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FRANCE 2016

FROM 26TH JUNE TO 4TH JULY

In deze bijlage: • Etappeschema • deelnemers • Welke renner gaat welke trui dragen?• Profwielrenner
Andre Looij: ploeg van Froome geeft de doorslag • Vijf keer Parijs Roubaix • Fysiotherapeut Harry Rammers:
ik kijk uit naar de bergritten • Coen de Groot: Ik zie voordeel in ovale bladen van Froome • Nederlands
kampioene Lorena Wiebes fan van Sagan • KNWU Talentcoach Peter Zijerveld: Let op Wilco Kelderman •
En natuurlijk de prijsvraag en puzzel waarmee u weer mooie prijzen kunt winnen.

KORT NIEUWS:

Bingo in de
Scheg
Uithoorn - Op vrijdag 1 juli is er
weer een gezellige bingo in de
Scheg met prachtige prijzen oa
een Dolce Gusto. Zaal open 19.00
uur. De bingo is van 19.30-22.30.

Sieraden
in de tuin
Uithoorn - Op zondag 26 juni is
overdag ingebroken in een woning in Zegge. Op de benedenverdieping is een deur naar een
slaapkamer geopend. De bewoner was op het moment van de
inbraak thuis, maar heeft niets
gehoord. Mogelijk de aanwezige
hond wel. De inbreker heeft namelijk diverse gestolen goederen
in de tuin achtergelaten. Er zijn
sieraden en een iPad gevonden.
De politie doet nader onderzoek.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

AKU-leden jureren bij het
EK Atletiek in Amsterdam
Uithoorn - Drie leden van de Atletiek Klub Uithoorn, t.w. Rick Duifhuis, Arnold Anderiessen en Peter
de Jong (zie foto v.l.n.r.), zijn door
de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie gekozen om als jurylid/
scheidsrechter deel te nemen aan
het Europees Kampioenschap Atletiek dat komende maand van 6
t/m 10 juli op verschillende locaties in Amsterdam wordt gehouden. De activiteiten vinden hoofdzakelijk plaats in en bij in het Olympisch Stadion, op het Museumplein
en door het Vondelpark (tijdens de
halve marathon). Atletiek is een
prachtige en veelzijdige sport. Jammer genoeg slaat het bij het grote
publiek niet zo aan als bijvoorbeeld
voetbal. Behalve als we winnaars
hebben, zoals Dafne Schippers! Hoe
dan ook, komende maand wordt
in Nederland het EK Atletiek als
het grootste sportevenement van

dit jaar georganiseerd. Een dergelijk sportevenement vergt een grote en ook betrouwbare organisatie
om het geheel in goede en eerlijke
banen te leiden. Dat gebeurt in dit
geval met zo’n 1.500 (!) vrijwilligers
en ruim 200 juryleden en scheidsrechters uit nationale en internationale atletiekkringen. Na een intensieve screening, audits, instructieavonden, sessies en oefenmomenten waarmee men al ruim twee jaar
bezig is geweest, krijgt iedereen
een taak toegewezen en een ‘uniform’ kledingpakket verstrekt. Deze uniforme kleding is men verplicht te dragen op het veld tijdens
de trainingen, kwalificaties en wedstrijden. Tevens krijgt eenieder van
te voren uitleg over juist en correct
gedrag, houding bij wedstrijden en
dergelijke. Een en ander houdt in
dat de drie ‘mannen van AKU’ een
mooie maar zware taak hebben. Ze

zijn medeverantwoordelijk voor een
goed verloop van het toernooi.
Gecertificeerd jurylid
“Al onze vrije tijd gaat er in zitten,
maar dat hebben we er graag voor
over,” vertelt Arnold die tevens aangeeft dat het thuisfront er wel achter
moet staan. De drie mannen jureren
ook regelmatig bij wedstrijden, bijvoorbeeld bij die van hun eigen vereniging en zijn op elk van hun gebied ‘gecertificeerd’. Arnold is bovendien ook nog scheidsrechter. Peter de Jong is behalve actief bij AKU
tevens lid van de Amsterdamse Jurycommissie. Die heeft betrekking
op een combinatie van verenigingen
uit en rondom Amsterdam. “Dan
weet je al welke leden bij verenigingen een cursus jureren hebben gevolgd. Om tot de juryploeg bij het EK
te horen moet je gecertificeerd zijn.”
Vervolg elders in deze krant.

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!

Musicaltalenten schitteren
in ‘O, Dy Zeeën’
Uithoorn - Na in januari 2016 een
succesvolle auditie te hebben gedaan voor de TopClub van de RTL
Talent Academy, stonden Lieke
Janssen en Fenna Schneider zaterdag 25 juni op het podium van theater Spant! In Bussum. Na een aantal maanden flink repeteren waren
ze er helemaal klaar voor. Zij vormden daar, samen met andere leerlingen van de TopClub, een belangrijk onderdeel van de musical ‘O, Dy
Zeeën’. O, Dy Zeeën vertelt de geschiedenis van Odysseus die vlak na
de geboorte van zijn zoon Telemachos moet gaan meestrijden in de
oorlog in Troje. Door de speling van
het lot duurt het uiteindelijk 20 jaar

voordat hij zijn vrouw Penelopeia en
zoon weer in zijn armen kan sluiten.
Op zijn reis beleeft hij allerlei avonturen. De leerlingen van de TopClub
speelden de rol van de Goden. Zij
gebruiken hun krachten om de reis
van Odysseus te beïnvloeden. De
volwassen hoofdrollen werden gespeeld door Hein Gerrits, Tirza de
Boer en Martijn Vogel. Lieke (in de
rol van Demeter) en Fenna (in de rol
van Apollo) hebben staan stralen
op het podium en hebben het super
goed gedaan! Na de vakantie gaan
ze allebei door met de theaterlessen
om te gaan werken aan een nieuwe theaterproductie. Fenna en Lieke liggen vooraan op de foto.

ruim vijftig Uithoornaars kunnen
blijven werken in hun ‘beschutte’
omgeving. Niet meer in het (te) grote pand in Hoofddorp, maar in een
nieuw onderkomen aan de Zagerij in Amstelveen. Zij zullen doorgaan met o.a. hun inpakwerkzaamheden voor vliegtuigmaatschappijen. Daarnaast zal de AM Groep
begeleiding bieden bij ‘re-integratie’ van andere bijstandsgerechtigden. Het gaat om bijstandsgerrechtigden met een zogenaamde loonwaarde van 40 tot 70% van het minimumloon. Dat is een ingewikkelde
formule om een doelgroep aan de
‘onderkant van de arbeidsmarkt’ af
te bakenen. Daarnaast kunnen, op
verzoek van gemeenten, ook andere diensten op het gebied van toeleiding naar werk geleverd worden.
Vanuit de WSW zal geen nieuw per-

soneel worden aangenomen, want
die wet is opgeheven door Den
Haag.

Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

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

www.goudwisselkantoor.nl

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopUITHooRN@
mEERboDE.Nl

Gem

e e nte U i t h o o r

n

voor het
gemeentenieuws
zie pagina 2

Geen krant?

0297-581698

Beschut werken bij de AM Groep (Foto Ons Uithoorn)

Vijftig Uithoornaars behouden hun werk:

AM Groep maakt
doorstart in Amstelveen
Uithoorn - Aanstaande vrijdag (1
juli) maakt de sociale werkvoorziening AM groep een doorstart, nadat begin vorig jaar het bedrijf bijna werd opgeheven. Onder meer
door protest vanuit de Uithoornse
gemeentepolitiek kon dit worden
voorkomen. De lokale politieke partij Ons Uithoorn bracht vorige week
een werkbezoek aan het bedrijf om
terug te blikken en te luisteren naar
de toekomstplannen. Hieronder een
impressie.

subsidie via de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening). Dat wordt ook
wel ‘beschut werken’ genoemd. Begin 2015 hing het voortbestaan van
de AM Groep aan een zijden draadje. De aanleiding was de aankondiging van de gemeente Haarlemmermeer om uit het samenwerkingsverband van vijf gemeenten te stappen.
De colleges van de andere vier gemeenten, waaronder die van Uithoorn, besloten daarop het bedrijf
te ontmantelen.

Bij de AM Groep werken (onder andere) ruim vijftig Uithoornaars met
een arbeidsbeperking. Deze mensen werken in een fabriekspand
op de Hoofdweg in Hoofddorp, met

Noodklok
Maar gelukkig kon dit voorkomen
worden. Met name doordat de Ondernemingsraad van de AM Groep
de noodklok luidde richting de le-

den van de diverse gemeenteraden.
Vanuit die gemeenteraden bleek
veel steun voor hun argumenten. In
Uithoorn bijvoorbeeld werd de wethouder bestookt met diverse vragen, zoals: Waarom moet de AM
Groep verdwijnen, als die altijd goed
heeft gefunctioneerd? Wat is het lot
van de werknemers? Gaat veel kennis en kunde van de AM Groep niet
verloren? Als de gemeente-ambtenaren het werk overnemen, hoe
willen ze dat dan doen en blijft de
kwaliteit dan behouden? Uiteindelijk kwamen later dat jaar alle deelnemende gemeenten terug op hun
voorgenomen besluit. Het resultaat
is dat de AM Groep vanaf aanstaande vrijdag een doorstart maakt. De

Training
Iedere gemeente, waaronder Uithoorn, moet een minimum aantal geschikte bijstandgerechtigden
aanleveren. Deze krijgen als eerste een training van zes weken. Vervolgens worden ze ‘gematched’ aan
een vacature in de regio en krijgen
ze begeleiding van een ‘jobcoach’.
De bedoeling is dat de AM Groep
de juiste hoeveelheid mensen weet
te ‘plaatsen’ en zichzelf in financiële zin zal bedruipen. Het klinkt allemaal mooi en hopelijk werkt het in
de praktijk zoals op papier uitgedacht. Ons Uithoorn is in ieder geval
blij dat de AM blijft voortbestaan en
wenst de nieuwe AM veel succes.

Uitnodiging 11 juli
participatieavond over het
evenementenbeleid
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GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N
www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis

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

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Klant Contact Centrum /
receptie
08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
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)
Telefonisch (0297) 513111
en met afspraak::
ma., di., do.
08.30-14.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur

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

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

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
Zonder afspraak:
ma., di., do.
woensdag
vrijdag

Ruimte huren?

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:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Noorddammerweg in De Kwakel
afgesloten voor verkeer
Vanaf volgende week 4 juli tot 19 augustus gaan wij de Noordammerweg
opnieuw asfalteren. In de bouwvakantie zorgen we dat de weg tijdelijk open is. Het werk voeren wij in
fases uit:
- Van 4 juli tot en met 22 juli 2016
is de weg helemaal afgesloten
voor gemotoriseerd verkeer. In
deze periode halen wij diverse
asfaltlagen van de weg. We leggen ook een duiker aan ter hoogte van de Iepenlaan. (Een duiker
is een bouwwerk (meestal beton)
onder de weg of in een dam. Deze verbindt wateren met elkaar).
- Van 25 juli tot en met 7 augustus 2016 (bouwvakvakantie) is
de Noorddammerweg open voor
al het verkeer.
- Van 8 augustus tot 19 augustus 2016 maken wij het werk verder af. Wij halen het laatste deel
van het asfalt weg brengen de
eerste nieuwe lagen asfalt aan.
- In de week van 15 augustus
2016 is de Noorddammerweg
weer geheel afgesloten, ook voor
het bestemmingsverkeer. Dan
brengen wij de toplaag aan op
het asfalt. Om de overlast te be-

perken stellen wij steeds een afgekoeld gedeelte van het asfalt
open voor het verkeer.
Verkeersmaatregelen
Tijdens de werkzaamheden zorgen
wij voor borden die het verkeer omleiden. Voor het bestemmingsverkeer is een verkeersregelaar aanwezig. Die zorgt ervoor dat inwoners en
bedrijven hun bestemming bereiken.
Hulpdiensten zijn van deze werkzaamheden op de hoogte.
Openbaar vervoer
Busmaatschappij Arriva zet een pendelbus in. Mocht u willen reizen in de
periode van de werkzaamheden met
het openbaar vervoer? Houdt u dan
rekening met wat vertraging.
Informatie
Wij houden direct omwonenden en
bedrijven direct op de hoogte via de
aannemer. Via de pagina werk in uitvoering (www.uithoorn.nl/inwonerondernemer/publicatie/werk-in-uitvoering), Facebook en Twitter houden wij u ook op de hoogte van de
actuele verkeerssituatie. Check de
berichten via #Noorddammerweg.

Bezwaar tegen verkeersbesluit
Koningin Máximalaan
Bezwaarmakers hebben tot 20 juni 2016 de tijd gekregen hun bezwaarschriften aan te vullen. De
gemeente heeft het verweer, dat
was opgesteld op basis van de eer-

der ingediende bezwaren, nu geactualiseerd op basis van de aanvullingen die ontvangen zijn. Deze
zijn gepubliceerd op onze website
(www.uithoorn.nl).

Afsluiting Waterwolftunnel

in de avond en nacht van vrijdag 8 juli
op zaterdag 9 juli 2016
Van 19.00 uur (vrijdag 8 juli 2016) tot 06.00 uur (zaterdag 9 juli 2016)
is de Waterwolftunnel afgesloten voor wegwerkzaamheden. Dit is het
gebied van de Burgemeester Brouwerweg(N201) tussen Fokkerweg
(N232) en Legmeerdijk (N231). De toe- en afritten van de Middenweg
en de Braziliëlaan zijn afgesloten. (Let op dit is afwijkend t.o.v. andere afsluitingen).

De gemeente Uithoorn heeft onlangs de kaders voor het nog op te
stellen evenementenbeleid vastgesteld. In deze kaders staan de uitgangspunten van dit beleid. Voordat de regels worden opgesteld wil
de gemeente graag haar inwoners,
bedrijven, belangenverenigingen en
organisatoren (waarvan een aantal
gericht worden uitgenodigd) hierbij

betrekken. Daarom nodigen wij deze partijen waaronder u uit om deel
te nemen op 11 juli aan deze participatieavond.

men onderwerpen aanbod zoals de
evenementenlocaties, verschillende
evenemententypen, regels om hinder voor omwonenden te beperken
en communicatie met omwonenden.
De gemeente wil graag aan de hand
van een aantal stellingen van u input verzamelen voor het opstellen
en optimaliseren van de beleidsregels voor evenementen.

gemeente aan de slag met alle input. Deze input wordt gebruikt voor
het opstellen van de beleidsregels.
Daarna worden de beleidsregels
door het college van de gemeente
Uithoorn vastgesteld en met een publicatie in de Nieuwe Meerbode bekendgemaakt. De regels zullen voor
een ieder op het gemeentehuis ter
inzage liggen.

Hoe zit de avond eruit?
De avond begint om 19:30 uur en
vanaf 19:15 uur staat de koffie en
thee klaar. Tijdens de avond worden de kaders toegelicht. Ook ko-

Het vervolg
Nadat de participatieavond heeft
plaatsgevonden en de hulpdiensten
(politie, brandweer en ambulancediensten) zijn geraadpleegd gaat de

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie en het aanmelden voor de participatieavond, kunt
u een e-mail sturen aan evenementenbeleid@uithoorn.nl.

OF F IC IËL E M ED ED E LIN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in
de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige 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 bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.

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

Tijdelijk:
- Vaststelling wijzigingsplan “Drechtdijk 56”. Inzageperiode 3 juni 2016 tot en
met 14 juli 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297) 513111.
- Ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 8 en ontwerpbesluit Hogere waarde (Wet
geluidhinder). Inzageperiode 3 juni 2016 tot en met 14 juli 2016. Inlichtingen
bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297) 513111.
- Vaststelling Bestemmingsplan Grevelingen 40-42. Beroepsperiode 17 juni
2016 t/m 28 juli 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297)
513111.
- Ontwerpuitwerkingsplan Vinckebuurt. Inzageperiode 16 juni 2016 t/m 27 juli
2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297) 513111.
- Vaststelling bestemmingsplan Jaagpad 5. Beroepsperiode 17 juni 2016 t/m 28
juli 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297) 513111.
- Vaststelling bestemmingsplan Mijnsherenweg 2. Beroepsperiode 17 juni 2016
t/m 28 juli 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297) 513111.
- Inspraak en inloopavond voorontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerrein”. Inzageperiode 16 juni 2016 t/m 13 juli 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D.
van der Pol (0297) 513111.
- Vaststelling Bestemmingsplan Steenwijkerveld 21. Beroepsperiode 17 juni
2016 t/m 28 juli 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297)
513111.
- Voorontwerp “Iepenlaan deelgebied 7”. Inspraakperiode 1 juli 2016 t/m 14 juli
2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, A. Stevens (0297) 513111.
- Voorontwerp “Noordammerweg 44”. Inspraakperiode 1 juli 2016 t/m 14 juli
2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, A. Stevens (0297) 513111.
- Voorontwerp “Iepenlaan deelgebied 6”. Inspraakperiode 11 juli 2016 t/m 21 augustus 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, A. Stevens (0297) 513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- De Toekomst Legmeer-west fase 3, aanvraag omgevingsvergunning voor het
oprichten van 22 woningen. Ontvangen 10 juni 2016.
- Muur 66, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de achtergevel. Ontvangen 15 juni 2016.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Kuifmees 20, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 13 juni 2016.
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Muur 66, voor het wijzigen van de achtergevel.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.

De Kwakel
- Boterdijk 77, exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan de exploitant
van Hofstede Nooitgedacht. Bezwaar t/m 1 augustus 2016.
- Vuurlijn 24, verklaring van geen bezwaar aan HSV Thamen voor het organiseren van een Japans Jeugdweekend op 15 en 16 juli 2016.
- Boterdijk 33, omgevingsvergunning voor het realiseren van een onderheide
oprit en het vervangen van de bestaande brug. Bezwaar: t/m 27 juli 2016.
De Legmeer (Buitendijks, Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West,
Buitenhof, Park Krayenhof)
- Weegbree 55, evenementenvergunning aan het Alkwin Kollege voor het orga-
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niseren van Reünie Alkwin 50 jaar op 25 juni 2016. Bezwaar t/m 27 juli 2016.
Boterbloem, Bijvoet en Madelief, evenementenvergunning verleend aan mevrouw Van Doorn voor het organiseren van een zomeravond ﬂat-concert van
muziekvereniging KNA op 5 juli 2016 van 20.00 tot 21.00 uur op het terrein
tussen bovenstaande ﬂats. Bezwaar t/m 1 augustus 2016

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Zijdelveld 54, melding incidentele festiviteit Hotel Hengelsport op 27 augustus
2016.
- Ebro 161, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel. Bezwaar:
t/m 29 juli 2016.
- Kuifmees 20, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde. Bezwaar: t/m 1 augustus 2016.

Uithoorn/De Kwakel
- Evenementenvergunning verleend aan de heer Westera voor het organiseren
van de rolstoelvierdaagse van 28 juni t/m 1 juli 2016. Bezwaar t/m 28 juli 2016.
Thamerdal
- Den Uyllaan 4, onthefﬁng van het geluid aan R.K. Scholengemeenschap Thamen voor het ten gehore brengen van geluid tijdens het slotfeest op 14 juli
2016 van 17.30 tot 00.25 uur. Bezwaar t/m 1 augustus 2016.
START INSPRAAK VOOR VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
“IEPENLAAN DEELGEBIED 7”

Toelichting
In de herstructurering van de Iepenlaan was in het gebied ten noorden van de
woonkavels aan de Iepenlaan grootschalige duurzame glastuinbouw voorzien.
Door veranderingen in de economische situatie en een afnemende vraag naar
glastuinbouw heeft de gemeenteraad in juni 2014 besloten af te zien van nieuwe
grootschalige glastuinbouw en een alternatieve bestemming voor dit deel van het
gebied op te stellen. De visie Inrichting Iepenlaan Noord, vastgesteld door de raad
in april 2015, geeft invulling aan deze opdracht. Onderhavig voorontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 7 is de uitwerking van deze visie, waarbij de visie is vertaald in een voorontwerpbestemmingsplan.
Daarnaast wordt Iepenlaan 44 met dit bestemmingsplan meegenomen.

Inspraak
Het voorontwerp “Iepenlaan deelgebied 7” ligt in het kader van de inspraakprocedure van vrijdag 1 juli 2016 tot en met donderdag 14 juli 2016 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het voorontwerp bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl. Binnen deze termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal vervolgens een standpunt
worden ingenomen.
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de
Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen.
De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 29 juni 2016

START INSPRAAK VOOR VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
“NOORDDAMMERWEG 44”

Toelichting
Door de omlegging van N201 heeft de oude N201, nu de N196, een andere verkeersfunctie gekregen. Van provinciale weg heeft het nu de functie van een gebiedsontsluitingsweg gekregen. Dit heeft ook invloed op de verkeersintensiteit.
Eerder is het verzoek ingediend door de eigenaar van het perceel Noorddammerweg 44 om de bestemming te wijzigen in een woonbestemming. Een woonbestemming op deze locatie was niet mogelijk vanwege het verkeerslawaai afkomstig van de N201/N196. Door de gemeente is aangegeven dat na omlegging
van de N201 onderzocht gaat worden of deze mogelijkheid er nu wel is. Met dit
bestemmingsplan wordt het juridisch-planologisch mogelijk gemaakt om voor het
perceel een woonbestemming op te nemen.
Inspraak
Het voorontwerp “Noorddammerweg 44” ligt in het kader van de inspraakprocedure van vrijdag 1 juli 2016 tot en met donderdag 14 juli 2016 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het voorontwerp bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl. Binnen deze termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal vervolgens een standpunt
worden ingenomen.
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de
Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen.
De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 29 juni 2016

TER INZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
“IEPENLAAN DEELGEBIED 6”

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 6 met identificatiecode NL.IMRO.0451.
BPIepenlaanD6-OW01 met ingang van vrijdag 1 juli 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Toelichting Ontwerpbestemmingsplan
Het project Iepenlaan betreft een herstructureringsopgave van een verouderd
glastuinbouw gebied. Om verdere verpaupering tegen te gaan, wordt met een integrale herstructurering het gebied ontwikkeld tot een hoogwaardig woon,- werk,leef en recreatiegebied. Gezien de omvang van het gebied en de vele eigenaren
is de herstructureringsopgave van de Iepenlaan een ontwikkeling die meerdere
jaren kan gaan duren. Daarom is er voor gekozen om het project in fases in te delen. In de eerste fase is voor het project een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld en ter inzage gelegd. Bij het voorontwerpbestemmingsplan is de visie weergegeven van de eindsituatie van de herstructureringsopgave Iepenlaan; woonkavels in het woonlint aan de Iepenlaan met aan de zuidzijde een openbaar groengebied tot aan de Vuurlijn. Tussen de woningen en het openbaar groengebied is een
zone voorzien van weidekavels die een overgang vormen van privé naar openbaar gebied. Pas als tot aankoop van de gronden wordt overgegaan en er een
koopovereenkomst wordt gesloten, wordt een ontwerpbestemmingsplan voor dat
deelgebied in procedure gebracht. Voorliggend bestemmingsplan betreft het zesde en tevens laatste bestemmingsplan dat voor het zuidelijke project van Iepenlaan in procedure gaat. Het bestemmingsplan voor deelgebied 6 heeft betrekking
op de percelen Iepenlaan 10, Iepenlaan 36 en Iepenlaan 37-39, waarbij de woonkavels en de aansluitende weidekavels worden in bestemd De gronden achter de
woonkavel van Iepenlaan 37-39 worden tevens meegenomen, zodat deze groen
ingericht kunnen worden.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf maandag 11 juli 2016 t/m zondag 21 augustus 2016 ter inzage en is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast liggen de stukken ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad
zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de
vaststelling van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 29 juni 2016
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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 Zijdelwaardplein 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
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog
(BIG geregistreerd)
tel. 0297-582706 / 06-44222810
psychoprakt@hetnet.nl
www.psychoprakt.nl

COLOFON
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl,
nEs a/d amstEl
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
aanleveren van advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl
advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
advertentie-tarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij:
redactieuithoorn@meerbode.nl
redactie:
Nel van der Pol
Correspondent:
André Veenstra

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

er was geen hulp nodig, niemand
gewond en 112 was gebeld. Ik stond
op het punt weer door te rijden toen
ik hoorde zeggen: ‘dat weet zij misschien wel, zij heeft EHBO’. De bestuurder van de auto bleek toch wel
èrg rustig te zijn in deze situatie. Op
mijn vraag waar de bestuurder was,
bleek deze nog in de auto te zitten!
Daarop ben ik naar de man toegelopen en heb hem verschillende vragen gesteld. Er kwam er nog iemand
aan die ook EHBO’er was en samen
zijn we bij de man gebleven tot de
ambulance kwam. Geen bloed, geen
enge dingen, maar wel een bestuurder die niet helemaal in orde was na
deze vreemde rit die eindigde naast
de weg en in de sloot. Wat mij opviel
was dat vele omstanders betrokkenheid toonden en hulp inschakelden,
maar dat in dit geval, het slachtoffer in kwestie een beetje werd vergeten. Alle goede bedoelingen ten
spijt!
Met een cursus EHBO leer je wat je
kunt doen of wat je beter niet kunt
doen. Je leert je ogen de kost te
geven en eerste hulp te verlenen.
Soms is een klein beetje hulp verlenen al genoeg om iemand gerust
te stellen. Als je maar weet wat je
kunt doen! Bij EHBO vereniging Camillus zal er in oktober weer een basiscursus EHBO worden gestart. In
deze cursus leer je de basisbeginselen van EHBO, inclusief reanimatie,
AED-bediening en EHBO bij kinderen. Het is een cursus van 12 lessen,
op de maandagavonden in wijkcentrum Het Buurtnest in Uithoorn. Wil
je alvast wat meer informatie of je al
inschrijven? Dan kun je bellen met:
0611158899

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
129e jaargang
oplagE: 14.900
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
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 toestemming van de
uitgever!

www.mEErbodE.nl

De aandacht ligt echter niet alleen
op het cognitieve vlak, maar ook de
persoonlijke ontwikkeling van het
kind en het ‘kind mogen zijn’ zijn
belangrijk. Natuur, cultuur en kunst
nemen een grote plek in naast de
reguliere lesstof.
Opvallend is het gebruik van natuurlijke materialen (‘zo ontwikkelen kinderen gevoel voor kwaliteit’)
waardoor de klassen harmonieus
en gezellig aandoen. De kinderen
lopen op slofjes, de kleuters bakken
elke week broodjes en er wordt veel
gezongen, buiten gespeeld èn met
de handen gewerkt in bijvoorbeeld
houtbewerking. Vrijeschoolonderwijs is onstaan in Duitsland en is
wereldwijd sterk in opkomst.

Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000

EHBO ja of nee?
Uithoorn - Nog niet zo lang geleden reed ik op de fiets langs de Provinciale weg. Ik moest wachten voor
een stoplicht toen ik aan de overzijde een groepje mensen zag staan
op het fietspad. Een auto stopte en er stapten mensen uit. Toen
ik dichterbij kwam zag ik een auto
schuin op het talud en half in het lager gelegen slootje staan. Er stonden mensen met elkaar te praten
en er werd met 112 gebeld. Er was
niemand bij de auto. Ik vroeg of er
iemand hulp nodig had en of er iemand was met EHBO. Nee, zei men,

Eerste informatie-avond Vrije School
Groene Hart groot succes

Regio - De eerste informatie-avond
van de nieuw op te richten Vrije
School Groene Hart op 20 juni jl.,
bedoeld om belangstelling te peilen,
was een groot succes. Er was een
flinke opkomst en een positieve, inspirerende sfeer. Een initiatiefgroep
in De Ronde Venen heeft recentelijk
besloten de mogelijkheid van een
Vrije School in de omgeving Wilnis/

Mijdrecht/ Uithoorn te onderzoeken. Haar eerste speerpunt was deze informatie-avond.
Een Vrije School biedt openbaar onderwijs dat voldoet aan alle (overheids)normen van deze tijd. Er is, in
tegenstelling tot de wat verouderde
naam doet vermoeden, veel structuur en een zorgvuldig opgebouwd,
breed lespakket.

Initiatief
Margreet Weenink, initiatiefneemster van de nieuw op te richten Vrije School in de omgeving
Wilnis/Mijdrecht/Uithoorn
opende de avond door kort te vertellen
over dit initiatief. Vervolgens kreeg
Bart Hurkxkens, bestuurslid van
een aantal Vrije Scholen in Amstelveen en Amsterdam, het woord. Hij

‘Ons Uithoorn’ wint tweede ronde
PvdA Kroegkwis-competitie

Uithoorn - Deze week was het tijd
voor de tweede ronde van de PvdA
Kroegkwis-competitie 2016. Na het
bijna-succes van vorige keer lukte

het ‘Ons Uithoorn’ deze keer wel de
eerste plaats te veroveren. Zij werden op de voet gevolgd door ‘We
rotzooien maar wat an’ en de nieuw-

Zaterdag Vogelvrij Festival
2016!
Regio - Aanstaande zaterdag is
het weer zover: Vogelvrij Festival
2016! Het Fort bij Uithoorn te Amstelhoek wordt weer omgetoverd tot
een spectaculair festivalterrein. Vogelvrij komt dit jaar groots, hard en
met nog meer feest geweld dan jullie van ze gewend zijn. Een mega
mainstage met naast internationale
top dj’s voor het eerst ook live artiesten en veel vogelvrije gekkigheid
en randprogrammering! Het Vogelvrij Festival is op weg naar de eerste uitverkochte editie! De organisatie heeft voor de editie dit jaar weer
een keur aan topartiesten vastgelegd. 12 uur lang vind je op de mainstage de crème-de-la-crème op
het gebied van EDM, house, deephouse, minimal en techno. Onder
andere Dyna, The Darkraver, Justin
Mylo, Mesto en GirlsLoveDJ’s maken hun opwachting. Voor het eerst
zijn er ook live optredens van artiesten op het festival. Niemand minder dan Lil Kleine en Mr. Polska
maken hun opwachting! Dat wordt
1,2,3,4 losgaan! Buiten de gigantische mainstage zijn er ook andere activiteiten en muziekstromingen
op het festivalterrein te vinden. In
de Silent Disco kan je genieten van
de lekkerste minimal, deephouse en
techno van In De Diepte. Bij de te
gekke feest caravan van Afternoon

Disco Delight is het fulltime happiness en gek doen op opzwepende
Italo Disco en warme Amerikaanse
House. De organisatie heeft dit jaar
flink in het licht en geluid geïnvesteerd. Sinds vorig jaar werkt het Vogelvrij Festival samen met het bedrijf Energy Productions. De samenwerking met dit productiebedrijf, dat
o.a. ook de podia’s op festival als Extrema Outdoor en Soenda Festival
verzorgt, is dit jaar verder geïntensiveerd. Wat er precies gaat gebeuren houdt de organisatie nog even
geheim tot het festival, maar dat
het spectaculair wordt staat vast.
Ook nieuw op het festival is de Food
area. In verschillende foodtrucks
worden o.a. snacks, Turkse pizza’s,
healty food en ijs aangeboden. De
bezoekers kunnen genieten van het
eten in een relaxte lounge area onder een mega overkapping. Met de
heerlijke muziek van Afternoon Disco Delight op de achtergrond wordt
dit puur genieten! De weersvooruitzichten voor het festival zien er goed
uit. Zoek je verkoeling in de schaduw, dan kan je terecht onder de
mega overkapping bij de food area.
Mocht er toch een verdwaald drupje regen vallen, dan sta je hier ook
droog. Er zijn kluisjes aanwezig om
je spullen veilig in op te bergen zodat deze niet vogelvrij zijn. De vlieg-

komer ‘Herstelteam 2’. Direct bij het
begin van de avond werd duidelijk dat ‘Ons Uithoorn’ van plan was
goed te scoren. Na de eerste serie van twee keer tien vragen bezetten zij samen met ‘PvdA Uithoorn’ en ‘We rotzooien maar wat
an’ de gedeelde eerste tot en met
derde plaats. Na de tweede serie
nam ‘Herstelteam 2’ de kop over en
‘Hé een kasteel’ bezette de tweede plaats. De winnaar van de vorige
ronde in mei, ‘Ik trap op mijn fietsje’, trad in gehavende conditie aan
en kwam niet verder dan de laatste
plaats. In de derde serie wist ‘Ons
Uithoorn’ de meeste punten te scoren en zij namen daarmee de koppositie over. ‘Herstelteam 2’ zakte
naar de tweede plaats met drie punten achterstand. De vraag was of de
vierde serie voor de koplopers net
zo succesvol zou zijn als de derde.
Bij het bekend maken van de uit-

slag bleek ‘Ons Uithoorn’ opnieuw
de hoogste score te hebben gehaald, op de voet gevolgd door ‘We
rotzooien maar wat an’. Daarmee
schreef ‘Ons Uithoorn’ deze tweede ronde op zijn naam en veroverde daarmee ook de eerste plaats in
de competitie. De volledige uitslag
was als volgt:
1. ‘Ons Uithoorn’: 64 punten; 2 en 3.
‘We rotzooien maar wat an’ en ‘Herstelteam 2’: 57 punten; 4 en 5. ‘Hé
een kasteel’ en ‘PvdA Uithoorn’: 55
punten en 6. ‘Ik trap op mijn fietsje’:
45 punten.
De stand na twee ronden: 1. ‘Ons
Uithoorn: 11,5 punten; 2. ‘Ik trap op
mijn fietsje’: 8 punten en 3. ‘We rotzooien maar wat an’: 7,5 punten.
De volgende rondes voor de PvdA
KroegKwis-competitie 2016 zijn op
de woensdagen 31 augustus, 21
september en 23 november in Herbergh 1883 aan de Schans. Er is
nog plaats voor enkele teams. Inschrijven kan op pvdapubquizz@
gmail.com en het inschrijfgeld bedraagt €10,- per team van maximaal
vijf spelers.

tijd is aanstaande zaterdag van
14.00 tot 02.00. De organisatie verwacht veel meer bezoekers dan de
afgelopen jaren. Wil je niet in de rij
staan, zorg er dan voor dat je op tijd
komt! Het festival is per auto (gratis parkeren), fiets en openbaar vervoer goed te bereiken. Na afloop rijden er pendelbussen richting Uithoorn busstation. Voor de late beslissers heeft het Vogelvrij Festival

nog een klein stapeltje kaarten beschikbaar die aan de deur worden
verkocht. Wil jij zeker zijn dat je binnenkomt, koop dan vandaag nog je
ticket in de voorverkoop (23,-) via
www.vogelvrij-festival.nl, onze Facebook pagina of Primera. Op=op!
Check onze website www.vogelvrijfestival.nl en volg ons via Facebook,
Twitter en Instagram voor het laatste nieuws en alle festivalinfo.

Goed geschoten...
In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.
Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan
het naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@
meerbode.nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto...

IVN-zomeravondfietstochten
Regio - IVN-afdeling De Ronde
Venen en Uithoorn organiseert op
dinsdag 5 juli alweer de tweede zomeravondfietstocht van dit jaar. We
vertrekken om 19.15 u vanaf het
Raadhuisplein in Mijdrecht. Verheugt u zich ook alweer op lange
zomeravonden? Wat is er dan mooier als er met de fiets op uit te trekken en te genieten van de natuur.
Elke avond is er een andere route in
de omgeving van ons mooie veenweidegebied. Ontdek samen de bijzonderheden van dit unieke landschap o.l.v. IVN-natuurgidsen.
De volgende en laatste tocht is op
2 augustus. Opgave niet nodig.
Afstand: circa 23 kilometer. Info:
Anja de Kruijf, tel. 0297-261628.

vertelde zeer gedreven over vrijeschoolonderwijs. Hierna was er
ruimschoots de tijd om vragen van
belangstellende ouders te beantwoorden en ontstond hier en daar
zelfs al levendige discussie. Deze
avond werd hiermee een bijzondere
avond, omdat ze echt het startpunt
kan zijn van een nieuwe school.
In zo’n drie maanden tijd is inmiddels al een lijst aangelegd van 70
geïnteresseerden, van wie een aantal hun kind(eren) alvast vrijblijvend opgegeven hebben. De lijst
met aangemelde kinderen telt nu
57 kinderen. Deze getallen zeggen
veel over de behoefte aan dergelijk
vernieuwend onderwijs in deze omgeving en dus wordt verder gegaan
met de plannen een Vrije School van
de grond te krijgen. Hiertoe gaan
gesprekken gevoerd worden met
onder andere de gemeente. Verder
is het belangrijk dat er veel ouders
bereikt worden zodat er een flinke
lijst komt met (vrijblijvende) aanmeldingen. Het aantal aanmeldingen geeft de school ten slotte bestaansrecht. Het streven is om in
het schooljaar 2017-2018 van start
te gaan. Kinderopvang of een Vrije
Speelklas (peuterspeelzaal op de
vrije-school-manier) worden ook
meegenomen in de plannen. Een
nieuwe informatieavond in het najaar wordt binnenkort gepland.

Mispoes!
Regio - Vanochtend stapten ik mijn tuin in en zag tot mijn grote afkeer dat onze kat ‘n vogeltje te pakken had. Je kunt zeggen ‘dat is de
natuur’ maar ik kan daar toch slecht tegen. Bovendien was het geen
‘gewoon’ vogeltje maar ’n IJsvogel! Het arme beestje zat plat op de
grond, het bekje open en het verroerde zich niet. Onze kat zat op nog
geen 10 centimeter van z’n prooi af. ‘Dit kan ik toch niet laten gebeuren maar hoe ga ik dit aanpakken’? Gelukkig kon ik onze kat een
moment afleiden en pakte het vogeltje voorzichtig op om het vervolgens veilig in ons kweekkasje te zetten. Hier kon het beestje rustig
bijkomen van de schrik en liep het geen risico opnieuw door onze kat
gepakt te worden. Gelukkig bleek de vogel niet gewond en kon het
weer spoedig de vrije natuur in. Wie kan dat nu zeggen: “ik had een
IJsvogeltje in mijn handen”! Niet één maar twee geluksvogels!
Joke vasn Diemen
Alexandra Zijlstra

summer sale OPRUIMINGS
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• MATRASSEN
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• BEDBODEMS

• DEKBEDDEN

• BOXSPRINGS

• LINNENKASTEN

• LEDIKANTEN

• KINDERBEDDEN

• BEDTEXTIEL

...EN MEER
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TOT

70%
KORTING

ZATERDAG 2 JULI

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984
Donderdag koopavond

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

morpheus.nl

De Gemeenteraad van
Uithoorn informeert u
over zijn activiteiten

Kijk voor meer informatie op www.uithoorn.nl. Volg de raad op Twitter, via @RaadUithoorn

Een steentje bijdragen aan de samenleving
zich aan moet houden. Dat
beperkt onze beleidsvrijheid.”
Boonman: “Wat ik minder
vind, is dat als ik overtuigd
bent van een zaak ik deze niet
altijd kan ‘binnenhalen’. Dat
is vooral vervelend als dat niet
gebaseerd is op de inhoud,
maar op het politieke ‘spel’.”

Frans Boonman, Fractie Ons Uithoorn (links) en
Ferry Hoekstra, Fractie Gemeentebelangen (rechts).

Ferry Hoekstra raakte per toeval in gesprek met
de fractievoorzitter van Gemeentebelangen.
Voor hij het wist, stond hij op de kieslijst.
Frans Boonman was al politiek actief vanuit de
overtuiging “dat het binnen Uithoorn anders kan
en moet”. Niet veel later werd hij raadslid voor
Ons Uithoorn. Beiden zitten sinds 2014 in de
gemeenteraad. Hoe is het ze tot nu toe vergaan?
Meneer Boonman, wat
bedoelt u precies met
“dat het binnen Uithoorn
anders kan en moet”?
Boonman: “Ik vind dat het
gemeentebestuur dichter
bij de inwoner moet worden

gebracht en ben ervan overtuigd dat dit kan. Daarom
vind ik het van belang om
midden in de samenleving te
staan en stem mijn acteren
af op wat ik daar tegenkom.”
Hoekstra: “Het is ook mooi

om mee te kunnen praten
en beslissen over keuzes die
gemaakt moeten worden om
zo een steentje bij te dragen
aan diezelfde samenleving.”
U bent nu twee jaar raadslid, wat is u tegengevallen?
Hoekstra: “Wat ik vind tegenvallen zijn de beperkingen
waar wij als gemeenteraad
tegenaan lopen in de beleidsen besluitvorming. Er is een
overkoepelende wet- en regelgeving waar een gemeente

Wat hebben jullie tot nu
toe wél ‘binnengehaald’?
Boonman: “Onze ‘successen’
zijn niet altijd voor iedereen
zichtbaar, maar we hebben
ons nadrukkelijk beziggehouden met gymonderwijs
en sportzalen, veiligheid en
onderhoud van de Vuurlijn
en het meer faciliteren van
evenementen.”
Hoekstra: “Ik ben trots
op de uitvoering van het
VSP De Kwakel en op de
oplevering van het eerste
deelproject van het Masterplan Dorpscentrum.”
Wat vindt u zo leuk aan
het ‘Raadslidmaatschap’?

Boonman:
“Ik vind het van belang om midden
in de samenleving te staan.”
Boonman: “De menselijke
kant van het met elkaar
omgaan en het wisselen
van argumenten. De relatie
tussen de raadsleden onderling is goed. We kunnen een
verschil van inzicht hebben,
maar tegelijkertijd goed met
elkaar door een deur.”
Hoekstra: “Daar sluit ik me
volledig bij aan. Ondanks
dat de fracties op sommige
vlakken van mening verschillen, blijven de onderlinge verhoudingen goed.”
U bent halverwege het
raadslidmaatschap, wat
wilt u nog bereiken?
Boonman: “Ons cultureel
erfgoed gaat me bijzonder
aan het hart. Daarnaast
vind ik dat we zorgvuldig
moeten omgaan met onze

Hoekstra: “De overkoepelende wet- en
regelgeving beperkt onze beleidsvrijheid.”

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

woonomgeving. Daar wil
ik me de komende twee jaar
voor inzetten.”
Hoekstra: “Ik wil dat er nog
deze raadsperiode een vervolg wordt gegeven aan de
uitvoering van het Masterplan Dorpscentrum. Tot op
heden zit hier door externe
ontwikkelingen nog weinig
vooruitgang in.”
Hoe ziet u uw politieke
toekomst?
Boonman: “Ik zie mijzelf niet
echt als politicus dus wat de
toekomst wat dat betreft gaat
brengen, zullen we moeten
zien. Wel wil ik in een of
andere vorm wat voor de
samenleving blijven doen.”
Hoekstra: “Ik zou graag nog
een volgende periode als
raadslid willen meemaken.
Het geeft mij zoveel
voldoening om op deze
manier betrokken te zijn
bij de samenleving.”

RAADSAGENDA
Datum: 30 juni 2016
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

Integrale behandeling
van de rekening 2015,
1e voortgangsrapportage
en de kadernota 2017,
19.40 uur

*Let op: de tijdsduur per
onderwerp is een inschatting.
De eerstvolgende raads
vergadering is op donderdag
29 september 2016.
Alle commissievergaderingen
vinden plaats in de week
van 12 september 2016.
Op www.uithoorn.nl kunt
u vergaderingen van de
gemeenteraad terugluisteren.
Volg ons op Twitter
@RaadUithoorn.
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AMSTELPLEIN VIERT

25
jarig

BESTAAN

Openlucht ‘Flatconcert’ door orkest KnA
dat de vereniging dit jaar het 100-jarig jubileum viert. Het jubileumseizoen
is nog niet ten einde maar het orkest
begint aan het zomerreces. Tijdens
het concert op 5 juli kunt u langs de
waterkant genieten van mooie klassiekers en populaire muziekstukken zoals ‘The Pirates of the Carribe-

an’, ‘Frozen’, ‘Riverdance’ en meer. Het
voorprogramma wordt verzorgd door
straatmuzikant Ionel Vasile en door
het leerlingenorkest van KnA. Neemt
u een kleedje en een picknickmandje
met drankjes en n ten mee. Het concert begin om 20.00 uur, u bent van
harte uitgenodigd!

Open Dag Tuin Bram de Groote

Uithoorn - Zondag 3 juli is het
weer open dag bij de Tuin van Bram
de Groot. Het is nu volop zomer in
de Tuin Bram de Groote en dat staat
gelijk met heel veel kleur. De natte periode heeft gezorgd voor een
groei-explosie. Alle borders staan in
bloei: klaprozen, vingerhoedskruid,
gele ganzenbloem, komkommerkruid, phacelia en nog veel meer.
Bij de paddenpoel zijn de grote boterbloem, de wateraardbei en het
duizendguldenkruid te bewonderen. U bent weer van harte welkom tussen 13 en 16 uur. De Tuin
Bram de Groote ligt in Uithoorn op
de hoek van Boterdijk en Elzenlaan.
U kunt naar binnen via de zijingang
tegenover de werkschuur (Elzenlaan 27). Fietsen kunnen worden
gestald bij de werkschuur. De toegang is gratis.

Nestor Willem neemt afscheid van
Groengroep KDO
De Kwakel - Na 22 jaar nam de 80
jarige Willem Klijn afscheid van zijn

kettingzaag en kantenmaaier. Eerst
als raper van Ons Doeltje het klup-

blad van KDO. En de laatste 15 jaar
ook als vrijwilliger van de groengroep van KDO dat is een groep
van gepensioneerden die op maandag morgen allerlei werk doen rond
om de velden in De Kwakel. Zijn
collega s hebben reeds op gepaste wijze Willem en zijn vrouw Leida
in het zonnetje gezet tijdens de koffie maandag jl. Ze hadden gebakje s
laten maken met een foto van hem
met de kettingzaag in een boom dat
viel er goed in.
Ook hadden zijn Collega s geen
bloemen maar een mooie bos Kantriet voor hem wat hij zoveel gemaaid had, ook een lekker drankje
hoorde er bij. Door het bestuur van
KDO werd hij bedankt voor zijn niet
geringe inzet van al die jaren met
een cadeaubon .

Rondeveense bedrijven tegen
Uithoornse herinrichting N196
Regio - De Vereniging Industriële
Belangengemeenschap De Ronde
Venen (VIB) heeft jongstleden donderdag bij de ‘Commissie voor Bezwaar en Beroep van de gemeente Uithoorn’ namens haar leden
een toelichting gegeven op het eerder ingediende bezwaarschrift tegen het verkeersbesluit van de gemeente Uithoorn. Dit besluit heeft
ten doel het autoluw te maken van
het dorpscentrum Uithoorn. Dit
moet bereikt worden door een (tijdelijke) herinrichting van de N196
(oude N201). Bovendien wordt de
route door Uithoorn gesloten verklaard voor vracht- en landbouwverkeer. Het gevolg van deze ingreep
is dat er nog meer verkeer gebruik
zal en moet maken van de nieuwe

N201 met als gevolg een nog groter
wordende congestie op deze N201.
De aanvankelijk positief ogende effecten van de omgelegde N201 per
mei 2014 blijken nu te worden gelogenstraft door de aantrekkende economie. Het gevolg hiervan is
een sterk toegenomen congestie op
het Utrechtse (tweebaans) deel van
de N201. Uit recente tellingen blijkt
dat nu al de voor 2020 geprognotiseerde verkeersintensiteiten worden bereikt. Dit effect is klaarblijkelijk niet onderkend door de provincie
Utrecht, gezien het ontbreken van
aangetekend bezwaar tegen het bestreden verkeersbesluit van de gemeente Uithoorn. Als gevolg van het
verkeersbesluit zal naast doorgaand
verkeer, zal ook een deel van het lo-

kale bestemmingsverkeer noodgedwongen via de N201 dienen om te
rijden. De negatieve effecten van dit
extra verkeer op N201 worden nu
feitelijk afgewenteld op de directe
omgeving c.q. buurgemeenten. De
verslechterende doorstroming op de
N201 zal een negatief (economisch)
effect hebben op de bedrijven in die
buurtgemeenten, maar ook op de
bedrijven in Uithoorn zelf. De VIB
verzoekt de commissie daarom met
klem de gemeente Uithoorn te adviseren het omstreden Verkeersbesluit te heroverwegen. De commissie verwacht ongeveer 8 weken
nodig te hebben om te komen met
haar (niet bindend) advies. De bedrijven in De Ronde Venen wachten
dit besluit met spanning af.

Nieuws van SeniorWeb DRV
Regio - Windows 7 of 8.1 opwaarderen (upgrade) naar Windows
10 kan nog gratis tot 29 juli 2016,
daarna moet voor de upgrade betaald worden. Wie dat niet wil of niet
kan hoeft zich voorlopig nog geen
zorgen te maken. Pas op 11 april
2017 stopt Microsoft de ondersteuning van Vista. Op 14 januari 2020
gebeurt dat voor Windows 7 en op
20 januari 2023 voor Windows 8.1.
E.e.a. betekent dat gebruikers van
die versies na die datum geen beveiligingsupdates meer krijgen .
Nog hulp nodig? Elke maandag- en
woensdagmiddag van 2 tot 4 staat
SeniorWeb in de bieb te Mijdrecht
nog steeds klaar voor de seniorwebber.
Het cursusprogramma dit najaar
in de bieb te Mijdrecht:

- Windows 10 basis, internet en
email. Vier maandagochtenden
te beginnen 22 aug.
- Windows 10 bestandsbeheer.
Vier maandagochtenden te beginnen 19 sept.
- Windows 10 basis, internet en
email. Vier woensdagochtenden
te beginnen 19 okt.
- Windows 10 bestandsbeheer.
Vier woensdagochtenden te beginnen 16 nov.
Het cursusprogramma dit najaar
in het buurtnest in Uithoorn:
- Windows 10 basis, internet en
email. Vier dinsdagmiddagen te
beginnen 6 sept.
- Windows 10 bestandsbeheer.
Vier dinsdagmiddagen te beginnen 4 okt.

- Windows 10 basis, internet en
email. Vier donderdagmiddagen
te beginnen 27 okt.
- Windows 10 bestandsbeheer.
Vier donderdagmiddagen te beginnen 24 nov.
SeniorWeb DRV zoekt ook nog vrijwilligers die zich als docent willen
aansluiten. Het gaat om mensen die
kennis hebben van de verschillende Windows versies op laptops en
desktops. Die weten hoe Android
of Apple tablets en mobieltjes in
elkaar zitten, hoe Facebook op die
apparaten werkt en die kennis weten over te brengen. Voor informatie
0297-282938 of 06 5345 4196 of een
mailtje naar seniorwebdrv@gmail.
com. Kijk ook eens op www.seniorwebderondevenen.nl

AH Jos van den Berg,
trekpleister van het winkelcentrum
Uithoorn - Winkelcentrum Amstelplein met meer
dan twintig winkels, viert in september haar 25-jarig
bestaan. Vooruitlopend daarop zetten wij de verschillende winkels eens in het zonnetje; elke week een.
Hoelang zijn ze al in het winkelcentrum, wat hebben
ze te bieden voor hun klanten en hoe willen de winkeliers die ook in de toekomst behouden? Hoe zien
zij de verdere ontwikkeling van het winkelcentrum?
En zo meer.
Jos van den Berg behoort niet tot de eerste winkels
die zich gevestigd hebben in winkelcentrum Amstelplein, maar is wel de bekendste in de omgeving. Jos
van den Berg nam in 2007 de toenmalige AH als franchiser over en heeft in de loop der jaren tot ver buiten
de regio bekendheid gekregen, bijvoorbeeld als de
beste zelfstandig ondernemer van Noord-Holland in
2011 en zelfs van Nederland! Maar meer nog vanwege ontelbare aantrekkelijke winkelacties, het organiseren van kinderpartijtjes in de passage, het begroeten en uitzwaaien van Sint Nicolaas, sponsoring van
allerlei verenigingen en goede doelen. Het is te veel
om op te noemen. Hij kan dat doen dankzij een trouw
en grootklanten bestand dat ook niet wordt vergeten met het winnen van prijzen, gratis shoppen en altijd wat extra’s met de feestdagen. Deze super is echt
‘super’, een werkelijke trekpleister van het winkelcentrum. Een voorbeeld van goed ondernemerschap, ook
al omdat de winkel van Jos eigenlijk sinds zijn komst
nooit echt is verbouwd. Hij moet het nog steeds doen
met de huidige (krappe) ruimte. Geen wonder dat
hij de verbouwing van het winkelcentrum met meer
ruimte erbij het liefst morgen nog in gang wil zien. “In
mijn beleving gaat het winkelcentrum op korte termijn op de schop voor uitbreiding. Dat is ook nodig

ten opzicht van het Zijdelwaardplein. Die uitbreiding
zal ongeveer vijf à zesduizend vierkant meter bedragen wat voor het grootste deel opgeslokt zal worden
door supermarkten plus een aantal winkels wat er bij
komt. Mijn super is een oud winkeltje en ik wil uitbreiden om die aan te passen aan de eisen van deze tijd.
Ik heb de afspraak met Achmea dat AH Jos van den
Berg de grootste in de regio wil worden. Maar zolang
er niks gebeurt…. Ik hou er echter aan vast dat het in
2019 klaar moet kunnen zijn. Voor zover mij bekend
blijft het winkelcentrum voor alle klanten altijd goed
bereikbaar. Ook vanuit De Ronde Venen. Dat is voor
alle ondernemers hier van levensbelang. Volgend jaar
bestaan we 10 jaar. Dan gaan we echt vlammen.” Aldus Jos van den Berg.

ALTIJD GRATIS OVERDEKT PARKEREN

Al voor de vierde keer
Zomerbridge De Legmeer
Uithoorn - En deze maal weer in
drie lijnen. In de A- lijn waren het
Cora de Vroom & Ruud Lesmeister die er met de wijn en winst vandoor gingen door de eindscore op
63,02% te bepalen. Francis Terra
& Janny Streng tipten met 59,90%
aan de zestig en werden er tweede
mee. Voor Heleen & Mees van der
Roest was het verschil groter, maar
hun 54,17% was wel goed voor een
keurige derde plaats. Ger Quelle &
Gijs de Ruiter volgden met 52,60%
op vier en de vijfde plek werd gedeeld door An & Jan van Schaick en
Gerda Schavemaker & Jaap Kenter
met voor beide paren 51,04%. In de
B- lijn een zeer goede avond voor
Ria Verkerk & Atie de Jong die met
58,33% eerste werden. Jannie Aarsman & Joke de Wit zaten daar als
tweede met 57,81% vlak achter en
ook het paar dat als derde finishte,
Ada Keur & Bep Schumacher, gaven met hun 56,77% weinig toe. Op
vier eindigden Willem Maarschalk &
Gerard van der Post met 52,08% en
Anton Berkelaar & Wil van der Meer
sloten het topsegment van deze lijn
als vijfde af met precies 50%. In de

Snorfiets
gestolen
Uithoorn - In de nacht van zondag
26 op maandag 27 juni is bij de Brillantflat een snorfiets gestolen. De
Sim Mio is zwart van kleur en het
kenteken is DGF-08-V.

Aanhouding na
bedreiging
Uithoorn - Op vrijdag 24 juni om
kwart voor zeven in de avond is een
17 jarige jongen uit Uithoorn aangehouden. De jongeman had even
daarvoor twee plaatsgenoten bedreigd bij het busstation. De meiden
hebben aangifte gedaan. De jongen is gehoord en de volgende dag
heen gezonden. Hij zal zich moeten
verantwoorden bij justitie.

C- lijn grepen Greet van de Bovenkamp & Ria Wezenberg hun kans en
konden hun dorst lessen als eerste
met 59,03%. Adrie & Ko Bijlsma waren met 56,94% om 56,25%, Klaas
Verrips & Maria Baas de baas! De
top drie snoepten hierdoor echter
zoveel procenten weg, dat er voor
de anderen slechts scores van minder dan vijftig overbleven en dat
is toch ongeveer de maatstaf voor
plaatselijke roem in de pers.
In afwachting van de kwart finales
geen voetbal op aanstaande woensdagavond dus wat let u om eens
even lekker te gaan zomer bridgen?
Plaats van handeling Dans & Party centrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. Inschrijven per
e-mail: gerdaschavemaker@live.nl
of tussen 19.15 en 19.30 uur in de
zaal. Het begint om 19.45 uur en de
kosten bedragen zes euro per paar.

REACTIE VAN EEN LEZER

Uithoorn - Op 5 juli a.s. zal het orkest
van KnA het repetitieseizoen afsluiten met een heerlijk openlucht concert aan het water tussen de flats van
Madelief, Bijvoet en Boterbloem. Het
orkest heeft een druk maar prachtig
seizoen achter de rug met vele optredens en niet in de laatste plaats door-
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REACTIE VAN EEN LEZER
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.

Waar parkeren met de
tram?
Twee jaar geleden werden de
parkeerplaatsen verwijderd op de
Wilhelminakade om de boulevard
te realiseren. Iedereen moest op
de Irenelaan of de Stationstraat
gaan parkeren. Nu komt de tram:
de parkeermogelijkheid op de
stationsstraat wordt opgeofferd:

waar gaan al die auto’s heen? Als
we nu na 17.30 uur thuiskomen
in het weekend zijn we de klos:
geen parkeerplaats. Hoe gaat dat
als de trambaan er is?
Irma Verpoorten - de Winter
Uithoorn
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Reunie Alkwin Kollege 50 jaar!
Uithoorn - Als afsluiting van een zeer geslaagd jubileum jaar, vond
op zaterdag 25 juni de reünie plaats voor oud-leerlingen en oudmedewerkers. Het gouden Alkwin was prachtig versierd. Ruim 1000
oud-leerlingen en medewerkers konden elkaar, soms na vele jaren,
ontmoeten, met je jaargenoten op de foto en speuren in het Alkwin
archief naar foto’s. Het was de afsluiting van een geweldig feest..

“Het was de afsluiting van een geweldig feest”
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ste instructies te ontvangen waarbij
men tijdens de ‘inspiratiesessie’ tevens een (gesponsord) kledingpakket in ontvangst kon nemen.

AKU-leden jureren bij het
EK Atletiek in Amsterdam
Vervolg van de voorpagina.
Dat houdt in dat je van alle takken
in de atletiek kennis moet hebben
wat het betreffende sportonderdeel
inhoudt, welke werpmiddelen, toestellen en verdere attributen er bij
gebruikt worden. De beste daarin
kunnen het ook tot wedstrijdleider
en scheidsrechter schoppen, kijk
maar bij Arnold,” vertelt De Jong.
“Als je interesse hebt om als jurylid
te willen deelnemen aan zo’n evenement, kan je dat aangeven bij
de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU). Als je daarvoor
geschikt wordt bevonden moet je
een cursus volgen met aan het einde een proeve van bekwaamheid.”
Arnold: “Als scheidsrechter sta je in
het belang van de atleet en controleer je de juryleden als er iets misgaat of een protest wordt ingediend.
Dan moet je dat gaan beoordelen
en een afweging maken.” Ook het
materiaal waarmee onderdelen van
de sport worden beoefend, zoals bij
speerwerpen, discuswerpen, kogelstoten of de estafetteloop, worden
nauwkeurig aan metingen, grootte en gewicht onderworpen door
een materialencommissie of al deze bij wedstrijden te gebruiken materialen wel aan de (inter)nationale norm voldoen. “Daarbij gaat het
tot op grammen en onderdelen van
millimeters,” legt Peter uit. “Het is
allemaal heel strikt geregeld en er
wordt streng op toegezien dat al-

les heel eerlijk verloopt. Het luistert
dus allemaal heel nauw. Dat betekent dat je heel goed in de materie
thuis moet zijn wil je erover kunnen
oordelen en bepalen of het aan de
norm voldoet.”
Begeleiding tot het toilet
“We kunnen in feite op elk onderdeel jureren, maar bij het EK zijn we
met collega juryleden voor een bepaald onderdeel aangewezen. Naar
het EK toe is het traject om te kunnen jureren ruim twee jaar geleden
al ingezet. De begeleiding is onder auspiciën van de atletiek unie,”
legt Rick Duifhuis uit. “ Zo zijn Peter en ik bij het EK aangewezen om
te jureren bij de ‘lange werponderdelen’. Dat is speerwerpen, discuswerpen en kogelslingeren. Daar focussen wij ons ook op, zowel bij de
kwalificaties als de finales. Arnold
heeft als onderdeel kogelstoten.
Met de andere elf Nederlandse juryleden die uit alle windstreken komen vormen we dus een team dat
zich voorbereidt op dat specifieke
onderdeel. Andere teams hebben
bijvoorbeeld het verspringen, hinkstapsprong, hoogspringen, de hardloopafstanden en dergelijke toegewezen gekregen daarbij te jureren. Tijdens het EK moeten we elf
keer jureren. Het hele jurycorps is
een gezelschap dat bestaat uit Nederlanders maar ook buitenlanders.
Elk van de juryleden heeft een eigen
taak als onderdeel van de sport-

activiteit. Bij het discuswerpen bijvoorbeeld is er iemand die kijkt of
het bij de aanvang goed gaat en
niet een extra draai wordt genomen; maar ook iemand die toezicht
houdt dat de lijn met de schoen niet
wordt overschreden, alsook iemand
die de afgelegde afstand meet die
de disc in het veld aflegt en iemand
die checkt of het een geldige worp
is. Er zijn ook mensen die de atleet
begeleiden en die met hem of haar
naar (tot) het toilet gaan om te voorkomen dat hij of zij daar misschien
(verboden) stimulerende middelen
gebruikt. Dat alles kan nooit door
één man of vrouw alleen worden
gedaan.” Er wordt ook toegezien of
de atleten zich houden aan de voorgeschreven voorbereidingstijd. “Ze
hebben maar een minuut de tijd om
zich voor te bereiden op de uitvoering van hun sportprestatie. De laatste 15 seconden gaat de gele vlag
omhoog en dan moet de atleet zijn
of haar poging in gang zetten. Er
wordt streng op gelet dat die tijd
niet wordt overschreden want dan
is de prestatie ongeldig,” vult Peter aan. Al met al vergt het EK Atletiek een enorme organisatie en de
drie leden van AKU zijn er bij. Daar
zijn ze terecht maar wat trots op! Ze
hebben kort geleden een generale
repetitie gehad bij het NK en daar
ging alles goed. Maandag 27 juni waren alle juryleden en vrijwilligers door de organisatie van het EK
in de RAI uitgenodigd om de laat-

Vijfmaal winst voor UWTC

peloton bleef de hele wedstrijd bij
elkaar en een eindsprint moest uitmaken wie Nederlands kampioen
ging worden. Er waren tijdens de 60
km lange wedstrijd een flink aantal uitlooppogingen geweest zonder
succes. Tromp uit Kudelstaart ging
de eindspurt op ruim 300 meter
voor de eindstreep aan, maar werd
op de meet geklopt door de sterke
Benno Pauw, die Nederlands kampioen werd. John Tromp werd 2e en
Aart Stigter 3e.

Regio - Wat een topweekend voor
de wielrenners van UWTC. Stijn en
Lorena mochten beide 2x op het podium plaatsnemen en Jetze Plat is
Nederlands Kampioen handbiken
geworden! En ook Guus Zantingh
behaalde zijn eerste winst van 2016,
na een lang herstel van een blessure. Zet daarbij ook nog de winst van
Jeroen Breewel op 22 juni in Didam
en de teller komt nog hoger uit!
Ronde van Volendam
Nieuweling Stijn Ruijter reed zaterdag 25 juni de hele wedstrijd in het
peloton en met nog anderhalve ronde voor de boeg sprong hij weg. Hij
sloeg een mooi gaatje dat niet meer
dichtgereden kon worden. Solo ging
hij over de meet om daarna de bloemen te mogen ontvangen van de in
Volendamse klederdracht gestoken
ronde missen. En nog meer succes
vanuit Volendam. Bij de dames reden de junioren en elite bij elkaar.
De meeste vluchtpogingen werden
weer ongedaan gemaakt. In de laatste 3 rondes wist één dame weg te
komen en ook weg te blijven. Lorena finishte als derde.
Afsluiting van een NK week
Stijn Ruijter heeft op 22 juni het NK
tijdrijden bij de nieuwelingen gereden. Na een zorgvuldige voorbereiding waaronder twee keer het parcours verkennen en voorzien van
een dicht achterwiel, startte hij voor
de 17 kilometer rond Middelharnis.
Stijn reed een strak tempo en stond

lang op de derde plaats. Maar op
het laatst wisten nog drie renners
een snellere tijd te noteren, zodat
Stijn uiteindelijk zesde van Nederland werd. Een prima resultaat voor
deze Uithoornse kanjer!
Ook het NK voor elite zonder contract is zaterdag 25 juni verreden op
Goeree-Overflakkee. Lang was hier
een 3-tal renners en later een 2-tal
weg, met een maximale voorsprong
van ruim 1 minuut. Maar in de laatste kilometer kwam het peloton er
toch nog overheen. Jeroen Breewel
en Steven Stenekes reden de hele
wedstrijd in het peloton en werden
28e en 68e.
NK handbiken
Zaterdag 25 juni is ook het NK handbiken verreden. De handbikers reden onder regenachtige omstandigheden in het Brabantse Bladel. Na
een demarrage van Tim de Vries uit
Vinkeveen kon Jetze Plat het gaatje
dichtrijden en er overheen gaan. In
een poging om er weer bij te komen
vloog Tim uit de bocht. Jetze kwam
dus solo over de streep en mag zich
een jaar lang Nederlands Kampioen noemen! Tim eindigde als 4e.
En Jetze en Tim hebben afgelopen
week beide te horen gekregen dat
ze geplaatst zijn voor de Paralympische spelen in Rio.
NK politie
John Tromp reed vrijdag 24 juni het
NK politie, boven 50 jaar, op de Nedereindseberg te Nieuwegein. Het

Nieuw-Vennep
Lorena Wiebes won zondag 26 juni
de wedstrijd in Nieuw Vennep. Deze
wedstrijd is onderdeel van de grote
drieluik georganiseerd door de Bataaf. Lorena staat nu aan de leiding
in het klassement en heeft de roze
leiderstrui in ontvangst genomen.
Ronde van Warmenhuizen
Zondag 26 juni stond Stijn Ruijter wederom aan de start van een
koers in Noord-Holland. Samen met
2 renners wist hij naar de kopman in
koers toe te rijden. En met zijn vieren wisten zij uit de greep van het
peloton te blijven. In de eindsprint
was Stijn de snelste en hij mocht na
de huldiging een ereronde maken in
een fraaie cabrio. Een mooie dubbelslag voor Stijn dit weekend! Het
slotnummer in Warmenhuizen waren de 90 kilometers voor de elite,
beloften en amateurs, met namens
UWTC Jeroen Breewel, Steven Stenekes en Niels Ruijter. Steven werd
9e, Jeroen 18e en Niels 37e.
Veteranen
Ook de UWTC veteranen Leen Blom,
Ben de Bruin, John Tromp, Piet Rewijk en Guus Zantingh waren dit
weekend op wedstrijd. Op zaterdag
25 juni stonden de renners aan de
start in Amersfoort. Bij de 68+ veteranen werden er veel acties ondernomen en met nog 6 ronden te gaan
waagde Guus Zantingh een poging
en kreeg hij 4 renners mee. Met z’n
vijven bouwden ze een voorsprong
op en achter deze kopgroep ontstond er een tweede groep van 4
renners met daarbij Leen Blom. Zowel de eerste als de tweede groep
bleven uit de greep van het peloton.
De wedstrijd werd gewonnen door

Groots evenement
Rick, Arnold en Peter hopen op veel
belangstelling en toeschouwers.
Rick: “De NOS gaat het helemaal
op radio en TV brengen. Het wordt
op sportgebied het grootste evenement dat ze ooit in geluid en beeld
hebben gebracht. Naar schatting
zullen er 150 miljoen mensen het EK
kunnen zien en volgen. Ook als jury
kom je daarbij vaak op het scherm.
Vandaar dat we op ons uiterlijk, kleding en houding moeten letten en
niet in je neus moet peuteren… En
mocht bijvoorbeeld Dafne Schippers een goede prestatie neerzetten
en misschien wel Europees Kampioen worden, mogen we ons niet te
buiten gaan in juichen en springen.
Wij zijn immers onpartijdige juryleden! Leuk is dat ook de stad Amsterdam helemaal mee gaat in dit
evenement. Een mooie promotie natuurlijk voor de stad. Daarom speelt
zich niet alles alleen af in het Olympisch Stadion, maar wordt een aantal kwalificatiewedstrijden gehouden op het Museumplein en wordt
de halve marathon gelopen door het
Vondelpark en een bekend deel van
de stad.
Men hoeft geen entree te betalen
om dat te zien. Iedereen kan gratis langs de route staan en op het
Museumplein de sportieve prestaties bijwonen. Voor het finales in het
Olympisch stadion moet je natuurlijk wel een ticket kopen. Overigens
zijn het stadion en de bijvelden voor
dit EK helemaal aangepast. Kunstgras is tijdelijk verwijderd en vervangen door echt gras, om maar
wat te noemen.”
Helaas doen er geen sporters mee
van AKU, waar enkele jaren geleden bijvoorbeeld een Eva Lubbers
en Helen en Linda van Rossum de
Olympische limiet wel hadden gehaald om deel te nemen aan de
Spelen van 2012 in Londen.
Er zijn verder ook geen vrijwilligers
bij het EK die banden hebben met
AKU. Aan dit EK nemen veel grote
namen van sporters deel die op atletiek gebied iets betekenen. Kortom, de top van de Europese atletiek
komt naar Amsterdam. Wie meer wil
weten over dit EK kan op de website www.amsterdam2016.org zijn
hart ophalen.
Aan het evenement doet de grootste ploeg Nederlandse atleten van
weleer mee. Inmiddels is de grens
van 100.000 verkochte kaarten overschreden. Het EK wordt omlijst door
veel entertainment en muziek waardoor het een extra dimensie krijgt.
Guus Zantingh uit Mijdrecht en hij
behaalde hiermee zijn eerste overwinning van dit seizoen. Leen Blom
behaalde een 8e plaats. Bij de
60+ veteranen werd Ben de Bruin
13e en Piet Rewijk eindigde in het
peloton. Op zondag gingen de veteranen naar Gouda. Guus Zantingh
reed opnieuw naar het podium bij
de 68+ en werd 2e. Leen Blom werd
11e. Bij de 60+ werd John Tromp 6e
en Piet Rewijk kwam in het peloton
over de eindstreep.
Bike Physics tijdritcompetitie
De Bike Physics tijdritcompetitie is weer afgesloten. Vier tijdritten, van 12 en 16 km, organiseerde UWTC in mei en juni. De tijdritcompetitie heeft een kern van trouwe deelnemers, die nu alweer voor
het derde jaar hebben meegedaan.
De 50 startplaatsen per avond waren ook dit jaar alweer vroeg volgeboekt. De tijdritcompetitie had dit
jaar weer een sterk deelnemersveld.
In de competitie (14-18 jaar) ging
de winst naar junior Sven Nijhuis uit
Wilnis. Hij won de laatste tijdrit, en
zette de andere avonden ook steeds
een scherpe tijd neer. Armando van
Bruggen zakte terug in het klassement naar de 3e plaats. De ondankbare vierde plaats in deze groep
ging naar Stijn Ruijter. Stijn is nog
jong, maar een goede tijdrijder.
Met zijn eindtijd in het klassement
zou hij bij de 19-39 groep gewoon
derde geworden zijn in het klassement! Bart de Veer werd 5e en Ian
vd Berg 9e. De groep 19-39 werd
overheerst door leden van GWC de

Thamen honkballers
winnen van Herons
Uithoorn - Afgelopen vrijdag 1 juli jl, kwam Herons uit Heerhugowaard op bezoek aan de Vuurlijn
en de Thamen honkballers waren
op jacht naar de winst. Beide teams
weten in de eerste inning niet te
scoren en ook in de eerste helft van
de tweede inning weet Herons niet
te scoren op het prima werpen van
Hoekstra. Groen bereikt in de gelijkmakende tweede inning het eerste honk met vier wijd. De bal die
Koole richting de kortestop slaat
kan niet goed verwerkt worden door
een “bad hop” en beide heren zijn
safe op hun honk. Groen gaat uit
bij een steelpoging en Koole komt
op het tweede honk. Vogelaar slaat
een honkslag waarop Koole kan
scoren, 1-0. Hagendoorn slaat nog
een tweehonkslag maar beide heren weten niet meer te scoren. In
de derde inning komt er maar één
honkloper van Herons met vier wijd
op de honken. Een perfect verwerkte stootslag door Rikken op eerste
honkman Schouten zorgt voor een
schitterende nul. De overige twee
slagmensen gaan uit met drie slag.
Beide teams weten in de vervolg innings niet te scoren.
Vierde inning
Pas in de gelijkmakende vierde inning komen er weer wat punten bij
voor Thamen. Vogelaar komt met
één uit op het eerste honk door vier

wijd. Hagendoorn slaat wederom
een tweehonkslag, waarop Vogelaar kan scoren, 2-0. Hoekstra slaat
een honkslag waarop Hagendoorn
kan scoren en bereikt zelf het tweede honk doordat de aangooi naar
thuis ging, 3-0. Rikken bereikt het
eerste honk met vier wijd en Schouten slaat een tweehonkslag waarop
Hoekstra kan scoren, 4-0. Thamen
loopt in de vijfde inning uit naar een
8-0 voorsprong door onder andere
twee keer vier wijd, twee fouten aan
de kant van Herons en wederom
een tweehonkslag van Hagendoorn.
Herons weet twee punten te scoren in de gelijkmakende zesde inning door een hard geslagen honkslag langs het derde honk en een hit
in het linksveld, 8-2. Thamen weet
één punt terug te halen, Vogelaar
slaat een tweehonkslag en Hagendoorn slaat een honkslag, 9-2. In
de zevende inning wordt Hoekstra,
die een prima wedstrijd heeft staan
gooien, op de heuvel vervangen
door Rikken. Herons weet nog twee
honkslagen te slaan en dan is het
wisselen. De werper van Herons
krijgt inmiddels de nodige moeite met zijn controle en na vier keer
vier wijd, kan Groen al scoren. Met
twee uit slaat Rikken een tweehonkslag waarop er nog eens twee punten weten te scoren en dan is het
ook meteen einde wedstrijd in verband met de mercy rule, 12-2.

N. Oussoren wint eerste
jonge duivenvlucht
Regio - Zaterdag stond de eerste jongen duivenvlucht op het programma vanuit Minderhout.
Er deden 7 deelnemers mee aan deze vlucht met 263 duiven.
De duiven werden gelost om
9:45uur, omdat de eerste uren slecht
was voor de duiven.
De eerste duif werd geklokt door
Oussoren om 10:54:49 uur, de tweede duif werd geklokt door M. v/d
Hoort om 11:00:21 uur en de derde

duif werd geklokt door Th. Kuylenburg om 11:00:30 uur
Oussoren speelde niet alleen één,
maar ook twee en drie op deze
vlucht. Top!
1. N. Oussoren
2. M. v/dHoort
3. Th. Kuylenburg
4. H.C. Pothuizen
5. H. Half
6. Bosse en zn
7. J. A. G. Hendriks

Adelaar uit Hilversum. Niels Ruijter
wist hier de derde plaats op te eisen en Dennis Moolhuijsen eindigde als 7e. Bij de 40+ ging de winst
verdiend naar Jeroen Visser (Kennemerland). Sjon van de Berg werd
6e in het eindklassement. Bij de dames was de winst voor Lorena Wiebes. Lorena bleef Birgitta Roos in
drie van de vier tijdritten voor. Helaas waren zij de enige twee dames

die in aanmerking kwamen voor
het algemeen klassement. Dankzij Remco Kuijlenburg, eigenaar van
Bike Physics, kregen alle winnaars
een mooie envelop met inhoud. En
voor alle winnaars was er natuurlijk een bos bloemen van Wiegmans
bloemen uit Mijdrecht. Vele vrijwilligers waren deze 4 avonden in touw
om te zorgen voor een goed en veilig verloop van de wedstrijd.
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Paul’s Shoe Service
verhuist naar de Passage

Hofland gaat op de schop
Bewoners willen een beter verkeersplan
Mijdrecht - Vanaf 22 augustus
a.s. gaat Hofland op de schop. Dan
wordt in de straat de riolering aan
beide kanten vervangen. De werkzaamheden zullen volgens de gemeente net voor de kerstdagen
kunnen zijn afgerond. Het hoofdriool bevindt zich ongeveer ter hoogte van de parkeerplaatsen naast de
groenstrook aan de overkant van de
huizen. Het riool waar de huizen op
aansluiten ligt aan de huizenkant.
De vervanging gebeurt over de hele
lengte, vanaf de rotonde bij Dukaton tot aan de kruising met de N201.
Bewoners aan Hofland zijn door de
gemeente geïnformeerd over de
werkzaamheden. Zij konden afgelopen maandagavond tijdens een
inloop informatieavond in het gemeentehuis verder kennis nemen
van de plannen en de te verwachten herinrichting van Hofland als de
werkzaamheden aan het einde van
het jaar zijn voltooid. In een van de
vergaderruimten waren daartoe enkele wandplaten opgehangen met
de (voorlopige?) herinrichting van
Hofland. “Tijdens de werkzaamheden blijft het riool gewoon functioneren, maar het verkeer krijgt er
wel last van natuurlijk. We gaan een
eenrichting verkeer instellen vanaf de N201 richting Mijdrecht dorp.
Als dat gereed is en het wegdek
weer kan worden aangebracht is
Hofland twee weken gesloten voor
alle verkeer in verband met asfalteringswerkzaamheden,” laat woordvoerder en werkvoorbereider Robert Veenendaal weten die samen
met rioolbeheerder Roy Geurtsen
het project onder zijn hoede heeft.
Hessel ten Kortenaar is degene die
van begin tot eind de verkeersafwikkeling regelt.
Plan de campagne
Betrokken bewoners konden aan de
heren de nodige vragen stellen en
al gauw ontspon zich een levendige
discussie. Waar alle bewoners overigens blij zijn met het voornemen
de riolering te vervangen, want dat
is hard nodig, zijn de meesten niet
blij met de (huidige) verkeersafwik-

keling op Hofland. Het is er veel te
druk, te veel vrachtverkeer en landbouwverkeer dat er niets te zoeken
heeft dendert regelmatig over Hofland met voornamelijk bestemming
Industriegebied. Ook wordt er veel
te hard gereden waarbij levensgevaarlijke inhaalmanoeuvres niet zelden voorkomen. Dat zou anders
moeten worden geregeld als nu
toch het Hofland op de schop gaat
vindt men. Geen wonder dat de bewoners nu hun kans schoon zien
om samen met de gemeente om tafel te gaan zitten om een plan de
campagne op te stellen. Zij willen
dat er een beter verkeersplan komt.
Met name vrachtverkeer en landbouwverkeer zou omgeleid moeten worden via de N201, de Veenweg richting het industriegebied
als die dat tot bestemming hebben.
En niet vice versa over het Hofland,
Dukaton en de Rondweg. Dat geldt
ook voor personenwagens die niet
als bestemming Mijdrecht centrum
hebben, maar Bijvoorbeeld Wilnis Veenzijde. Woonwijken als Molenland, Proosdijland, Twistvlied en
Wickelhof zijn heen en terug goed
bereikbaar vanuit andere richtingen
waar het ook nog eens minder druk
is. Dat ontlast Hofland enorm. Voor
Wilnis kan men de N201 volgen tot
aan de kruising bij de N212 en vervolgens richting Wilnis kiezen. Omdat ook de Mijdrechtse Dwarsweg
in de spits volloopt vanaf de Veenweg is dit een goed alternatief. Vaak
wordt nu voor het gemak de afslag
Hofland genomen en de Rondweg
rond Mijdrecht. Dan loop je weer
vast op de Industrieweg. Via Hofland is dus in een aantal gevallen
een slecht gekozen route. Aldus
ideeën van bewoners die dat liefst
in woord en beeld willen terugzien
in een gedegen en aangepast verkeersplan van de gemeente.
15.000 Verkeersbewegingen
Verkeersambtenaar Ten Kortenaar
wees erop dat Hofland een van de
ontsluitingswegen van Mijdrecht is
en dat alle verkeer daarvan gebruik
kan maken. Belemmeringen, een

andere inrichting en ‘verboden’ voor
bepaalde voertuigen vergen aanpassen van het plan en eventueel
een verkeersbesluit. Vaak is het volgens hem ook niet nuttiger en veiliger om de weg anders in te richten. Hofland wordt al aangepast
omdat het trottoir aan de huizenkant met een meter wordt verbreed.
Dat houdt in dat de rijbanen smaller
worden. Dat zorgt al voor snelheidsvermindering.
Vooral bewoners die halverwege en verder in de richting van de
kruising met de N201 wonen, ervaren de overlast van het vele verkeer
het meest in de spitsuren. Bewoner Leen Combee op 186 zegt dat
hij ’s morgens niet met zijn auto de
weg op kan draaien omdat het verkeer dat niet toelaat. “Omdat het bij
de kruising te smal is rijden veel auto’s bij ons met twee wielen over het
trottoir. Toegegeven het trottoir is
veel te smal om voetgangers er veilig over te laten lopen. Maar ga je dat
verbreden gaan ze helemaal over de
stoep rijden. Terwijl aan de overkant langs de groenstrook het trottoir veel breder is waar vrijwel nooit
iemand loopt. Er is ook een fietspad.
Langs die kant zou je ruimte hebben
om de weg wat naartoe te kunnen
verplaatsen om de breedte van de
weg te behouden. Maar ik zie datr
niet op de hier getoonde tekeningen,” aldus Combee die aangeeft
dat er 15.000 verkeersbewegingen
per dag over Hofland plaatsvinden.
“Het zou al enorm schelen als het
vracht- en landbouwverkeer voor
het industriegebied via de Veenweg
zou worden omgeleid. Nu de gemeente straks toch bezig is om Hofland een grote onderhoudsbeurt te
geven moeten we als bewoners onze visie en opmerkingen aan de gemeente kenbaar maken.” Dat kon
overigens al door het invullen van
formulieren die op tafel lagen. De
aanwezige bewoners gaven aan het
verloop van het proces op de voet
te zullen volgen en dit waar nodig
samen met de media naar buiten te
brengen. Wordt vervolgd dus.

Mijdrecht - De bekende schoenhersteller en sleutelmaker Paul Alosery van Paul’s Shoe Service in winkelcentrum De Lindeboom gaat
eind van deze maand verhuizen
naar het open gedeelte van de passage, naast The Phonehouse en tegenover de Xenos. Zaterdag 1 juli is zijn laatste dag in De Lindeboom en op donderdag 8 juli open
hij zijn deuren op het nieuwe adres.
“Nu op korte termijn winkelcentrum
De Lindeboom een renovatie ondergaat was het voor mij ook tijd
om eens uit te zien naar een andere locatie in Mijdrecht. Hoorne Vastgoed heeft mij weliswaar een prima aanbod gedaan om hier te blijven, maar na 26 jaar geen daglicht
te hebben gezien wil ik dat nu wel
een keer. En die mogelijkheid is er
met een andere winkel in de Passage,” legt Paul uit. “Daar krijg ik bovendien de beschikking over wat
meer ruimte waardoor we ons assortiment ook wat kunnen uitbreiden. Verder heb ik geïnvesteerd in
nieuwe machines en apparaten. Die
staan er inmiddels. Het is wel eens
nodig om te vernieuwen; de techniek staat ook niet stil. Ik liep al langer rond met deze plannen en dat
is in een stroomversnelling geraakt
nu het winkelcentrum inderdaad op
de schop gaat. Het heeft langer geduurd dan we aanvankelijk hebben gedacht maar ik ben ook voor
de collega winkeliers en zeker voor
inwoners die hier winkelen en hun
boodschappen doen blij dat het nu
eindeolijk gaat gebeuren. Het winkelcentrum dateert van 1975 en was
al lang aan een goede opknapbeurt

toe om aan de eisen van de moderne tijd te voldoen. Voor mij aanleiding om onze zaak ook in een nieuw
jasje te steken.”
Ook autosleutel service
Paul is een vakman pur sang en repareert alles aan schoenen en laarzen voor zover dat nog lonend is in
relatie tot de ouderdom en de staat
waarin het schoeisel verkeert. Aanbieders die schoenen voor reparatie
aanbieden krijgen eerst een helder
en eerlijk advies of ze een tweede
leven nog wel waard zijn. De sleutelservice is volgens Paul ook een
sterk groeiend onderdeel van zijn
bedrijfsactiviteiten. “We hebben heel
veel verschillende typen op voorraad
en kunnen daarmee kopieën van
bijna alle sleutels maken. Daaronder ook oude ‘baardsleutels’, traditionele huissleutels, sleutels voor ci-

Vele regen verkort
Veldjesfeest
Mijdrecht - Het Veldjesfeest kende
dit jaar een korte editie vanwege de
vele regenval. Dinsdag bleek het onmogelijk het programma uit te voeren in Wickelhof. Woensdag en donderdag volgde alsnog het Veldjes-

feest op een speelplek in Molenland
en in Hofland. Als vanouds wapperden daar de vlaggetjes in de wind:
niet alleen de fluorescerende vlaggetjeslijnen in vrolijke tinten, maar
ook de ingekleurde uitnodigingen

lindersloten en noem maar op. Bovendien hebben we tegenwoordig
ook autosleutels van diverse merken (ook oldtimers) in huis, zelfs
voorzien van startonderbrekers en
transponders. Ze kunnen hier als reservesleutel op maat voor veel typen auto’s worden gemaakt en dan
is men een stuk goedkoper uit dan
bij de dealer!” Als vanouds zijn er
onderhoudsmiddelen voor schoenen en laarzen, veters, binnenzooltjes e.d. onder de naam ‘fournituren’.
Tevens een grote sortering handgemaakte lederen riemen, (dames)tassen tal van accessoires, maar ook
naamplaten. Het gaat over een week
allemaal mee naar de andere winkel van Paul die tevens een nieuwe naam krijgt: ‘Paul’s Sleutels en
Schoenreparaties’. Als openingsactie heeft hij een leuke attentie voor
de eerste 500 klanten klaarliggen.
in de vorm van een vlaggetje. Bij inlevering mochten de kinderen weer
iets leuks uitzoeken. Andere herkenbare elementen voor het publiek
waren onder meer het openingslied
“Kom op het feest.” Een nieuwe gast
was het hondje Rakker van Olleke Bolleke en Bolline, die niet altijd
goed luisterde. Hij was zelfs weggelopen, maar ze werden weer herenigd. Bob en Roos van de poppenkast merkten hoe lastig het kan zijn
om iemand te vergeven als-ie vals
speelt, zoals Daan bij de cupcake
wedstrijd. Gelukkig hebben ze het
weer goedgemaakt en hoorde hij er
weer helemaal bij.
Het verhaal werd uitgebeeld door
een groep spelers, terwijl de vertelling uit de Bijbel in Gewone Taal
klonk. Het ging om ‘de verloren
zoon’ die zijn vaders erfenis verbraste nog voordat de beste man
was overleden. Hij werd arm, kreeg
spijt en ging terug. Zijn vader stond
al op de uitkijk, gaf ‘m een flinke
knuffel en vierde een groots feest
omdat hij zijn zoon terug had. Tijdens de mime weerklonk ook een
levensecht ‘krakend’ geluid: de
thuisgebleven oudste broer liet zijn
frustratie zien door zich ‘visueel’ af
te reageren op een bladhark, die bij
’t contact direct doormidden knapte. “Aan tafel!” herhaalde de vader
zijn uitnodiging in de hoop op een
verzoenend familiediner. Aan tafel
komen de stevige en toch flexibele
placemats van pas, die de kinderen
kregen om zelf te versieren. Het lekkers en de limonade waren al snel in
hun keel verdwenen, voordat er hele
kunstwerken ontstonden, klaar om
eraan tafel van(af) te eten. Intussen
kregen de andere gasten een minigarde als praktische attentie. Enkele liedjes uit het programma kwamen terug in de afsluitende Veldjesfeestdienst zondag in CGK De Wegwijzer, net als het thema, de oproep
‘Aan tafel!” voor iedereen die de uitnodiging van God aanneemt.

Geweldig, zonnig kamp voor groep 8!
Mijdrecht - In de week van 7 t/m
10 juni is groep 8 van de Twistvliedschool op kamp geweest naar IJmuiden. De reis er naar toe ging als een
zonnetje. Met de fiets gingen we
naar het Amstelstation in Amsterdam, daar gingen de fietsen in een
vrachtauto van de firma van Rooijen uit Uithoorn. Vanaf het Amstelstation ging de reis per trein verder
naar het CS en van daar naar Santpoort-Noord. Daar konden we de

Geslaagd eindfeest voor kids college
De Ronde Venen - Het einde van
het schooljaar nadert weer. En dat
wordt op kids college gevierd met
een gezellig eindfeest. Afgelopen vrijdag 24 juni was het zover. De kinderen hadden er zin in. Ook waren er
veel ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellende. Dit jaar met wel
iets heel spectaculairs. De kinderen
werden door een hoogwerker van
Jan van Schie wel 40 meter de lucht
in gehesen. Dat was voor sommige

best spannend, maar wat hebben vele genoten van een prachtig uitzicht
over Wilnis. “De buurvrouw” uit Wilnis
stond er met hun ijskar om ijs te verkopen. En de familie Vedder had een
overheerlijke bbq geregeld. De firma
Gortemulder heeft er voor gezorgd
dat de kinderen zich konden uitleven
op een stormbaan. En dan al onze andere sponsors niet te vergeten. Die er
voor gezorgd hebben dat we prachtige prijzen hadden voor het envelop-

pen trekken en de loterij. De hoofdprijs van de loterij, een prachtige fiets,
voor een deel gesponsord door “Smit
fietsen” uit Wilnis. Werd gewonnen
door Desta Catsburg. Het resulteerde in een prachtige opbrengst. De
bedoeling is om daarvan veiligheidshesjes met het logo van kids college
te bestellen. Een deel wordt bewaard
voor een speciaal feest in december.
En wie weet nog nieuwe boeken voor
de schoolbibliotheek.

fietsen uit de vrachtauto halen halen
en fietsten we het laatste stukje, een
kleine 20 minuten, naar de Scouting blokhut. Diezelfde avond meteen naar het strand geweest en lekker fris gezwommen in zee. Daarna
terug bij de blokhut een kanjer van
een kampvuur gemaakt, met lekkere
afbakbroodjes op een stok. Het weer
was zelfs zo lekker dat we alles wat
gepland stond, ook hebben kunnen
doen; bosspelen, bunkers bekijken,

in de duinen spelen, GPS-tocht gelopen, naar het strand en zwemmen,
een geweldige bonte avond, drie
keer een prachtig kampvuur en tot
slot op vrijdag een boottocht door de
haven en een stuk over de Noordzee. Het waren dagen met heel weinig slaap, lekker eten en nog veel
meer. Dankzij alle hulp, onder andere van Max de chauffeur van de
vrachtwagen, heeft groep 8 een geweldig en zonnig kamp gehad!
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Schrijf nu in voor het
Plassentoernooi!

Sem van Til in topvorm

Weer een grote beker
voor 10-jarig racetalent
Wilnis – Sem van Til is in topvorm.
In de laatste twee races wist het
tienjarige karttalent uit Wilnis twee
maal naar het podium te racen. Met
zijn eerste, vijfde en vijfde plaats tijdens de vierde ronde van het Nederlands kampioenschap karting in
het Duitse Kerpen bewees Sem van
Til één van de besten te zijn in de
Minimax-klasse. Achteraf bekende Van Til dat hij niet had verwacht
dat hij zo sterk voor de dag zou komen. “Ik ben heel blij omdat dit mijn
eerste jaar is in deze klasse”, zei hij
na afloop in de paddock van de Erftlanding in Duitsland. “Niemand had
verwacht dat ik zo goed zou gaan.
Ik dus ook niet.” Toch is zijn ambitie
groot: hij wil Rookie-kampioen worden bij de Minimax-rijders. Het zou
zijn status als aanstormend talent
alleen maar verder onderstrepen.
Want dat Sem van Til zo sterk presteert is des te knapper gezien het
feit dat hij de jongste in deze klasse is en dat hij pas aan zijn tweede jaar in het wedstrijdkarten bezig is. Dat heeft alles te maken met
dat ene bezoekje aan het motorraceteam Ten Cate, begin vorig jaar.
“Mijn vader sponsort dat team”, legt
Sem uit. “Ik zag daar een klein kartbaantje en ik mocht een keer rijden.
Dat vond ik zo leuk dat ze me het
adres van de baan in Lelystad gaven. Daar heb ik twee weken proef
gereden waarna ik een Parolin-kart
kreeg.”
Deputeren
Sindsdien gaat het hard met Sem.
Hij begon meteen met het rijden
van wedstrijden en werd tweede in
de Rocky Parolin-klasse. Dit seizoen
debuteerde hij in het Nederlands
Kampioenschap tweetakt bij Chrono. Alsof die overstap niets voorstelt
meldde hij zich afgelopen weekeinde dus voorin. Zijn derde tijd in de
kwalificatie beloofde sowieso al veel
goeds voor de eerste race.
Al had hij daarin eerst nog wat

moeite de snelheid te vinden. “Bij de
start wilde de motor eerst niet optrekken, ook lette ik niet goed op”,
zegt Sem. Niet ontmoedigd zette hij
vol de aanval in. Na een paar fraaie
inhaalacties claimde hij de koppositie, gaf die in het vervolg niet meer
uit handen en met 2,5 seconden
voorsprong op de nummer twee kon
hij zijn eerste overwinning van het
seizoen vieren. “Dat voelde goed
hoor”, glunderde Sem. “Winnen is
erg leuk.”
Beuk
In de tweede race verdween die lach
even toen hij van achteren een beuk
kreeg. Dat gebeurde in de laatste
ronde toen Sem op een knappe vierde plaats lag. “Na die beuk lag hij
ineens voor me en was ik dus vijfde.” Toch was de jonge coureur zelfkritisch genoeg om ook naar zichzelf te kijken. “Bij de start maakte ik
een paar foutjes. Dat kwam doordat
ik zenuwachtig was, maar het gaat
al beter.”
Maar zoals het een topsporter betaamt, liet Sem zich niet ontmoedigen door een beetje tegenslag. En
dus stond hij in de derde race vol
vertrouwen op de startgrid in Kerpen. Daarin had hij een heel goede start. Vertrokken vanaf P5 had
hij nog voor de eerste bocht al twee
plaatsen gewonnen. Na vijf rondes
werd hij jammer genoeg teruggepakt. “Ik bleef lang achter hem hangen en werd opnieuw ingehaald.
Maar kort daarna haalde ik diegene
terug in. In de laatste ronde tikte iemand me van achteren aan en verloor ik een plaats.”
Derde
Zo werd Sem ook in de derde race
vijfde, maar dat was wel genoeg
voor het podium. Misschien niet
helemaal waar hij op had gehoopt,
maar terugblikkend op zijn weekeinde kon hij met zijn winst in de
eerste race, zijn twee vijfde plaatsen
en zijn podium daarna niet ontevreden zijn.
Het was voor Sem de bevestiging
dat zijn vorm nog steeds uitstekend
is. Twee weken voor de race in Kerpen was hij tijdens de derde ronde
van de Belgian Max Challenge immers al drie keer tweede geworden
op dezelfde baan. “Ik rijd gewoon
goed hier”, zei een glunderende
Sem, die met een grote beker huiswaarts keert. “Ik vind het een leuke baan omdat er zo veel snelheid in
zit. Daarom had ik ook wel een beetje verwacht hier goed te kunnen rijden.” Sem van Til wordt in zijn raceactiviteiten gesteund door: Liquid
Rubber en Nutec. Hij bedankt Richard Blom en zijn monteur Richard
Gutteling.

De Ronde Venen - In de laatste
week van juli, van zaterdag 23 tot en
met zondag 31 juli aanstaande, staat
het altijd oergezellige Plassentoernooi weer op het programma. En het
belooft nu helemaal een fantastisch
toernooi te worden met een compleet gerenoveerd clubhuis, inclusief een prachtige bar, een nieuwe
keuken en een groot nieuw terras
met uitzicht over alle banen! Op het
tenniscomplex Molmhoek te Vinkeveen zullen in een week maar liefst
rond 400 tennissers strijden om de
titel en de eer in hun enkel, dubbel
of mixdubbel wedstrijden in de categorieën 2 t/m 8. 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, veel gezelligheid en fantastisch eten! Het plassentoernooi vindt
al jaren plaats in de laatste week
van juli. Een sterk deelnemersveld
zal wederom zorgen voor toptennis
in de Ronde Venen, zeker gezien de
deelname van topspelers uit de categorie 2. Maar naast schitterend
tennisspel kan er ook genoten wor-

den van culinaire verrassingen, verzorgd door topkoks uit de omgeving!
Finale weekend
In het weekend van 30 en 31 juli
worden de halve finales en de finales gespeeld, opgeluisterd door een
spetterende feestavond op de zaterdagavond met DJ Ferry Maas. De
Veteranen spelen op vrijdag 29 juli
de finales en sluiten deze dag hun
toernooi af met een overheerlijk slotdiner met gezellige muziek.
Schrijf snel in, want vol is vol!
De inschrijving voor dit gezellige
toernooi is al geopend en sluit op
maandag 11 juli. Inschrijven kan via
www.toernooi.nl of via www.plassentoernooi.nl . Op deze site is ook
alle overige informatie te vinden en
het laatste nieuws op www.facebook.com/plassentoernooivinkeveen. Ook als toeschouwer bent u
natuurlijk van harte welkom. Kom
daarom vooral in de laatste week
van juli eens kijken bij VLTV en laat
u verrassen door toptennis en fantastisch eten in een zeer gezellige
ambiance!

Dodaars landt op nr 41!
Vinkeveen - In de Dodaarslaan in
Vinkeveen wordt veel gesport zoals voetbal, hockey, tennis, volleybal, zwemmen, honkballen, boksen,
hardlopen en er zijn ook een groot
aantal fanatieke golfers. Ruim 25
jaar wordt er daarom al gespeeld
om de Dodaarscup, de belangrijkste
golfwedstrijd voor de gezamenlijke
buren. Weken van te voren wordt er
druk geoefend om maar een goede
score neer te kunnen zetten. Dat probeerden de 15 buren op zaterdag 25
juni op de prachtige baan van golfpark Wilnis. De baan lag er goed bij,
de regen bleef even weg en het was

een aangename dag. Na de 18e hole
gingen de spelers naar de Dodaarslaan om op de tijdelijke 19e hole te
horen wie de winnaar is geworden.
Winnaar van 2015 Phil Rich had gezorgd voor heerlijke quiches en salades en met een heerlijk drankje erbij
werden de prijzen uitgereikt. Birdiekoning was Henk Kok, de 3e plaats
was voor Dick Jonkers, Dick Groeneveld werd 2e en de Dodaarscup
ging naar Cora Jonkers. Zij heeft de
mooie taak om de wedstrijd volgen
jaar te organiseren en dat doet ze
met veel plezier! Het bleef nog lang
onrustig in de Dodaarslaan...

Lucky Stable sluit paardrij
seizoen af

ZomerBridgedriveuitslagen (4e ronde)
Mijdrecht - Bridgevereniging
Mijdrecht (BVM) heeft de viere ronde van de zomerbridgedrive gespeeld op 27 juni 2016. Er speelden
32 paren verdeeld over twee lijnen.
Het waren weer boeiende partijen.
De uitslag na 24 spellen is:
A- Lijn (18 paren)
1. Daniel Aartse Tuijn & Theo de
Cocq van Delwijne 64,32%; 2. Maraja Hartman & Joop Koeman 60,94%;

3. Marcel dekker & Jan bronkhorst
58,59%
B- Lijn (14 paren)
1,. Henny van Nieuwkerk & Richard
Morssink 61,81%; 2. Jan breedijk &
Annemarie Smit 59,72%; 3.Jan Ria
van bergen & Delia kenter 57,64
De eerstvolgende zomerbridgeavond is maandag 4 juli; inloop
vanaf 19:00 uur en start om 19:45,
Veenweidebad Mijdrecht.

Kinderen sluiten Fit4Kids sportief af

De Ronde Venen - Afgelopen
weekend heeft Lucky Stable het seizoen afgesloten met een grote dressuur en springwedstrijd. Gedurende
het hele jaar door geeft Lucky Stable paardrijles middels haar eigen
unieke les methode. Iedere ruiter is
ingedeeld op eigen niveau en voor
ieder niveau zijn vaste leer doelen
geschreven. Meerdere keren per
jaar wordt bekeken of de ruiter nog
op het juiste niveau zit. Dit wordt
ook getoetst tijdens de onderlinge wedstrijden. Afgelopen weekend
was de jaarlijkse, grootste onderlinge wedstrijd en werd er gestreden
voor de wisselbeker. Vrijdag 24 juni beten de volwassenen de spits
af. 40 Proeven werden er gereden.
Het springkussen voor de kinderen
en een drankje aan de bar voor de
volwassenen zorgden voor een gezellige en sportieve avond. Zaterdag
25 juni was de beurt aan de maar

liefst 75 kinderen. De pony`s en ruiters zagen er tip-top uit. Vanaf niveau 2 t/m 6 mocht iedereen meedoen. Ook deze dag zorgden voor
veel blije gezichten. De dag werd afgesloten met een parade. 20 Paarden met muziek, allemaal door de
bak, geweldig! Daarna kon de prijsuitreiking beginnen. De 1ste plaatsten waren voor:
Niveau 2: Indy Bos
Niveau 3: Bente vd Laan
Niveau 4: Femke Smit
Niveau 5: Anouk Overdam
Niveau 6: Claudia Tas
Eigen pony`s: Cheyenne Gmeilich
Niveau 7: Kim Portengen
Niveau 8:Amber v Kuilenburg
Eigen paarden: Melissa Zwart
Caprilli: Marianne v Leuveren
De winnaar van het weekend was
Femke Smit. Zij won met maar liefst
226 punten de wisselbeker van
2016.

De Ronde Venen - Het leefstijlproject Fit4Kids is voorbij. Kinderen van de drie deelnemende basisscholen in De Ronde Venen hebben de afgelopen tien weken hun
stinkende best gedaan om zoveel mogelijk stempels te verzamelen in hun Fit4Kids-paspoort of IDkaart. De kinderen van De Molenland (Mijdrecht), De Hoflandschool
(Mijdrecht) en de Vlinderbos (Wilnis) verdienden stempels door gezond en/of sportief gedrag. Onder
de kinderen met de meeste stempels werden sportieve verrassingen verloot. Deze kregen ze tijdens
de schoolgebonden afsluitingen.
Sportservice De Ronde Venen organiseert Fit4Kids om kinderen bewust te maken van het belang van
gezonde voeding en meer bewegen.

ma van onder meer sport en onderwijs een kijkje nemen en de kinderen complimenteren met hun gezonde gedrag. Op De Vlinderbos
werd een gezonde quiz gespeeld en
een afsluitende dans gedaan.

Afsluiting
De afsluiting van Fit4Kids was op
elke school een groot feest. Op De
Molenland maakte een Fit4Kidsestaffette deel uit van de jaarlijkse sportdag. Op de Hoflandschool
werd een sportieve en creatieve middag georganiseerd met verschillende onderdelen. Hier kwam
wethouder Alberta Schuurs-Jense-

Rol sportverenigingen
Tien weken geleden waren op alle scholen al kick-offs, waarna de
kinderen met de meesters en juffen aan de slag gingen met de thema’s beweging en gezonde voeding. Sportservice De Ronde Venen stimuleerde de kinderen onder
meer door ze Fit4Kids-bidons te geven, activiteiten in de pauze te organiseren en sportaanbieders uit
De Ronde Venen te mobiliseren clinics te geven.
Sportservice De Ronde Venen
Het leefstijlproject Fit4Kids wordt
georganiseerd door Sportservice
De Ronde Venen in opdracht van de
gemeente De Ronde Venen. Voor
meer informatie kan contact worden opgenomen met Jorrit Hansen
van Sportservice De Ronde Venen
via telefoonnummer 0347-778788
of e-mailadres jorrit.hansen@sportserviceprovincieutrecht.nl.
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Thamen Softbal
Aspiranten in de prijzen

Succes voor Boule Union
Thamen
Uithoorn - De Zomercompetitie
doubletten van afdeling 09 van de
Nederlandse Jeu de Boules Bond
is zondag 28 juni afgesloten met
de finaledag op de accommodatie van De Gouden Gooi in Haarlem-Schalkwijk. De vijftig doubletten waren op basis van hun resultaten in de drie voorafgaande kwalificatiedagen ingedeeld in poules
van vier equipes. In elke poule werd
een halve competitie gespeeld en
de winnaar van de poule kreeg een
mooie fruitmand als prijs. De vier
equipes van Boule Union Thamen
kwamen uit in respectievelijk poule
2, poule 4, poule 10 en poule 11. Het
speelterrein van De Gouden Gooi is
erg divers qua toplaag en daarom
best een uitdaging om goede resultaten te behalen. De equipe Ina
Hoekstra/Henk van Rekum onder
vonden dat in de tweede speelronde. Na een goede overwinning in de
eerste speelronde volgde een kansloos verlies. Zij kregen totaal geen
grip op het terrein, terwijl de tegenstander wel goed presteerde. Maar
zij hadden daar de eerste partij ook
gespeeld en zo blijkt dat ook de toss
wie het terrein mag kiezen een belangrijk onderdeel van de tactiek is.
In de derde speelronde kwamen zij
sterk terug en stelde met een ruime
overwinning de tweede plaats in de
poule veilig. In poule 4 hadden Jannie van Kooten en Marja de Ru het
duidelijk zwaar met de tegenstanders. Zij wisten gelukkig de laatste
partij te winnen en kwamen daardoor op een derde plaats. In poule 10 begonnen Eva van Ark/Paul
Hamstra zeer sterk met een “Fanny”. Er “Fanny” is de Franse uitdrukking voor een 13-0 winst. Partij
twee werd nipt verloren, maar par-

tij drie werd weer in winst omgezet
en daarmee de tweede plaats veilig
gesteld.
In poule 11 werd het beste resultaat
behaald. Jelle Pekelharing speelde met Michiel Buchner, die inviel
voor zijn moeder. Het ging niet echt
van een leien dakje, maar alle partijen werden in winst omgezet en
de pouleoverwinning was daarmee
een feit. Dit was het slot van de allerlaatste Zomercompetitie van afdeling 09 van de NJBB en de totaaloverwinning ging naar de equipe Teus v/d Tonnekreek/Jaap Kivits
van Les Boules Fleuries uit Lisse.
Hoe de zomercompetitie er volgend
jaar uitziet, is nog in het ontwerpstadium. Per 1 januari 2017 bestaan
de afdelingen niet meer, maar is het
land ingedeeld in acht districten.
Boule Union Thamen valt dan onder district West. Het grootste district met 35 verenigingen. Het is dus
nog even afwachten hoe het er volgend jaar uit gaat zien, maar zeker
is dat het belang van de spelers en
hun deelname voorop staat.
De volgende competitie waar Boule Union Thamen aan zal deelnemen
zij de nieuwe Nationale Petanquecompetitie voor verenigingteams,
die in oktober van start gaat. Boule Union Thamen heeft twee teams
ingeschreven en hoopt uit te komen
in de vierde en vijfde divisie.
De volgende clubactiviteit is de Vrijdagavondcyclus op 22 en 29 juli,
aanvang 19.30 uur. Dit is een toernooi voor wedstrijdspelers. Wilt u
meer weten over Boule Union Thamen, raadpleeg dan onze website www.buthamen.nl of neem contact op met Henk van Rekum, tel.
0297-565377, email redactie@buthamen.nl.

Geslaagde examens bij
Judo Ryu Kensu

Uithoorn - Op zondag 26 juni 2016
waren de jaarlijkse examens in de
Dojo bij Sport & Health Club Amstelhof. Het jaarlijkse examen is een
examen voor alle judoka’s tot bruine
band. Het examen is een les met een
examensfeer. De in groten getale
aanwezige ouders en belangstellende genoten van de diverse verrichtingen en de vooruitgang van onze

judoka’s. (Voor het complete verslag,
uitslagen, foto’s en info over onze judoschool kunt u een kijkje nemen
op: www.judoryukensui.nl). Sommige judoka’s waren zichtbaar gespannen maar er werd vooral erg goed en
verzorgd judo gedemonstreerd! De
vooruitgang was goed te zien en de
judoka’s lieten de toeschouwers genieten. Voor elke judoka die aan het
examen deelname was er een tegoedbon voor een overheerlijke pannenkoek! Deze werden aangeboden
door Sport & Health Club Amstelhof
en werden door de judoka’s enthousiast in ontvangst genomen. Na het
examen en een persoonlijk woord
van de leraar werd er een slip of een
band uitgereikt. Judoleraar Ruud van
Zwieten was wederom enorm trots
en blijft zeer te spreken over de manier van judoën, vooruitgang en inzet
van zijn pupillen. Alle judoka’s konden trots met hun behaalde band of
slip en met een volle maag tevreden
huiswaarts gaan.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 23 juni
waren er 39 deelnemers naar de
Schutse gekomen om een gokje te
wagen en een gezellige kaartavond
te beleven. Er werd een 3-mansspel
gespeeld aan de 10de tafel en zo
werd voorkomen dat er stil-zitters
zouden zijn. De 1ste plaats van deze
week editie was voor Els Luyten die
7208 punten behaalde in de 4 partijen van elk 16 spellen. 2de werd Ria
Smit met 7140 punten en ook wist
zij een marsenprijsje te bemachti-

gen en de 3de positie was voor Dora van de Steen voor haar 7040 punten. De poedelprijs van deze uitgave
is voor Ma Kenter die niet meer da
4519 punten wist te behalen. Marsenprijsjes werden er verder gewonnen door: To van de Meer, Egbert Verkerk, Inge Maas, Anneke
Lebesque, Jo Smit, Gerard Compier, Corrie van Bemmelen en Marian van Gestel.
30 juni is er weer gelegenheid te
klaverjassen in de Schutse.

Uithoorn - Naast de overwinning op Almere ‘90 wisten de Thamen jongedames ook een mooie
prijs te winnen in een fotowedstrijd deze week. Enige weken geleden hebben de softbal aspiranten meegedaan met een fotowedstrijd van Tommies snackgroente.
Afgelopen woensdag was de prijsuitreiking en toen bleek dat de dames één van de vier winnaars waren. Tijdens de uitreiking kreeg aanvoersters Sophie een mooie cheque
uitgereikt voor een teamuitje. Sophie vertelde dat de meiden nog niet
precies weten wat ze gaan doen, of
naar de Efteling of naar een boomklimpark. En misschien gaan ze wel
allebei doen. Onder het genot van

een glaasje kinderchampagne ging
het hele team op de foto. In de tussen tijd vertelde coach Lyndsey dat
het team behalve sportief ook heel
gezellig is. Na de prijsuitreiking was
het natuurlijk hoog tijd om weer te
gaan trainen, want zaterdag stond
de wedstrijd tegen Almere ‘90 op
het programma. Ook Almere stond
in de top 3 in de eerste klasse. Het
werd een super goeie wedstrijd van
onze softbal aspiranten want ze wisten met 11-19 te winnen in Almere.
Nieuwkomer Marit had een geweldige start in het team!
Zaterdag 2 juli om 10.00 uur komt
Pirates op bezoek en dat is echt een
topwedstrijd, want het is de nummer
1 tegen de nummer 2.

BMX West in regenachtig
Nijkerk!
Uithoorn - Afgelopen zondag vond
alweer de 6e ronde plaats in de
BMX west competitie, ditmaal op de
baan in Nijkerk. Wat voor de meeste rijders een vrij onbekende baan is
omdat deze de afgelopen jaren niet
was opgenomen in de BMX west
competitie. Maar een andere baan
betekent voor iedereen weer nieuwe
kansen! 55 rijders van UWTC aan de
start vandaag in de eigen en open
klasse. Dit is een laatste krachtmeting want volgende week moet iedereen die zich geplaatst heeft er
klaar voor zijn want dan is het Nederlands Kampioenschap in Luijksgestel! De wedstrijd begon keurig
op tijd met 62 manches in de eigen en open klasse (klasse van de
dagprijzen, de mooie bekers!) . In de
manches deden de UWTC-ers weer
goede zaken en heel veel rijders
konden zo doorstromen gelijk naar
de halve finales of soms zelfs al gelijk finale. Alleen bij de klasse boys
11-girls 12 moest er een kwartfinale verreden worden in de eigen klasse en in de open klasse 10-11 ook,
deze rijders konden dus aan de bak
vandaag?! Eerst was er nog een herkansing bij de klasse 8-9 en sportklasse 17+ om zo nog een plek in
die felbegeerde halve finale te verdienen. In de klasse 8-9 reed één
UWTC-er Viggo Klijn, het lukte hem
helaas niet om zicht te plaatsen voor
de halve finale. Bij de sportklasse 17+ 3 rijders, Lars Wiebes, Max
Bouwmeester en Roy Schouten,
Lars en Roy wisten zich te plaatsen
voor Max hield hier het verhaal helaas op. Kwartfinales, eigen klasse
11-12 werd een echt UWTC-feestje want allemaal (Rens, Jessy, Alec,
Joël, Jasper, Seth, Daan, Jennifer
en Jordy) wisten zij zich te plaatsen
voor de halve finales, super gedaan!
Kwartfinale open klasse 10-11 weer
veel groene shirtjes aan de start en
Max, Joël, Seth, Jessy Jordy, Daan
en Jasper konden zich gaan opmaken voor misschien wel hun tweede halve finale vandaag. Halve finales, de strijd wordt steeds heftiger want de rijders zijn steeds meer
aan elkaar gewaagd. Boys 8 jaar:
Joep Haaker rijdt erg sterk vandaag
en weet zich vandaag te plaatsen
voor de A-finale. Bij de Boys 9 ook
twee sterke rijders van UWTC, Brad
Jongkind en Bas Kortekaas, aan het
starthek voor Bas ging het net even
te snel allemaal en rijdt eind van de
dag de B-finale voor Brad wel een
A-finale. ij de boys 10 Voor Jur de

Beij en Bo Versteeg vandaag allebei de B-finale. Zal het bij de Boys
11 net zo’n feestje worden als in de
kwart? Voor Jessy, Rens, Alec, Joël
en Daan een A-finale, voor Jennifer,
Seth, Jasper en Jordy vandaag een
B-finale. Boys 12: voor Max Kroon
en Brian Worm een mooie A-finale, voor Rico van Saase en B-finale. Bij de boys 13 jaar reden Max de
Beij en Jochem v.d. Wijngaard allebei een sterke halve finale dus voor
hen allebei een A-finale. Boys 14
Izar van Vliet Garcia in de ene halve finale en Jeffrey Maerten in de
andere halve finale en allebei zeer
sterk door naar de A-finale. Bij de
sportklasse 17+, 5 rijders (Arjan, Michiel, Roy, Lars en Bas) van UWTC
in de halve finales alleen Arjan van
Bodegraven en Michiel Jansen wisten een plek in de A-finale te veroveren. Open klasse halve finales:
Bij de smurfenklasse(de allerjongsten rijders waren er geen halve finales maar direct een finale na de
manches, hierin wel twee UWTCers: Brad Jong Kind en Sophie Mastenbroek. Boys 8-9 deed Jur de Beij goede zaken door eerste te worden in zijn halve finale en zo nog
een mooie kans te maken op die
beker eind van de dag. Boys 10-11
wisten Jessy, Joël en Daan de finale te halen. Boys 12-13 een finaleplek voor Izar en Max ! Bij de open
klasse 14-15 ook geen halve maar
gelijk een finale hierin Maarten van
der Mast. Boys 16+ ook gelijk finale
na de manches maar wel met maar
liefst 4 UWTC-ers: Arjan van Bodegraven, Michael Schekkerman, Michiel Jansen en Mike Veenhof.
Finales: top 3 uitslag A-finales, de
gehele uitslag is te lezen op BMX
west.nl. Cruisers 17-29: Mike Veenhof 3e, Cruisers 30-39: Eric Schoenmakers 3e, Cruisers 40+: Gaby
Paans 1ste!, Boys 6-7: Gino Soede
2e, Boys 11-12: Rens Grömmel 2e
en Alec van der Mast 3e, Boys 1314: Max de Beij 2e, Boys 14: Izar van
Vliet Garcia 1ste!, Boys 17+: Arjan
van Bodegraven 3e.
De volgende rijders gingen nog met
een mooie beker naar huis: Smurfenklasse: Brad Jongkind 1ste Boys
8-9: Jur de Beij 3e, Boys 12-13: Izar
van Vliet Garcia 1ste en Max de Beij 2e, Boys 14-15: Maarten van der
Mast 2e Boys 16+ Michael Schekkerman 2e. Volgende week zal de
hele Nederlandse BMX top neerstrijken in Luijksgestel voor het Nederlands Kampioenschap!

Het Piet du Pau Jeu de
Boules Toernooi
De Kwakel - Vrijdagavond 24 juni werd door de plaatselijke Jeu de
Boules Club ”Het Wilgenhofje” het
Piet du Pau Jeu de Boules Toernooi georganiseerd. Er werd door
de Jeu de Boulers van “Het Wilgenhofje” uit De Kwakel ,en de Jeu de
Boulers van Garage Du Pau uit Kudelstaart, drie ronden gespeeld. De
eerste ronde werd gewonnen door
“Het Wilgenhofje”. De tweede ron-

den werd gewonnen door de Jeu de
Boulers van garage Du Pau, en de
derde ronde weer door “”Het Wilgenhofje” gewonnen.
Met als uiteindelijke uitslag, 1 Jeu
de Boules club “Het Wilgenhofje”
7 gewonnen partijen, en 2 De Jeu
de Boulers van Garage Du Pau uit
Kudelstaart gewonnen partijen. De
prijzen werden geschonken door
Garage Piet Du Pau.

KDO junioren vermaken
zich opperbest in Someren
De Kwakel - Afgelopen weekend
17-19 juni was het weer zover. De
voetballers van de KDO Junioren
gingen hun 2 jaarlijkse uitje doen.
Na alle voorbereidingen gingen we
vrijdagmiddag met 75 spelers en 20
man begeleiding richting Someren.
Daar aangekomen werden de kamers ingedeeld en een broodje gegeten, lekker klaargemaakt door de
dames van de eetgroep.
Na het eten werden de teams bekend gemaakt waarmee ze het gehele weekend alle spelonderdelen
mee deden. Alle teams hadden landen namen van het EK 2016 zoals
Zwitserland, Oosterrijk, Duitsland,
Engeland, Ierland, Spanje, Italië,
Frankrijk, Portugal en België.
De aanvoerders droegen het gehele
weekend een aanvoerdersband die
ze niet af mochten doen.
Dat zou 2 punten in mindering zijn.
Het eerste onderdeel is traditie getrouw het touwtrekken. Het speelveld was zeer drassig dat vaak voor
hilarische momenten voorzag. Na
het touwtrekken gingen we weer terug naar de accommodatie. Nadat
iedereen zich had opgefrist gingen
we naar de discokelder. Daar konden de spelers spellen doen en een
dansje wagen met elkaar. Maar ja, je
weet hoe jongens zijn. Na een korte nacht werd er om 8.30 uur ontbeten waarna we naar het veld gingen voor het 7 tegen 7 toernooi..
Na de lunch gingen de teams weer
het veld op voor een voetbal circuit.
Zoals vakkenschieten voetbalquiz,
dribbelen met bal, voetvolleybal en
buikglijden.
BBQ
Hierbij werden alle punten van alle onderdelen bij elkaar opgeteld na
deze dag stond Frankrijk op kop gevolgd door Spanje Na dit alles werd

de BBQ ontstoken. Onder leiding
van meester BBknoeier Robert werd
het vlees lekker bereid.
Na het eten gingen de C junioren
en een aantal B junioren een tocht
wandelen. Foto Hilaria heette het
waarbij elk team een iPad en een
routebeschrijving kregen. Elk team
kon met opdrachten filmpjes of foto’s. maken hoe gekker hoe mooier
winnaar werd. Bij terugkomst werd
er ook nog minite to win it gedaan.
Waarbij elk team opdrachten moeten doen binnen een minuut. Ook
hier konden de teams punten verdienen. De overige B junioren en
A junioren gingen weer naar Time
Out. In de disco bus kwam de stemming er goed in te zitten. Daar vermaakten zij zich uitstekend tot in de
late uurtjes. Zondagmorgen na weer
een korte nacht werd er na het ontbijt de werden kamers opgeruimd.
Na het opruimen stond het penalty
bokaal op het programma.
Azziden keeper van de A was bereid
om alle penalty”s tegen te houden.
Na een lange reeks won Luc van
Egdom bij de C, Timo Schoordijk
bij de B en Thomas Stevens bij de
A, die tevens de wisselbokaal in
ontvangst mocht nemen als algeheel winnaar. Na het penaltyschieten was de prijsuitreiking. Frankrijk
werd als winnaar bekroond met een
mooi shirt die zij in ontvangst mochten nemen. Ook de winnaars van de
plantjes verkoop werden beloond
met een shirt. Daarna alles in pakken en moe maar voldaan de terugreis richting De Kwakel.
Onze grote dank gaat uit naar de
eetgroep die ons het gehele weekend hebben voorzien van een natje en een droogje. Ook de begeleiders bedankt voor jullie inzet van
het weekend. Met elkaar kunnen we
terugkijken op een mooi weekend.

Legmeervogels in
afwachting van de indeling
Uithoorn - Nog een paar dagen, de
verwachting is zo rond 1 juni 2016,
zal de KNVB de indelingen bekend
maken van de standaard elftallen.
Standaard elftallen zijn de 1ste elftallen. De verwachting, en meer is
het niet op dit moment, is dat Legmeervogels wordt ingedeeld in
de 1ste Kl .A KNVB District West
1. Wie zijn, als het klopt dat Legmeervogels wordt ingedeeld in de
1ste kl.A de mogelijke tegenstanders? Een er van is Elinkwijk, alsnog via de nacompetitie gepromoveerd. ZSGOWMS en Hoofddorp
welke ook hebben gestreden om via
de nacompetitie alsnog te promoveren hebben het niet gehaald. De
indeling van de 1ste klasse zou er
mogelijk als volgt uit kunnen zien.
AFC,34 (Alkmaar), Alphens Boys,
(Alphen a.d.Rijn),Assendelft, DEM
(Beverwijk), EDO (Haarlem) Elinkwijk (Utrecht),Fortuna Wormerveer,
Nieuw Utrecht (Utrecht), Purmeresteijn (Purmerend), SO Soest, Velsen, VSV (Velserbroek), Woerden,
Zeeburgia (Amsterdam). Dit zijn 15
verenigingen, inclusief Legmeervogels. Van deze 15 zal er nog een vereniging moet wijken naar een ander
District van de KNVB. Wie het gaat
worden is vooralsnog niet duidelijk.
De indeling van het 2e zondagelftal
is makkelijker in te schatten. De verwachting is dat de reserve Hoofdklasse er als volgt gaat uitzien:

ADO’20 2 (Heemskerk), AFC 2 (Amsterdam), DCG 2 (Amsterdam),
De Meern 2, Hercules 2 (Utrecht),
Hoofddorp 2, JOS/Watergraafsmeer
2 (Amsterdam), Hoogland 2, Kampong 2 (Utrecht), Kon. HFC 2 (Haarlem), Pancratius 2 (Badhoevedorp),
SDO 2 (Bussum), Uitgeest 2 en Legmeervogels 2.
Zondagselectie
De zondagselectie seizoen 2016
– 2017 gaat van start met 37 spelers waaronder een 5-tal doelverdedigers. Nieuw in deze selectie zijn
de uit de eigen A jeugd van Legmeervogels afkomstige Mike Waeijen, Jasper Burgers, Tycho Spanjer,
Joel Akwasi Badu, Sven van Beek,
Stefan en Dusan Gorgivski. Daarnaast zijn nieuw in de selectie Dennis Bakker (Roda’23), Janyro Purperhart (United/DAVO), Rahim Gök
(doelman CSW), Donavan Partisibroto (doelman Overbos), Daan van
Huffel (DCG), Zaid Lahmaj (DCG),
Nick Verschut (AFC) en Zaid Lahmaj (DCG).
Uit de selectie zijn t.o.v. afgelopen
seizoen verdwenen Rowan Hogenboom welke is gestopt, Robin Oussoren vertrokken naar Amstelveen/
Heemraad, Yorick v.d. Deijl naar
Roda’23, Stefan van Grieken naar
ALV’65. Pascal van Essen en David
Treur hebben gekozen voor een lager elftal binnen Legmeervogels.
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De kracht van verbinden en versterken

Tympaan-De Baat is de welzijnsorganisatie voor alle
inwoners uit de gemeente De Ronde Venen. U vindt
op deze pagina een overzicht van de activiteiten in:
Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis, De Hoef, Waverveen en
Amstelhoek.
GezoCHt: INfoRMAtIef HuISBezoekeR

Voorbereidingen actie “Nacht
zonder Dak” in volle gang
De Ronde Venen - Zie jij ook weleens beelden op de televisie van
kinderen die op straat leven in een
kartonnen doos? Vraag jij je soms
ook af hoe het zou zijn om zo te leven? Wil je daarachter komen en
ben je tussen de 12 en 20 jaar? Doe
dan mee met de actie “Nacht zonder
Dak! Door deze actie ervaar je hoe
het is om straatjongere te zijn: buiten overnachten, koude tenen, vroeg
wakker en herrie om je heen. Straatjongeren hebben vaak geen andere
keuze. Nacht zonder dak is een ac-

tie van Stichting “Tear”. De plaatselijke kerken in de Ronde Venen ondersteunen deze actie waarbij jongeren één nacht in een zelfgemaakt
hutje slapen. Ze laten zich daarvoor
sponsoren zodat de opbrengst gebruikt kan worden om straatjongeren hoop op een nieuwe toekomst
te geven. De Nacht zonder dak zal
plaatsvinden zaterdag 2 en 3 juli op het terrein aan de Mijdrechtse
Dwarsweg 22 in Wilnis ( tegenover
het Shell benzine station). Via www.
nachtzonderdak.nl/mijdrecht kan je

meer nieuws vinden en je aanmelden. Kom alleen of met een groep
en ondersteun dit geweldige jongeren evenement! Ook niet jongeren
en belangstellenden zijn die avond
meer dan welkom. Vanaf 20.00 uur
begint op het podium het avondprogramma met muziek. Ook zal er een
Rad van Avontuur zijn met mooie
prijzen om de opbrengst van de actie te verhogen. Wil je eerst meer informatie over dit evenement, neem
dan contact op met: johnoostenbruggen@gmail.com

Toneelvereniging De Opregte Amateur

Afscheid regie en opvolger gezocht

REACTIE VAN EEN LEZER

De Hoef - Vele jaren en nog meer
stukken was Tiny Pieterse de regisseur van de toneelvereniging De
Opregte Amateur in De Hoef, maar
nu heeft zij aangegeven daarmee
te willen stoppen. Zij doet dat met
pijn in het hart, want ze was inmiddels deel geworden van de ‘familie’,
maar toch wil zij nu het stokje doorgeven aan een ander. In 2004 was
ze als gastspeler uitgenodigd voor
de megaproductie “Mooi Lientje”
die de Opregte Amateur opvoerde ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan. Tiny bleek echter een
blijvertje en daar de club een nieu-

we regisseur zocht en zij daar een
voorkeur voor had, was de zaak
snel beklonken. Bij ruim 20 stukken
heeft zij de regie gevoerd. Daar zaten blije stukken, kolderieke stukken en meer serieuze spelen tussen.
Haar persoonlijke favoriet was
“Keetje Container”, alhoewel “Dingen van de Dag” en de avond met 6
eenakters ook hoog scoren in haar
herinnering. De laatste tijd voelde zij zich echter teveel op de automatische piloot te varen en daarom komt nu het afscheid. De vereniging zal haar missen ...en moet

REACTIE VAN EEN LEZER
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.

Kauwtjes kraken
uilennestkast
Uw bericht gelezen te hebben
in de Nieuwe Meerbode van 2206-2016,is mij opgevallen dat de
Kauw gezien wordt als een gezellige tuinvogel,waar iedereen trots & blij mee is. Ik citeer
uit Uw “artikel“; Kauwtjes vinden
soms een uilennestkast en kraken die vervolgens. Dat is jammer voor de uilen en voor de IVNuilenwerkgroep,die zoveel moeite
doet om de uilen te beschermen.
Ook jammer maar helaas. Hier in
Mijdrecht waar ik woon BARST
het van de Kauwen !! Veel plezier
heb ik er niet aan. Alleen maar
last! Ik probeer op mijn manier
ook mijn best te doen om koolmezen, pimpelmezen, mussen,
roodborstjes, merels... IEDERE
dag komen er vogeltjes bij mij
in de tuin waaronder een tortelduifje (ook vaak twee), geef ik
ze voer (zaad speciaal aange-

schaft). Kom ik thuis, achterdeur
nog niet open en duifjes komen
er aan, doe het schuurtje open,
en geef ze voer, standaard... iedere dag! EN DAN.....Kauwen zijn
intelligent, wat u ook schreef,....
Komen bij mij alles weg jagen!
Dus alle leuke tuinvogels worden
weg gejaagd, door die grote fel
uit hun ogende kijkende ...(censuur)... Lang verhaal kort, ben ik
nu de enige die er last van heeft?
Kauwen zijn NIET beschermd......
Toch? Geen rode lijst... (verder
laat ik mij hier niet over uit.... terwijl U meer wilt weten)
Uw verhaal in de Nieuwe Meerbode van 22-06-2016 vind ik dus
zeer ongepast.
J.H.Bouwman
Steven van Rumelaerstraat 37
Mijdrecht

op zoek naar een opvolger/ster.
Dat is nog niet gelukt, vandaar
dat we via deze weg ook een oproep aan u, lezer, doen. Hebt u
daar interesse in of weet u iemand
die dat heeft, laat het ons weten.
Bel 06-31794214 (Winfried Achterberg) of stuur ons een mailtje
(info@opregteamateur.nl). We voeren twee keer per jaar een stuk op
(begin april en begin november) en
oefenen daarvoor op de woensdagavonden. Plezier verzekerd!

Nieuws van
SeniorWeb
DRV
Regio - Windows 7 of 8.1 opwaarderen (upgrade) naar Windows 10
kan nog gratis tot 29 juli 2016, daarna moet voor de upgrade betaald
worden. Wie dat niet wil of niet
kan hoeft zich voorlopig nog geen
zorgen te maken. Pas op 11 april
2017 stopt Microsoft de ondersteuning van Vista. Op 14 januari 2020
gebeurt dat voor Windows 7 en op
20 januari 2023 voor Windows 8.1.
E.e.a. betekent dat gebruikers van
die versies na die datum geen beveiligingsupdates meer krijgen .
Nog hulp nodig? Elke maandag- en
woensdagmiddag van 2 tot 4 staat
SeniorWeb in de bieb te Mijdrecht
nog steeds klaar voor de seniorwebber.
Het cursusprogramma dit najaar
in de bieb te Mijdrecht:
- Windows 10 basis, internet en
email. Vier maandagochtenden
te beginnen 22 aug.
- Windows 10 bestandsbeheer.
Vier maandagochtenden te beginnen 19 sept.
- Windows 10 basis, internet en
email. Vier woensdagochtenden
te beginnen 19 okt.
- Windows 10 bestandsbeheer.
Vier woensdagochtenden te beginnen 16 nov.
Het cursusprogramma dit najaar
in het buurtnest in Uithoorn:
- Windows 10 basis, internet en
email. Vier dinsdagmiddagen te
beginnen 6 sept.
- Windows 10 bestandsbeheer.
Vier dinsdagmiddagen te beginnen 4 okt.
- Windows 10 basis, internet en
email. Vier donderdagmiddagen
te beginnen 27 okt.
- Windows 10 bestandsbeheer.
Vier donderdagmiddagen te beginnen 24 nov.
SeniorWeb DRV zoekt ook nog vrijwilligers die zich als docent willen
aansluiten. Het gaat om mensen die
kennis hebben van de verschillende Windows versies op laptops en
desktops. Die weten hoe Android
of Apple tablets en mobieltjes in
elkaar zitten, hoe Facebook op die
apparaten werkt en die kennis weten over te brengen. Voor informatie
0297-282938 of 06 5345 4196 of een
mailtje naar seniorwebdrv@gmail.
com. Kijk ook eens op www.seniorwebderondevenen.nl

Heeft u nog wat tijd over en wilt u graag wat voor een
ander betekenen? Overweegt u om vrijwilligerswerk te
gaan doen? Vindt u het leuk om ouderen te bezoeken
en hen informatie te geven zodat zij zo lang en comfortabel mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen?
Misschien wilt u dan wel aan de slag als Informatief
Huisbezoeker.
Eén van de manieren waarop Tympaan-De Baat deze
informatie bij de mensen probeert te krijgen is door de
dienst Informatief Huisbezoek. Wij bieden inwoners van
De Ronde Venen een bezoek aan rond hun 75e verjaardag. Er is de laatste jaren veel veranderd op het gebeid
van welzijn en zorg. De gemeente is nu verantwoordelijk
voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen
kracht zelfredzaam zijn. Wat betekent dit voor u en waar
moet u in de toekomst aankloppen als u zorg of hulpmiddelen nodig heeft? Hoe kunt u vervoer regelen als
zelf auto rijden lastig wordt? Wat zijn de mogelijkheden
op het gebied van mantelzorg?
Als vrijwilliger van het Informatief Huisbezoek kunt u
ouderen antwoord geven op al deze vragen. U verstrekt informatie over welzijn, zorg, vervoer en mantelzorg. U maakt deel uit van een gezellig team vrijwilligers die jaarlijks honderden bezoeken afleggen in de
hele gemeente. Tijdens maandelijkse bijeenkomsten
hoort u zelf de nieuwste informatie. Het voordeel van
dit vrijwilligerswerk is dat u uw eigen tijd kan indelen.
Nieuwsgierig geworden? Neem dan even contact op
met Marianne White, Sociaal werker van Tympaan-De
Baat. 0297-230280 m.white@stdb.nl
BuReNDAG: De koPPeN BIJ elkAAR!
Burendag: het jaarlijks terugkerend feest met de buren
in de buurt. Dit jaar staat het weekend van 23 tot en
met 25 september in het teken van dit burenfeest. Het
is een dag waarop de buurt samenkomt voor een kop
koffie of maaltijd en waarbij veel mensen iets doen voor
elkaar en de ruimte om hen heen. Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en
zich inzetten voor hun omgeving.
Alle buurtinitiatieven zijn welkom
Wat zijn de hobby’s van de buren? Kan de buurt wel wat
opfleuring gebruiken? Ga samen met uw buren gezellig
onkruid wieden en stop daarna alvast de bollen voor
het voorjaar in de grond. Organiseer een leuke knutselmiddag voor de buurtkinderen of een opschoondag
zodat de straat er weer netjes uitziet. De buurt barst van
de creativiteit! september lijkt nog ver weg, maar het is
goed om alvast na te denken over de activiteiten die de
buurt kan ondernemen op Burendag 2016. Informatie
en inspiratie is te vinden op www.burendag.nl.
Hulp nodig bij Burendag-initiatieven?
Opbouwwerkers Henk Rikveld, Liesbeth Boswijk en
Annelies de Hoop helpen graag met het uitwerken van
ideeën. Zij zijn te bereiken op 0297–230280 of via email info@stdb.nl. Laat de koppen bij elkaar komen
voor Burendag! Zowel voor het maken van gezamenlijke plannen, als voor het proosten op de resultaten!
De facebookgroep ‘Burendag in De Ronde Venen’
is ook online!
ACtIVIteIteNoVeRzICHt JulI 2016
Voor onderstaande activiteiten kunt zich aanmelding
via het Klanten Contact Centrum 0297-760260 op
werkdagen tussen 10.00-12.00 uur tenzij anders vermeld. Niet alle activiteiten kunnen wij plaatsen op de
pagina. Kijk voor een compleet actueel overzicht op:
www.tympaan-debaat.nl of bel naar: 0297-230280.
Alzheimer Café Vinkeveen
In juli en augustus geen AC in Vinkeveen. Van 19.3021.00 uur in Zorgcentrum Zuiderhof aan de Futenlaan
50 in Vinkeveen. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het
thema van deze avond is “Warme herinneringen aan
mijn moeder” Gastspreker is Carla Westerbeek, zij heeft
een boekje geschreven over haar moeder. Ze woont in
Vinkeveen.
Beweegkamers
Elke woensdagochtend van 10.00-12.00 uur in de
Buurtkamers in Mijdrecht, G. van Aemstelstraat 5 en
Wilnis, P. Joostenlaan 24 (via achteringang de Willisstee). Aanmelden hoeft niet, u kan zo binnen lopen. Het
kost niets en u krijgt zelfs gratis koffie of thee.
eetcafé het Pruttelpotje
Zomervakantie. Start weer op 12 september 2016.
Het begint om 17.00 en duurt tot ±20.00 uur. We gaan
om 18.00 uur aan tafel. Adres: ‘t Paradijs, Hofland 33,
3641 GA Mijdrecht. Aanmelden via: 06-12888962/
hetpruttelpotje@gmail.com.
Mantelzorgsalon
Iedere laatste maandag van de maand van 13.3015.30 uur in de Buurtkamer Mijdrecht aan de Gosewijn
van Aemstelstraat 5. Geen mantelzorgsalon in juli en

augustus. Eerstvolgende is weer op maandag 26 september.
Repair Café Mijdrecht
Donderdag 14 en 28 juli. Elke 2e en 4e donderdag van
de maand is het Repair Café van 14.00-16.00 uur open
om samen te repareren! Locatie: Buurtkamer Mijdrecht.
G. van Aemstelstraat 5, tel. 0297-288466 (tijdens openingstijden). Een gratis kop thee of koffie staat voor u
klaar! U hoeft niet aan te melden, het is een open inloop.
Repair Café Vinkeveen
Maandag 18 juli. Elke 3e maandagochtend van de
maand zijn de deuren open. Het Café start om 9.30
en duurt tot 12.30 uur. Tuinderslaantje 1, Vinkeveen. U
hoeft niet aan te melden, het is een open inloop.
Rollator spreekuur
Geen spreekuur in juli. Eerstvolgende is op woensdag
17 augustus in De Kom, Mijdrecht. Bent u niet in de
gelegenheid om naar het spreekuur te komen en heeft
u wel hulp nodig, dan kunt u contact opnemen met de
rollatorservice van Tympaan-De Baat tel. 0297-230280.
Scootmobielritten
Vanaf april tot en met september zijn er voor alle bezitters van een scootmobiel of een elektrische fiets elke
3e dinsdag van de maand scootmobielritten. Verzamelen om 9.30 uur in een van de woonkernen. De ritten
kosten € 6,00. Dit is inclusief 2x koffie en iets lekkers.
De volgende ritten zijn op: dinsdag 19 juli, 16 augustus,
20 september.

De nieuwste vrijwilligerswerk vacatures in uw buurt!
Vacatures voor vrijwilligerswerk juni 2016
- Zuiderhof in Vinkeveen zoekt iemand die wil muziek
maken/instrument spelen tijdens borrelmiddag
(vac. nr. 16 901)
- Gerardus Majella (Mijdrecht) zoekt vrijwilligers voor
handwerken (vac.nr. 16 899), wandel begeleiding
(vac.nr. 16 898), begeleider voor de zorgrobot
(vac. nr. 16 895), het verzorgen van koffie en thee
(vac.nr. 16 894) en nog veel meer (zie vacaturebank).
- Ga jij mee stappen? (vac.nr. 16 866), Houd jij van
een potje voetballen? (vac.nr. 16 864) of wil je
iemand helpen bij het Spelenderwijs Nederlands
leren? (vac.nr. 16 867) bij Handjehelpen.
- Bestuursleden gezocht voor jongerencentrum
Tumult in Abcoude (vac.nr. 16 839)
- Kringkoop zoekt Reparateur witgoed
(vac.nr. 16 802)
- Afwisselend en uitdagend werk: Word Mentor!
Bij Mentorschap Midden-Nederland (vac.nr. 16 789)
- Alzheimer Nederland (Westelijk Utrecht) zoek
Bestuurslid met als hoofdtaak (coördinator)
belangenbehartiging (vac.nr. 16 760) en met als
hoofdtaak (coördinator) Alzheimer Cafés
(vac.nr. 16 759)
- Dorpskamer het Raakvlak in Mijdrecht zoekt een
enthousiast sociaal persoon om samen met een
groepje de vrijdagavonden een gezellige invulling te
geven. (vac.nr. 16 739)
- Tympaan-De Baat zoekt een Chauffeur PlusBus
Abcoude (vac.nr. 16 732) en tevens een begeleider
(vac.nr. 16 734). Of word je liever Begeleider bij de
spelmiddag op woensdag in Wilnis? (vac.nr. 16 884)
Deze en vele andere leuke, boeiende, uitdagende en
gezellige vrijwilligersvacatures staan op www.steunpuntvrijwilligerswerk.info. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk is bereikbaar via vrijwilligerswerk@stdb.nl of
0297-230280.
BuuRtkAMeRS De RoNDe VeNeN
- Ontmoetingsplek met open inloop voor senioren
(55 plussers).
- Gastvrije ontvangst met (gratis) koffie/thee, info &
activiteiten. Buurtkamer eettafels, opgave op locatie.
- Vervoerbemiddeling: Servicepunt tel. 0297-587600.
- Algemene info: Coördinator Pim Jongsma (Wilnis/
De Hoef/Mijdrecht), 0297-230280. Coördinator
Annemarie Keja (Vinkeveen), 0294-284824
Mijdrecht, G. van Aemstelstraat 5 tel. 0297-288466
Elke dinsdag en donderdag 10:00-12:00 uur.
Eettafels: dinsdag en donderdag 12.00-13.15 uur (€5,-)
Vinkeveen, tuinderslaantje 4 tel. 06-28249257
(in de bieb). Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00
uur. Eettafels: kijk voor datums en tijden op het informatiebord in de buurtkamer of bel 06-86870629
Wilnis, P. Joostenlaan 24 tel. 0297-250692
(achterzijde Willisstee). Elke dinsdag en donderdag
10.00-12.00 uur. Eettafels: dinsdag en donderdag
12.00-13.15 uur (€ 5,-)
De Hoef, oostzijde 45 tel. 06-57125450
(in de Pastorie). Elke dinsdag 10.00-12.00 uur.
Eettafels: 1x per kwartaal 12.00-13.15 (€ 5,-)
Baambrugge, Pr. Margrietstraat 10 tel. 0294-291955
(Dorpshuis De Vijf Bogen). Elke dinsdag tussen 10.0013.00 uur. Bel voor info tijdens openingstijden.

PRoGRAMMAoVeRzICHt PluSBuS JulI 2016
datum

activiteit

bestemming

ophalen v/a

kosten

Vrijdag 1 juli
Dinsdag 5 juli
Woensdag 6 juli
Donderdag 7 juli
Vrijdag 8 juli
Dinsdag 12 juli
Donderdag 14 juli
Vrijdag 15 juli
Dinsdag 19 juli
Woensdag 20 juli
Donderdag 21 juli
Vrijdag 22 juli
Dinsdag 26 juli
Donderdag 28 juli
Vrijdag 29 juli

Kaasboerderij ’t Geertje
Lunchen bij De Sfeerstal
Dagje uit
Boodschappen + markt
Bezoek Bibliotheek
Pannenkoeken eten bij Hoeve Landzicht
Boodschappen + markt
Strandrups De Vrijbuiter
Middaguitje
PlusBus Diner Il-Gusto
Boodschappen + markt
Rit met de Bosmobiel
Rondvaart over de Vecht
Boodschappen + markt
Lunchen + bezoek kersenboomgaard

Hazerswoude
Nieuwveen
Oudewater
Mijdrecht
Mijdrecht
Nieuwer ter Aa
Mijdrecht
Noordwijk
Leimuiderbrug
Mijdrecht
Mijdrecht
Amsterdamse Bos
Maarssen
Mijdrecht
Haarzuilens

09.30 uur
11.00 uur
10.00 uur
13.00 uur
13.30 uur
11.30 uur
13.00 uur
09.00 uur
12.30 uur
16.30 uur
13.00 uur
12.30 uur
11.30 uur
13.00 uur
10.30 uur

€ 16,00
€ 7,00
€ 14,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 8,00
€ 5,00
€ 28,00
€ 9,00
€ 3,00
€ 5,00
€ 20,00
€ 32,00
€ 5,00
€ 12,00

Aanmelden uitjes en boodschappen
Vanaf maandag 27 juni én op alle werkdagen daarna kunt u aanmelden
tussen 10.00-12.00 uur via tel. 0297-760260.Indien u zich onverhoopt
moet afmelden kunt u ook naar bovengenoemd telefoonnummer bellen.
Aanmelden PlusBusdiner
Vanaf dinsdag 28 juni tussen 10.00-12.00 uur én op alle werkdagen
daarna kunt u aanmelden voor het PlusBusdiner op bovengenoemd telefoonnummer.

U kunt het nieuwsblad van de PlusBus
gratis afhalen op ons kantoor of een
van de vele andere afhaaladressen zoals alle Servicepunten, Buurtkamers,
bibliotheken en gemeentehuis.
Met dank aan de vele vrijwilligers die
de bus rijden en begeleiden.
Redactie Nieuwsblad: Anna Oostrom

29 juni 2016

VOOR ELK WAT WILS
BIJ TAPTOE MIJDRECHT
Mijdrecht - Op zaterdag 25 juni vond
voor de 31ste keer de Taptoe Mijdrecht
plaats. Met ook dit jaar een gevarieerd
en zeer aantrekkelijk programma. Helaas bleef het deze middag niet geheel
droog. Desondanks dat was het, met
voor elk wat wils, weer aangenaam vertoeven op het Raadhuisplein.
Voorprogramma
Omstreeks kwart over een vertrokken
de deelnemende bands vanaf het clubgebouw van gastheer VIOS. De straatparade voerde van de Windmolen via
diverse straten naar het taptoeterrein
in het dorpscentrum van Mijdrecht.
Daar had dweilorkest DORST het talrijk opgekomen publiek met gezellige
meezingers al lekker opgewarmd voor
het hoofdprogramma van de taptoe.
Wat een lekker geluid en wat een feest
was dat! De stemming zat er direct al
goed in.
Hoofdprogramma
Om 2 uur verwelkomde ladyspeaker
Ineke Spraakman het publiek en de
deelnemers.
Het
taptoeprogramma startte met het ‘overlopen’ van de
deelnemende korpsen op muziek van
VIOS. Een mooie manier om het publiek bekend te maken met de deelnemende korpsen. Na deze presentatie werd het spits afgebeten door Chr.
Muziek- en Showband Bernhard met
de show ‘This is Love’. Met bekende
‘love songs’ bracht de jeugdige groep
de veelzijdigheid van de liefde met passie voor het voetlicht. Met deze show
heeft dit jeugdorkest deze middag menig hart gestolen. Daarna maakte het
TwirlPower duo Sanne van der Kroef
en Melissa Blom hun opwachting. Met
hun ‘spinnenshow’ lieten de dames een
hele nieuwe kant van zichzelf zien. Op
muziek uit de bekende film ‘Arachnophobia’ en het ‘Itsy bitsy spider’ was het
flink griezelen met deze grootformaat
spinnen. Om werkelijk de ‘kriebels’ van
te krijgen. Een ‘ragfijne’ show dames.
De Damiate Band uit Haarlem bracht
dit jaar een show op muziek van Billy
Joel. Herkenbare nummers spectaculair ondersteund door snelle en mooie
vloeiende choreografie. In de show
herkenden we ‘We didn’t start the fire’,
‘Piano man’, ‘My Life’, ‘Only the good
die young’, ‘Air Dublinesque’, ‘Pressure’
en ‘Just the way you are’. Hier en daar
wat onzuiverheid, maar dat mocht zeker de pret niet drukken.
Nauwelijks bekomen van haar duo met
Melissa, voerde Sanne haar soloshow
op. Normaal in een sporthal, maar nu
in haar eentje op het grote plein. We
geven je het te doen. Sanne liet haar
show op muziek van de film ‘Zorro’
zien. Een show waar de passie, het vuur
en de romantiek van afspatte.
In het midden van het programma was

het de beurt aan Show- & Marchingband VIOS. Na de U2- en CSI-show alweer de derde show van het dit jaar
nog maar eens sterk verjongde VIOS.
Met ‘Past & Present’ nam de Show- &
Marchingband onder leiding van tambour-maître John Mayenburg de aanwezigen mee op een muzikale reis door
het verleden en heden. Een ‘bevlogen’ show met ‘We Will Rock You’ van
Queen, gevolgd door ‘Waiting For Godot’. Vervolgens kwam de band met uiterst strak uitgevoerde showfiguren via
‘Conga’ van The Miami Sound Machine
en ‘Let It Go’ uit de film ‘Frozen’ bij ‘Radioactive’ van Imagine Dragons. Tot slot
ging VIOS 40 jaar terug in de tijd met
‘Laat me’ van Ramses Shaffy. En ja, laat
VIOS maar, want dan is het, zoals ook
deze middag weer, genieten geblazen!
En in de slipstream van de ‘grote jongens’ toverden de ‘heksen’ van ‘little’
TwirlPower er lustig op los. Gewoonlijk met 4, maar vandaag met zijn drieen op het grote plein. Elske Boone, Michelle Muntenaar, Jadie Kroon en Dewi Rietveld hebben dit jaar een wedstrijdshow op muziek van de film 'Foeksia de miniheks'. Ze zagen er dan ook
als echte heksjes uit en leefden ze zich
helemaal in hun rol in. Er werd getoverd, op een bezemsteel gevlogen en
in de grote pot met toverdrank geroerd.
Naast betoverend en vermakelijk, met
hun jonge leeftijd natuurlijk vertederend om te zien.
Na deze heksentoer een optreden waar
reikhalzend naar uit was gekeken. De
terugkeer van Beatrix’ Drum & Bugle
Corps uit Hilversum in het taptoe- en
wedstrijdcircuit. Na een jaar van afwezigheid weer terug en hoe. Artistiek is
de club een andere weg ingeslagen,
echter zonder zijn ‘roots’ daarbij te verloochenen. Dit alles werd treffend verbeeld in de show ‘B2 the future’. De begroeting bij het weerzien, het zoeken
en vinden van het passende instrumentarium gevolgd door het kippenvelnummer 'Sorry' van Kyteman, waarmee de band zich verontschuldigde
voor zijn afwezigheid. Daarna werd met
een muzikale knipoog naar het verleden het heden bereikt met een ‘the
american way’ uitgevoerde versie van
het 'Hello' van Adele. Een show met
een mix van ingetogen en Amerikaanse power muziek. Mooi om deze metamorfose gezien en gehoord te hebben!
Ook de grote meiden van TwirlPower
hebben niet stilgezeten. Na eerdere
themashows betreden ze dit jaar als
stoere piraten het strijdperk. Op een
mix van filmmuziek uit ‘Pirates of the
Caribbean’ liet het team zich van zijn
strijdlustige kant zien. Zoals het echte piraten betaamt stonden ze op hun
schip op de uitkijk en bonden ze de
strijd met de vijand aan. Er werd gevochten om de schat om vervolgens op

een tropisch eiland uit te rusten voor
de finale zeeslag. Een stoere show met
uiteindelijk het publiek als de grote
winnaar. Top gedaan.
En als laatste in het ‘strijdperk’ Showharmonie Oefening Baart Kunst uit
Rhenen met zijn ‘TV Tunes’. Een klassiek ogende show waarbij de toeschouwer mee werd genomen in de
wereld van de TV, waar niet alles is
wat het lijkt, maar waar dromen zomaar kunnen uitkomen. Een afwisselen
show met voor jong en oud herkenbare
TV melodieën en strakke showfiguren.
Een mooie stevige sound en een waar
feest van herkenning gewaardeerd met
een luid applaus.
Afscheid
Voordat het finaleprogramma begon
werd afscheid genomen van Chantal van Ballegooij. Vanwege studieverplichtingen moet deze voormalig Nederlands kampioene en met haar duopartner Bastiënne Europese runnerup, de leiding van VIOS TwirlPower uit
handen geven. Naast lovende woorden
ontving zij uit handen van verenigingssecretaris Conny van Vliet een mooie
bos bloemen, presentje en een fotocollage. Van haar meiden kreeg ze uit
handen van Sanne van der Kroef een
boek met foto’s van haar verenigingsverleden.
Finale
De taptoe werd afgesloten met een
grootse finale waarbij alle deelnemers
zich op het terrein opstelden. Na het
slotwoord en het ‘uitwisselen’ van de
oorkondes speelden de korpsen gezamenlijk de 'Synergia March' en het koraal 'Blijf bij mij Heer'. Vanaf het balkon
van het gemeentehuis blies VIOS trompettist Max van Vliet het signaal 'Taptoe
Infanterie'. Met het gezamenlijk spelen
van het 'Wilhelmus' en de afmars van
de korpsen kwam er een eind aan deze mooie middag op het Raadhuisplein.
In een lang lint liepen de korpsen, om
de beurt spelen, terug naar het VIOS
verenigingsgebouw, waar een ieder
weer zijns weegs ging en VIOS, nadat
het Raadhuisplein weer netjes was opgeruimd, een succesvol seizoen afsloot
met de verenigingsbarbecue.
Hulde aan de organisatie, deelnemers,
publiek en vooral de vele vrijwilligers,
zonder wie een dergelijk hoogstaand
evenement niet mogelijk is. De Taptoe
Mijdrecht was ook dit jaar weer een
productie van muziekvereniging VIOS
uit Mijdrecht en mede mogelijk door
subsidie van gemeente De Ronde Venen. Voor het beeldmateriaal van de
taptoe en informatie over of lid worden
van VIOS, TwirlPower en DORST kunt u
terecht op de websites vios-mijdrecht.
nl, dweilorkest-dorst.nl en de diverse
Facebook- en Twitterpagina’s.

• Nieuwe Meerbode
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