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KORT NIEUWS:

Politie zoekt
getuigen

Uithoorn – Donderdag 21
juni heeft rond zes uur in
de avond een gewapende
straatroof plaatsgevonden
op de parkeerplaats bij de
Gasperiflat. De politie is op
zoek naar getuigen van dit
incident. De straatroof is gepleegd door twee mannen
in de leeftijd van 25 en 36
jaar oud. Beiden hebben een
licht getinte huidskleur en
een normaal postuur. De een
was tussen de 1.80 en 1.90
meter lang, de ander was
iets kleiner, tussen de 1.70 en
1.80 meter lang. De langste
van de twee heeft kort zwart
haar en een baard. Hij droeg
een lichtgekleurde trui met
capuchon. Mensen die iets
van de straatroof hebben
gezien of meer informatie
hebben, worden verzocht
contact op te nemen met de
politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!
Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

Volgende week: Zomerparade
in winkelcentrum Zijdelwaard
Uithoorn - Op 21 juni aanstaande
begint officieel de zomer! In winkelcentrum Zijdelwaard vieren ze
de zomer met een prachtige zomerparade op 7 juli aanstaande
vanaf 12:00 uur. Deze zomerparade wordt ingevuld door Circo Di
Strada. Circo di Strada, een unieke
act die u een onvergetelijke beleving zal geven.

Een gevarieerde combinatie van
muziek en meerdere circus elementen zoals steltlopen, jongleren, eenwielfietsen en ballopen.
U vindt het allemaal terug in dit
optreden! De artiesten van Circo Di Strada zijn wereldwijd een
succes. Zo hebben zij ook opgetreden in China, Frankrijk, Duitsland en Azerbaijan en stonden zij

in mei nog in het voorprogramma van de Toppers in de Johan
Cruijff ArenA! De winkeliers zijn
dan ook heel trots dat deze internationale circusact hun winkelcentrum komt verblijden met
hun kunsten. Vanaf 12:00 uur zal
de zomerparade van start gaan
en wordt er elke 30 minuten een
show weggegeven.

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

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541
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Hartelust
1 0 0% ser vic e!

best of electronics!

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

Miele specialist

Eigen technische dienst

MATRASSEN, BOXSPRINGS
BEDTEXTIEL EN NOG VEEL MEER!

tot

t/m 30 juni
Hilversum
Vaartweg 4
035 - 6247194

Mijdrecht
Utrecht
Dorpsstraat 74
Oudkerkhof 11
0297 - 281054
030 - 2314984
MORPHEUS.NL

70%
korting

Bilthoven
Julianalaan 43
030 - 2287451

Culinair Uithoorn schenkt
10.000 euro aan Music for Kids

www.goudwisselkantoor.nl

ALS KWALITEIT
BELANGRIJK IS!

RUIMT OP!

Fantastische vaartocht met
Huub en Ria van Diemen
De Kwakel - Normaal ontvang
je op je verjaardag of een jubileum (zijn kwekerij bestaat dit jaar
50 jaar !!) bezoek en cadeautjes,
maar Huub van Diemen heeft
het anders aangepakt; hij en zijn
vrouw Ria hebben de leden van

de Zonnebloem en de KBO- de
Kwakel een prachtige vaartocht
aangeboden op vrijdag 22 en
maandag 25 juni. Vanaf de steiger, voor het huis van Huub en Ria
aan de Amstel, konden de passagiers inschepen en om 10.30 uur

Hellup! De mantelzorger
kan niet meer zorgen!

Uithoorn - Na een evenement als
Culinair Uithoorn aan de Amstel
is het altijd weer spannend om de
balans op te maken en het resultaat voor het Goede Doel te berekenen.
Het evenement is, als vanouds,
uitstekend bezocht. Het bezoekersaantal kreeg nog een extra
boost door het goede weer en het
optreden van Geread Alderliefste
& Friends. De opzet van het evenement was dit jaar anders dan
voorheen. De entreeprijs van € 5,(inclusief 2 loten voor een loterij

met hele mooie prijzen) zorgde
voor een prachtige bijdrage voor
het goede doel. We kijken terug op een zeer geslaagd evenement, waarbij er door de bezoekers voor het Music for Kids project het bedrag van € 5.000 bijeen is gebracht. Vanuit de Lions
Quest organisatie wordt dit bedrag nog eens verdubbeld tot
€10.000,-. De organisatie bedankt
alle bezoekers, deelnemers, vrijwilligers en sponsoren die de opbrengst van dit bedrag mogelijk
hebben gemaakt.

vertrok de boot richting Amsterdam voor een prachtige tocht
over de Amstel. Na de koffie met
gebak, werd al snel de eerste borrel geschonken en het “Lang zal ie
leven” ingezet.
Het zonnetje brak af en toe door
en werd er gebruik gemaakt van
het bovendek. Iedereen genoot
van de gezellige gesprekken aan
boord, de fantastische boottocht Heleen Colijn nam namens KnA de cheque in ontvangst van de Lions Club
en de catering die meer dan voor- Uithoorn van organisatoren Fred Ohm en Erik van Egdom.
treffelijk was.

niet wat te doen. Juist om die reden gaat Het Rode Kruis in samenwerking met ‘Mantelzorg en
Meer’ een contactcirkel opzetten
voor mantelzorgers. Dat wil zeggen dat elke morgen rond de klok
Uithoorn - De mantelzorger weet meer bij. Wat nu? De verzorgde van half negen de ‘verzorgde’ gemaar al te goed hoe afhankelijk kan in paniek raken en weet niet beld wordt door een andere deelde verzorgde van hem of haar is. meer hoe te handelen. In het ‘ple- nemer aan de contactcirkel. Is alMaar wat gebeurt er als de man- zierigste’ geval zijn de buren at- les oké, dan volgt geen verdere
telzorger wat overkomt? Zomaar tent en waarschuwen zij de be- actie en vervolgens belt men zelf
een denkbeeldige gebeurtenis: trokken instanties. Maar het kan een andere deelnemer. Zie het als
de mantelzorger verzorgt een ook zo zijn dat de buren er niets een ‘kettinggesprek’. Wordt er om
huisgenoot. Op zeker ogenblik is van merken. Stelt u zich voor, u welke reden dan ook de telefoon
die bezig de plantjes water te ge- als mantelzorger ligt op de grond, niet opgenomen dan komen de
ven en struikelt. Opstaan is er niet uw verzorgde loopt rond en weet vrijwilligers van Het Rode Kruis
in actie. Hoe dan de procedure is,
wordt ongetwijfeld goed uitgelegd door de coördinatoren van
de contactcirkel.
Het Rode Kruis Uithoorn/De Kwakel is al ruim 25 jaar actief met de
telefoon-/contactcirkel.
Mocht
men zich aangesproken voelen door het bovenstaande of
denken dat een dergelijke situatie voor u niet denkbeeldig is,
neemt u dan contact op met Ida
Veen, telnr. 0297-560206, e-mail:
ida.veen@live.nl of met Tine Banning, telnr. 0297-562200, e-mail:
t_banning@hotmail.com.

Sorteercentrum in De Kwakel
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GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N

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

Gemeentehuis

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

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum/
receptie

Zonder afspraak:
ma., di., do.
08.30-17.00 uur
woensdag
08.30-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur
Burgerzaken (reisdocumenten,
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
ma., di., do.
08.30-14.00 uur
woensdag
08.30-13.00 uur
17.00-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag
13.00-17.00 uur

Sociaal loket

(Wmo, jeugd, werk & inkomen
en schuldhulpverlening)
Tel. spreekuur 0297-513111:
ma. t/m vr.
09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag
13.00-17.00 uur

Werkzaamheden
De aannemer gaat onder andere
bestaande watergangen (sloten)
dichtmaken en zorgt dat het water op een andere plek opgevangen wordt (graven van extra waterplekken). Op het terrein wordt
veel zand en grond gestort. Dit
zand zal een tijdje blijven liggen
zodat de grond inzakt. Dit is nodig
vanwege de voorbelasting voor
de aanleg voor toekomstige wegen/straten. De grond wordt gestort voor de toekomstige bouwkavels. Verder legt de aannemer
drainage aan in de ondergrond.
Dat helpt de grond nog sneller in
te zakken. Het overtollige grondwater wordt dan sneller afgevoerd.
Planning
De werkzaamheden vinden
plaats in verschillende periodes
en loopt door tot mei 2019.
Rijroute en rijtijden
werkverkeer
U kunt in de omgeving van dit terrein overlast ondervinden van het
werkverkeer. Met de aannemer is
afgesproken dat de aanvoer van
het zand voor de 1e fase plaatsvindt via de Noorddammerweg
omdat de 1e fase zich ook aan de
zijde van de Noorddammerweg
bevindt. De aanvoer van het zand
in de 2e en 3e fase zal plaatsvinden via de Faunalaan. Het transport van het zand vindt plaats op

Op 19 juni werd het Regionaal
Sorteercentrum Schiphol aan de
Bedrijvenweg 2 in De Kwakel officieel geopend. De medewerkers
sorteren en demonteren jaarlijks
7 miljoen kilo afgedankte elektrische apparaten. Voor dit werk kan
men in De Kwakel nog mensen

met een afstand tot de arbeidsmarkt gebruiken! De doorstroom
is groot.
De medewerkers volgen namelijk tegelijkertijd een traject om
door te stromen naar een reguliere baan. Onder andere door een
rijbewijs te behalen voor de heftruck. Er is veel gelegenheid om
te oefenen op het sorteercentrum.
Een deuk rijden in een kapotte
wasmachine is namelijk geen probleem. Maar soms leidt het tot geheel ander werk. Een van de medewerkers zit nu op een callcentre in Portugal!

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Ruimte huren?

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

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

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

Commissievergaderingen

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

Burgemeester of
wethouder spreken?

U kunt een afspraak maken via
0297-513151 of een e-mail sturen
met uw vraag of opmerking:
gemeente@uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie
bekendmakingen@duoplus.nl

werkdagen tussen 07.00 uur en
19.00 uur, met uitzondering van
ondergenoemde tijden in verband
met de beging en eindtijden van
de Brede School Legmeer.
- Maandag t/m vrijdag:
tussen 08.00-08.45 uur;
- Maandag, dinsdag, donderdag:
tussen 15.00-15,.45 uur;
- Woensdag en vrijdag:
tussen 12.00-12.45 uur.
AFSLUITING WATERWOLFTUNNEL 8 JULI
Vanwege onderhoud is de Waterwolftunnel (N201) afgesloten op vrijdag 6 juli 2018 van
19.00 tot zaterdag 7 juli 2018 tot
06.00 uur. Tijdens deze periode
zal de Waterwolftunnel zijn afgesloten van de Burgermeester
Brouwerweg(N201) tussen Fokkerweg (N232) en Legmeerdijk
(N231) hmp 35,8-38,8). De toeen afritten van N201 naar de Middenweg en naar de Braziliëlaan
zijn afgesloten. Lokaal verkeer
vanaf Middenweg wordt omgeleid
via Braziliëlaan, Machineweg en
Japanlaan naar N231.

Denk mee over nieuwe
Buurtcentrum Thamerdal!
Dat kan op 3 juli tijdens de inloopbijeenkomst (16.00-20.00 uur) in
basisschool Het Duet of op www.
uithoorndenktmee.nl

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

Werk in uitvoering
WERKZAAMHEDEN VOORBEREIDING WONINGBOUW
LEGMEER-WEST FASE 4-5-6
Vanaf 18 juni gaat de aannemer
beginnen met het klaarmaken van
de grond voor de woningbouw
Legmeer-West fase 4-5-6.

Iedereen weet dat het belangrijk is om afgedankte apparaten
naar het scheidingsdepot te brengen. Maar wat gebeurd er daarna mee? De apparaten gaan naar
een sorteercentrum voor demontage ter voorbereiding op de recycling.

Gemeente Uithoorn lanceert
‘meedenk platform’
Heeft u altijd al mee willen denken over bepaalde projecten in
de gemeente? Kijk dan nu op uithoorndenktmee.nl. Op dit meedenkplatform kunt u als inwoner
van Uithoorn of De Kwakel meedenken over verschillende projecten die in de gemeente (gaan)
spelen.
Als gemeente hechten we grote
waarde aan de mening, ideeën en
wensen van de inwoners. Met de
lancering van uithoorndenktmee.
nl kunt u bijvoorbeeld uw mening
geven over bijvoorbeeld ontwer-

pen, een stem uitbrengen of een
idee plaatsen in de daarvoor bestemde ideeënbus. Ook vindt u
op de site meer informatie over
projecten, de planning en kondigen we bijeenkomsten over het
project aan.
De gemeente geeft daarnaast
over ieder project dat op de site
staat, een nieuwsbrief uit. Om deze te ontvangen, moeten u zich
aanmelden Dit geldt ook voor het
meedenken. Door eenmalig een
gebruikersnaam en wachtwoord
aan te maken, kunt u uw stem laten horen.

Vacature nieuwe
burgemeester voor
Uithoorn opengesteld
Tijdens een speciale raadsvergadering op 14 juni 2018 heeft de
gemeenteraad de profielschets voor een nieuwe burgemeester
voor de gemeente Uithoorn vastgesteld. De vacature is nu officieel opengesteld. De profielschets is door de gemeenteraad
opgesteld. De inwoners van Uithoorn konden daarover meedenken door via een enquête aan te geven over welke kwaliteiten de nieuwe burgemeester moet beschikken. Daar is massaal
(door 615 mensen) op gereageerd.
Waarnemend burgemeester
Sinds 1 maart 2018 is de functie van burgemeester van Uithoorn vacant. Vandaar dat Uithoorn op zoek is naar een nieuwe burgemeester. Voorlopig wordt de functie waargenomen
door de heer Pieter Heiliegers. Voor de nieuwe burgemeester
van de gemeente Uithoorn heeft de gemeenteraad deze profielschets vastgesteld. Hierin wordt aangegeven wat voor een burgemeester de gemeente zoekt en waarom. Wij bedanken onze
inwoners voor het meedenken bij het opstellen van deze profielschets.
Op www.uithoorn.nl kunt u de profielschets
en de bijlage bekijken.

Eikenprocessierups
De eikenprocessierups is op dit
moment gezien in Uithoorn. Wij
gaan de rups bestrijden en hopen verdere verspreiding te voorkomen. De eikenprocessierups
kan gezondheidsklachten veroorzaken. Ziet u een plek met
rupsen die nog niet is afgezet
met roodwit-afzetlint? Geef deze plek direct aan ons door via
de Makkelijkmelden app of via
www.uithoorn.nl/melden

WWW.UITHOORN.NL

Thamerdal krijgt een nieuw buurtcentrum naast basisschool Het
Duet. Het buurtcentrum heeft een
ruimte die buurtbewoners kunnen
gebruiken: Bij de buren. Wat daar
precies in komt, weten we nog
niet. Dat bespreken we graag met
de buurtbewoners. In het centrum
komt ook een beweegbox, een
moderne gymzaal en de huurders
van de Bovenboog krijgen er ook
een plek.
We vinden het belangrijk dat de
buurtbewoners kunnen kiezen
welke sfeer het gebouw heeft. We
hebben drie verschillende sferen
uitgezocht waarop u kunt stem-

men tot 10 juli. Daarnaast zijn we
op zoek naar leuke ideeën voor
de inrichting rond het nieuwe gebouw. Daar hoort het schoolplein
van Het Duet ook bij dat we groter
gaan maken.
U kunt meedenken op twee
manieren:
1. Tijdens de inloopbijeenkomst
op 3 juli in de hal van basisschool Het Duet. De bijeenkomst is van 16.00 tot 20.00
uur. U kunt binnenlopen op
een tijdstip dat u het beste uitkomt.
2. Op www.Uithoorndenktmee.
nl, ga vervolgens naar het project Buurtcentrum Thamerdal.
Om digitaal mee te kunnen
denken, moet u zich wel eerst
aanmelden op de website.

Kent u iemand in Uithoorn
die een lintje verdient?
Veel inwoners van Uithoorn zetten zich belangeloos in voor het
welzijn van anderen. Wilt u iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking laten komen? Kom dan op tijd in actie!
De procedure voor het toekennen van een Koninklijke onderscheiding vergt veel tijd. De voordracht voor de Lintjesregen is in
april 2019. U moet dan u het voorstel vóór 15 juli 2018 dit jaar bij de
burgemeester indienen. Gaat het
om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid, dan moet u het
voorstel tenminste zes maanden
van tevoren naar de burgemeester sturen.

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

Evenementen in de
gemeente
In Uithoorn en De Kwakel is de komende paar maanden veel te
doen. U vindt hieronder een selectie van de evenementen die in
Uithoorn en De Kwakel plaatsvinden waarvoor een vergunning
is aangevraagd of verleend. Meer weten over het evenement?
Kijk op www.uithoorn.nl/evenementen voor meer informatie.
Juni
29 juni t/m 1 juli

Amstelland Festival

Juli
6 t/m 8 juli
07 juli
14 juli
14 juli
22 juli
28 juli

NK Bmx
Freerun buitenevenement
AmstelProms
Braderie THIB
All American Sunday
Hollands a/d Amstel

Augustus
1 t/m 7 aug
4 aug
25 en 26 aug
26 aug
September
1 t/m 4 sept
14 t/m 16 sept
26 t/m 29 sept

Polderfeest
Augustus Braderie
Tropical Night en The Day After
De Ronde van Uithoorn (wielerwedstrijd) UWTC
Kermis De Kwakel
Foodtruck Festival
Snuffelmarkt

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offici le mededelingen en bekendmakingen zi n een wekeli kse pu
blicatie van de gemeente Uithoorn. n deze rubriek staan offici le me
dedelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zi n. i
voorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bi u in de buurt. o
vendien wordt vermeld waar u de plannen kunt beki ken en hoe u er be
zwaar tegen kunt indienen. elaas is het niet alti d mogeli k om moeili k
leesbaar taalgebruik te vermi den. ocht u vragen hebben over de ru
briek belt u dan gerust met ubliekszaken telefoon
of u
kunt mailen naar gemeente uithoorn.nl. U kunt de offici le mededelin
gen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
tukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingeke
ken. De stukken liggen ter inzage in het gemeenteli k informatiecentrum
aan van eerwi k
ti dens de openingsti den. lleen wanneer dat
is aangegeven liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals
bi de openbare bibliotheek De oeksteen of dorpshuis De uakel. De
openingsti den van het gemeenteli k informatiecentrum en de openba
re bibliotheek kunt u vinden in de colofon.
Zienswijzen
ienswi zen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet
schrifteli k worden gedaan bi burgemeester en wethouders van Uit
hoorn aan van eerwi k
tenzi anders vermeld.

Bezwaren
Op grond van de lgemene wet bestuursrecht kunnen belanghebben
den bezwaar indienen. ezwaren moeten voorzien zi n van motiva
tie en schrifteli k worden ingediend bi burgemeester en wethouders
van Uithoorn aan van eerwi k
tenzi anders vermeld. oor het
verstri ken van de bezwaartermi n moet het bezwaarschrift zi n inge
diend. en bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit bete
kent dat de vergunning voor het verstri ken van de termi n al kan zi n
uitgevoerd met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet wor
den gemaakt .
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de ver
gunning kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. et
aanvragen van een voorlopige voorziening kan bi de sector bestuurs
recht van de arrondissementsrechtbank voorzieningenrechter via het
adres ostbus
in msterdam. en verzoek om een
voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. oor het aan
vragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kos
ten in rekening gebracht.

Beroep
i maken u erop attent dat u op grond van de lgemene wet bestuurs
recht binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep
kunt gaan bi de sector bestuursrecht van de echtbank ostbus
msterdam. oor de behandeling van het beroeps
schrift door de rechtbank worden u griffiekosten in rekening gebracht.
en dergeli k beroepsschrift heeft geen schorsende werking. el be
staat de mogeli kheid om de president van de rechtbank in mster
dam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. en gemoti
veerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. oor het in behan
deling nemen van een dergeli k verzoekschrift worden u kosten in re
kening gebracht.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
en aantal bekendmakingen verordeningen en verkeersbesluiten
worden niet meer gepubliceerd in De ieuwe eerbode. er anuari
heeft de overheid een verplichting gesteld om lgemeen verbin
dende voorschriften uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de vol
ledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog di
gitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook
inschri ven voor een e mailservice om op besluiten uit de gemeente Uit
hoorn geattendeerd te worden.
elke bekendmakingen vind ik op www.officielebekendmakingen.nl
erordeningen
erkeersbesluiten
uimteli ke plannen publicatie ook via de emeentepagina .

TER INZAGE
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deling even . Ottenhe m
.
er inzagelegging Ontwerpbestemmingsplan ppartementencomple en
ei ermanslaan en ontwerpbesluit ogere waarde et eluidhinder p
partementencomple en ei ermanslaan. nlichtingen bi afdeling wonen
en werken . oorhoff
.

INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. et indienen van be
zwaren hiertegen is nog niet mogeli k.

Bedrijventerrein Uithoorn
. . torkweg
evenementenaanvraag en ontheffing art.
Drank en
orecawet ingediend door chi f houthandel en loopwerken . . op
september
ontvangen
uni
.

De Kwakel
uurli n
evenementenaanvraag ingediend door
hamen voor het
apans eugd weekend op
en
augustus
ontvangen uni
.
uurli n
evenementenaanvraag ingediend door
hamen voor het
eugdweekend op
en
uli
ontvangen uni
.
oterdi k
aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van
een brug oterdi k
ontvangen
.
De Legmeer urg. ootpark De egmeer egmeer est
uitenhof ark ra enhoff uitendi ks
oek oordammerweg
andweg aanvraag omgevingsvergunning
voor het plaatsen van deels e ibele keerwanden ontvangen
.
Dorpscentrum
tationsstraat
aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten
van de garage berging ontvangen
.
urg. van eetelenstraat
aanvraag omgevingsvergunning voor
het oprichten van appartementen ontvangen
.

Meerwijk eerwi k Oost eerwi k est
aan van eerwi k aanvraag e ploitatievergunning horecabedri f en
drank en horecavergunning lack epper rill estaurant ontvangen
.
Dorpsstraat
aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een hekwerk op het dak aan de achterzi de woning.
Thamerdal
i delweg
aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzi de van de woning ontvangen
.

Zijdelwaard uroparei
rthur van chendellaan
aanvraag evenementenvergunning peel
ee Uithoorn van
tm
augustus
ontvangen
uni
.
odenbachlaan aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen
van een schutting ontvangen
BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
VERLENGEN

urgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van
hun bevoegdheid om op grond van artikel . lid van de et algemene
bepalingen omgevingsrecht de beslistermi n met weken te verlengen voor
de hierna te noemen aanvragen
Zijdelwaard
i delweg
aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakkapel aan de voor en achterzi de van de woning.
Bedrijventerrein Uithoorn
oh. nschedeweg
naast het oprichten van een bedri fsgebouw.
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De Kwakel
oterdi k
het realiseren van een opbouw op een bestaande aan
bouw ingetrokken
.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

egen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar beroep maken.
oe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het gri ze kader.

Bedrijventerrein Uithoorn
ndustrieweg
insrtemmingsbesluit elined voor het aansluiten op het
glasvezelnetwerk verzonden
uni
.
. . van eumerenlaan evenementvergunning rUni
op uli
verzonden
uni
.
De Kwakel
ozenlaan
omgevingsvergunning voor het vervangen en vergroten
van een dakkapel aan de achterzi de van de woning verzonden
uni
.
ozenlaan
instemmingsbesluit iander voor het splitsen van het elek
triciteitsnet in verband met spanningsklachten verzonden
uni
.
oelweg instemmingsbesluit urofiber ederland . . voor het aan
sluiten van een huisaansluiting op het glasvezelnet verzonden
uni
.
oelweg omgevingsvergunning voor het wi zigen van het gebruik van
de bestaande bedri fswoning verzonden
uni
.
oorddammerweg
ontheffing later sluitingsuur in verband met viering
uikerfeest op
op
uni
tot . uur verzonden
uni
.
De Legmeer urg. ootpark De egmeer egmeer est
uitenhof ark ra enhoff uitendi ks
Op de lucht
instemmingsbesluit elined voor het aansluiten op glas
vezelnetwerk verzonden
uni
.

Dorpscentrum
arktplein ilhelminakade evenementenvergunning mstel roms op
zaterdag
uli
van . tot . uur verzonden
uni
.
Meerwijk eerwi k Oost eerwi k est
mstelplein
instemmingsbesluit urofiber ederland . . voor het re
aliseren van een huisaansluiting verzonden
uni
.

Zijdelwaard uroparei
iegerbruinlaan
omgevingsvergunning voor het verrichten van lich
te constructieve wi zigingen in de woning verzonden
uni
.
lara gginklaan t m
voormalig
terrein omgevingsvergun
ning voor het oprichten van
woningen verzonden
uni
.
VOORNEMEN OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

et college van burgemeester en wethouders van Uithoorn maakt bekend

WWW.UITHOORN.NL

STOP ARMOEDE
IN NEDERLAND
Helpt u mee?

WWW.ARMOEDEFONDS.NL

dat zi het voornemen heeft om de bi houding van de persoonsli st van on
derstaand persoon e o personen ambtshalve op te schorten met de aandui
ding and Onbekend . Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene n
niet meer woonachtig is zi n op het adres waar hi zi in de asisregistra
tie ersonen
van de gemeente Uithoorn staat staan ingeschreven.
Geslachtsnaam

Voorletters
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Geboortedatum

Datum
voornemen

en eventuele ambtshalve wi ziging kan gevolgen hebben voor het ontvan
gen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documen
ten. i verzoeken een ieder die op de hoogte is van de verbli fplaats van
bovengenoemde personen contact op te nemen met de afdeling burger
zaken van de gemeente Uithoorn. ier weken na plaatsing van deze publi
catie zal een definitief besluit worden genomen.
TER INZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
APPARTEMENTENCOMPLEXEN HEIJERMANSLAAN EN
ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE WET GELUIDHINDER
APPARTEMENTENCOMPLEXEN HEIJERMANSLAAN

urgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ont
werpbestemmingsplan ppartementencomple en ei ermanslaan met
identificatiecode
.
O.
.
ei ermanslaan O
en het bi be
horende ontwerpbesluit hogere waarde et eluidhinder met ingang van
uni
gedurende zes weken ter inzage ligt.

Toelichting ontwerpbestemmingsplan
er plaatse van benzinestation tegenover het winkelcentrum i delwaard
plein vindt een herontwikkeling plaats. et plan is om het benzinestation
te saneren en drie appartementencomple en met ieder vi f huurwoningen
voor de doelgroep senioren in totaal
woningen te realiseren. eder ap
partementencomple kri gt vier lagen en is circa
m hoog en heeft een
plat dak. Op de begane grond komen de toe en opgang bergingen en
parkeerplaatsen. Op de eerste en tweede verdiepingen komen ieder twee
appartementen. Op de derde verdieping komt n appartement. De hoog
te van de toegestane volumes is afgestemd op het winkelcentrum de be
staande woningen in de omgeving en de schaal en maat van de groen
waterstructuur. et voorontwerp van het bestemmingsplan heeft ter inza
ge gelegen. ierop zi n geen inspraakreacties ontvangen. et vooront
werpbestemmingsplan heeft in mei
ter inzage gelegen. et ontwerp
bestemmingsplan is op een aantal punten gewi zigd ten opzichte van het
voorontwerpbestemmingsplan. De wi zigingen zi n aangegeven in de o
ta nspraak en vooroverleg die als bi lage in het ontwerpbestemmingsplan
is opgenomen.
Toelichting ontwerpbesluit Hogere waarde Wet Geluidhinder
De et geluidhinder biedt de mogeli kheid om hogere grenswaarden vast
te stellen indien bli kt dat de overschri ding van de voorkeursgrenswaar
den niet volledig door geluid beperkende maatregelen kan worden tegen
gegaan. elet op de situatie en het uitgevoerde onderzoek wordt gecon
cludeerd dat geluidreducerende maatregelen redeli kerwi s niet mogeli k
zi n en dat het noodzakeli k is om hogere grenswaarden vast te stellen voor
de nieuwe appartementencomple en binnen het plangebied. elet op ar
tikel
van de et geluidhinder artikel
a van de et geluidhinder en
de overwegingen zoals aangegeven in het ontwerpbesluit heeft het colle
ge besloten in ontwerp hogere waarden vast te stellen
n en ander zoals
aangegeven in het ontwerpbesluit.
Ter inzage
et ontwerpbestemmingsplan ppartementencomple en ei ermanslaan
en het ontwerpbesluit ogere waarde et eluidhinder liggen vanaf vri
dag
uni
tot en met donderdag augustus
ter inzage. et
ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op http www.ruimteli
keplannen.nl. Daarnaast liggen het ontwerpbestemmingsplan en het ont
werpbesluit ogere waarde ter inzage in het gemeenteli k informatiecen
trum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingsti den van het
gemeentehuis.

Indienen zienswijze ontwerpbestemmingsplan
edurende bovengenoemde termi n van zes weken kan een ieder zi n of
haar zienswi ze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de
gemeenteraad van de gemeente Uithoorn postbus
Uithoorn.
De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswi zen een
beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.
Indienen zienswijze ontwerpbesluit Hogere waarde Wet Geluidhinder
edurende bovengenoemde termi n van zes weken kan een ieder zi n of
haar zienswi ze over het ontwerpbesluit ogere waarde et eluidhinder
kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Uithoorn postbus
Uithoorn. et college zal met in
achtneming van eventuele zienswi zen een beslissing nemen over de vast
stelling van de hogere waarden.
Uithoorn
uni
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APOTHEEK
Apotheek Thamer
Zijdelwaard-plein 81 Uithoorn,
tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DIERENHULP
Dierenambulance,
tel: 06-53315557.
DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK
Uithoorn, tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl

Herauten op de stelling
Regio - Met wervelende muziek,
met zang en gesproken tekst,
met onverwachte instrumenten en het fort als spannend decor presenteren Duo Leeghwater
en Henk Zwart hun nieuwe voorstelling ‘Herauten op de Stelling’.
Het publiek wordt meegenomen
in de intrigerende wereld van de
Stelling van Amsterdam, waarin
het water werd ingezet om de vijand op weg naar de hoofdstad de
pas af te snijden. Maar…is hij ooit
gebruikt?
Het is het verhaal van de forten
en hun bewoners ten tijde van
de Eerste en de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog, maar
ook:wat gebeurde er op de forten
en wie huizen er tegenwoordig?
Een theatraal concert door Duo
Leeghwater (Marieke Wenink, altviool en Marieke Franssen, fluiten) en Henk Zwart (zang en spel).
In samenwerking met en geïn-

spireerd op ‘Stellingverhalen’ van
Agnes de Boer (www.stellingverhalen.nl).
7 juli:
Voorpremière, Fort aan de Drecht,
Uithoorn, 16.00 uur (incl hapje en
drankje) €10,-/kinderen €5,-;
8 juli:
Première, Fort bij Nigtevecht, Abcoude, 15.00 uur €15,(met vroegboekkorting: €12,50)/
Kinderen €7,50 incl welkomstdrankje;
23 sept:
Speciaal concert met rondleiding en driegangen-diner (inclusief drankjes), Fort Waver-Amstel,
Waverveen, 15.00 uur €60,- (met
vroegboekkorting: €55,-) (reserveren noodzakelijk i.v.m. beperkt
aantal plaatsen)
Reserveren en meer informatie
over de concerten: www.duoleeghwater.nl. Foto’ ©René Knoop

Nieuw etiket voor omstreden
sportcomplex in park
Uithoorn - Waar in mei 2017
buurtbewoners in Zijdelwaard
een zogenaamd buurtinitiatief in
park De Scheg nog kregen gepresenteerd door wethouder Zijlstra
als multifunctioneel sportveld,
plakt de gemeente nu het sportveld het etiket Vreedzaam Speelveld op. Dat blijkt uit een uitnodiging die de buurt kreeg van de
Werkgroep Vreedzaam Speelveld
van de gemeente. Het multifunctionele sportveld is dus eigenlijk
een Vreedzaam Speelveld. Een
gesponsord project in het kader
van het programma Vreedzaam
en onderdeel van het programma ‘vreedzame school en wijk‘.
Dit is geheel nieuw voor de buurt
en kennelijk past dit etiket voor
de beoogde uitstraling goed bij

bruikers en de tijden waarop er in
de avonduren gesport wordt op
deze waarschijnlijk straks drukbezochte locatie middenin een
nu nog vredige wijk waar vooral
ouderen maar ook gezinnen met
jonge kinderen wonen.
Natuurlijke uitstraling
betonnen veld
Verder is het bewonerscomité,
dat 158 buurtbewoners vertegenwoordigt, benieuwd of de gemeente haar afspraken met het
comité nakomt. De inbreuk op
het groene karakter van het park
is inmiddels een feit. Maar het
hekwerk van het veld zou mogelijk worden afgeschermd met een
heg. Daarover kondigde de gemeente aan met omwonenden in

groot pluspunt. Naast een extra groot met een dikke laag beton en dus hufterproof bekleed
veld (kunstgras kan in de fik gestoken worden), is er een veld
met beweegtoestellen en een
veld met klimrekken. De buurt is
toegezegd dat er geen wifi komt
en er geen zitelementen worden
geplaatst. Het comité wacht in
spanning af.
Democratische vaardigheden
Het programma ‘vreedzame
school en wijk’ heeft tot doel kinderen democratische burgerschapsvaardigheden bij te brengen. Dit is een prima initiatief.
Beter jong geleerd, dan oud gedaan. De buurt is van mening dat
ook wethouders op cursus ge-

Live muziek bij
brouwerij de Schans
Regio - Normaal heeft proeflokaal de schans elke 1e en 3e zondag van de maand live muziek
verzorgd door de band Tarango.
Aankomend weekeinde is er voor
een keer een uitzondering en is
in plaats van zondagmiddag op
zaterdagavond de band Tarango
aanwezig. Als speciale gast hebben zij deze keer het motown
koor D-F!NE uitgenodigd.
Vanaf 19.00 uur zal Tarango
naast hun vaste repertoire daarom ook een aantal soul- en mo-

townnummers ten gehore brengen. Hopelijk wordt het een heerlijke warme zomeravond zodat u
in de mooie beschutte tuin van
een heerlijk koel Schansbiertje
en prachtige muziek kunt genieten. Bierbrouwerij de Schans, Tarango en Soul- & Motownkoor DF!NE hopen u in grote getale te
ontvangen en een onvergetelijke
avond voor u te morgen verzorgen! U vindt hen aan de Schans
21 in Uithoorn. De toegang is gratis!

Supermarktactie Voedselbank bij AH Jos vd Berg
Uithoorn - Prachtig weer belooft
het te worden volgende week zaterdag, maar de supermarktacties van Voedselbank-Uithoorn
de Kwakel trekken altijd veel belangstelling, dus dat zal deze keer
niet anders zijn. Ditmaal is het de
beurt aan AH Jos van den Berg op
het Amstelplein die zaterdag 30
juni in samenwerking met Voedselbank Uithoorn- de Kwakel
weer een inzamelingsactie zal organiseren ten behoeve van de clienten van de Voedselbank.
De hele dag van 09.00 uur tot
17.00 uur gaat een team enthousiaste vrijwilligers levensmiddelen inzamelen. In de supermarkt
is een speciale locatie waar deze producten aanwezig zijn. Deze locatie is duidelijk aangegeven
met een groot spandoek. Buiten

staat een marktkraam met vrijwilligers waar de producten afgegeven kunnen worden. Het concept
van deze supermarktacties is inmiddels bij vele inwoners van Uithoorn en De Kwakel bekend en
wordt door veel klanten zeer positief gewaardeerd. Met de ingezamelde producten kan de voedselbank 52 huishoudens ondersteunen die dit tijdelijk nodig
hebben. Het is altijd leuk om bij
Jos van den Berg te mogen staan
dus de Voedselbank hoopt dat iedereen even gezellig langskomt
om te kijken wat ze aan het doen
zijn. Tevens biedt het bezoekers
de mogelijkheid wat producten
te doneren die op het productenplein opgesteld staan en die in de
goederenkraam buiten de winkel
ingeleverd kunnen worden.

COLOFON

Nieuwe Meerbode
Verschijnt woensdag
EDITIE 3
UITHOORN, DE KWAKEL,
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Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698
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Advertentieverkoop
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de ambities van het nieuwe college van B en W.
Geen buurtinitiatief
Opvallend is overigens dat op
de gemeentelijke website nog
steeds hardnekkig en in strijd
met de waarheid wordt vermeld
dat het sportcomplex stoelt en
steunt op een initiatief van buurtbewoners. Opvallend is ook datzelfde buurtbewoners pas nu vernemen dat een Werkgroep Vreedzaam Speelveld is opgericht, dat
geen van hen is gevraagd daarin
zitting te nemen maar dat ze vervolgens wel medeverantwoordelijk worden gemaakt voor afspraken over dat wreedzame speelveld.
Extra beton op het gazon
Uit de uitnodiging van de gemeente blijkt dat de buurt op 3
juli mag komen meedenken over
afspraken om te zorgen dat kinderen van omliggende scholen
en jongeren een positieve sfeer
kunnen uitstralen op het veld.
De meningen binnen het bewonerscomité ‘Geen Beton op het
Gazon‘ dat heeft geprobeerd om
het betonnen sportveld te voorkomen en slechts een goed onderhouden trapveld met mogelijk kunstgras te laten realiseren, zijn verdeeld. Sommigen
hebben de strijd tegen de aanleg van het met extra beton gestorte sportveld en beweegtoestellen voor ouderen opgegeven. Tijdens de aanleg van het
betonnen veld bleek na een vernieling al extra beton nodig. Anderen zijn benieuwd of er goede afspraken te maken zijn over
het opruimen van troep, het stallen van fietsen en brommers , sanitaire voorzieningen voor de ge-

gesprek te gaan als het sportveld
klaar is. De kleur van het hekwerk
zou in natuurtinten zijn. De buurt
vraagt zich ondertussen af of het
aluminium ogende hekwerk nog
gespoten wordt. Verder heeft de
gemeente het veld minder massief gemaakt, door het op te splitsen in drie sportvelden en de bomen intact gehouden. Dat is een

stuurd kunnen worden.
Om te leren hoe je burgers vooraf betrekt bij initiatieven. En dan
niet alleen kinderen of toevallige
passanten, maar de buurt, degenen die uitkijken en gebruik maken van het park.
Dan had de uitkomst heel anders
uitgepakt. Luister naar je inwoners gemeente!

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang
Oplage: 15.100
Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy
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Burgerleden, de spil van de gemeenteraad
zetel. Bij ons is het écht teamwork;
fractievoorzitter Jeroen Albers
en ik lezen elkaars stukken
en geven elkaar feedback, want
twee weten er meer dan een.”

Hoe bent u politiek
betrokken geraakt?

Marga Moeijes – van den Hooff (PvdA)
en Charles Couzijn (Groen Uithoorn)

Naast raadsleden kent de gemeenteraad ook burgerleden; zij ondersteunen de raadsleden en fractie,
en zijn volwaardig lid van raadscommissies. Ze mogen
alleen niet stemmen over raadsvoorstellen. Marga
Moeijes – van den Hooff (PvdA) en Charles Couzijn
(Groen Uithoorn) zijn alle twee burgerlid. “Ik voel
me nu wel degelijk medeverantwoordelijk.”
Wat doet een burgerlid
eigenlijk?
Moeijes – van den Hooff:
“Burgerleden hebben geen zitting
in de raad, maar mogen wel
aan commissies deelnemen.

Daar worden de zaken ‘voorgekookt’, die later in de raad
besloten moeten worden.”
Couzijn: “Wij zijn de kleinste
fractie en hebben slechts een

“Ik probeer een brug te zijn
tussen bewoners en gemeente”

Moeijes – van den Hooff:
“Ik ben altijd politiek betrokken
geweest; ik was actief in Buurtbeheer in mijn wijk de Legmeer,
ooit door de gemeente opgestart
om de leefbaarheid in de wijken
te verbeteren. Toen ik de cursus
‘Politiek Actief’ volgde, raakte
ik gemotiveerd om niet alleen
in mijn eigen wijk actief te zijn,
maar in heel Uithoorn.”
Couzijn: “Ik heb dezelfde cursus
gevolgd. Ik las altijd de plaatselijke krantjes en zat me dan
over van alles en nog wat druk te
maken. Dus toen die cursus werd
georganiseerd, zei mijn vrouw
‘Die moet je volgen, want je kan
wel aan de zijlijn blijven mopperen, maar zo kan je er misschien
daadwerkelijk iets aan doen.”

Hoe bent u uiteindelijk
burgerlid geworden?
Moeijes – van den Hooff:
“Ik heb mij eerst aangesloten
bij de PvdA-fractie en mij later

RAADSAGENDA

“Je kan alleen maar dingen veranderen
door zelf te veranderen”
kandidaat gesteld voor de
gemeenteraadsverkiezingen.
Ik kwam op plaats 3 op de lijst.
Ik ben nu ondersteunend
burgerlid van fractievoorzitter
Els Gasseling, samen met
Jeroen Brink (PvdA).
Couzijn: “Tijdens de cursus
hoorde ik het verhaal van
Groen Uithoorn. Daar werd ik
enthousiast van. Dát was een
verhaal dat ik mijn kinderen
kon uitleggen. Ik heb de spreker
gecomplimenteerd en van
het een kwam het ander.”

En, wat is uw ervaring
tot nu toe?
Moeijes – van den Hooff:
“Raadswerk is toch anders dan
meekijken vanaf de publieke
tribune. Ik voel me nu wel
degelijk medeverantwoordelijk.
Ik probeer echt een brug te zijn
tussen bewoners en gemeente.”
Couzijn: “Ik vind het leuk om
me voor anderen in te zetten.
Ook de betrokkenheid bij de
besluitvorming van de gemeente
spreekt me aan; het is toch het

Datum: 28 juni 2018
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering
1

Opening, agenda
19.30 uur*

2

Inspreken burgers

3

Vragen van raadsleden, beantwoording
door college 19.35 uur

4

Jaarrekening 2017

overheidsorgaan dat het
dichtst bij de mensen staat.”

Wat hoopt u te bereiken
als burgerlid?
Moeijes – van den Hooff:
“Ik ben 35 jaar fysiotherapeut
geweest en heb veel senioren en
minder validen in mijn praktijk
gehad. Het belang van zelfredzaamheid heeft daarom altijd
mijn aandacht gehad. Daar zet
ik mij voor in. Vanuit mijn
achtergrond bekijk ik alle plannen
en beleidsvoorstellen vanuit de
optiek van kwetsbare groepen.
Ook financiële kwetsbaarheid
kan een grote impact hebben op
zelfredzaamheid van mensen.”
Couzijn: “Andere inwoners
enthousiasmeren voor hetgeen
wij voor staan: een groen en
duurzaam Uithoorn. Ik zou op
een veel duurzamere manier
met ons milieu willen omgaan.
Ik ben heel erg van de voorbeeldfunctie; practice what you
preach. In mijn ogen kan je
alleen maar dingen veranderen
door zelf te veranderen en niet
door anderen iets op te leggen.”

*Let op: Let op: de
tijdsduur per onderwerp
is een inschatting.
De eerstvolgende
raadsvergadering is op
donderdag 27 september
2018. Alle commissievergaderingen vinden
plaats in de week van
10 september 2018.
Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
van de gemeenteraad
terugluisteren.
Volg ons op Twitter
@RaadUithoorn.

Colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn Opdrachtgever Gemeenteraad Uithoorn Concept, ontwerp & redactie Merktuig, Amsterdam
Fotografie Gemeente Uithoorn Meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad? Kijk op Uithoorn.nl of neem contact op met de griffie, via (0297) 51 39 63 of griffie@Uithoorn.nl

zaterdag

7 juli

12:00 - 15:30 uur

Deze zomerparade wordt ingevuld
door Circo di Strada. Een unieke act
die u een onvergetelijke beleving zal
geven. Een gevarieerde combinatie
van muziek en meerdere circus
elementen zoals steltlopen, jongleren,
eenwielfietsen en ballopen.
De artiesten van Circo di Strada zijn
wereldwijd een succes. Zo hebben zij
o.a. opgetreden in China, Frankrijk,
Duitsland en Azerbaijan en stonden zij
in mei nog in het voorprogramma van
de Toppers in de Johan Cruijff ArenA!
Dus kom deze zomer naar
winkelcentrum Zijdelwaard!

12:0

- 14:00
0 - 13:00

- 15:00
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Het wonderlijke verhaal van
de ransuilen van Wilnis
Vliegen kun je niet meteen…
Er is meer te vertellen over de
ransuil die het haasje was na het
kappen van zijn roestplaats. Vorige week vertelde ik over het geluk
van een nest in de straat, en over
de twee donzige takkelingen die
hun eerste hipjes in de hoge bomen deden. Vandaag lees je over
de gevaren op de grond.
De opvoeding in volle gang
Dagen achterelkaar hoor je nu
de ouderuilen luid kwekken naar
hun jongen. Ze moedigen elke beweging aan en voorzien
hun kroost van prooi. De jongen
zijn onzeker en maken een hoog
piepgeluid. Vlak voor ze weer een
paar takken verder van het nest
afgaan, wordt het stil. Hun getwijfel is bijna hoorbaar: zal ik wel…
zal ik niet... Het ene jong, de brutaalste, is al in een hoge boom
verderop beland met zijn sprongen van tak naar tak. Het andere

jong is voorzichtiger en blijft veel
dichter bij het veilige nest.
Omlaag vliegen is iets
anders dan omhoog
En dan is het zo ver: ik zie ook het
voorzichtige jong in de andere
boom zitten. Beide jongen slaan
nu geregeld de vleugels wijd uit.
Hun veren lijken al heel wat. Maar
als ik een uur later weer kijk, zie ik
dat een jong op een laag schuurdak zit. Een hele poos wiebelt het
jong daar heen en weer, maar
blijft op het dakje zitten. Uren
gaan voorbij. Als ik dan weer ga
kijken, is hij op de grond beland,
midden op de straat. Het uiltje
is veel kleiner dan ik dacht, hupt
heen en weer en probeert te vliegen. Hoger dan twintig misschien
dertig centimeter komt hij niet en
hij botst pardoes tegen een geparkeerde auto bij een van zijn
pogingen.

iets anders wat meer met mensen
had te maken, dus in de personele sfeer. Toen heb ik mij gemeld
bij B&B in Uithoorn. Die zochten
een collega en zodoende ben ik
in het vak gerold,” vertelt Els. “Tussentijds ben ik er wel even tussenuit geweest. We hadden een
grote klant, L’Oréal, die zat hier in
Uithoorn en daar zochten ze iemand voor personeelszaken. Dat
heb ik voor hen een jaar en drie
maanden gedaan. Mijn toenmalige baas had tegen mij gezegd: ‘Ik
verwacht tussen nu en anderhalf
jaar een telefoontje van je…. Je
kan altijd terugkomen’. Dat is ook
gebeurd. Van meet af aan heb ik
dus bij verschillende bedrijven altijd met en voor mensen gewerkt.
Dat is uiteindelijk ook mijn passie
geworden. Reden waarom ik het
zolang heb kunnen volhouden.
Er is natuurlijk in de loop van de
jaren veel veranderd. In 1983 kon
je bijvoorbeeld niet iemand zomaar aan een vaste baan helpen.
Dat was dus echt tijdelijk werk
op basis van een uitzendperiode.
Om de drie maanden moest je bij
het Ministerie van Sociale Zaken
destijds melden waarom iemand
nog steeds als uitzendkracht bij
een bepaald bedrijf werkte. Later is dat allemaal veel flexibeler
geworden. Het leuke van dit werk
is dat je eerst via ons uitzendbureau mensen helpt aan een baan
als vakantiekracht om ze vervolgens 20- jaar later tegen te komen bij personeelszaken van een
groot bedrijf. Dat gebeurt vaker
met mensen die via ons ergens
een baan vinden en bij het betreffende bedrijf heel lang of nog
steeds werken.”
Persoonlijk contact
Els vertelt hoe je als werkzoekende bij Unique kunt ‘binnenkomen’. “Dat kan digitaal via de site
www.unique.nl, maar je kan ook
gewoon bij het kantoor binnen-

Speelkooi nu al niet
passend in de buurt

Deel 2
De grijze kat
De straatverlichting floept al
aan. De uil probeert in een klein
boompje voor de deur wat hoogte te pakken door erin te wippen.
Het lukt niet en weer staat de uil
op de grond. Uit het niets springt
ineens een grijze kat achter een
auto vandaan. Van schrik slaak ik
een kreet, en het uiltje slaat zijn
vleugeltjes dreigend uit. De kat,
doet een poging om op de kleine
uil te springen. Ik trek gauw mijn
shirt uit en gooi het in de richting
van de kat, die er dan gelukkig
vandoor gaat.
Gevaar op straat
Dan komt de overbuurman met
zijn auto de straat in gereden. Hij

Els Hoogendoorn
vertrekt bij Unique
Uithoorn - Na 34 jaar gaat vestigingsmanager Els Hoogendoorn
uitzendbureau Unique aan het
Marktplein 25 met een lach en
een traan verlaten. Niet om een
andere baan te zoeken, maar gewoon omdat zij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.
Nu al? Je zou het niet zeggen als
je haar ziet en spreekt. Nog altijd
vol passie over haar werk, haar
collega’s en de mensen die zij in
de loop der jaren aan een (passende) baan heeft geholpen.
Kortom, trots op haar werkzame
leven bij Unique! Haar collega’s
hebben op vrijdag 29 juni aanstaande vanaf 16.00 uur een afscheidsfeestje voor haar op kantoor georganiseerd. Dat is tevens
haar laatste werkdag. Directieleden, collega’s met wie zij de afgelopen jaren heeft samengewerkt, (voormalige) klanten die
haar nog altijd kennen en dankbaar zijn voor haar bemiddeling
alsook plaatsing bij bedrijven en
verdere bekenden, zijn bij dezen
van harte welkom om haar onder
het genot van een hapje en een
drankje de hand te schudden. Al
doende kunnen zij haar nog een
lange en gezonde vrijetijdsperiode met haar echtgenoot toewensen. Maar Els kennende valt het
nog te bezien of de komende tijd
allemaal aan het ‘vrije’ op gaat. Els
is immers als vanouds nog altijd
ambitieus…
Dat iemand 34 jaar bij een uitzendorganisatie werkt is in die
branche uniek te noemen. Els begon in juni 1983 bij de B&B uitzendorganisatie. “We zijn toen
op zeker moment overgenomen
door Creyf’s uitzendbureau. Drie
jaar geleden ging dat samen met
Unique waardoor veel expertise
onder een noemer is gekomen.
Vóór 1983 zat ik in de reisbranche
en werkte ik bij reisbureau Traveler in Amstelveen. Daar had ik het
wel naar mijn zin, maar wilde toch

LEZERSPOST

lopen en je daar melden. Dat vinden we zelfs nog prettiger. Persoonlijk contact en meteen een
gesprek aangaan is meer dan gewenst. Er wordt meteen bekeken
wat we voor iemand kunnen betekenen, wat zijn of haar opleiding
is en in welke richting men werk
zoekt.” Het kantoor van Unique is
niet altijd aan het Marktplein gevestigd geweest. Els: “Lange tijd
hebben we als B&B aan de Zijdelrij achter het winkelcentrum Zijdelwaard een kantoor gehad op
de eerste verdieping. Dat was het
pand waar ook de Trekpleister
en de Rabobank onderdak hadden. Inmiddels allemaal verleden tijd want het winkelcentrum
is naar de Heijermanslaan uitgebouwd. Voormalig burgemeester
Berry Groen heeft lang voordat
zij dat ambt bekleedde daar ooit
bij ons gewerkt. Omdat de locatie
aan de Zijdelrij om praktische redenen niet helemaal beviel, werd
uitgekeken naar een ander pand
in het oude dorp. Via Berry kwamen we in 2001 uiteindelijk terecht in een pand aan de Markt,
de huidige vestiging, destijds de
winkelruimte van een groenteboer. Daar zitten we met Unique
nu nog steeds, zelfs als enige uitzendbureau van Uithoorn!”
Reizen en genieten!
Els is geboren in Nieuwveen,
kwam in Uithoorn terecht, maar
woont al weer geruime tijd met
haar echtgenoot in De Kwakel.
Als vestigingsmanager werkt(e)
zij - zoals zij zelf zegt – tot op de
dag van vandaag met veel plezier samen met haar collega’s Marit, José, Bart, Raymond en Barbara, die zij als een hecht team
heeft ervaren. Laatstgenoemde,

ziet het uiltje en rijdt er rustig omheen. Dit wordt griezelig zo, die
uil moet de boom weer in.
Het is inmiddels na middernacht.
De vogelbescherming kan nu
niets uitrichten en ook een hoogwerker van de brandweer zal niet
midden in de nacht een uiltje terug in zijn nest zetten. De brandweer en de vogelbescherming inschakelen is het reserveplan voor
in de ochtend. Met zijn vieren (de
overburen, mijn man en ik) besluiten we de uil zo hoog mogelijk te zetten. Dan kan hij met zijn
zweefcapaciteiten waarschijnlijk,
of eigenlijk hopelijk, wel terug
komen in de hoge bomen rond
zijn nest.
Nachtelijke reddingsactie
Het uiltje lijkt eerder verbaasd
dan bang als ik hem met handschoenen oppak.
Hij laat zich in een doos zetten en
begint dan luid om zijn ouders te
piepen.
Op onze langste ladder klimt mijn
man het dak op en zet het uiltje
op het hoogste punt op het dak,
pal naast de appelboom.
De appelboom is dan het springpunt naar de onderste takken van
een hogere boom. Deze hogere boom staat dan weer naast de
boom waar het nest zit.
En nu maar hopen dat het uiltje
ons plan ook snapt….
Kelly Kessen, natuurmens in hart
en nieren: www.denatuurinmetkelly.blog
Barbara Harkema om volledig te
zijn, zal Els in haar functie opvolgen. Desgevraagd gaat Els met
haar man leuke dingen doen nu
ze meer tijd voor henzelf krijgen.
Maar Wat? Els: “Tja, daar moet ik
eens over nadenken. Ik heb altijd fulltime gewerkt en eigenlijk
nooit aan hobby’s gedacht. Wat
we wel leuk vinden is reizen en
dat gaan we natuurlijk ook doen.
Genieten! Maar eerst concentreer
ik mij op mijn laatste dagen hier
als werkneemster en het afscheid.
Ik zal zowel het werk als mijn collega’s wel missen hoor. Het is toch
een hele stap om na zoveel werkzame jaren naar een volgende fase in je leven te gaan buiten het
arbeidsproces. Maar ach, misschien voel ik toch wel weer de
neiging iets te gaan doen al is het
maar voor een of twee dagen in
de week. De aard van het beestje
verloochent zich niet.” Els het ga
je goed!

Uithoorn - Een bord voor haar hoofd. Onze waarschuwingen niet
serieus genomen. De speelkooi in het park bij De Scheg is nog niet
eens klaar of het is al hommeles. Het leek zo leuk volgens wethouder Ria Zijlstra. Een slecht trapveldje vervangen door een betonnen speelkooi, beweegtoestellen voor ouderen en een klimrek. Je
brengt het als buurtinitiatief maar eigenlijk met als doel hangjeugd
uit de Europarei te verleiden tot meer sporten. Tja, daar is eerder
zo’n plan gestrand dus breng je het - overigens volledig bezijden de
waarheid - als eigen initiatief van de buurt naar buiten nadat je als
wethouder een ton aan sponsorgeld hebt binnengehaald én de opdracht al hebt verstrekt. 10 - 0 achterstand voor de buurt.
En de buurt, tja, dat zijn vooral mensen die er vanaf het eerste uur
dus al 48 jaar wonen óf jonge gezinnen waarvan de kinderen gewoon een balletje willen trappen. Op een fatsoenlijk trapveld.
Nou, het complex is nog niet eens gereed of met name oudere
buurtbewoners die uitkijken op het park voelen zich niet langer veilig in hun buurt en huis. Buurtkinderen worden verjaagd van het
speelveld door grotere kinderen uit andere buurten. Samen spelen
is geen optie. Kinderen bekogelen elkaar met stenen. Dit gaat tot
ver na middernacht door. Mevrouw Zijlstra gaf toe zich alleen hard
te hebben gemaakt voor dit plan omdat het de gemeente geen
geld kost. De aanleg tenminste. Onderhoud en vervanging kosten
wel geld.
Dit is een voorbeeld van een doorgedrukt initiatief waarbij de buurt
totaal niet is betrokken en waarvan het plan ook totaal niet passend
is bij de buurt. Dat blijkt dus nu al. Mevrouw Zijlstra kon op voorhand
op weerstand rekenen en daarom is de buurt genegeerd. Schande.
Juke Warmerdan namens het
Bewonerscomité Geen beton op het gazon

Ondergetekende is boos
Ondergetekende is boos, zeer boos en machteloos, ondanks alle
moeite en 350 handtekeningen is er weinig of niets bereikt, wel wat
beloftens dat er over wordt gesproken met de regio en dat is het.
De halte hebben we nog steeds niet terug!! Het is voor mij en velen met mij onverteerbaar dat er niet of nauwelijks naar ons wordt
geluisterd terwijl de hoge heren en dames in Den Haag en ook de
gemeentes ,willen en zelfs verwachten dat de ouderen zolang mogelijk zelfstandig blijven functioneren!! Snapt u het nog? Nu ik helemaal niet meer!
Ook de (on)wijze heren en damens bij Xonnexxion begrijpen het al
evenmin, een dienstregeling opzetten is al te moeilijk, hoe verzin je
het om 8 bussen in 64 minuten te laten rijden en ik spreek wel over
enige ervaring. Geconstateerd dat in een tijdbestek van 4 minuten 3
bussen richting Amsterdam de halte waar ze niet mogen stoppen
voorbij reden en ook nog bijna leeg, (kostenbesparend!!) Ook durven ze te beweren dat het aantal klachten is verminderd, wij nodigen jullie uit om eens bij ons langs te komen, maar dat zal jullie wel
niet uitkomen. Het zal de heren en dames sieren als ze in gesprek
zouden gaan met die mensen die ontevreden zijn want zij zijn het
waar het overgaat!
Helaas zijn ze economisch niet meer van belang, maar zijn dat wel
geweest, (VERGETEN?)
J. Winkelaar Brusselflat 30 Uithoorn.

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

EHBO-diploma’s in De Kwakel
De Kwakel - Maandagavond 30
april is bij KDO het examen afgenomen voor het diploma eerste hulpverlener. Hierin kwam
van alles aan bod; van het verbinden van een kleine wond tot het
reanimeren met behulp van een
AED. Het examen werd afgelegd
door 9 cursisten van St. Vincentius. Tijdens het examen moesten de cursisten laten zien wat ze

hadden geleerd tijdens de cursus. Hiervoor waren 2 lotussen
aanwezig die allerlei verwondingen en aandoeningen naspeelden. De behandeling door de cursist werd vervolgens beoordeeld
door twee examinatoren. Ook
werd de theorie getoetst d.m.v.
een flink aantal vragen. Aan het
eind van de avond bleek dat alle cursisten waren geslaagd! Alle-

maal van harte gefeliciteerd met
dit mooie resultaat!
Wilt u dit ook? Geef u dan gauw
op! Bij voldoende aanmeldingen
start er dit najaar weer een cursus. Kijk voor meer informatie op
de website (www.ehbo-de-kwakel.com) of mail naar secretaris@
ehbo-de-kwakel.com. Het zijn
leerzame, maar zeker ook zeer gezellige avonden!
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Veteranendag Uithoorn: ingetogen maar gezellig
Uithoorn - De gemeente Uithoorn organiseerde op dinsdag 19 juni de lokale Veteranendag. Alle veteranen uit de gemeente, dit keer 26 personen
plus hun eventuele begeleiders,
waren persoonlijk uitgenodigd
door burgemeester Pieter Heiliegers. Het was voor de derde keer
dat de gemeente dit organiseerde. De lokale viering in Uithoorn
stamt af van de Nederlandse Veteranendag, de officiële herdenking van en eerbetoon aan hen
die zich waar ook ter wereld hebben ingezet in dienst van de vrede. De Nederlandse Veteranendag is ingesteld sinds 2005 door
het Ministerie van Defensie. De
landelijke Veteranendag is op zaterdag 30 juni in Den Haag. Op
het Malieveld vinden de hele dag
van 09.00 tot 17.30 festiviteiten
plaats en is er een defilé. De officiële opening wordt door Koning
Willem-Alexander om 10.20 uur
verricht in de Ridderzaal.
De lokale Veteranendag werd
dinsdagavond vanaf 20.00 uur in
het gemeentehuis van Uithoorn
voor het voetlicht gebracht. De
hal van het gemeentehuis was
voor dit evenement speciaal ingericht. Eerder was er die week al
een kleine, maar mooie tentoonstelling rondom de Tweede Wereldoorlog te zien, opgezet door
Gerrit Burggraaf. Daarnaast een
groot informatiepaneel dat in
tekst en beeld informatie gaf over
veteranen, hun missies, de data
waarop deze zijn uitgevoerd en
hun eigen ervaringen.
Respect!
Na ontvangst met koffie en gebak
sprak burgemeester Pieter Heiliegers de Uithoornse veteranen toe
waarvan sommigen de 90 jaar al
ruim zijn gepasseerd! “Ik vind het
een eer u te mogen ontmoeten,
de hand te schudden en u in de
ogen te mogen kijken. Ogen die
waarschijnlijk dingen hebben gezien waar wij ons geen voorstel-

ling van kunnen maken. Want het
klinkt zo mooi: u bent allen ‘veteranen, ingezet in dienst van de
vrede’. Maar deze vrede is vaak
zwaar bevochten met alle verschrikkingen van dien. Uw ogen
hebben wellicht dingen gezien
die u voor het leven met u meedraagt. Via internet kan men zich
als ‘gewone Nederlander’ op elke
moment van de dag verplaatsen
naar gebieden met conflicten.
Iets waarmee we ook via de TV
regelmatig worden geconfronteerd. Wij zien de beelden maar
kunnen er van wegkijken. Iets wat
u nooit heeft gedaan. Daar willen
wij u in de gemeente Uithoorn
voor bedanken en eren. Respect!”

zo had Satijn ervaren. Hij had verteld over mooie momenten waar
vriendschappen met de bevolking werden gesloten, maar ook
over de respectloosheid waarmee het toenmalige gezag in
Cambodja met hun eigen inwoners (als slachtoffer) omging. “Zijn
ervaring bracht hem ertoe na zijn
functioneel leeftijdsontslag om in
de uitvaartbranche te gaan werken…
Om zo te kunnen afmaken waar
hij in Cambodja geen invloed
op kon uitoefenen, namelijk een
waardig afscheid voor de doden. Satijn was een man OP missie, maar is – net als iedere veteraan in feite is – een man MET
een missie,” zo laat Heiligers weVoordracht
ten. “U heeft zichzelf in dienst geBurgemeester Heiliegers stond steld van vrede en veiligheid. Of
in zijn voordracht ook nog even wellicht doet u dat nog steeds.
stil bij wat Cambodja veteraan Wij kunnen alleen maar gissen
René Satijn tijdens zijn missie in naar alles wat u heeft meegedat land heeft meegemaakt. ‘In maakt. Daarom vind ik het als
de landen waar ik ben geweest, burgemeester, maar meer nog
is een mensenleven niks waard,’ als mens, van groot belang dat

u de eer krijgt die u toekomt. Ik
hoop dat u de ambiance die wij
hier voor u gecreëerd hebben,
ervaart als een eerbetoon.” Vervolgens gaf de burgemeester het
woord aan veteraan Jaap Stam
(92) die een anekdote uit zijn ervaring over het verzet met landgenoten in de Tweede Wereldoorlog onder woorden bracht.
Na de toespraken werd het gezelschap gevraagd naar buiten
te gaan voor een groepsfoto. Vervolgens werd gehoor gegeven
aan een verder gezellig samenzijn in het gemeentehuis waarbij
de aanwezige veteranen en hun
genodigden onder het genot van
een hapje en drankje met elkaar
van gedachten gingen wisselen,
herinneringen ophalen en ervaringen konden delen. Het behoeft geen betoog dat dit bijzonder goed lukte en heeft bijgedragen tot het welslagen van
de avond, i.c. de Veteranendag.
Graag tot ziens volgend jaar!

ww.ze
ilsc
aalsme hool
er.nl
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Dance optreden KDO
D.A.G. succes

Kennisbijeenkomst
vrijwilligers Vluchtelingenwerk
Uithoorn - De gemeente Uithoorn heeft woensdag 20 juni
vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Midden en West Nederland
ontvangen voor een informatieve
bijeenkomst. Er is gesproken over
regelgeving en procedures.
Wethouder Ria Zijlstra, (sociaal
domein) ontving de vrijwilligers
van Vluchtelingenwerk in het gemeentehuis. Zij sprak haar waardering uit voor het goede werk
dat vrijwilligers doen om statushouders in Uithoorn wegwijs te
maken. Twee keer per jaar organiseren Vluchtelingenwerk en de
gemeente Uithoorn een informatieve bijeenkomst voor vrijwilligers van Vluchtelingenwerk. Tijdens deze bijeenkomsten leren

de vrijwilligers en de gemeente
elkaar beter kennen, wordt informatie uitgewisseld en is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan elkaar. Elke bijeenkomst
wordt er een ander thema behandeld. Deze woensdagochtend
zijn vrijwilligers geïnformeerd
over onder meer de gemeentelijke minimaregelingen en de
collectieve zorgverzekering van
Zorg & Zekerheid. Met deze informatie kunnen de onmisbare vrijwilligers de statushouders in Uithoorn beter ondersteunen. De regelingen zijn overigens niet specifiek voor statushouders maar
gelden voor alle inwoners die financieel niet voldoende draag- Uithoorn - In de vakantieperiode
wanneer bewoners voor langere
krachtig zijn.
tijd van huis zijn, worden inbrekers juist actief. Ook wordt geen
vakantie gevierd bij tropische
temperaturen. In de voor de koelte open gezette ramen en deuren zien inbrekers juist kansen.
De politie vraagt daarom aan inwoners deze periode extra op elnieuw aanbod als Anders afval- kaar en op hun buurt te letten.
len, Bridge, Gezond leven gezond Heb aandacht voor openstaaneten, Hardlopen voor dummies, de ramen en deuren wanneer uw
Werken op een iPad en Macramé. buren van huis zijn. Wees alert op
Of u nu creatief, sportief of digi- vreemde personen op het achtertaal aan de slag wilt, er is voor ie- pad. Wees scherp op figuren die
met een vaag verhaal over uw erf
der wat wils.
De nieuwe Cursuskrant ligt in de of het erf van uw buren lopen of
wijkcentra, bibliotheek en het misschien wel in uw keuken staan
Raadhuis. Maar u vindt hem ook omdat uw achterdeur ‘toch open
online op de website van Participe Amstelland. U kunt daar ook
terecht voor inschrijving en meer
informatie.
Uithoorn - Donderdag 21 juni vond alweer de 38e speelronde van dit seizoen in de Schutse
plaats waaraan door maar liefst
44 enthousiaste kaartliefhebbers
werd deelgenomen. Deze avond
werd er uitzonderlijk hoog gekaart. De uiteindelijke winnaar
werd namelijk met 7837 punten Joke Veenhof. Met een toch
nog aanzienlijke hoge score van
7541 punten kwam Louis Franken niet verder dan de tweede
plaats en werd Gijs Brozius met
7490 punten slechts derde. Van
deze hoge scores kon Willy van
der Hilst slechts dromen. Met pijn
en moeite wist zij 4119 punten bij
elkaar te sprokkelen. Maar elk nadeel heeft weer zijn voordeel zodat zij door dit resultaat toch winnares werd van de poedelprijs. De
hierbij behorende beloning, een
heerlijke fles wijn, werd ditmaal
ke inspectiebureau MicroCare. Dit haar deel en mag zij dan ook de
bureau onderzocht het gehakt op
kwaliteit, versheid en hygiëne en
beoordeelde dat met het cijfer 10.
Norman en Robert zijn bijzonder
tevreden met deze beoordeling:
“Gehakt is één van de meest populaire vleesproducten in Nederland. Wij zijn trots dat ons gehakt
Uithoorn - Woensdag 20 juni lanzo goed is beoordeeld.”
ceert de gemeente Uithoorn de
website
www.uithoorndenktmee.nl. Op deze website kunnen inwoners van Uithoorn en
De Kwakel meedenken over verschillende projecten die in de
gemeente (gaan) spelen. De gemeente Uithoorn hecht grote waarde aan de mening, ideeen en wensen van haar inwoners.
Daarom lanceert de gemeente
het meedenkplatform Uithoorndenktmee.nl. Op deze website
kunnen inwoners van Uithoorn of
De Kwakel meedenken over verschillende projecten. Zo kunnen
inwoners nu al meedenken over
de sfeer van het gebouw voor het
nieuwe buurtcentrum Thamerdal.

Programma van
Participe Amstelland
Uithoorn - Het programma van
Participe Amstelland voor het
nieuwe cursusseizoen, dat in september start, is bekend. De cursussen in onder andere wijkcentra in Amstelveen, Aalsmeer en
Uithoorn worden voor het eerst
onder de nieuwe naam uitgebracht: jarenlang gebeurde dit
als Vita Amstelland en AanZ Amstelveen. In het nieuwe aanbod
zijn veel vertrouwde cursussen
te vinden als Meer Bewegen voor
Ouderen en Yoga, maar er is ook

Betrouwbaar rundergehakt
bij Keurslager Bader
Regio - Het rundergehakt van
Keurslager Bader te Mijdrecht en
Uithoorn is door een onafhankelijk inspectiebureau onaangekondigd gekeurd. De onderdelen
kwaliteit, versheid en hygiëne zijn
beoordeeld met een 10. Het gehakt van Keurslager Bader werd
op een onaangekondigd moment
gekeurd door het onafhankelij-

De Kwakel - 19 juln was het zo
ver, op de laatste les van dit seizoen mochten de 3 dansgroepen
hun dansmoves laten zien aan
hun papa’s, mama’s, broertjes,
zusjes, neefjes, nichtjes, opa’s,
oma’s en iedereen die geïnteresseerd was. Er werd op Coole muziek een warming up gedaan en
wat hebben we een hoop lenige kinderen gezien! Daarna repeteerde ze de danspasjes nog even
een paar keer zodat ze, ze goed

uit hun hoofd konden. Nadat ze
een stoere outfit aankregen van
juf Inge, was het zover om hun
gezamenlijke dans te laten zien
en de enthousiasme was goed te
zien. Allemaal blije gezichtjes deden hun uiterste best om hun optreden te laten zien aan het publiek.
Na hun dansoptreden was de
even tijd voor ontspanning en
mocht iedereen meedoen met de
stopdans!

Geen vakantie voor inbrekers
stond’. Bel bij verdachte situaties
altijd direct 112.
Vakantie service
Voor de bewoners van de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn,
inclusief Kudelstaart en De Kwakel, heeft de politie Aalsmeer Uithoorn natuurlijk weer de vakantie-adressen service. Bij de politie bureaus kunnen inwoners een
bericht achterlaten met de informatie in welke periode zij met
vakantie gaan en een waarschuwingsadres doorgeven voor het
geval zich een calamiteit gedurende uw afwezigheid voordoet.
Deze informatie kan ook gemaild worden aan: Intake.service.
aalsmeeruithoorn@politie.nl

Optimist en kielboot on Tour
bij Zeilschool Aalsmeer
Regio - Tijdens de Westeinder
Water Week organiseert de Zeilschool Aalsmeer van donderdag
5 tot en met zondag 8 juli de Optimist & kielboot on Tour. Optimist on Tour is een door heel Nederland rondtrekkende festiviteit
waarbij kinderen en jongeren de
kans krijgen om gratis kennis te
maken met de watersport. Kom
Optimist- of kielbootzeilen, kanovaren of suppen! Volwassenen
kunnen ook volop kennismaken
met het zeilen in een van de kielboten.
Wees zeker van een plek en schrijf
je vooraf in, kies voor de Optimist (deelname vanaf 5 jaar) of
de kielboot (vanaf 8 jaar en volwassenen) en kies een datum
voor ‘optimist on tour’. Inschrijven op de dag zelf op het Surfeiland is ook mogelijk, maar of er
dan nog plaats is?! Voor deelname geldt één voorwaarde: je hebt
een zwemdiploma of je bent be-

zig voor zwemdiploma A. Meer
informatie en aanmelden: www.
zeilschoolaalsmeer.nl
Q-cup Aalsmeer
Op zondag 8 juli organiseert de
Zeilschool Aalsmeer ook de QCup voor kinderen die kennis willen maken met het wedstrijdzeilen. Dit is een regionale, vriendschappelijke en laagdrempelige
Optimistwedstrijdserie van drie
losse wedstrijddagen, plus een
landelijke finaledag. Op een ontspannen, gezellige wijze maak je
kennis met het wedstrijdzeilen.
Deelname kan als je in het bezit
van het diploma Optimist CWO2
of vergelijkbare ervaring. De andere wedstrijddata zijn: bij WV
Nieuwe Meer op 15 juli en bij WV
Schiphol op 16 september. Het
inschrijfgeld bedraagt €15,- per
dag, inclusief zeilschoolboot en
een heerlijke lunch! Deelname en
aanmelden kan via www.qcup.nl

Klaverjasnomaden
eerstvolgende kaartavond in ontvangst nemen.
De marsenprijzen, bestaande
uit een door DUO plant verzorgt
prachtig bloemenboeket, waren
deze avond voor Joke Veenhof,
Louis Franken, Gaby Abdesselem
en Mia Kenter terwijl de cadeaubonnen, eveneens te besteden
bij DUO plant, in deze categorie
gewonnen werden door Anneke
Lebesque, Tinus Smit, Gerrit Vink
en Jan de Kuijer. De marsenprijzen bestaande uit een fles verrukkelijke wijn gingen deze keer
naar Ada van Maarseveen, Herman de Jong, Jan de Kuijer (2x),en
Richard van den Bergh. Alle winnaars van harte proficiat.
De eerstvolgende kaartavond
vindt weer plaats op donderdag
28 juni in de Schutse, Merodelaan
1 te Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.
Ook dan is iedereen uiteraard
weer van harte welkom.

Gemeente lanceert
‘meedenk platform’
Ook kunnen ze ideeën aandragen
voor de inrichting van het gebied
er omheen. Op de site staan ook
de projecten nieuwbouw Scheg/
’t Buurtnest en Dorpshart aan
de Amstel. Het aantal projecten
wordt in de toekomst uitgebreid.
Afhankelijk van het project kunnen inwoners hun mening geven
over bij voorbeeld ontwerpen,
een stem uitbrengen of een idee
plaatsen in de daarvoor bestemde ideeënbus. Ook geeft de gemeente via de site achtergrondinformatie over een project waaronder de planning en worden bijeenkomsten aangekondigd.

Boule Union Thamen
strandt in kwartﬁnale
Uithoorn - Zondag 24 juni namen
twee doubletten van Boule Union Thamen deel aan het tweede
Beachtoernooi petanque in Dronten. Het Meerpaalplein in Dronten was omgetoverd tot een zandvlakte. In het dikke, mulle zand
werd een beachvolleybaltoernooi gespeelt en in het deel met
slechts een dun laagje zand een
petanquetoernooi. Vrijdags was
er een open toernooi, zaterdags
een triplettentoernooi voor wedstrijdspelers en zondags een doublettentoernooi voor wedstrijdspelers. Onder de deelnemers waren diverse voormalige nationale kampioenen. Het toernooi bestond uit een voorronde van twee
voorgelote partijen en daarna verdeling in drie poules. Voor de equipes die hun eerste partij in de poule verloren was er nog een troosttoernooi, maar verlies daarna betekende uitschakeling. Beide equipes van Boule Union Thamen gingen goed van start. Ina Hoekstra
en Henk van Rekum wonnen hun
partij met 13-0. Niels van Diemen
en Joan van Rekum hadden wat
meer tegenstand, maar wonnen

daardoor een eigen werkwijze
en mate van ‘meedenken’. De gemeente geeft daarnaast over ieder project dat op de site staat,
een nieuwsbrief uit. Om deze te
ontvangen, moeten mensen zich
hiervoor aanmelden. Hetzelfde
geldt voor het meedenken. Door
eenmalig een gebruikersnaam en
wachtwoord aan te maken, kunnen inwoners stemmen op ontIedereen kan meedenken
Ieder project is anders en kent werpen, ideeën indienen etc.

met 13-7. Bij nog een winstpartij was een plek in het hoofdtoernooi zeker, maar vast stond ook
dat dat maar één equipe van BUT
zou zijn, want de loten bracht hen
in de tweede partij tegen elkaar.
Tja daar rijd je dan een uur voor
om tegen je clubgenoten te spelen. Ina en Henk hadden de terreinomstandigheden het beste in
de hand en wonnen deze onderlinge ontmoeting. Zij gingen dus
door in het hoofdtoernooi.
Niels en Joan plaatsten zich
voor de B-poule
In hun respectievelijke poule wonnen beide equipes hun partij (139 en 13-3) en plaatsen zich voor de
kwartfinale in hun poule. Ina en
Henk troffen daarin een sterke tegenstander met onder andere de
winnaar van het Dikkerttoernooi
in Amstelveen. Deze partij werd
gespeeld op een deel van het terrein waar het zandlaagje erg dun
was en de boules hadden daar erg
de neiging om op te stuiteren. De
tegenstander kon daar beter mee
overweg dan de equipe van BUT.
Zij wonnen met 13-2, maar de uitslag gaf niet echt het sterkteverschil weer. De tireur Marwin van
Diermen moest in elke werpronde tenminste tweemaal schieten om het punt te veroveren. In
de B-poule eindigde ook het toernooi voor Niels en Joan. Na een
0-9 achterstand kwamen ze nog
sterk terug, maar verloren uiteindelijk met 9-13. Voor de spelers
van BUT was dit het einde van het
toernooi. Een geluk hadden ze dat
zij klaar waren voor de motregen
inzette.
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De eindsprint ging tussen Mark
en Vincent en laatstgenoemde
wist deze te winnen.
Interclub
Zondag 24 juni deden enkele
jeugdleden van UWTC mee aan
de interclub in Hoorn. Bij cat 1-2
stonden Tom Derogee en Mike
Knook aan de start. Tom ging bij
het warmrijden als een speer,
maar had blijkbaar zijn energie
al verspeeld voordat de wedstrijd
begon. Toch lekker de wedstrijd
uitgereden. Mike werd 10e en
Tom 11e.

Henny Cornelissen classic bij UWTC
Regio - Henny Cornelissen heeft
jarenlang de dinsdagavond clubcompetitie van UWTC georganiseerd. Ook was hij jurylid bij
veel evenementen van UWTC. In
2015 is hij er om gezondheidsredenen mee gestopt. Het bestuur
heeft gemeend om nu jaarlijks op
de langste avond van het jaar de
Henny Cornelissen classic te laten verrijden. Geen gewone clubwedstrijd van een uur, maar een
langere editie met enkele premiesprints. Op dinsdag 19 juni
2018 is de vierde Henny Cornelissen classic verreden. En traditie

getrouw schrijven de winnaars
een verslag van hun wedstrijd.
Het was een mooie avond voor
de langste clubwedstrijd van het
jaar. Bas, Bart, Tommy, Ian, Maarten, Dennis, Michael, Gerben en
Menno durfden de strijd aan te
gaan voor de overwinning in de
Henny Cornelissen Classic.
Om de hoek kijken
Zelfs Sven Nijhuis kwam weer een
keertje om de hoek kijken. Met
een krappe 2 uur voor de boeg
waren het Bas en Bart die als
eerst het gas open trokken. Uiter-

Plassentoernooi met
topspelers uit regio
Regio - Van zaterdag 21 tot en
met zondag 29 juli verwacht de
VLTV weer een vol tennispark
met veel mooie wedstrijden. In
hoogste categorieën (2) zijn de
eerste aanmeldingen al binnen.
Yoeri Mayer, tennistrainer van
de VLTV, maakt zijn opwachting
op het hoogste niveau, net als

Alexander Popping en titelverdediger Bas van Bentum. Meer
namen, ook bij de dames, zullen naar verwachting de komende weken volgen. Spelers van alle
niveaus kunnen vanaf nu inschrijven. Op tenniscomplex de Molmhoek te Vinkeveen strijden doorgaans rond de 400 tennissers om

Argon JO 19-2 sluit
seizoen af
Regio - Afgelopen week heeft de
JO19-2 het seizoen in stijl afgesloten met de traditionele BBB: Bowlen, Bier en Bitterballen. Deze talentvolle spelersgroep met hoofdzakelijk spelers die eerstejaars zijn,
is het seizoen keurig geëindigd in
de middenmoot van de Hoofdklasse. Het uitsyndroom leek wel van
toepassing op deze groep, want
het gros van de punten zijn allen

behaald aan de Hoofdweg. Dit
was dan ook de voornaamste reden om de afsluiting in Mijdrecht
te houden. Ook werd er afscheid
genomen van trainer Arno Klaassen die Argon na 3 succesvolle jaren gaat verlaten. Hij werd door de
spelers in het zonnetje gezet met
een heerlijke bon een mooi bierpakket. Ook de leiders kregen een
mooi bierpakket van de boys!

aard was de kans klein dat ze dit
vol zouden houden, na een aantal
rondjes werden ze dan ook weer
bijgehaald door het peloton. Er
werd daarna goed samengewerkt
om de snelheid hoog te houden.
Enkele renners kregen het wat
lastig en moesten het peloton laten gaan. Ondertussen werd er
gebeld voor verschillende premie
sprint waar serieus voor werd gestreden. Na anderhalf uur koers
was de pit bij de meeste renners
verdwenen en ging het tempo
iets omlaag. Het was een heuse
uitputting geworden. Na meerdere versnellingen van Bart en
Tommy kwam het einde in zicht.
In de laatste ronde profiteerde
Menno van het stilvallen van het
peloton door weg te rijden. Met
één ronde hard doorrijden fietste
hij naar de overwinning. Daarachter waren het Sven en Tommy die
naar de plekken 2 en 3 sprintten.
Al met al was het weer een geslaagde editie van de Henny Cornelissen Classic! Bij de 40+ was er
weer een leuk deelnemersveld en
hier ontstond een kopgroep na
de premiesprint. Mark de Best en
Vincent Derogee kregen tot hun
verrassing ook Gerard de Veer
mee. En na verloop van tijd wisten zij het peloton te dubbelen.
de titel en de eer tijdens enkel,
dubbel of mixdubbel wedstrijden in de categorieën 2 t/m 8. Dit
jaar wordt de 3e set weer volledig
gespeeld en zegt de organisatie
vaarwel tegen de beslissende super tie-break. Overdag van maandag t/m vrijdag spelen ook de Veteranen 55+ in de categorieën 6
t/m 8 (DD,HD,GD), aangevuld met
gemengd dubbel in categorie 5.
Toptennis,
Het Plassentoernooi is inmiddels
een begrip in de regio en trekt
doorgaans een sterk deelnemersveld. Tennissers spelen tot in de
late uurtjes spannende partijen
op het Vinkeveense smashcourt.
Als de topspelers uit de categorie
2 ’s avonds aantreden is het terras altijd afgeladen met publiek
en is het oergezellig op de club.
Spelers en toeschouwers kunnen naast toptennis ook genieten van culinaire hoogtepunten,
verzorgd door topkoks uit de regio. De lopende band met sushi’s
op donderdag en het captain’s diner vrijdag zijn inmiddels traditie,
waar ook veel publiek voor langskomt.

Bij cat 5-6 heeft UWTC met Mike
Derogee, Lars Hopman en Rens
Grömmel drie deelnemers die
lekker aan elkaar gewaagd zijn.
En ze finishte ook vlak achter elkaar: 4 Mike, 5 Rens en 6 Lars.
En ook bij cat 7-nieuwelingen
mengde Danny Plasmeijer zich
in de strijd om de bekers. Diverse
ontsnappingen maakte het een
leuke wedstrijd. Danny werd 5e

Zomerbridge De Legmeer
Regio - De derde avond zomerbridge leverde een spannende
strijd voor de zege op in de A-lijn,
die in het voordeel van Ineke van
der Lee & Joke van Koert werd beslist met een score van 65,63%.
Nipt tweede, met 65,28%, werden Gerda Schavemaker & Jan
Egbers, die zo keurig de gasten
de overwinning lieten, toch? Ben
ten Brink had zich deze keer verzekerd van de steun van Marcel
Dekker en dat leverde een fraaie
derde plek op met 59,38%. Na deze toppers volgden Gerard van
Beek & Rina de Jong met 54,17%
op enige afstand en Ruud Lesmeister & Cora de Vroom sloten
met 53,82% de beste vijf van deze lijn af. In de B-lijn viel ook een
zestiger te bewonderen, Corry Twaalfhoven & Jan Koek presteerden dit met 61,11%. René de
Jong & Tineke Schreurs bleven
met 59,38% net onder deze lijn
der talenten en werden er tweede mee. Heleen & Mees van der
Roest blijven goed mee doen met
nu een derde plaats en 58,33%,
de wijnkelder is zeker vol?

Nieuw-Vennep
In Nieuw-Vennep werd op zondag 24 juni de tweede wedstrijd
van de drieluik van de Bataaf verreden. Bij de amateurs/sportklassse deden Tommy Oude Elferink, Opvallen
Menno van Capel, Maarten Post- Ook Maria Baas & Klaas Verrips
ma en Bart de Veer mee. Er werd
hard gekoerst waardoor er aan
de achterkant steeds meer renners vanaf moesten. Ook Maarten
moest het peloton laten gaan. Bij
het 3-ronde klassement, met nog
30, 20 en 10 rondes koers te rijden deed Bart de Veer goede zaken. De eerste sprint won hij, de
tweede sprint een derde plaats.
En toen reed hij lek....Bij start/finish kreeg hij een wiel van Ewoud
Postma en hierna mocht hij weer
aansluiten van de jury. Bij de laatste sprint voor het 3-ronde klassement trok Tommy de sprint voor
Bart aan en Bart wist dit keurig af
te maken en hiermee het 3-ronde
klassement op zijn naam te zetten. In de finale wist oud UWTC
lid Niels Ruijter samen met een
andere renner te ontsnappen en
Niels won de wedstrijd. Tommy
werd netjes 5e. Bart en Menno finishte in het peloton.
Noordwijkclassic
Na 123 km’s wist Lorena Wiebes
uit Mijdrecht zaterdag 23 juni de
Noordwijk classic te winnen.
Finale weekend
In het weekend van 28 en 29 juli worden de halve finales en de
finales gespeeld. Op zaterdagavond is een spetterende feestavond met een DJ, waar de deelnemers hun conditie op de proef
kunnen stellen. De veteranen
spelen op vrijdag 29 juli de finales
en sluiten hun toernooi ’s avonds
af met een overheerlijk diner en
gezellige muziek. Van 16 tot en
met 20 juli is op de VLTV het Plassentoernooi Jeugd.
Schrijf snel in!
De inschrijving voor het toernooi is vanaf nu geopend en sluit
op zaterdag 7 juli. Onder de eerste 100 aanmeldingen wordt een
vrijdagavond-dinerbon (2 personen) verloot. Inschrijven kan
via www.toernooi.nl of via www.
plassentoernooi.nl. Op deze site is meer informatie te vinden
en het laatste nieuws volg je via
www.facebook.com/plassentoernooivinkeveen.
VLTV verwelkomt graag weer veel
oude bekenden en nieuwe tennisliefhebbers uit Vinkeveen en
omstreken.

blijven opvallen met nu 53,47%
als vierde paar. Henny van Nieuwkerk & Richard Morssink sloten
met 52,78% als vijfde de elite van
deze lijn af.
De C-lijn werd deze avond gedomineerd door Henriëtte Omtzigt
& Irene Hassink, die op 58,85%
uitkwamen. Hermien de Jong
& Barry van Reeven voerden de
achtervolgers aan als tweede met
54,69% en bleven Marieke Schakenbos & Joke de Wit, die 53,13%
haalden, zo net voor.
Betty Honkoop & Margriet Kemperman tekenden voor de vierde
plek met 52,60% en hielden Anja Brugman & André Langendonk
en Ria Wezenberg & Leny van der
Schot, die allen 52,08% bij elkaar
gesprokkeld hadden, dus net
achter zich.
Wilt u ook eens “bridgesprokkelen” teken dan in voor de vierde
avond Zomerbridge in Dans &
Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. Inschrijven kan per e-mail: gerdaschavemaker@ live.nl, per telefoon
06-83371540 of tussen 19.15 en
19.30 uur in de zaal. De aanvang
is om 19.45 uur en de kosten zijn
€6,- per paar.

De Ronde Venen
Marathon krijgt 2e editie
Regio - Na de zeer succesvolle 1e
editie van 2017 vindt op 18 november 2018 de 2e editie van De
Ronde Venen Marathon plaats.
De start en finish zijn wederom
in het Abcoudse centrum en de
marathon doet alle 8 kernen van
De Ronde Venen aan. De 1e editie
van De Ronde Venen Marathon
kende maar liefst 325 inschrijvers op de hele marathon, 150
duo’s en 140 10 km-lopers. De gekleurde sliert lopers ging door de
weilanden, over de voormalige
spoorbaan, langs riviertjes, door
alle kernen en natuurlijk over het
Botsholpad. De reacties van de
lopers waren overweldigend: het
schitterende parcours, de goede
organisatie en het opvallend aanwezige publiek werden op social
media geroemd.

uitgemaakte zaak. “We hebben
de lat voor onszelf heel hoog gelegd. Het wordt heel moeilijk om
het niveau te evenaren, laat staan
te overtreffen.” Het aanhoudende
enthousiasme van deelnemers en
de positieve reacties van de vrijwilligers waren echter de redenen om toch een 2e editie te organiseren.
In de ervaren Jos van Wijk werd
een nieuwe voorzitter van het
Stichtingsbestuur
gevonden.
Frans: “We zijn erg blij met een
voorzitter als Jos. Hij heeft veel
ervaring met o.a. de jarenlange
organisatie van de ijsbaan in het
Mijdrechtse centrum en de Eilandentriathlon.”
Inmiddels vindt de voorbereiding al weer volop plaats. De eerste 100 lopers hebben zich al ingeschreven via www.inschrijven.
Organisator
nl. Kijk op www.derondevenenVoor organisatoren Michael en marathon.nl voor meer informaFrans Woerden en Robert Seise- tie en volg de voorbereidingen
ner was een 2e editie echter geen op de Facebookpagina.

KDO volleybal vereniging
Regio - Het KDO volleybalseizoen 2017/2018 is weer ten einde. Wat hebben ze een goed seizoen gehad. Elke dinsdag getraind in de KDO hal van 19.00-

20.30 uur met het dames team en
de recreanten. Woensdag speelde ze hun thuiswedstrijden die
ze op 1 na allemaal hebben gewonnen. De “Burggraaf”dames
zijn dit jaar dan ook 2de geworden en spelen volgend jaar een
klasse hoger.
Op de laatste trainingsavond
hebben ze met z’n alle het seizoen afgesloten bij Poldersport
met Beach volleybal en hapjes
en drankjes. Na de zomer gaan
het team het nieuwe seizoen
weer in en zal de eerste training
op 11 september weer beginnen. Mocht je nu ook zin hebben in een heerlijk volleybal seizoen met een leuke groep mensen in een gezellige omgeving en
sfeer ga dan gerust eens bij hen
kijken en een paar keer mee trainen, je bent van harte welkom!
www.kdo.nl

