij dat ik daarmee iets 
voor mijn buurt kan betekenen. 
En Marga vult aan: “Het gaat er ook 
om dat mensen zich betrokken voe-
len bij hun buurt. Dat ze bijvoorbeeld 
de zieke buurvrouw een handje hel-
pen. Wij proberen samen met ande-
ren de wijk verder te helpen en de 
knelpunten op te lossen. Er zijn in 
het verleden zaken niet goed ge-
gaan en daarom zijn we nog gema-
tigd positief over het vervolg van het 
buurtbeheer.” Eén ding is zeker: Aan 
deze beide actieve vrouwen zal het 
niet liggen! 

Wilt u melding 
maken van:
•  losliggende stoeptegels 
   of putdeksels;
•  verzakkingen in de weg 
   of in het trottoir;
•  last of hinder van 
   openbaar groen;
•  storingen in de 
   openbare verlichting of
•  een goed idee?
Dat kan het hele jaar door bij 
Publiekszaken, tel. 513 111.

Buurtprogramma’s 
De Legmeer, Thamerdal 
en De Kwakel
Afgelopen week zijn de buurtprogramma’s van drie buur-
ten gereed gekomen: De Legmeer, Thamerdal en De Kwa-
kel. Wethouder Jeroen Verheijen van Buurtbeheer kreeg 
ze uitgereikt door de bewoners. 

De buurtprogramma’s bevatten alle maatregelen die in 2008 
en 2009 worden genomen om de leefbaarheid in de buur-
ten te vergroten. De maatregelen zijn opgesteld tijdens be-
wonersconferenties met bewoners, gemeente, Woongroep 
Holland, politie en welzijnsinstelling Cardanus. Van elk pro-
gramma is een brochure gemaakt. Ook zijn er samenvattin-
gen, die de komende weken huis aan huis in de buurten ver-
spreid worden. Belangstellenden kunnen op de website 
www.uithoorn.nl/buurtbeheer zowel de uitgebreide als 
de verkorte versies downloaden.

Meer kleur en fl eur 
met vaste planten in 
het openbaar groen
Maandag 23 juni jl. heeft  wethouder Jeroen Verheijen samen 
met vertegenwoordigers van winkeliers en horeca in het Oude 
Dorp de eerste vaste plantjes geplant in het openbaar groen 
in onze gemeente. Dit gebeurde op de hoek van de Stations-
straat/Wilhelminakade.

Het college van B&W kiest er voor 
om na jaren van sober en doelmatig 
beheer meer kleur en fl eur aan te 
brengen in het openbaar groen door 
middel van bloeiende vaste plan-
ten, zoals lavendel, maagdenpalm, 
vrouwenmantel en herfstanemonen. 
Deze zomer worden op een aantal 
locaties vaste planten geplant in 
bakken. Het gaat om de volgende 
plekken: 

• De kruising Zijdelweg/Arthur van 
Schendellaan/In het Rond 

• De kruising Zijdelweg/Wieger-
bruinlaan/In het Rond 

• De bloembak op de hoek van de 
Stationsstraat/Wilhelminakade

• De nieuwe plantvakken aan het 
Amstelplein

• Drie bloembakken aan het Leg-
meerplein

De vaste planten worden door de 
eigen gemeentelijke groenafdeling 
aangebracht. De medewerkers heb-
ben zelf het voorwerk gedaan en 
de locaties uitgezocht. Het ontwerp 
en het grondwerk is uitbesteed aan 
een aannemer die in vaste planten 
gespecialiseerd is. De werkzaam-
heden vinden plaats in de weken 24 
t/m 27.

vallen en opstaan. Maar de opzet 
is goed en de gemeente en de sa-
menwerkende partners Cardanus, 
de politie en woongroep Holland zijn 
van goede wil. Heleen: “En de pro-
grammamanager buurtbeheer van 
de gemeente, Martin van Bruggen, 
trekt er erg hard aan.” 
Marga: “Laatst heeft een aantal 
mensen dat actief is binnen buurt-
beheer gesproken met wethouder 
Jeroen Verheijen. Hij was benieuwd 
naar onze ervaringen. Ik vind dat 
een goed initiatief. Maar ik vind dat 
er nog veel meer door de gemeente 
met de actieve bewoners gesproken 
moet worden.” 

Buurtbewoners weten 
ons te vinden
In sommige buurten, zoals Meer-
wijk, is het moeilijk om bewoners 
te interesseren voor buurtbeheer. 
Zowel Heleen als Marga hebben in 
hun buurt die ervaring niet. 
Heleen: “Het bewonersoverleg dat 
elke zes weken op een dinsdag-
avond plaatsvindt op het Pondero-
saplein wordt goed bezocht door 
buurtbewoners. Mensen weten ons 
te vinden en kaarten daar zaken 
aan. Daarnaast ontvangen onge-
veer 70 tot 80 mensen uit interesse 
het verslag van dit overleg. Ook no-
digen we zelf bewoners uit om naar 
het overleg te komen. Zo hebben 
we onlangs een groepje jeugd ge-
vraagd om mee te denken over het 
inrichten van speelterreinen in onze 
buurt. We hopen dat we dat vanuit 
buurtbeheer kunnen regelen.”
De buurten hebben tegenwoordig 
wat meer geld te besteden. Met de 
nieuwe opzet van buurtbeheer is ook 
geregeld dat alle buurten een eigen 
budget hebben. En daar kunnen ze, 
volgens Heleen, prima mee uit de 
voeten. Marga is wat voorzichtiger, 
maar ook zij geeft aan dat er altijd 
wel een potje met geld is om zaken 
uit te voeren. 

Steunpunt in De Legmeer
Ook in De Legmeer is er elke zes 
weken bewonersoverleg. Daarnaast 
heeft het buurtbeheer een vast 
steunpunt op het Legmeerplein. 
Iedere woensdagochtend ontvangt 
buurtbewoonster Ria Bosch daar 
tussen 11 en 12 uur buurtbewoners. 
Marga laat zich er ook regelmatig 



OUDER DAN 65 JAAR?

DECLAREER HET MAAR!

Het Declaratiefonds betaalt de rekening.

Tot  110 per persoon, per jaar

Ga langs sociale zaken

Meer weten?

Meer weten?

Bel op werkdagen 
tussen 9.00 en 11.00 uur 
naar 0297 - 51 32 55. 
Dat is het telefoonnummer van 
het cluster Werk en Bijstand.

Of vul de bon hiernaast in en 
stuur hem zonder postzegel
op naar:

Gemeente Aalsmeer/Uithoorn
T.a.v. het cluster Werk en Bijstand
Antwoordnummer 30
1420 VB Uithoorn

Wij nemen dan binnenkort 
contact met u op.

Naam

Adres

Postcode + Woonplaats

Telefoonnummer

 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
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WERK IN 
UITVOERING

AFRONDENDE 
WERKZAAMHEDEN 
AMSTELPLEIN

Tijdelijke omleidingsroute 
noodzakelijk
Vanaf maandag 30 juni t/m vrijdag 
25 juli 2008 zullen afrondende werk-
zaamheden worden verricht nabij het 
Amstelplein in Uithoorn. Hierdoor zal 
onder andere de rijbaan van het Am-
stelplein tijdelijk afgesloten zijn voor 
doorgaand verkeer. De  tijdelijke om-
leidingsroute zal lopen via: Laan van 
Meerwijk, Aan de Molenvliet, Schans, 
Kaag, en Schoolstraat (zie kaartje 
hiernaast). Vanwege deze werk-
zaamheden wordt de bereikbaarheid 
van de winkels tijdelijk belemmerd. 
Maar de winkels zijn via de trottoirs 
wel bereikbaar. Ter hoogte van uit-
zendbureau Randstad wordt een 
oversteek gemaakt met rijplaten. Om-
wonenden krijgen hierover een brief. 
De werkzaamheden worden door 
aannemer Thesis bouw uitgevoerd in 
opdracht van de ontwikkelaar en de 
gemeente Uithoorn. Mocht u hierover 
nog vragen hebben, dan kunt u zich 
wenden tot de heer Louwerse van de 
gemeente Uithoorn 0297-51 31 11 
of u bezoekt de website van Thesis 
Bouw, www.thesisbouw.nl

ONDERHOUDS-
WERKZAAMHEDEN 
BESTRATINGEN

Door heel Uithoorn gaat BAM Wegen 
bv, Regio Noordwest het komende 
half jaar herstraatwerkzaamheden 
uitvoeren. Deze werkzaamheden 
worden begeleid door Grontmij Ne-
derland bv namens de gemeente. 
Zodra er bij u in de buurt/straat her-
straatwerkzaamheden worden uitge-
voerd krijgt u hierover een brief. Wilt 
u na lezing van die brief nog meer 
weten dan kunt u contact opnemen 
met de heer Disseldorp of de heer 
Schrijvers van Grontmij. De heer Dis-
seldorp is bereikbaar op 06 55 30 49 
86 en de heer Schrijvers is bereikbaar 
op 06 22 48 61 19.

LOPENDE 
PROJECTEN

• Aansluiting Randweg-Legmeer-
dijk permanent afgesloten

• Grootschalige renovatie buiten-
ruimte Europarei

• Evenementenlaan tussen het 
KDO-sportpark en de Anjerlaan 
afgesloten voor alle verkeer vanaf 
18 juni t/m 11 juli 2008 vanwege 
herstraatwerkzaamheden.

Meer informatie (of uitgebreide toe-
lichting) over de lopende projecten 
kunt u vinden op de website: www.
uithoorn.nl/actueel/werkinuitvoering.

Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· onderliggende stukken
kunt u contact opnemen 
met de griffi er. 

Als u in wilt spreken in de 
raadsvergadering moet u zich 
even aanmelden bij de griffi er. 
Aanmelden kan tot 12.00 uur 
op de dag van de raadverga-
dering.

E-mail: griffi e@uithoorn.nl. 
Telefoon: 513 963

Nieuws uit de
gemeenteraad

Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad 
van Uithoorn op donderdag 26 juni 2008 in het gemeentehuis (kantine).
De bijeenkomst begint om 17.00 uur met het Informatief Beraad en wordt na 
een korte schorsing om 18.30 uur gevolgd door de Raadsvergadering. De 
vergadering sluit uiterlijk om 20.30 uur.

De voorzitter van de raad, Mevrouw H.L. Groen.

Blok Tijd Onderwerp  Actie
INFORMATIEF BERAAD

1 17.00-17.05 Opening - agenda Informatief Beraad Voorzitter:
   Mevr. D.J. Zijlstra
1.1 17.05-17.15 Inspreken burgers (in principe bij het betreffende agendapunt)  Inwoners/ raadsleden
  indien aangemeld. 
1.2 17.15-17.25 Mededelingen:raadsleden/portefeuillehouders en uit de regio. Raads-/collegeleden
1.3 17.25-17.45  Voorstel van het college over de stand van zaken met betrekking tot 
  gemeentegaranties en deelnemingen en hoe daar mee om te gaan. 
  Doel: Informatieve bespreking in de raad en met het college ter voorbereiding 
  op politiek debat en besluitvorming. RV08.27
1.4 17.45-18.05 Beleidsnotitie Vrijwilligerswerk voorstel van het college met de kaders vanuit  
  de kadernota Wmo-beleid, met de voorgeschiedenis en met de aanbevelingen 
  over vrijwilligersbeleid in Uithoorn. Doel: Informatieve bespreking in de raad en 
  met het college ter voorbereiding op politiek debat en besluitvorming. RV08.25
1.5 18.05-18.25 Notitie over de democratische legitimiteit van de Stadsregio van de hand van 
  het dagelijks bestuur van dit orgaan. Doel: Informatieve bespreking in de raad 
  van deze notitie mede in relatie tot de ontwikkeling van het bovenlokaal bestuur.
 18.25 Sluiting en korte schorsing voorzitter

RAADSVERGADERING
2 18.30-19.00 Opening - stilte - primus Voorzitter:
   Mevr. H.L. Groen
2.1  Agenda raadsvergadering 26.06.08 Voorz/leden
2.2  Mededelingen
2.3  Besluitenlijst raad: 12.06.08  Raadsleden
2.4  Ingekomen stukken
2.5  Spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende agendapunt)  Inwoners/ raadsleden
  indien aangemeld.

POLITIEK DEBAT
3 19.00-19.15 Interpellatie door raadsleden. Reactie van college.   Raads-/collegeleden
  Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording door college.
3.1 19.15-19.25 Opstellen Gemeentelijk Rioleringsplan 4 (GRP4) fase2 en varianten. Presentatie 
  en voorstel van het college om over te gaan tot het maken van een keuze voor 
  een variant. Doel:Politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming. RV08.19
3.2  19.25-19.35 Nota van Uitgangspunten Structuurvisie Uithoorn. Voorstel van het college om 
  over te gaan tot het vaststellen van de Nota. Doel: Politiek debat ter 
  voorbereiding op de  besluitvorming. RV08.16
3.3 19.35-19.45 Defi nitieve ontwerptekeningen en nieuwe raming kosten 4e fase Busbaan. 
  Voorstel van het college. Doel: Politiek debat ter voorbereiding op de 
  besluitvorming. RV08.20
3.4 19.45-19.55 Begroting 2009 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en de notitie 
  “Kansen en bedreigingen”. Doel: Politiek debat ter voorbereiding op de 
  besluitvorming. RV08.17
  Indiening van moties en amendementen: vindt zoveel mogelijk plaats bij de  Raadsleden
  agendapunten. Eventueel voorstel van orde over wijziging van de behandeling 
  van de hamerstukken, naar aanleiding van insprekers.
 19.55-20.05 Einde beraadslagingen - Schorsing Politiek beraad fracties                        
  (afhankelijk van eindtijd van het voorgaande blok zijn de stemmingen eerder)

STEMMINGEN
4 20.05– 20.15 Stemmingen over ingediende amendementen en moties, voorafgegaan door: Raads-/collegeleden
  1. advies van college
  2. stemverklaringen (eventueel)
4.1 20.15-20.25 Stemming over geagendeerde onderwerpen uit het politiek debat  Raadsleden
  (eventueel stemverklaringen).
4.2 20.25-20.30 Stemming over de volgende (hamer)stukken:
  1. Invoering nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening (WRO). RV08.18
  2. Bekrachtiging geheimhouding RV08.21
 20.30 SLUITING OPENBARE VERGADERING Voorzitter
  Stukken voor de openbare vergadering liggen o.a. bij de griffi e ter inzage.

Het betreft een school voor 
voortgezet speciaal on-

derwijs voor kinderen 
in de leeftijdscatego-

rie van 12  tot 16 
jaar. De Praktijk

school Konin-
gin Emma  

heeft
 

nu nog een schoolgebouw in Hoofd-
dorp maar wil zich graag vestigen in 
het midden van de regio waar de kin-
deren wonen die er op school gaan. 
De Raad van State heeft bepaald 
dat de gemeente Uithoorn de huis-
vestingsplicht voor deze school op 
zich dient te nemen. Voor Uithoorn 
betekent de komst van deze school 
een goede aanvulling op het al be-
staande brede onderwijsaanbod. In 

de samenwerkingsovereen-
komst is onder andere 

vastgelegd dat de 
gemeente 

School voor praktijkonderwijs 
vestigt zich in Uithoorn

verantwoordelijk is voor de locatie-
keuze, het stedenbouwkundig plan 
en de toetsing van naleving van 
gemeentelijke randvoorwaarden. 
Het schoolbestuur is bouwheer en 
daarmee verantwoordelijk voor het 
ontwerp en de realisatie van het 
schoolgebouw. De gemeente is in-

Wethouder Monique Oudshoorn en mevrouw Sophie de Boer, 
lid college van bestuur van de Dunamare onderwijsgroep, heb-
ben nog net voor de zomervakantie op donderdag 19 juni een 
samenwerkingsovereenkomst getekend ten behoeve van een 
nieuw schoolgebouw voor de Praktijkschool Koningin Emma 
in de gemeente Uithoorn. 

middels een onderzoek gestart naar 
de meest geschikte locatie voor het 
schoolgebouw. Naar verwachting 
zal de school in de zomer van 2010 
haar deuren openen. 
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De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een 
wekelijkse publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze 
rubriek staan offi ciële mededelingen en bekendmakingen 
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien 
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er 
bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mo-
gelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht 
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Pu-
bliekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar 
gemeente@uithoorn.nl. U kunt de offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden 
ingekeken. De stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk 
informatiecentrum (Laan van Meerwijk 16) tijdens de ope-
ningstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven liggen de 
stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare 
bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De ope-
ningstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en de 
openbare bibliotheek kunt u vinden in de colofon.  
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden ge-
maakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester 
en wethouders van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij 
anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen be-
langhebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voor-
zien zijn van motivatie en schriftelijk worden ingediend bij 
burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meer-
wijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de 
bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een 
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent 
dat de vergunning voor het verstrijken van de termijn al kan 
zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van 
de vergunning, kan een voorlopige voorziening worden aan-
gevraagd. Het aanvragen van een voorlopige voorziening 
kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissements-
rechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voor-
lopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor 
het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door 
de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van 
onze beslissing in beroep kunt gaan bij de sector be-
stuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW 
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift 
door de rechtbank worden u griffi ekosten in rekening ge-
bracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende 
werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift 
kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling 
nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht.

 TER INZAGE
Ontwerp-bestemmingsplan De Legmeer
Info: Mw. M. Stappers, tel. 513 276. Inzageperiode: t/m 3 juli 2008
Voornemen wijziging bestemmingsplan landelijk Gebied 
voor percelen Poelweg 44-46 (art. 11 WRO)
Info: mw. M. Stappers, tel. 513 276. Inzageperiode: t/m 3 juli 2008
Beleidsregels Wet Inburgering. Info: Afd. Dienstverlening, 
Dhr. C. Bakker, tel. 513 255. Inzageperiode: t/m 12 juli 2008 
Vergunning Wet Milieubeheer t.b.v. tankstation Tinq b.v.,
Zijdelweg 53 Uithoorn. Info: de heer J.J. Vennik, tel. 513 223. 
Inzageperiode: t/m 16 juli 2008 
Concept- waardevolle bomenlijst en - wijziging APV. Info: 
Mw. M. Kerstens, tel.: 513 241. Inzageperiode: t/m 16 juli 2008
Beleidsregels schuldhulpverlening. Info: afdeling Dienstverlening, 
mevrouw D. Veurink, tel. 513 941. Inzageperiode: t/m 18 juli 2008

 INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/
 AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indie-
nen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Het Fort 40, sloopaanvraag voor het slopen van een woning.
- Poelweg 12, reguliere bouwaanvraag voor het veranderen van 

kasruimte naar opslag en verwerkingsruimte.
- Vuurlijn t/o nr. 56, lichte bouwaanvraag voor het gedeeltelijk 

veranderen van een damsluis.
Thamerdal
- Karel Doormanlaan 30, Bouwaanvraag fase 1 voor het vergro-

ten van een woning.
Dorpscentrum
- Thamerlaan 2, lichte bouwaanvraag voor het gedeeltelijk veran-

deren van een hek.
Legmeer-West
- Haas 17 tm 27, Bouwaanvraag fase 1 voor het vergroten van 

twee praktijkruimtes.
- Mol 16, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dak-

kapel.
- Bosmuis 28, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van een 

schuur.
Zijdelwaard
- Anna Blamanlaan 18, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen 

van een dakkapel aan de voorzijde.
Burg. Kootpark
- Zijdelweg 33, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een 

dakkapel aan de voor- en achterzijde.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Wilhelminakade en C. Verolmelaan, reguliere bouwaanvraag 

voor het plaatsen van 2 reklameborden.

 KENNISGEVING VOORGENOMEN VRIJSTELLING VAN 
 BESTEMMINGSPLAN EN/OF DOORBREKING VAN 
 AANHOUDINGSGROND ARTIKEL 50.1 WONINGWET/
 AANLEGVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken 
hun voornemen bekend om met toepassing van artikel 19 lid 3 van 
de WRO vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan 
en daarna bouwvergunning te verlenen voor het (de) hierna te noe-
men bouwplan(nen):
De Kwakel
- Fresialaan 18, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een 

dakopbouw aan de achterzijde en een dakkapel aan de voor-
zijde.

Meerwijk-Oost
- Fermoor 20, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een 

schutting aan de zijkant van de woning.
Genoemde bouwplannen liggen van 27 juni 2008 tot en met 7 au-
gustus 2008 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeente-
huis. Binnen deze termijn van zes weken kan een ieder tegen het 

voornemen van burgemeester en wethouders schriftelijk zienswij-
zen kenbaar maken.

 VERLEENDE VERGUNNINGEN/VRIJSTELLINGEN/
 ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende vrijstel-
lingen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u 
bovenaan  in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Vuurlijn 66, vergunning voor het vernieuwen en vergroten van 

een schuur en een overkapping. Bezwaar: t/m 28 juli 2008.
- Poelweg 4, vergunning voor het slopen van een verdeelstation. 
 Bezwaar: t/m 28 juli 2008.
-    Het Fort 46, vergunning voor de heer M. Hogenboom voor het 

kappen van 3 populieren rond de Fortgracht De Kwakel. 
 Bezwaar: t/m 6 augustus 2008
-    Hoofdweg 19,  vergunning aan Takii Europe B.V. voor het ver-

breden van de uitweg van het perceel Hoofdweg 19. 
 Bezwaar t/m 4 augustus 2008
-    Fresialaan 7,  ontheffi ng aan de heer Van der Hoort voor het 

schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens de EK buurt-
bijeenkomst op 21 juni 2008. Bezwaar t/m 4 augustus 2008

-    Vuurlijn 24, verklaring van geen bezwaar aan H.S.V. Thamen 
voor het organiseren van het softbaltoernooi “Koninkrijk Spelen” 
op 22 juli 2008.

Meerwijk-Oost
- Fermoor 29, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel 

aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 25 juli 2008.
- Grift 62, vergunning  voor het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde. Bezwaar: t/m 25 juli 2008
- Schans 108, vergunning aan de exploitant van Café de Her-

bergh 1883 voor het exploiteren van horecabedrijf voor het jaar 
2008. Bezwaar t/m 4 augustus 2008

- Amstelplein 67 3a, vergunning aan de exploitant van Flying Fish 
Nakamura voor het exploiteren van horecabedrijf voor het jaar 
2008. Bezwaar t/m 4 augustus 2008

Thamerdal
- Troelstralaan 21, vergunning voor het plaatsen van een dak-

kapel aan de voor- en achterzijde. Bezwaar: t/m 25 juli 2008.
- Schaepmanlaan 35, vergunning voor het plaatsen van een dak-

kapel aan de voor- en achterzijde. Bezwaar: t/m 28 juli 2008.
- Tromplaan, Verlenging van de vergunning aan Etro Vastgoed 

voor de ingebruikname gemeentegrond voor het plaatsen van 
1 schaftkeet, 1 container en 1 ecotoilet tot en met 11 juli 2008. 
Bezwaar t/m 4 augustus 2008

Legmeer-West
- Veldmuis 16, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel 

aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 28 juli 2008.
- Vogellaan 106, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel 

aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 30 juli 2008.
Dorpscentrum
- Marktplein, vergunning aan de heer Jansen voor het innemen 

van een standplaats op de weekmarkt voor de verkoop van 
hobbyartikelen. Bezwaar t/m 4 augustus 2008

Uithoorn en De Kwakel
- Vergunning aan Bizon Buitenreclame voor het plaatsen van 

20 reclameborden om bekendheid te geven aan de Open dag 
op 14 september 2008 van Dans en Party Centrum Colijn. 
Bezwaar t/m 4 augustus 2008 

 WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij 
een melding hebben ontvangen, als bedoeld in artikel 8.40 van de 
Wet milieubeheer, van De Ruiter Innovations b.v., Hoofdweg 131-
133 te De Kwakel (glastuinbouwbedrijf).
Op de inrichting zijn de voorschriften van het Besluit glastuinbouw 
milieubeheer van toepassing. Hierdoor vervalt de vergunningplicht 
op grond van de Wet milieubeheer. De Algemene wet bestuurs-
recht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen 
of het instellen van beroep.
Uithoorn, 25 juni 2008

Proefproject 
Persoons-
gebonden 
budget Wmo
Op 1 juli 2008 begint de ge-
meente Uithoorn met een 
proefproject Persoonsgebon-
den budget (PGB) rondom het 
toekennen van een voorzie-
ning in het kader van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteu-
ning (Wmo). 

Gedurende de proefperiode ver-
strekt de gemeente een PGB ter 
hoogte van maximaal de catalo-
guswaarde van de noodzakelijke 
voorziening. De proef loopt tot 31 
december 2008. 

Voor wie?
De proef geldt uitsluitend voor het 
aanvragen van een scootmobiel, 
een (elektrische) rolstoel of een drie-
wielfi ets. De proef is bedoeld voor 
aanvragers die zelf de voorziening 
willen uitkiezen en aanschaffen. 

Voorwaarden 
Het proefproject PGB kent een aan-
tal voorwaarden. Bijvoorbeeld dat de 
voorziening wordt aangeschaft bij 
een gecertifi ceerde leverancier. De 
voorziening moet voorzien zijn van 
een CE-keurmerk. Er wordt geen 
PGB verstrekt voor voorzieningen 
voor kortdurend gebruik.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het proefpro-
ject PGB? Dan kunt u op werkdagen 
van 8.30-12.30 uur terecht bij het Lo-
ket wonen, welzijn en zorg Uithoorn. 
Het Loket is in het gemeentehuis en 
is tijdens deze uren telefonisch be-
reikbaar via nummer 0297-513131. 
Uw vragen kunt u ook mailen naar 
loketwwz@uithoorn.nl.

ALGEMENE 
INFORMATIE

Welkom in onze natuurgebieden!

Ik wil het werk van Landschap Noord-Holland steunen
en geef mij hierbij op als Beschermer. Ik machtig 

Landschap Noord-Holland, tot wederopzegging, jaarlijks een bedrag van 
......................... (min.  20,-) van mijn bank- of girorekening af te schrijven.

Ja, ik word Beschermer!

Voorletter(s): m/v Achternaam:

Adres:

Postcode:  Plaats:

Geboortedatum:   Tel:

E-mailadres:

Bank/girorekening:

Stuur deze bon in een envelop 
zonder postzegel naar: 
Landschap Noord-Holland,
Antwoordnummer 263, 
1900 VB Castricum

Handtekening:

9
0

3
2

Vindt u de natuur dichtbij ook zo belangrijk? Help ons mee 
de natuur te beschermen en word Beschermer van Landschap 
Noord-Holland: voor  20,- per jaar (meer mag ook) ontvangt 
u een beschermerspas met gratis toegang tot onze natuur-
gebieden, onze Natuurgids en 4x per jaar ons tijdschrift. 
Bel nú 0251-362762

www.landschapnoordholland.nl

Natuur dichtbij !
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

De Ronde Venen: Alle diensten van 
de huisartsen worden gedaan vanuit 
de huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het hele 
weekend, feestdagen en voor werk-
dagen van 17.00 u. tot de volgende 
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden via huisartsenpost Ziekenhuis 
Amstelveen, tel. 020-4562000.

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Dorpsstraat 
39, tel: 0297-286262. Open: ma. t/m 
vr. 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.*
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg 
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m vr 
8.30-18.00 u; za 10.00-12.30 u.
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.00-18.00 u; 
za 9.00-12.30 u. 
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij apotheek Pelaene Hof, 
Terschellingkade 2, 3446 BK 
Woerden, tel. 0348-480481.

sTIChTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939.
Behandeling
na tel. afspraak
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

VERLOskUNDIGEN
D.R.V.

Mijdrecht: Croonstadtlaan 1, tel: 
0297-272300. Tel. inschrijfu.: ma 
16.30-18.00; di 13.30-14.30 u.

psyChOLOGIsChE
hULpVERLENING

De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische 
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons 
klin. psychol./psychotherap. en me-
dew. 0297-285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, R. 
Rap, tel: 0297-286436
Nes a.d. Amstel/Uithoorn: Praktijk 
voor Eerstelijnspsychologie Nes 
a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk, 
gezondheidszorgpsycholoog (BIG 
geregistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@hetnet.
nl; www.psychoprakt.nl

sTIChTING IMET
De Ronde Venen: Gespecialiseerde 
praktijk voor behandeling van angst-, 
dwang-, identiteits- en eetstoornis-
sen. Landelijk infonr. 071-5234234. 
www.imet.nl

sTIChTING
REChTswINkEL

De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreekuur is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.
In juli en augustus geen spreeku.

VVV/ANwB
VVV De Ronde Venen/ 
Vinkeveense Plassen:
Herenweg 144, 3645 DT 
Vinkeveen, tel: 0297-214231. 
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr 
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/ANWB Uithoorn: 
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH 
Uithoorn, tel. 0297-532725. 
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.30-
13.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00 
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

zORG & 
DIENsTVERLENING

De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-288288. 
Geopend op werkdagen 8.30-17.00 
u (maatschappelijk werk, thuis-
zorg, jeugdgezondheidszorg). Voor 
informatie over allerlei mogelijkheden 
van zorg: Zuwe Service, tel. 0900-
2359893.
Jeugdgezondheidszorg: tel. 
0346-552930. Pedagogisch bureau: 
tel. 0346-581487. Voor ouders van 
kinderen van 0-12 jr.
Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ): voor info., advies of 
aanmelding voor thuiszorg, verpleeg-
thuiszorg, opname in een verzorging-
huis of verpleeghuis kunt u contact 
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, tel. 
0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. Open: 
ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

Slachtofferhulp biedt gratis prak-
tische, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachtoffers en 
betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschillende spreekuren 
in de regio, zonder wachtlijst. Bel 
voor een afspraak of voor meer info: 
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl

Verschijnt woensdag

EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIJDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf, 
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN

EDItIE 3:
UItHooRN,
NEs A/D AMstEl,
DE kWAkEl

Redactiekantoor
Aanleveren van kopij, 
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl

Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Internet www.meerbode.nl

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Caroline Stroër

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

Centrale administratie:
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

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

120e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 14.950

EDItIE 3
oPlAAg 13.150

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

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 toe-
stemming van de uitgever!

WWW.MEERBoDE.Nl

COLOFON

Vaderdagpartijtje op
De Trekvogel
Regio - De vaders van de kinde-
ren van de groepen 1 t/m 4 van OBS 
De Trekvogel kregen dit jaar wel een 
heel bijzonder cadeau.
Op zondag 15 juni kregen de va-
ders van hun kinderen een uitnodi-
ging voor een vaderdagpartijtje op 
maandag 16 juni. 
Alle kinderen hadden voor hun va-
der een uitnodiging in elkaar ge-
knutseld.
Op maandag 16 juni moesten de va-
ders zich melden met hun kind op 
het sportveld aan de Roerdomp ter 
hoogte van OBS De Trekvogel.

Zij moesten een dienblad en een 
emmer meenemen. De vaders had-
den werkelijk geen idee wat hun te 
wachten stond. 
Maar dat veranderde al snel. Op 
het sportveld was een soort water-
baan uitgezet. Na het opwarmen 
van de spieren, waarbij de vaders 
de kinderen op hun nek en rug over 
het voetbalveld hadden gesjouwd, 
moesten de vaders al balancerend 
op een evenwichtsbalk, bekers wa-
ter op een dienblad naar de over-

kant brengen. De kinderen probeer-
den dat natuurlijk te verhinderen 
door het gooien van sokballen naar 
hun vaders. Menig vader haalde niet 
droog de overkant. Dat ook vele kin-
deren nat werden was natuurlijk te 
verwachten, want de vaders lieten 
zich natuurlijk niet zomaar beetne-
men door hun schatjes.

Tweede spel
Het tweede spel, ballontrappen, was 
ook een groot succes. De kinderen 
trapten de ballonnen van de vaders 
al snel kapot. Andersom was het een 
stuk lastiger. De kinderen sprongen 
en renden wat soepeler over het 
veld, maar uiteindelijk waren de va-
ders toch de grote winnaars. En dat 
hoort natuurlijk op een vaderdag-
partijtje.

Na de spelletjes kregen de kinderen 
en hun vaders een fantastisch buf-
fet aangeboden door de moeders. In 
de hal van OBS De Trekvogel ston-
den allerlei lekkere hapjes. De va-
ders en de kinderen hebben ervan 
gesmuld! Tot slot van het vaderdag-

partijtje werden de vaders gehul-
digd door hun kinderen. “Voor papa, 
luister even allemaal, deze avond is 
héél speciaal. Vaderdag 2008, vie-
ren we op school. Wie had dat ge-
dacht? Samen sporten, samen eten, 

het is een avond om nooit te verge-
ten. Vanavond bleek ook maar weer: 
Mijn vader is de kampioen, keer op 
keer. Papa, deze medaille is voor 
mijn kampioen, dus voor jou, OM-
DAT IK ZOVEEL VAN JE HOU!!”

Film in de Veenhartkerk
Mijdrecht - Komende vrijdag 27 ju-
ni is er weer Veenhartfilmavond. De 
Veenhartfilmavond is voor ieder-
een die dicht bij huis wil genieten 
van de betere films en er vrijblijvend 
over door wil praten, met openheid 
en respect voor ieders opvatting. 
De Veenhartkerk is een kerk die op 
een eigentijdse en creatieve manier 
kerk probeert te zijn. Een kerk die 
er niet alleen wil zijn voor zichzelf, 
maar voor De Ronde Venen. Ze wil 
een plek zijn waar ruimte is voor ie-
dereen die bezig is met religie of na-
denkt over zingeving. Alle activitei-
ten, ook de Veenhartfilmavonden, 
zijn bedoeld om op een uitdagende 

manier met religie en zingeving be-
zig te zijn. 
De Veenhartfilmavond is in het ge-
bouw van de Veenhartkerk aan  
Grutto 2a te Mijdrecht. Vanaf 20.00 
uur is de zaal open en de film start 
om 20.30 uur, entree 4,00 euro. De 
film wordt vertoond op een groot 
scherm en na afloop is er een drank-
je en gelegenheid om na te praten.
Wil je weten welke film er draait of 
wil je meer informatie over de filma-
vonden? Kijk op de website 
www.veenhartkerk.nl en geef je op 
voor de Veenhartfilmladder, dan 
word je maandelijks op de hoogte 
gehouden. 

Uitgaansdag bejaarden 
De Hoef
De Hoef - Zo rond de langste dag 
van het jaar gaan de ouderen van 
De Hoef weer op stap. Voor de 55ste 
keer een bus vol. 

Chauffeur Arie Cats had er zin in, 
het weer was goed, op weg naar de 
Peel in Brabant. Eenieder keek zijn 
ogen uit bij de verzamelingen van 
Wim van Schayik. Je kon het zo gek 
niet bedenken of hij had het staan. 

Spullen van vroeger, helemaal op-
geknapt: tractoren, motoren, ge-
reedschap, huisraad, naaimachines, 
radio & TV enz. enz. En mooie ver-
halen erbij.

Na het twaalfuurtje naar de fami-
lie Fransen in Horssen. Een bijzon-
der bedrijf: zij telen druiven en slak-
ken. Een enthousiast verhaal en uit-
leg bij de druivenranken.  Natuurlijk 
wijn of jam gekocht om thuis na te 
genieten.

Weer in De Hoef, in restaurant de 
Strooppot, had Marcel Kentrop zijn 
beste beentje voorgezet. Een hele 

goede afsluiting van een bijzonde-
re en gezellige dag. 
Allen die aan deze dag hebben bij-
gedragen en gesponsord:  hartelijk 
bedankt!

(Uitsluitend) pinnen bij C1000 
De Ronde Venen
Wilnis - Bij de heropening van de 
C1000 in Wilnis is er ook op de kas-
sa-afdeling iets veranderd, er zijn 
namelijk twee kassa’s ingesteld 
waar uitsluitend gepind kan wor-
den. De afgelopen weken was het 
zeker even wennen doordat het 
nog vrij ongebruikelijk is bij super-
markten, zowel klanten als perso-
neel vonden het best nog wel las-
tig. Dit jaar zal er ook landelijk een 
actie starten om het pinnen te be-
vorderen, reden hiervoor is dat pin-
nen sneller werkt dan contant beta-
len, maar vooral omdat het een stuk 
veiliger is.
Dit jaar zijn er bijvoorbeeld in de 
eerste 4 maanden al 12 supermark-
ten van C1000 overvallen, dat is al 
meer dan in heel 2007.
De veiligheid van het personeel is 
daarom voorop gesteld en is er ge-

start met twee pinkassa`s, zodat er 
minder geld aanwezig is in de su-
permarkt. Bovendien is het came-
rasysteem flink uitgebreid en zijn 
er enkele tientallen camera`s in de 
gehele supermarkt opgesteld, dat 
dit effectief is blijkt wel uit de ge-
regelde contacten met het recher-
cheteam van de politie, mede door 
opgestuurde beelden zijn er de af-
gelopen jaren al diverse winkeldie-
ven opgepakt. Wat het pinnen be-
treft is er natuurlijk altijd een kassa 
geopend waar ook met contant geld 
betaald kan worden, bovendien kan 
er bij deze kassa’s ook extra gepind 
worden wat als voordeel heeft dat 
de hoeveelheid geld aanwezig ook 
nog eens afneemt. Liefst zien ze bij 
de C1000 in Wilnis echter dat er uit-
sluitend gepind wordt, voor grote of 
kleine bedragen dat maakt niets uit.

MORPHEUS RUIMT OP

www.morpheus.nl

Hilversum Vaartweg 4. tel. 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11. tel. 030 - 2314984

Donderdag koopavond

Bilthoven Julianalaan 43. tel. 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74. tel. 0297 - 281054
Vrijdag koopavond

BOXSPRINGS | MATRASSEN | SLAAPKAMERS | LINNENKASTEN
TIENERBEDDEN | DEKBEDOVERTREKKEN | DEKBEDDEN | KUSSENS

10%TOT70%
KORTING

BOXSPRING COMBINATIE
VANAF € 1.499,-
INCLUSIEF MATRASSEN
VANAF € 2.399,-

www.decombinatie.web-log.nl/
www.decombinatie.info

Nu het Nederlands elftal 
donderdagavond niet de halve 
fi nale speelt maar Guus Hiddink zijn 
Russische gladiatoren zal laten spelen 
tegen Spanje, kan ondergetekende 
zich weer richten op de arena van de 
Rondeveense raad. Middelpunt van 
deze arena zal zijn wethouder Van 
Breukelen. Deze altijd naar eenieder 
lachende wethouder zal nu toch echt 
moeten gaan uitleggen wat hij heeft  
gedaan met het jongerencentrum 
Allround. En men mag hopen dat 
de Rondeveense raadslieden niet 
andermaal met zich laten sollen en nu 
echt de onderste steen boven willen 
hebben. Er kunnen hier namelijk twee 
dingen aan de hand zijn: de wethouder 
denkt dat hij een goede deal heeft 
gesloten of hij heeft moedwillig de 
Allround verhuurd om van twee lastige 
problemen af te zijn. Het ene is de 
overlast van het café van de toekomstige 
huurder voor de vrijdag- en zaterdag 
avond van het jongerencentrum. En het 
andere, het moeilijk draaiende houden 
van het jongerencentrum. Het eerste 
zou betekenen dat hij onbekwaam is 
voor zijn vak en de consequentie rode 
kaart. Het tweede zou betekenen dat hij 
moedwillig buiten de raad om een deal 
heeft gesloten die moeilijk omkeerbaar 
is waar hij de raad om toestemming voor 
had moeten vragen. Een schoffering 
van de raad en de consequentie gele 
kaart. Wat heeft deze wethouder nou 

eigenlijk gedaan? Hij verhuurt het 
niet commerciële jongerencentrum 
aan een commerciële uitbater voor 
de vrijdag- en zaterdagavond, voor 
een niet commerciële prijs, namelijk 
26.000 euro per jaar voor een periode 
van vijf jaar, met nog een optie voor 
nog eens vijf. Extra vreemd is het dat 
hij tijdens het maken van deze op zich 
zelf alle opmerkelijke deal in gesprek 
was met een aantal ondernemers om 
een discotheek te realiseren in het 
Rondeveense. Dat hij deze ondernemers 
hierbij een zeer oneerlijke concurrentie 
geeft, schijnt de wethouder niet te 
deren, er is ruimte genoeg voor iedereen 
volgens de wethouder. Dezelfde 
wethouder die eerder twijfels had of er 
wel genoeg animo zou zijn voor  één 
discotheek in het Rondeveense. Dat 
door deze deal het jongerencentrum 
de belangrijkste avonden van de week 
niet meer beschikbaar is voor het 
jongerenwerk deert hem ook niks. Dat 
was toch altijd moeilijk te regelen. En 
waarom het jongerencentrum niet in 
eigenbeheer deze disco-avonden zou 
kunnen organiseren is al helemaal 
een vraagteken. Zou er eindelijk 
eens geld binnenkomen waar andere 
evenementen mee bekostigd kunnen 
worden of zou er misschien zelfs eens 
budget zijn voor meer uren voor de 
jongerenwerkers. Niet meer en  niet 
minder.

De Kletsmajoor

Kletsmajoor

Rood of geel ......



Vinkeveen - Beleef het verleden in 
beeld en geluid in Museum De Ron-
de Venen! De provincie Utrecht trak-
teert in 2008 twee keer op een Gra-
tis Rondje Musea. Zaterdag 5 juli en 
zondag 6 juli is Museum De Ronde 
Venen extra lang geopend en gratis 
te bezoeken. Zondagmiddag wor-
den boeiende verhalen verteld door 
vertelkring De Schatkist.  
Tijdens het Gratis Rondje Musea is 
ook de expositie “Devotie: geloven 
en beleven in De Ronde Venen” gra-
tis te bezoeken. Deze tentoonstel-
ling biedt een bijzonder inkijkje in 
de huiskamers van twee verschillen-
de christelijke gezinnen, waarin de-
votie een grote plaats inneemt. Een 
grote verzameling alledaagse religi-
euze voorwerpen uit de 20e eeuw 
vormt samen een feest van herken-
baarheid. De tentoonstelling komt 
extra tot leven door de boeiende 
verhalen van vertelkring De Schat-
kist. Op zondag 6 juli laten vertellers 
zich inspireren door hun omgeving 
en nemen bezoekers en toehoor-
ders mee in een wereld van fanta-
sie en dromen. De vaste presentatie 
van het museum toont het zware le-
ven van de veenarbeiders. De Ron-
de Venen was vroeger een nat ge-
bied, de thuisplaats van harde wer-
kers die lange dagen maakten met 
het ontginnen van het veengebied. 
Tegenwoordig zijn de dorpskernen 
vooral forensenplaatsen voor het in-
dustriële Mijdrecht. De sporen van 
het verleden blijken steeds meer te 
vervagen, maar het museum houdt 
herinneringen aan het verleden le-
vend. Indrukwekkende historische 

kaarten, unieke documenten, oude 
foto’s en vele gereedschappen wor-
den tentoongesteld in het museum 
en geven met elkaar een beeld van 
vervlogen tijden.
Tijdens het Gratis Rondje Musea is 
het museum op zaterdag en zondag 
van 09.00 tot 17.00 uur geopend. 
Vertelkring De Schatkist is zondag 
6 juli vanaf 12.00 uur aanwezig om 
verhalen te vertellen. Aan dit acht-
ste Gratis Rondje Musea doen 40 
Utrechtse musea mee.
Museum de Ronde Venen. Heren-
weg 240 Vinkeveen, tel. 0297 262 
223. www.museumderondevenen.nl
Geopend zaterdag 5 juli en zondag 
6 juli van 9:00 – 17:00 uur, 
zondag 6 juli vanaf 12.00 uur boei-
ende verhalen van vertelkring De 
Schatkist.

pagina 10 Nieuwe Meerbode - 25 juni 2008

Haarmode Lydia: 

‘Verzorging van top tot 
teen!’
Wilnis - Sinds 1 juni draait Haarmo-
de Lydia volop in haar nieuwe loca-
tie aan de Wilnisse Dorpsstraat 61A. 
De moeder van Esther, Lydia, is de 
oprichtster geweest van de kapsa-
lon die destijds van de Burgemees-
ter Patmosweg verhuisde naar de 
Wilnisse Zuwe en haar naam draagt. 
Omdat ook pedicure Gea Bijl zich in 
hetzelfde pand in een ruimte achter 
de kapsalon heeft gevestigd, zou je 
letterlijk kunnen spreken dat men 
hier een verzorging van ‘top tot teen’ 
kan ondergaan. Plus alles wat ertus-
sen zit, want aangrenzend vindt men 
Wouda Fashion met een volwaardig 
aanbod aan trendy en modieuze da-
meskleding. Opgemerkt zij dat er bij 
Wouda plannen bestaan om in deze 
zaak op termijn ook heren- en kin-
derkleding te gaan aanbieden. On-
der één dak vindt men dus activitei-
ten die te maken hebben met een 
persoonlijke verzorging en presen-
tatie: haarmode, voetverzorging, 
kleding en wie weet nog eens de 
mogelijkheid van een schoonheids-
specialiste.
Haarmode Lydia geeft invulling aan 
de behoefte van professioneel uit-
gevoerde haarverzorging. Hier kan 
het hele gezin terecht, dus mannen, 
vrouwen en kinderen. De kapsa-
lon is ruim opgezet en biedt plaats 
aan zes klanten. Haarbehandeling 
is doorgaans op afspraak, maar wie 
het erop waagt en zomaar binnen-
loopt heeft grote kans dat hij of zij 
na een kopje koffie aan de gezellige 
leestafel vlot geholpen wordt door 
een van de vier hairstylistes. Da-
mes die hun vak goed verstaan en 
bovendien zorgen voor een opge-
wekte sfeer, te weten Esther, Mar-
got, Caroline en Melissa. Haarmode 
Lydia is een kapsalon die zo’n veer-
tien jaar aan de Wilnisse Zuwe furo-
re heeft gemaakt en inmiddels een 
groot en vast klantenbestand kent. 
Kwaliteit en professie in het werk 
gaan hier hand in hand. Ook de in-
formele sfeer draagt bij aan het suc-
ces van deze kapsalon evenals de 
flexibele werktijden die men er bij 
Haarmode Lydia op na houdt. Facto-
ren die bepalend zijn voor het voort-
bestaan van de zaak, want anders 
houd je dit met zoveel concurrentie 
om je heen niet vol.

Uitbreiding
Was het nodig te verkassen vanaf de 
bekende locatie aan de Wilnisse Zu-
we? “Nee, maar eigenlijk werden we 
er een beetje toe gedwongen door 
de controle op de uitvoering van de 
Arbowet”, legt eigenaresse Esther 
Nederhof uit. “Wij wilden uitbreiden 
omdat het aantal klanten een toe-
nemende stijging vertoont. De vori-
ge locatie voldeed qua ruimte ech-
ter niet aan het eisenpakket. Eerlijk 
gezegd woekerden we toch al met 
de ruimte. Bovendien had Gea Bijl 
als pedicure er ook een behandel-
kamer. Kortom, we besloten daarom 
maar naar wat anders uit te kijken. 
Dat speelde zich vorig jaar septem-
ber af. Toevallig vernamen we dat 
Ab Haveman het pand van Van Eijk 
had gekocht en dat Wouda Fashion 
er na een verbouwing in zou trek-
ken. Maar er bleef een stuk van on-
geveer 100 vierkante meter over. Ik 
heb toen Ab gevraagd of het wel-
licht een idee was onze kapsalon 
er in onder te brengen. Daar kwam 
een positief antwoord op en na eni-
ge verbouwingen en opnieuw in-
richten zijn we er op 1 juni ingetrok-
ken. Het is veel groter dan de vorige 
zaak; er is meer ruimte beschikbaar 
zodat we zes zitplaatsen voor onze 
klanten hebben met aparte opstel-
lingen voor wassen, kleuren, drogen 
en opkammen. Maar ook een open 
wachtruimte met een leestafel, een 
moderne counter en een kleine keu-
kenruimte. We voldoen nu aan alle 
eisen van de Arbowet en het is voor 
onszelf veel prettiger werken in de-
ze omgeving die we net als bij de 
buurtjes ook in zwart en wit hebben 
ingericht. Maar dat is louter toeval. 
Het idee van het stukje samenwer-
king met Wouda Fashion leeft ove-
rigens wél. Maar daarvoor gaan we 
nog wel een keer met elkaar om de 
tafel zitten. Eerst de openingsfase 
achter de rug en dan zien we wel 
verder.”

Openingsactie voor Hospitium
Esther en haar collega’s zijn al jaren 
lang gediplomeerd kapster. Zij vol-
gen de modetrends op de voet, be-
zoeken beurzen en doen regelma-
tig aan nascholing. De tarieven die 
men bij Haarmode Lydia hanteert 

kennen een goede prijs/kwaliteits-
verhouding. De kapsalon onder-
scheidt zich door het gebruik van 
Nederlandse haarbehandelingspro-
ducten van het merk Keune. Verder 
is er een Nioxin productenlijn waar-
van de producten worden gebruikt 
voor haar en hoofdhuid in relatie tot 
medische indicaties. Dit gebeurt in 
samenwerking met het AMC in Am-
sterdam-ZO. Haarmode Lydia heeft 
geen ludieke klantenacties be-
dacht. Daarentegen heeft men ge-
kozen voor een ‘openingsactie’ om 
geld in te zamelen voor het St. Jo-
hannes Hospitium in Wilnis. Behalve 
het personeel hebben ook klanten 
te kennen gegeven hieraan te wil-
len meedoen. Inmiddels heeft men 
al een behoorlijk bedrag bij elkaar. 
De actie duurt deze openingsmaand 
tot en met 30 juni. Daarna zal een 
datum worden geprikt om het geld 
met een officieel tintje aan het Hos-
pitium te overhandigen.

Ook pedicure Gea Bijl lift mee op de 
grotere toeloop naar de kapsalon. 
Zij had aan de Wilnisse Zuwe haar 
praktijk op de eerste verdieping. Dat 
is nu allemaal gelijkvloers en dit be-
tekent dat ouderen niet meer een 
trap op hoeven lopen. Gea Bijl is een 
vakbekwame pedicure die achter de 
haarsalon een aparte en ruime be-
handelkamer heeft. Zij is goed ge-
outilleerd en beschikt over de mo-
dernste apparatuur. Naast velerlei 
advies op voetgebied biedt zij na-
gel- en voetbehandelingen in een 
breed aanbod, waaronder ook voor 
ouderen, diabetici of reumapatiën-
ten; tevens verzorgt zij voeten van 
sporters. Gea Bijl, die aangesloten 
is bij de brancheorganisatie Provoet, 
ontvangt op afspraak haar klanten 
donderdag en zaterdag in haar ei-
gen praktijkruimte; ingang bij Haar-
mode Lydia (tel. 06-29493867).
Haarmode Lydia kent wisselende 
openingstijden waar (nieuwe) be-
langstellenden van harte welkom 
zijn: di van 9.00-18.00 u; wo van 
10.00-16.00 u; do van 7.30-18.00 u; 
vrij van 7.00-18.00 en za van 7.00-
14.00 uur. Maandag gesloten. Af-
spraken kunnen telefonisch worden 
gemaakt: tel. 285815, maar ook in 
de kapsalon zelf.

Wilnisse ondernemers nu honderd procent tevreden 
met plannen

Raadsleden hogelijk 
verbaasd maar blij over 
180 graden draaien
Wilnis - Nog geen drie maanden 
geleden brak als het ware de hel 
los onder de Wilnisse ondernemers 
van Wilnis centrum. Er lag een rap-
port genaamd ‘bouwstenen voor de 
Structuurvisie Wilnis Dorp. In de-
ze voorstudie bleek dat de gemeen-
te een beeld had van het oude dorp 
Wilnis, dat daar het winkelgedeel-
te maar moest verdwijnen. De plan-
ning voor het winkelgebeuren was 
geheel gericht op het nieuw te bou-
wen winkelcentrum op het terrein 
van CSW.

Wel, dat viel verkeerd. Felle beto-
gen van de ondernemers. Wat dacht 
de gemeente wel. Wilnis dorp leeft. 
Er kwamen nieuwe winkels, de be-
woners willen het zo houden. Nee, 
geen afbraak van het centrum, maar 
opbouwen, leefbaar maken.

Prima
De wethouder werd teruggestuurd 
met het onderzoeksrapport. Op-
nieuw en bijstellen. Nu drie maan-
den later was er een nieuw, bijge-
steld rapport. Als u ons vraagt wat 
er nu in veranderd is, wij kunnen het 
echt niet vinden, maar de onderne-
mers duidelijk wel.
Ze zaten weer (op 2 na) allemaal 
rond de tafel tijdens het Ronde Tafel 
Gesprek met de raad. Of ze nog iets 
te vragen of te melden hadden. Nee 
hoor, ze waren allemaal 100% tevre-
den met wat de wethouder ze had 
toegezegd: “Ook de raad heeft ons 
de vorige vergadering toegezegd 
zich 100% in te zetten om het oude 
dorp te behouden en daar hebben 
wij dan vertrouwen in”, aldus onder-
nemer Bots. “Ik begrijp alleen niet 
dat, als ons dat drie maanden ge-

leden is toegezegd, men drie maan-
den later met hetzelfde rapport weer 
een vergadering moet houden. Had 
drie maanden geleden begonnen.”

Onbegrijpelijk
De aanwezige raadsleden begrepen 
nog steeds de grote ommekeer van 
deze ondernemers niet: “Drie maan-
den geleden deugde er niets van dit 
plan en nu zijn ze 100% tevreden. Er 
is bijna niets veranderd in dit plan”, 
aldus de raadsleden.
“Zoals het nu in het rapport be-
schreven staat klinkt het veel vrien-
delijker”, aldus een ondernemer. 
De raadsleden waren blij verrast. 
De wethouder erg blij: “Het college 
gaat ervoor om een goed onderne-
merschap te creëren in Wilnis Dorp, 
reken daar maar op”, aldus de wet-
houder.

Denk mee met het Cultuur-
platform Vechtstreek!
De Ronde Venen - De Stichting 
Cultuurplatform Vechtstreek bestaat 
officieel één maand. Vanaf begin dit 
jaar is er heel wat aan voorbereidin-
gen gedaan. Nu is het de beurt aan 
u: nomineer een initiatief voor de 
toekenning van de Vechtcultuurprij-
zen op 31 augustus of ontwerp hun 
logo. Publiek en jury kennen prij-
zen toe. De ‘VechtParel’ en het ‘Pu-
blieksJuweel’ zijn cultuurprijzen die 
kunst en cultuur in de Vechtstreek 
onder de aandacht brengen.

U kunt nominaties voor de publieks-
prijs – culturele initiatieven die vin-
dingrijk, populair, wijd verspreid of 
zeer opmerkelijk zijn - via e-mail 
aan het Cultuurplatform doorgeven. 
Tijdens ParkPodium Boom en Bosch 
in Breukelen op zondag 31 augus-
tus aannstaande kiest het aanwezi-
ge publiek uit uw ingezonden nomi-
naties het PublieksJuweel. De win-
naar verdient een culturele master-
class naar eigen keuze van maar 
liefst acht uur. Op dezelfde middag 

maakt de jury van het Cultuurplat-
form de winnaar van de VechtParel 
bekend. Deze winnaar ontvangt een 
geldprijs. 

Ontstaan Cultuurplatform 
Vechtstreek
Het Cultuurplatform is ontstaan 
vanuit de behoefte aan meer cultu-
rele afstemming binnen de gemeen-
ten Breukelen, Loenen en Maars-
sen. Het Cultuurplatform geeft han-
den en voeten aan een aantal van 
de gezamenlijke speerpunten uit de 
Nota Kunst en Cultuur van deze ge-
meenten. Het Cultuurplatform wil de 
cultuurparticipatie in de Vechtstreek 
bevorderen door extra aandacht te 
besteden aan diverse kunst- en cul-
tuurthema’s en aan meer culturele 
uitwisseling in de drie gemeenten. 
De zestien leden van het Cultuur-
platform zijn vertegenwoordigers uit 
het culturele veld of inwoners uit de 
Vechtstreek. Zij hebben kennis van 
of interesse voor cultuur. De leden 
hebben vooral een antennefunctie. 

Ze vergaren informatie en dragen 
dit uit naar de vele culturele spe-
lers die actief zijn in de Vechtstreek, 
zowel op professioneel als op ama-
teurniveau. Nathalie Jonker is aan-
gesteld als cultuurmakelaar en be-
geleidt het Cultuurplatform met 
raad en daad.

Logowedstrijd
Het Cultuurplatform wil in alle com-
municatie goed herkenbaar zijn. 
Daarom nodigen zij u uit een logo 
voor hen te ontwerpen. Zij kijken vol 
spanning uit naar uw creatie. Het 
gekozen logo zal veelzijdig worden 
gebruikt en de bedenker van het lo-
go krijgt de keuze tussen een origi-
neel Vechtstreek cultuurpakket of 
een geldprijs. Stuur uw ontwerp in 
vóór 15 augustus 2008.

Voor meer informatie over het lo-
go, de VechtParel en het Publieks-
Juweel, kunt u per e-mail con-
tact opnemen met Nathalie Jonker, 
n.jonker@bibliotheekavv.nl

Gratis Rondje Museum
De Ronde Venen



Mijdrecht - Op drie speelterreinen 
in Mijdrecht kwamen allerlei kinde-
ren af op de veldjesevangelisatie. 
Leden van de kerk ‘De Wegwijzer’ 
organiseerden de activiteiten om 
hen op een luchtige manier duide-
lijk te maken dat God van alle men-
sen houdt.
Ondanks de bewolking bleef het bij-
na iedere avond vrijwel droog. Clown 
Olleke Bolleke kwam ook naar de 
veldjes in de wijken Twistvlied, Mo-
lenland en Hofland. Hij nam een 
paar levende bloemen mee. Die gin-
gen slap hangen na lelijke opmer-
kingen van een poppenkastpop, 
maar ze fleurden weer helemaal op 
toen ze complimentjes kregen. 
De kinderen konden kijken naar het 
poppenkastverhaal over Joke die 
werd gepest met haar sproetjes en 
een moderne versie van het bijbel-
verhaal over de barmhartige Sama-
ritaan. Een rijke vrouw werd op een 
stil weggetje beroofd van een tas vol 
geld, maar de burgemeester deed 
net of hij haar niet zag. Een natuur-
liefhebber die langskwam, wilde ook 
niet helpen.
Ze schrok van een man in oude kle-
ren, maar die zorgde juist heel goed 
voor haar. Jezus heeft dit verhaal 
verteld toen Hij op aarde leefde. Hij 
legde uit dat mensen elkaar moeten 
helpen, hoe ze er ook uit zien en wie 
ze ook zijn.
Op het zeil zongen de kinderen daar-
na vrolijk mee met de woorden ‘Ben 
je groot, of ben je klein, of ergens 

tussenin, God houdt van jou.’ Clown 
Olleke Bolleke deelde zonnekleppen 
uit om in te kleuren. Ook kregen ze 
een vakantieboekje met onder meer 
een rebus en kleurplaat. 
Die kunnen ze tot zaterdag 15 juli 

Mijdrecht - Afgelopen vrijdag 20 
juni organiseerde de Ouderraad van 
de Driehuisschool het jaarlijkse zo-
merfeest.

De weergoden waren hen dit jaar 
goedgezind. Het thema was: Ker-
mis.
De leerlingen van groep 1, 3 5, 7 en 
het team openden met een spet-
terend optreden over het thema. 
Daarna kon ’t feest losbarsten.

Er was een spellencircuit uitgezet 
met voor alle leerlingen wat wils. De 
spelen waren onder andere snelfiet-
sen, vissen in de vijver en envelop 
trekken.
Ook voor de inwendige mens werd 
gezorgd.

De feestavond werd afgesloten met 
een grote loterij, waar de kinderen 
alle sponsors dankbaar voor kun-
nen zijn.
Het team van de Driehuis bedankt 
de ouderraad voor het geweldige 
feest.
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Zomerfeest op de 
Driehuisschool

Technieknascholingsavond 
voor basisonderwijs 
drukbezocht
De Ronde Venen - Op maandag 16 
juni jl. werd de laatste techniekna-
scholingsavond van dit school-
jaar wederom gehouden op OBS 
De Eendracht, die voor deze avond 
het computerlokaal voor alle basis-
scholen beschikbaar wilde stellen. 
De basisschoolleerkrachten hadden 
voor deze laatste “Techniekavond 
naar wens” aangegeven een work-
shop in het bijzonder te willen uit-
diepen, passende bij de bouw waar-
in zij op dat moment in werkzaam 

waren. 
Vanuit de Technotheek had Suzanne 
`t Hart, als techniekcoördinator van 
het basisonderwijs voor de gemeen-
te De Ronde Venen en Kocken-
gen, daarom drie boeiende work-
shops aangetrokken. Voor de bo-
venbouw was er een workshop van 
Jan Stormbroek, werkzaam bij Ken-
nisnet, die de leerkrachten leerde 
hoe ze kinderen konden leren web-
sites te bouwen. In de workshop van 
de middenbouw kwam een bevlo-
gen techniekcoach, Frans van der 
Ham, de leerkrachten prikkelen met 
10 uitdagende techniekactivitei-

ten, waarbij het maken van een sol-
deerwerkstuk met ledlampjes zo fa-
voriet was dat de leerkrachten zelfs 
in de pauze door bleven gaan. Op 
deze manier konden zij hun kennis 
en vaardigheden op techniekgebied 
nog eens extra aanscherpen. 

Vuurpijl
Als klap op de vuurpijl had Suzan-
ne een prominente gastspreker uit 
België weten te halen. Leen de Bie, 
werkzaam bij het Pedagogisch bu-

reau te Gent, is namelijk de specia-
list  op het gebied van het invoeren 
van de Technologische opvoeding, 
zoals ze dat in België noemen, in 
het kleuteronderwijs. Ze bracht haar 
theorie over hoe technologieonder-
wijs in de kleuterbouw op te starten 
en uit te breiden met veel enthou-
siasme. Ze gaf levendige voorbeel-
den, waardoor meerdere kleuter-
bouwleerkrachten na afloop aanga-
ven weer heel veel zin te hebben in 
de verdere implementatie van tech-

niek in het onderwijs. Ook bleek dat 
velen het een fijne bevestiging von-
den van hetgeen ze reeds in de kleu-
terbouw deden. Deze avond bracht 
met zich mee dat ze nog weer even 
extra bewust waren gemaakt betref-
fende hun handelswijze.

De avond werd met 46 leerkrachten 
drukbezocht en bedankt de Techno-
theek OBS De Eendracht nogmaals 
hartelijk voor de gastvrije ontvangst. 
Volgend jaar zal er wederom een 
gratis nascholingsaanbod voor de 
basisschoolleerkrachten op tech-
niekgebied komen, dit keer in sa-
menwerking met het NME.

Veldjesevangelisatie

inleveren bij Anne Meijer aan de C. 
Beerninkstraat 47 in Mijdrecht. Ook 
alle andere kinderen van vier tot en 
met dertien jaar zijn van harte wel-
kom op een van de kinderclubs van 
‘De Wegwijzer’, de Christelijke Ge-
reformeerde Kerk aan de Kon. Juli-
analaan 22 in Mijdrecht. 
Foto’s van het veldjeswerk staan op:  
www.CGKmijdrecht.nl in de rubriek 
Nieuws. Kijk voor meer informatie 
op de website of neem contact op 
met Arnout en Germaine Weststra-
te, tel. 0297-273526.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Eindshow 2008 Danscentrum 
Colijn weer top!
Uithoorn - Zondag 22 juni was dé 
datum voor alle balletleerlingen van 
Danscentrum Colijn. De jaarlijkse 
eindshow waar het hele jaar naar 
toe wordt gewerkt onder leiding van 
docente Shanna!

Het was weer een daverend suc-
ces, dit jaar in theater ’t Trefpunt 
in Nieuwveen. Gezien het groeiend 
aantal leerlingen van de balletafde-
ling moest dit jaar gezocht worden 
naar een groter podium en dat werd 
gevonden in Nieuwveen.

Verschillende muziekstijlen passeer-
den de revue. De musical Hairspray 
was de topper van de middag.

Vooral toen Eric Appel verkleed als 
Big Mama Edna Turnblad het po-
dium betrad, was het publiek niet 
meer te houden!

Rood van Marco Borsato, Spaan-
se muziek van de Gipsy Kings, Mi-
chael Jackson, Piet Piraat, Oosterse 
muziek, dit is slechts een greep uit 
het brede repertoire van deze show. 

De leerlingen, variërend in de leef-
tijd van 5 tot 30 jaar, hebben echt 
weer een topprestatie geleverd en 
wat ook ontzettend leuk was om te 
zien was het plezier dat ze hadden. 

Zowel tijdens de optredens als ook 
achter de schermen! De kleding was 
weer geweldig goed verzorgd en 
dankzij de hulp van vele vrijwilligers 
was het echt een superdag. Op naar 
Eindshow 2009!
Meer info?
www.colijndancemasters.nl. 
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Zaterdag 28 juni a.s. in De Hoef:

Rondeveens Jazzfestival 
Charity Jazz

De Ronde Venen - De deelnemers 
aan het Rondeveense jazzfestival 
Charity Jazz strijken dit jaar op zater-
dag 28 juni neer op een van de schil-
derachtigste plekjes van het groene 
hart, de tuin van Boerderij Stroom-
zicht aan de Kromme Mijdrecht – 
Westzijde 50 in De Hoef. 
Chazz is een evenement waarvan de 
baten terechtkomen bij de scholen-
projecten in Kenia, Guatemala, Ne-
pal en Tanzania van de Stichting  
OntwikkelingsSamenwerking De 
Ronde Venen. Charity Jazz - de der-
de editie alweer - staat van de eer-
ste tot de laatste noot (tussen 15.00 
en 23.00 uur) in het teken van wat 
de naam al zegt: alle musici - voor 
het overgrote deel beroepsmuzi-
kanten -, sponsors én medewerkers 
zetten zich belangeloos in voor een 
goede toekomst voor de armste kin-
deren op deze planeet. En wie komt 
luisteren, doet dat dus ook. Isn’t this 
a lovely day?

Topmuzikanten
Door de medewerking van vele top-

muzikanten  - van wie er velen jaar-
lijks terugkomen omdat ze Chazz 
en het doel van het evenement zo-
zeer waarderen - en door de altijd 
weer bijzondere ambiance, is Cha-
rity Jazz in korte tijd een heel bij-
zondere plaats gaan innemen op de 
Nederlandse jazz-agenda. De com-
binatie fijne muziek - idyllische bui-
tenlocatie - lekker eten en drinken, 
maakt Chazz tot een muzikale pick-
nick waar liefhebbers uit alle wind-
streken op afkomen.

De medewerkenden aan Charity 
Jazz zijn er teveel om allemaal op 
te noemen. Een willekeurige greep:  
Léah Kline, Amerikaans zangeres 
die dit jaar met haar band JuzzFlirtin 
op het North Sea Jazz Festival staat; 
Ellen Helmus, Nederlands fluitis-
te die optrad met de legendarische 
Hubert Laws; de Amerikaanse vo-
calist Shai Shahar die net als vo-
rig jaar na de jamsessies de verdere 
avond zal presenteren; zangeres Si-
mone Honyk; Frans Ronday, Neder-
landse topper op de contrabas die 

het podium onder andere deelde 
met Polo de Haas en Louis van Dijk; 
publiekslieveling Ingram Washing-
ton, de Amerikaanse zanger die on-
der meer heeft samengewerkt met 
Nina Simone en Ray Charles; The 
Laundry Big Band met maar liefst 
5 trompetten, 5 saxen, 4 trombones 
en een fikse ritmesectie; pianist en 
trompettist Paul Poulissen die onge-
twijfeld weer de spil in de jamses-
sion zal zijn; Jan Verwey die blazend 
op zijn mondharmonica doet den-
ken aan de Vlaamse virtuoos Toots 
Tielemans.

En dit jaar opnieuw Nicolaas, de 
klassiek geschoolde violist die de 
legendarische Stéphane Grappelli  
en de Hot Club de France weer tot 
leven wekt. Kortom, een gezelschap 
waar zoveel ritme in zit dat je lijf er 
vanzelf door gaat bewegen. 

Route
Stroomzicht bereikt men door – ko-
mende uit Mijdrecht - in De Hoef 
na de brug in de Oude Spoorbaan 

meteen linksaf de Westzijde te kie-
zen. Volg het riviertje de Kromme 
Mijdrecht, na ongeveer 800 meter is 
rechts van de dijk Stroomzicht.

De naam staat met grote letters in de 
nok van het huis. Als men per auto 
komt, volg dan de aanwijzingen van 
de parkeerwachters. Bij goed weer, 
en dat heeft Chazz tot nu toe altijd, 
is een fietstochtje naar Stroomzicht 
overigens zeer aan te bevelen.

Kaarten voor Chazz 2008 kunt u 
online reserveren à 15,00 euro per 
kaart. Kinderen tot 12 jaar mogen 
gratis mee.
Op 28 juni vanaf 15.00 uur zijn de 
kaarten à 15,00 euro aan de kas-
sa verkrijgbaar. Vanaf 1 juni zijn de 
entreebewijzen ook in voorverkoop 
verkrijgbaar op de volgende adres-
sen: boekhandel Mondria, De Lin-
deboom 11, Mijdrecht; drogisterij 
Nagtegaal , Dorpsstraat 30, Wilnis; 
drogisterij De Bree, Herenweg 12, 
Vinkeveen; boekhandel Ten Hoope, 
Zijdelwaardplein 74, Uithoorn.

De kinderen waar we het allemaal voor doen

De bar in een bloemen- en plantenzee

Van links naar rechts: Shai Shahar, Wouter Kiers en Paul Poulissen tijdens 
Chazz 2007

Piter-Jan Godijk uit Zeeland op de trompet, Chazz 2007

Ook jonge kinderen genieten van de musici (Laura Richardson)



Regio - De afdeling Stichts Wei-
degebied van het Nederlandse Ro-
de Kruis kan terugzien op een ge-
slaagde collecteweek die gehou-
den werd van 14 tot 21 juni. Nadat 
de jaarlijkse collecte een groot aan-
tal jaren was gericht op een inzame-
ling door middel van het verzenden 
van acceptgirokaarten, is dit jaar de 
vertrouwde huis-aan-huiscollec-
te in ere hersteld. De afdeling be-
strijkt een gebied van Abcoude tot 
Linschoten. In de woonkernen Ab-
coude, Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen, 
Breukelen en Woerden werd een to-

taalbedrag opgehaald van 25.800.- 
euro. Dat is ruim drie maal zoveel 
als vorig jaar.
Omdat er een groot aantal jaren 
geen buscollecte is gehouden stond 
het afdelingsbestuur voor de taak 
om een collectantenbestand op 
te bouwen. Dat is wonderwel ge-
lukt. In Abcoude kon men een be-
roep doen op een 25 tal collectan-
ten. In De Ronde Venen hadden zich 
140 mensen gemeld, zodat ook in 
de kleinere centra als De Hoef, Wa-
verveen en Amstelhoek gecollec-
teerd kon worden. Breukelen be-

schikte over 28 collectanten. “Dit 
is een goed begin”, vertelde Erik 
D’Engelbronner, die samen met Ri-
anne van Wezenbeek de coördina-
tie in het Vechtdorp op zich had ge-
nomen. “Volgend jaar gaan we de 
collecte ook in Loenen en Kocken-
gen opzetten.” In Woerden kon men 
over ongeveer 100 collectanten be-
schikken. “We hebben gekozen voor 
een stapsgewijze aanpak”, vertelt 
coördinator Henk Vlot. “We hebben 
ons in eerste instantie vooral gericht 
op de woonwijken in Woerden. Vol-
gend jaar bouwen we dat verder uit 
en gaan we ook in Harmelen, Kame-
rik en Zegveld aan de slag.” Op de 
verschillende locaties van de afde-
ling Stichts Weidegebied is men blij 
met het resultaat. 
Naast de grote inzamelingen van 
het Nederlandse Rode Kruis bij 
rampen en naast de contributie van 
vele duizenden leden, is de huis-
aan-huiscollecte voor de afdelin-
gen een goede gelegenheid om ook 
hun eigen activiteiten te financieren. 
Tal van activiteiten, zoals noodhulp, 
EHBO-inzetten, sociale contacten 
gericht op eenzame mensen, vakan-
ties op de Henri Dunant en in de va-
kantiehuizen worden door honder-
den enthousiaste vrijwilligers uitge-
voerd, waardoor het Rode Kruis ook 
heel dichtbij actief is.
Het afdelingsbestuur dankt alle gul-
le gevers en alle collectanten.
De gespecificeerde opbrengs-
ten waren: Abcoude: 2.500,- euro, 
Woerden: 9.200,- euro, Breukelen: 
2.750,- euro en De Ronde Venen: 
11.350,- euro.
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Polderfeest De Kwakel
De Kwakel - Woensdag 30 juli barst 
in De Kwakel het 33ste Polderfeest 
los. Ook dit jaar zijn de vele vrijwil-
ligers van Feestcomité De Kwakel al 
druk in de weer met het treffen van 
de voorbereidingen. Tot en met zon-
dag 3 augustus is er voor iedereen  
genoeg te doen en beleven op het 
Evenemententerrein. 

Woensdag 30 juli
Het Polderfeest start voortaan met 
de Polderfeestbarbecue op de 
woensdagavond. 
Vanaf 17.00 uur is iedereen met een 
kaart van harte welkom in de tent 
om gezellig met familie of vrienden 
van de barbecue te genieten. Me-
de dankzij de voortreffelijke samen-
werking met Kwaliteitsslagerij Eijk 
en Veld, Warme Bakker Westerbos 
en Snackbar ’t Trefpunt kan ieder-
een ook dit jaar voor dezelfde prijs 
als vorig jaar een kaart kopen. Dit 
betekent dat iedereen van 16 jaar 
en ouder 12.00 euro betaalt, kinde-
ren van 6 t/m 15 jaar 8.00 euro en de 
kinderen van vijf jaar en jonger gra-
tis mee eten! 
Kaarten zijn te verkrijgen bij Slager 
Eijk en Veld tot en met 28 juli. 
De Nederlandstalige zanger Marco 
de Hollander zal eenieder muzikaal 
vermaken en voor de kinderen zijn 
er weer wat spelletjes aanwezig.
De tent sluit om 21.00 uur haar deu-
ren. 

Donderdag 31 juli
Voor de 20ste keer organiseert het 
Feestcomité de Polderloop, die in-
middels is uitgegroeid tot een groot 
loopevenement. Dit mede dankzij de 
samenwerking met atletiekvereni-
ging AKU uit Uithoorn, die dit jaar 
voor het eerst gebruik gaat maken 
van chips. Elke loper krijgt een chip 
om zodoende gewaarborgd te zijn 
van een goed geregistreerde tijd. 
Inschrijven kan vanaf 18.30 uur in 
de feesttent.
Om 19.00 uur start de 1 kilometer 
voor kinderen tot en met 11 jaar, 
19.15 uur de 4 kilometer en om 20.00 
uur de 10 kilometer. De premie voor 

het verbreken van het parcoursre-
cord is verhoogd naar 100.00 euro.
Na de prijsuitreiking zal zanger PJ 
een optreden verzorgen. De entree 
deze avond is gratis.

Vrijdag 1 augustus
Om 14.00 uur is er ruim een uur kin-
derpret te beleven.
Wie er dit jaar gaat optreden houdt 
het Feestcomité nog even geheim, 
maar kom allemaal naar de tent en 
laat je verrassen!  De entree is gra-
tis. ’s Avonds zijn er twee optredens 
te bewonderen in de tent, die om 
21.00 uur opengaat. 
De ‘crazy’ Booming Piano’s zullen 
net als vorig jaar een avond topen-
tertainment verzorgen, waarbij het 
publiek actief mee kan doen bij het 
bepalen van de muziekkeuze.
Actief meedoen kan ook bij de twee-
de act, als paaldanseres Jennifer 4 
dance een optreden verzorgt.
Kaarten voor dit spektakel zijn reeds 
in de voorverkoop verkrijgbaar.

Zaterdag 2 augustus
Vanaf 13.00 uur start het kinderpro-
gramma in de tent, met onder ande-
re ‘entertainment’ bingo en kleien. 
De zaterdagmiddag is als vanouds 
‘zeskampmiddag’.
Om 14.00 uur begint de zeskamp 
voor de jeugd vanaf 12 jaar en vol-
wassenen vanaf 16 jaar. Met vaste 
items als het langlaufen en de zeep-
helling belooft het ook dit jaar weer 
een gezellig en sportief gebeuren te 
worden, waarbij tevens voor de vier-
de keer de Buikglijkampioenschap-
pen worden gehouden. Het aanmel-
den van de teams, die dit jaar uit 
niet meer dan vijf personen mogen 
bestaan, kan alleen telefonisch bij 
Gerrit Burggraaf: 0297-561276.
Om 21.00 uur is de tent weer open 
om te gaan genieten van optredens 
van de Hucksters en de Band Zon-
der Banaan. Kaarten zijn inmiddels 
in de voorverkoop te verkrijgen. 

Voorverkoop vrijdag– en zaterdag-
avond.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij:

Extra Markt Schalkwijk
Sigarenmagazijn van Doorn
Café Bolle Pouw
Coöp Rehorst in Nieuwveen
Dierenspeciaalzaken van Tol in Uit-
hoorn.

Entreeprijzen vrijdag:
- aan de tent  18.00 euro
- voorverkoop  15.00 euro
Entreeprijzen zaterdag:
- aan de tent  15.00 euro
- voorverkoop  12.50 euro
Passe-partout  
(vrijdag en zaterdag)  25.00 euro

Vanwege het nieuwe rookbeleid per 
1 juli 2008, is het niet toegestaan op 
de vrijdag– en zaterdagavond in de 
feesttent te roken.
Tevens wordt er aan personen onder 
de 16 jaar geen alcohol verkocht en 
zal er gebruik worden gemaakt van 
gekleurde polsbandjes om hierop te 
controleren. 

Zondag 3 augustus
Op de laatste dag van het Polder-
feest wordt om 12.45 uur begon-
nen met het oplaten van ballonnen, 
waarmee de ‘Familiedag’ officieel is 
geopend.
Voor de kinderen staan er zowel 
binnen als buiten weer vele spelle-
tjes en attracties klaar.
Elk half uur zullen de stoere man-
nen van de ‘houthakkerroadshow’ 
hun kunsten vertonen.

Een waar spektakel, dat je gezien 
moet hebben. Net trouwens als de 
act van kettingzagenjongleur Mar-
ty le Gray. Deze Amerikaan goochelt 
met drie kettingzagen als of het ten-
nisballen zijn, een ongelooflijk spek-
takel, dat je niet mag missen. 
Om 16.00 uur sluit feestband One 
Two Trio de 33ste editie van het Pol-
derfeest af met een oergezellig op-
treden.

Genoeg redenen om een bezoek te 
brengen aan het Polderfeest! Voor 
meer info kunt u terecht op de web-
site: www.polderfeest.nl.

Spetterende musical als
afscheid van de Tweemaster
Uithoorn - Afgelopen vrijdag nam 
groep 8 van de basisschool de Twee-
master afscheid van deze school 
met een spetterend optreden. De 
musical ëImisozoí werd opgevoerd 
in de school. Het verhaal ging over 
het rumoerige leven in een kamp.

Groep 8 mocht op reis naar dit 
kamp, maar helaas werd de mees-
ter onverwacht weggeroepen, zodat 
groep 8 met de vreemde kamplei-

ding zat opgezadeld. Elke dag cor-
vee en stamppot; een zwaar leven 
voor de basisschoolleerlingen. Dit 
leek wel een strafkamp!
Dapper sloegen de leerlingen zich 
door het weekkamp heen, en wisten 
ook nog achter de geheimen van de 
kampleiding te komen. Zo werd de 
vermiste dochter van één van de lei-
dinggevenden weer teruggevonden. 
Eind goed, al goed, en er werd zo 
op een leuke manier afscheid ge-

nomen van de basisschool. Na af-
loop volgde er dan ook een flink ap-
plaus voor deze geweldige presta-
tie, en ook voor de juffen en ouders 
die zo hard hadden gewerkt aan in-
studeren, schminken en kostuums 
maken.

We hopen dat alle kinderen uit 
de klas van juf Nel en Diedy met 
veel plezier terugkijken op hun af-
scheidsmusical van de Tweemaster.

Bonte beestenparade op 
basisschool Toermalijn
Uithoorn - Alle leerlingen van de 
Toermalijnschool deden op don-
derdag 19 juni jl. tijdens het einde-
jaarsfeest van de school mee aan 
een uniek project. Deze dag kwam 
Stichting Dans in School op be-
zoek om samen met alle leerlingen 
van de school een dansvoorstelling 
in te studeren. Het project voor de-

ze dag was ‘Dieren-Dansen!’ Tijdens 
de kleurrijke presentatie voor ou-
ders en familieleden lieten de kin-
deren zien wat ze die dag geleerd 
hadden. Er waren o.a. kamelen, zee-
honden, adelaars, kippen, paarden, 
papegaaien en beren te bewonde-
ren. In de afsluitende dans dansten 
alle kinderen van de school om de 

diverse totempalen die in elke groep 
tijdens de handvaardigheidles ge-
maakt waren.

Het was voor leerlingen en leer-
krachten een zeer geslaagde dag, 
waarbij ook veel ouders en andere 
familieleden volop van de slotpre-
sentatie hebben genoten.

Succesvolle collecte Rode Kruis

Kevin en Nico-Jan hebben 
hun diploma

Vinkeveen/Uithoorn - Op zater-
dag 21 juni zijn Nico-Jan de Haan 
op de cornet en Kevin van Vliet op 
de bariton, leerlingen van de Brass-
band Concordia uit Vinkeveen, ge-
slaagd voor hun HaFaBra muziek-

examen A bij de muziekschool De 
Hint in Uithoorn.
Voor een examencommissie moes-
ten ze verschillende muziekstukken 
spelen, waaronder samenspel met 
elkaar, direct van een muziekblad 

Kerk-
bezichtiging
Vinkeveen - In dit jubileumjaar van 
de parochiekerk H. Hart van Jezus 
te Vinkeveen is er ook dit jaar weer 
in de maanden juli en augustus op 
de woensdag- en zaterdagmiddag 
kerkbezichtiging mogelijk. De ope-
ningstijden zijn van 13.00 uur tot 
16.00 uur. 
Ter gelegenheid van het 125-jarig 
bestaan zijn er diverse in het verle-
den gebruikte voorwerpen van zol-
der gehaald en in de processieom-
gang tentoongesteld.
Op de koorzolder is het kerkmuse-
um te bezoeken, en de toren is voor 
de liefhebbers te beklimmen, zodat 
u van een prachtig uitzicht kunt ge-
nieten. Er is deskundige leiding aan-
wezig om u rond te leiden en u te in-
formeren over de bijzondere dingen 
die te zien zijn.

spelen, een speeldictee en een stuk 
uit het hoofd.

Het lukte Nico-Jan en Kevin om de 
examencommissie te verbazen met 
een prachtig spel en dit werd dan 
ook beloond met een 9! Daar wil ie-
dereen ze natuurlijk hartelijk mee 
feliciteren.
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“Achterstallig onderhoud en daardoor ontstane
schade leidt niet tot risico’s gebruikers”

Onderzoek St. Jan de Doper kerk aan de Schans te Uithoorn door gemeente

Deel 3
(slot)

Dakvlak noordoostelijke zijbeuk

De kwaliteit van het leien dak is over het geheel genomen matig met 

plaatselijk slechte stukken. Op één plek ontbreekt een lei bij de goot 

met een forse lekkage tot gevolg. Het voetlood en het muurlood zijn 

matig en vertonen scheurtjes; de aansluitingen op muren, met name 

aan de voorzijde is slecht. De goten zijn matig tot slecht.

Torenspitsen

De leien van de torens zijn voor zover waarneembaar redelijk tot ma-

tig. Op een enkele plek ontbreken leien waardoor er plaatselijk lekkage 

is. Het loodwerk op de spitsen oogt redelijk tot matig. Het verdere lood-

werk oogt eveneens redelijk tot matig. Bij de zuidwestelijke toren ont-

breekt echter een strook lood. De zinken bekleding van de dakluiken 

oogt matig tot slecht. Het ijzerwerk was niet te controleren. De houten 

daklijsten zijn matig tot slecht.

Torens

De technische staat van de torens is matig tot slecht. Vanaf de eerste af-

zaat vertoont het muurwerk veel schade. Het onderste deel van de to-

rens verkeert in een redelijke staat. Het muurwerk vertoont zowel hori-

zontale als verticale scheurvorming. In beide torens bevinden zich door-

lopende verticale scheuren in het muurwerk ongeveer ter plaatse van 

de aansluiting van de torens op de voorgevel van de kerk. Vermoede-

lijk zijn deze scheuren te wijten aan spanningen als gevolg van zettings-

verschillen tussen de kerk en de torens. Verder is door scheuren als ge-

volg van roestende ankers en brugstaven het muurwerk plaatselijk ver-

zwakt. In het verleden zijn nieuwe ankers aangebracht waarbij de oude 

zijn blijven zitten. Het voegwerk is over het geheel genomen matig tot 

slecht. De kapitelen van de pilasters rondom de galmgaten komen als 

gevolg van roestende ankers los. Plaatselijk wordt het metselwerk door 

begroeiing stuk gedrukt.  Door lekkage en vochtdoorslag vertonen de 

balklagen van de vloeren in de torens houtrot. Plaatselijk verpoederen 

stenen en laat de pleisterlaag aan de binnenzijde los. De klokkenstoelen 

verkeren, voor zover waarneembaar, in een redelijke tot goede staat. De 

glas-in-lood ramen van beide torens zijn slecht. Uit vergelijking met eer-

der uitgevoerde bouwkundige opnames van de kerk lijkt de scheurvor-

ming als gevolg van de zettingsverschillen stabiel. De scheurvorming als 

gevolg van roestende ankers en brugstaven zal echter toenemen wan-

neer er niet wordt ingegrepen. De inschatting is dat de toren vooralsnog 

geen direct gevaar vormt voor de omgeving. Het is echter wel aan te be-

velen om het schadebeeld van de toren te monitoren.

De schade aan de torens is herstelbaar. Het is sterk aan te bevelen om de 

torens op korte termijn te restauraren om verder verval te voorkomen.

INTERIEUR

Algemeen

Plaatselijk heeft de kerk last van aanzienlijke vochtdoorslag en lek-

kage. Met name aan de voorzijde van de kerk is veel schade als ge-

volg van vochtdoorslag. Op diverse plaatsen in de kerk zijn lekstre-

pen door lekkage te zien. Het vochtgehalte in de kerk is hoog getui-

ge het condens op de ramen bij een relatief lage binnentempera-

tuur (dag van de opname binnentemperatuur 16 graden, buitentem-

peratuur 13 graden).  In de buitenwanden bevinden zich op diverse 

plaatsen scheuren. De zettingscheuren in het casco van het midden-

schip en de zijbeuken zijn niet omvangrijk. Verder bevinden zich en-

kele scheuren als gevolg van roestend ijzerwerk. Een omvangrijkste 

scheur zit ter plaatse van de overgang van de kerkzaal naar het koor. 

De twee bouwdelen zijn op alle aansluitingen volledig losgescheurd 

van elkaar. Bij de gewelven aan de bovenzijde is de scheurwijdte ca. 

2,5 cm. In het laatste travee voor het koor bij de doorgang naar de sa-

cristie is ernstige scheurvorming in het muurwerk opgetreden.

De gepleisterde geweven zijn met name bij het middenschip losge-

scheurd van de zijwanden. Plaatselijk is bij de wandaansluiting een 

gering hoeveelheid pleisterwerk omlaag gekomen. De gewelven zelf 

vertonen verder nauwelijks scheuren. De aanhechting van de gewel-

ven op de kapconstructie is voor zover waarneembaar goed en de 

kapconstructie zelf vertoont weinig gebreken. Het is aannemelijk dat 

het los scheuren te wijten is aan de werking van het materiaal en dat 

de gewelven voldoende stabiel zijn.

Binnenwanden en kolommen

Afgezien van de forse scheurvorming rond de overgang van de kerk-

zaal naar het koor vertonen de binnenwanden en kolommen geen noe-

menswaardige constructieve problemen. De voorgevel vertoont op di-

verse plaatsen lekstrepen en sporen van inwatering en vochtdoorslag. 

In de hoek met de noordoostgevel is sprake van ernstige een in de hoek 

met de zuidwestgevel zelfs zeer ernstige vochtdoorslag. Bij de entree 

bevinden zich zettingsscheuren en op het muurwerk is zoutbloei zicht-

baar.

De buitengevel van de noordoost beuk heeft met name rond de ramen 

een aantal zettingsscheuren of scheuren als gevolg van roestend ijzer-

werk. Op enkele plaatsen, waaronder het laatste travee voor het koor 

zijn sporen van vochtdoorslag zichtbaar. Bij het vierde travee bevinden 

zich sporen van een lekkage in het dak.

De kolommen en wanden van het middenschip verkeren overwegend 

in een goede staat. Bij het vierde en vijfde travee aan de zuidwestzijde 

zijn duidelijk sporen van een lekkage.

Het koor verkeert afgezien van enige vochtdoorslag bij de dakvensters 

aan de noordoostzijde in een redelijke tot goede conditie.

Vloeren

Bij de vloeren is geen schade geconstateerd.

Kapconstructie

De kapconstructie van het middenschip verkeert voor zover waarneem-

baar in een redelijke tot goede conditie. Plaatselijk zijn sporen van hout-

worm zichtbaar. Er is bij de zichtbare delen geen houtrot geconstateerd. 

Het derde spant vanaf de voorzijde buigt aan de zuidwestkant sterk 

door. De overspanning van de gordingen van het eerste spant tot aan 

de voorgevel is in verhouding groot.

De kapconstructie van het koor verkeert in een prima conditie.

De kapconstructies van de zijbeuken verkeren in een zelfde conditie als 

die van het middenschip, al is bij de muurplaat van de noordoostelijke 

beuk houtrot geconstateerd als gevolg van een lekkage.

Gewelven

De gepleisterde gewelven zijn met name bij het middenschip los ge-

scheurd van de zijwanden. Plaatselijk is bij de wandaansluiting een ge-

ring hoeveelheid pleisterwerk omlaag gekomen. De gewelven zelf ver-

tonen verder nauwelijks scheuren. De aanhechting van de gewelven 

op de kapconstructie is voor zover waarneembaar goed en de kapcon-

structie zelf vertoont weinig gebreken. Het is aannemelijk dat het los-

scheuren te wijten is aan de werking van het materiaal en dat de gewel-

ven zelf voldoende stabiel zijn. Bij het middenschip en beide zijbeuken 

bevinden zich bij de aansluiting op de voorgevel sporen van inwatering. 

Verder zijn in het middenschip en bij de noordoostelijke beuk sporen 

van een lekkage zichtbaar.

De betonnen gewelven van het koor verkeren in een goede conditie.

Installaties

De elektrische installatie is verouderd en vormt volgens het rap-

port 2007-1184 van J.P. inspecties BV een risico voor kortsluiting 

e.d.

Pastorie

De pastorie verkeert technisch in goede staat. De staat van onderhoud 

is goed. Er zijn geen scheuren e.d. die wijzen op funderingsproblemen. 

Het metsel- en voegwerk verkeren in een goede staat. Het houtwerk en 

het schilderwerk zijn overwegend redelijk tot goed. Het dak is redelijk 

tot goed en de aansluitingen, goten etc. zijn redelijk. Het tussenlid tus-

sen de kerk en de pastorie vertoont enkele zettingsscheuren. Het tus-

senlid s ongedilateerd met de kerk en de pastorie verbonden. De scheu-

ren zijn vermoedelijk ontstaan door verschillen in zetting van de afzon-

derlijke gebouwen.

Aldus het rapport. De conclusie is bekend. Nu is het aan het 

bestuur van de kerk en het bisdom om deze prachtige kerk 

weer zo snel mogelijk te openen en verdere verpaupering te 

voorkomen. “Gewoon opknappen”, zoals de parochianen zeg-

gen.



Wilt u zich inschrijven voor een zorgwoning? 
Heeft u hulp bij het huishouden, een rol
stoel of woningaanpassing nodig? Of een 
gehandicaptenparkeerkaart? Daarvoor is het 
Loket Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) in het 
gemeentehuis. Hier krijgt u informatie, advies 
en hulp bij aanvragen.

Het Loket WWZ is er vooral voor mensen met een 
beperking, chronisch zieken en ouderen. Het Loket 
ondersteunt u, zodat u zolang mogelijk zelfstandig 
kunt leven. Medewerkers van het Loket kennen 
veel regelingen die u daarbij kunnen helpen. Ze 
leggen graag uit wat voor u mogelijk is. Als u wilt, 
helpen zij bij het indienen van een aanvraag of het 
maken van een afspraak bij een andere instelling.

Vroeger moest u met uw hulpvraag op zoek naar 
wie u het beste kon helpen. Dat hoeft nu niet 
meer. U kunt voortaan op één plek terecht. In het 
Loket WWZ zitten Vita welzijn en advies (met de 
Vrijwillige Hulpdienst en het Ouderenadvieswerk), 
Amstelring en Gemeente Uithoorn.

U kunt er terecht voor:
•	 vrijwillige	hulpdienst
•	 inschrijven	voor	een	aanleun-/	zorgwoning
•	 verpleeg-/	verzorgingshuiszorg	
•	 aanvraag	huishoudelijke	verzorging,		 	

woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen 
en rolstoelen 

•	 aanvraag	Regiotaxipas
•	 aanvraag	gehandicaptenparkeerkaart	en/of		

gehandicaptenparkeerplaats
•	 informatie	over	maaltijdvoorzieningen
•	 informatie	over	alarmsystemen
•	 (gespecialiseerde)	thuiszorg	
•	 klussendiensten
•	 welzijnsactiviteiten
•	 aanvraag	inkomensondersteunende	voor	-	 	
	 zieningen	(bijzondere	bijstand,	categoriale	rege	-	

ling chronisch zieken en declaratiefonds 65+)

Voor	een	paar	van	deze	Wmo-voorzieningen	
heeft u een indicatie nodig. Dit is een beoordeling 
waarin staat of u echt ondersteuning nodig 
heeft, wat voor ondersteuning en hoe vaak. 

Misschien moet u een eigen bijdrage betalen 
voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een 
woningaanpassing. Bij het Loket WWZ krijgt u 
hierover meer informatie en advies.

Het Loket zit in het gemeentehuis aan de Laan van 
Meerwijk, naast de ingang. Het is elke werkdag 
open van 8.30 uur tot 12.30 uur. U kunt ook bellen 
naar telefoonnummer: 0297 51 31 31 of uw vraag 
per	e-mail	stellen:	loketwwz@uithoorn.nl.	Kijkt	u	
eens op: www.loketwwzuithoorn.nl.

Uithoorn heeft 5000 tot 6000 actieve vrijwilligers van 18 jaar en ouder. Mensen en organisaties die 
zich inzetten voor anderen, op allerlei gebieden. Dat kan zijn in de zorg, maar ook op het gebied 
van de kerk, sport en cultuur. De gemeente Uithoorn gaat deze vrijwilligers meer helpen en het 
vrijwilligerswerk stimuleren, want daar is behoefte aan. 

Eind 2007 is in opdracht van de gemeente een onderzoek gedaan naar de behoeften van vrijwilligers. Er is 
gekeken naar manieren om het lokale vrijwilligerswerk in Uithoorn te versterken. Het belangrijkste advies 
uit het onderzoeksrapport is dat er opnieuw een steunpunt voor vrijwilligerswerk moet komen. 

Het plan is dit steunpunt onder te brengen bij de vrijwilligerscentrale Cardanus, waarvan ook de 
gemeenten Amstelveen, Aalsmeer en stadsdeel Zuideramstel Amsterdam onderdeel zijn. In deze 
gemeenten is men positief over lokale steunpunten en de centrale. De belangrijkste taak wordt actief 
bemiddelen en het op elkaar afstemmen van de vraag naar en het aanbod van vrijwilligers. Vrijwilligers 
en vrijwilligersorganisaties kunnen straks op spreekuren in Uithoorn terecht voor advies op maat en 
ondersteuning. Het steunpunt gaat gebruik maken van bestaande kennis en ervaring van onder meer 
Cardanus, Stichting sportbelangen Uithoorn en Steunpunt mantelzorg.

Een ander idee om het vrijwilligerswerk te versterken, is om opnieuw een 
Beursvloer te organiseren. Die van 2007 was zeer geslaagd. De Beursvloer 
is een evenement waarbij bedrijven, lokale overheden, serviceclubs, scholen, 
maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties elkaar ontmoeten en 
bespreken wat ze voor elkaar kunnen betekenen.

Deze en andere plannen staan in de Notitie Vrijwilligersbeleid 2008 Uithoorn. 
Op 21 april 2008 konden vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties op een 
informatiebijeenkomst hierover van gedachten wisselen met de gemeente. Zij 
waren positief over de plannen. Op 26 juni bespreekt de gemeenteraad de notitie 
in het informatief beraad en stelt deze op 28 augustus vast. De bedoeling is om 
1 januari 2009 met het steunpunt vrijwilligerswerk Uithoorn van start te gaan. 

Sinds	1	januari	2007	geldt	de	Wet	maatschap-
pelijke ondersteuning (Wmo). Het doel van de 
Wmo is ‘meedoen’. Dat vind ik een mooie en 
belangrijke doelstelling. Iedereen in Uithoorn 
en	De	Kwakel	moet	mee	kunnen	doen.	Dus	met	
elkaar ervoor zorgen dat mensen het prettig hebben 
en mee kunnen doen in de samenleving. Al of niet 
geholpen door vrienden, familie of bekenden. Dat 
is de onderlinge betrokkenheid tussen mensen. 
En als dat niet kan, is er ondersteuning vanuit de 
gemeente. We lopen als het ware met de mensen 
mee. Gaat het goed met ze, prima. Gaat het even 
wat minder met ze, dan ondersteunen en helpen we 
tot het weer gaat. Hulp komt voor een groot deel 
van vrijwilligers en mantelzorgers. Om hen bij te 
staan is er een apart steunpunt voor mantelzorg en 
starten we begin volgend jaar met het steunpunt 
voor vrijwilligers in Uithoorn. Ook regelt de 
gemeente bijvoorbeeld hulp bij het huishouden. 

Dat doet ons Loket WWZ. Zij zorgen voor goede 
informatie over de hulp die inwoners kunnen 
krijgen. Ons loket was er al voordat de Wmo werd 
ingevoerd. Wat dat betreft lopen we als gemeente 
voorop en daar ben ik best trots op.

Wij kennen als gemeente onze eigen inwoners 
beter dan de landelijke overheid. Daarom is de 
Wmo een taak van de gemeente. Op 24 juni 
2008	gaat	de	Wmo-raad	van	start.	Hierin	zitten	
inwoners van de gemeente Uithoorn die weten 
wat er speelt in hun buurt, wat er leeft onder 
jongeren en ouderen en waar bijvoorbeeld 
gehandicapten behoefte aan hebben. Want lang 
niet iedereen is zelfredzaam. Daarom is er 
speciale aandacht voor mensen met lichamelijke, 
psychische	of	verstandelijke	beperkingen.	Met	
goede programma’s in de wijksteunpunten 
en buurtbeheer, zorgen we voor algemene 
voorzieningen. Hulp in huis of het leveren van 
een scootmobiel zijn aanvullende individuele 
voorzieningen, waardoor ook deze mensen in hun 
eigen omgeving weer mee kunnen doen. 
We blijven de tevredenheid van inwoners over het 
Wmo-beleid	volgen.	Dit	doen	we	door	enquêtes	te	
houden en ons te laten adviseren door de 
Wmo-raad.

We stoppen als gemeente veel energie en tijd in het 
luisteren naar onze inwoners. Wat is hun vraag? 
Waar hebben ze behoefte aan? Je ziet dat dit 
resultaat geeft, bijvoorbeeld bij de jeugd. Dankzij 
de speciale DenkTank Jeugdbeleid weten we nu 
beter	wat	jongeren	in	Uithoorn	en	De	Kwakel	
willen en nodig hebben. Daarmee kunnen we aan 
de slag. 
Maatschappelijke opvang, verslavingszorg en 
vrouwenopvang zijn ook onderdeel van de Wmo. 
Dat pakken we juist regionaal op. 

De Wmo is ruim een jaar geleden ingevoerd. 
Hoewel we al mooie dingen bereikt hebben, is het 
nog te vroeg om tevreden te zijn. Waar ik in ieder 
geval heel trots op ben, is dat veel inwoners zich 
vrijwillig inzetten voor anderen. Dat is de basis die 
we moeten vasthouden en versterken. Inwoners en 
gemeente zetten zich samen in voor een Uithoorn 
waar het prettig wonen is voor iedereen.

Monique Oudshoorn van Egmond, 
Wethouder Zorg

“Onze oren en ogen goed openhouden, dat 
is belangrijk.” Dit zegt Jan Noorlag, een 
voorzitter met ervaring. 
“Ik ben nu voorzitter van de cliëntenraad van 
de Wet Werk en Bijstand bij de gemeenten 

Uithoorn en Aalsmeer. Wethouder Monique 
Oudshoorn heeft me gevraagd of ik tijdelijk de 
voorzitter van de Wmoraad wil zijn. En daar 
heb ik ja op gezegd.” 

Na	een	jaar	kiest	de	Wmo-raad	uit	zijn	midden	een	
nieuwe voorzitter. Tot die tijd is er veel te doen. 
“Wat we eerst moeten doen is nieuwe leden werven. 
Daar zijn we volop mee bezig”, vertelt Jan. “De 
eerste sollicitatiegesprekken staan gepland. We 
proberen mensen te vinden die het brede veld van 
de Wmo goed vertegenwoordigen. Het gaat om 
onderwerpen als sociale samenhang en leefbaarheid 
(bijvoorbeeld buurtbeheer), opgroeien van kinderen, 
mensen met beperkingen en chronisch zieken, 
mantelzorg, senioren en het verenigingsleven 
(vrijwilligers en sport). Het zou mooi zijn als we 
van	elk	veld	een	expert	in	huis	halen.”

De gemeente moet sinds januari 2007 meer doen 
om haar inwoners te ondersteunen. Bij de plannen 
die ze daarvoor bedenkt, moeten inwoners mee 

kunnen denken. “Dat is sinds januari 2007 zelfs 
verplicht”, zegt Jan. “Inwoners mee laten doen 
en denken kan natuurlijk op veel manieren.”De 
gemeente	koos	voor	een	brede	adviesraad,	de	Wmo-
raad. De bestaande adviesraden, de Seniorenraad en 
de Participatieraad Gehandicapten, stoppen omdat 
hun	werkgebied	nu	onder	de	Wmo-raad	valt.

De	Wmo-raadsleden	willen	straks	veel	praten	met	
inwoners, bedrijven en organisaties. “Wij houden 
onze oren en ogen goed open, zodat we weten 
waar inwoners behoefte aan hebben. We gaan naar 
bijeenkomsten en lopen mee met buurtschouwen. 
Dan kan je zelf zien wat er beter kan in de wijken. 
Ook krijgen we een eigen telefoonnummer en 
e-mailadres,	zodat	mensen	ons	gemakkelijk	
kunnen bereiken. We willen dicht bij de mensen 
staan, luisteren naar wat er nodig is en daar advies 
over geven aan het college van Burgemeester en 
Wethouders. We zijn de schakel tussen inwoners 
en de gemeente. Daarbij letten we goed op de 
vorderingen die de gemeente maakt en of ze zich 

aan	de	afspraken	houden.	De	Wmo-raad	is	er	voor	
alle inwoners van Uithoorn.” 

Als Jan Noorlag een jaar vooruit kijkt, wil hij veel 
bereiken. “Dan is er een complete raad van 15 
leden.	Deze	Wmo-raadsleden	zijn	gemotiveerd.	Ze	
weten wat er speelt in hun buurt en zijn specialist 
op een of meer gebieden van de Wmo. De een zet 
zich in voor de gehandicapten, een ander voor de 
sport. Ze denken actief mee met de gemeente. Als 
Wmo-raadslid	heb	je	inspraak,	geef	je	advies	en	kun	
je het beleid van de gemeente positief beïnvloeden. 
Uiteindelijk	staat	er	een	goed	draaiende	Wmo-raad,	
die ik zonder schroom kan overdragen aan mijn 
opvolger.”

Wanneer	gaat	de	Wmo-raad	van	start?	“Vanaf	
24 juni 2008. We willen voor de zomervakantie 
voor de eerste keer bij elkaar komen, in het 
gemeentehuis. De leden kunnen met elkaar 
kennismaken, we benoemen een dagelijks bestuur 
en we gaan natuurlijk bespreken hoe we alles 
willen organiseren. In het begin moeten we vaker 
vergaderen om alles op de rit te krijgen, later 
verwacht ik dat we ongeveer één keer per maand 
bij elkaar komen. Geïnteresseerden kunnen zich 
trouwens nog steeds aanmelden.” 

Een interview met Jan Noorlag, tijdelijk voorzitter Wmoraad

Monique	Oudshoorn:
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Wilt u zich inschrijven voor een zorgwoning? 
Heeft u hulp bij het huishouden, een rol
stoel of woningaanpassing nodig? Of een 
gehandicaptenparkeerkaart? Daarvoor is het 
Loket Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) in het 
gemeentehuis. Hier krijgt u informatie, advies 
en hulp bij aanvragen.

Het Loket WWZ is er vooral voor mensen met een 
beperking, chronisch zieken en ouderen. Het Loket 
ondersteunt u, zodat u zolang mogelijk zelfstandig 
kunt leven. Medewerkers van het Loket kennen 
veel regelingen die u daarbij kunnen helpen. Ze 
leggen graag uit wat voor u mogelijk is. Als u wilt, 
helpen zij bij het indienen van een aanvraag of het 
maken van een afspraak bij een andere instelling.

Vroeger moest u met uw hulpvraag op zoek naar 
wie u het beste kon helpen. Dat hoeft nu niet 
meer. U kunt voortaan op één plek terecht. In het 
Loket WWZ zitten Vita welzijn en advies (met de 
Vrijwillige Hulpdienst en het Ouderenadvieswerk), 
Amstelring en Gemeente Uithoorn.

U kunt er terecht voor:
•	 vrijwillige	hulpdienst
•	 inschrijven	voor	een	aanleun-/	zorgwoning
•	 verpleeg-/	verzorgingshuiszorg	
•	 aanvraag	huishoudelijke	verzorging,		 	

woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen 
en rolstoelen 

•	 aanvraag	Regiotaxipas
•	 aanvraag	gehandicaptenparkeerkaart	en/of		

gehandicaptenparkeerplaats
•	 informatie	over	maaltijdvoorzieningen
•	 informatie	over	alarmsystemen
•	 (gespecialiseerde)	thuiszorg	
•	 klussendiensten
•	 welzijnsactiviteiten
•	 aanvraag	inkomensondersteunende	voor	-	 	
	 zieningen	(bijzondere	bijstand,	categoriale	rege	-	

ling chronisch zieken en declaratiefonds 65+)

Voor	een	paar	van	deze	Wmo-voorzieningen	
heeft u een indicatie nodig. Dit is een beoordeling 
waarin staat of u echt ondersteuning nodig 
heeft, wat voor ondersteuning en hoe vaak. 

Misschien moet u een eigen bijdrage betalen 
voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een 
woningaanpassing. Bij het Loket WWZ krijgt u 
hierover meer informatie en advies.

Het Loket zit in het gemeentehuis aan de Laan van 
Meerwijk, naast de ingang. Het is elke werkdag 
open van 8.30 uur tot 12.30 uur. U kunt ook bellen 
naar telefoonnummer: 0297 51 31 31 of uw vraag 
per	e-mail	stellen:	loketwwz@uithoorn.nl.	Kijkt	u	
eens op: www.loketwwzuithoorn.nl.

Uithoorn heeft 5000 tot 6000 actieve vrijwilligers van 18 jaar en ouder. Mensen en organisaties die 
zich inzetten voor anderen, op allerlei gebieden. Dat kan zijn in de zorg, maar ook op het gebied 
van de kerk, sport en cultuur. De gemeente Uithoorn gaat deze vrijwilligers meer helpen en het 
vrijwilligerswerk stimuleren, want daar is behoefte aan. 

Eind 2007 is in opdracht van de gemeente een onderzoek gedaan naar de behoeften van vrijwilligers. Er is 
gekeken naar manieren om het lokale vrijwilligerswerk in Uithoorn te versterken. Het belangrijkste advies 
uit het onderzoeksrapport is dat er opnieuw een steunpunt voor vrijwilligerswerk moet komen. 

Het plan is dit steunpunt onder te brengen bij de vrijwilligerscentrale Cardanus, waarvan ook de 
gemeenten Amstelveen, Aalsmeer en stadsdeel Zuideramstel Amsterdam onderdeel zijn. In deze 
gemeenten is men positief over lokale steunpunten en de centrale. De belangrijkste taak wordt actief 
bemiddelen en het op elkaar afstemmen van de vraag naar en het aanbod van vrijwilligers. Vrijwilligers 
en vrijwilligersorganisaties kunnen straks op spreekuren in Uithoorn terecht voor advies op maat en 
ondersteuning. Het steunpunt gaat gebruik maken van bestaande kennis en ervaring van onder meer 
Cardanus, Stichting sportbelangen Uithoorn en Steunpunt mantelzorg.

Een ander idee om het vrijwilligerswerk te versterken, is om opnieuw een 
Beursvloer te organiseren. Die van 2007 was zeer geslaagd. De Beursvloer 
is een evenement waarbij bedrijven, lokale overheden, serviceclubs, scholen, 
maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties elkaar ontmoeten en 
bespreken wat ze voor elkaar kunnen betekenen.

Deze en andere plannen staan in de Notitie Vrijwilligersbeleid 2008 Uithoorn. 
Op 21 april 2008 konden vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties op een 
informatiebijeenkomst hierover van gedachten wisselen met de gemeente. Zij 
waren positief over de plannen. Op 26 juni bespreekt de gemeenteraad de notitie 
in het informatief beraad en stelt deze op 28 augustus vast. De bedoeling is om 
1 januari 2009 met het steunpunt vrijwilligerswerk Uithoorn van start te gaan. 

Sinds	1	januari	2007	geldt	de	Wet	maatschap-
pelijke ondersteuning (Wmo). Het doel van de 
Wmo is ‘meedoen’. Dat vind ik een mooie en 
belangrijke doelstelling. Iedereen in Uithoorn 
en	De	Kwakel	moet	mee	kunnen	doen.	Dus	met	
elkaar ervoor zorgen dat mensen het prettig hebben 
en mee kunnen doen in de samenleving. Al of niet 
geholpen door vrienden, familie of bekenden. Dat 
is de onderlinge betrokkenheid tussen mensen. 
En als dat niet kan, is er ondersteuning vanuit de 
gemeente. We lopen als het ware met de mensen 
mee. Gaat het goed met ze, prima. Gaat het even 
wat minder met ze, dan ondersteunen en helpen we 
tot het weer gaat. Hulp komt voor een groot deel 
van vrijwilligers en mantelzorgers. Om hen bij te 
staan is er een apart steunpunt voor mantelzorg en 
starten we begin volgend jaar met het steunpunt 
voor vrijwilligers in Uithoorn. Ook regelt de 
gemeente bijvoorbeeld hulp bij het huishouden. 

Dat doet ons Loket WWZ. Zij zorgen voor goede 
informatie over de hulp die inwoners kunnen 
krijgen. Ons loket was er al voordat de Wmo werd 
ingevoerd. Wat dat betreft lopen we als gemeente 
voorop en daar ben ik best trots op.

Wij kennen als gemeente onze eigen inwoners 
beter dan de landelijke overheid. Daarom is de 
Wmo een taak van de gemeente. Op 24 juni 
2008	gaat	de	Wmo-raad	van	start.	Hierin	zitten	
inwoners van de gemeente Uithoorn die weten 
wat er speelt in hun buurt, wat er leeft onder 
jongeren en ouderen en waar bijvoorbeeld 
gehandicapten behoefte aan hebben. Want lang 
niet iedereen is zelfredzaam. Daarom is er 
speciale aandacht voor mensen met lichamelijke, 
psychische	of	verstandelijke	beperkingen.	Met	
goede programma’s in de wijksteunpunten 
en buurtbeheer, zorgen we voor algemene 
voorzieningen. Hulp in huis of het leveren van 
een scootmobiel zijn aanvullende individuele 
voorzieningen, waardoor ook deze mensen in hun 
eigen omgeving weer mee kunnen doen. 
We blijven de tevredenheid van inwoners over het 
Wmo-beleid	volgen.	Dit	doen	we	door	enquêtes	te	
houden en ons te laten adviseren door de 
Wmo-raad.

We stoppen als gemeente veel energie en tijd in het 
luisteren naar onze inwoners. Wat is hun vraag? 
Waar hebben ze behoefte aan? Je ziet dat dit 
resultaat geeft, bijvoorbeeld bij de jeugd. Dankzij 
de speciale DenkTank Jeugdbeleid weten we nu 
beter	wat	jongeren	in	Uithoorn	en	De	Kwakel	
willen en nodig hebben. Daarmee kunnen we aan 
de slag. 
Maatschappelijke opvang, verslavingszorg en 
vrouwenopvang zijn ook onderdeel van de Wmo. 
Dat pakken we juist regionaal op. 

De Wmo is ruim een jaar geleden ingevoerd. 
Hoewel we al mooie dingen bereikt hebben, is het 
nog te vroeg om tevreden te zijn. Waar ik in ieder 
geval heel trots op ben, is dat veel inwoners zich 
vrijwillig inzetten voor anderen. Dat is de basis die 
we moeten vasthouden en versterken. Inwoners en 
gemeente zetten zich samen in voor een Uithoorn 
waar het prettig wonen is voor iedereen.

Monique Oudshoorn van Egmond, 
Wethouder Zorg

“Onze oren en ogen goed openhouden, dat 
is belangrijk.” Dit zegt Jan Noorlag, een 
voorzitter met ervaring. 
“Ik ben nu voorzitter van de cliëntenraad van 
de Wet Werk en Bijstand bij de gemeenten 

Uithoorn en Aalsmeer. Wethouder Monique 
Oudshoorn heeft me gevraagd of ik tijdelijk de 
voorzitter van de Wmoraad wil zijn. En daar 
heb ik ja op gezegd.” 

Na	een	jaar	kiest	de	Wmo-raad	uit	zijn	midden	een	
nieuwe voorzitter. Tot die tijd is er veel te doen. 
“Wat we eerst moeten doen is nieuwe leden werven. 
Daar zijn we volop mee bezig”, vertelt Jan. “De 
eerste sollicitatiegesprekken staan gepland. We 
proberen mensen te vinden die het brede veld van 
de Wmo goed vertegenwoordigen. Het gaat om 
onderwerpen als sociale samenhang en leefbaarheid 
(bijvoorbeeld buurtbeheer), opgroeien van kinderen, 
mensen met beperkingen en chronisch zieken, 
mantelzorg, senioren en het verenigingsleven 
(vrijwilligers en sport). Het zou mooi zijn als we 
van	elk	veld	een	expert	in	huis	halen.”

De gemeente moet sinds januari 2007 meer doen 
om haar inwoners te ondersteunen. Bij de plannen 
die ze daarvoor bedenkt, moeten inwoners mee 

kunnen denken. “Dat is sinds januari 2007 zelfs 
verplicht”, zegt Jan. “Inwoners mee laten doen 
en denken kan natuurlijk op veel manieren.”De 
gemeente	koos	voor	een	brede	adviesraad,	de	Wmo-
raad. De bestaande adviesraden, de Seniorenraad en 
de Participatieraad Gehandicapten, stoppen omdat 
hun	werkgebied	nu	onder	de	Wmo-raad	valt.

De	Wmo-raadsleden	willen	straks	veel	praten	met	
inwoners, bedrijven en organisaties. “Wij houden 
onze oren en ogen goed open, zodat we weten 
waar inwoners behoefte aan hebben. We gaan naar 
bijeenkomsten en lopen mee met buurtschouwen. 
Dan kan je zelf zien wat er beter kan in de wijken. 
Ook krijgen we een eigen telefoonnummer en 
e-mailadres,	zodat	mensen	ons	gemakkelijk	
kunnen bereiken. We willen dicht bij de mensen 
staan, luisteren naar wat er nodig is en daar advies 
over geven aan het college van Burgemeester en 
Wethouders. We zijn de schakel tussen inwoners 
en de gemeente. Daarbij letten we goed op de 
vorderingen die de gemeente maakt en of ze zich 

aan	de	afspraken	houden.	De	Wmo-raad	is	er	voor	
alle inwoners van Uithoorn.” 

Als Jan Noorlag een jaar vooruit kijkt, wil hij veel 
bereiken. “Dan is er een complete raad van 15 
leden.	Deze	Wmo-raadsleden	zijn	gemotiveerd.	Ze	
weten wat er speelt in hun buurt en zijn specialist 
op een of meer gebieden van de Wmo. De een zet 
zich in voor de gehandicapten, een ander voor de 
sport. Ze denken actief mee met de gemeente. Als 
Wmo-raadslid	heb	je	inspraak,	geef	je	advies	en	kun	
je het beleid van de gemeente positief beïnvloeden. 
Uiteindelijk	staat	er	een	goed	draaiende	Wmo-raad,	
die ik zonder schroom kan overdragen aan mijn 
opvolger.”

Wanneer	gaat	de	Wmo-raad	van	start?	“Vanaf	
24 juni 2008. We willen voor de zomervakantie 
voor de eerste keer bij elkaar komen, in het 
gemeentehuis. De leden kunnen met elkaar 
kennismaken, we benoemen een dagelijks bestuur 
en we gaan natuurlijk bespreken hoe we alles 
willen organiseren. In het begin moeten we vaker 
vergaderen om alles op de rit te krijgen, later 
verwacht ik dat we ongeveer één keer per maand 
bij elkaar komen. Geïnteresseerden kunnen zich 
trouwens nog steeds aanmelden.” 

Een interview met Jan Noorlag, tijdelijk voorzitter Wmoraad

Monique	Oudshoorn:
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Feestelijke opening huurwoningen Aalsmeer

Huurwoningen Duikerstraat

De sociale huurwoningen liggen in de woonwijk  nieuw oostein-
de. Deze wijk met in totaal 1.700 woningen moet  in 2009 klaar zijn. 
De grote verscheidenheid aan woningtypen maakt van nieuw oosteinde 
een zeer levendige en aantrekkelijke wijk. De woningen liggen in een goe-
de woonomgeving. kleinschalig, naast een winkelcentrum en met veel 
ruimte voor de kinderen. De verhuur verliep dan ook voorspoedig. Bijna 
alle woningen zijn verhuurd aan bewoners van aalsmeer. De woningen 
kenmerken zich door de gebruikte materialen en kleuren. Maar ook 
de ruime tuinen, hoge puntdaken, verspringende dakvlakken, kopge-
velramen en vensters met zijlichten zijn verrassende elementen.

Zwaluw-Dakpannen

Dit is het tweede project waar woongroep Holland het plaatsen van 
zwaluw-dakpannen toepast om een permanente aanwezigheid van deze 
bijzondere vogel met v-staart een extra impuls te geven. 

op donderdag 19 juni jl. vond de 
feestelijke opening plaats van 15 
huurwoningen  aan de Duikerstraat 
in aalsmeer. De huurwoningen 
maken deel uit van de woonwijk 
nieuw oosteinde. wethouder 

Berry nijmeier en Jan van den Berg 
Jeths, directeur woongroep Holland, 

onthulden samen een zwaluw dakpan 
als teken om in de nieuwbouwwijk een 

gezond vogelbestand te stimuleren.

woongroep HollanD

woongroep Holland slaat met dit project zijn vleugels uit naar de gemeente aalsmeer.  
De amstelveense corporatie met bijna 12.000 huurwoningen in amstelveen en uithoorn, zit met haar 
woningbezit dicht tegen aalsmeer aan en hoopt in de gemeente aalsmeer meer woningen te kunnen 
ontwikkelen. Dit project kwam tot stand door een goede samenwerking tussen de gemeente aalsmeer, 
Fortis, aannemer Bontenbal en architectenbureau Quadrant.



De Kwakel/Uithoorn - Omdat het 
akkerbouwbedrijf waar Reinier al 38 
jaar werkte in verband met de om-
legging van de N201 niet meer kan 
voortbestaan werd er door hem en 
zijn vrouw gezocht naar een invul-
ling. Omdat zij beiden toch boeren-
kinderen in hart en ziel zijn en zij op 
de 100 jaar oude boerderij aan de 
Vuurlijn in De Kwakel woonden en 
Gera al in de zorg zat werd beslo-
ten om die twee zaken te combine-
ren. De grote stal achter de boer-
derij werd verbouwd, er werden af-
dakken gebouwd en een schuur 
voor de kippen, de ganzen en de 
konijnen. Gera vertelt dat er onge-
veer zeven mensen per dag bij hun 
op de boerderij komen uit een be-
paalde doelgroep. Dat kunnen ou-
deren zijn, maar ook dementeren-
den of mensen die eenzaam zijn en 
wel wat willen doen omdat zij in het 
verzorgingstehuis ook maar tegen 
een muur aan zitten kijken. Men-
sen met indicatie kunnen voor dag-
bestedingsactiviteiten bij Inner -Art 
terecht die aangesloten is bij Stich-
ting Landzijde (AWBZ erkende zor-
ginstelling). Er zijn van allerlei werk-
zaamheden te doen vertelt Gera zo-
als strontjes slechten (nooit van ge-

hoord maar dat is dus het uitsprei-
den van de mest van de dieren), ver-
der de dierverzorging, sloot uithalen 
met baggernet, onkruid wieden in 
de prachtige tuin die door hen zelf 
is aangelegd en waar zelfs een he-
le route is gemaakt en waar je overal 
weer een zitje aantreft, verder zaai-
en, stekken, de groentetuin moet 
bijgehouden worden, de beschoei-
ing, vruchtbomen zijn aangeplant 
en daar wordt sap van gemaakt en 
jam en gestoofde peertjes. Alles is 
op biologische basis. “Wij gebrui-
ken geen kunstmest en ook geen 
bestrijdingsmiddelen voor de fruit-
bomen.

Groene zeep
Als er luis is dan gebruiken we groe-
ne zeep om maar een voorbeeld 
te noemen. Wij hebben onze eigen 
groente en maken onze eigen jam 
en sappen. Er is ruimte voor onge-
veer tien mensen en we denken zelf 
aan verstandelijk gehandicapten die 
kunnen wat vrolijkheid brengen zo-
dat de groep wat opgetild wordt. 
Maar de basisgedachte is toch ook 
dat wij wat meer bekendheid willen 
geven bij de burger wat de boer ei-
genlijk doet. Er is tegenwoordig zo’n 

negatief idee over wat de boer doet”, 
vindt Gera. Zoals dat de dieren in de 
prut staan, en onverzorgd zijn, dat 
een paard verhaart en niet gebor-
steld wordt, terwijl dat bij de natuur 
hoort. Daar wordt ook geen scheer-
apparaat bij geleverd. Een schaap 
zonder schaduwhoek. Terwijl een 
schaap van zichzelf goed geïso-
leerd is. Er bestaan gewoon veel 
misverstanden over het boerenbe-
drijf. Wij willen het boerenbedrijf 
kleinschalig weer in de belangstel-
ling brengen en nieuw leven inbla-
zen. Er moet meer bekendheid ko-
men bij de mensen en speciaal ook 
bij de kinderen, zodat die ook meer 
kennis van de dieren krijgen. Zo zou 
ook een rondleiding voor scholen 
een idee zijn en dat je kinderen bij 
kunt brengen waarom zaken eigen-
lijk zo lopen op een boerenbedrijf 
en waarom dieren op een bepaal-
de manier reageren. Op de boer-
derij  lopen verschillende diersoor-
ten rond. Zo zie je al meteen bij aan-
komst kippen, eenden en konijnen 
rondlopen bij de vijver in de voortuin 
en als je naar achteren doorloopt en 
de verbouwde stal binnenkomt zie 
je een echt ouderwetse keuken met 
gezellige emaillen potten en pan-
nen. En vertederend een mand waar 
een gevlekte moederpoes haar vijf 
weken oude jongen ijverig aan het 
schoonlikken is.

Jonkies
“De hond mag al niet eens meer 
binnen en zelfs de jonkies zetten al 
een staart op als de hond zich maar 
even laat zien”, lacht Reinier. Aan de 
zijkant lopen Alpacaschapen rond. 
Die geven een apart soort wol dat 
kun je ook niet zomaar scheren, dat 
moet je met een ingevet apparaat 
doen anders gaat de huid stuk. “We 
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Zorgboerderij in De Kwakel

De burger moet meer betrokken 
worden bij de boer

hopen op uitbreiding door veulens 
want de markt is klein waar het Ala-
pacaschapen betreft. Verder zijn er 
nu nog maar zes Hampshire down 
schapen. Dat zijn vlees/wolscha-
pen. Maar we willen wel uitbreiden”, 
aldus Gera. “Wij hebben nu ook de 
dijk op de Vuurlijn in gebruik, dus 
kunnen daar ook meer schapen lo-

pen.” Iets verderop komen al knor-
rend twee hangbuikzwijntjes aanlo-
pen die er niets op tegen hebben als 
ze wat extra voer krijgen, zodat je ze 
even kunt bewonderen. “Het be-
langrijkste is dat mensen zich hier 
thuis voelen.
Wij houden van een familiesfeer-
tje en dat voor verschillende doel-
groepen. Het is net een groot gezin. 
Het is een stukje zingeving met pra-
ten over levensaangelegenheden. 
We staan ook altijd open voor ver-
schillende mogelijkheden.” Gera is 
ook trots op het feit dat zij het kwa-
liteitskeurmerk van Landbouw en 
zorg bezitten en dat zij werken zon-
der enige subsidie. Als je door de 
prachtige tuin loopt met zijn weel-
de aan verschillende planten met 
prachtige rozen in allerlei kleuren, 
een klein tuinhuisje, nog een steen 
met daarop vermeld ‘Goof’s weather 
Station’ kom je vanzelf tot rust en 
voel je je ook meer betrokken bij 
het boerenleven. De openingstijden 
zijn: dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur, 
woensdag van 9.00 tot 21.00 uur en 
donderdag van 9.00 tot 16.00 uur. 
tel: 0297-563753.

Praktijkschool Koningin 
Emma komt in Uithoorn

Uithoorn - Het heeft wel wat ja-
ren geduurd maar uiteindelijk komt 
het er van. Een praktijkschool in 
Uithoorn. Waarom heeft het zo 
lang geduurd. Wethouder Moni-
que Oudshoorn meldt dat dit te ma-
ken heeft met het feit dat een nieu-
we school in Uithoorn bouwen bo-
ven het toch al hoge budget uit-
komt dat nodig is voor de scholen. 
Mede gezien het feit dat het Alkwin 
ook verbouwd moest worden even-
als Thamen stond Uithoorn al aan 

de top van haar financiële kunnen. 
De wethouder legt nog de nadruk 
op het feit dat het absoluut niets te 
maken heeft met de kinderen of de 
school zelf maar louter een financi-
ele kwestie. Wat is nou precies een 
praktijkschool. Sophie de Boer, lid 
van het college van bestuur van de 
Dunamare onderwijsgroep, legt uit: 
Vroeger was het voortgezet speci-
aal onderwijs, nu is de naam gewij-
zigd in praktijk onderwijs. Het gaat 
om leerlingen in de leeftijd van 12 

tot ongeveer 18 jaar die niet naar 
het VMBO kunnen. Bij het praktijk-
onderwijs gaat het om een kleine 
school met kleine klassen, namelijk 
ongeveer 14 leerlingen per klas. Op 
de praktijkschool krijgen de leerlin-
gen onderricht in vakken die op de 
praktijk gericht zijn. Dat kan dan zijn 
groen, techniek, zorg, fietsentech-
niek en dergelijke. Maar het is wel 
heel flexibel en de leerlingen wor-
den ook betrokken bij de keuze van 
het pakket. 

Opdrachten
Er wordt niet alleen op school on-
derricht gegeven maar zo kunnen er 
ook opdrachten buiten school, bij-
voorbeeld wat met groen te maken 
heeft, gegeven worden. De leerlin-
gen lopen veel stages en de leerlin-
gen mogen ook pas de school verla-
ten als zij een baan hebben gevon-
den. Maar waarom moet er eigenlijk 
een dergelijke school komen in Uit-
hoorn? Sophie de Boer vervolgt: Op 
dit moment staan er in Hoofddorp 
twee praktijkscholen op nog geen 
500 meter van elkaar. Op die scho-
len komen leerlingen uit de hele re-
gio Amstelland/Meerlanden. Voor 
verschillende leerlingen die van ver 
moeten komen is het een bezwaar 
dat zij naar Hoofddorp moeten ko-
men. Vandaar dat de Koningin Em-
maschool al in 2000 is begonnen 
met het zoeken naar een oplossing 
voor dit probleem en toen de ge-
meente Uithoorn heeft benaderd. 
Zoals gezegd stond de gemeente 
er gezien de financiële kwestie niet 
echt positief tegenover. “Het was 
niet alleen de financiën die een pro-
bleem vormden”, aldus wethouder 
Oudshoorn “ook het feit dat wij niet 
over een locatie beschikten om een 
nieuw schoolgebouw neer te zet-
ten was een reden voor ons om niet 
meteen ja te zeggen.” De Raad van 
Bestuur van de Koningin Emma-
school liet het er echter niet bij zit-
ten en ging tot de Raad van State.

Ongelijk
Daar werd Uithoorn in het onge-
lijk gesteld. Dat had ook te maken 
met het feit dat Uithoorn nu ook een 
zorgplicht heeft gekregen en de me-
thode van bekostiging via het ge-
meentefonds op orde is gekomen. 
Toen werd besloten om met elkaar 
om de tafel te gaan zitten en op 19 
juni werd de samenwerkingsover-
eenkomst getekend. In die overeen-
komst is onder andere vastgelegd 
dat de gemeente verantwoordelijk is 
voor een aantal zaken zoals de keu-
ze van de locatie, het stedenbouw-

kundig plan. Het schoolbestuur is 
de bouwheer en dus verantwoorde-
lijk voor het ontwerp en de realisatie 
van het schoolgebouw.

Tot zover loopt het dus allemaal 
goed, maar het enige punt is nog 
de locatie. Er wordt nu naarstig ge-
zocht naar een goede locatie en de 
bedoeling is dat in 2010 de school 

Afscheid van de kleutertijd
Uithoorn - Na weken van oefenen 
was het zover. Op maandag 16 juni 
was  het de beurt aan de indianen 
en de kikkergroep van de Spring-
schans om de musical van Pluk van 
de Petteflet te laten zien. s’ Och-
tends was de generale voor hun 
jongere klasgenootjes en ‘s avonds 
om 7 uur vulde de zaal zich met ou-
ders, broers, zussen, opa’s en oma’s. 
Het eerst gedeelte deed de india-
nengroep en het tweede gedeel-
te van de musical was voor de kik-
kergroep. Het decor was een vro-
lijk geheel met natuurlijk het rode 
kraanwagentje van Pluk Langhor-
se die uit het water getakeld moest 
worden en mevrouw Helderder die 
Pluk’s torentje wilde gebruiken als 

naaikamertje. In het tweede gedeel-
te hadden Aagje en de stampertjes 
de mazelen en gingen ze met z’n al-
len naar Egwijk aan zee. Bang om 
je tekst te vergeten was niet nodig 
want aan alle kanten werd het door 
de andere toneelspelers toegeroe-
pen. De extra volume door de mi-
crofoons was ook heel interessant 
en werd ook met regelmaat door 
verschillende kleuters uit getest. Op 
het einde van de musical kregen alle 
kinderen een roos en zongen de juf-
fen van de kleutergroepen nog een 
lied. Na een lekker ijsje en een bak-
je koffie was het weer tijd om naar 
huis te gaan want de volgende dag 
moesten alle toneelspelers weer fris 
in de klas zitten.  

kan starten. Ook wil men een sa-
menwerking aangaan met Thamen. 
Op het moment is er al sprake van 
samenwerking maar dit wordt dan 
verder uitgebreid. Verder zal de 
school een nieuwe naam krijgen. 
Hoe dat precies in zijn werk gaat is 
nog niet bekend maar ook daar zal 
in de komende tijd uitsluitsel over 
gegeven worden. 



Uithoorn - Het was druk bij de 
schouw in het Oude Dorp en dat is 
een goed teken want het betekent 
dat de mensen begaan zijn met hun 
woonomgeving. Hoewel je natuurlijk 
ook moet oppassen dat het wel con-
structief blijft en dat je geen moei-
lijkheden maakt over peanuts.

De schouw dus: Het bleek dat de 
bewoners heel tevreden zijn over de 
hanging baskets. Wel was een vraag 
waarom er aan de ene kant van de 
Wilhelminakade verkeerspaaltjes 
staan voor de parkeerplaatsen. In 
de Amstelstraat wil men graag een 
vuilnisbak omdat daar veel jonge-
ren zijn die het vuil op straat gooi-
en. Sowieso vindt men dat er veel 
zwerfvuil in het Oude Dorp ligt. Bij 
de voetgangersoversteekplaats bij 
de N201 staan de paraplu’s aan de 
verkeerde kant omdat, als je op het 
knopje drukt, je niet meer onder de 
paraplu staat bij regen. Een sugges-
tie was ook om de borden voor de 
vrachtwagens te herhalen halver-
wege de Bernhardlaan en de Em-
malaan en een ander bord met be-
grenzer en tunnel te vermelden. Ook 
vindt men het gevaarlijk dat de fiet-
sers van de brug komen, dus mis-
schien zouden die omgeleid kunnen 

worden. Een ander punt is het feit 
dat, nu de Bernhardlaan doorge-
trokken is, de fietsers de route ne-
men die het snelst is en wat eigen-
lijk niet mag omdat je in de Bern-
hardlaan maar één kant uit mag 
fietsen.

Gevaarlijk
Ook rijdt het verkeer daar nog 
steeds gevaarlijk hard vinden be-

woners. Bij de ingang van het Bur-
gemeester Kootpark vraagt men om 
opnieuw snoeien van de begroeiing. 
Een andere suggestie is dat duide-
lijk de tijdstippen van koopavond 
en marktdagen op de borden in de 
Irenelaan worden aangegeven.

Ook gedachtig aan het rookverbod 
zou het misschien een optie zijn om 
sigarettenbakken bij de horecagele-

genheden neer te zetten. Er ligt al 
meer dan twee weken afval op het 
parkeerterrein en de luifel in de Ju-
lianalaan staat op instorten. Een an-
dere vraag was waarom er geen 
verlaagde stoeprand komt in de Ju-
lianalaan, zodat fietsers erdoor kun-
nen en ook mensen met een beper-
king.
Het bord verboden in te rijden in de 
Beatrixlaan staat tussen beplanting 
en is moeilijk te lezen en men vindt 
dat de wilgen in de Bernhardlaan 
ook op de bomenlijst moeten. 

Verder is er overlast van hangjonge-
ren bij de Willem Alexanderpoort en 
was er een discussie of je nou wel 
of niet rozen moet planten tussen 
de beukenbomen omdat dit volgens 
sommigen een veel aantrekkelijker 
aanzicht geeft, maar volgens ande-
ren is dat niet mogelijk omdat de ro-
zen daar niet kunnen groeien van-
wege de wortels van de bomen. 
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Bernhardlaan blijft een 
moeilijk punt

Leuke verrassing van de (klein-)
kinderen voor Jaap en Will
Uithoorn - Jaap en Will van Roekel uit Uithoorn stonden wel even vreemd te kijken toen ze, na ruim vier weken, te-
rug kwamen van vakantie. In de voortuin stond een levensgrote bruidstaart! Het bleek om een originele stunt van 
de kinderen en kleinkinderen te gaan, want Jaap en Will zijn op 3 juli 50 jaar getrouwd!

Uithoorn wordt opgeleukt 
met vaste planten en 
bloemenbakken
Uithoorn - “Vorig jaar was er een 
toolbox op de gemeentewerf en daar 
heb ik het idee om Uithoorn te ver-
fraaien met vaste planten en bloe-
menbakken te berde gebracht.” Aan 
het woord is Ed Biesebos van de ge-
meente. Wel graag even een uitleg 
van een toolbox want dat heeft ver-
schillende betekenissen. In dit ge-
val houdt het een uitleg over idee-
en en suggesties binnen het werk-
gebied. Dat gaat dan bij Ed Biese-
bos om de Legmeer, Legmeer West, 
De Kwakel, Meerwijk en het bur-
gemeester Kootpark. “Ik had in de 
wandelgangen gehoord over kleur 
en fleur in de wijken en dacht toen 
dat is misschien ook wel een leuk 
idee om dat in mijn wijk toe te pas-
sen. Bovendien had ik het ook al ge-
zien in andere gemeenten en was ik 
wel enthousiast erover geworden. 
Tijdens de toolbox heeft de kweker 
die de planten levert een presen-
tatie gehouden, ook over de ande-
re gemeenten waar dit al is toege-
past. Ook werden toen meteen fol-
ders uitgedeeld. Het idee kwam bij 
het college terecht en die vond het 

meteen een leuk idee. Afgelopen 
najaar kon ik beginnen met het uit-
werken van het project en samen 
met een andere collega, Michel de 
Valk, zijn toen locaties uitgezocht.” 
Op het Amstelplein zijn al in het ka-
der daarvan betonnen bloembakken 
neergezet die ook deze week gevuld 
worden. 

Veel soorten
Op maandag 23 juni werd de vier-
kante stenen bak op de hoek Stati-
onsstraat/Wilhelminakade van vas-
te planten voorzien. Het is nog een 
aardig aantal soorten, namelijk Al-
chemilla Mollis (Vrouwenmantel), 
Geranium, Hemerocallis (Daglelie), 
Heuchera, Nepeta (Kattenkruid), 
Polygonum (Duizendknoop) en een 
zuilvormige prunus. In totaal, inclu-
sief de prunus, 297 stuks. De bak bij 
de Stationsstraat is uitgekozen om-
dat daar elk voorjaar zomergoed in 
wordt geplant dat er in het najaar 
weer uit wordt gehaald en vervan-
gen door bollen en violen. Dat zijn 
jaarlijks terugkerende kosten. Om-
dat je nu vaste planten hebt is dat 

kostenbesparend. Verder zijn er nog 
de volgende locaties aangewezen: 
kruispunt Wieger de Bruinlaan over-
steek In het Rond, kruispunt Arthur 
van Schendellaan/In het Rond, win-
kelcentrum Legmeerplein waar drie 
ronde bakken nog gevuld gaan wor-
den met planten. Op elke locatie ko-
men weer andere soorten planten. 
Ook wordt er natuurlijk rekening ge-
houden met de hoogte en de bloei-
tijden. Zo worden aan de zijkanten 
lage planten gepoot en dan oplo-
pend naar hoog in het midden en 
er wordt gekeken naar verschillen-
de kleur en bladsoorten. Ook wordt 
er rekening gehouden met de om-
geving. Zoals langs drukke wegen 
waar men in de winter strooit wor-
den planten gepoot die zoutminnend 
zijn. Bij het winkelcentrum Legmeer, 
omdat het daar nog wel eens tocht, 
planten die tegen kou en tocht kun-
nen, zodat de planten minder last 
hebben van luis en meeldauw. Het 
is de bedoeling dat voor eind juni al-
les klaar moet zijn. Een leuk initia-
tief en het maakt Uithoorn weer een 
stukje aantrekkelijker.

Verkeersdiploma’s 
uitgereikt aan acht scholen
Uithoorn/De Kwakel - Nog net 
voor de vakantie even je verkeersdi-
ploma behalen is wel even een op-
steker. Dat was en is de komende 
1½ week tot de vakantie begint het 
geval voor negen basisscholen uit 
Uithoorn en De Kwakel met in totaal 
225 leerlingen. Op 17 juni werden de 
zo felbegeerde diploma’s uitgereikt 
aan drie scholen.
Als eerste was de Regenboog aan 
de beurt. Veertig kinderen van groep 

zeven waren bijeengekomen in de 
kantine van het gemeentehuis. Bur-
gemeester Berry Groen ging daar 
ook uitgebreid op in: “Normaal ge-
beurt dit altijd in de raadzaal. Want 
het is best iets plechtigs met alle 
juffen erbij.

Maar omdat de raadzaal verbouwd 
wordt moet het nu maar in de kan-
tine. Het was wel nodig die verbou-
wing, want de stoelen waren oud en 
als je plechtige besluiten moet ne-
men wil je wel goed zitten. Waar-
schijnlijk denken jullie ‘wat kan mij 
het schelen waar ik zit als ik maar 
mijn diploma krijg’.”

Op de vraag of de kinderen het 
moeilijk hadden gevonden kwam 
maar weinig reactie. Een paar kin-
deren vonden het uit je hoofd leren 
van de verkeersregels wel een beet-
je lastig.
Maar toen de burgemeester toch 
even een testje wilde doen en vroeg 
wat je moet doen bij rood licht en of 
voetgangers die op het zebrapad lo-
pen voorrang hebben gaf iedereen 
gelukkig het juiste antwoord. En 
ook het verschil tussen ronde bor-
den met een rode rand en driehoe-
kige borden was bekend. Er heers-
te even verwarring toen de burge-
meester vroeg wie zich aan de ver-
keersregels hield en geen vinger 
omhoog ging. Dat was toch wel 
even heel raar. 

Vraag
Maar nadat de burgemeester de 
vraag nog eens stelde ging er een 
”Oh, we dachten dat u vroeg wie 
zich niet aan de verkeersregels 
hield.” 

Maar er was toch wel iemand die 
wel zijn vinger opstak en toen de 
burgemeester vroeg waarom die 
zich niet aan de verkeersregels hield 
was het antwoord:

“Omdat ik een beetje eigenwijs 
ben.” Maar dat vond de burgemees-
ter vanzelfsprekend geen reden om 
je dan niet aan de regels te houden: 
“Daar heb je zelf het meeste last 
van, én je ouders”, vond zij.

Het is belangrijk als je de regels 
kent. Niet alleen voor jezelf, maar 
ook voor anderen.” Toen kwam 
toch even het EK naar voren want 
er zaten verschillende kinderen met 
oranje T-shirts in de zaal en de bur-
gemeester droeg zelf ook een oran-
je blouse. 
“Het blijft spannend”, vond de bur-
gemeester “Het is mooi als ze win-
nen maar in ieder geval zijn ze er 
door.” Toen was het plechtige mo-
ment gekomen: ”We hebben wel 
even een vaste afspraak. Er wordt 
geen boe geroepen. Degene die boe 
roept krijgt geen diploma. Iedereen 
heeft evenveel zijn best gedaan, dus 
voor iedereen een applaus. Maar als 
eerste was er toch een leerling die 
maar een half diploma kreeg en dat 
kwam omdat die leerling wel de the-
orie goed had gedaan maar bij het 
praktisch gedeelte met losse han-
den had gereden en dat is natuur-
lijk heel gevaarlijk. Die leerling krijgt 
volgend jaar een herkansing. Maar 
toch kreeg die leerling ook een ap-
plaus. Nynke Verhorst van de Re-
genboog vertelt dat de groepen ze-
ven eigenlijk het hele jaar door ver-
keersles krijgen.

Krant
De jeugdverkeerskrant wordt ook in 
de les behandeld en er is een digi-
taal schoolbord met allerlei situaties 
en de kinderen kunnen zelf oefenen 
op internet. 
In april was het theoretisch examen 
op school en alle kinderen zijn in 
één keer geslaagd. Daarna volgde 
in mei het praktisch examen en ook 
was er nog een project op school, 

‘streetwise’, van de ANWB voor de 
groepen drie tot en met acht waar-
bij een parcours was uitgezet en be-
hendigheidsproeven werden ge-
daan. Het praktisch examen was 
een rondje fietsen van ongeveer 15 
minuten waarbij gestart werd op het 
parkeerterrein voor de Burght. Daar 
kwam alles aan de orde: goed uitkij-
ken, remmen, verkeerslichten, over-
steken en dergelijke. Voor het exa-
men werden alle fietsen gecontro-
leerd. Vroeger was daar ook een 
agent bij betrokken.
Nu dus het uiteindelijke resultaat,  
het verkeersdiploma. Rob Groot en 
Daphne Woerden die bij het examen 
zijn betrokken vertellen dat opval-
lend was dat zoveel fietsen in goe-
de staat waren. “Veel nieuwe fiet-
sen, maar ook fietsen die net ge-
repareerd waren en dat is toch een 
goed teken. Verder vond Rob Groot 
dat de kinderen allemaal heel seri-
eus waren en echt hun best had-
den gedaan en zo hoort het ook 
want tenslotte is het belangrijk dat 
je weet hoe je je in het verkeer moet 
gedragen. 

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Is uw huisdier 
zoek?

Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken.
Houdt een lijst bij van vermiste en gevonden 
huisdieren. De vermist- en gevondenlijn is van 
maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00 uur be-
reikbaar onder 0297-587095.
Buiten kantoortijden: 06-18762593.
Zie ook onze website
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Asiel Amstelveen, tel. 020-6431440
bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Dierenambulance, tel. 06-53315557.

Gevonden:     
-   De Hoef, omgeving Schatterkerkerweg, kat E.K.H. rood met wit,
   voetjes wit (tel 06-1755133 ).
-  Vinkeveen, omgeving Vinkenkade, hond, kleurstelling zwart 
 met bruin. Heeft een paarse halsband en een chipnummer dat  
 niet geregistreerd is (asiel Amstelveen).
-  Mijdrecht, omgeving Molenwiek, schildpadpoes EKH, vrij groot,  
 (dierenarts Uithoorn).
  De Kwakel, omgeving Drechtdijk, Mechelse herder, teef, bruin,  
 asiel Amstelveen.

Pètra’s buikdansfeest Meet the Orient … and Russia!

Buikdansfeesten en voet-
ballen bijten elkaar niet!
Wilnis - Rond 19.30 uur kwamen af-
gelopen zaterdag de gasten prach-
tig gekleed en nieuwsgierig aange-
lopen bij de Willisstee. In de hal was 
de buikdanssfeer al aardig te proe-
ven door de verkoop van oriëntaal-
se kleding. 
De Culturele zaal  was prachtig ori-
entaals gedecoreerd met klamboes, 
Indiase accessoires, veel bling-bling 
en feestelijke  decoraties. In de ver-
schillende hoeken was wel iets te 
beleven. Bij Fatima werden prachti-
ge henna-tatoeages gezet. Evi Swart 
gaf de gasten een heerlijke voet-
massage en Kees Duijn fotografeer-
de de gasten heel sfeervol in hun 
Oriëntaalse kledij. Een toppertje van 
de aura-fotografi e van Kees en Bart 
van der Maat. Aan de hand van een 
aura-foto konden zij de gasten in-
zicht geven in hoe zij hun eigen le-
ven creëren. Dat was voor velen een 
openbaring en de reacties waren 
zeer positief!
Tijdens de drie shows zaten de gas-
ten en kinderen op kussens, kleden 
en stoelen of stonden rondom de 
dansvloer. Iedereen had echt goed 
zicht. In de bar konden de gasten de 
voetbalwedstrijd op twee schermen 
volgen en de optredens werden 
goed gepland tussen de wedstrijd 
door. De stemming zat er beslist 
in. Helaas ging Nederland uitein-
delijk wel met een nederlaag naar 
huis, maar de laatste buikdansshow 
maakte een heleboel goed.

Dansscholen
Er waren optredens van professio-

nals, Darbuka-speler Corzas, Pè-
tra’s cursisten en dames van andere 
dansscholen die op een open podi-
um prachtige klassieke buikdansen 
en fusion lieten zien. Buikdanseres 
Kyria danste in Turkse en Egyptische 
stijl zeer schitterend en afwisselend. 
Pètra danste met twee cursisten een 
Indian fusion dans waar het publiek 
erg enthousiast over was. Met name 
ook de uitzonderlijke kleding maakt 
indruk. Als topper van de avond 
trad Rachid Alexander uit Curaçao 
op. Zijn optreden was geweldig en 
het publiek genoot van de klasse en 
dynamiek waarmee hij zijn dansen 
uitvoerde. Zoals Petra al zei: Dit is 
kunst!!!
Tussentijds werd een Shimmie 
contest, een wedstrijd met snelle 
schudbewegingen, georganiseerd 
waarbij Buikdanseres Kyria jureer-
de. Zij koos als fi nalisten Mia Groot-
eman, Deborah Brandsen en Rachel 
ter Brugge (9 jaar). Zij gaven met el-
kaar een leuke show waarbij Mia en 
Deborah een ter plekke geïmprovi-
seerde duodans lieten zien. Het pu-
bliek werd zeer verrast door deze 
dames met stijl en uitstraling. Ky-
ria vond het moeilijk een keuze te 
maken, maar besloot de beker aan 
Rachel te overhandigen daar zij de 
shimmies mooi afwisselde met an-
dere pasjes.

Cursisten
De cursisten van Pètra lieten zien 
wat ze het afgelopen half jaar ge-
leerd hadden. Het applaus was tel-
kens overweldigend, en dan niet al-

leen vanwege de geleerde pasjes, 
maar zeker ook door de vrolijke uit-
straling en de prachtige kleding van 
de dames. De sluierdans was zeer 
kleurrijk en werd door 12 dames ge-
danst rondom hun Sjeik. Bij de Tribal 
dans van de gevorderden waren de 
dames in mysterieus zwart gekleed, 
versierd met kralen en kettinkjes en 
zilveren rinkelriemen. Hun bewegin-
gen waren strak en beslist fascine-
rend. 
Natuurlijk wachtten de cursisten 
op de show die Pètra zelf zou op-
voeren. Zij deed een klassiek Egyp-
tische dans die gevolgd werd door 
een trommelsolo van Darbuka spe-
ler Corzas. Haar bewegingen waren 
strak en vrouwelijk en het publiek 
was beslist enthousiast over de uit-
voering en het werkelijk schitteren-
de kobaltblauwe kostuum.

De laatste dans van de cursisten 
was door hen zelf gechoreografeerd  
en kwam zeer creatief en overtui-
gend over. Alle complimenten voor 
de dames en voor Petra die hen in 
drie jaar zover heeft opgeleid dat ze 
zelfstandig een dans konden ma-
ken op een nummer van de Bud-
dha-bar.
De reacties van het publiek waren 
erg goed:
“Meer dan een voortreffelijke 
avond!” “Prachtige decoratie!” “Wat 
een afwisseling in de shows.” “Ge-
weldige organisatie van Pètra.” 
“Wanneer is het volgende buik-
dansfeest!” “Ik heb mezelf overtrof-
fen door voor het eerst van mijn le-

ven op te treden. Het was klasse. 
Mijn kinderen zijn trots op me!” Ge-
vraagd naar reacties van de heren 
in de discotheek: “Een leuke, vrolij-
ke avond!” “Ook al heb je niks met 
buikdansen, is dit toch echt wel 
top!!” “Veel mooie, dansende vrou-
wen! Wat willen we nog meer?”

Zomerfeest op peuter-
opvang Berend Botje
Uithoorn - Ook dit jaar hadden de 
peuters van peuteropvang Berend 
Botje  uit Uithoorn weer een leuk 
zomerfeest.

Het thema was Nijntje en dat was 
goed te zien aan alle zelfi ngekleur-
de t-shirts.

Er waren spelletjes als eierkoek ver-
sieren, timmeren, torens bouwen, 
Nijntje prik, blikgooien. enz. Ook 
mochten de peuters met verf, zo-
maar op de ramen, Nijntje inkleu-
ren! Natuurlijk hoort bij een feestje 
een lekker ijsje tussendoor ter ver-

hoging van de pret. Na de spelletjes, 
aan het eind van de ochtend, kre-
gen alle peuters een zaklampje ca-
deau voor in de vakantie.

Al weken hadden de peuters ge-
werkt en gespeeld met kosteloos 
materiaal en daarvan zelfs een 
kruiptunnel gemaakt.

Deze werd vlak voor de lunch ont-
huld en enthousiast kropen alle 
dappere peuters door de donkere 
tunnel met hun zaklamp.
Daarna kregen zij, om in het the-
ma te blijven, een Nijntje-broodje 

en alle ouders aten met elkaar van 
de zelf meegenomen hapjes. En als 
u nu binnenkort toevallig langs Be-
rend Botje in de Prinses Christina-
laan fi etst, kunt u hun mooi beschil-
derde ramen bewonderen, gemaakt 
door alle Berend Botje peuters!!

Buitenbad De Waterlelie 
hele zomervakantie 
geopend
Aalsmeer - Het buitenbadcom-
plex van zwembad De Waterlelie in 
Aalsmeer is gedurende de gehe-
le zomervakantie van 28 juni t/m 10 
augustus de hele dag geopend.
De openingstijden zijn gegaran-
deerd, ook bij minder mooi weer.
Er is zelfs de mogelijkheid om op 
dinsdagmorgen om 07.00 te starten 
met een frisse duik.
De directie van De Waterlelie garan-
deert een min. watertemperatuur 
van 20 graden.
In het buitenbad is er aan elke 
zwemmer gedacht. Zo zijn er steeds 

twee banen vrij om baantjes te trek-
ken of te trainen, natuurlijk zijn er 
ook de grote familieglijbaan en 
duikplank om te glijden en duiken. 
In het voorste gedeelte kunnen de 
kinderen heerlijk spelen en gebruik 
maken van de vaste speeltoestellen 
en de peuterspeelplaats biedt ver-
tier voor de allerkleinsten.
Samen met de uitgestrekte ligweide 
en het strandgedeelte bij het grote 
bad is het buitenbad van De Water-
lelie een heerlijk oord om menig va-
kantiedag in door te brengen.
Tijdens de periode van zaterdag 28 

juni vanaf 11.00 uur t/m zondag 27 
juli zijn de binnenbaden van De Wa-
terlelie gesloten. In verband met 
een grote renovatie van de vloeren 
en badranden kan er in deze perio-
de niet binnen gezwommen worden. 
De kleedaccommodatie, hal en ho-
reca zijn wel gewoon te gebruiken 
voor het publiek.
Vanaf maandag 28 juli gaat het bin-
nenbad weer open voor zwemple-
zier.
Alle informatie en openingstijden 
vindt u op: www.esa-aalsmeer.nl of 
u belt met: 0297-322022.

Tijdig inschrijven voor KunstBus gewenst!
Regio - De KunstBus biedt com-
fortabel vervoer van en naar diverse 
culturele activiteiten in de regio. Al-
le inwoners van de provincie Utrecht 
van 55 jaar en ouder kunnen hier 
gebruik van maken.

De KunstBus rijdt alleen als vol-
doende mensen zich voor een voor-

stelling hebben ingeschreven. Ie-
dereen die zich heeft ingeschreven, 
krijgt circa drie weken voor de be-
treffende voorstelling bericht over óf 
de KunstBus rijdt en zo ja, waar en 
wanneer er kan worden opgestapt.
U kunt zich inschrijven met het for-
mulier achter in het programma-
boekje. Denkt u eraan dat dit op tijd 

bij de contactpersoon moet zijn in-
geleverd.
Omdat het aantal plaatsen beperkt 
is, is het raadzaam voor 1 augustus 
a.s. te reserveren. De programma-
boekjes zijn verkrijgbaar bij de con-
tactpersoon voor De Ronde Venen, 
mevrouw Rietstap, Hoofdweg 29, 
Mijdrecht, tel. 0297-281888.

Bestel nu:
Dvd ‘de mooiste 
plekjes van Nederland’
De Ronde Venen - De dvd ‘de 
mooiste plekjes van Nederland’ is 
vanaf 1 juli te verkrijgen bij Koele-
man Elektro:
Een dvd van De Ronde Venen die u 
meeneemt naar de mooiste plekjes 
van deze mooie gemeente. Deze is 
te bestellen bij Concordia en de op-

brengst gaat naar het Concordia In-
strumentenfonds.

U kunt de dvd bestellen door 15 eu-
ro over te maken op rekeningnum-
mer 1216.44.065 ten name van Con-
cordia onder vermelding van uw 
naam en telefoonnummer.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698



Vinkeveen - Afgelopen vrijdag 20 
juni hebben de Pijlstaartschool, de 
Schakel en de Sint Jozefschool voor 
hun kinderen een gezamenlijk prak-
tisch verkeersexamen gehouden.
De kinderen startten vanaf de Scha-
kel voor een fietsroute die met rode 
pijlen JPS gekenmerkt was. (Jozef-
school, Pijlstaart en Schakel)

Nadat zij een nummer opgespeld 
hadden gekregen (gesponsord door 
de RABO bank) kregen zij om de 
minuut een teken dat zij mochten 
beginnen aan hun examenroute.
Op vele punten tijdens de route za-
ten ouders van de 3 scholen “ver-
dekt”  opgesteld om te bekijken of 
de kinderen goed de fietsregels toe-
pasten.

De schoolleiding kon terugkijken 
op een succesvol verlopen exa-
men voor alle kinderen. Al vroeg in 
de middag was de uiteindelijke uit-
slag bekend en kon aan alle kinde-
ren meegedeeld worden dat zij ge-
slaagd waren!
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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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REACTIE VAN EEN LEZER

JAC: 1000 woningen 
nodig binnen 2 jaar

In opdracht van de gemeente is er onderzoek ge-
daan naar de woonsituatie en woonwensen van 
starters in de gemeente. De voorlopige resultaten 
hiervan zijn inmiddels bekend. 
De Adviescommissie voor Jeugd- en Jongerenbe-
leid (JAC) keek verbaasd op toen zij een persbe-
richt onder ogen kregen met de titel: “Jongeren 
tevreden over huidige woonsituatie.” 
De JAC is van mening dat tevredenheid over de 
huidige woonsituatie helemaal niet relevant is als 
het gaat om starters. Het is niet meer dan logisch 
dat jongeren die thuis wonen tevreden zijn over 
hun huidige situatie. Dit verandert niets aan het 
feit dat zij zelf niets kunnen huren of kopen hier 
in de gemeente. Simpelweg omdat het aanbod te 
klein is en de huizenprijzen te hoog. 
In april 2007 heeft de Jongeren Advies Commis-
sie, in samenwerking met Rabobank Veenstro-

men, een onderzoek uitgevoerd naar de situatie 
van starters op de regionale woningmarkt. De ge-
meente twijfelde aan de representativiteit hiervan, 
en schakelde vervolgens een duur onderzoeksbu-
reau in. 
Nu de voorlopige resultaten bekend zijn, blijkt 
dat de cijfers van beide onderzoeken weinig van 
elkaar verschillen. Wat de JAC veel belangrijker 
vindt is dat beide onderzoeken de noodzaak van 
meer woningen onderschrijven. Zo blijkt zelfs uit 
het onderzoek van de gemeente dat er binnen 
twee jaar 1000 woningen nodig zijn. De JAC vindt 
het merkwaardig dat we dit dan weer niet terug 
lezen in het persbericht dat de gemeente laat uit-
gaan. 

Voor meer informatie kan je kijken op 
www.jac-derondevenen.nl .

Reactie Havo ondanks 
Springschans

Aan Ton Leemans en Tony van Dalen,
 
Graag wil ik reageren op het krantenartikel.
Ook wij hebben dezelfde ervaring als jullie.
Wij hebben twee dochters, inmiddels 20 en 22 jaar 
oud.
Wij kregen in groep 8 van de Springschans basis-
school te horen dat de keuze voor de middelbare 
school het best paste bij Mavo niveau. Thamen zou 
een goede keuze zijn!!!! Het Alkwin College was niet 
haalbaar volgens schooladvies.  
Onze dochters hebben beiden de basisschool goed 
doorlopen, zonder problemen en met gemiddelde 
goede rapporten. Toch bleef het advies Thamen.
Nu was het wel zo dat er steeds op ouderavonden ge-
zegd werd dat de kinderen in heel goede klassen za-
ten, met een bovengemiddeld leerniveau!!! We begre-
pen wel dat niet de hele klas naar het Alkwin kon!!!! 
Toch namen we geen genoegen met het advies.
Er was niets meer te bespreken en te veranderen, hun 
advies stond VAST. Met als gevolg dat wij zijn gaan in-
formeren in de omgeving wat andere scholen eisten.
Het Veenlanden College sprak ons gelijk aan. We wer-
den zeer correct en goed te woord gestaan.
Onze oudste dochter Saskia kon vervolgens starten in 
een gecombineerde klas Mavo/Havo niveau. Het eer-
ste jaar ging geweldig goed, fijne, goede begeleiding 
en goede keuze, vonden wij. Ze kon zelfs het twee-
de jaar starten in een combinatie klas Havo/VWO. We 
hebben toen nog gedacht, dat moet de Springschans 
eens weten. De tweede klas ging ook heel goed en ze 
kon makkelijk verder naar Havo 3, Havo 4-Havo 5. Op 
haar 16e jaar had ze haar Havo diploma met mooie 
cijfers. Ze heeft vervolgens een HBO studie gedaan 
SPH, zonder problemen diploma behaald en studeert 
momenteel Pedagogische Wetenschappen aan de 
UVA (22 jaar oud).
Als wij toch waren ingegaan op het advies van de 
Springschans was het heel anders gelopen, dat we-
ten we zeker. 
Ook bij onze tweede dochter Iris ging het precies zo. 
Advies school Thamen!!!! (zelfs maximaal Mavo ni-
veau). Wij hebben gelijk contact gezocht met het 

Veenlanden College.
Ook zij is in de combinatieklas gestart, Mavo-Havo.
Vervolgens Havo-VWO klas gedaan. Daarna Havo 3-
Havo 4-Havo 5, ook op haar 16e jaar diploma Havo op 
zak. Begon aan HBO studie, 2 jaar gedaan. Ging zo 
goed dat er geadviseerd werd over te stappen naar de 
Universiteit. Toelating gedaan in Statistiek toets Uni-
versiteit (behaalde een 8)en kon vervolgens Psycholo-
gie gaan studeren aan de Uva.
Ze heeft nu bijna haar propedeuse behaald!!!!!
Wij zijn apetrots op onze dochters, zo jong en al zo ver 
goed op weg!!!! Wij hebben alle vertrouwen in onze 
kinderen maar weinig vertrouwen in de adviezen van 
onderwijzend personeel van basisscholen.
Toch erg gevaarlijk dat deze soort mensen eindadvie-
zen geven over jouw kinderen. En bepaalde scholen 
uitgesloten worden door hen. Als wij het over Middel-
baar schooladvies hebben, kunnen we nog boos wor-
den over die periode. Ze nemen een arrogante, botte 
houding aan!!!. En er valt niet meer over te praten.
Het zou heel goed zijn dat de aangewezen mensen 
eens geconfronteerd worden met de adviezen en de 
resultaten die er nu liggen. (Ook Rien van Egmond).
Ik zou nog wel eens een FIJN GESPREKJE met des-
betreffende leerkrachten willen hebben.
Maar nu spreek je ze niet meer.
Toch zijn we blij het artikel te lezen, dat we niet de eni-
ge zijn geweest met dit probleem.
Wij hopen dat ook voor u alles verder net zo goed gaat 
lopen als bij ons. Wij wensen uw dochter heel veel 
succes met haar vervolgstudie!!! Wij zouden het pret-
tig vinden op de hoogte gehouden te worden van ver-
dere ontwikkelingen van uw kant.
Gaat u deze reacties nog doorsturen naar de Spring-
schans??? Wij hebben geen bezwaar!!!!
Het zou goed zijn voor de statistieken van de basis-
scholen, dat ze het ook vaak erg mis hebben met hun 
adviezen.
Wij wensen u verder veel succes en bedankt voor het 
goede artikel in de Meerbode

                                        Met vriendelijke groeten,
                                     Constant en Anke Versteeg

Reactie op stukje uit de Meerbode van 18 juni:
“Geslaagd voor HAVO ondanks 

Springschans”
Laat ik beginnen de ouders te feliciteren met het 
behaalde succes van hun dochter. Er moet mij als 
Uithoornse docent toch echt wel iets van het hart 
toen ik dat stukje las. 
Allereerst vind ik het niet zo sportief om een ba-
sisschool op deze manier terecht te wijzen. Er is 
geen mens die 5 jaar van te voren volledig kan 
aangeven hoe de ontwikkeling van een kind zal 
verlopen. Elke basisschool doet haar stinkende 
best om een kind op de goede plek te krijgen. Er 
is geen leerkracht die bewust de ontwikkeling van 
een kind zal willen belemmeren! Wat wel vaak het 
geval is is dat ouders vaak te hoog willen inzetten 
voor hun kind. Dat is in veel gevallen niet goed. 
Hoeveel beter is het om een niveau lager te star-
ten en dan op te klimmen naar een hoger niveau. 
Dat heeft de dochter gedaan en zie daar hoe sterk 
ze ervan is geworden. Hoe anders is het vaak dat 
ouders toch “doordrammen” en hun kind “hoog 
inzetten”. Hoe dramatisch wordt de carrière van 
het kind als het moet afstromen.

En dan nog iets wat mij zeer bezighoudt. In Uit-
hoorn hebben we een prachtige en prima VM-
BO school: Scholengemeenschap Thamen. Waar-
om gaat deze leerling met een VMBO advies op 
zak naar Vinkeveen waar ze uiteindelijk niet aar-
den kan? 
Weten deze ouders wel dat er een samenwer-
kingsverband is tussen het Alkwin en Thamen 

waarbij jaarlijks ongeveer 70% van de MAVO/
HAVO brugklas opstroomt naar het Alkwin? Zie-
daar wat een prachtig gemiste kans. Die 12 km 
fietsen elke dag heen en weer was echt niet nodig 
geweest. En de dochter had alvast op het Alkwin 
kunnen wennen in klas 1 immers, de lesuren van 
de MAVO?HAVO brugklas in Uithoorn worden 
voor de helft op het Alkwin en voor de andere 
helft op Thamen gegeven.

Ook dit schooljaar levert het Alkwin en Thamen 
een klas van 28 leerlingen af die bij de start van 
het schooljaar een VMBO-T/HAVO advies kregen. 
17 van die 28 leerlingen gaan volgend school-
jaar naar 2 Havo op het Alkwin. Komend school-
jaar wordt er gestart met 2 brugklassen VMBO-T/
Havo. Wat een kansen in het eigen Uithoorn voor 
alle leerlingen van groep 8 van de basisschool!! 

Nee ouders. Helaas vind ik uw brief wat misplaatst 
en doet u afbreuk aan de maximale en zeer goede 
inzet van alle onderwijsmensen in het algemeen 
en in het bijzonder die uit Uithoorn.
Graag zou ik met deze ouders nog wel eens van 
gedachten willen wisselen over het feit dat doch-
ter naar Vinkeveen is gegaan terwijl er in Uithoorn 
zoveel goede kansen zijn!

Jos Hoogeveen
Mijdrecht/Uithoorn

Moet dat nou...!
In de nacht van donderdag 19 juni op 20 juni jl. is in 
de Schoutenstraat de spiegel van mijn dochters nieu-
we auto (een halve dag oud) eraf geschopt.
Zij heeft er hard voor gespaard, schade: ±300 euro.

Jongen(s), wat een mentaliteit. Hebben jullie geen 
geweten? Moeten jullie eens doen bij jullie ouders en 

zij jullie zelf de schade laten betalen, dan weten jullie 
ook eens wat voor ellende jullie aanrichten.
De ouders weten hier natuurlijk niets van, bij dezen.

Een zeer teleurgestelde moeder
(naam en adres bij redactie bekend)

VVD heeft zorg om veiligheid
aquaduct bij Amstelhoek
Amstelhoek - Bij de behandeling 
van de voorjaarsnota in de provin-
cie Utrecht heeft de VVD, bij monde 
van haar fractievoorzitter David van 
den Burg, zorg geuit over de veilig-
heid van het geplande aquaduct bij 
Amstelhoek.
Naar aanleiding van schriftelijke 
vragen van de VVD Statenfractie 
zag het college van GS tot nog toe 
geen reden tot een verbreding van 
het geplande aquaduct in de N201 
bij Amstelhoek. De liberalen stuur-
den met hun schriftelijke vragen aan 
op een verbreding van het aquaduct 

met het oog op de toekomst. Ver-
keersmodellen wezen volgens het 
college uit dat verbreding voor de 
middellange termijn niet aan de or-
de zou zijn.

Wat hierbij nog buiten beschouwing 
is gelaten is de hinder dat een twee-
baans aquaduct zal hebben voor de 
doorgang van veiligheidsdiensten. 
“Laat staan de onveilige situaties 
die kunnen ontstaan wanneer vei-
ligheidsdiensten in hun gevecht te-
gen de klok mochten besluiten in te 
gaan halen”, aldus Remco van Lun-

teren, woordvoerder mobiliteit van 
de VVD Statenfractie.
De VVD bepleit nu de aanleg van 
twee extra brede vluchtstroken 
langs beide zijden. Dit dient in de 
ogen van de liberalen twee doelen.
Ten eerste hebben de veiligheids-
diensten zo vanuit beide richtingen 
vrije doorgang.
En ten tweede dient het de duur-
zaamheid van het aquaduct op de 
langere termijn “mochten de ver-
keersmodellen er toch naast heb-
ben gezeten”, aldus de VVD Staten-
fractie.

Zaterdagavond in het Oude Dorp en de Schans in Uithoorn:

Kom weer genieten van de 
traditionele Goud van Oud avond
Uithoorn – Zaterdagavond a.s. is 
het weer zo ver. Dan organiseert de 
Uithoornse horeca weer de traditi-
onele Goud van Oud avond met di-
verse bands in het Oude Dorp en de 
Schans. De aanvang is 21.00 uur.
In café de Herbergh komt deze 
avond “Survivor”. Deze 9 mans-co-
verband speelt de sterren van de 

hemel met nummers van The Sto-
nes en Tina Turner. Drie zangeres-
sen weten op deze manier de boel 
aardig op zijn kop te zetten. 
In het Oude Spoorhuis komt “K’ 
Bam. Dit kwartet is het neusje van 
de zalm van de Rotterdamse pop en 
rockscene van de jaren ‘90. De afge-
lopen jaren  is “K” Bam uitgegroeid 

tot een van de leukste en overtui-
gende bands van het land. Met een 
heel diverse repertoire van gouwe 
ouwe pop rock, funk en reaggae co-
vers uit de jaren 60, 70, 80 en 90.
In café Drinken en Zo kunt u gaan 
genieten van de band “The Alley 
Cats”. Reeds met koninginnenacht 
heeft u deze band al kunnen beluis-

teren. 
Ze zijn al vanaf 1984 bezig met de 
Nederlandse en buitenlandse podia 
onveilig te maken. Zij vinden dan 
zelf ook dat de mensen maar live 
moeten komen kijken en luisteren 
naar hun kunnen.

Discover
In café de Gevel kunt u deze avond 
komen genieten van Discover. Deze 
band bestaat uit zes mannen, die al 
jaren samenspelen. Zij spelen funk, 
soul en disco. Superstrakke grooves 
van de ritmesectie, waar je als pu-
bliek onmogelijk stil bij kunt blijven 
staan.

In café ‘t Fluitje komt Que Oasa, een 
band die onderhand in Uithoorn 
grote bekendheid geniet. Het reper-
toire van deze band bestaat uit mu-
ziek van de jaren 60, 70 en 80. Qua 

muziek, maar zeer zeker qua ui-
terlijk, is dit dan ook goed terug te 
zien. Vooral de zanger, deze zou zo 
uit de flowerpowertijd gestapt kun-
nen zijn.
In Rivercafé tot slot komt D.J. Ste-

ven. 
Helaas geen band dit jaar, maar de-
ze D.J. doet met zijn geweldige ca-
paciteiten als D.J. zeker niet onder 
voor de rest van de bands in Uit-
hoorn.

Drie basisscholen houden
gezamenlijk verkeersexamen



Amstelhoek - Tussen het voet-
balgedruis door hebben de jeugdi-
ge leden van Buurtvereniging Am-
stelhoek zeven achtereenvolgende 
dinsdagen onder prima weersom-
standigheden gevist.

Rondom het slootje tussen de Piet 
Heinlaan en van Dijklaan in de Am-
stelhoek hebben de kinderen, soms 
met enige hulp van hun ouders, ge-
tracht zoveel mogelijk vissen te van-
gen.
Ná de vakantie volgt de prijsuitrei-
king in Ons Streven. Dank aan de 
leiding Bernard en Tom.

De Hoef – Vorige week was het de 
hele dag gezellig en rommelig in en 
rondom de Antoniusschool in De 
Hoef. 

Reden? Het was Antoniusdag en de 
ouderraad had mensen van “het Fort 
van de Verbeelding” ingehuurd om 
samen met de kinderen een uniek 
concert op te laten voeren.

Er werd door alle leerlingen op on-
gebruikelijke instrumenten muziek 
gemaakt. Op cementkuipen, ge-
stemde steigerpijpen en gestemde 
bierflessen.
Op shakers, klapkokers en klank-
planken. Maar ook op gewone en 
bestaande instrumenten, gitaar, 
blokfluit en saxofoon. Daarnaast 
werd er gezongen, gerapt, geklapt 
en gestampt. Elke groep kreeg twee 
uur muziekles, eerst afzonderlijk en 
later met de andere groepen. Ten-
slotte kwam alles en iedereen bij el-
kaar en kon er een geweldige eind-

presentatie voor ouders, buren en 
bekenden worden gegeven. Het 
was een fantastisch muziekaal feest 

voor kinderen, leerkrachten en be-
zoekers. Deze dag zullen de leerlin-
gen niet snel meer vergeten. 
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Amstelhoekse jeugd genoot 
van visdagje

Groep 3 en 4 Veenzijde-
school de boer op
Wilnis - Woensdag 18 juni zijn de 
kinderen van groep 3 en 4 van de 
Veenzijdeschool bij de boer op be-
zoek geweest.
Zij kregen daar uitleg over wat er op 
de boerderij allemaal gebeurt en hoe 
de melk vanuit de koe in de winkel  
terechtkomt. Tijdens de rondleiding 
konden ze al het werk ook nog eens 

van dichtbij bekijken.
Hierna moesten er opdrachten ge-
daan worden. Zo werd er een koe 
gemolken, gras van het land ge-
haald om de kalfjes en pinken te 
voeren, koeienvlekken getekend en 
een heuse koeienvlaai ontleed om 
te kijken wat de koe allemaal had 
gegeten. De kinderen waren erg en-

thousiast.
Aan het eind van de ochtend kregen 
de kinderen nog een tasje mee met 
kleurplaten, sleutelhanger, verjaar-
dagskalender en informatie.
Bij dezen willen de leerkrachten na-
mens de kinderen Theo en Thea de 
Graaff hartelijk danken voor hun 
gastvrijheid.

Groot zelfgemaakte 
schoolpleinorkest op de 
Antoniusschool in De Hoef!

The Read Shop Vinkeveen 
in andere handen
Vinkeveen – Per 1 juli a.s. gaat The 
Read Shop in Vinkeveen over in an-
dere handen. Er verandert niets voor 
u. Alleen een enthousiaste, jonge 
bedrijfsleider die de zaak met het 
huidige personeel gaat runnen, met 

daarbij natuurlijk de service en aan-
dacht die u van The Read Shop ge-
wend bent. 
Jaques en Ans Vogel willen graag 
op deze wijze al hun klanten bedan-
ken voor het in hen gestelde ver-

trouwen van de afgelopen 11 jaar. 
“Wij hebben het met heel veel ple-
zier gedaan”. 
In verband met de overname is de 
zaak maandag 30 juni de hele dag 
gesloten.

Jaques en Ans Vogel wensen de nieuwe bedrijfsleider, Richard Strubbe, veel succes.

Bestemmingsplan ‘1e her-
ziening Lintbebouwing 
Vinkeveen 2003’ vertraagd
De Ronde Venen - Het bestem-
mingsplan ‘1e herziening Lintbe-
bouwing Vinkeveen 2003’ wordt la-
ter in procedure gebracht dan was 
voorzien. Eerst dienen de resultaten 
van het akoestisch onderzoek, dat 
wordt uitgevoerd in verband met de 
verbreding van de A2, in het plan te 
worden verwerkt. Naar verwachting 
zijn deze gegevens in het najaar van 
2008 beschikbaar.

Het bestemmingsplan is een 1e her-
ziening op het bestemmingsplan 
‘Lintbebouwing Vinkeveen 2003’. In 
2006 heeft de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State 
uitspraak gedaan over het bestem-
mingsplan. Op een aantal punten 

heeft de Raad van State toen goed-
keuring onthouden aan het bestem-
mingsplan. Voor deze punten wordt 
in het herzieningsplan een nieuwe 
planologische regeling vastgelegd. 
Het gaat hier onder andere om Plas-
wijk.
Voor Plaswijk wordt in het herzie-
ningsplan via de gebruiksregeling 
vastgelegd dat de recreatiewonin-
gen permanent bewoond mogen 
worden. Bij vaststelling van het be-
stemmingsplan moet rekening wor-
den gehouden met de toekomstige 
situatie in het plangebied. Bekend is 
dat de A2, gelegen nabij het plan-
gebied, verbreed zal worden van 2x3 
naar 2x5 rijbanen. Rijkswaterstaat 
voert op dit moment onder ande-

re een akoestisch onderzoek uit om 
de geluidsgevolgen van deze ver-
breding in kaart te brengen. Uit dit 
onderzoek moet blijken of er aan-
vullende maatregelen moeten wor-
den getroffen om aan de wettelijke 
grenswaarde uit de Wet geluidhin-
der te voldoen. Deze resultaten wor-
den opgenomen in de toelichting 
van het bestemmingsplan. Dit on-
derzoek van Rijkswaterstaat wordt 
in het najaar van 2008 afgerond.

Het bestemmingsplan zal naar ver-
wachting in het najaar van 2008 
voor de vaststelling ter inzage wor-
den gelegd en vervolgens aan het 
begin van 2009 worden vastgesteld 
door de gemeenteraad.

Oranje schminken bij
Super de Boer
Vinkeveen -Bij Super de Boer Vin-
keveen was het afgelopen zaterdag 
weer een gezellige bedoening.

Onze enige echte Monique was 
weer helemaal in het Oranje gesto-
ken en heeft weer heel veel kinde-
ren voorzien van vlaggetjes, oran-
je zonnetjes, oranje haren en zelfs 
oranje nagels!!
Monique was helemaal in haar ele-
ment en de kinderen, en zelfs ook 
de ouderen, vonden het helemaal 
leuk.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Sander Berk Nederlands 
kampioen triatlon
Regio - Sander Berk van het Ocea-
nus/Multi Supplies Triathlon Team 
is afgelopen weekeinde Nederlands 
kampioen Olympische afstand ge-
worden. De Kwakelaar was in het 
Limburgse Stein zijn concurrentie 
te snel af. Annika Fangmann werd 
op het NK bij de dames onder de 23 
jaar knap tweede. 
Berk was naar Stein gekomen met 
een missie. Hij was aan zijn adel 
verplicht om de Nederlandse titel op 
de Olympische afstand te pakken. 
Nu hij in augustus in Peking op de 
Olympische triatlon zal starten, mag 
hij als de beste Nederlander op die 
afstand gezien worden. Dat moest 
de triatleet van het Multi Triathlon 
Team in Stein nog wel even bewijzen 
aan het publiek. Berk hield de race 
van start tot finish onder contro-
le. Hij kwam als derde uit het water 
en fietste in de kopgroep van vier. 
Het NK werd zoals verwacht pas op 
de afsluitende 10 km door de stra-
ten van Stein beslist. Met een snelle 
tien kilometer in 32.28 minuten liep 
hij naar de overwinning. 
Achter hem was Casper van den 
Burgh ook goed meegekomen in 
de wedstrijd. De triatleet uit Lei-
den kwam als achtste uit het water 
en zat daarmee in de achtervolgen-
de fietsgroep. Met een solide loop-
onderdeel finishte hij op een mooie 
15e plek. In zijn categorie 35 jaar en 
ouder leverde hem dat een derde 
plek op. Joost de Boer uit Zwaans-
hoek draaide ook een goed NK. Hij 
kwam goed uit het water en vond op 
de fiets een goede groep om mee 
te fietsen. Met een goed looponder-
deel finishte hij als 19e op het NK. 
Zijn broer Freek zat goed voorin de 
wedstrijd na het zwemmen, maar hij 
moest helaas tijdens het lopen op-
geven. Aalsmeerder Pieter van der 
Meer deed voor het eerst mee aan 
het stayer-NK en kon zeer tevreden 
zijn met een snelle looptijd en een 
39e eindklassering. Henk van Laar 
uit Uithoorn finishte achter hem op 
de 46e plek. 

Bij de Sprint afstand deed Stef de 
Boer het erg goed. Hij zwom goed 
mee in de en kwam zo in een goe-
de groep terecht. Hij finishte op een 

zevende plek in zijn categorie Heren 
16. Voor hem was het nog geen NK, 
want voor jeugd en junioren is het 
NK op 24 augustus in Aalsmeer. 

Dames
Ook bij de dames won een lid van 
de familie Berk. Birgit Berk was de 
sterkste dame, maar Annika Fang-
mann wist zich goed staande te 
houden in het geweld van de da-
mes. Fangmann kwam als vierde 
dame uit het water en kon op de 
fiets goed met een andere dame sa-
menwerken. Op het looponderdeel 
moest de triatlete uit De Hoef toe-
geven op de koploopsters, maar met 
een vierde plek op het NK bij de da-
mes en een tweede plek in de cate-
gorie onder de 23 jaar kon ze zeer 
tevreden zijn. 

Lange afstand
Zondag stond het NK over de lan-
ge afstand (3 km zwemmen, 110 
km fietsen en 30 km lopen) op het 
programma. Paul Zirkzee, een Ita-
lië woonachtige Multi, kwam zoals 
andere jaren als eerste uit het wa-
ter. Op de fiets moest hij veel toe-
geven op de kop, maar toch kwam 
hij nog als vijftiende van de fiets af. 
Met een sterk looponderdeel liep hij 
naar de 22e plek op het NK lange 
afstand in een tijd van 6:32:10 uur. 
Corné Klein uit De Kwakel had zich 
na het zwemmen goed naar voren 
gefietst, maar tijdens het lopen zak-
te hij ver terug. Hij finishte uiteinde-
lijk op de 26e plek in 6:34:09. Car-
la van Rooijen uit Aalsmeer had het 
op de fiets zwaar, maar tijdens het 
lopen ging het weer de goede kant 
op. Met een goed looponderdeel fi-
nishte ze op de 10e plek bij de da-
mes in 7:44:43 uur. 

Het Multi Triathlon Team was ook 
met twee trio-teams vertegenwoor-
digd. Het team met Annika Fang-
mann als zwemster, Cock Fang-
mann als fietser en loper Pieter Gra-
bijn was de snelste van die twee in 
6:49:55 uur op een negende plek. 
Het ‘Multi Masters’  team met Aaf-
ke de Boer, Kees Schouten en Re-
ne Noorbergen finishte in 7:19:24 
als 17e team.

Sander Berk finisht na zegetocht. Foto: Studio Janssen

AKU loopt zich in de prijzen 
in Midzomernachtcross
Regio - Een klein maar uitgele-
zen deel van de leden van de lopers 
groep was aanwezig in het Amster-
damse bos voor deelname aan de 
10 Engelse mijlen en de 10 kilome-
ter op de langste vrijdagavond met 
daglicht van het jaar. Het uitste-
kend door de Startbaan georgani-
seerde evenement slingert zich over 
de vele bospaden van het onvolpre-
zen bos en is zo niet een echt snel 
maar wel erg mooi parcours met 
vlak voor de finish zelfs een over-
steek van een hobbelig grasveld! 
De starts van de diverse afstanden 
waren voor het eerst uit elkaar ge-
trokken om geen last van elkaar te 
hebben met als eerste vertrek de 10 
EM om 20.00 uur en als laatste de 
10 km. om 21.15 uur. Bij de vrouwen 
schitterde Jolanda ten Brinke weer 

eens door een 2e plaats overall en 
een 1e plek in haar leeftijdsgroep op 
de 10 km. in 39.53. Ook Karin Ver-
steeg deed het geweldig en liep zich 
in de prijzen door als derde in 42.53 
te finishen. Jaap Bouwmeester zette 
als haas voor Jolanda een ijzerster-
ke 39.51 neer en veroverde daarmee 
een 2e prijs bij de veteranen 55+ en 
Theo Noij, uitkomend in de zelfde 
klasse, werd knap 3e in 41.53. An-
ny Calmez, Claire van der Post en 
Corrie ten Broeke volgden keurig 
in 54.23, 56.13 en 56.58. Op de 10 
EM. was Harry Schoordijk de snel-
ste AKU-er in 1.14.38 in een goed 
opgebouwde loop. Kim Holla deed 
het erg goed met haar 1.21.18 en 
zelfs Maarten Breggeman bleef bin-
nen het anderhalf uur met een keu-
rige 1.29.39.

Postduiven
Ton, Bosse & Zn en Peter 
winnaars diverse vluchten
Regio - Vrijdag en zaterdag werden 
er op vier verschillende plaatsen in 
België en Frankrijk duiven gelost 
voor de leden van Rond de Amstel. 
Vrijdag om 08.00 uur werden duiven 
gelost voor de Internationale vlucht 
vanuit de Franse voor wielrenners 
bekende plaats Pau, gemiddelde af-
stand 1060 Km, zaterdag om 08.00 
uur werden de duiven voor de Nati-
onale vlucht vanuit de Franse plaats 
Mont de Marsan gelost, en vanuit 
het Franse Blois werd de Nationale 
Eendaagse fondvlucht om 08.00 uur 
gelost. De vierde vlucht was voor de 
jonge duiven, deze werden om 08.45 
uur gelost in het Belgische Meer. 
Peter de Haan uit De Hoef won de 
overnacht fondvlucht vanuit Pau, za-
terdag om 11.10 uur werd zijn duif 
geklokt, en daarmee was hij eerste 
in het Nationaal inkorfcentrum, 3e 
in Noor Holland, en 32e Nationaal. 
De snelheid van zijn duif was 868 
meter per minuut.  Mont de Marsan, 
ook een overnacht fondvlucht, werd 
zaterdag gelost, hier was de gemid-
delde afstand 1006 Km en ook hier 
wist Peter te winnen, zijn eerste duif 
werd om 21.28 uur geklokt, snel-
heid 1065 meter per minuut. Hier-
mee werd hij 3e in het Rayon. Voor 
de programmaspelers waren er za-
terdag twee vluchten, een Nationale 
vanuit Blois, deze vlucht werd door 
Bosse & Zn uit Uithoorn gewonnen, 
de eerste duif werd om 15.10.16 uur 
geklokt, en dit betekende de eer-
ste prijs. Snelheid van deze duif 
1338,310 meter per minuut, ruim 80 
Km per uur. Dit betekende een 31e 
plaats in het rayon, waar Ton Dui-
venvoorde 48e werd, Hennie Pot-
huizen uit Vinkeveen 70e en Ri-
chard v.d. Berg uit De Kwakel 77e 
werd. De eerste jonge duivenvlucht 
kwam vanuit het Belgische Meer, en 
hier was het Ton Duivenvoorde uit 
De Hoef die er met de overwinning 

vandoor ging. Hij klokte zijn eer-
ste duif om 09.42.05 uur, snelheid 
1420,934 meter per minuut, dat is 
ruim 85 Km per uur. Hij klokte 6 dui-
ven bij de eerste 10 in de vereniging, 
en daarmee is hij meteen al weer to-
renhoog favoriet voor het jonge dui-
ven kampioenschap. 

De uitslagen waren als volgt: 
Pau 16 duiven 2 deelnemers
P de Haan
R. v.d. Wal

Mont de Marsan 26 duiven 3 deelnemers
P. de Haan
Verweij-Castricum
H. Hendriks

Blois 149 duiven 14 deelnemers
Bosse & Zn
A.M. Duivenvoorde
C. Pothuizen
R. v.d. Berg
C. van Bemmelen
W. Wijfje
Th. Kuijlenburg
Th. Vlasman
Verweij-Castricum
P. de Haan
H. Hendriks
P. Baas

Meer 501 duiven 17 deelnemers
A.M. Duivenvoorde
C. Stevens
H.P. Snoek
Verweij-Castricum
H. Brugman
C. van Bemmelen
Bosse & Zn
M. v.d. Hoort
Th. Kuijlenburg
P.J. van Schaik
R. den Boer
C. Pothuizen
W. Wijfje
W. Könst
J. Koek

C-meisjes 8e in gebiedsfinale
Regio - Afgelopen zaterdag 21 ju-
ni zijn de meisjes junioren C (14-15 
jaar) 8e geworden bij de gebiedsfi-
nale wedstrijd voor ploegen gehou-
den in Heerhugowaard. Door mid-
del van 2 voorrondes gaan de beste 
ploegen per regio door naar een fi-
nalewedstrijd waar elke club op elk 
onderdeel hun beste atleten op kun-
nen stellen. Elk onderdeel geeft een 
aantal punten en zodoende word er 
dan een klassement opgemaakt.
De junioren van AKU presteerden 
prima want het regende persoonlijke 
records. Linda van Rossum bijvoor-
beeld wist bij zowel het verspringen 
(4.72m) als bij de 80 meter sprint 
(10.90) haar persoonlijke record te 
verbeteren. Tevens dook ze voor het 
eerst onder de grens van de 11 se-
conden. Linda Sprenger mocht ook 
2 records op haar conto bijschrij-
ven; met speerwerpen kwam ze tot 
20meter 38 en op de 1000m liep ze 
maarliefst 9 seconden onder haar 
oude record om uit te komen op een 
mooie 3.25.99. Snelste op de 1000m 
was Githa de Wildt die in een vlakke 
race een mooie 3.17.60 liep. Aanslui-
tend werd ze bij het hoogspringen 
verwacht om daar ook een persoon-
lijk record te springen van 1.50m. 
Channa van Seters kwam uit op de 
80 meter horden. Ook zij liet zien dat 
ze per wedstrijd dit nummer beter 
onder de knie krijgt en liep weder-
om een pr van 16.13. Janneke Pons 
nam het kogelstoten voor haar re-
kening en stootte een prima 6.86m. 
Als laatste kwam Quinta Duba nog 
in actie en ook zij deelde in de re-
cord-regen door een prima 19 me-
ter 61 te werpen. 

Al met al resulteerde dit dus in een 
knappe 8e plaats met een punten-
totaal dat fors hoger lag dan in de 
voorrondes. Een prima prestatie van 
alle dames!

De dag erna was er ook nog een 
competitie voorronde voor de B ju-
nioren (16-17 jaar) in Amersfoort. 
De volgende prestaties werden daar 
neergezet:

Jongens:
100m Martijn Doodkorte  13.57
100m Arca Duba               14.20
400m Dico Duba               58.07
800m Jeroen Bosschaart    2.31.04
1500m Wouter Heinrich    4.40.98
1500m Arca Duba              5.33.39
Hoog   Jeroen Bosschaart   1.50m
Discus Dico Duba               18.15m
Speer   Martijn Doodkorte  22.01m

Meisjes:
100m  Linda van Rossum   13.29s
100m  Susanne Driessen     15.00s
400m  Helen van Rossum    67.13s
400m  Simone de Jong        68.34s
800m  Lotte Krause             2.34.16
100mhorden Helen van Rossum 
15.70s
Hoog  Eva Lubbers               1.70m
Hoog  Githa de Wildt            1.50m
Ver     Eva Lubbers                5.60m
Ver     Linda van Rossum      4.60m
Kogel  Quinta Duba              9.10m
Kogel  Susanne Driessen       5.33m
Discus Quinta Duba              
19.21m
Speer   Githa de Wildt           23.16m
Speer   Simone de Jong         
18.42m

Uithoorn’s Rallyteam 
klasseert zich wederom
Uithoorn/Regio - Op zaterdag 21 
juni heeft de Uithoornse equipe 
deelgenomen aan de rallyspint in de 
omgeving van Hardenberg. 
Door de organisatie waren er 3 ver-
schillende klassementsproeven uit-
gezet, allen met een landelijk karak-
ter. Deze proeven moesten door ie-
dere equipe 2 keer verreden wor-
den.
De strijd binnen het rallysprintkam-
pioenschap was zoals reeds voor-
af vermeld, heftig. Na de binnen-
komst van de eerste 3 proeven 
stond de equipe voor dit kampioen-
schap op een 2de plaats met 24 se-

conden achterstand op Jan van der 
Marel. Ze zitten redelijk in de wed-
strijd maar 24 seconden dichtrijden 
op nog 3 proeven te gaan op route-
nier Jan wordt een hele lastige zaak, 
aldus Adri.
Op de volgende 3 proeven heeft de  
equipe toch nog hun tijden sterk 
weten te verbeteren, maar meer dan 
deze 2de plaats (overigens een ge-
weldige positie!) zat er voor onze 
equipe deze ronde niet in. 
Terugblikkend op het evenement: de 
klassementsproeven die door de or-
ganisatie neergezet waren, zijn van 
een hoog nivo, aldus Ferry.

Lijfsbehoud al zo goed als 
binnen voor Michiel de Ruiyter
Uithoorn - De kanopoloërs van Mi-
chiel de Ruyter zijn lekker op dreef. 
Het eerste team promoveerde vorig 
jaar naar de hoofdklasse, het hoog-
ste niveau in Nederland. Afgelo-
pen weekend werd de Nederland-
se competitie afgetrapt in Gronin-
gen. De nationale kanopolocom-
petitie wordt in twee weekends af-
gewerkt. De halve competitie zit er 
dus alweer op. Tegen elke tegen-
stander is inmiddels één keer ge-
speeld. Van de acht teams in de 
hoofdklasse staat het eerste team 
nu op een veilige vijfde plaats.  Aan 
het eind van de competitie degra-
deert het team dat op de achtste 
plaats is geëindigd direct. De num-
mer zeven speelt een promotie/de-
gradatieduel tegen de nummer twee 
van de eerste klasse. Vanaf de zes-
de plaats is lijfsbehoud vanzelfspre-
kend. Aan het begin van het seizoen 
was de doelstelling van MdR daar-
om de zesde plaats. Na twee goe-
de toernooien werd deze doelstel-
ling aangescherpt. Een vijfde plaats 
moest ook mogelijk zijn.  Om op de 
vijfde plaats te eindigen, moet MdR 
op de ranglijst drie teams voorblij-
ven. Vóór aanvang van de compe-
titie was al duidelijk welke teams 

dit waren. Rijnland uit Leiderdorp, 
Odysseus B uit Alkmaar en de Trek-
vogels uit Haarlem zijn de teams 
waarvan MdR moet kunnen winnen. 
Met dit in het achterhoofd vertrok-
ken de Uithoornaars, gesteund door 
sponsor Verlaan uit Mijdrecht, naar 
Groningen. 

Weekend
De eerste wedstrijd van het week-
end werd gespeeld tegen DKV, de 
landskampioen van de afgelopen 
jaren. Er werd vrij kansloos verlo-
ren. Ook van Odysseus A, tevens 
een topteam, werd dik verloren. Te-
gen Keistad, de nummer vier van 
vorig jaar, had MdR echter kansen. 
Halverwege de tweede helft kwa-
men de Uithoornaars zelfs op voor-
sprong. Toch trok het ervaren team 
uit Amersfoort de wedstrijd naar 
zich toe. Na de eerste drie wedstrij-
den was het voor MdR wel duidelijk: 
de punten moesten worden behaald 
tegen de teams die van tevoren als 
‘klopbaar’ waren aangevinkt.  Tegen 
de Trekvogels werd er zeer goed ge-
speeld. Binnen no-time was het al 
2-0 voor de club uit Uithoorn. De 
spelers vonden elkaar heel gemak-
kelijk en zowel de aanval als de ver-

dediging liep gesmeerd. Na de aan-
sluitingstreffer van de Trekvogels 
scoorde MdR meteen de 3-1. Nog 
in de eerste helft werd het 4-1. In de 
tweede helft speelden de Uithoor-
naars lekker verder op hun eigen 
tempo. De Trekvogels probeerden 
nog wel een stunt te forceren door 
man op man te gaan verdedigingen. 
MdR hield de bal echter vakkundig 
in de ploeg, tot er een honderd pro-
cent kans ontstond. Daar werd uit 
gescoord. Eindstand: 6-2.  

De tweede wedstrijd van belang 
was die tegen Rijnland. Deze werd 
onnodig spannend. Door simpel 
balverlies en twee fouten van de 
keeper kon de tegenstander vijf 
(!) keer scoren. Gelukkig was MdR 
zelf ook aardig productief. De eind-
stand: 6-5. 
Deze stand werd overigens al be-
reikt toen er nog een aanzienlijke 
tijd te spelen was. In de slotfase ver-
meed de ploeg uit Uithoorn echter 
elk risico door de bal rond te spe-
len tot aan het eindsignaal. De te-
genstander was niet bij machte om 
balverlies te dwingen en moest toe-
kijken hoe MdR de wedstrijd simpel 
uitspeelde. 

Allerlaatste
De allerlaatste wedstrijd van het 
weekend was wederom een belang-
rijke. Tegen het tweede team van 
Odysseus werd geconcentreerd ge-
speeld. Helaas kwam het team toch 
op een 0-1 achterstand. Deze werd 
gelukkig zeer snel teniet gedaan 
door een tegentreffer. Om het plaat-
je van het scoreverloop maar even 
rond te maken: het team uit Alk-
maar kwam nog een keer op voor-
sprong en MdR maakte wederom 
gelijk. Met het scoreverloop is ech-
ter lang niet alles gezegd. Odysseus 
speelde erg behouden. De speelwij-
ze was voornamelijk gebaseerd op 
het uitlokken van foutjes in de ver-
dediging van MdR. Deze lag echter 
muurvast. Verder dan een paar af-
standsschoten kwam ‘Ody’ niet. In 
de tweede helft was er voorname-
lijk balbezit voor de Alkmaarders. 
Toch was MdR veel gevaarlijker aan 
de bal. Het feit dat deze wedstrijd 
niet werd gewonnen is waarschijn-
lijk het enige smetje op het eerste 
competitieweekend van MdR. 

Op www.kanopolo.org, de toonaan-
gevende kanopolowebsite in Ne-
derland, stond zondagavond al een 
kort artikeltje over de competitie. Er 
stond kort iets over de eerste vier 
teams en iets over de drie teams 
in de degradatiezone. MdR werd 
als enige team niet genoemd. Het 
team uit Uithoorn is er blijkbaar in 
geslaagd om meteen de enige mid-
denmoter in de hoofdklasse te wor-
den. Een mooie prestatie.

LR & PC “de Ronde Venen”
Officiële KNHS wedstrijd 
bij LR&PC de Ronde Venen
De Ronde Venen - Afgelopen zon-
dag heeft LR&PC de Ronde Venen 
een officiële KNHS wedstrijd geor-
ganiseerd bij manege Lucky Sta-
ble aan de Hoofdweg in Mijdrecht. 
Deze dag werd gesponsord door 
de Welkoop uit Nieuwveen en Bots 
uit Wilnis. Het werd een heerlijke 
dag, met zon en een goede tem-
peratuur. Lianne Hoek van Vereni-
ging De Libelle verdiende bij de po-
ny’s het hoogst aantal punten van 
de dag met in de eerste proef 194 
en de tweede proef 195 punten. Bij 
de paarden was Lisa Oskam van rij-
vereniging De Tournoyruiters opper-
machtig met een scores van 188 en 
198 punten. De prijzen, aangebo-

den door de Welkoop, variërend van 
zadeldek tot vliegenkap enzovoorts 
vielen goed in de smaak. Even-
als de cadeaubonnen en de zakjes 
voer, aangeboden door Bots. Aan 
de start kwamen 28 ruiters en ama-
zones en iedereen ging met een te-
vreden gevoel naar huis. De volgen-
de wedstrijd door LR&PC de Ronde 
Venen georganiseerd, zal plaatsvin-
den op 21 september a.s. eveneens 
bij Lucky Stable aan de Hoofdweg in 
Mijdrecht.Wil je ook lid worden van 
de oudste rijvereniging van de Ron-
de Venen, stuur dan een email naar  
secretariaat@lrderondevenen.nl of 
bezoek onze website: www.lrderon-
devenen.nl



Uithoorn - In de afgelopen weken 
is hard gewerkt op het schoolplein 
van openbare basisschool De Kajuit. 
De school vierde dit jaar haar vier-
de lustrum. En bij zo’n mijlpaal hoort 
niet alleen een groot feest, maar 
ook een groot cadeau. Dat kwam 
in de vorm van een prachtig nieuw 
schoolplein. 

Begin dit schooljaar ontstond in de 
ouderraad en in het leerkrachten-
team het idee om het speelplein 
leuker te maken voor de leerlingen. 
Daarom werd een werkgroep gefor-
meerd.

De groep, die bestond uit ouders 
en leerkrachten, bekeek verschil-
lende speeltoestellen. Uiteindelijk 
viel de keus op duikelrekken voor 
de oudere leerlingen en een wiebel-
schip waar de kleuters zich op kun-
nen uitleven. In de afgelopen maan-
den werden de nieuwe toestellen 
geplaatst. Ook is een scheepsmast 
met daarop het logo van de school 
neergezet. 

Daarnaast was er de wens van een 
voetbalveld waarop de kinderen zich 
kunnen uitleven.
De Uithoornse vestiging van PPG 
Coatings Nederland, die het merk 
Sigma Coatings voert, kwam met de 
oplossing. Het gaf schoolpleinverf in 
alle kleuren cadeau.
Daarmee toverden tientallen ouders 
het plein om in een waar kinderpa-
radijs.

Uithoorn - Het was zomers en 
oranje afgelopen woensdagmiddag 
op Kinderboerderij de Olievaar, voor 
de jaarlijkse zomeractiviteit.

Natuurlijk liep onze trouwe Bob voor 
zijn eigen kar, was er een leuk par-
cours in het teken van het EK voet-
bal  en kon je een vrolijke bloem en 
een zonneklep maken.

Traditiegetrouw lieten veel kinderen 
zich schminken als beestje, een en-
keling zelfs als voetbalsupporter.

Het zonnetje liet zich vaak zien en 
het ijsje liet zich ook lekker smaken.  
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Bewoners Legmeer pleiten
voor behoud en verbetering
winkelcentrum
Uithoorn - “Wij zijn trots op de Leg-
meer”, aldus Norbert Dingen, voor-
zitter van de stuurgroep die aan wet-
houder Jeroen Verheijen het buurt-
programma voor de Legmeer, Leg-
meer West en Burgemeester Koot-
park aanbood. “Het is het eerste 
buurtprogramma in Uithoorn met de 
wensen op het gebied van wonen, 
Buitenruimte, Voorzieningen, Bewo-
ners en Samenleven en Verkeer in 
de buurt die aangedragen zijn door 
bewoners in samenwerking met 
de politie Amstelland Meerlanden, 
Cardanus, de gemeente en Woon-
groep Holland. Zo’n buurtprogram-
ma komt natuurlijk niet zomaar tot 
stand. Daar is heel wat aan voor-
afgegaan. Rond 2000 heeft Stich-
ting de Visser de belangenvereni-
ging Delta Lloyd Legmeer benaderd 
om de bewoners meer bij de plan-
nen voor de buurt te betrekken. Dat 
was toen in het kader van de reno-
vatie van de K buurt. Er is toen een 
werkgroep opgestart met de plaat-
selijke bewoners met blokhoofden 
van elk huizenblok. Aan de andere 
bewoners is gevraagd om hun op- 
of aanmerkingen schriftelijk in te 
dienen, zodat die ook meegenomen 
konden worden. In 1999 wilde de 
gemeente het buurtbeheer opstar-
ten en is contact opgenomen met 
de werkgroep. In 2007 is een plan 
van aanpak gepresenteerd door 
de gemeente en in oktober 2007 is 
een buurtconferentie georganiseerd 
waarbij verschillende punten naar 
voren kwamen. Zo waren bewoners 
positief over het groen, de ruime op-
zet en de prettige inrichting van hun 
buurt, de mooie bloembakken aan 
de lantaarnpalen, de buurtregisseur, 
de aanwezigheid van doodlopende 
wegen en de speelvoorzieningen.

Overlast
Maar ook negatieve punten zoals de 
overlast van vliegverkeer van Schip-
hol, de staat van het winkelcentrum, 
de verkeersveiligheid en het tegen-
gaan van hardrijdende automobi-
listen op doorgaande schoolroutes, 
verbetering van het onderhoud van 
het openbaar groen en tuinen van 
bewoners, herinrichten van bestra-

ting en meer communicatie tussen 
gemeente en bewoners. Uit het be-
wonersoverleg dat vier keer per jaar 
wordt gehouden is naar voren geko-
men het ontbreken van sociale ac-
tiviteiten in de Legmeer zoals met 
Koninginnedag, kerst, een festival 
en dergelijke. Ook is aan een aantal 
professionals hun mening gevraagd 
en eigenlijk kwam dat in grote lijnen 
op hetzelfde neer, een goede sfeer 
in de buurt, goede staat van de wo-
ningen, voldoende speelterreinen, 
en mogelijkheden voor openbaar 
vervoer en parkeren. Het winkelcen-
trum is ook bij de professionals een 
zwak punt en het gebrek aan bin-
ding tussen bewoners, slechte staat 
van veel wegen en vervuiling open-
bare ruimte. Wat de gemeente be-
treft wordt er aandacht besteed aan 
de volgende punten: het beheer van 
de openbare ruimte, waardevol-
le bomen, een natuurkaart met een 
overzicht van de aanwezige planten 
en diersoorten, een nieuw speelbe-
leidsplan, een veiligheidsplan en het 
UVVP (Uithoorns Verkeer en Ver-
voerplan), bewegwijzering voor fiet-
sers bij knooppunten, de fietsba-
lans, beleidsnota openbare verlich-
ting, regeling van de verlichting van 
de achterpaden, de schouw en het 
bewonersoverleg.

Agenda
Wat moet er nu de komende twee 
jaar gebeuren: hoog op de agen-
da  staat het winkelcentrum waarbij 
extra maatregelen moeten komen 
voor de herontwikkeling. Eventueel 
zou een andere locatie mogelijk zijn. 
Verder is een aandachtspunt het te-
gengaan van hard rijdende automo-
bilisten op Aan de Zoom en het re-
aliseren van veilige oversteekplaat-
sen bijvoorbeeld bij de Kwikstaart.
Een aantal geplande werkzaam-
heden is  herinrichting van het ge-
bied rondom de flats Bijvoet, Bo-
terbloem en Madelief. Dit geldt ook 
voor Langs de Baan, Brunel en de 
Bieslook, verbeterplan Bertram zo-
als extra parkeerplaatsen en het 
doortrekken van het voetpad over 
de poortconstructie, bestraten van 
de garagepleinen/zijpaden Zegge 

en Zonnedauw, het woonwagen-
centrum aan de Weegbree wordt in 
2008 door woongroep Holland op-
geknapt, nieuw op te zetten project 
is een groenverbeteringsproject. 
Qua verkeer is gepland de aanleg 
van een vrije busbaan tussen Uit-
hoorn/Aalsmeer inclusief de fiets-
verbinding Zijdelweg/Bouwplan 
Buitenhof, in het kader van de om-
legging van de N201 het aanpassen 
van de Zijdelweg, inclusief het aan-
passen van de kruispunten, vervolg 
en oplevering nieuwbouw Legmeer 
West en Brede School. Als nieuwe 
projecten worden genoemd tijdelijk 
beheer van het winkelcentrum, ver-
betering groenvoorzieningen, parti-
culiere tuinen, knelpunten in de be-
strating. 

Zwak
Als uitkomsten van de buurtconfe-
rentie kunnen als zwakke punten 
genoemd worden openlijk alcohol-
gebruik kinderen, te weinig speel-
mogelijkheden Legmeer West, ge-
brek aan brievenbussen, prullen-
bakken, weinig voorzieningen ou-
deren, in het KNA gebouw zijn de 
voorzieningen niet toereikend, af-
stand van rijweg tot woning te groot, 
hondenuitlaatroute Legmeer West, 
hangjongeren en drugsverkoop op 
straat, bouwverkeer Legmeer West, 
gebrek aan doorgaande fietsroutes, 
vernielzucht bij bushokjes, hangjon-
geren bij KNA gebouwoverlast door 
scholieren Alkwin, steeds minder 
ruimte tussen woningen in nieuwe 
wijken. Als positieve punten de ou-
de spoordijk als wandelpad, verlich-
ting, buurtsteunpunt, de Aldi, Hon-
denpoepzakjesautomaat, onder-
houd groen, voldoende parkeerge-
legenheid Weegbree, fietsenver-
sperring bij Muur, verdwijnen hang-
jeugd uit het maanlandschap.

Wat de uitnodigingen betreft voor 
de inspraakavond Brunel, Bieslook 
en Langs de Baan zijn die persoon-
lijk overal in de bus gedaan en er 
komt nog een uitnodiging voor het 
concept plan herinrichting Brunel, 
Bieslook en Langs de Baan van de 
gemeente.

Zomeractiviteit op Kinder-
boerderij de Olievaar

Fleurig nieuw schoolplein 
voor OBs de Kajuit

Kampeerexpert sponsort 
De Biezenwaard
Uithoorn - Kampeerexpert te Uit-
hoorn heeft een tent geschonken 
aan het logeerhuis voor chronisch 
zieke kinderen De Biezenwaard.
De tent is een groot succes bij de 
kinderen en de bedoeling is dat er
tijdens de schoolvakantie in gesla-

pen gaat worden. Voorlopig wordt 
hij gebruikt om in te spelen en dat is 
geweldig om te zien. Sommige kin-
deren hebben er al een ‘huisje’ van 
gemaakt. 
Dus het is volop genieten en het lo-
geerhuis is Kampeerexpert ontzet-

tend dankbaar voor dit gebaar. De 
kinderen gaan er volop van genie-
ten de komende tijd. 

Nogmaals, namens de kinderen en 
het personeel: ‘hartelijk’ dank, me-
neer Theo.
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Zomerdrive “De Legmeer” 
2008 in De Scheg
Uithoorn - Woensdagavond 18ju-
ni jl.werd de 3e speelavond van on-
ze zomerdrive gehouden..22 paren 
hadden zich aangemeld en werden 
verdeeld over 2 lijnen. 10 paren in 
de A lijn en 12 paren in de B lijn.
Voor de nrs 1 in deze lijnen was er 
een fles wijn en de prikprijs (choco-
lade) in beide lijnen het paar wat als 
zevende zou eindigen.
In de A lijn zijn eerste geworden 
Luuk Smit en Frans Kaandorp met 
59,90%, tweede Gijs de Ruiter en 
Tonny de Jonge met 55,21%. De 
prikprijs ging naar Tini van Drunen 
en Wouda Roos.
In de B lijn eindigde als eerste Sten-
ny en Herman Limburg met 57,92%, 
als tweede met een minimum ver-
schil Brita en Jan Bosse met 57,50%. 

De prikrpijs was een gedeelde plaats 
en ging naar Tini en Johan Lotgerink 
en Thea Kruyk met Rie Sudmeijer.
Voor de volledige uitslagen kijk dan 
op het internet, www. nbbportal.
nl/1007/index.html.
Onze zomerdrive wordt gehou-
den van 4 juni tot en met 27 augus-
tus er wordt gespeeld in De Scheg 
(hoofdingang), een ieder kan hier 
aan deelnemen u bent van harte 
welkom. Het bridgen vangt aan om 
19.45 maar om de speellijnen tijdig 
te kunnen indelen wordt u verzocht 
om op 19.30 uur aanwezig te zijn.. 
Vooraanmelding kan geschieden 
telefonisch bij Gerda Schavemaker 
0297-567458 of bij Luuk Smit maar 
dan na 17.00 uur tel. 0172-575523. U 
kunt ook intekenen aan de zaal van-

Peloton bijna kompleet 
voor Tour De Kwakel
De kwakel - De poeltjes van de 
voetbal kunnen bijna allemaal in de 
prullenbak na de uitschakeling van 
het Nederlands voetbalelftal. Voor 
de naderende Tour de France kan 
iedereen nu weer met een schone 
lei beginnen en de hoop op een ge-

le trui vestigen. De schapen kun-
nen bij het begin van de zomer het 
Tourhome uit en de voorspellers van 
Tour de Kwakel er weer in.
 De organisatie van dit gebeuren is 
deze week al gestart met de voorbe-
reidingen, zo zijn de deelnemers van 

Streetdance met moderne pasjes 
en muziek van nu

Zomerdrives BVM
Mijdrecht - Het was te merken dat 
afgelopen maandag een voetbal-
loze maandag was. Werd er vorige 
week nog gespeeld in twee lijnen, 
deze week waren drie lijnen bezet. 
U heeft van ons nog de uitslag van 
vorige week tegoed. Het waren in de 
A-lijn Gerard van Beek met Jan de 
Jong  en in de B-lijn Ineke en John 
van Diemen die met respectieve-
lijk 59,03% en 63,43% aan het lang-
ste eind trokken. Deze week gin-
gen Wim Slijkoord met Nico van der 
Zwaard (58,75%), Ben ten Brink met 
Gijs de Ruiter (61,25%) en Gerard 
van Beek met Aurie Block (60,42%) 
met de prijzen naar huis. Volgen-
de week wordt de vijfde ronde ge-
speeld. Om mee te doen hoeft u 
geen lid van de BVM te zijn. Ieder-
een is welkom. Het inschrijfgeld be-

draagt slechts 5 euro per paar. Om-
dat veel bridgers deze drives aan-
grijpen om eens met iemand an-
ders te spelen, is er naast de dag-
prijzen op de laatste speelavond (14 
juli) een extra prijs voor degene die 
alle avonden heeft meegespeeld 
en daarbij het hoogste gemiddelde 
heeft behaald.

Hoewel u zich op de speelavond 
aan kunt melden, wordt aanmelding 
vooraf op prijs gesteld (286469 of 
abkroes@orange.nl). Er wordt ge-
speeld in de Meijert, Dr. J. vd. Haar-
laan 6 in Mijdrecht. Het bridgen start 
om 19.45 uur, maar om de speellij-
nen tijdig in te kunnen delen wordt 
u verzocht om op 19.30 uur aanwe-
zig te zijn. Vanaf 19.15 uur kunt u 
zich aanmelden aan de zaal.

Na lange tijd een damesduo 
schutterskampioen 
Vinkeveen - Ook dit jaar werd het 
korfbalseizoen bij K.V. De Vinken 
traditiegetrouw afgesloten met het 
schutterstoernooi. Over twee avon-
den verspreid streden 19 duo’s voor 
de schutterstitel 2008. De afgelo-
pen jaren gingen vooral de heren er 
met de titel vandoor. Dit jaar brach-
ten Mariska Meulstee en Susanne 
de Wit daar verandering in. Met vijf 
wedstrijdpunten verschil werden zij 
schuttersduo 2008.
Op maandag- en woensdagavond 
16 en 18 juni was het weer goed ge-
zind, waardoor alle 19 koppels met 
goede moed het toernooi speelden. 
Uit alle teams uit de competitie wa-
ren mensen vertegenwoordigd. Van 
mensen uit de selectie tot aan niet-
spelende leden. 

Spelregels
Tijdens het schutterstoernooi moest 
ieder duo tegen ieder ander duo 
schutteren. Bij het schutteren wordt 
er over een afstand van zes me-
ter tegen elkaar geschoten, waarbij 
doorloopballen niet zijn toegestaan. 
Een wedstrijd is afgelopen wanneer 
één van beide duo’s één keer tot de 
tien doelpunten is gekomen. Het 
duo dat begon, moest het andere 
duo nog een extra kans geven. Hier-
door waren ook gelijke spelen mo-
gelijk. Dit kwam gedurende het hele 
toernooi zes keer voor.

Competitie
Na de eerste avond gingen vier kop-
pels met veertien punten aan de lei-
ding. Opvallend was dat daarbij drie 
junioren koppels waren. Ze wer-

den nauw gevolgd door vele ande-
re duo’s. Dus was er nog niets be-
slist na de eerste avond. De twee-
de avond zou bepalend worden 
welk duo er met de titel vandoor 
zou gaan. De junioren duo’s moes-
ten het uiteindelijk afleggen tegen 
de meer ervaren dames uit het vlag-
genschip van De Vinken; Mariska 
en Susanne. Ondanks twee verloren 
wedstrijden en een gelijk spel ein-
digde zij met 31 wedstrijdpunten op 
de eerste plaats. 

Opvallend
De winnaars van voorgaande jaren 
konden dit jaar niet in de top mee-
draaien. Ze bleven net boven de 20 
wedstrijdpunten steken.
In vergelijking met voorgaande ja-

ren vielen er veel doelpunten, veel 
wedstrijden eindigden in 10-9, 10-
8 en 10-7.
Alle duo’s wisten de nodige wed-
strijdpunten te behalen zodat het 
voor alle posities op de ranglijst 
spannend bleef tot het einde. 

Na twee avonden schutteren waren 
de 19 duo’s als volgt gerangschikt:

Mariska Meulstee en Susanne de Wit  31p
Rutger Woud en Stefan Gijsen  26p
Ingrid Hagenaars en Helene Kroon   25p
S Oussoren en Silvia v Dulken  24p (+13)
R Mul en A v Vliet /Yvonne Kok 24p (+11)
Jaap Meulstee en Johan de Haan  23p
Peter Kooijman en Peter Koeleman 22p
J Kroon en Ralf Zaal / Arjan Kroon 21p
Ellen Stokhof en Sonja den Ambtman  19p
Kelvin Hogenboom en Hein Aafjes 18p
Ria Bos en Pien Koedijk 16p (+10)
Patricia Pothuizen en Lisette Kok 16p (+4)
Roosmarijn Mooij en M v Peursem 14p
Charita Hazeleger en Dennis de Konign 13p
Jeroen Langelaar en Jasper v Peursem 12p
Ruben Strubbe en Marco Gijsen 11p (-22)
Rudy Oussoren en M Kroon 11p (-38)
Gert Langelaar en Sander Verlaan 10p
Engel Zaal en Sjaak Rijnders 8p

de afgelopen Tour al benaderd of zij 
deze Tour weer meerijden. Het ziet 
er inmiddels naar uit dat er nog eni-
ge plaatsen over zijn om het peloton 
van honderd deelnemers te com-
pleteren. Geïnteresseerden kun-
nen zich opgeven bij Frank Vlas-
man, 0297-569378. Het ouderwetse 
Tourhome op erve Vlasman zal weer 
dienst doen als uitvalbasis voor de 
deelnemers. Zij die elke dag een 
voorspelling van de eerste tien van 
de dagetappe moeten inleveren. De 
beloning voor de beste voorspeller 
zal de gele trui zijn waaraan spon-
sor Marga Kouw druk aan het brei-
en is. Dit kleinood zal dit jaar verde-
digd worden door Adrie, Aranzabal, 
Voorn die verleden jaar de meeste 
punten wist te verzamelen. Ook zal 
er weer prijs zijn voor de beste voor-
spelster, voor de grootste mazzelaar, 
de snelste ploeg en tijdrijder.

Natuurlijk ook een troostprijs voor 
de rode lantaarndrager en genoeg 
troost in het Tourhome waar de ge-
zelligheid op de eerste plaats zal 
staan. De tourdirectie heeft de lo-
ting voor deze Tour gepland op 
woensdagavond 2juli om 20.30 uur 
in het Kwakelse wielermonument. Is 
men er nog niet zeker of men wel in 
deze pot zit of er graag in zou willen 
zitten, neem dan voor alle zekerheid 
contact op met Frank Vlasman.  

Onderlinge wedstrijden van 
Veenland in de Willistee
De Ronde Venen - Op zaterdag 21 
juni werden er in de Willistee de on-
derlinge wedstrijden van Veenland 
gymnastiek gehouden. De wedstrijd 
werd geopend met een demonstra-
tie van de kleuters van juf Sandra. 
Op muziek lieten ze een prachtige 
dans zien met linten.
Daarna mochten de jongens hun 
oefeningen laten zien. Ze waren 
verdeeld in vier groepjes.  Het eer-
ste groepje was een groep die alle-
maal net op gym zaten dus voor hun 
extra spannend al gelijk een wed-
strijd. Iedereen had gehoor gegeven 
aan de oproep om zoveel mogelijk 
vriendjes en vriendinnetjes, opa’s en 
oma’s mee te nemen want er was 
veel publiek op de tribune. Iedereen 
deed zijn uiterste best en er werden 
mooie oefeningen geturnd. Er wa-
ren drie medailles per groep te ver-
dienen en de uitslag was als volgt:
Groep 1: 1ste Ivo Reichelt. 2de Sam 
Haverman en derde Quinten van 
Vliet.

Groep 2: 1ste Jesse Goossens, 2de 
Sven de Bie, Bob Schneiders en der-
de Julian Wilkes.
Groep 3: 1ste Mats Rammers, 2de 
Finn Blom, en derde Hidde Goos-
sens en Thymen Ottenhof.
Groep 4: 1ste Brian van Yperen, 2de 
Jelmer Vale en derde Bram Lek.
Ook was er een wisselbeker te ver-
dienen voor degene met het hoog-
ste aantal punten en de kampioen 
bij de jongens was Mats Rammers.

Meisjes
Daarna was het de beurt aan de re-
creatie meisjes.
In totaal waren er 5 groepjes. En bij 
elk groepje kans op een gouden zil-
veren of bronzen medaille.
Groep 1: 1ste Amber v.d. Horst,2e 
Janiek Hooijman,3e Joanne Peek.
Groep2: 1ste Tess Verwijs,2e Isa 
Tijsseling,3e Anne Loo.
Groep3: 1ste Sterre Vogelaar,2e 
Tosca Voogd en Sanne Dekker,3e 
Daphne Winters
Groep 4: 1ste Annika Hooft,2e Dion-
ne Nap,3e Manon Berk
Groep 5: 1ste Claudia Vis,2e Lisa 
Ottenhof,3e Marit Vale .

Ook hier was er een wisselbeker te 
verdienen. En dit keer was dit Tess 
Verwijs. Een hele knappe presta-
tie als je bedenkt dat Tess net over 
van de kleutergroep is en nu al zo 
in de prijzen gevallen. Super gedaan 
Tess! 

Demonstratie
Voorafgaand aan de prijsuitreiking 
van de recreatie groepen werd er 
eerst nog een demonstratie van de 
meiden en jongens van het tumblin-
guur gegeven. Op de muziek “ Jump 
“werden er verschillende spron-
gen en acrobatische elementen ge-
toond.

En  toen was het de beurt aan de 
selectie meisjes. Ook deze turnsters 
waren op nivo ingedeeld. De tribu-

ne was goed gevuld en ook dit be-
loofde een spannende strijd te wor-
den want met de wedstrijden zaten 
ze ook allemaal dicht bij elkaar. Er 
werden mooie oefeningen geturnd 
met  hier en daar een paar nieuwe 
elementen. 

Bij de prijsuitreiking bleek hoe dicht 
ze allemaal bij elkaar zaten want er 
moeten een paar extra medailles bij 
besteld worden doordat er een heel 
stel turnsters het zelfde aantal pun-
ten behaalden. 

De uitslag zag er als volgt uit
Nivo 15: 1ste Kimberley Moeliker en 
Kimberly Bouman 2de Lois Verhoek 
en Amber Verkaik en derde Romy 
de Graaff.
Nivo 13/14 : 1STE  Angela vd Vaart 
en Puck straver, 2de Nades Kam-
minga en 3de Sascha Stam.
Nivo 12/13: 1ste  Denise offerman 
en Tessa Groenewegen en 2de Ger-
janne Meyers. 
Nivo 11/12 : 1ste Saskia van der 
Vaart, 2de Marlies Samson en 3de 
Naomi Bouman.
Jeugd Keuze: 1ste Judith damen 
en Melissa Wijngaarden,2de Tanja 
Kamp en 3de Mandy van Galen.
Senioren keuze: 1ste Kimberley 
Schaaphuizen 2de Inge Nagtegaal 
en 3de Mariska Rijkmans.

De kampioenen dit jaar bij de selec-
tie, was met 0,1 punt verschil, Saskia 
van der Vaart.

Uithoorn - Op velerlei gebied is 
VDO sport actief. Van kindergym 
voor zowel jongens als meisjes van 
drie tot achttien jaar, tot power-yo-
ga. Van turnen tot recreatief vol-
leybal. Maar ook bodyshape, 50 + 
sport, Pilatus (speciale spieroefe-
ningen) en natuurlijk niet te ver-
geten de streetdance voor kinde-
ren van vier tot zestien jaar. Dat je 
naar streetdance kunt bij VDO sport 
is al ongeveer tien jaar het geval. En 
dan natuurlijk met dansjes van nu 
op muziek van nu. Het gaat vooral 
om de ritmische beweging die met 
veel plezier door de kinderen wordt 
beoefend. Begonnen wordt op de 
streetdance cursus met de techniek 
en de basispassen en daarna be-
gint dan het echte dansen Op za-
terdag 21 juni was de einduitvoering 
van het jaar zodat de kinderen aan 
de ouders konden laten zien wat ze 
het afgelopen jaar gedaan hadden. 
In totaal zijn er zeven groepen bij 
streetdance maar er waren die za-
terdag vier voorstellingen omdat de 
groepen onderling verdeeld waren. 
Elke twee jaar is er dan een groot-
scheepse voorstelling in het Alkwin 
college. Nu bracht elke groep twee 
dansjes op bekende nummers zo-
als van Belle Perez en I love you I 
do uit de film Dreamgirls en Rytm 
of the night van Moulin Rouge. Het 
was duidelijk te zien dat de kinde-
ren er plezier in hadden en echt hun 

best deden om de geleerde dansjes 
goed uit te voeren. Veel enthousias-
me zowel bij de kinderen als de ou-
ders en natuurlijk ook de leiding die 
trots was dat het allemaal zo lekker 
liep.


