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Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

H. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

Tankstation
Zijdelwaard

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn

Tel.:  06-23564410 

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Vanaf 11 juli in verkoop: 
Nieuwbouw vanaf 
€ 189.900,- v.o.n.
W W W . PA R K K R AY E N H O F F. N L

17  E E N G E Z I N S W O N I N G E N  I N  U I T H O O R N

Orthodontiepraktijk
Woerden

Molenvlietbaan 1
Woerden
0348-482729

www.deortho.info
Een beugel van de specialist scoort beter.Orthodontiepraktijk Woerden    Molenvlietbaan1
            3448 DD Woerden   0348-482729 www.deortho.info

Sinds 1971 een vertrouwde keuze

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. € 25,- p. mnd.

www.vderwilt.nl

ADVERTEREN?
IN DE

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

voor het officiële
gemeentenieuws 

zie pagina 2

18-jarige Uithoornse 
dodelijk verongelukt

Vervolg werkzaamheden 
rotonde Fort Amstelhoek

Regio - Maandag vond er op de 
Noordammerweg in Amstelveen 
een ongeval plaatst waarbij een
18-jarige Uithoornse vrouw om het 
leven is gekomen. De Uithoorn-
se kwam door nog onbekende oor-
zaak met haar scooter onder een 
vrachtwagen terecht en overleed ter 

plaatse. De traumahelikopter werd 
nog ingezet, maar de hulp aan het 
slachtoffer mocht niet meer baten. 

De VOA van de politie zal onder-
zoek doen naar de toedracht van 
het ongeval. Vermoedelijk is de 
vrachtwagen tijdens het achteruit-

rijden in aanrijding gekomen met 
de bromfi etsster. De chauffeur van 
de vrachtauto is, zoals gebruikelijk, 
meegenomen voor verhoor naar het 
politiebureau.
Getuigen wordt verzocht contact op 
te nemen met de politie. 
Foto: Marco Carels

Amstelhoek - In de eerste week 
van juli is de provincie Noord-Hol-
land gestart met het vervolg van 
de werkzaamheden voor de aanleg 
van de rotonde bij het Fort Amstel-
hoek. Vorig jaar september was men 
al begonnen met verleggen van ka-
bels en leidingen. De nieuwe ver-
bindingsweg tussen de Mijdrecht-
se Zuwe en de Ringdijk 2e Bedij-
king is eigenlijk een uitvloeisel van 
de omgelegde N201 die nu volop in 
gebruik is. Vanwege de ‘venige on-
dergrond’ ter plaatse is het noodza-
kelijk dat de grond eerst gaat zet-
ten voordat de weg wordt aange-
legd. Dit wordt gedaan door het 
aanbrengen van een dik zandpak-
ket. Daaraan voorafgaand is het uit-
voeren van een aantal voorberei-
dende werkzaamheden noodzake-
lijk. Zo worden bomen en struiken 
binnen het werkterrein verwijderd; 
kabels en leidingen moeten ver-
legd worden voor zover dit in sep-
tember vorig jaar nog niet is uitge-
voerd en het fi etspad en de Ringdijk 
2e Bedijking worden verlegd. Daar-
naast wordt er tussen Fort Amstel-
hoek en het werkterrein een dam-
wand geplaatst om er voor te zor-
gen dat de slappe veenlaag niet 
wordt weggeduwd. Als deze voor-
bereidende werkzaamheden uitge-
voerd zijn wordt er pas gestart met 
het aanbrengen van het zandpakket 
(voorbelasting). Al deze werkzaam-
heden nemen circa vier maanden 

tijd in beslag. De werkzaamheden 
worden uitgevoerd van maandag tot 
en met vrijdag tussen 07.00 en 17.00 
uur. Vervolgens zal het zandpakket 
ongeveer 1,5 jaar blijven liggen om 
de te verwachten zettingen te ha-
len. De Ringdijk 2e Bedijking heeft 
een waterkerende functie en om 
die reden worden er geen ‘zetting-
versnellende maatregelen’ getrof-
fen. Dit kan namelijk consequen-
ties hebben voor het functioneren 
van de dijk! Tijdens de werkzaam-
heden zijn alle woningen, bedrijven 
en Fort Amstelhoek bereikbaar. Au-
toverkeer ondervindt geen overlast 
van de werkzaamheden. Fietsver-
keer wordt over een tijdelijk fi ets-
pad geleid.
De verkeersstructuur van Amstel-
hoek zal te zijner tijd fors wijzigen 

ten opzichte van de huidige situatie 
(zie bijgaande tekening). De hoofd-
ontsluiting vindt plaats via de nieuw 
aan te leggen rotonde in de verbin-
dingsweg tussen de Ringdijk 2e Be-
dijking en de Mijdrechtse Zuwe. Nu 
het nieuwe tracé van de N201 open 
is zal het wegennetwerk in Amstel-
hoek vooral lokaal verkeer afwikke-
len. Doorgaand verkeer maakt im-
mers gebruik van de nieuwe N201 
en rijdt niet meer door het centrum 
van Uithoorn. Het bestemmings-
verkeer rijdt vanaf de N201 via de 
Amsterdamseweg en hoofdontslui-
ting oude dorp naar het centrum vi-
ce versa. Aan het einde van dit jaar 
is dat voor alle autoverkeer de route 
wegens het afsluiten van de Irene-
brug die dan een grote onderhouds-
beurt ondergaat.

Hoogtebeperking Prinses Amalia 
viaduct een wassen neus?
Regio - Bij het opnieuw inrichten van 
de Prins Bernhardlaan en Thamerlaan 
(het ‘Thamerlint’) in Uithoorn was een 
van de voorwaarden van de gemeen-
teraad dat op verzoek van de bewo-
ners er een hoogtebeperking van 3,50 
m zou worden aangebracht in het 
(toen nog) te realiseren viaduct on-
der de busbaan dat met een werke-
lijke doorrijhoogte van 4,60 m is ge-
bouwd. Reden van de hoogtebeper-
king was/is, dat doorgaand vracht- 
(én landbouw-) verkeer zoveel moge-
lijk moe(s)t worden geweerd. Ook al 
omdat de aanleg van de wegstructuur 
van beide lanen daarop niet is bere-
kend. Er werden tijdens de raads-
vergadering van 27 juni 2013 waar-
op het onderwerp ter sprake kwam, 
verscheidene opties voor een hoog-
tebeperking ter bespreking aangebo-
den. Uiteindelijk werd gekozen voor 
de meest goedkope oplossing: een 
eenvoudige en scharnierende dwars-
lat over de rijstrook aan weerskanten 
vóór het viaduct, bij oplevering Prin-
ses Amalia viaduct genoemd, met 
daarop ‘Max. doorrijhoogte 3,50 m’. 

Dat moet groot vrachtverkeer belet-
ten onder het viaduct door te rijden. 
Alleen hogere hulpvoertuigen als van 
de brandweer mogen de dwarslat la-
ten ‘openklappen’.

Slingeren
Volgens enkele bewoners blijkt de 
hoogtebeperking het vrachtverkeer 
echter nauwelijks tegen te houden, 
met uitzondering van ‘echte joekels’ 
zoals een buurtbewoner het uitdrukt, 
‘want de chauffeurs van die wagens 

hebben nog hun twijfels met als ach-
terliggende gedachte: kan het wel, 
kan het niet? Er zijn echter al vracht-
wagens gezien die om de ‘beperking’ 
heen slingeren via de linkerrijbaan 
als er van de andere kant geen ver-
keer aan komt. Hoelang zal het du-
ren voordat meer chauffeurs erachter 
komen dat de onderdoorgang van het 
viaduct in werkelijkheid 4,60 m is en 
dat deze vorm van hoogtebeperking 
slechts een wassen neus is?
(Vervolg elders in deze krant).

Mijdrecht ook schuld aan 
fi levorming op de N201
Regio - Het fi leleed dat op woens-
dag 11 juni tijdens de spitsuren 
plaatsvond op de A2 en de A9, maar 
daardoor ook op de N201 vanaf Uit-
hoorn, is zeker niet alleen te wijten 
aan het in elkaar opgaan van twee 
rijbanen in één ter hoogte van de 
Zijdelweg (N521). 

Een lezer van deze krant had ten tij-
de van het hoogtepunt in de stil-
stand van het verkeer een scherm-
afdruk gemaakt van Google Maps 
rond 17.45 uur en ons die recent 
toegestuurd. De rode lijnen op de-
ze kaart geven stilstaand verkeer 
aan in de richting vanaf Uithoorn 
naar Mijdrecht. Rond Uithoorn is 
het vastlopen van het verkeer van-
wege het wisselen van 2 rijstroken 
naar 1 duidelijk te zien. Maar ook 
bij het aquaduct en rond de Prin-
ses Irenebrug richting kruising met 
de Tienboerenweg is het ‘rood’ op 
de weg. Kortom, er is goed te zien 
dat het verkeer tussen Uithoorn en 
Mijdrecht over bepaalde afstan-
den vast staat. Bij nader onderzoek 
bleek dat ook de verkeerslichten op 
de kruising Tienboerenweg en van 
de N201 met Hofl and in Mijdrecht 
voor een slechte doorstroming zor-
gen (de laatste staat net niet op de 
kaart). Richting Vinkeveen kon men 
namelijk verder gewoon doorrijden 

richting A2. Het bijzondere is dat de 
fi le in eerste instantie (en dat duur-
de best wel een lange tijd) alleen op 
de nieuwe omgelegde N201 was. 
Pas nadat de fi le ook bij de Zijdel-
weg begon, ging men tevens de ou-
de N196 gebruiken (waarna het niet 
veel later overal vast stond) en het 
dorp ‘vol liep'. Wat opvalt is dat door 
de stoplichtdosering bij de Amster-
damseweg bij het aquaduct een 
‘leeg stuk’ is ontstaan op de toerit 
naar het aquaduct, waar men ver-
volgens even verder in het aqua-
duct weer bij de fi le aansluit. Al 
met al kunnen twee kruispunten in 
De Ronde Venen (Tienboerenweg 
en Hofl and) ook worden gezien als 
een fl essenhals in de doorstroming 
op zowel de nieuwe als bestaande 
N201. Amstelhoek en Uithoorn zijn 
dus niet alleen ‘medeschuldig’ aan 
de oorzaak van fi levorming’. Verder 
blijkt de lengte en/of de breedte van 
het aquaduct daarbij eigenlijk hele-
maal geen rol te spelen. Als het al-
lemaal vanaf de Tienboerenweg vlot 
kan doorrijden tot voorbij Mijdrecht, 
lost de fi le vanuit Amstelhoek snel 
op en hoeft er aan het aquaduct 
niets verbeterd te worden. Aldus 
een bericht van een van onze lezers. 
Waarvoor dank. 

(Afb. Google Maps).

Partycentrum de Meijert failliet
Mijdrecht - Gisterenmiddag is be-
kend geworden en bevestigd door 
de eigenaar Antoine Post, dat Par-
tycentrum de Meijert failliet is ver-

klaard. Wat er met de Meijert gaat 
gebeuren is nog niet duidelijk, dat 
zal afhangen van wat de curator 
beslist.

KORT NIEUWS:
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Postadres
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

Bezoekadres
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn

www.uithoorn.nl/digitale_balie
7 dagen per week, 24 uur per dag

Klant Contact Centrum (zonder 
afspraak kunt u hier terecht)
Maandag, dinsdag, donderdag 
van 8.30 tot 17.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

telefoon 0297-513111
Maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Producten- en dienstenbalie
Met afspraak:
Maandag, dinsdag, donderdag 
van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 13.00 uur 
en van 17.00 tot 20.00 uur.
Zonder afspraak:
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Gemeentewerf en scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en 
zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur 
en 13.00 tot 16.30 uur.
Gesloten op dinsdag en donderdag.

werk en inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, donderdag 
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: dinsdag, vrijdag 
van 8.30 tot 12.00 uur.
De balies in Uithoorn en Aalsmeer 
hebben ook op woensdagmiddag 
spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur.

wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, woensdag, 
vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: maandag, dinsdag, 
donderdag van 8.30 tot 12.00 uur.

informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn,
tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl.
Geopend op dinsdag t/m vrijdag 
van 13.00-17.00 uur.

wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken met 
hun secretaresse te bereiken op 
0297-513151. 
Maar u kunt ze ook direct een e-mail 
sturen met uw vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

COlOFOn
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 bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar 
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas 
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht 
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, tele-
foon 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 biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk 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 be-
zwaar 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 bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (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 voorzie-
ning 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 Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den 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 tref-
fen. 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: 
- Voorontwerpbestemmingsplan Cultuurcluster dorpscentrum. Inzageperiode 27 

juni 2014 tot en met 10 juli 2014. Inlichtingen bij Ruimtelijke ontwikkeling, R. 
Noorhoff, 0297-513111.

- Besluit onttrekken aan het openbaar verkeer: deel parkeerterrein van winkel-
centrum Zijdelwaard. Dit besluit inclusief bijbehorende tekening liggen tot en 

OFFiCiële meDeDelinGen en BeKenDmAKinGen

w w w . u i t h O O R n . n l

Concept verordeningen jeugd, wmo  
en Participatiewet klaar voor inspraak 
Per 1 januari 2015 krijgen de ge-
meenten nieuwe verantwoordelijkhe-
den op het gebied van jeugd(zorg), 
maatschappelijke ondersteuning en 
werk. De wetswijzigingen die ge-
paard gaan met deze verandering 
treffen iedere inwoner. Iedereen die 
zorg of ondersteuning zelf kan re-
gelen of betalen, wordt geacht dit te 
doen.

nieuwe spelregels
Dat betekent dat er nieuwe spelre-
gels nodig zijn om te regelen wie er 
wel in aanmerking komt voor de di-
verse vormen van hulp en ondersteu-
ning. Daarom zijn concept verorde-
ningen Jeugd, Wmo en Participatie-
wet opgesteld. Onder voorbehoud 
van positieve besluitvorming door het 
College van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Uithoorn 
worden deze verordeningen op 16 ju-
li 2014 vrijgegeven voor inspraak. Ie-
dereen wordt uitgenodigd om op de 

concept verordeningen te reageren.

inspraakperiode
De inspraakperiode loopt van 16 ju-
li 2014 tot 27 augustus 2014. De ver-
ordeningen zijn via www.uithoorn.nl 
vanaf 16 juli volledig digitaal te be-
kijken. Verder liggen de verordenin-
gen vanaf 16 juli ter inzage op het 
gemeentehuis (Laan van Meerwijk 
16 te Uithoorn). Na de inspraakron-
de gaan de verordeningen opnieuw 
naar B&W en de raad, samen met de 
reacties uit de samenleving

Reacties
Reacties kunnen uiterlijk 27 augus-
tus schriftelijk worden gestuurd naar 
Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn, o.v.v. 
verordeningen Jeugd, Wmo en Par-
ticipatiewet. Reacties kunnen ook 
per e-mail worden verzonden naar:  
gemeente@uithoorn.nl o.v.v. veror-
deningen Jeugd, Wmo en Participa-
tiewet.

met 30 juli 2014 ter inzage. Inlichtingen bij Leefomgeving, R.A. van de Pol 
(0297) 513 111. 

- Uitwerkingsplan Park Krayenhoff, deelgebied B1 tot en met B4. Beroepsperio-
de 20 juni 2014 t/m 31 juli 31 juli 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. Noor-
hoff, 0297-513111.

- Bestemmingsplan Drechtdijk 109, Beroepsperiode 11 juli 2014 t/m 21 augus-
tus 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, W.M. van de Lagemaat, 0297-513111.

- Bestemmingsplan Boterdijk Eigen Haard locaties 1 t/m 4, Beroepsperiode 11 
juli 2014 t/m 21 augustus 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, M.W.M. Blonk, 
0297-513111.

 inGeDienDe AAnVRAGen OmGeVinGsVeRGunninG
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein uithoorn
- Wiegerbruinlaan 81, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen 

van gevelwijzigingen en gevelreclame ten behoeve van een winkelruimte. Ont-
vangen 27 juni 2014.

De Kwakel
- Het Fort 28, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de wo-

ning. Ontvangen 30 juni 2014.

 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 legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Kray-
enhoff)
- Sportlaan 17, omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van 

een bestaand bedrijfspand tot tijdelijke winkelruimte. Bezwaar t/m 18 augus-
tus 2014.

OVeRiGe BeKenDmAKinGen

 wet milieuBeheeR
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij 3 meldingen 
hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer. 
Activiteitenbesluit milieubeheer
- Oprichting Haes leer v.of., Ondernemingsweg 3 te Uithoorn. Het betreft een 

stoffeerderij gericht op auto’s. 
- Oprichting Aldi Uithoorn, Sportlaan 17 te Uithoorn.
- Oprichting 4Q-Air B.V. T.J. Twijnstralaan 14 te Uithoorn, consulting en advies-

bureau en mogelijkheid om testen uit te voeren.
Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergun-
ningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuurs-
recht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen 
van beroep.
Uithoorn, 9 juli 2014 

 BeKenDmAKinG wijZiGinG VeRORDeninG
 AlGemene ReChten 2014
Het college maakt, volgens het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, be-
kend dat de Gemeenteraad in de vergadering van 26 juni 2014 heeft besloten tot 
vaststelling van:  
- Verordening tot derde wijziging op  de verordening algemene rechten 2014 
De datum van ingang van de heffing is 27 juni 2014.  
Alle verordeningen zijn vanaf 1 februari 2014 digitaal te raadplegen op 
www.uithoorn.nl. 

 BOOttRAileR VeRwijDeRD
Op dinsdag 8 juli 2014  is er een boottrailer en een lege vouwwagen verwijderd op 
de Willem Alexanderpoort. Deze kan binnen 6 weken bij de gemeente opgehaald 
worden door de eigenaar. Na 6 weken worden deze vernietigd.

 BeleiDsReGels suBsiDieAAnVRAGen 2015 VAstGestelD
Op 7 juli 2014 heeft het college van B&W de beleidsregels voor subsidieaanvragen 
2015 vastgesteld. Op basis van deze beleidsregels worden instellingen in staat 
gesteld om hun subsidieaanvragen voor het kalenderjaar 2015 in te dienen bij de 
gemeente Uithoorn. In de beleidsregels 2015 staat beschreven op welke maat-
schappelijke effecten de gemeente Uithoorn wil sturen, inclusief de in aanmerking 
komende instellingen en activiteiten. Meer informatie over de beleidsregels 2015 
is te vinden op www.uithoorn.nl. 

Oud-leerling Thamen vliegt mee 
met Vliegende Meubelmakers
Regio - Over ruim een week ver-
trekt Stefan van Tol met de Vlie-
gende Meubelmakers naar Ke-
nia om daar als vrijwilliger aan het 
werk te gaan in een school in de 
sloppenwijken van Matopeni, Nai-
robi. Als twaalfjarig jochie was Ste-
fan van Tol al geïnteresseerd in 
bouw en hout en zo kwam hij dus 
indertijd op Scholengemeenschap 
Thamen terecht. Van daaruit is hij 
doorgestroomd naar het Hout- en 
Meubileringscollege in Amster-
dam. Inmiddels heeft hij zijn di-
ploma Allround Meubelmaker/
(scheeps)Interieurbouwer behaald 
en is hij  werkzaam bij  De Vries 
Feadship als BBL leerling scheeps-
timmerman exterieur. 

Kansarme jongeren
Via het Hout- en Meubileringscol-
lege (HMC) kwam hij in contact 
met de Vliegende Meubelmakers: 
zij dragen hun kennis en vaardig-
heden over, maken meubels en do-
neren aan het einde van een traject 
de gereedschappen. Dit doen zij in 
actuele hulpsituaties en bij verge-
ten groepen zoals kansarme jon-
geren in ontwikkelingslanden. 

Boston Children Centre
Inmiddels is Stefan zo enthousiast 
over deze organisatie dat hij zich 
heeft aangemeld voor een project 
in Nairobi, Kenia. Hij gaat met zes 
meubelmakers, allen zijn leerlin-

gen van het HMC, meubels ma-
ken voor Boston Children Centre 
(BCC). 

Alle zes meubelmakers die mee-
gaan naar BCC krijgen van de 
Stichting Gered Gereedschap tien 
kilo gereedschap mee dat na af-
loop van het project achterblijft, 
zodat de jongeren daar zich ver-
der kunnen ontwikkelen en wel-
licht zelfstandig als meubelmaker 
aan de gang kunnen.

Vier de zomer in dit authentieke dorpse stukje Domstad

Het Zuidelijk Museumkwartier 
in Utrecht heeft t allemaal 
Utrecht - Musea, gezellige terras-
sen, bijzondere winkeltjes, knusse 
cafeetjes en kleine restaurantjes: het 
Zuidelijk Museumkwartier in Utrecht 
heeft het allemaal. Vier de zomer in 
dit authentieke dorpse stukje Dom-
stad.  Het is heerlijk rondstruinen in 
het Zuidelijk Museumkwartier, langs 
de historische monumenten zoals 
de 11e eeuwse Nicolaїkerk en de 
statige grachtenpanden van de le-
vendige Oudegracht en de verstil-
de Nieuwegracht en de rust in het 
Zocherpark, dat het gebied ontsluit. 
De handige wandelroute, te vinden 
op www.inhetmuseumkwartier.nu, 

neemt je mee op deze mooie wande-
ling door heden en verleden. En met 
de gratis Utrecht City app, heb je al 
het leuks van Utrecht bij de hand. Zo 
zie je ook waar je leuke restaurants 
en gezellige cafés vindt.  Wie van va-
ren houdt, kan ook te water van het 
Zuidelijk Museumkwartier genieten; 
aan het water of op een van de ter-
rassen aan de kade. En liefhebbers 
van bijzondere winkels komen ruim-
schoots aan hun trekken. 

Je vindt er allerlei speciaalzaken met 
verse vis, heerlijke broden, bijzonde-
re kazen, verse groenten en Italiaan-

se delicatessen én mensen met pas-
sie voor hun producten. 

Musea voor jong en oud
Dit bijzondere stukje Utrecht heet 
niet voor niets ‘Zuidelijk Museum-
kwartier’ want er zijn veel musea, 
voor jong en oud. Deze zomer zijn 
er in de vele musea weer volop ac-
tiviteiten. De familietentoonstelling 
‘Feest! Weet wat je viert’ in museum 
het Catharijneconvent is een aanra-
der.  Met de expositie ‘Beladen trei-
nen’ staat het Spoorwegmuseum stil 
bij de transporten van Joden in de 
Tweede Wereldoorlog naar de ver-

nietigingskampen. In het Dick Bruna 
huis, een museum voor kinderen en 
volwassenen, is het bekende konijn 
Nijntje te zien samen met een over-
zicht van het oeuvre van Dick Bruna. 
In Tot op het bot gaan bezoekers van 
het Universiteitsmusem zelf op on-
derzoek uit: luisteren naar het hart 
van een mens, reuzenschildpad of 
kangoeroe; voelen aan een olifants-
huid, kijken in de operatiekamer bij 
een hond met een hernia. Mode-il-
lustrator Piet Paris is gastcurator in 
het Centraal Museum. Uit de collec-
tie van dit museum kiest Piet Paris 
meer dan 150 voorwerpen en pre-
senteert ze in een verrassende vorm: 
als scènes van een musical. Tijdens 
de Gaudeus Muziekweek, het festi-
val voor hedendaagse klassieke mu-
ziek (vanaf 9 september) zijn in de 
Botanische Tuinen, de Oude Hor-
tus bij het Universiteitsmuseum en 
Museum Sonnenborgh & Sterren-
wacht bijzondere muziekinstallaties 
te zien én te horen. Dit laatste muse-
um huist ook een reuzentelescoop.
In het Louis Hartlooper Complex 
wordt, tien jaar na de opening van 
deze culturele ontmoetingsplaats, 
tussen 21 en 25 juli feest gevierd 
met onder meer een talkshow, spe-
ciale filmquiz, openluchtvertoning 
en vertoning van de tien meest suc-
cesvolle films van de afgelopen 
tien jaar. Voor restaurant- en café-
tips, bijzondere winkeltjes, parken, 
en voor een overzicht van alle mu-
sea en andere activiteiten in het Zui-
delijk Museumkwartier: www.inhet-
museumkwartier.nu ( foto’’s: Cen-
traal museum, Topophetbot, Jurjen 
drenth
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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. 

 Goed geschoten...

Prachtige zonsondergang
Het afgelopen weekend ontvingen we van Roy Lagendijk uit Mijdrecht
bijgaande foto van een schitterende zonsondergang bij de Kerkvaart in 
Mijdrecht. Zeker een vermelding waard!

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren 
& klachten dierenmishandeling op maandag 
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze 
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Vermist:
- Uithoorn, Tamerweg: Cypers gestreepte kater van 1 jaar oud. Heet 

Champoo.
- De Kwakel, Past. J.van Dijklaan: Zwarte gecastreerde kater met 

heel klein wit befje.
- Uithoorn, Aan de zoom: Witte poes met cyperse vlekken . Zij is ge-

chipt en heet Diva.

Gevonden:
- Wilnis, Marktschipper: Grijs-witte kater. Loopt daar met geel band-

je van Dierenbescherming.
- Wilnis, einde Dorpsstraat: Rood-witte kat.
- Mijdrecht, Dr.vd. Bergenlaan: Moederpoes met kittens.
- Wilnis, Oudhuizerweg: Lapjespoes.
- Mijdrecht, Albertheijn: Blauw-witte parkiet.
- Vinkenveen, Parkbuitenborg: Zwart-Witte poes.
- Waverveen, Veldweg: Licht rode kat.
- Vinkenveen, Vinkenkade: Zwart-wit poesje. Zij is vrij klein en nog 

jong . 

Ben jij ook een VIP-vis? 
Kom dan ook naar het 
VBW-kinderfeest! 
Regio - Volgende week dinsdag 
start de Vakantie Bijbel Week in 
Wilnis. Een week in een grote tent 
in het Speelwoud die bol staat van 
de activiteiten: leuke liedjes, gezel-
lig knutselen, spelletjesmiddagen 
en mooie verhalen. In deze week 
duiken we de zee in en ontdekken 
we allerlei bijzondere vissen, die zo 
speciaal zijn dat ze Zeesterren ge-
noemd worden. Visser Simon is ook 
op zoek naar die ene speciale en 
heel bijzondere vis. Bekijk het fi lm-
pje op www.hervormdwilnis.nl.
Net als vorig jaar kan één van de 
kinderen VBW-VIP worden. Ieder-
een die de uitnodiging voor het 
raam hangt en op dinsdag het in-
gevulde strookje meeneemt naar 
de tent maakt een kans. Uit alle 

strookjes wordt woensdagmorgen 
een winnaar getrokken. De winnaar 
wordt VIP 2014 en wint een gezellig 
middagje uit. 

Alle kinderen die het afgelopen 
jaar in groep 2 t/m 8 zaten zijn wel-
kom! Dat geldt ook voor kinderen uit 
groep 0/1 als ze een volwassen be-
geleider meenemen. Alle informatie 
staat op de fl yer die huis aan huis 
is verspreid. Voor wie geen fl yer in 
de brievenbus heeft ontvangen is de 
informatie te vinden op de website.
Woensdagmiddag 16 juli wordt in 
de tent de kindervoorstelling ‘Als 
een vis in het water’ gespeeld. De 
voorstelling begint om 14.00 uur in 
de tent en de toegang is gratis voor 
kinderen en hun ouders.

Autobedrijf P. du Pau
75 jaar lid van BOVAG
Regio - Autobedrijf P du Pau in Ku-
delstaart viert dit jaar weer een heel 
bijzonder jubileum: het onafhanke-
lijk autobedrijf is maar liefst 75 jaar 
aangesloten bij BOVAG. Uit handen 
van algemeen directeur Koos Burg-
man ontvingen Piet sr en Piet jr een 
speciaal schild. 
Autobedrijf P du Pau staat al meer 
dan driekwart eeuw bekend als een 
alom gewaardeerd bedrijf dat garant 
staat voor kwaliteit, betrouwbaar-
heid en garantie. ‘Die drie kernwaar-
den zijn precies waar bij BOVAG 
aangesloten bedrijven voor staan,’ 
aldus Koos Burgman, algemeen di-
recteur bij BOVAG. ‘Zekerheid en 
vertrouwen zijn voor klanten van 
groot belang, Autobedrijf P du Pau 
biedt dat bij uitstek. En is daarom al 
75 jaar aangesloten bij BOVAG.

Historie
In 1928 begon de opa van Piet jr, Piet 
genaamd, met het onderhouden van 
landbouwtrekkers. Met de opkomst 
van de auto werd het werkterrein 
verlegd en is het bedrijf een onaf-
hankelijk autobedrijf geworden en 
gebleven. Na de eerste Piet kwam 
Piet sr in het bedrijf en sinds 1999 
staat Piet jr aan het roer, maar zijn 
vader is nog elke dag in de werk-
plaats aanwezig. Vorig jaar oktober 
werd het 85-jarig bestaan van het 

familiebedrijf gevierd. Het was een 
mooi feest met veel bezoekers. Het 
bedrijf is in de weide omtrek bekend. 
U kunt terecht voor een nieuwe of 
gebruikte auto; zie www.pietdupau.
nl voor occassions of kom langs. Het 
bedrijf staat bekend om betrouw-
baar onderhoud, reparatie en APK. 
Er is overleg met de klant voor er ge-
repareerd wordt. Ook voor airco ser-
vice en schade kunt u terecht, ex-
pertise en reparatie worden correct 
verzorgd.
 
Lid sinds 1939
BOVAG bestaat zelfs sinds 6 mei 
1930. Veertig garagehouders spra-
ken in het Utrechtse café-restaurant 
Noord-Brabant over hun gezamen-
lijke belangen en besloten zich te 
verenigen. Die avond werd de BOnd 
van Automobielhandelaren en Gara-
gehouders geboren. In de loop der 
jaren sloten ook vele andere bedrij-
ven zich aan, zoals tweewielerspe-
cialisten, rijscholen, caravanbedrij-
ven, wasstraten, tankstations etc. De 
welbekende BOVAG Garantie voor 
gebruikte auto’s werd in 1965 in-
gevoerd en vijf jaar later volgde een 
soortgelijke garantieregeling voor 
onderhoud en reparaties. Inmiddels 
geldt de BOVAG Garantie voor vrij-
wel alle producten en diensten die 
BOVAG-leden aanbieden. 

Piet du Pau sr en Piet du Pau jr ontvangen het jubileumschild uit handen van 
Koos Burgman, algemeen directeur van BOVAG.
Fotografi e: Voshol Fotografi e - Karen Voshol 

Honingbij
Regio - ‘Op zondag 13 Juli van 10.00 
tot 16.00 uur is er van alles te zien en 
te proeven bij de imker en rondom 
de honingbijen. Op de Cliffordweg 
nr 56 in Waverveen bent u van harte 
welkom bij de imker om een bijen-
volk te bekijken. Ook kunt u het slin-
geren van de honing zien, zelf was-
kaarsen draaien en nog veel meer.’

35e Jaarmarkt Vinkeveen 
Vinkeveen - Ook dit jaar zal voor 
de 35e keer de Vinkeveense Jaar-
markt worden georganiseerd door 
Vinkeveen Promotion. Deze markt 
is op woensdag 16 juli. En vanaf 10 
uur die ochtend, staan de ruim 120 
standhouders opgesteld. 

Ook in 2014 is deze markt weer in 
de Heul, de Herenweg tot aan de 
Kerklaan en de Heulweg tot aan de 
brug van Kerkelanden. Omdat de 
organisatie zo veel mogelijk aan 
branchebescherming probeert te 
doen, zult u nooit meer dan twee 
dezelfde soort kramen bij elkaar 
aantreffen en is de jaarmarkt daar-
door zeer ruim gemêleerd 

Vuilcontainers
De groene GFT en/of de grij-
ze restafval container kunnen op 
woensdag 16 juli worden neerge-
zet op Demmerik (over de brug), 
op de hoek bij de brug van Ker-

kelanden en op de hoek Kerklaan/
Herenweg.

Verkeer en parkeren
Daarnaast wijst de organisatie er 
op dat tijdens de Jaarmarkt, de He-
renweg (tussen de Kerklaan en de 
Heulweg) zal zijn afgesloten voor 
IEDER gemotoriseerd verkeer en 
parkeren op 16 juli in dit gebied 
vanaf 05.00 uur verboden is. Al-
léén bestemmingsverkeer zal op 
zeer bescheiden schaal, via de ‘in-
gang’ Heulweg, mogelijk zijn. Ca-
reyn Maria-Oord is via de ingang 
op de Kerklaan bereikbaar. 

Al jaren blijkt dat de jaarmarkt één 
van de grote publiekstrekkers, in 
deze tijd van het jaar, in Vinkeveen 
is. De jaarmarkt op woensdag 16 
juli duurt tot 9 uur in de avond en 
voor meer informatie, mailt u met 
jack@vinkeveen.nu of belt u 06 
51687118. 

Agenda Vita Welzijn
Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 Uithoorn, 0297-567209

www.vitawelzijnenadvies.nl

Zomerbingo in Bilderdijkhof
Op vrijdag  18 juli, aanvang 13.30 uur  bent u welkom voor de zo-
mer bingo van dit seizoen. Deze middag staat garant voor een gezel-
lige middag.

DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofl and 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u. 
en 13.30-17.30 u. In de avond en 
nacht, in het weekend en tijdens 
feestdagen kunt u terecht bij: 
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel. 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; 
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

STICHTING THUIS STERVEN 
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, tel. 06-51451130.

STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.

DIERENHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, tel: 
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ 
Vinkeveen, tel 0297-263758 
www.kkavv.nl. 
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC 
Mijdrecht, tel. 0297-241146

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-285371. 
Drs. J.M.M. Simons klin. 
psycholoog geregistreerd 
psychotherapeut en  
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische 
hulpverlening De Ronde Venen: 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69, 3645 DH Vinkeveen. 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan, 
tel. 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen 
‘De Ronde Venen’. 7 dagen 
per week, 24 uur per dag 
mobiel bereikbaar voor 
bevallingen en spoedgevallen 
op tel.nr: 06-47556371  www.
verloskundigenderondevenen.nl

STICHTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

INFORMATIEF
DE RONDE VENEN

DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APOTHEEK
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5 
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 Uithoorn-
Aalsmeer, 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 Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, integratief 
therapeut, 06-52273699; 
www.destroom.info

GEZONDHEIDSZORG-
PSYCHOLOOG
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn, 
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Praktijk Van ‘t Hoff
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen, 
ouders en gezinnen.
Tel. 06-51994830 
www.psychologen-uithoorn.nl

INFORMATIEF
UITHOORN

Winnaars Mijdrechtse 
markt actie bekend
Regio – De afgelopen weken konden de bezoekers van de Mijdrechtse markt 
bij iedere aankoop van minimaal tien euro een bonnetje invullen en daarmee 
kans maken op een fi ets, een reischeque of een heerlijk etentje. Donderdag jl. 
kon de markmeester de gelukkige winnaars bekend maken. Het dineetje werd 
gewonnen door de heer W Vermeulen, de reischeque ging naar mevrouw
J. Smaling en de fi ets was voor mevrouw M Stam.

Gratis cursus om kennis 
over verkeer op te frissen
Regio - De gemeente De Ronde Venen 
biedt in samenwerking met Veilig Ver-
keer Nederland een gratis cursus aan 
waarin inwoners hun verkeerskennis 
kunnen opfrissen. Wat zijn de nieuw-
ste verkeersregels? Wanneer mag ik 
wel of niet op een spitsstrook rijden en 
hoe zit het ook al weer met belijning 
op de weg? Ook krijgen de deelne-
mers tips en trucs om milieuvriendelij-
ker en zuiniger te rijden. De opfriscur-
sus is bedoeld voor automobilisten van 
60 jaar en ouder. Veilig Verkeer Neder-
land praat deelnemers tijdens de cur-
sus bij over alle verkeersregels die in 
de loop der jaren zijn veranderd. Er is 
uiteraard ook ruimte voor vragen en 
het inbrengen van eigen ervaringen. 
De cursus wordt mede door de ge-
meente aangeboden omdat verkeer-
seducatie een belangrijk onderdeel is 

van de gemeentelijke verkeersvisie. De 
informatieve cursus beslaat twee dag-
delen van ieder twee uur. Het karakter 
van de bijeenkomsten is informatief en 
wordt dus niet afgesloten met een exa-
men. Wel bestaat de mogelijkheid na 
afl oop een praktijkles in te plannen. De 
cursusdagen zijn op 11 september en 
7 oktober 2014 in de raadzaal van het 
gemeentehuis in Mijdrecht. Beide bij-
eenkomsten duren van 10.00 tot 12.00 
uur, deelname is gratis. Bent u geïn-
teresseerd? Aanmelden kan door een 
mail te sturen naar Veilig Verkeer Ne-
derland via het adres steunpuntwest@
vvn.nl o.v.v. Opfriscursus 11 septem-
ber en 7 oktober in Mijdrecht. Vriende-
lijk verzoek om in de mail duidelijk te 
vermelden: Dhr/Mevr, voorletters, ach-
ternaam, adres, postcode, woonplaats, 
geboortedatum en telefoonnummer.

Regio - Als vermist opgegeven 
door zijn baas, is deze wit cyper-
se kat. Diva is de naam van deze 
9 jaar oude kat, die wordt vermist 
vanaf Aan de Zoom in Uithoorn.

Wie het dier heeft gezien wordt 
verzocht contact op te nemen 
met de Dierenbescherming via tel. 
0297-343618.

Vermist in Uithoorn
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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 ob-
jectief 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 tij-
dens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten 
of interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bij-
eenkomst 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 verantwoor-
delijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Gemeenteraad Uithoorn blijft 
hete aardappel voor zich 

uitschuiven

Reactie naar aanleiding van de 
brief van dhr. C.N.H. van Dijck:

Groep 6b van de Kwikstaart 
ruimt het afval op

Op 26 juni vergaderde de ge-
meenteraad over de begro-
ting 2015. Het college van B&W 
had voorgerekend dat Uithoorn 
bij ongewijzigd beleid een te-
kort heeft van �1,6 mln in 2015 
tot €1,9 miljoen in 2018 en stel-
de voor wederom te bezuinigen. 
Dit betekent alweer de vierde be-
zuinigingsronde sinds 2011!
Na de gemeenteraadsverkiezin-
gen, drie maanden geleden, heb-
ben VVD, Gemeentebelangen en 
DUS! onderhandeld over de vor-
ming van een nieuw college. 
Op dat moment was dit tekort 
al een bekend feit, maar des-
ondanks hebben de drie partij-
en geen keuzes gemaakt. Lie-
ver schoven ze de ‘hete aardap-
pel’ op het bordje van de gehe-
le gemeenteraad.  Ons Uithoorn 
heeft gesteld dat de coalitiepar-
tijen hun bestuursverantwoorde-
lijkheid hadden moeten oppak-
ken, door al bij die onderhande-
lingen keuzes te maken.
Dit gebeurde dus niet en ge-
volg was een open discussie over 
33 bezuinigingsvoorstellen, in-
gediend door alle partijen in de 
raad. Hieronder het verhogen van 
de lokale belasting, het besparen 
op onderhoud van grijs, groen en 
speeltoestellen en het verlagen 
van het vermogen om risico’s op 
te vangen. Al snel werd duidelijk 
dat een meerderheid in de raad 
niet voelde voor belastingverho-

gingen. Wethouder Bouma (Ge-
meentebelangen) waarschuwde 
dat hiermee de bezuinigingsop-
gave niet gerealiseerd kon wor-
den, maar hij kreeg geen gehoor 
in de gemeenteraad. Ook niet 
bij de coalitiepartijen. Gevolg is 
dat de hete aardappel wederom 
wordt doorgeschoven. Dit keer 
naar november 2014, want dan 
moet er een sluitende begroting 
op tafel liggen.

Ons Uithoorn is van mening dat 
de beoogde investeringen in het 
dorpscentrum een belangrijke 
oorzaak zijn van het ontstane te-
kort. Echter, wij vinden dit plan 
niet goed voor Uithoorn en pas-
sen ervoor om te bezuinigen en/
of belastingen te verhogen om de 
fi nanciële gevolgen op te vangen. 
In plaats daarvan pleiten wij voor 
een kleinschaliger opzet, pas-
send bij Uithoorn met meer ge-
zelligheid en minder beton. Ons 
voorstel is een alternatief plan 
door te rekenen, met een lager 
risicoprofi el en zonder betonnen 
oprit vanuit Amstelhoek. We zijn 
benieuwd of dit goedkoper uit-
pakt. 
Helaas kregen we geen meer-
derheid voor dit standpunt. Maar 
wellicht dat de zaken in novem-
ber anders liggen.

Fractie Ons Uithoorn,
Benno van Dam

Door de brief over vlagmisbruik 
gelezen te hebben in de Meerbo-
de van afgelopen 2 juli, voel ik een 
behoorlijk gefrustreerde dhr. van 
Dijck. Tuurlijk ben ik het er mee 
eens dat de Nederlandse vlag op 
sommige punten wordt ‘misbruikt’. 
Zoals op de  foto te zien was, dat  
de vlag verkeerd om hangt, lijkt 
het mij eerder om te proberen op 
te vallen, en dat is dus gelukt door 
de brief van Dhr. van Dijck! Zou ik 
dit zien, zou ik denken:”Moet je 
nou zien, vlag hangt verkeerd om.” 
Ha, ha, maar om mezelf zo druk te 
maken? Nee, dan zijn er wel an-
dere dingen om je drukker om te 
maken. Wat ik in de brief van Dhr. 
v. Dijck ook lees zijn de regels over 
het vlaggebruik. Misschien een 4e 
punt, Hr. v. Dijck? U als ex-koop-
vaardij offi cier zal toch beter moe-
ten weten: namelijk, in mijn tijd 

van lichting 86-6 (toen was er ge-
lukkig nog dienstplicht, nu helaas 
niet meer) was het verplicht zodra 
het ‘s morgens om, ik dacht 7.30 
uur, de vlag gehesen en ‘s avonds 
om 17.00 uur gestreken werd, je 
moest stoppen, met de auto, fi ets 
of lopend, maakt niet uit hoe of 
wat, in de houding te gaan staan 
en salueerde net zolang als de 
vlag gehesen of gestreken werd. 
Deed je dat niet, had je een pro-
bleem! Dus zou nu, als iemand 
de vlag op hangt en iedereen die 
passeert stil moet gaan staan en 
dan hand op de borst doen??
Sorry hoor, dat zou te ver gaan of 
ik ben ook een OEN!? 

J.H. Bouwman
Korporaal der infanterie- 
verkenners B.D.
Mijdrecht

Verslag van twee leerlingen: In de 
ochtend zei de  juffrouw: ”Pak je re-
kenboek”. Iedereen dacht dus dat 
we gingen rekenen, maar de juf zei: 
“Hulpjes, halen jullie even de re-
kenboeken op?”Iedereen was ver-
baasd. De juf zei:”We gaan de straat 
opruimen.” Iedereen wilde alvast 
een happer pakken maar de juf 
ging eerst nog even de regels uit-
leggen want de vorige keer waren 
er een paar jongens kwijt en de juf 
wou niet dat het nog een keer ging 
gebeuren. Toen verdeelde ze de 
groepjes en zei ze:”Let’s go!” 
We liepen de school uit en we ren-
den meteen allemaal een ande-
re kant op. Maar je moest in de 
buurt van de juf blijven. We deden 
om het leuk te maken een wed-
strijdje wie het meeste vuilnis verza-

meld had. Het ene tweetal pakte al-
lemaal  peuken. Het andere tweetal 
pakte allemaal papiertjes. Het ande-
re duo had een kartonnen doos. De 
gekste drie dingen waren: een ha-
mer, een lepel en een glazen vaas. 
Rond 10 voor 10 gingen we kijken 
wie het meeste vuilnis had. De win-
naar was niet helemaal bekend om-
dat iedereen heel veel had en som-
mige kinderen hadden heel weinig 
in hun zak maar ze hadden wel heel 
veel kleine dingen. En oh ja, 2 kin-
deren gingen een soort van vissen 
want ze gingen dingen uit de sloot 
halen. Om 10 uur gingen we naar 
binnen eten en drinken en dit ver-
haal schrijven.

Verslaggevers: Oriana Mans en 
Rixt Hazewindus

Hoogtebeperking Prinses Amalia 
viaduct een wassen neus?
vervolg van de voorpagina

Uithoorn - Zachtjes de dwarslat opzij 
duwen om door te rijden gaat het dan 
worden! Want gehandhaafd wordt er 
toch niet! Was het dan toch niet be-
ter geweest om een andere vorm van 
hoogtebeperking in te stellen, zoals 
het gebruik van een KAR (Korte Af-
stands Radio)-systeem bij het via-
duct? Dat is een op afstand bestuurde 
beweegbare hoogtebegrenzer waar-
van hulpdiensten in geval van calami-
teit gebruik kunnen maken. Kost wat 
meer maar dan heb je in elk geval wel 
een werkelijke hoogtebegrenzer. Kan 
alsnog!
‘Overigens maken gewone vrachtwa-
gens al regelmatig gebruik van het 
Prinses Amalia viaduct en dus van het 
Thamerlint en dat is meer dan alleen 
het bestemmingsverkeer. Ook de bor-
den die het landbouwtrekkerverbod 
aangeven worden meerdere keren per 
dag genegeerd. De mannen uit Am-
stelhoek hebben hun preferente rou-
te gevonden!’ Aldus een bewoner. ‘Je 
kunt je afvragen wat het plaatsen van 
een verbodsbord voor zin heeft als het 
toch stelselmatig wordt genegeerd en 

er ook niet wordt gehandhaafd?’

Drammerig gedoe
Als de Prinses Irenebrug eind van dit 
jaar dicht gaat voor groot onderhoud 
– en daarna voor doorgaand en het 
liefst ook bestemmingsverkeer - zal 
naar verwachting meer verkeer van 
het Thamerlint en het Amalia viaduct 
gebruik gaan maken richting de Am-
sterdamse weg en de N201 vice versa. 
De gemeente voert momenteel metin-
gen uit op aantallen voertuigen (plus 
de snelheid?). Zo gauw de brug af-
gesloten wordt is het Thamerlint de 
aangewezen omleidingsroute naar en 
van de N201. Volgens Google Maps is 
het vanuit het centrum ongeveer 2,5 
km ‘om’ als je bijvoorbeeld richting 
Mijdrecht wilt rijden.

Een punt wat ook nog speelt is dat de 
gemeente op het Thamerlint bescher-
mende beugels om de lantaarnpalen 
wil plaatsen. Men heeft aan de be-
woners gevraagd wat die er van von-
den en vrijwel iedereen was en is te-
gen omdat het lelijk staat. Bovendien 
kost het parkeerruimte en omdat die 
beugels vrij laag zitten is er bij het in-

parkeren grote kans op schade aan de 
auto omdat je niet kan zien hoever je 
van zo’n beugel af bent. Zelfs parkeer-
sensoren registreren zo’n ding vaak 
niet omdat die net buiten de straal 
valt. Autobezitters hebben hun eigen 
verantwoordelijkheid en zorgen er zelf 
wel voor dat ze niet een lantaarnpaal 
raken, want vaak heb je dan schade, 
zeker met de huidige kunststof car-
rosseriedelen. Niettemin had de ge-
meente aangegeven de beugels toch 
wel te zullen aanbrengen. Waarom 
weer dat betuttelende en drammerige 
gedoe van met name een stel ambte-
naren? Als de bewoners het unaniem 
niet willen dan houd je daar toch re-
kening mee? De mond vol dat er door 
het bestuur naar de burger wordt ge-
luisterd, maar de praktijk is meestal 
anders. De betreffende beugels liggen 
al geruime tijd achter de voormalige 
burgemeesterswoning naast het par-
keerterrein bij de C1000. Men zou ze 
binnen afzienbare tijd gaan plaatsen. 
Wanneer dat zal gebeuren was tijdens 
de opzet van dit artikel nog niet be-
kend. Als ze al aangebracht worden… 
Maar ja, ze zijn ingekocht en wat moet 
je er anders mee?...

Groep 8  Pijlstaartschool neemt 
afscheid met musical De Eiland 
Regio – In tegenstelling tot voorgaan-
de jaren mochten de leerlingen uit 
groep 8 van obs De Pijlstaart in Vinke-
veen hun musical De Eiland drie keer 
uitvoeren. Vrijdag 27 juni stonden de 
kinderen met veel enthousiasme op 
het podium om de musical aan al-
le leerlingen te laten zien. Vrijdagmor-
gen 4 juli werd de musical opgevoerd 
voor de familieleden van de leerlingen 
en ’s avonds waren de ouders en leer-
krachten getuige van de grand fi nale. 
De Eiland is een bijzonder tropisch ei-
land wat pas door wetenschappers is 
ontdekt. Avonturiers, zeerovers, toe-
risten, gelukzoekers, jagers en enke-
le fortuinlijke schipbreukelingen ver-
eren De Eiland met een bezoek. Het 
is een drukke boel. Totdat er ontdekt 
wordt dat de inheemse bewoners van 
De Eiland, de Oeleboele-stam, in het 
bezit is van kostbare parels. De over-

dreven typetjes, de humoristische scè-
nes en de spetterende liedjes en het 
daverende slotlied zorgden ervoor 
dat deze afscheidsavond een dave-
rend succes werd. Onder leiding van 
regisseuses juf Caroline, Juf Linda en 
Juf Anouk lieten de kinderen zien wat 
ze aan acteer- en zangtalent in huis 
hadden. Het decor hebben de kinde-
ren zelf ontworpen en het licht en ge-
luid werd ook dit jaar weer verzorgd 
door oud-leerlingen Nick en Joris. 
Na een afscheidswoord van de hier-
boven genoemde leerkrachten werd 
het klassencadeau onthuld. In overleg 
met kunstenaar Ramon Otting is ook 
dit jaar weer de ‘wall of fame’ uitge-
breid. Alle leerlingen van groep 8 heb-
ben hun namen in de computer gezet 
en Ramon Otting heeft de namen ver-
werkt met het Pijlstaart-logo op een 
raam in de aula. Na afl oop konden de 

leerlingen genieten van hun eigen dis-
cofeest, terwijl de ouders onder het 
genot van een hapje en een drankje 
nog even met elkaar konden napraten.

Voormalig schoolgebouw De Poldertrots 
in Waverveen in de verkoop 
Waverveen - Het college van B en 
W heeft dinsdag 1 juli besloten het 
gebouw en de grond van de voor-
malige basisschool De Poldertrots in 
Waverveen te gaan verkopen.  Het 
gebouw wordt na aankoop gesloopt 
om ruimte te maken voor een aantal 
woningen. Om de verkoop in goede 
banen te leiden, heeft het college in 
verband met de verkoop een Nota 
van uitgangspunten vastgesteld. De 
Poldertrots is sinds 2010 niet meer in 
gebruik als schoolgebouw. In 2012 
heeft de gemeenteraad een motie 
aangenomen om te onderzoeken of 
mogelijk zou kunnen worden om-

gebouwd tot starterswoningen.  De 
provincie Utrecht heeft echter aan-
gegeven daaraan niet mee te willen 
werken. Wel is de provincie bereid 
mee te werken aan de mogelijkheid 
dat enkele woningen op het perceel 
worden gebouwd. Na het besluit van 
het college om het perceel te ver-
kopen en een Nota van Uitgangs-
punten vast te stellen, is de volgen-
de stap dat een makelaar wordt ge-
selecteerd die verkoop zal begelei-
den. Potentiële ontwikkelaars wor-
den in staat gesteld een bod te doen 
op school en grond en een plan in 
te dienen voor de woningen die er 

zullen worden gebouwd. In de No-
ta van Uitgangspunten wordt uitge-
gaan van vier woningen in een rij-
tje en een vrijstaande woning. An-
der belangrijk uitgangspunt is dat 
van de koper wordt verwacht dat 
hij geïnteresseerde kopers in een 
vroeg stadium bij de verdere uitwer-
king van de plannen betrekt. Op die 
manier kunnen huizen worden ge-
bouwd die aansluiten bij de woon-
wensen en fi nanciële mogelijkheden 
van de woningzoekenden. Daarbij 
wordt specifi ek aandacht gevraagd 
voor de positie van jongeren en an-
dere koopstarters uit Waverveen.



Regio - 6 juli 2014 was er de 3e 
editie van het evenement van De 
Hoef Sportief.
De dag nadat het Nederlands elf-
tal, met strafschoppen, heeft ge-
wonnen van Costa Rica en door is 
naar de halve fi nale van het WK. 
Ook voor de vele vrijwilligers en 
deelnemers van De Hoef Sportief 
zal het laat zijn geworden omdat 
de voetbalwedstrijd pas na mid-
dernacht was afgelopen. Toch 
waren ze er weer, op deze be-
wolkte en winderige dag, om het 
evenement weer tot een groot 
succes te maken. De eerste wan-
delaars zijn al vroeg in de ochtend 
van start gegaan. Er kon gewan-
deld worden in verschillende af-
standen nl. de 5 km “de Hoef rou-
te” een wandeltocht voor het he-
le gezin, de 10 km het “het rondje 
Zevenhovense polder”, de 20 km 
het “rondje Nieuwveen” en voor 
de echt geoefende wandelaars, is 
er de “voorbereiding op de vier-
daagse van Nijmegen”, een af-
stand van 40 km. Het wandelen is 
al om 7:00 uur begonnen, dit om 
te voorkomen dat er wandelaars 
en andere sporters in elkaars par-
cours komen. Regelmatig werden 
de wandelaars ter hoogte van 
de Strooppot overgezet met het 
‘Bootje van Kootje’. 
Om 11:00 was er de start van 
het zwemmen in de Kromme 
Mijdrecht, dit was gelijk het start 
moment voor de deelnemers van 
“De 41 van de Hoef” Je kon name-
lijk aan ieder onderdeel individu-
eel mee doen maar je kon ook 
aan alle 3 de onderdelen mee-
doen. Dit is dan de “41 van de 
Hoef”: 1 km zwemmen daarna 30 
km fi etsen en dan 10 km lopen. 
Veel deelnemers hadden zich van 
te voren ingeschreven maar ook 
op de dag zelf waren er nog de 
nodige inschrijvingen. Hiervoor 
melde men zich bij de organisatie 
die gevestigd was in ‘De Stroop-
pot’, één van de sponsoren van 
het evenement. Nieuw was dit 
jaar dat er teams konden worden 
ingeschreven voor de “41 van de 
Hoef”. Dat betekende de ene per-
soon van het team zwemt een an-
der fi etst en de derde persoon 
neemt het hardlopen voor z’n re-
kening. De totaaltijd wordt dan 
opgeteld en dit is dan de tijd voor 
het team.
De zwemstart was dit jaar in 2-en, 
als eerste mochten de deelne-
mers van de “41 van de Hoef” 
van start, met hun rode badmut-
sen en 5 minuten later starten de 
deelnemers die alleen zwommen 
met een gele badmuts. Weldra 
lag het hele veld door elkaar en 
was de Kromme Mijdrecht geel en 
rood gekleurd. Iedere zwemmer 
zwom op zijn eigen manier en zo 
zag je de geoefende zwemmers 
borstcrawlen, maar er waren ook 
recreanten die de kilometer met 

de schoolslag of rugslag afl egden. 
Dit alles onder toeziend oog van 
de reddingsbrigade en EHBO-ers, 
die langs de oever meeliepen.
Om 11:45 uur was er de prijsuit-
reiking van de individuele zwem-
mers. Bij de dames was Kristel 
Bos en bij de heren Nick Sijmons.
Om 12:15 uur gingen de wielren-
ners van start voor hun rondjes 
door de polder rond de Hoef, 7 
rondjes van ongeveer 4,3 km. Er 
werd behoorlijk doorgefi etst en 
al snel ontstond er een kopgroep 
van 5-6 wielrenners. Deze heb-
ben hun plek niet meer afgestaan 
aan de achtervolgers. Het veld 
was behoorlijk uit elkaar geval-
len en toen de eerste wielrenners 
binnen moesten anderen nog 3 
rondjes. Ook hier waren recrean-
ten die op een ‘gewone’ fi ets de 
30 km afl egden. Bij de individue-
le deelnemers dames kwam Jo-
rinke Krieger als eerste over de fi -
nish en bij de heren Thijs Leigraaf. 
En de laatste wielrenner kwam na 
1uur en 27 minuten over de fi -
nish.
Nog steeds werkte het weer mee 
ondanks de dreigende bewolking 
die soms over dreef. Er vielen aan 
het eind van de middag pas een 
paar spetters regen, maar toen 
waren de sportieve gebeurtenis-
sen al afgelopen.
Het hardlopen begon namelijk 
om 14:00 uur voor de 10 km lo-
pers en om 14:10 voor de deelne-
mers aan de 5 km. Er stond een 
behoorlijke wind maar ondanks 
dat werd een tijd afgelegd van 35 
minuten en 45 seconden, voor 
de 10 km., door de snelste loper. 
Voor de dames was dat Margreet 
van Beek en bij de heren Michael 
Woerden.
Na het hardlopen kon ook de 
eindstand van de “41 van de Hoef 
worden opgemaakt. Bij de teams 
gin WLC met de eerste prijs naar 
huis. En bij de dames was dat Ani-
ka Vangman en bij de heren Emil 
Hoogstad.
Alle winnaars (de nummers 1, 2 
en 3) van zowel de individuele als 
van het totaal klassement werden 
gehuldigd en in de bloemen ge-
zet. 

De eindtijden staan op de website 
van het evenement en hier kunt 
u ook verdere informatie vinden. 
www.dehoefsportief.nl Dit is een 
evenement waar het dorp trots 
op mag zijn en worden alle vrij-
willigers, sponsoren, deelnemers, 
publiek en organisatie bedankt 
voor het mede mogelijk maken. 
Als afsluiting was er nog een mu-
zikaal optreden van Marco den 
Hollander met Hollandse meezin-
gers welke door de luidspeakers 
knalden op het kerkplein.
De volgende editie van de Hoef 
sportief zal worden gehouden op 
de eerste zondag(5) in juli 2015. 

WEER EEN GEZELLIG EN SPORTIEF EVENEMENT
DE HOEF SPORTIEF
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Provinciale Staten Stellen 
voorjaarSnota vaStDiscussie in Provinciale 

Staten over verdeling 
van het geld
in de voorjaarsnota doen Gedeputeerde 
Staten voorstellen aan Provinciale Staten 
over de onderwerpen waaraan zij extra geld 
willen uitgeven of juist op willen bezuini-
gen. Provinciale Staten stellen hiervoor 
de kaders. De voorjaarsnota maakt de 
financiële stand van zaken van de provincie 
inzichtelijk. ondanks de onzekerheden op 
economisch en financieel gebied, hebben 
Gedeputeerde Staten de middelen zo kun-
nen verdelen dat er een positief financieel 
perspectief ontstaat. Gedeputeerde Staten 
hebben scherpe keuzes moeten maken. Het 
is aan Provinciale Staten om dit, al of niet 
gewijzigd, vast te stellen en Gedeputeerde 
Staten op de uitvoering van het beleid te 
controleren. niet alle politieke partijen zijn 
het eens met de keuzes. tijdens het debat 
uiten de oppositiepartijen zich kritisch over 
de voorjaarsnota. er zijn discussies over 
openbaar vervoer, wonen, natuur en cultuur.
toch vindt de meerderheid de financiële 
keuzes die gemaakt zijn goed en daarom is 
de voorjaarsnota vastgesteld. alle fractie-
voorzitters geven hier hun mening. De coali-
tie bestaat uit vvD, cDa, D66 en Groenlinks. 
De overige partijen vormen de oppositie.

“De provincie 
heeft de zaken 
financieel op orde”

Anita Vlam: “De VVD is positief over de ge-
presenteerde Voorjaarsnota. Helaas waren er 
enkele tegenvallers te verwerken, zoals een 
afname van de inkomsten van de opcenten van 
de Motorrijtuigenbelasting en van het Provincie-
fonds. Het college heeft echter toch een posi-
tief meerjarig financieel perspectief aangebo-
den en is in staat de financiële tegenvallers zelf 
op te vangen. De VVD is blij dat de lasten voor 
de burger via de opcenten op de Motorrijtui-
genbelasting niet verhoogd hoeven te worden 

en tot de laagste binnen Nederland blijven be-
horen. Aan het begin van deze collegeperiode 
is duidelijk de keuze voor kerntaken gemaakt. 
Het maken van pijnlijke keuzes is niet uit de 
weg gegaan. Deze keuzes werken nu door in 
een gezond financieel meerjarenperspectief. 
Desondanks zal het de komende jaren moeilijk 
zijn om met de bezuinigingen vanuit het Rijk en 
strakkere financiële regels, het huishoudboekje 
van de provincie gezond te houden. 
Inmiddels is duidelijk dat er geen provinciale 

opschaling plaats gaat vinden. De provincie 
Utrecht kan zélf blijven werken aan economi-
sche ontwikkeling, mobiliteit en bereikbaarheid 
en zo een goed leefklimaat voor haar inwoners 
bieden. 
De VVD vindt het belangrijk dat er geïnvesteerd 
kan blijven worden in belangrijke zaken voor 
onze inwoners en bedrijven, zoals economie en 
bereikbaarheid. Dat de provincie financieel de 
zaken op orde heeft, vindt de VVD hierbij een 
goed vertrekpunt.”

Positief meerjarig financieel perspectief 

“De toekomst 
ziet er 
op papier 
goed uit”

Wim van Wikselaar: “De Voorjaarsnota is de 
meest publieksvriendelijke versie tot nu toe. De 
kaft (prachtig weiland met schapen en koeien 
en natuur op de achtergrond) van de nota biedt 
perspectief voor de agrariër, die ons na aan het 
hart ligt. 
In het beleid zou daar wat ons betreft meer 
aandacht voor mogen zijn. De balans slaat 

ons soms teveel door naar natuurontwikkeling, 
waardoor het belang van de agrarische econo-
mie op de achtergrond komt. 
Het financieel beleid is gedegen met een helder 
inzicht in structurele en incidentele baten en 
lasten. 
Ook de toekomst ziet er op papier goed uit. 
De SGP maakt zich zorgen bij de program-

ma’s waarbij het geld al is uitgegeven en de 
opbrengsten nog uit met name bouwprojecten 
(Hart van de Heuvelrug b.v.) moeten komen. 
Daar zitten forse risico’s voor de provincie. Het 
vermogen om risico’s op te vangen raakt de 
grens. Terugdringen van risico’s en bezuinigen 
is voor ons eerder een optie dan lastenverzwa-
ring.”

een gedegen financieel beleid
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De voorzitters van de elf statenfracties, van 
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(CDA), Kees de Kruijf (PvdA), Arne Schaddelee 
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der Steeg (Partij voor de Dieren), Mieke Hoek 
(50PLUS), Niels Hoefnagels (D66)
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“Er is nog steeds 
veel te verbeteren 
op aansluitingen 
in het OV”

Mieke Hoek: “50PLUS is blij dat levensloop-
bestendig bouwen een vanzelfsprekendheid 
gaat worden. Nu mensen langer op zichzelf 
moeten blijven wonen, is het goed hier bij de 
nieuwbouw van woningen rekening mee te 
houden. 
Nog steeds blijft het openbaar vervoer tussen 
de kleine kernen slecht en de aansluitingen 

naar de steden met meer voorzieningen 
gebrekkig. Zorgen voor bereikbaarheid van de 
belangrijkste voorzieningen, zoals ziekenhuis, 
bibliotheek, huisarts en winkelvoorzieningen, is 
belangrijk. 
Veiligheid op fiets- en wandelpaden in natuur-
gebieden zonder obstakels voor mindervaliden 
en scootmobielgebruikers heeft meer aan-

dacht nodig. Oversteekplaatsen bij provinciale 
wegen zijn nog steeds niet overal veilig. 
50PLUS vindt dat hiervoor meer geld moet 
worden vrijgemaakt.
Het stimuleren van oplaadpunten voor e-
bikes en scootmobielen is belangrijk voor de 
mobiliteit van ouderen. 50PLUS vindt dat deze 
punten een hogere prioriteit nodig hebben.”

Bereikbaarheid en veiligheid in het verkeer

“Bezuinigingen gaan niet 
ten koste van natuur, 
leefbaarheid en economie”

Niels Hoefnagels: “D66 is blij met de extra 
investeringen in ons cultureel erfgoed. D66 
wil dat de Utrechtse landgoederen en kasteel-
musea in stand blijven, maar tegelijk beter 
op eigen benen kunnen staan. Met de extra 
uitgaven die we nu doen, kunnen zij zich zo 
voorbereiden op de toekomst.
De provincie moet zich daarnaast voorbe-
reiden op minder inkomsten. Utrecht heeft 

vanaf 2016 jaarlijks € 10 miljoen minder ter 
beschikking. D66 kiest nu voor bezuinigingen 
om te voorkomen dat we de belastingen voor 
onze inwoners moeten verhogen. Voorlopig 
lukt dat gelukkig nog. Hoewel de provinciale 
herindeling niet doorgaat, wordt verwacht dat 
het Rijk de bijbehorende besparing toch aan 
de provincies zal opleggen. Daardoor zal de 
provincie waarschijnlijk nog verder moeten 

bezuinigen.
D66 zet zich ervoor in dat deze bezuinigingen 
niet ten koste zullen gaan van onze Utrechtse 
natuur, de leefbaarheid van de inwoners en 
de kracht van de Utrechtse economie. D66 is 
een partij die heeft bewezen het voortouw te 
kunnen nemen bij noodzakelijke hervormingen 
en deze te verbinden aan duurzame groei. 
Dat zullen we komende jaren blijven doen!”

noodzakelijke hervormingen voor duurzame groei

“Geld uitgeven aan de dingen 
die echt noodzakelijk zijn”

Petra Doornenbal: “In dit laatste jaar van de 
coalitieperiode ziet het CDA goede resultaten 
op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen, 
natuur en economie die mede dankzij de inzet 
van het CDA tot stand zijn gekomen. Het CDA 
wil geen belastingverhoging: Als bij ons thuis 
de portemonnee minder gevuld is, kunnen we 
ook minder uitgeven en ligt de keuze voor om 
het geld uit te geven aan de echt noodzakelijke 
dingen. Zo werkt dat ook voor de provinciale 

financiën. 
Het CDA wil graag bijdragen aan ‘ontregelen’. 
Wij zijn er van overtuigd dat de samenleving 
prima zonder zoveel regels kan. Nederland is 
zover doorgeschoten met wet- en regelgeving 
dat het erop lijkt dat de mensen er voor de 
regels zijn, in plaats van andersom. Dat moet 
nu echt stoppen.
Voor het buitengebied maakt het CDA ook een 
duidelijke keuze. De zonering van de Ecologi-

sche Hoofdstructuur mag meer flexibel zijn: 
liever natuurontwikkeling op een stuk grond 
van een agrarisch bedrijf dat stopt, dan op een 
perceel van een ondernemer met toekomst. 
Voedselproducenten zullen echt volop ruimte 
moeten krijgen. Anders zijn we over 20 jaar 
niet alleen voor ons gas, maar ook voor ons 
vlees en graan van Rusland afhankelijk, met alle 
negatieve gevolgen voor voedselkwaliteit en 
dierenwelzijn van dien.”

resultaten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, natuur en economie

Coalitie en oppositie verdeeld over de financiële keuzen 
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De provincies krijgen vanaf volgend jaar minder geld van het Rijk. Daarom heeft het col-
lege van Gedeputeerde Staten (het dagelijks bestuur) opnieuw gekeken naar de verdeling 
van het geld. In de Voorjaarsnota 2011 staan de onderwerpen waar Gedeputeerde Staten 
extra geld aan willen uitgeven en waar ze op bezuinigen. Het is een belangrijk document, 
omdat hiermee duidelijk wordt welke keuzen de provincie nu en in de toekomst maakt. 

De politieke partijen in Provinciale Staten zijn het niet allemaal eens met die verdeling. 
Toch vindt een meerderheid de financiële keuzen die gemaakt zijn goed en daarom mag 
de Voorjaarsnota 2011 uitgevoerd worden. De fractievoorzitters van de elf partijen in Pro-
vinciale Staten geven op deze pagina’s aan wat zij daar van vinden. De coalitiepartijen 
zijn VVD, CDA, D66 en GroenLinks. De overige partijen vormen de oppositie.

Willem van der Steeg: ‘Het college 
kiest ervoor om de Rijksbezuinig-
ingen onverkort door te voeren. 
Let wel, dit is een keuze, geen bit-
tere noodzaak, want de provincie 
heeft de financiële ruimte om de 
bezuinigingen op te vangen. Er 
is dus verschil tussen niet kun-

nen en niet willen. Het doel lijkt: 
bezuinigen om het bezuinigen. Er 
zit namelijk geen visie achter het 
snoeiwerk, er wordt geen maat-

werk verricht en er wordt niet naar 
de consequenties gekeken. Ook 
voor de natuur heeft dit grote ge-
volgen. Dat terwijl de biodiversi-
teit nu al stevig onder druk staat. 

De Partij voor de Dieren wil ook 
zorgvuldig met de centjes om-
gaan, maar dat betekent niet dat 
je met een motorzaag provinciale 
ondersteuning moet wegsnoeien. 
Van blijvend investeren in natuur 
heeft iedereen profijt, ook toe-
komstige generaties.’

Bezuinigen om het bezuinigen

‘Ondersteuning 
niet met motorzaag 
wegsnoeien’

Speciale editie Provinciale Staten Utrecht
Deze pagina is een uitgave van Provinciale Staten van Utrecht ter gelegenheid van de Voorjaarsnota 2011. Heeft 
u vragen naar aanleiding van deze pagina? Dan kunt u contact opnemen met de statengriffie van de provincie op 
telefoonnummer 030-258 2367 of per email naar statengriffie@provincie-utrecht.nl.
Meer informatie over Provinciale Staten vindt u op www.provincie-utrecht.nl.

Anne-Marie Mineur: De Provincie 
bulkt van het geld. Geld van de 
inwoners in de Provincie. Deze 
coalitie (VVD-CDA-D66-GL) kiest 
ervoor om op dat geld te blijven 
zitten en om radicaal te korten 
op natuur en cultuur. Veel beter 
zou zijn om het in te zetten voor 
de inwoners, om de klappen van 

het kabinet op te vangen. De SP 
kiest voor duurzaam en sociaal. 
Wij willen de overgang van de 
Jeugdzorg naar de gemeenten zo 
soepel mogelijk laten verlopen. 

We willen de natuur behouden, 
en dan meer dan alleen maar 
landbouwgrond. We willen ge-
meenten aanjagen en subsidië-
ren bij de bouw van betaalbare 
huizen. We willen inzetten op de 

hele samenleving, en niet alleen 
maar op nog meer wegen en nog 
meer prestigeprojecten.
Kortom, dit is niet onze Voor-
jaarsnota. Dat het college ook 
nog eens carte blanche wil om 
de uitwerking van de vage plan-
nen vooral buiten de staten om 
te doen, betekent dat wij tegen-
stemmen.

Tegengas aan rechts beleid

 ‘College krijgt 
geen carte 
blanche’

◀ De fractievoorzitters van de politieke partijen van 
Provinciale Staten van Utrecht.

Kees de Kruijf: ‘Het nieuwe pro-
vinciebestuur, bestaande uit VVD, 
CDA, GroenLinks en D66, wil fors 
bezuinigen. De PvdA vindt dat de 
discussie over die bezuinigingen 
onzorgvuldig is gevoerd. In Pro-
vinciale Staten is het onderwerp 
nauwelijks aan de orde geweest 
en de organisaties die nu gekort 
worden, hebben niet de kans ge-
kregen om weerwoord te geven. 
En dat terwijl het om zeer ingrij-
pende bezuinigingen gaat.
Kunst Centraal bijvoorbeeld (ver-

zorgt cultuureducatie voor meer 
dan 300 basisscholen) wordt 
vanaf januari 2012 voor de volle 
100% gekort. De bijdrage voor 
Alleato (adviesbureau voor so-
ciale vraagstukken) wordt vol-
ledig afgebouwd. Het Utrechts 

Landschap en Landschap Erfgoed 
Utrecht moeten honderdduizen-
den euro’s inleveren. Daarnaast 
moet RTV Utrecht het vanaf 2012 
met anderhalf miljoen euro min-
der doen. 
Intussen stevent de provincie 
Utrecht af op een begrotings-
overschot van 6 miljoen in 2012, 
17 miljoen in 2013 en 2014 en 20 

miljoen in 2015. Bezuinigingen 
van deze omvang en op deze on-
zorgvuldige manier zijn daarom 
ook nog eens volstrekt onnodig. 
De PvdA wil dan ook dat de dis-
cussie opnieuw wordt gevoerd, 
waarbij organisaties alle ruimte 
krijgen voor hun inbreng. Pas 
daarna kan de provincie een zorg-
vuldige afweging maken. Voor de 
PvdA staan daarbij de belangen 
van natuur en landschap, cultuur 
en educatie, betaalbare woning-
bouw en de zorg voor mensen 
voorop.’

Onzorgvuldig, onnodig en onacceptabel

‘Voer bezuinigings-
discussie opnieuw’

Petra Doornenbal: ‘Op dit mo-
ment is er nog zo veel onduide-
lijkheid over de mogelijke effecten 
van de Rijksbezuinigingen, dat 
wij het verstandig vinden dat er 
een ruime buffer is om mogelijke 
tegenvallers op te vangen. We 
willen niet dat de inwoners meer 
belasting moeten gaan betalen 
dus moeten we keuzes maken. 
Het college heeft gekozen om 
die taken uit te blijven voeren, 

waarvoor het middenbestuur de 
aangewezen instantie is, zoals 
jeugdzorg, economie, mobiliteit,  
landelijk gebied en ruimtelijke 
ordening. We gaan dus minder 
dingen doen, maar de dingen 

die we doen, doen we goed. Voor 
deze taken heeft de provincie geld 
beschikbaar. Voordat we dat geld 
gaan verdelen, moeten we wel 
weten hoeveel het Rijk zelf op 
deze taken gaat bezuinigingen. 
Nu is dat nog niet duidelijk. Ook 
weten we nog niet welke eisen het 

Rijk precies aan ons gaat stellen 
bij de uitvoering van deze taken. 
Dat moeten we dus eerst afwach-
ten. Het Rijk heeft besloten om 
stevig te bezuinigen op cultuur. 
Wij vinden dat de provincie niet 
de aangewezen instantie is om 
de gaten van het Rijk op te vullen. 
De uitzonderingen zijn cultuur-
educatie en cultuurhistorie, die 
wij als provincie zullen financieel 
blijven ondersteunen.’

Rijk is nu aan zet, daarna provincie

 ‘De dingen die 
we doen, doen 
we goed’ 

Bas Nugteren: ‘Wij zijn een pro-
vincie met een rijk verleden en 
een veelbelovende toekomst. 
Utrecht behoort tot de sterkste re-
gio’s van Europa. Als provinciale 
organisatie draag je daaraan bij 
door gericht beleid te voeren, en 
een realistisch financieel beleid. 
In de Voorjaarsnota zien we het 
Coalitieakkoord vertaald. Hierin 
staan de bezuinigingen en de in-
vesteringen die de provincie wil 
uitvoeren. We kunnen niet alles, 

zo kan de provincie de Rijksbe-
zuinigingen op cultuur niet op-
vangen. De provincie moet zelf 
ook stevig bezuinigen, maar we 

investeren wel in cultuureducatie, 
het bibliotheeknetwerk, festivals 
en de Europese Culturele Hoofd-
stad. Wat betreft de plannen voor 
natuur en groen is de provincie 

ambitieuzer dan het Rijk. We blij-
ven investeren in groen. Groen-
Links gelooft dat we met een 
duidelijk beleid kunnen bijdragen 
aan een toekomst voor iedereen 
in Utrecht, ook in deze tijd van 
bezuinigingen en onzekerheid. 
Die toekomst moeten we bouwen 
op optimisme en vertrouwen. 

Vertrouwen in de toekomst

 ‘Met optimisme 
naar voren kijken’

Jacqueline Versteeg: ‘D66 staat 
achter de keuze die is gemaakt 
om te focussen op taken die echt 
bij de provincie horen en om die 
taken dan ook goed te kunnen 
doen. Deze taken zijn: de verbe-
tering van bereikbaarheid en leef-
baarheid, het behoud van natuur 
en landschap, een krachtige en 
innovatieve economie en duur-

zaamheid. Een heldere taakverde-
ling leidt tot een efficiëntere en 
slagvaardiger overheid. Deze stap 
kost tijd, maar de eerste stappen 
worden nu gezet; landelijk, maar 
ook in de provincie Utrecht. We 
zijn er ons van bewust dat deze 

veranderingen voor sommige or-
ganisaties pijnlijke gevolgen kun-
nen hebben. Dan kun je er voor 
kiezen om ze niet door te voeren, 
maar D66 kiest ervoor om deze 

gevolgen zo goed mogelijk op te 
vangen. Daarbij vertrouwt D66 
ook op de eigen kracht van or-
ganisaties om voor meer eigen 
inkomsten te zorgen; om onder-
nemerschap meer te ontwikkelen 
en te stimuleren.  Wij denken dat 
organisaties, die minder afhan-
kelijk zijn van subsidies, sterker 
en daardoor toekomstbestendig 
zijn.’

Veranderingen beginnen vandaag

‘Goede taakverdeling 
leidt tot slagvaardige 
overheid’

Mieke Hoek: ‘De voorgestelde 
bezuinigingen slaan een bres in 
de maatschappelijke beleving van 
jongeren, maar vooral van oude-
ren. 50PLUS is zich bewust dat 
er moet worden bezuinigd, maar 
niet de één meer dan de ander. 
Vooral de ouderen en zwakkeren 

worden nu zwaar gepakt. Het ri-
goureus korten op kunst, cultuur 
en natuur verkleint ontspannings-
mogelijkheden. De afbouw van 

sportsubsidies zal uiteindelijk 
meer geld kosten, vanwege daar-
door toenemende ziektekosten. 
Korten op openbaar vervoer en 
regiotaxi’s zal ouderen en min-
der draagkrachtigen eerder in een 

isolement brengen.  Als het zo 
door gaat dreigt een kloof in de 
samenleving. Dat moeten wij met 
z’n allen niet willen en wij zullen 
onze verantwoording moeten ne-
men naar evenredigheid. Dat zijn 
we verplicht aan onze inwoners.’

Bezuinigingen naar draagkracht 

 ‘Bezuinigingen 
raken vooral 
ouderen’

Frits Barneveld Binkhuysen: ‘Het
huidige provinciebestuur heeft de 
taken van de provincie opnieuw 
bekeken. Daarbij is gekeken naar 
wat er moet gebeuren en wie dat 
het beste kan doen. Dat heeft 
een aantal kerntaken opgeleverd, 
die de provincie gaat uitvoeren. 
Andere taken draagt de provincie 
over aan instanties en overheden, 
die beter in staat zijn deze uit te 
voeren. De VVD is erg blij met 
deze zogenoemde focus op kern-
taken in het Coalitieakkoord. De 

provincie richt zich daarbij op de 
Utrechtse economie, het verkeer 
en de ruimtelijke ordening. 

De financiële vertaling van het 
Coalitieakkoord vind je terug in 
de Voorjaarsnota. De provincie 
heeft minder geld te besteden. 
Ondanks de korting van het Rijk, 
wil de VVD de belastingen niet 
verhogen. We gaan dus datgene 
wat we moeten doen met minder 
geld doen. De VVD heeft daarom 
begrip voor de kortingen op cul-
tuur en welzijn. Het is goed om 
kritisch te kijken naar het subsi-
diewoud rondom cultuur. Kwa-
liteit moet daarbij leidend zijn. 

Verder vinden wij het belangrijk 
dat gekeken wordt of met minder 
natuurorganisaties hetzelfde re-
sultaat bereikt kan worden op het 
gebied van natuur en landschap.
De provincie Utrecht is goed ge-
positioneerd met relatief hoog-
opgeleide inwoners en een uit-
stekend woon- en werkklimaat. 
Om dat te behouden in financieel 
moeilijke tijden, moet je alle zei-
len bijzetten. De VVD is blij dat 
de provincie gaat investeren in 
het behoud van een vitale econo-
mische infrastructuur met goede 
wegen en openbaar vervoer.’ 

Provincie kiest passend takenpakket

 ‘Minder geld, dus 
minder taken’

Carla Dik-Faber: ‘Duurzaamheid
staat voor ons centraal. Daarmee 
bedoelen we een evenwichtige 
ontwikkeling van People, Planet 
en Profit. De ruimtelijke druk in 
onze provincie is groot, dus het is 
balanceren tussen verschillende 
belangen. Het is bijvoorbeeld 
nodig om te investeren in de 
economie en mobiliteit. Dat is 
goed voor de werkgelegenheid. 
Tegelijkertijd willen we fors in-
zetten op het verbeteren van de 

leefbaarheid en natuur. De Chris-
tenUnie is blij met de taken die 
de provincie blijft uitvoeren, maar 

mist ook een aantal zaken. In de 
Voorjaarsnota staat niets over de 
verbindende rol die de provincie 
kan spelen op het gebied van 

sociale vraagstukken, zoals ver-
grijzing, waar de gemeenten mee 
te maken krijgen. De inzet voor 
het uitplaatsen van hinderlijke 
bedrijven uit de woonomgeving 
en voor de herontwikkeling van 
leegstaande kantoorruimte lijkt 
onvoldoende. De ChristenUnie 
zal bij het college aandringen om 
de ambitie voor schone energie 
hoog te houden.’

 ‘Houd ambitie 
schone energie 
hoog’

Streven naar duurzaam evenwicht

René Dercksen: ‘De Voorjaarsnota 
is een puinhoop. Het is een vol-
strekte chaos, de manier waarop 
de financiële huishouding van de 
provincie gepresenteerd wordt. 
Hierdoor is de controle door Pro-
vinciale Staten nauwelijks moge-
lijk. Dit is ondermijning van een 
democratisch controle-instrument 
en dus een heel kwalijke zaak. 
Behalve een slechte presentatie 
van de Voorjaarsnota, vindt de 
PVV dat de provincie haar finan-

ciële huishouding niet op orde 
heeft. De provincie ontving uit de 
verkoop van de gezamenlijke ener-

giebedrijven zo’n € 350 miljoen. 
Dat geld is van de burger en moet 
terug naar de burger. Bijvoorbeeld 
door een aantal jaar geen belas-
ting te heffen als provincie. Het 

gevolg van al die reserves is dat 
de provincie de afgelopen jaren 
allemaal extra taken heeft bedacht 
om dat geld aan uit te geven. Dat 
moeten we dus niet doen. Het 
college heeft een marginaal begin 
gemaakt met het terugdringen van 
taken, maar als het aan de PVV 
ligt moet de provincie nog meer 
taken afstoten en terug naar haar 
kerntaken. Dan kan het extra geld 
gewoon terug naar de burger.’ 

Extra geld moet terug naar burger

 ‘Financiële 
huishouding niet 
op orde’

Wim van Wikselaar: ‘De SGP 
vindt dat de provincie zich strikt 
op haar kerntaken moet richten. 
De keuzen die daarvoor gemaakt 
zijn door het college steunt onze 
partij grotendeels, maar niet als 
het gaat om de keuze voor cul-
tuur. Er gaan nu miljoenen naar 

cultuur en dat is volgens de SGP 
geen kerntaak van de provincie. 
Een goede overdracht van de 
jeugdzorg naar de gemeenten is 

voor ons bijvoorbeeld veel be-
langrijker. Ook kleine kernenbe-
leid krijgt naar onze mening nu 
onvoldoende aandacht. Het geld 
dat nu naar cultuur gaat, zetten 
wij liever in om de leefbaarheid 

in kleine kernen een impuls te 
geven. Daarnaast vinden wij dat 
de provincie beter moet begroten, 
zodat vooraf duidelijk inzichtelijk 
wordt wat dingen kosten. Het ge-
beurt nu dat financiële meevallers 
en tegenvallers tot een onduidelij-
ke, en dus slecht bestuurbare en 
voor ons slecht controleerbare, 
financiële huishouding leiden.’ 

Cultuur geen kerntaak van provincie 

 ‘Geld voor 
cultuur zetten wij 
graag anders in’

Provinciale Staten debatteren over verdeling van het geld

“Meer werkgelegenheid, 
betaalbaar wonen en 
toegankelijke recreatie”

Kees de Kruijf: “De PvdA wil in de laatste maan-
den van deze statenperiode de focus leggen op 
voor de PvdA belangrijke zaken: meer werkge-
legenheid, betaalbaar wonen en toegankelijke 
recreatie. Daarom pleit de PvdA voor meer 
provinciale steun bij werkgelegenheidsprojecten, 
een beter functionerende woningmarkt en een 
betere toegankelijkheid van recreatiegebieden 
rondom de stad. Uit de Voorjaarsnota blijkt dat, 
om de financiële positie gezond te houden, er 
stevig moet worden bezuinigd. De PvdA is van-
zelfsprekend voorstander van een solide finan-

cieel beleid en zal noodzakelijke bezuinigingen, 
mits zorgvuldig afgewogen, dan ook steunen.
De PvdA kijkt natuurlijk ook vooruit. Vanaf 
2015 zal er veel veranderen bij de provinci-
ale bestuurslaag. Zo verdwijnt onder andere 
jeugdzorg uit het takenpakket van de provincie. 
Gemeenten zijn hier nog niet altijd klaar voor en 
de PvdA vindt dat de provincie de verantwoor-
delijkheid heeft om ervoor te zorgen dat deze 
transitie vlekkeloos verloopt. Daarnaast zet 
de PvdA ook in op meer diversiteit. Diversi-
teitsbeleid moet meer kansen scheppen voor 

vrouwen en allochtonen en moet zorgen voor 
een goede weerspiegeling van de samenleving. 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is 
hierbij essentieel en de provincie heeft hierin 
een voorbeeldfunctie.
Utrecht is een mooie, leefbare, sociale maar ze-
ker ook ambitieuze provincie. Een plaats waar 
mensen kunnen werken, kunnen wonen maar 
ook de natuur in kunnen. De PvdA wil juist op 
deze zaken fors inzetten in de komende jaren, 
zodat onze provincie op vele gebieden het 
centrum van Nederland blijft.” 

Pvda zet in op werkgelegenheid en betaalbaar wonen

“Behoedzaam financieel 
beleid blijkt verstandig”

Florian Bekkers: “GroenLinks pleit voor spaar-
zaamheid. Dit was ook één van de speerpunten 
van het coalitieakkoord dat GroenLinks in 
2011 met D66, CDA en VVD sloot. De huidige 
bezuinigingen zijn daardoor relatief beschei-
den, maar na 2015 ook risicovol, bijvoorbeeld 
voor natuurontwikkeling en -beheer. Positief is 
dat er ruimte bestaat om na de aanstaande 
verkiezingen in te spelen op de uitdagingen 

van de toekomst. GroenLinks zet daarbij in 
op: betere luchtkwaliteit: terugdringen van fijn 
stof en roet - ruimte vinden voor hernieuwbare 
energie door zon en wind - grotere natuurge-
bieden die met elkaar verbonden zijn - mogelijk 
maken van duurzame mobiliteit door een beter 
OV-systeem en een hoogwaardig regionaal 
fietspadennetwerk - voorkomen en oplossen 
van leegstand van winkels, kantoren en stallen 

- versterking en behoud van cultureel erfgoed, 
landschappelijke kwaliteit en recreatieve mo-
gelijkheden. Natuurlijk kan de provincie dit niet 
alleen. De provincie moet goed samenwerken. 
Dat betekent ook: zelf een bijdrage leveren 
door gericht te investeren en heldere regels te 
stellen. Bij de provinciale verkiezingen op 18 
maart 2015 is er echt iets te kiezen, bijvoor-
beeld GroenLinks!”

Betere luchtkwaliteit en het verbinden van natuurgebieden

“In het provinciehuis 
heerst geen crisis”

René Dercksen: “De Voorjaarsnota maakt 
melding van een windenergielocatie in Vianen. 
Industriële masten gemaakt van o.a. 80 ton staal 
en een ton zeldzame metalen per mast. Ze heb-
ben een hoogte van 150 meter en een levens-
duur van slechts 20 jaar. Ze gaan ook daar het 
landschap ontsieren. Woningen zullen in waarde 
dalen. Bewoners in de directe omgeving krijgen 
met (geluids-)overlast te maken, en vogels en 

vleermuizen vliegen zich te pletter. Onderzoek in 
Duitsland wees uit dat daar 250.000 vleermuizen 
per jaar als gevolg van windmolens omkomen. 
De PVV zal zich blijven verzetten tegen windmo-
lens in onze mooie provincie. De PVV-fractie riep 
Gedeputeerde Staten op om provinciaal beleid te 
toetsen aan de Aarhus Convention. Een verdrag 
dat bepaalt dat volledige openheid van zaken ge-
geven dient te worden aan omwonenden van de 

gevolgen van onder andere windmolens. Onze op-
roep werd genegeerd. Ook zet de PVV-fractie zich 
in voor lagere lasten. Zo werd in Soesterberg de 
sauna uitgekocht voor € 7,9 miljoen om een eco-
duct mogelijk te maken en de provincie Utrecht 
betaalt ook nog eens de aanleg van het ecoduct 
voor € 4,6 miljoen. Terwijl het wetenschappelijk 
nut ervan niet kan worden aangetoond. Nee, in 
het provinciehuis heerst geen crisis.”

“De ChristenUnie wil mensen 
weer perspectief bieden”

Arne Schaddelee: “Een hoopvol perspectief, dát 
is waar de ChristenUnie zich voor inzet. En er 
zijn genoeg mensen die wel wat hoop kunnen 
gebruiken. Ik denk aan mensen die, soms bijna 
wanhopig, betaald werk zoeken. Ik denk aan 
middenstanders die in leeglopende winkelcentra 
vechten voor hun bestaan. Ik denk aan boeren 

die klem zitten tussen regels, of aan jongeren 
die zich afvragen of ze in 2015 nog wel kunnen 
terugvallen op jeugdzorg. Via provinciaal beleid 
wil de ChristenUnie hen zo’n perspectief bieden. 
In de Voorjaarsnota staan weinig verrassingen 
en genoeg verstandige voorstellen. Logisch in 
de opmaat naar een verkiezingsjaar. Terughou-

dendheid is dan de stelregel, zonder dingen uit 
handen te laten vallen. De relatief zware bezui-
nigingen op milieudoelen hebben daar helaas 
wel iets van weg. Spijtig, want er zijn ook hier 
genoeg uitdagingen voor de provincie. Gods 
schepping verdient beter. De ChristenUnie wil 
ook op dit terrein geloof een stem geven.”

aandacht voor economie, milieu en jeugdzorg

“Ultrafijn stof is 
veel schadelijker 
dan altijd werd 
gedacht”

Ad Meijer: “De SP kiest voor meer OV in wijken, 
beter natuurbeheer en minder gezondheidsrisi-
co’s dan waar het provinciebestuur nu voor kiest. 
Gedeputeerde Staten willen het busvervoer uit 
wijken weghalen en het openbaar vervoer over 
laten aan Regiotaxi en vrijwilligers. De SP wil 
dat meer mensen gebruik maken van OV en 

fiets. Voor de belangen van ouderen, gehan-
dicapten en mensen die geen geld hebben 
om auto te rijden heeft dit provinciebestuur, in 
tegenstelling tot de SP, geen oog.
Het verbinden van natuurgebieden wordt, tegen 
de zin van de SP, door de provincie steeds 
meer losgelaten. De SP zal zich hier opnieuw 

tegen verzetten. Ook doet het provinciebe-
stuur te weinig met de resultaten van recente 
wetenschappelijke onderzoeken die aange-
ven dat ultrafijn stof veel schadelijker is dan 
werd gedacht. De SP pleit daarom voor meer 
onderzoek naar de schade van ultrafijn stof bij 
geplande verkeersprojecten.”

Stop verslechtering ov, natuur en gezondheidsrisico’s

“Geld gaat nog 
steeds boven 
natuur en 
leefomgeving”

Willem van der Steeg: “Deze Voorjaarsnota 
is de laatste van dit college. In die zin is het 
ook een nalatenschap. Als ik kijk welk beleid 
Gedeputeerde Staten achter willen laten, dan 
zie ik nog steeds dat kortetermijndenken de 
boventoon voert. Dit college stuurt bijvoorbeeld 

een brief naar de Tweede Kamer met de wens 
om de A27 te verbreden. Dit gaat ten koste van 
de natuur in Amelisweerd en de leefkwaliteit in 
verschillende Utrechtse wijken, terwijl nu toch 
wel duidelijk is dat de verbreding onnodig is. 
Geld gaat dus nog steeds boven de natuur 

en de leefomgeving. De Partij voor de Dieren 
denkt daar anders over! Tegen het college zou 
ik willen zeggen: ‘Als jullie echt denken dat de 
natuur minder belangrijk is dan de economie, 
probeer je adem dan maar eens in te houden 
terwijl je je geld telt.’”

adem inhouden en geld tellen

Minder overlast van windenergie en lagere lasten
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Mevrouw Van Rekum uit 
Uithoorn verdient een Pluim
Regio -  Mevrouw Van Rekum uit 
Uithoorn verdient een Pluim. Zij viel 
in de prijzen door mee te doen aan 
de landelijke campagne “Lege bat‑
terijen? Lever ze in en WIN!” van 
Stichting Batterijen (Stibat). Met 
haar deelname bewijst de inwoon‑
ster uit Uithoorn zichzelf en het mi‑
lieu een uitstekende dienst. Door 
lege batterijen in te leveren, maak 
je elke maand kans op het winnen 
van een reischeque ter waarde van 
€ 2000 en 50 Blauwe Pluimen. Hoe? 
Door je naam, adres en telefoon‑
nummer op een briefje te schrijven 
en dat samen met tien lege batterij‑
en in een zakje te stoppen. Dit zakje 
gooi je in de inzamelton of ‑box bij 
één van de ruim 22.000 deelnemen‑

de supermarkten en andere winkels. 
Inleveren kan ook bij het gemeente‑
depot of de chemokar. Elke maand 
is er een trekking uit de door Stich‑
ting Batterijen opgehaalde zakjes 
met batterijen. 

Op www.legebatterijen.nl worden 
elke maand de winnaars bekend‑
gemaakt. Stichting Batterijen za‑
melt zo veel mogelijk batterijen in 
voor recycling. Oude batterijen krij‑
gen een nieuw leven, bijvoorbeeld 
als kaasschaaf, zaklamp of fiets. Bo‑
vendien komen stoffen die schade‑
lijk kunnen zijn voor het milieu, niet 
in de bodem terecht. Zo werken we 
aan een schonere planeet. Door le‑
ge batterijen   in te leveren, help je 

Eerste prijs voor de Uithoornse 
vissersvrouwenkoor Haring met Ui!
Regio - Afgelopen zaterdag 5 ju‑
li heeft het Uithoornse Vissersvrou‑
wenkoor Haring met Ui de eerste 
prijs gewonnen bij Neerlands meest 
bekende meezingfestival , het mee‑
zingfestival van Monnickendam. 
Er waren 14 deelnemende Neder‑
landstalige koren waaronder zeer 
bekende smartlappenkoren als o.a. 
het Amsterdams Smartlappenkoor. 
Groot was dan ook de verbazing dat 
het relatieve onbekende vissers‑
vrouwenkoor Haring met Ui toch 
de eerste prijs in de wacht sleepte. 
Vorig jaar had Haring met Ui al een 
“eervolle vermelding” mogen ont‑
vangen, maar dat ze dit jaar als eer‑
ste zou worden gekozen had nie‑

mand verwacht. Het vissersvrou‑
wenkoor is in september 2011 op‑
gericht door Louise Prins (accorde‑
oniste) en Marja Spaans (dirigen‑
te) en heeft in korte tijd een enorme 
ontwikkeling doorgemaakt en is nu 
al een vaak gevraagd koor. Een van 
de hoogtepunten was een optre‑
den i.o.v. Stichting Muzikaal Mokum 
op het cruise schip De River Dream 
met 460 opvarenden.

Haring met Ui blinkt uit, volgens de 
jury van Monnickendam, met haar 
enthousiasme en vrolijkheid. Haring 
met Ui heeft extra punten gekregen 
doordat het publiek bij de optredens 
betrokken werd en dat er veel aan‑

dacht is gegeven aan de kleding en 
accessoires. De optredens zelf wor‑
den gekenmerkt door een losse on‑
gedwongen sfeer waar veel gela‑
chen wordt met zo nu en dan ook 
ruimte voor serieuze vissersliedjes 
die prachtig vertolkt werden door 
de solisten. Kortom, een zeer ver‑
rassend koor waar het ook leuk is 
om naar te kijken. 

De Jury noemde de prijs, een enor‑
me wisselbokaal,  “echt meer dan 
dik verdiend”. Het koor staat onder 
leiding van Marja Spaans, en wordt 
muzikaal begeleid door de Uit‑
hoornse accordeoniste Louise Prins. 
Informatie: www.haringmetui.nl

daar fantastisch bij! Geen lege bat‑
terijen in de afvalbak, maar in de ton 
bij speciale inzamelpunten. Dat ver‑
dient een Pluim.
Een Pluim is een geweldige beleve‑
nis. Om zelf van te genieten of sa‑
men met vrienden en familie. Naar 
een attractiepark of museum bij‑
voorbeeld. Een workshop volgen 
of een dagje naar de sauna.  Er 
zijn Pluimen in verschillende kleu‑
ren. Winnaars krijgen een Blauwe 
Pluim die bij besteding minstens € 
50 waard is.
Wie vrienden, familie en kennissen 
op deze actie wil wijzen, kan dat via 
Facebook doen. Stichting Batterij‑
en volgt daar welke belevenissen de 
winnaars uitkiezen en wat hun erva‑
ringen zijn als zij die Pluimen een‑
maal hebben verzilverd. Winnaars 
wordt daarom gevraagd een be‑
richtje achter te laten op facebook.
com/legebatterijen. 

Voormalig schoolgebouw De Poldertrots 
in Waverveen in de verkoop 
Waverveen - Het college van B en 
W heeft dinsdag 1 juli besloten het 
gebouw en de grond van de voor‑
malige basisschool De Poldertrots in 
Waverveen te gaan verkopen.  Het 
gebouw wordt na aankoop gesloopt 
om ruimte te maken voor een aan‑
tal woningen. 
Om de verkoop in goede banen te 
leiden, heeft het college in verband 
met de verkoop een Nota van uit‑
gangspunten vastgesteld. De Pol‑
dertrots is sinds 2010 niet meer in 
gebruik als schoolgebouw. In 2012 
heeft de gemeenteraad een motie 
aangenomen om te onderzoeken of 
mogelijk zou kunnen worden om‑

gebouwd tot starterswoningen.  De 
provincie Utrecht heeft echter aan‑
gegeven daaraan niet mee te willen 
werken. Wel is de provincie bereid 
mee te werken aan de mogelijkheid 
dat enkele woningen op het perceel 
worden gebouwd. Na het besluit van 
het college om het perceel te ver‑
kopen en een Nota van Uitgangs‑
punten vast te stellen, is de volgen‑
de stap dat een makelaar wordt ge‑
selecteerd die verkoop zal begelei‑
den. Potentiële ontwikkelaars wor‑
den in staat gesteld een bod te doen 
op school en grond en een plan in 
te dienen voor de woningen die er 
zullen worden gebouwd. In de No‑

ta van Uitgangspunten wordt uitge‑
gaan van vier woningen in een rijtje 
en een vrijstaande woning. 

Ander belangrijk uitgangspunt is 
dat van de koper wordt verwacht 
dat hij geïnteresseerde kopers in 
een vroeg stadium bij de verdere 
uitwerking van de plannen betrekt. 
Op die manier kunnen huizen wor‑
den gebouwd die aansluiten bij de 
woonwensen en financiële moge‑
lijkheden van de woningzoekenden. 
Daarbij wordt specifiek aandacht 
gevraagd voor de positie van jonge‑
ren en andere koopstarters uit Wa‑
verveen.  

Dance festival bijna uitverkocht
Vogelvrij Festival zaterdag 
12 juli aanstaande!
Regio - Het aftellen is begonnen, 
Vogelvrij Festival komt steeds dich‑
terbij! Aanstaande zaterdag is het 
zover, de 5e editie van het Vogel‑
vrij Festival. Het Fort bij Uithoorn te 
Amstelhoek zal weer worden omge‑
toverd tot een spectaculair festival‑
terrein. Speciaal voor de vijfde edi‑
tie wordt er dit jaar extra groot uit‑
gepakt en staat er een super line‑
up voor je klaar om te knallen. Het 
gaat van links naar rechts, van dan‑
sen tot stampen, op en neer en nog 
een keer! 
De met WILD FM samengestelde li‑
ne‑up is een mix van verschillen‑
de stijlen, maar één ding staat vast: 
het zijn allemaal gigantische headli‑
ners. Urban, trap, tech‑house, house 
en eclectic beats, alles is te horen tij‑
dens de optredens van onder ande‑
re: 
Don Diablo, The Partysquad, Sick In‑
dividuals, FeestDJRuud, The Darkra‑
ver vs. Outsiders, Kill The Buzz, Mit‑
chell Niemeyer, Niks is Tof Soundsy‑
stem, LeonV en Thomas van Ginkel.
Vogelvrij Festival wordt een bon‑
te verzameling aan opblaasbeesten, 

crowdsurfs, sitdowns, salto’s en po‑
lonaises. Als de avond in valt scha‑
kelen de dj’s over naar festivalmuziek 
om helemaal op los te gaan. Het Vo‑
gelvrij Festival zorgt voor de muziek, 
decor, drankjes en mooi weer. Neem 
jij jezelf, je vrienden, een zonnig hu‑
meur en mooie danspasjes mee? 
Vogelvrij Festival luidt traditiege‑
trouw het begin van de zomer in en 
het bijbehorende weer is in aantocht. 
Er staan twee gigantische megasols 

op het festivalterrein zodat niemand 
kan verbranden! Mocht er toch een 
verdwaald drupje regen vallen, dan 
staat iedereen droog.   Er zijn kluisjes 
aanwezig om je spullen veilig in op te 
bergen zodat deze niet vogelvrij zijn. 

Er zijn alleen nog “Late beslisser” tic‑
kets te koop. Alle eerdere staffels 
waren super snel uitverkocht. Het 
ziet er naar uit dat het waanzinnig 
druk gaat worden en de organisa‑
tie verwacht dat het Vogelvrij Festi‑
val dit jaar voor het eerst uitverkocht 
zal zijn! 
Heb jij nog geen ticket, maar wel zin 
om keihard los te gaan? Scoor dan 
nog snel een vliegticket via www.vo‑
gelvrij‑festival.nl, onze Facebook pa‑
gina of Primera.            

Van Wijngaarden Assurantie-
kantoor reikt diploma’s uit
Regio - Donderdagmiddag zijn de 
diploma’s uitgereikt aan de leerlin‑
gen van de groepen 8 van OBS de 
Pijlstaart, PCB de Schakel en de Sint 
Jozefschool  in Vinkeveen, die met 
goed gevolg het Nibud Geldexamen 
hebben afgelegd.  Vanaf mei zijn de 
juffen van de betreffende groepen 8, 
na een enthousiaste presentatie van 
de eerste les door Arnold Oldert van 
Assurantiekantoor Van Wijngaarden 

Vinkeveen, aan de slag gegaan met 
het lespakket van het Nibud met als 
doel de leerlingen een basis en ken‑
nis van geld mee te geven. De afge‑
lopen twee jaar hebben zij al ken‑
nisgemaakt en gewerkt met het les‑
pakket en waren erg enthousiast 
over de lessen, als ook de gesprek‑
ken die ontstonden in de klas. In het 
volle lesprogramma van groep 8 is 
er vanaf de meivakantie meer ruim‑

te voor leuke en leerzame projec‑
ten en dit is er daar één van, aldus 
juf Petra van PCB de Schakel. As‑
surantiekantoor Van Wijngaarden 
vindt het van groot belang dat ba‑
sisschoolleerlingen goed leren om‑
gaan met geld. Onlangs hebben de 
leerkrachten het Geldexamen afge‑
nomen en donderdagmiddag 19  ju‑
ni ontvingen de “geslaagden” in een 
feestelijke sfeer een officieel diplo‑
ma. 
Hergo van Ginkel van PCB de Scha‑
kel stelde de aula beschikbaar, zo‑
dat de groep 8 leerlingen van alle 
scholen, gezamenlijk in het zonnetje 
gezet konden worden. Ook dit jaar is 
het project met enthousiasme ont‑
vangen en bleek dat alle leerlingen 
het examen met goed gevolg heb‑
ben afgelegd. Iedere leerling kreeg 
van de eigen groepsleerkracht het 
officiële diploma overhandigd met 
een aardigheidje van assurantie‑
kantoor Van Wijngaarden. Natuur‑
lijk was er ook gezorgd voor drinken 
en wat lekkers, zodat er met elkaar 
geproost kon worden op het mooie 
resultaat.  

Rietvelds leven en werken belicht 
vanuit de praatstoel van Bertus Mulder
Regio - Op woensdag 25 juni, de 
sterfdag van Gerrit Rietveld precies 
50 jaar geleden, hield architect Ber‑
tus Mulder in de openbare biblio‑
theek in Uithoorn,  een lezing over 
leven en werk van Gerit Rietveld. 
De spreker was uitgenodigd door 
Stichting ‘De Hoeksteen 50 jaar’ 
voor een presentatie over Rietveld, 
de architect van dit Uithoornse mo‑
nument in Zijdelwaard.
Mulder, inmiddels zelf 85 jaar oud, 
heeft tientallen jaren met Rietveld 
samengewerkt en hij kent zijn werk 
als geen ander. Veel Rietveld‑ge‑
bouwen danken hun voortbestaan 
als cultureel erfgoed aan Mulders 
restauratiewerk. 
Zijn enorme kennis deelde Mulder 
met de ruim vijftig bezoekers die 
woensdag avond in de bibliotheek 
bijeen waren om hem over Rietveld 
en zijn werk te horen.  Ontspannen 
zittend in een leunstoel op een po‑

dium, met de afstandbediening van 
de beamer in de hand, hield Mul‑
der een met humor en anekdotes 
aangeklede causerie. De luisteraars 
werden  meegenomen op Rietvelds 
levensweg van meubelmaker in de 
Utrechtse zaak van zijn vader naar 
de status van wereldberoemde ont‑
werper. De eenvoud als motto in 
zijn werk, bleef hij ook handhaven 
in zijn leefstijl. Hij werd de bedenker 
van een in de twintigste eeuw vol‑
strekt nieuwe manier van bouwen 
en inrichten. Strakke lijnen, ruim‑
te en licht vormden karakteristie‑
ke elementen. Talrijke voorbeelden 
van meubels en huizen, met foto’s 
uit het Rietveld‑archief, verschenen 
op het beeldscherm en werden ge‑
lardeerd met de persoonlijke ach‑
tergrondverhalen en eigen waarne‑
mingen van Bertus Mulder. Voor het 
publiek, waaronder ook een aantal 
kleinkinderen van Gerrit Rietveld, 

was het al met al een boeiende en 
onderhoudende avond, die werd af‑
gesloten met de oproep van Bertus 
Mulder aan de Uithoornse samenle‑
ving:  Wees trots op dit unieke mo‑
nument van moderne architectuur 
en zorg dat het voor de toekomst 
behouden blijft. Tijdens een gezel‑
lig samenzijn na afloop, was Mulder 
nog graag beschikbaar om zijn boek 
‘Gerrit Thomas Rietveld, Leven Den‑
ken Werken’ te signeren voor de en‑
thousiaste kopers.
Stichting ‘De Hoeksteen 50 jaar’ 
vervolgt haar activiteiten op Open 
Monumentendag, zaterdag 13 sep‑
tember aanstaande,  met onder an‑
dere rondleidingen en een foto‑
tentoonstelling over de geschiede‑
nis van het gebouw en zijn gebrui‑
kers. Meer informatie, ook over de 
plannen voor het jubileumjaar 2015, 
kunt u vinden op www.hoeksteen‑
50jaar.nl.  

Wild Wild West feest luid 
vakantie in op Vlinderbos
Wilnis‑ Met een leuke demonstra‑
tie Linedance en aansluitend een 
workshop luidde Vlinderbos deze 
keer de zomervakantie in. Dit jaar 
was het thema Cowboys en India‑
nen. Midden op het plein stond een 
super totempaal, gemaakt door alle 
kinderen van de school. Het was de‑
ze keer echt Wild West weer, bran‑
dende zon en droog. Goede ingre‑
diënten voor een spetterend feest. 
Naast de springkussens en spel‑
letjes konden de kinderen ook als 
echte cowboys ponyrijden en voor 

de echte durfals was er een heu‑
se rodeostier. Veel kinderen renden 
geschminkt als indiaan of met een 
stoere tatoeage rond op het feest. 
  Zoveel activiteit maakt hongerig 
en dorstig en daarom kwamen de 
bbq en bar goed van pas. Met de 
opbrengst hiervan en sponsoring 
door ouders en bedrijven werd het 
feest een groot succes. Vlinderbos 
zegt: Hang je cowboyhoed en india‑
nentooi aan de totempaal, het is tijd 
voor de zomervakantie!

Zeven jonge kerkuilen geringd
Mijdrecht ‑ Bij boer Roest aan de 
Tweede Zijweg in Mijdrecht, heeft 
IVN een aantal jaren geleden een 
kerkuilenkast geplaatst. Vorig jaar 
was daar voor het eerst een paar 
dat broedde. En dit jaar zijn er maar 
liefst zeven gezonde jonge kerkui‑
len aan het groot groeien. 

Nog voor ze vliegvlug zijn, moeten 
ze geringd worden door een erken‑
de uilenringer. Zaterdag gebeurde 
dat onder belangstelling van fami‑
lie, buren en IVN’ers. Het was een 
leuk evenement op de boerderij.
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Vrouwen-
middag
Regio - Donderdagmiddag 17 juli 
van 14.00-16.00 uur is het tijd voor 
een fantastische, inspirerende en 
gezellige Vrouwenmiddag.
Paulien Zeeman komt vertellen over 
het thema “Liefde is...” Daarna staat 
er een High Tea klaar en kan er 

 “Je kan je helemaal 
uitleven op het slagwerk”
In de rubriek ‘Miranda Endho-
ven interviewt’ wordt er deze 
week iets verteld over het slag-
werk. Raoul de Weille is op zijn 
elfde begonnen met trommel-
lessen en mocht na een jaar op 
straat meelopen in de drumfan-
fare. Hij speelt nu al 30 jaar met 
veel plezier slagwerk.
“Het lekkerste aan het slagwerk 
is dat je je helemaal uit kunt le-
ven, al je agressie komt eruit. 
Het maakt niet uit op welk in-
strument je dat doet, als het 
maar lekker veel herrie maakt”, 
vertelt Raoul mij. Raoul heeft 
stukken waarin hij wel tien ver-
schillende instrumenten moet 
bespelen. Hij moet snel van 
het ene naar het andere instru-
ment lopen om op tijd te zijn en 
hij moet vooral heel goed tellen, 
anders gaat het mis.
“De techniek van alle slag-
werkinstrumenten is hetzelf-
de. Er zijn een paar instrumen-
ten die meerdere tonen hebben, 

dat maakt het iets lastiger zo-
als; pauken, drumstel en timba-
les. Bij deze instrumenten moet 
je iets beter nadenken.”
Om te beginnen met slagwerk 
leer je de techniek op een trom-
mel. Je begint met ‘pannenkoe-
ken’ op een gegeven moment 
groeit dat uit tot een roffel naar 
mate je steeds sneller kan spe-
len. Drummen is een stuk inge-
wikkelder je voeten en handen 
moeten allemaal iets anders 
doen. Ook moet je vier verschil-
lende lijnen muziek lezen om de 
goede trommel te bespelen. 

Bent u benieuwd geworden 
naar het slagwerk? Kom gezel-
lig een keer langs bij Muziek-
vereniging KnA om te kijken bij 
een repetitie of bij een optre-
den. U kunt contact opnemen 
via onze website: www.kna-
uithoorn.nl. Volgende week in 
‘Miranda Endhoven interviewt’ 
het slagwerk. 

Rode kruis boottocht
zeer geslaagd

Regio - Op donderdag 3 juli 2014 
organiseerde het Rode Kruis een 
boottocht voor 50 deelnemers van 
het Rode Kruis uit de Ronde Venen. 
Het was prachtig weer en dus een 
uitgelezen dag om met de mooie 
boot van Klinkhamer over de Vin-
keveense plassen te varen. Nadat 
iedereen had ingescheept werd er 
genoten van de heerlijke koffie met 
gebak van bakkerij Tersteeg uit Wil-
nis kon de afvaart beginnen. Van-
af het begin zat de stemming bij de 
deelnemers er al goed in. De ach-
tergrondinformatie over de Vinke-
veense plassen werd door de ver-
tegenwoordiger van de Historische 
Vereniging de heer Peter van Golen 
met grote aandacht gevolgd door de 
gasten van het Rode Kruis.
Na de overheerlijke lunch, verzorgd 
door Tof uit Mijdrecht, werd door 
veel mensen een bezoek gebracht 

aan het bovendek waar men heer-
lijk in de zon, na ingesmeerd te zijn 
met zonnebrandmiddelen genieten 
van het uitzicht en het fantastische 
weer. De gasten werden weer ver-
wend door de altijd goede dames 
van de bediening van Klinkhamer. 
De vrijwilligers van het Rode Kruis 
genoten ook van de gesprekken 
met de gasten en de gezelligheid.
In een van de gesprekjes gaf een 
gast aan dat de vrijwilligers niet wis-
ten wat een dag als deze voor hen 
betekent zo veel plezier en gezellig-
heid doet een mens goed.

Dat is waar de vrijwilligers van het 
Rode Kruis en het Rode Kruis als or-
ganisatie het allemaal voor doen.
Wij hopen volgend jaar weer een 
leuke dag te kunnen organiseren 
voor de bewoners van de Ronde Ve-
nen die daar behoefte aan hebben.

Openbare aanbesteding 
thuisbegeleiding, dag-

besteding en logeeropvang
Regio - Gemeente De Ronde Venen 
bereidt zich samen met de gemeen-
ten Montfoort, Oudewater, Stichtse 
Vecht, Weesp, Wijdemeren en Woer-
den voor op veranderingen binnen 
de Algemene Wet Bijzondere Ziek-
tekosten (AWBZ). Dit samenwer-
kingsverband regio Utrecht West 
organiseert gezamenlijk de inkoop 
van de thuisbegeleiding, dagbeste-
ding en logeeropvang (extramurale 
begeleiding) waar gemeenten van-
af 1 januari 2015 verantwoorde-
lijk voor zijn. Geïnteresseerde aan-
bieders van de functies Begeleiding 
Individueel, Begeleiding Groep en 
Kortdurend Verblijf kunnen zich nu 
aanmelden. Het samenwerkingsver-
band regio Utrecht West gaat een 
openbare, niet-Europese aanbe-
stedingsprocedure voor drie func-
ties van extramurale begeleiding 
starten. Het streven is om in okto-
ber 2014 contracten met de aanbie-
ders te sluiten. Om dit te realiseren 
beginnen we met een inventarisatie 
van alle aanbieders die met dit in-
kooptraject mee willen doen. Wan-
neer potentiële aanbieders zich niet 
aanmelden gaan de deelnemen-

de gemeenten ervan uit dat zij geen 
belangstelling hebben om te partici-
peren in het inkooptraject. 
Belangstelling voor de aanbeste-
ding? Meld u vóór 9 juli a.s.
Belangstellenden voor de aanbeste-
ding kunnen zich registreren door 
een e-mail te sturen naar secreta-
riaat@inkooputrechtwest.nl o.v.v. 
“inkoop AWBZ extramurale bege-
leiding”. U kunt zich aanmelden tot 
9 juli 2014. De aangemelde orga-
nisaties ontvangen een inkoopdo-
cument in de week van 14 juli 2014 
en worden uitgenodigd voor een in-
formatieve bijeenkomst op 21 juli 
2014 te gemeentehuis Wijdemeren 
voor uitleg over de te nemen ver-
volgstappen. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met Mark 
Koetsier, via e-mail m.koetsier@de-
rondevenen.nl of telefoonnummer 
0297 29 16 02.
Vanaf 1 januari 2015 gaan taken die 
nu nog onder de Algemene Wet Bij-
zondere Ziektekosten (AWBZ) val-
len, over naar de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning (Wmo). Ge-
meenten worden dan verantwoor-
delijk voor deze taak.

Meester Bert verlaat de 
Pr.Beatrixschool in Wilnis

Regio - Meester Bert, wie kent hem 
niet, van de Pr.Beatrixschool in Wil-
nis, gaat deze prachtige school in 
Wilnis verlaten. Na een aanwezig-
heid van 14 jaar, waarvan 11 jaar 
als fulltime leerkracht, vond Bert 
van Selm het raadzaam om zijn ge-
luk eens elders te gaan beproe-
ven en zijn horizon te gaan verbre-
den. Na de zomervakantie zal hij 
dan ook niet meer in Wilnis te zien 
zijn. Hij verkast naar een school in 
Kockengen. Ook daar zal hij in de 
bovenbouw les gaan geven. Bert 
heeft met de ouders en de kinderen 
die hij mocht begeleiden altijd een 
zeer goede band gehad. Vele malen 
heeft hij een groep 8 prima bege-
leid naar de vervolgonderwijs, leu-
ke musicals met ze ingestudeerd en 

spannende schoolkampen beleefd. 
Veel kinderen en ouders uit Wilnis 
hebben dan ook fijne herinneringen 
aan deze meester over gehouden. 
Wie hem nog één keer de hand wil 
schudden, is daarvoor bij deze uit-
genodigd op donderdag 10 juli a.s. 
van kwart over 3 tot kwart voor 4 ’s 
middags en van 12 uur tot half een 
op de vrijdag er na. Wij bedanken 
hem zeer voor alles wat hij op on-
ze school heeft gedaan en wensen 
hem veel geluk in zijn nieuwe baan.
Ook juf Laura Honingh gaat verkas-
sen. Zij gaat naar een andere school 
van Vechtstreek en Venen, naar De 
Fontein in Mijdrecht. Ook van haar 
kunnen ouders, kinderen en oud-
leerlingen afscheid nemen op de-
zelfde tijd als voor Bert van Selm.

Unieke streekkaas in 
beeld bij Kaas en Zo

Regio - Stijn Melenhorst van Kaas 
en Zo in winkelcentrum Amstelplein 
in Uithoorn heeft een nieuw concept 
aan de presentatie van zijn speci-
aalzaak toegevoegd: ambachtelijk 
vervaardigde streekkaas.
“Natuurlijk hebben wij al jaren al-
lerlei Hollandse kazen in het assor-
timent, maar nu willen we extra na-
druk leggen op de streek waar de 
kaas vandaan komt,” legt Stijn uit. 
“En dat zijn er wel een paar als je 
dat geografisch bekijkt.
Niet alleen in de nabije omgeving 
vind je allerlei lekkere soorten kaas, 
kijk maar naar Woerden en omge-
ving, Noord-Holland waar we al 
vaak promotie voor maken en niet te 
vergeten Friesland. Maar ook Twen-
te en de Achterhoek hebben hun ei-
gen kazen net als delen in de pro-
vincie Brabant en Limburg.
Er zijn kleine boerenbedrijven die op 
een ambachtelijke manier heel bij-
zondere en vooral lekkere kaas ma-
ken met een eigen kenmerkende 
smaak. Ze moeten wel voldoen aan 
de normen en de begrenzing van 
het gebied om een bepaalde naam 
van die streekkaas te kunnen voe-
ren.
Onze eigen Hollandse kazen, waar-
onder soms hier onbekende, willen 
we nu eens extra promoten te mid-
den van alle buitenlandse soorten 
kaas die we hier ook hebben. Voor 
de streekkaas hebben we in de win-
kel een speciale promotietafel ge-
maakt. Daarop presenteren we pe-
riodiek steeds andere streekka-
zen. Echt, we mogen best trots zijn 
op onze mooie en ambachtelijk ge-
maakte Hollandse kaas! Als we een 

specifieke streekkaas in de winkel 
hebben mogen liefhebbers die van-
zelfsprekend eerst even proeven.”

Onderscheidend
De Kaas- en delicatessenwinkel van 
Stijn Melenhorst in het Winkelcen-
trum Amstelplein te Uithoorn is al ja-
renlang een begrip in de wijde om-
geving. Het is de enige echte kaas-
speciaalzaak. Hoewel tientallen bin-
nenlandse en buitenlandse kazen 
nog steeds de basis vormen van het 
assortiment zijn er ook steeds meer 
andere artikelen aan het assorti-
ment toegevoegd, waardoor de win-
kel zich momenteel naast een kaas-
speciaalzaak terecht ook een de-
licatessenwinkel mag noemen. De 
notenbar, waar de noten dagelijks 
vers gebrand worden, verheugt zich 
in een groot aantal vaste klanten en 
ook het wijnassortiment wordt door 
kenners geprezen. De snackscha-
len (met tapas en/of een notenvari-
atie) zijn alom geroemd en dat niet 
alleen tijdens de feestdagen, maar 
het hele jaar door. “Velen zien on-
ze snackschalen als een heerlijke 
traktatie bij verjaardagen of zomaar 
in het weekend bij de borrel of als 
bijdrage aan de gezelligheid. Daar 
passen stukjes kaas ook bij natuur-
lijk. Je kunt op die manier heerlij-
ke combinaties maken en kaas gaat 
er bij vele mensen sowieso wel in,” 
aldus Stijn. Kortom, Kaas en Zo wil 
zich met de presentatie van unieke 
streekkazen onderscheiden van an-
deren. Bent u benieuwd naar deze 
specifieke kazen bij Kaas en Zo, wat 
let u dan om eens even binnen te lo-
pen. U bent van harte welkom.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuur-
educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuur-
educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

DUIFJES

Deze column heet “natuur dicht-
bij huis” dan moet je het een keer 
over duiven hebben. Als u nu uit 
het raam kijkt ziet u al gauw  een 
duif. Niks bijzonders zo ’n duif. 
Maar welke duif zag u. En hoe-
veel soorten duiven zijn er.
Misschien heeft u  een hekel aan 
duiven of noemt u uw vrouw lief-
devol “duifje”.
Hoe dan ook, duiven zijn altijd in 
de buurt en ieder soort heeft zijn 
verhaal.
De Houtduif is waarschijnlijk de 
meest bekende. Zijn lomige dro-
merige gekoer hoort bij de zo-
mermaanden.  Bekijk je deze 
grote duif dan heeft die heel wat 
kleuren, paars-groen-grijs en  
een  witte vlek in de nek. De hout-
duif vliegt op met veel vleugelge-
kletter waarbij takken niet  wor-
den ontzien. Zit een houtduif lek-
ker te koeren dan doet hij dat in 
vijf lettergrepen koe-koe koe-koe-
roe. In Brabant beweren ze dat hij 
zegt “waar ben je zoette lief”.
Een Holenduif lijkt  veel op de 
houtduif maar de witte nekvlek 
ontbreekt. Ook is deze duif wat 
kleiner en zoekt hij wat meer 
de randen van bebouwing en 
de weilanden op. De Holenduif 
maakt een totaal ander geluid . 
Niet zo zeer een koeren, iets als 
Hoe-oe.
Dan zit er zeker  in uw tuin  een 
Turkse tortel. Eigenlijk geen duif 
maar een tortel. In de pastorie-
tuin van Musselkanaal broedde 

in 1950 de 1ste Turkse tortel. De 
vogel is afkomstig uit de Balkan-
landen vandaar zijn naam. De 
tortel is beige van kleur en heeft 
een zwarte band om de nek. De 
Turkse tortel koert in drie letter-
grepen doe-Doe-do.
Liggend in je bed kun je dus heel 
gemakkelijk door  gezang de ver-
schillende duiven herkennen.
Natuurlijk hebben we in de stad 
ook nog de stadsduif. De Stads-
duif is een hybridisering van na-
zaten van Rotsduiven en verwil-
derde Postduiven.
Niet hier in de polder maar meer 
in de bossen is ook nog de 
schaarse Zomertortel. Een  tor-
tel met een prachtig verenkleed 
en fraaie ogen. Zijn zang klinkt 
loom en romantisch. Een spin-
nend turrrr-turrrr-turrrr.  In het Ou-
de testament werd al gesproken 
over de “stem van deze tortel “. Ik 
heb het geluk gehad de Zomer-
tortel te mogen horen, zijn zang 
vergeet je nooit meer. De zomer-
tortel is de enige  die in de win-
ter  naar Afrika vertrekt , vandaar 
de naam. 
De Latijnse  naam van de Turkse 
tortel (decaocto) betekent acht-
tien. Dit komt uit de mythologie 
, een dienstmeid jammerde om 
haar karige loon van achttien 
geldstukken. De goden veran-
derde haar in een droef roepen-
de duif. Zouden daarom mannen 
hun vrouw  weleens “duifje” noe-
men?

worden nagepraat. Misschien vind 
je  het leuk om informatie te krij-
gen over wat er de hele week ge-
beurt in de VBW tent, of wat er in 
de rest van het jaar voor vrouwen 
georganiseerd wordt etc. Wij zijn er 
voor jullie.
Alle vrouwen tussen 18 en 100 jaar 
zijn van harte welkom in de VBW 
tent naast de Brandweergarage 
Pieter Joostenlaan 26, Wilnis.

Een koffer vol muziek!
Regio - De afgelopen 4 zaterda-
gen zijn de kinderen mee geweest 
op een muzikale en speelse ont-
dekkingstocht. Iedere les stond de 
koffer klaar en elke keer zat er wel 
weer iets nieuws in. Een olifant, bal-
lonnen, een bus, lintjes… wat heeft 
dat nu met muziek te maken? Heel 
veel!! De ene keer kan je ermee 
dansen, de andere keer kan je er 
een spelletje mee spelen en er over-
al is wel een liedje bij om te zingen. 

De laatste les mochten de kinderen 
hun eigen koffer vol muziek mee-
nemen en hebben we samen nog 
heerlijk muziek gemaakt! Wil je ook 
een keer mee op deze muzikale en 
speelse ontdekkingstocht? Dat kan!
De volgende cursus vindt plaats op 
20 september, 27 september, 4 okto-
ber en 11 oktober van 10:00-10:40u 
in Vinkeveen. Omdat het zo’n korte 
cursus is, is deze zeer geschikt voor 
kinderen van 3 en 4 jaar oud.



Het begon spannend… zou het wel droog zijn? Het podium stond te wach-

ten op alle zangers, danseressen en muzikanten, maar de regen viel met 

bakken uit de hemel… Gelukkig was het nét droog toen om  17.00 uur het 

hek open ging en iedereen binnen stroomde. Alles stond klaar: de drankkraam, de eetkramen met heerlijk, door ouders 

bereid, eten, de poff ertjestent, de LOOM armbandjeskraam, de tombola en 

alle andere acti viteiten. Om 17.30 uur begon onze ‘Vuurvogel’s got talent’. 

Onder het genot van een hapje en een drankje keek iedereen naar de gewel-

dige optredens. Deze waren zeer divers. Zo waren er prachti ge (en emoti o-

nele) zangsolo’s, er waren kinderen die een instrument bespeelden en elke 

groep liet een optreden zien, variërend van een zomerdansmix, de Zuider-

zeebalade, de Cupsong en de Pizza&pastalied van groep 8 wat ons nieuws-

gierig maakt naar de musical volgende week! Alle kinderen hebben, onder 

begeleiding van hun juf/meester, een spett erend optreden laten zien.Als afsluiti ng deed het hele team een act op het nummer ‘HAPPY’.
En HAPPY…. Zo kijken wij ook terug op deze dag. We hebben genoten

van het heerlijke eten, de optredens, de blije kinderen, de enorme
opkomst van onze ouders en alle hulp! De opbrengst van het Vuurvogelfeest werd gedoneerd aan de Voedselbank 

Uithoorn, de Kwakel. Dankzij de grote inzet van onze Oudervereniging, 
de ouders, de leerlingen en het team, hebben  we hebben  het geweldige 

bedrag van €855,- euro bij elkaar verdiend! Wij zijn heel trots op deze ge-

weldige prestati e en danken iedereen hier hartelijk voor! Afgelopen don-

derdagmiddag is het bedrag, samen met nog 4 kratt en ingezameld voedsel, 

overhandigd aan de Voedselbank. De heren van de Voedselbank waren erg 

onder de indruk en blij met de cheque en natuurlijk al het eten!!

Vuurvogelfeest 2014
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Regio - De schilderes Akke Fed-
dema-Fokker exposeert 29 juli t/m 
3 augustus in het Reghthuys te 
Nieuwkoop, Reghthuysplein 1, 2421 
BE. De expositie is te bezichtigen op 
dinsdag t/m zondag 12:00 tot 17:00 
uur en op zaterdag van 10:00 tot 
16:00 uur.
Akke is hiervan alle dagen aanwe-
zig en zal u van harte welkom he-
ten om haar nieuwe werken te be-
kijken. Deze bestaan onder andere 
uit schilderingen op travertin tegels.  
Tevens is het schilderij ‘Het Moment’ 
(troonwisseling Beatrix naar Willem-
Alexander) waar Akke laatst de lan-
delijke derde prijs mee gewonnen te 
zien!
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COLOFON

Verschijnt woensdag
EditiE 2: dE RondE VEnEn, 
MijdREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, dE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn

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 kopij, 
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

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

126e jaargang

oplAgE: 16.100

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen 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 beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

Expositie “Zomerkunst”

Vakantie Bijbel 
Week
Regio - Leuk, de zomervakan-
tie begint bijna. En in de eerste 
week hoef je je niet te vervelen, 
want dan worden de VBW Tent-
dagen georganiseerd. Het the-
ma van dit jaar is ‘Zeesterren’. 
Kom jij ook uitvissen wat dit te 
betekenen heeft? Als je tussen 
de 4 en 12 jaar oud bent, ben 
je van harte welkom in de gro-
te witte tent op Pijlstaartlaan 1. 
De toegang is gratis. De och-
tenden bestaan uit leuke din-
gen doen, zoals zingen, luiste-
ren naar een verhaal uit de Bij-
bel, poppenkast, knutselen en 
op woensdagmiddag samen 
eten en een spelletjesmiddag. 
Ook in de avond zijn er activitei-
ten voor jong en oud. Voor meer 
informatie, kijk op hervormdvin-
keveen.nl onder ‘activiteiten’ en 
dan ‘evangelistatie’ .

Amnesty: 
Brieven 
Schrijven
Regio - In de maand juli 2014 
schrijven we naar de autoritei-
ten van Japan, Nigeria en Indo-
nesië.
- Hakamada Iwao, ‘s werelds 
langst zittende terdoodveroor-
deelde, werd op 27 maart van 
dit jaar na 46 jaar dodencel tij-
delijk vrijgelaten.
- In Nigeria dreigt een 16-jarige 
ter dood gebracht te worden na 
een discutabel proces.
- Een sjiitische-moslimleider uit 
Oost-Java is tot vier jaar ge-
vangenisstraf veroordeeld voor 
godslastering
Wilt u ook schrijven? U kunt 
de brieven thuis bezorgd krij-
gen om te versturen. Een tele-
foontje naar Henk Wevers (06-
50575280)  is voldoende. De 
brieven, die u slechts hoeft te 
ondertekenen, zijn ook te ver-
krijgen via www.amnestyuit-
hoorn.nl” onder het kopje 
“Schrijf”

Natuurlijk
‘insectenhotel’
in de tuin
Wilnis - Een aantal jaren geleden 
alweer maakte Wies Veenstra tij-
dens een workshop op een oud 
krukje een ‘plantenbak’ met wil-
gentakken en aarde en vulde het 
op met diverse plantjes. Het kruk-
je werd verder bekleed met reepjes 
mos rondom en aan de poten. Dat 
laatste is er allemaal al vanaf ge-
plukt door verschillende vogels in 
de tuin die allerlei onderdelen van 
deze groencreatie graag gebruikten 
om er hun nest mee te bouwen. In 
de loop van de jaren hebben de vo-
gels ook zaden laten vallen. Die zijn 
tot (andere) plantjes uitgegroeid en 
hebben een eigen karakter aan het 
‘tuintje op de kruk’ gegeven, net 
zoals de mossen die erop groeien. 
Wies: “De begroeiing op het kruk-
je is een beetje een eigen leven 
gaan leiden. De afgelopen tijd ech-
ter constateerde ik dat met het ver-
strijken van de maanden de krans 
op de kruk steeds dikker en hoger 
werd. Ik heb het eens in de gaten 
gehouden en zag dat er regelmatig 
een klein soort bijen rond het krukje 
zoemen. Sommigen hebben stukjes 
groen bij zich. Ze verdwijnen daar-
mee aan de bovenkant van de be-
groeiing in kleine gaatjes, het lijken 
net tunneltjes. Aan de zijkant komen 
ze dan zonder hun lading weer te-
voorschijn en gaan ze nieuwe stuk-
jes blad halen. Dat knabbelen ze af 
van jonge blaadjes aan een stokro-

zenstruikje in de tuin. Ronde stuk-
jes, zo zuiver rond dat je zou den-
ken dat ze het met een machientje 
doen. Het is heel leuk om te zien. Er 
staan veel bloemen in de tuin en die 
trekken kennelijk veel bijen aan. Dat 
is een goede zaak want op die in-
secten moeten we zuinig zijn. Wat 
voor bijen het zijn weet ik niet. Het 
is geen zwerm. Wel dat ze kennelijk 
iets binnen de laag van de begroei-
ing op het krukje aan het bouwen 
zijn. Misschien wel een soort insec-
tenhotel. Daar maken inmiddels ook 
andere insecten gebruik van. We la-
ten ze lekker hun gang gaan. Als het 
krukje even wordt verplaatst om er 
onder te vegen worden de bijtjes al-
lemaal zenuwachtig want dan zijn 
ze kennelijk de richting kwijt. Als 
het krukje weer op z’n plaats is ge-
zet keert de rust terug. Toch leuk dit 
in je eigen tuin te hebben. Op TV zie 
je bij Robs Grote Tuinverbouwing 
dat er reclame wordt gemaakt voor 
insectenhotels. Die zijn kunstmatig. 
Ik denk dat wij een puur natuurlijk 
exemplaar in de tuin hebben. Die is 
in de loop der tijd zo ontstaan.” Al-
dus Wies die graag tuiniert en het 
natuurlijke leven in de tuin stimu-
leert, van padjes tot goudvissen en 
van een kolonie mussen en mees-
jes tot merels en tortelduiven. Maar 
geen kraaien en kauwtjes. Dat zijn 
lawaaischoppers en jagen de ande-
re vogels weg.

Voorbereidingen All American 
Sunday in volle gang
Regio - Han Nollen van café Drin-
ken & Zo organiseert dit jaar in het 
weekend van 19 en 20 juli weer de 
immens populaire All American 
Sunday, met op zaterdag 19 ju-
li de Harley-Davidson dag waarbij 
honderden Harley-Davidson rijders 
naar Uithoorn komen. De voorbe-
reidingen zijn in volle gang. Een 
evenement dat overigens niets te 
maken heeft met bekende motor-
clubs als zodanig. De gemeente 
heeft Nollen vergunning gegeven 
om het evenement te organiseren. 
Omdat de All American Sunday 
een steeds grotere happening 
wordt waarbij tevens duizenden 
bezoekers worden verwacht, is er-
voor gekozen dit nu op het evene-
mententerrein te houden aan de 
Randhoornweg in Legmeer-West 
(nabij het sportpark van de S.V. 
Legmeervogels). Daar is ook vol-
doende parkeerruimte. Zaterdag is 

Zomervakantie-
activiteiten week 2

Regio - De activiteiten voor de 
2e week van de zomervakantie 
in Uithoorn, staan alweer klaar 
voor de kinderen en jongeren in 
Uithoorn.

What’s Up in Uithoorn, Buurt-
beheer Zijdelwaard, Buurtbe-
heer Europarei en Tympaan de 
Baat zorgen deze week met ve-
le enthousiaste mensen voor 
een mooi programma. 

Maandag 14 juli – Zeskamp
Ben jij sportief? Vind je het leuk 
om bezig te zijn met sprinten, 
kogelstoten, verspringen?
Kom dan naar de atletiek Zes-
kamp op maandag 14 juli. Om 
13.30 uur starten we het met de 
Zeskamp bij ’t Buurtnest.

Je kan genieten van zes atle-
tiekonderdelen. Om 16.00 uur 
is het afgelopen. Deelname is 
gratis. 

Vrijdag 18 juli – 
DJ Workshop 
Par-AV Licht en Geluid zorgt er-
voor dat jij je een echte DJ kan 
wanen in Uithoorn.

Ben jij tussen de 11 en 14 jaar 
en wil jij een keer achter een 
draaitafel staan, leren hoe je 
een MC kan zijn en ontdekken 
hoe je mixt? Kom dan om 13.30 
uur naar ’t Buurtnest en leer in 

2 uur hoe het allemaal werkt. 
Deelname is 2 euro pp. 

Heb je de smaak te pakken? 
Geheel vrijblijvend mag je ’s 
middags of ’s avonds meteen 
je skills in praktijk brengen voor 
de disco van 4 – 7 of 8 – 11 jaar. 

Vrijdag 18 juli – Discoavond 
’t Buurtnest wordt door Par-AV 
Licht en Geluid omgebouwd tot 
een ware discoplek.

Van 16.00 – 17.30 uur is de disco 
voor de kinderen van 4 – 7 jaar 
geopend. Van 18.30 – 20.30 zijn 
de kinderen van 8 – 11 jaar wel-
kom in ’t Buurtnest.
Van 21.00 – 23.00 uur is de dis-
co er voor 12 – 14 jaar. Entree-
geld: 2 euro pp. Daarvoor krijg 
je tevens 2 drankjes en 2 lekke-
re snacks. 

We hopen velen weer te zien op 
de activiteiten. Voor meer infor-
matie kun je terecht op: www.
whatsupuithoorn.nl.

Ben je enthousiast over de acti-
viteiten en wil je ons helpen met 
de activiteiten?

Mail dan naar mvandenbroek@
sportservicehaarlemmermeer.
nl.
We kunnen altijd enthousiaste 
mensen gebruiken.

Spetterend eindmuscial en gezellige 
jaarsluiting OBS De Zwaluw
Regio - Twee reporters sluipen 
met camera en iPad door de wijk 
in Mijdrecht. Maar zijn het wel ech-
te reporters, of voeren ze iets in 
hun schild? Het gonst van de ge-
ruchten: Er komt een nieuwe soap. 
Ze zijn op zoek naar nieuw talent! 
Natuurlijk staat de hele wijk op z’n 
kop en reageert iedereen verschil-
lend. Laat je je zien of kruip je liever 
weg? Maar als de meest opvallen-
de talenten plotseling verdwijnen, 
slaat de paniek toe. Hebben de ‘re-
porters’ daarmee te maken? Inter-
nationale media duiken op de zaak, 
de recherce kamt de buurt uit, maar 
vindt geen spoor. Totdat er op een 
avond licht brandt in de leegstaan-
de bioscoop...Het was een spannen-
de en dynamische eindmusical dit 

jaar van groep 8 van basisschool De 
Zwaluw. Maar gelukkig kwam alles 
weer goed tijdens de verrassende 
en spetterende eindscene. 
Als verrassingen hadden de kinde-
ren van groep 8 voor de school en 
leraren een echte ‘libdub’ gemaakt! 
Deze werd getoond na afloop van 
de muscial. Een eigen videoclip, op-
genomen in en rond de school in 
de mooie omgeving van Nes aan 
de Amstel met zelfbedachte tekst 
op stoere liedjes waarin de lera-
ren en hun fijne jaren op de Zwa-
luw enthousiast bezongen werden. 
Geheel in stijl werd deze bijzonde-
re dag afgesloten met een muzika-
le feestavond waar de kids door de 
leraren werden toegezongen en een 
persoonlijk afscheidscadeau over-

handigd kregen. Een prachtig aan-
denken voor de schoolverlaters. Tij-
dens de jaarsluiting op de laatste 
officiële schooldag mocht groep 8 
het musciallied nogmaals ten ge-
hore brengen voor de gehele school 
en alle aanwezige ouders. Deze wa-
ren tevens getuige van de uitvoerin-
gen van de overige groepen, waar-
bij zelfs de peuters van het in school 
gezeten Kinder Service Hotel een 
mooi liedje zongen! Verder werden 
de jaarlijkse prijzen voor de schaak-
club uitgereikt en de hulpouders in 
het zonnetje gezet.
Een gezellige afsluiting van het 
schooljaar en een en mooie herin-
nering voor leraren, ouders en na-
tuurlijk de kinderen van basisschool 
De Zwaluw. 

KNA sluit muzikaal seizoen
af met buitenconcert!
Regio - Afgelopen dinsdag heeft 
Muziekvereniging KnA het seizoen 
afgesloten met een prachtig buiten-
concert van de diverse orkesten.
Er werd een divers programma ge-
presenteerd. Zowel het Harmonieor-
kest onder leiding van Gerhart Drij-
vers als ook het Klein orkest onder 
leiding van Richard Wortel speel-
den prachtige muziek zoals Mother 
Earth maar ook vrolijke en opzwe-
pende muziek; Samba de Janeiro, 
Brazil, een medley van Jennifer Lo-
pez en muziek van Paul Simon!Het 
Zuidamerikaanse element was al-
vast een voorproefje van het grote 
concert op 1 november in het Crown 
Theater in Aalsmeer onder de titel: A 
Tropical Music Night Out. De kaart-
verkoop voor dit concert is reeds 
gestart! Meer informatie vind je op 
www.amusicnightout.nl.

Nieuw seizoen
In het nieuwe seizoen gaat Mu-
ziekvereniging KnA aan een nieuw 
hoofdstuk beginnen. De gehele ver-
eniging is gereorganiseerd. Dat was 

nodig omdat aan de ene kant som-
mige orkesten wat betreft de sa-
menstelling niet meer helemaal lie-
pen en aan de andere kant zijn er 
door de samenwerking met de do-
centen van de vroegere Hint, ook 
nieuwe mogelijkheden gekomen 
om leerlingen in te laten stromen in 
de verschillende orkesten.
In de nieuwe situatie is er één groot 
orkest; het Groot Orkest van KnA. 
Alle leden spelen mee in dit orkest 
met uitzondering van de nog niet zo 
ver gevorderde leerlingen, zij zullen 
gaan spelen in het (nieuwe) leerlin-

genorkest. Daarnaast blijven er nog 
een aantal projectorkesten zoals het 
Klein Orkest wat zich al weer aan 
het voorbereiden is voor de Fanta-
sy Fair van aankomend najaar, het 
Dweilorkest en de Slagwerkgroep.
Ben je pas kort geleden begon-
nen met het spelen van een instru-
ment? Dan kun je vanaf augus-
tus al meedoen in het leerlingenor-
kest van KnA. Speel je al wat langer 
en lijkt het je leuk om in een orkest 
mee te spelen? Kom dan eens langs 
op dinsdagavond tijdens de repeti-
tie van het Groot Orkest. Je ben van 
harte welkom om te komen luiste-
ren, van de sfeer te proeven of mis-
schien zelfs al je partijtje mee te 
spelen! Dinsdag 19 augustus star-
ten de repetities van het Groot 
Orkest van KnA.

Brand door gesprongen 
waterleiding

Regio - Toen een bewoner van de 
Sterling in Mijdrecht zondagmiddag 
jl. zijn woning binnenstapte, rook hij 
een brandlucht en stond zijn v;loer 
onder water. Na een klein onder-
zoekje met hulp van de brandweer 
was de oorzaak snel gevonden: de 
kunststof waterleiding in de me-

terkast was - door nog onbeken-
de oorzaak - gesprongen. Het wa-
ter wat hierdoor vrij kwam veroor-
zaakte brand in de meterkast. Dat-
zelfde water doofde de brand ook 
weer. De meterkast was onbruik-
baar en de woning heeft veel wa-
terschade opgelopen. 

om 13.00 uur de traditionele ‘ride-
out’ met motoren voor een tocht 
van 120 km door de regio met van-
af 19.00 uur barbecue en live Mu-
sic in en bij het café aan de Wilhel-

minakade. Ook hier worden veel 
belangstellenden verwacht. Zon-
dag start vanaf 12.00 uur de All 
American Sunday, die helemaal in 
het teken van Amerika staat uit de 
tijd van de jaren vijftig/zestig met 
motoren, oldtimers, live Rock & 
Roll en
diverse horecavoorzieningen.
Het evenemententerrein is tegen-
woordig goed bereikbaar nu ook 
de op- en afritten vanaf de N201 
bij de Zijdelweg in gebruik zijn. 
Via In het Rond en Op de Klucht 
in de Legmeer kunnen bezoekers 
gemakkelijk via de Randhoornweg 
naar het terrein komen. Maar ook 
vanaf de N196 bij de kruising met 
de Noorddammerweg is men er 
snel. De toegang bedraagt 3 euro 
per persoon. Volgende week leest 
en ziet u meer over dit evenement 
in deze krant.
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 “Wij willen een verschil maken in het leven van kinderen”

Halve marathon lopen in Thailand
om kinderen te helpen

Regio - V.l.n.r. Raymonde van Zijl, 
Angela Strubbe en Silvia Ousso-
ren uit De Ronde Venen, lopen op 
24 januari 2015 met vijftig vrou-
wen een halve marathon in Thai-

land, in het grensgebied met My-
anmar waar duizenden vluchtelin-
gen leven. Het doel van de vrou-
wenmarathon is om geld bij elkaar 
te brengen voor kwetsbare kinde-

ren in het land.  De tiendaagse reis 
wordt georganiseerd door Compas-
sion, een organisatie die zich inzet 
voor kinderen, moeders, baby’s en 
studenten in armoede. Hoewel het 
land bekend staat om het toerisme, 
de mooie stranden en het eten, le-
ven veel Thaise mensen in armoe-
de. Mensenhandel en kinderpros-
titutie zijn een heel groot probleem 
en in de grensgebieden leven dui-
zenden vluchtelingen zonder eni-
ge rechten. Zij zijn extreem kwets-
baar om in armoede terecht te ko-
men. Om meer bewustwording te 
creëren voor deze problemen, heeft 
Compassion de vrouwenmarathon 
opgezet.  Compassion gebruikt de 
sponsorgelden ter ondersteuning 
van projecten voor kinderen en stu-
denten in Thailand.  Een deel van de 
opbrengst gaat naar een hulpfonds 
dat zich richt om ouders van deze 
kinderen een beroep te leren, zoals 
een naaiworkshop of een cursus tot 
elektricien.

Uitdaging
“Wij gaan de uitdaging aan om de 
halve marathon te lopen. We wor-
den enthousiast van het idee dat 
we met vijftig vrouwen een verschil 
gaan maken voor kinderen in Thai-

land en mensen in armoede. Sa-
men halen we een bedrag op van 
125.000 euro en zoeken we voor 250 
kinderen een sponsor. Met dit doel 
voor ogen bereiden wij ons voor op 
deze pittige loop in Thailand en zijn 
wij vastbesloten volgend jaar de fi-
nish te halen.” 
 
Actie
Woensdag 23 juli vanaf 17.00 uur or-
ganiseren zij hun eerste actie. Deze 
avond kunt u voor €10,- per persoon 
genieten van een heerlijke pannen-
koek in combinatie met allerlei leu-
ke spelletjes en een  loterij. Uiter-
aard met hele mooie prijzen van ve-
le lokale bedrijven in de Ronde Ve-
nen. U mag één of twee ingrediën-
ten naar keuze op de pannenkoek.
Voor de kinderen zijn er naast deze 
activiteit nog vele andere dingen te 
doen. Onder andere: springkussen, 
trampoline, boogschieten en met 
een bal op het water lopen, schmin-
ken en sjoelen! Gegarandeerd ple-
zier dus.
Gaat u niet op vakantie maar wilt u 
toch een leuke zomerse activiteit, 
wat ook nog eens voor het goede 
doel bestemd is? Noteer hem snel 
in uw agenda! Verdere info volgt 
later. 

WK wint het van 
zomerbridge De Legmeer
Regio - De zesde zomerbridge-
avond wordt voor het eerst in de 
historie uitgesteld. Met grote meer-
derheid van handopsteken hebben 
de deelnemers dit besloten wanneer 
het Nederlands elftal zich zal plaat-
sen voor de halve finale. En zo ge-
schiede, het landsbelang prevaleert 
en misschien wordt het wel “vier-
maal is scheepsrecht”! 

Deze vijfde avond werd er door de 
zeer succesvolle ouverture van dit 
zomerseizoen voor de eerste keer 
gespeeld in drie lijnen.
In de C- lijn werd het gelijk span-
nend en eindigden Gerard Cordes & 

Lineke van Oevelen en Wies Glou-
demans & Ans Voogel met 55,56% 
op een gedeelde eerste plaats.
Voor nestvlieder Ans was dat na 
lange tijd weer eens een top score. 
Lous Bakker volgde met vertrouwd 
bridgemaatje Debora van Zantwijk 
met 54,17% keurig als derde en Ti-
neke Schreurs & René de Jong ble-
ven Map Kleingeld & Mieke Peeters 
met 52,08 om 51,39% net voor.

In de B- lijn trokken Tineke v/d Sluis 
& Anke Reems aan het langste eind 
met een prima 62,50%. Lia van Kes-
sel & Thea van Twaalfhoven kwa-
men net niet aan de zestig, maar 

LR & PC Willis heeft een 
nieuw onderkomen
Regio - Landelijke Rijvereniging en 
Ponyclub Willis heeft deze week een 
nieuwe kantine en opslagruimte ge-
plaatst bij hun buitenmanege aan 
de Bovendijk op het terrein van de 
familie Kool. Al bijna 40 jaar mag de 
Rijvereniging gebruik maken van dit 
terrein. 
In het jaar dat LR &PC Willis 40 jaar 
bestaat werd tijd voor een nieu-
we kantine. Met de hulp van het  
grondverzet-bedrijf van Wouter Kool 
werd eerst de grond gelijk gemaakt 
en een opslagcontainer neerge-
zet. Aansluitend is de nieuwe kanti-
ne geplaatst. Nu kunnen de vrijwil-
ligers van de vereniging met de in-

richting en afwerking van de kan-
tine beginnen. Ook moet nog een  
nieuw afdak voor het trekkertje ge-
maakt worden.
Op 20 september 2014 vieren ze met 
leden, oud-leden, belangstellenden 
en donateurs hun  40-jarig bestaan 
met een clubwedstrijd en een fees-
telijke reunie.
Via deze weg wil  het bestuur ook 
alle oud-leden die geen uitnodiging 
hebben gehad, uitnodigen. Als zij 
een e-mail sturen naar reunie@lrp-
cwillis.nl kunnen we de uitnodiging 
alsnog verzorgen.
We hopen op een hele gezellige, 
drukbezochte dag. 

De jaarlijks rolstoel 
vierdaagse 2014
Regio - De 7e Rolstoelvierdaag-
se Uithoorn heeft dit jaar plaats ge-
vonden van 1 tot en met 4 juli. De-
ze jaarlijks activiteit onder verant-
woordelijkheid en kosten van Het 
Rode Kruis in nauwe samenwerking 
met Het Hoge Heem, was weer een 
enorm succes, 

De organisatiecommissie bestaan-
de uit; Corrie Sassen en Jur Wes-
tera van Het Rode Kruis en  Anne-
mieke de Hoop en Erik Zaal van het 
Hoge Heem, heeft weer een gewel-
dige week georganiseerd, met hulp 
van heel veel andere medewerkers 
en een heel leger van vrijwilligers. 
Een groot deel daarvan is vast ‘per-
soneel’, maar er zijn ook weer veel 
nieuwe gezichten naar voren geko-
men dit jaar en zonder alle vrijwilli-
gers is zo’n week niet te doen!
Dit jaar hebben wij een nieuwe 
groep toegevoegd gekregen, over-
steekplekken zijn in handen van 
AKU Gecertificeerde Verkeersrege-
laars.

Dag één,
Dinsdag, met 66 deelnemers. Het 
was prima wandelweer vandaag, 
met  s’ochtends een route door Zij-
delwaard, Legmeer en randje Leg-
meer West, op weg naar de lunch 
plek, Praktijkschool Uithoorn in de 
Legmeer. Daar werd een uitgebrei-
de ‘picnic’ lunch heel netjes ver-
zorgd door studenten en leraren. De 
terugrit ging weer via de Legmeer, 
Thamerdal en Zijdelwaard, naar een 
welverdiend ijsje voor iedereen bij 
Perlo Plaza op het Zijdelwaardplein. 

Dag twee
Woensdag, met 66 deelnemers. Het 
weer wordt steeds beter, voor de 
tweede keer zonnig, en met de juis-
te warmte voor een wandeldag. De 
route ging via de Scheg, Europa-
rei en Legmeer naar Legmeer West 
voor een lunchpauze bij Legmeer-
vogels, inclusief het altijd populai-
re broodje kroket! Daarna een heel 
zonnige wandeling door Legmeer 
West, zuidelijk Legmeer en Thamer-
dal om te eindigen met koffie, thee 
en gebak in en bij Het Hoge Heem.

Dag drie
Donderdag, met 60 deelnemers. Een 
derde warme en zonnige dag, met 
een feestelijk begin voor één van 
onze deelnemers, Mw Trientje Oud-
man vierde haar 90ste verjaardag! 
Onze route vandaag was via de Gui-
do Gezellelaan en Thamerdal, naar 
de Watson Weg en Park Krayenhoff. 
Hier werd een lekkere snoeptrakta-
tie uitgedeeld aan alle deelnemers 
en vrijwilligers door Mw Carla Riet-
veld. Daarna langs de groene Vuur-
lijn naar Qui Vive voor de lunchpau-
ze, waar veel deelnemers genoten 
van de lunch in de zonneschijn. De 
middagroute ging terug via de Vuur-
lijn, Burgemeester Kootpark en Tha-
merdal naar het busstation, waar al-
le deelnemers en vrijwilligers ge-
trakteerd werden op een heerlijk ijs-
je, aangeboden door Cafetaria Eet-
huis Family.

Dag vier
Vrijdag, met 67 deelnemers. Het 
weer wordt alleen maar beter, een 
echte zomerdag als laatste dag van 
de vierdaagse. Na heel veel aan-
brengen van zonnecreme en hoe-
den ging de ochtendroute via Ach-
terberglaan en zijwegen naar het Li-
bellebos. Daarna via een slinger-
weg door Thamerdal naar de Karel 
van Manderhof voor de vaste vrijdag 
lunchpauze en groepsfotoplek. 
De middagroute nam een slinger-
route door Thamerdal, om terug te 
komen naar de bibliotheek aan de 
Alfons Ariëslaan, waar alle deel-
nemers en vrijwilligers een kleur-
rijk boeket kregen. Bij terugkomst 
in Het Hoge Heem kreeg iedereen 
ook een mooi vaantje  als perma-
nent aandenken aan een zeer ge-
slaagde week.

Na een bedankwoord door de ma-
nager van het Hoge Heem en de 
voorzitter van het Rode Kruis, en 
bloemen voor alle medewerkers, 
EHBO-ers, cateraars, organisatoren
en verkeersregelaars, werd de dag 
afgerond onder muziekale begelei-
ding van Con Amore uit Vinkeveen 
en de traditioneel pannenkoeken-
maaltijd. Tot volgend jaar!

Springschans jongens Groep 8B 
vijfde van Nederland!

Regio - Het voetbalteam van groep 
8B van de Springschans uit Uit-
hoorn, heeft een unieke dag be-
leefd met een uniek resultaat. Als 
kampioen van KNVB District West I 
(Noord Holland en Utrecht) moch-
ten zij meedoen om het Nederlands 
kampioenschap schoolvoetbal 2014. 
Deze finale werd gehouden bij het 
KNVB Sportcentrum in Zeist. Het 
voetbalteam zou samen met zo’n 
30 klasgenootjes als supporters per 
bus afreizen naar het KNVB sport-
centrum. Er werd al vroeg verzameld 
en uiteraard was iedereen op tijd 
aanwezig, want niemand wilde de-
ze dag missen. Helaas bleek de bus 
bij vertrek defect en moest er een 
monteur komen om deze te repare-
ren. Zo begon de dag wat vertraagd.
Uiteindelijk kon de bus vertrekken 
en werden we uitgezwaaid door alle 
leerkrachten en leerlingen die niet 
mee gingen. Bij aankomst in Zeist 
moest er snel worden omgekleed 
omdat de openingsceremonie ging 
starten. Ieder team werd apart voor-
gesteld aan het publiek en daar-
na werd met een spetterende free-
style voetbalshow, door het team 
van Soufiane Touzani, het toernooi 

geopend. Na een korte warming up 
moest de De Springschans direct de 
eerste wedstrijd spelen. 

Start
Wellicht door de wat hectische start 
van de dag was de spanning nog 
niet helemaal weg bij onze spelers 
en wat nerveus begonnen ze aan 
het toernooi. Er werd gespeeld te-
gen OBS ’t Schrijverke uit Goirle en 
de eerst helft leverde nog geen ech-
te kansen op voor beide teams. De 
tweede helft werd er beter gevoet-
bald en dat resulteerde in een aan-
tal kleine kansen voor De Spring-
schans, maar helaas werd er niet 
gescoord. De grootste kans van de 
wedstrijd was ook voor De Spring-
schans. Een geweldige vrije trap van 
Simon belandde op de lat. Zo werd 
de eerste wedstrijd uiteindelijk 0-0.
Direct daarna moest de twee-
de wedstrijd gespeeld worden te-
gen De Triangel uit Enschede. Onze 
verdedigers Ian, Lars, Mike en Thijs 
speelden onder leiding van keeper 
Jelle een prima wedstrijd. Op het 
middenveld zorgen Jens, Jim en Si-
mon voor de balans en werd Tim 
zo vaak als mogelijk in de spits in 

stelling gebracht. Aan de zijkanten 
moesten Olivier, Benjamin, Luc en 
Tygo zowel aanvallend als verdedi-
gende taken uitvoeren, wat zij heel 
goed deden. De eerste kansen wa-
ren dan ook voor de Springschans 
maar helaas werden ze niet afge-
maakt.

Geluk
Dat deed De Triangel wel en met 
een beetje geluk scoorden zij in de 
eerste helft de 1-0. Na rust deed De 
Springschans er alles aan om de 
achterstand om te buigen, maar he-
laas werd uit een counter de 2-0 ge-
scoord. Nu was het afwachten wat 
De Triangel zou doen tegen OSB ’t 
Schrijverke. Bij een 2-0 winst voor 
De Triangel kon De Springschans 
nog steeds de kruisfinales bereiken 
en bleef het kampioenschap binnen 
bereik. Helaas was de uitslag niet 
zoals gewenst en resteerde voor de 
Springschans de finale om de 5e 
of 6e plaats. Aangezien deze fina-
le pas een paar uur later gespeeld 
zou worden konden de spelers even 
ontspannen en genieten van de 
dag en alles wat werd georgani-
seerd door de KNVB. Zo konden ze 

één tegen één spelen tegen Soufia-
ne Touzani, hooghouden, dribbelen, 
etc. Maar ook voor de supporters 
werden er niet-voetbal gerelateer-
de zaken georganiseerd zoals span-
doek maken, smoothies maken en 
was er een zweef draaimolen. Kort-
om, iedereen kon zich prima verma-
ken. Onze supporters hadden twee 
schitterende spandoeken gemaakt. 
Supermooi! 

Uiteindelijk was daar dan de finale 
om de 5e en 6e plaats. De rustpe-
riode die zij hadden gehad had ze 
duidelijk goed gedaan. In de fina-
le werd heel goed gevoetbald en al 
snel in de wedstrijd kon Tim de 1-0 
scoren. Onze tegenstander, Bleijers-
heide uit Kerkrade, maakte nog wel 
de 1-1, maar Simon scoorde uit een 
penalty de 2-1 en in de tweede helft 
uit een vrije trap de 3-1. Zo bereik-
te ons team de 5e plaats bij het Ne-
derlands Kampioenschap school-
voetbal 2014! Onze spelers waren 
natuurlijk teleurgesteld over het 
mislopen van de kruisfinales, maar 
uiteindelijk realiseerden ze zich dat 
ze een unieke prestatie hadden ge-
leverd! Ze zullen deze dag, en ook 
de route op weg naar deze lande-
lijk finale, nooit vergeten en kunnen 
trots zijn op wat zij bereikt hebben. 
De schooldirectie, de leerkrachten, 
de klasgenootjes, de coach, de ou-
ders en de hele school zijn ontzet-
tend trots op onze mannen! Ze heb-
ben een superprestatie geleverd 
waar heel Uithoorn trots op mag en 
moet zijn! 

Op de foto stellen wij graag 
het team aan u voor:
Staand van links naar rechts: Lars 
Hogeveen, Jelle Immerzeel, Mike 
Meuldijk, Jens Smit, Thijs van Dijk, 
Simon van Duivenbooden, Jim van 
Vugt, Tim Huisman, Tygo Punt en 
Luc Groen. Zittend van links naar 
rechts: Olivier Burger, Jaydey Ma-
rinus, Benjamin Churchil, Ian Hul-
legie en Luc Wendel. Leon Braacx 
ontbreekt op de foto.

hun tweede plek van 59,38% mocht 
er ook best zijn.
Gerda van Liemt & Els van Wijk zijn 
het ook nog niet verleerd gezien 
hun derde plaats en 55,21%, waar-
mee ze Wil v/d Meer & Wim Röling 
die op 52,60% uitkwamen ruim voor 
bleven.

Rie Bezuijen & Gerbrand Nigtevegt 
kwamen met 51,56% netjes bij de 
beste vijf paren van deze lijn.
De ere divisie van deze avond werd 
aangevoerd door Joop van Delft & 
Frans Kaandorp die 62,15% ophaal-
den. Cobie Bruine de Bruin pres-
teerde ondanks twee slopende rol-

stoel 4 daagse hulpverleningsdagen 
uitstekend. Samen met Jan Egbers 
werd ze tweede met een totaal van 
56,94%. Geke & Jaap Ludwig leg-
den beslag op de derde plaats met 
55,90% en Agnes Kroes & Jo van 
Wijngaarden zaten daar vlak achter 
met een mooie 55,21%. Marja van 
Holst Pellekaan sleurde haar vader 
Jan van Schaick naar de vijfde posi-
tie met 54,51%, maar natuurlijk wel 
van de A- lijn, goed gedaan!
Op 9 juli gaat het landsbelang dus 
voor en valt de eerst volgende zo-
merbridgeavond op woensdag 16 
juli.

Voor inschrijven het secretariaat e- 
mail: gerdaschavemaker@live.nl te-
lefoon 0297 567458, inschrijven in 
de zaal tussen 19.15 en 19.30 uur, 
aanvang 19.45 uur, de kosten 6 euro 
per paar. Plaats van handeling Dans 
en Party Centrum Colijn aan de In-
dustrieweg 20 te Uithoorn.



Prijskraak-klaverjassen
in de Merel
Regio - Op vrijdag 11 juli 2014 is 
er prijskraak-klaverjassen voor ie-
dereen in Café de Merel, Arken-
park MUR 43 te Vinkeveen, tel.0297-
263562. Aanwezig zijn om,let op 
ja,19.45 uur en uiterlijk om 20.00 
uur starten met kaarten, dit op veel-
vuldig verzoek. We spelen viermaal 
zestien giffies, de punten worden 
bij elkaar opgeteld,en de winnaar of 
winnares is bekend. We spelen de-
ze avond om de inleg en er is geen 
tombola, dit is voorlopig de laatste 
avond van dit seizoen, in septem-
ber starten we weer met de nieuwe 
competitie let op de mededelingen 
in deze krant en op de mail.
De uitslag van de laatste 
klaverjasavond was als volgd;
1 Cees Lof  7198 pnt
2 A. van Scheppingen  6951 pnt
3 Pleun Vis  6907 pnt
4 Sjaan Kolenberg  6778 pnt
5 Sonja v.d. Waa  6640 pnt

De poedelprijs was deze avond voor 
Ed Valk  4939 pnt

De algehele winnaar van het sei-
zoen 2013/2014 is geworden Mar-
tien de Kuijer, Martien stond al tien 
weken op kop om deze in de laatste 
weken alleen nog maar uit te bou-
wen dus een knappe prestatie van 
Martien.
De uitslag van de totale 
competitie was dus 
1 Martien de Kuijer 118321 pnt
 in 18 wedstrijden
2 Pleun Vis  116573 pnt
 in 18 wedstrijden
3 William Mayenburg  116244 pnt
 in 18 wedstrijden

De marsenprijs was ook voor Mar-
tien de Kuijer met 42 marsen over 
de hele competitie.William Mayen-
burg werd onder luid applaus be-
dankt voor de leiding en de prach-
tige prijzen die hij iedere keer maar 
weer op de biljarts toverde voor de 
aanwezige kaarters en kaartsters , 
al met al wederom een zeer gezellig 
en geslaagd seizoen voor klaverjas-
club de Merel.

Sfeervol tennistoernooi 
TC Qui Vive Uithoorn
Uithoorn - Marieke van der Wurff 
tekende op 30 juni het sponsor con-
tract met TC Qui Vive waardoor zij 
ook dit jaar weer hoofdsponsor en 
naamgever is aan het Van der Wurff 
Makelaars 35+ Open Grastoernooi. 
Het gerenommeerde toernooi dat 
dit jaar gehouden wordt van 23 

t/m 31 augustus staat garant voor 
mooie tenniswedstrijden en een 
goede sfeer. Uit de regio vinden veel 
tennissers hun weg naar TC Qui Vi-
ve. Naast de wedstrijden wordt er 
iedere avond een verse maaltijd ge-
serveerd en staat het gezellige ter-
ras garant voor een lange nazit.

Eerste beweegdiploma’s in 
De Ronde Venen uitgereikt!
Regio - Afgelopen zaterdag was 
het een spannende ochtend voor de 
kleuters van GVM’79 uit Mijdrecht . 
De afgelopen weken hadden zij zich 
voorbereid op het examen van het 
beweegdiploma. Het beweegdiplo-
ma is een nieuw diploma, ontwik-
keld door de KNGU (Koninklijke 
Nederlandse Gymnastiek Unie).Het 
heeft als doel kinderen in de leeftijd 
3-6jaar zo goed mogelijk motorisch 
voor te bereiden.

Tijdens de beweegdiplomalessen 
komen verschillende vaardigheden 
aan bod, zoals rollen, springen, wer-
pen, mikken en klauteren. Op deze 
manier kunnen de kinderen zich be-
ter bewegen in het dagelijks leven 
(vallen minder vaak OF lopen bij een 
val minder letsel op) en zijn ze beter 
en breder voorbereid op hun toe-
komstige “sportcarrière”.  Daarnaast 
zijn er ook nog effecten op lange-
re termijn: kinderen krijgen plezier 
in bewegen, gaan langer door met 
sporten en hebben minder last van 
overgewicht. Kortom een prima be-
weegstart voor alle kleuters van De 
Ronde Venen!

Amy, Leon, Robin en Abigail wa-
ren de eersten van onze gemeen-
te die examen mochten gaan doen! 
Tijdens de onderlinge wedstrijd van 
GVM was er ruimte ingebouwd 
om de kleuters hun kunsten te la-
ten vertonen. Wel 20 verschillen-
de onderdelen moesten zij onder 
de knie hebben. Samen met de an-
dere kleuters van GVM hinkelden, 
schommelden, klommen en spron-
gen ze alsof het de gewoonste zaak 
van de wereld was. Nadat iedereen 
alles had gedaan werden de diplo-
ma’s uitgereikt. Iedereen kreeg een 
mooi beweegcertificaat, waarop 
stond welke onderdelen al beheerst 
werden. De vier kleuters Amy, Leon, 
Robin en Abigail kregen het officië-
le beweegdiploma 1 en een mooie 
Nijntje patch die ze op hun gym-
kleding kunnen bevestigen. Na-
mens GVM’79 gefeliciteerd! Na de 
zomervakantie gaan de beweegdi-
plomalessen verder en kunnen ook 
alle andere kleuters van de Ronde 
Venen zich inschrijven om een be-
weegdiploma te halen. Meer infor-
matie is te vinden op de website van 
GVM79 of van de KNGU.

NK BMX in Haaksbergen
Regio - De maand juli is de span-
nendste maand voor de BMX-ers 
dit jaar. Volgend weekend het Eu-
ropees Kampioenschap in Roskil-
de, Denemarken en eind van de 
maand het Wereld kampioenschap 
in ons eigen landje in Rotterdam. 
Maar dit weekend stond er ook 
een hele belangrijke wedstrijd op 
het programma wie wordt de bes-
te BMX-er van Nederland?  Ieder-
een had zich zondag verzameld om 
deze strijd met elkaar aan te gaan 
op de baan in Haaksbergen. Om 
10.45 uur vond de officiële opening 
plaats door de voorzitter van FCC 
Haaksbergen de heer Vianken en 
daarna sprak zelfs de Burgemees-
ter de heer Gerritsen de 600 rijders 
nog een bemoedigend woordje toe 
en uiteraard ontbrak het volkslied 
niet. Daarna kon er begonnen wor-
den met de in totaal 72 manches.  
In deze manches ook 22 UWTC-ers. 

Voor Evert de Jong bij de cruisers 
45+ liep zijn tweede manche niet 
geheel vlekkeloos, zijn ketting ging 
eraf maar wist zich toch te plaatsen 
voor de halve finales.  Bij de boys 
8 reed Jur de Beij de eerste twee 
manches mooi naar plek 4 maar 
in zijn derde manche lukte dit net 
niet en eindigde op plek 5, gelukkig 
toch nog genoeg punten om zich te 
plaatsen voor de halve finale. Bij de 
boys 9 hadden vijf rijders zich ge-
plaatst voor dit NK. Rens, Alec en 
Joël zaten bij elkaar in één bak voor 
Rens en Alec pakte dit goed uit, Jo-
el wist zich helaas niet te plaatsen. 
Ook voor  Jessy en Jordi hield het 
na de manches op.  Bij de boys 11 
ook 4 rijders geplaatst voor dit NK 
alleen Brian Boomkens wist zich te 
plaatsen voor de halve finale. Bij de 
boys 13 reed Bart van Bemmelen 
driemaal naar plek 1 uiteraard een 
plek in de halve finale voor hem. 
Voor Kevin Boomkens was het nog 

spannend de eerste manche reed 
hij naar plek 5 dus moest hij in de 
andere manches laten zien dat hij 
wel in die halve finale thuishoort, 
hij deed dat zeer overtuigend door 
respectievelijk als derde en vierde 
te eindigen, op naar de halve fina-
le. Ook Joey Nap bij de boys 14 rij-
dend reed zeer overtuigend steeds 
bij de beste 4.

Na een korte pauze kon er begon-
nen met 4 kwartfinales bij de Eli-
te man hierbij geen UWTC-ers.  Om 
15.10 uur kon er begonnen wor-
den met de 34 halve finales.  Bij  de 
cruisers 45 + reed Evert de Jong 
naar plaats 8 geen finale voor hem. 
Helaas ook geen finale voor Jur de 
Beij (8)hij eindigde op plaats 7. Op 
deze plek eindigde ook Rens Gröm-
mel (9) voor Alec van der Mast was 
het nog spanend hij zat er mooi bij 
in zijn halve finale maar eindigde 
net op plaats vijf. Brian Boomkens 
(11) de hele dag al voorin te zien 
reed in zijn halve finale mooi naar 
de tweede plaats op naar de fina-
le ! Dit gold ook voor Bart van Bem-
melen (13) ook een tweede plaats 
voor hem in zijn halve finale. Kevin 
Boomkens redde het helaas niet, 
plaats 7 in de halve finale voor hem. 
Joey Nap (14) reed in zijn halve fi-
nale naar plaats 6 niet voldoende 
voor een plek in de finale. De he-
le dag had de zon geschenen maar 
op het moment dat de finales be-
gonnen kwam de regen ook met de 
bakken uit de lucht, heel vervelend 
natuurlijk want de baan werd er 
ook een stuk gladder op.  Toch wis-
ten de twee UWTC-ers prima pres-
taties neer te zetten in hun finale. 
Brian Boomkens reed bij de boys 
11 zeer  sterk naar de 4e plaats en 
Bart van Bemmelen bij de boys 13 
in een felle strijd verwikkeld om 
plaats één werd nipt tweede. Prima 
prestaties van beiden mannen.   

Iedereen is een winnaar
Regio - Onlangs fietsten 60 wiel-
renners uit Mijdrecht en omgeving 
in de Franse Alpen om geld in te za-
melen voor Stichting4Life. De tocht 
was een groot succes met veel per-
soonlijke triomfen en een opbrengst 
van bijna 12.000! Met dit geld kun-
nen 200 kinderen in de sloppenwij-
ken van Nairobi weer een jaar naar 
school. En uit onderzoeken blijkt dat 
ieder jaar onderwijs later 8% meer 
inkomen oplevert. Scholing is dus 
dé weg naar een betere wereld. Hoe 
diep de deelnemers moesten gaan, 
blijkt wel uit onderstaand verslag 
van Marco van Leeuwen:
Dag 2, de sponsortocht! Na het 
‘warm’ draaien op de Col d’Ornon 
begon het echte werk! Col nr.1 
van Les4Alpes was gedaan, nog 3 
te gaan! De afdaling naar de Alpe 
d’Huez werd ingezet. Nog twee keer 
werd er gestopt om te kijken of ie-
dereen er was en volgden de laatste 
instructies. Marcel Schenk’s bood-
schap was duidelijk, “om de bocht, 
aan de voet van de Alpe d’Huez, fors 
terugschakelen, alles op het bin-
nenblad en de eerste kilometers 
zien te overleven!” Zo geschiedde! 

Het schakelwerk kletterde aan alle 
kanten, er werd niet meer gekletst 
en gelachen. Serious business! Mijn 
reactie was, “anti-cyclisch hande-
len”, iedereen op klein verzet dan ik 
groot. 

Buitenblad
Op het buitenblad ramde ik ieder-
een voorbij en knalde ik de Alpe op. 
Ik hoorde hier en daar wat gelach en 
Wim van der Laan zei “die is gek!” 
Maar de eerste honderden meters 
waren voor mij. Die pakte niemand 
mij meer af. Natuurlijk blies ik mij-
zelf volledig op maar ik wist dat ik 
me door die verzuring heen kon 
trappen. Oef wat is ‘die berg’ steil. 
Gelukkig volgden de haarspeld-
bochten elkaar snel op. Is de berg 
mooi? Nee! Is de berg mythisch? Ja! 
Wie kent niet alle verhalen en beel-
den van Alpe d’Huez! Ook vandaag 
fietst iedereen met een verhaal, een 
boodschap, een missie naar boven! 
Bij bocht 10 krijg ik ineens ‘n men-
tale tik. Ben volledig kapot, voel de 
bodem van mijn longen en mijn bo-
venbenen branden. Er moeten nog 
9 bochten komen. Pfff. Bocht 9 deelt 

meteen de tweede mentale tik uit. 
Volgden de bochten elkaar aan de 
voet van de berg nog snel op, nu 
liggen ze ver uit elkaar. Ook blijft 
de weg steil naar boven lopen. Het 
rond draaien van het koffiemolentje 
wordt steeds zwaarder. Nu nog klei-
ner schakelen kan helaas niet. Vol-
houden dus. Af en toe kijk ik nog 
eens achterom maar ik zie niemand 
komen. Hoe zou de rest het doen? Ik 
ploeterde ik door op die berg. Kreeg 
serieus last van mijn rug. Mentale 
tik drie. De kracht in de benen raak-
te op en haalde ik nu deels uit mijn 
onderrug. Niet goed. Twee kerk-
jes en twee kerkhoven verder. Be-
kende taferelen speelden zich in 
mijn hoofd af. Bocht 7, de ‘Holland-
se bocht’. 

Waas
Als in ‘n waas zag ik drommen in 
oranje geklede malloten die me 
naar boven schreeuwden. Duwden. 
Kerkklokken! Zelfs de Hollandse 
pastoor liet ook vandaag zijn klok-
ken luiden. Ik keek achterom en ver-
wachtte Jan maar het was Wim van 
der Laan. Langzaam kroop hij rich-

ting mijn wiel. In de bochten pro-
beerde ik nog wat te versnellen 
maar door de steile weg trok ik bij-
na mijn voorwiel onderuit. Het li-
chaam was op. Het waren de laatste 
stuiptrekkingen. Langzaam peddel-
de Wim mij voorbij en van zijn ge-
zicht was af te lezen, “tja dan moet 
je ook niet als ‘n gek die berg op 
willen rijden.” De teller liep angst-
vallig terug naar 7km per uur. Oef. 
Niets dan respect voor die mensen 
die meerdere keren, zelfs 6 keer, die 
Alpe op en neer fietsten. Ongeloof-
lijk waar een mens mentaal en fy-
siek toe in staat is. Nog geen drie 
dagen geleden alle documenten 
voor mijn Master opleiding ingele-
verd. Maandenlang gezinsontwij-
kend gedrag moeten vertonen. Dit 
zou vanaf nu allemaal gaan veran-
deren. Alle Master-ellende zou ik op 
‘die berg’ achterlaten. Ik moest wat 
eten en drinken maar dat lukte niet. 
Bang als ik was dat ik mijn con-
centratie en evenwicht zou verlie-
zen. “Linda Janssen, waar ben je?” 
Ik snakte naar ‘n banaan. Vorig jaar 
zorgde ze er nog voor dat iedereen 
er een in zijn handen geduwd kreeg 
en nu zat ze boven bij de finish, met 
een been in het gips, op een stoel. 
Ik probeerde Wim’s wiel te houden 
maar dat lukte niet. Vermoeid stuur-
de ik de fiets de berm in en viel bij-
na om. De adrenaline van de schrik 
zorgde ervoor dat ik nog net op mijn 
fiets bleef zitten. Er kwam geen ein-
de aan. Op laatste kracht stoemp-
te ik die oneindig lange bergweg op 
en reed langzaam Alpe d’Huez bin-
nen. Carla hoorde ik in de verte al 
juichen, “door rijden, je bent er... je 
bent de eerste van je groep!” Ik stak 
mijn armen de lucht in en waande 
mij even ‘n echte Touretappe win-
naar! Wat ‘n verschrikkelijke berg 
was dit! Vijf kwartier na de start 
plofde ik volkomen uitgeput op het 
terras neer. Binnen. Klaar! 
Dit is wat de 4Alpes tocht met men-
sen doet. Grenzen verleggen, de 
strijd met jezelf (en voor een ander) 
aangaan en iedereen is een win-
naar!

De Strooppot opent Pompen, 
Plakken en Pluggen-punt

Regio - Een lang gekoesterde wens 
werd op zaterdag 5 juli ingevuld. Bij 
Pannenkoekenrestaurant De Stroop-
pot werd een fietsservice punt ge-
opend onder de naam “Pompen, Plak-
ken en Pluggen”. Doordat er steeds 
meer fietsers en passanten zich langs 
het riviertje de Kromme Mijdrecht in 
De Hoef bewegen,  was het een wens 
om deze service ook aan te kunnen 
bieden. Tinus Scheenaart van Hove-
niersbedrijf De Plaveier opende sym-
bolisch het servicepunt met zijn heg-
genschaar.  Tinus is samen met Jeroen 
Arends als tuinarchitect verantwoor-
delijk voor het buitenaanzicht van De 
Strooppot.  Na de prachtige terrassen 

hebben ze nu ook  de schutting inclu-
sief fietsservicepunt aangepakt. Een 
lekke band of pleister plakken en het 
opladen van een elektrische fiets is nu 
mogelijk bij het fietsservice punt. Het 
service punt is uitgerust met stroom-
punten, een fietspomp, een  fietsband-
reparatieset  en een EHBO trommel-
tje.  Daar De Strooppot een ANWB 
servicepunt is, is ook nog een gro-
te fietsservicebox voorhanden.  Deze 
box bevat gereedschappen maar ook 
binnenbanden. Dus vanaf nu kan het 
aangename met het nuttige worden 
verenigd, de fiets wordt opgeladen 
terwijl op het zonnige terras van een  
lekkere pannenkoek wordt genoten.

Michiel de Ruyter verrast 
zichzelf met toernooiwinst 
Regio - Wat vooraf werd bestempeld 
als ‘gezelligheidstoernooi’ mondde uit 
in een prachtige toernooioverwinning 
voor Michiel de Ruyter. De kanopolo-
ers waren niet op volle oorlogssterk-
te maar sloegen keihard toe op het 
internationale toernooi van Deven-
ter.  Een aantal spelers van het eerste 
team waren afwezig en werden ver-
vangen door drie spelers van MdR B: 
Remko van Vliet, Bart van Es en Rei-
nier van den Brink. Compleet in de 
sfeer van het toernooi werd die laat-
ste gekroond tot gelegenheidscap-
tain. Een rol die de Amstelveense 
harde werker met verve invulde. On-
danks dat hij op 27-jarige leeftijd zijn 
debuut als aanvoerder maakte, raak-
te hij in de voorbeschouwingen pre-
cies de juiste snaar bij de spelers. In 
de eerste poulewedstrijden werd er 
gemakkelijk gewonnen van het Bel-
gische Veurne (5-2) en Viking Ven-
lo (6-2). In de derde wedstrijd werd 
5-5 gespeeld tegen een ander gele-
genheidsteam. Dit na een 1-4 ach-
terstand bij rust. De ‘toverdrank’ van 
captain ‘Obelix’ van den Brink deed 
zijn werk in de tweede helft.  

Bikkelhard
In een bikkelharde wedstrijd ging ver-

volgens jong Denemarken met 6-4 
over de knie. De laatste poulewed-
strijd werd op zondagmorgen 8.00 
uur (!) gespeeld tegen het Belgische 
Gent. De Belgen hadden uit rancu-
ne furieus voor Costa Rica gesup-
porterd, waardoor MdR ondanks het 
vroege tijdstip alles uit de kast trok. 
Een 1-3 achterstand werd in de laat-
ste minuten omgebogen tot een 4-3 
winst. De gouden combinatie van 
het eerste en tweede team eindigde 
haast per ongeluk op de eerste plaats 
in de poule. In de halve finale speelde 
de ploeg tegen aartsrivaal Groningen. 
De noorderlingen kregen een pak 
voor hun broek en kwamen met 6-3 
nog goed weg! In de finale pakte de 
Uithoornse ploeg snel een 2-0 voor-
sprong. Die werd bijna even snel weer 
teniet gedaan door de Poolse oppo-
nent Choszcno. Tim Schrama demon-
streerde echter vlak voor én vlak na 
rust zijn fameuze ‘Ram van Schram’ 
waardoor de score weer in het voor-
deel van MdR uitviel. De voorsprong 
werd niet meer weggegeven (eind-
stand: 8-5). Een even verrassende 
als mooie toernooiwinst. Coach Hans 
Janssen schijnt inmiddels te twijfelen 
of de drie invallers geen vaste plaats 
in het eerste team verdienen.
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