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Oorzaak: droogte
Noodkering moet Vinkeveense Plassen 
beschermen tegen zout water

Vinkeveen - Om schade aan de-
ze gebieden te voorkomen plaatst 
heeft Waternet vorige week woens-
dag namens Waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht een tijdelijke kering 
geplaatst. Daardoor stroomt het 
zoute water niet verder de kwets-
bare gebieden in. In plaats daarvan 
wordt er water uit het Amsterdam-
Rijnkanaal binnengelaten.
 
Kering van staal en klei 
De tijdelijke kering komt achter 
de Westveensebrug over de Hei-

noomsvaart in Woerdense Ver-
laat. Het plaatsen van de kering 
start op woensdag om ca. 9:00 
uur en neemt enkele uren in be-
slag. Er wordt een stalen frame 
geplaatst met een speciaal doek 
erin. Het frame wordt daarna vol-
gestort met klei. De kering zal 
blijven liggen zolang er droog-
te heerst.In 2015 heeft Waternet 
op deze plek ook een kering ge-
plaatst. De maatregel heeft toen 
goed geholpen tegen de ver-
spreiding van zout water.

Omvaren richting 
Vinkeveense Plassen
Door het plaatsen van een tijdelij-
ke kering kunnen bootjes vanaf 4 
juli niet meer door de Heinooms-
vaart richting Vinkeveense Plas-
sen. Kleine sloepjes kunnen naar 
de Vinkeveense Plassen omvaren 
via de Pondskoekersluis, Kerk-
vaart en Mijdrecht. 
Grotere boten moeten omva-
ren via Uithoorn, Amsterdam, 
Weespertrekvaart en de Vecht. 
Kleine bootjes moeten rekening 
houden met een omvaartijd van 
2 uur en grotere boten met een 
omvaartijd van 4 uur. In de app 
Vaarwater staat de omvaarroute 
vermeld. Ook staan er verkeers-
borden op de route.

Door de droogte rukt er brak kwelwater op richting de Vinkeveen-
se Plassen, natuurgebied Demmerik en de landbouwgebieden. 
Het zoutige water heeft tijdens droge periodes negatief eff ect op 
landbouwgrond en op het ecosysteem: het kan leiden tot vissterf-
te en het afsterven van water- en oeverplanten. 
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Miele specialist
Eigen technische dienst

Hartelust
100% serv ice!

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454 

info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

t.h.v. Coop supermarkt
Prinses Irenelaan, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

ALS KWALITEIT
BELANGRIJK IS!

Nieuwe Meerbode

WWW.VERSPREIDNET.NL    INFO@VERSPREIDNET.NL

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
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Uithoorn: omg. Van Eedenlaan, Willem Klooslaan (300 kranten)
Uithoorn: omg. Batterij, Coupure (300 kranten)
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Uithoorn - Enkele behulpza-
me bewoners van de Uithoorn-
se Buitenhof zijn afgelopen 
zondag de Edam/Volendamse 
brandweermannen/vrouwen te 
hulp geschoten nadat zij met 
pech langs de Koningin Maxi-
malaan ter hoogte van de Bui-

tenhof stil kwamen te staan. 
Na een sportieve middag op 
het Kwakelse Poldersport was 
het in de zinderende zon geen 
pretje daar langs een 50km weg 
waar men blijkbaar met 120km 
tegenwoordig overheen weet 
te razen. Wat Tyreps, stuk tuin-

slang, koud bier en fris verzacht-
te het wachten en na zo’n 45 mi-
nuten konden de brandweerlie-
den weer verder richting huis. 
“Fijn om iets terug te kunnen 
doen voor hen die zoveel voor 
ons doen als het nodig is”, aldus 
de bewoners.

Bewoners helpen brandweermannen/ 
vrouwen met pech

De Ronde Venen - In 2025 wil de 
gemeente De Ronde Venen, 50% 
circulair inkopen. Wethouder Ki-
ki Hagen heeft deze ambitie on-
derstreept met de ondertekening 
van de intentieverklaring circu-
lair inkopen van de Metropoolre-
gio Amsterdam. “We willen als ge-

meente het goede voorbeeld ge-
ven”, zegt wethouder Hagen. “En 
zo onze inwoners en ondernemers 
stimuleren om ook actief bij te 
dragen aan een duurzame samen-
leving.” Circulair inkopen is een es-
sentiële stap richting een circulai-
re economie. De gemeente geeft 

hiermee bedrijven waarbij ze in-
koopt een impuls de eigen inkoop 
meer circulair te maken. Zo komt 
een vliegwiel op gang naar duur-
zame productie en het tegengaan 
van verspilling van grondstoff en. 
Als tussenstap wil de gemeente in 
2022 minstens 10% circulair inko-

Minder verspillen, meer hergebruiken

Uithoorn - Vorige week las u in 
de Nieuwe Meerbode een be-
richtje over een jongetje dat uit 
een boom was gevallen in Uit-
hoorn. Maar dat klopte niet hele-
maal. Het was een meisje en zij re-
ageerde direct en vertelt nu hoe 
het echt is gebeurd: “ Ik ben dus 
Cecilia (Moltzer) ik ben 11 jaar en 
dit is er gebeurd:  Naast de school 
hebben we een speelbos en daar 
maakte we al een paar weken met 
touwen een soort eigen kabel-
baan,. Dan klim je in een boom , 
maak jezelf vast aan een touw en 
dan spring je. Als het goed en dan 
hoor je dan naar beneden te glij-
den maar bij mij schoot het touw 
los aan de andere kant waardoor 
ik van 3,5 meter hoog viel. 

Traumahelikopter
De traumahelikopter kwam al-
leen omdat er geen ambulance 
beschikbaar was op dat moment. 
Toen ik uiteindelijk met de ambu-
lance meeging , die later kwam, 

kreeg ik veel pijnstillers. Ze kwa-
men erachter dat alles vanaf mijn 
heupen tot en met mijn schou-
ders gekneusd was. Uiteindelijk 
mocht ik weer naar huis. Maar ik 
wilde nog naar school dus ik zou 
er een half uurtje heen gaan (met 
veel pijnstilling). Toen ik op school 
aankwam was mijn klas heel erg 
blij dat ik er weer was uiteindelijk 
mocht ik toch de hele middag (2 
uur) blijven. Van zo’n ongeluks-
dag is het toch nog leuk gewor-
den omdat mijn klas mij heel erg 
heeft opgevrolijkt die middag. In-
middels gaat het heel erg goed 
met mijn ik ben de pijnstillers al 
aan het afbouwen. Iedereen die 
geholpen heeft wil ik heel erg be-
danken want ze zijn/waren heel 
erg aardig tegen mij. En ik wil nog 
zeggen dat je geen eigen kabel-
baan moet maken voor iedereen 
die het wilt proberen. Want ik heb 
echt heel erg veel geluk gehad 
want ik had makkelijk mijn nek 
kunnen breken!

Het echte verhaal van 
val uit een boom

Cecila werd in het ziekenhuis van top tot teen onderzocht en mocht daar-
na met pijnstillers, naar huis.

pen. In 2025 bepalen alle onderte-
kenaars van de intentieverklaring 
hoe ze zo snel mogelijk volledig 
circulair kunnen gaan inkopen. 
Ook wordt regelmatig tussentijds 
de voortgang gemonitord. Zo 
nodig volgt tussentijdse bijstel-
ling. De gemeente De Ronde Ve-
nen lift bij deze intentieverklaring 

mee met het initiatief van de Me-
tropoolregio Amsterdam. De ge-
meente verwacht met krachten-
bundeling eerder resultaten te be-
halen. Ook versterkt deelname de 
band met de metropoolregio Am-
sterdam. Formeel is De Ronde Ve-
nen namelijk geen onderdeel van 
de metropoolregio. 
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Gemeente Uithoorn

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

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 
ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

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

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

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

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

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

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

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

Redactie
Team Communicatie 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

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

Juli
14 juli AmstelProms
14 juli Braderie THIB
22 juli All American Sunday
28 juli Hollands a/d Amstel

Augustus
1 t/m 7 aug Polderfeest
4 aug Augustus Braderie
25 en 26 aug Tropical Night en The Day After
26 aug De Ronde van Uithoorn (wielerwedstrijd) - 
  UWTC

September
1 t/m 4 sept Kermis De Kwakel
14 t/m 16 sept Foodtruck Festival
26 t/m 29 sept Snuffelmarkt

W W W . U I T H O O R N . N L

Maak gebruik van de 
burenkaart tijdens de 
vakantie
De vakantieperiode breekt weer 
aan. Inbrekers hebben nooit va-
kantie en maken juist van de-
ze periode gebruik om bij onbe-
woonde woningen in te breken. U 
kunt zelf voorbereidende maatre-
gelen treffen uw woning goed te 
beveiligen. Maar wist u dat u ge-
bruik kunt maken van de buren-
kaart? Of van de vakantieservice 
van de politie?

Burenkaart
Op deze kaart staan tips hoe u er-
voor kunt zorgen dat het voor in-
brekers net lijkt of er iemand thuis 
is. Eén van de tips is s ’avonds 
een lampje aandoen. Verder kunt 
u vragen of de buren de contai-
ner buiten willen zetten op de juis-
te dag. In geval van nood weten 
de buren hoelang u nog weg bent 
en hoe zij u kunnen bereiken als 
er iets is. Bekijk de Burenkaart of 
kom hem afhalen op het gemeen-
tehuis of op het politiebureau.

Vakantieservice van de politie
U kunt dit jaar nog gebruik ma-
ken van de vakantieservice van 
de politie. Geef de politie door 
dat u voor een langere periode 
weg bent. Stuur een e-mail naar 
de politie. Zij houden dan een ex-
tra oogje in het zeil als u op va-
kantie bent. Tijdens uw afwezig-
heid zal uw huisadres extra aan-
dacht krijgen tijdens de surveillan-
ce. Als het nodig is, bijvoorbeeld 
wanneer een raam of deur open-
staat, neemt de politie contact op 
met degene die u als uw contact-
persoon heeft aangewezen.

Hoe werkt de vakantieservice 
van de politie
U stuurt een e-mail naar intake.
service.aalsmeerui thoorn@
politie.nl In deze e-mail geeft u uw 
adresgegevens, periode van af-
wezigheid en het waarschuwings-
adres of de sleutelhouder (naam, 
adres én telefoonnummer) door.

WMO-vervoer in de regio 
verzorgd door Munckhof
Maakt u gebruik van WMO-ver-
voer? Dan is deze informatie be-
langrijk voor u. Eind mei is Ver-
hoef Personenvervoer failliet ver-
klaard. Verhoef verzorgde in op-
dracht van Munckhof het WMO-
vervoer in de regio. Nu is bekend 
geworden dat vanaf 9 juli Munck-
hof het vervoer overgenomen 
heeft en dus zelf gaat uitvoeren. 
Het is de bedoeling dat Munck-
hof zoveel mogelijk chauffeurs 
van Verhoef in dienst neemt. Ook 
werft Munckhof op dit moment 
nieuwe chauffeurs. Daarnaast 

zullen in de overgangsfase  nog 
taxi’s van Verhoef gebruikt wor-
den. 

Het kan zijn dat u door de orga-
nisatorische veranderingen op 
sommige momenten minder stipt-
heid of uitval ervaart. Neem in die 
gevallen contact op met het reser-
veringsnummer van het Wmo ver-
voer 020-4605461. Zij kunnen u 
informeren waar de taxi zich be-
vindt en een indicatie geven hoe 
lang het nog duurt voordat de taxi 
arriveert.

Kent u iemand in Uithoorn 
die een lintje verdient?
Veel inwoners van Uithoorn zet-
ten zich belangeloos in voor het 
welzijn van anderen. Wilt u ie-
mand voor een Koninklijke onder-
scheiding in aanmerking laten ko-
men? Kom dan op tijd in actie!

De procedure voor het toeken-
nen van een Koninklijke onder-
scheiding vergt veel tijd. De voor-
dracht voor de Lintjesregen is in 
april 2019. U moet dan u het voor-
stel vóór 15 juli 2018 dit jaar bij de 
burgemeester indienen. Gaat het 
om een uitreiking tijdens een an-
dere gelegenheid, dan moet u het 
voorstel tenminste zes maanden 
van tevoren naar de burgemees-
ter sturen. 

Informatie Koninklijke 
onderscheiding
Meer informatie, waaronder het 
aanvraagformulier, vindt u op 
de gemeentelijke website Uit-
hoorn.nl of Lintjes.nl. Daarnaast 
kunt u contact opnemen met het 
bestuurssecretariaat via 0297-
513108 of sbestuurssecretari-
aat@uithoorn.nl.

Informatie gemeentelijke 
onderscheidingen
Informatie over het aanvragen 
van gemeentelijke onderscheidin-
gen kunt u ook opvragen bij het 
bestuurssecretariaat via (0297) 
513108 of bestuurssecretariaat@
uithoorn.nl.

De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse pu-
blicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële me-
dedelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bij-
voorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bo-
vendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er be-
zwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moei-
lijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over de 
rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of 
u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de offi ciële medede-
lingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingeke-
ken. De stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecen-
trum (Laan van Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer 
dat is aangegeven liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zo-
als bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Qua-
kel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en de 
openbare bibliotheek kunt u vinden in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet 
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uit-
hoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebben-
den bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motiva-
tie en schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders 
van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het 
verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn inge-
diend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit bete-
kent dat de vergunning voor het verstrijken van de termijn al kan zijn 
uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet wor-
den gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de ver-
gunning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het 
aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuurs-
recht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het 
adres: Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een 
voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het aan-
vragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kos-
ten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht binnen zes weken na verzending van onze beslissing in 
beroep kunt gaan bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Post-
bus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het be-

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
roepsschrift door de rechtbank worden u griffi ekosten in rekening ge-
bracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking. 
Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Am-
sterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een ge-
motiveerd 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 janua-
ri 2014 heeft de overheid een verplichting gesteld om Algemeen ver-
bindende voorschriften, uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de 
volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog 
digitaal inzien via  www.offi cielebekendmakingen.nl U kunt zich daar 
ook inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit de gemeen-
te Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE
- Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Banken 1. Beroepperiode 14 

juni 2018 tot en met 25 juli 2018. Inlichtingen bij afdeling wonen en wer-
ken, de heer L. Schuijt (0297) 513111.

- Ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 41. Inzageperiode vanaf  donder-
dag 17 mei 2018 t/m woensdag 27 juni 2018. Inlichtingen bij afdeling 
wonen en werken. (0297) 513 111.

- Lokale gezondheidsnota 2018-2022 Uithoorn gezonder en gelukkiger. 
Inzageperiode: 21 juni 2018 tot en met 2 augustus 2018. Inlichtingen bij 
afdeling Leven, J. Ottenheym (0297) 513111.

- Ter inzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Appartementencom-
plexen Heijermanslaan en ontwerpbesluit Hogere waarde Wet Geluid-
hinder Appartementencomplexen Heijermanslaan. Inlichtingen bij afde-
ling wonen en werken, R. Noorhoff (0297) 513111.

- Vaststelling Wijzigingsplan Europarei-Midden, fase 2 en Besluit hoge-
re waarde geluid Europarei Midden, fase 2 en 3. Beroepperiode 12 juli 
2018 t/m 22 augustus 2018. Inlichtingen bij afdeling wonen en werken, 
R. Noorhoff (0297) 513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van 
bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Boterdijk 136, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van 

de bestaande woning (ontvangen 29-06-2018);

Dorpscentrum
- Amstelplein, aanvraag evenementenvergunning van THIB organisatie 

voor het organiseren van een braderie op 9 februari, 13 april en 11 mei 
2019 (ontvangen 29 juni 2018)

 INGETROKKEN (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Zijdelwaard (Europarei)
- Joost van den Vondellaan 43, het vergroten van een balkon 
 (verzonden 18 juni 2018).

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grij-
ze kader.
Bedrijventerrein Uithoorn
- J.N. Wagenaarlaan 6 instemmingsbesluit verleend aan Liander voor het 

vervangen van leidingen en het verwijderen kabelverdeler/ondergronds 
manipulatiepunt (verzonden 29 juni 2018).

- Joh. Enschedeweg 100 t/m 112, omgevingsvergunning voor het oprich-
ten van een bedrijfsgebouw (verzonden 06 juli 2018).

De Kwakel
- Noorddammerweg 15b, omgevingsvergunning voor het oprichten van 

een opslaggebouw (verzonden 25 juni 2018).
- Iepenlaan 10 melding aanleg uitweg goedgekeurd (verzonden 4 juli 

2018). 
- Noorddammerweg 15a, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van 

een bedrijfspand (verzonden 6 juli 2018).
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Randhoornweg 90 evenementenvergunning verleend aan UWTC NK 

BMX kampioenschappen van 7 tot en met 8 juli 2018 (verzonden 4 juli 
2018).

- Evenemententerrein Legmeer West om ontheffi ng UWTC voor recre-
atief nachtverblijf kampeerverbod buiten kampeerterreinen ten behoe-
ve van het NK BMX 2018 van 6 tot en met 8 juli 2018 (verzonden 4 juli 
2018).

Zijdelwaard (Europarei)
- Tesselschadelaan 7, plaatsen afvalcontainer van 25 juni 2018 t/m 11 ju-

li 2018 (verzonden 22 juni 2018). 
- Zijdelweg 43, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakka-

pel aan de voor- en achterzijde van de woning.
- Arthur van Schendellaan 100a, evenementenvergunning voor Speel 

Mee Uithoorn 2018 van 27 t/m 31 augustus 2018 in en rondom Sport-
hal De Scheg (verzonden 2 juli 2018).

Vervolg op volgende blz.



Spannend schilderproject 
van OBS De Eendracht!
Mijdrecht - Ze staan er al vele ja-
ren die garderobe kasten, netjes, 
degelijk maar OER saai! De grau-
we achterkanten schreeuwen om 
wat vrolijke aandacht …De laat-
ste weken voor de vakantie bre-
ken aan en naast de laatste les-
sen is er wat tijd om nog even een 
leuk project op te starten. De toe-
komstige leerlingen van groep 8 
hebben nog wel zin in een uit-
daging en maken mooie ontwer-
pen voor de achterkanten van 
deze kasten. Directeur Gerko Kui-
per heeft de eer om een selectie 
te maken, maar dat valt natuur-
lijk niet mee, want ze maken na-

tuurlijk allemaal de mooiste teke-
ningen!
Het kost wat zweetdruppels, maar 
dan kunnen er een aantal kunste-
naars aan de slag om de ontwer-
pen in het groot op de kasten 
over te brengen. Het resultaat is 
van een verbluff ende kwaliteit, 
wat ontzettend knap gedaan! We 
kunnen weer even voort met de-
ze uitnodigende garderobe kas-
ten. Komt u vooral even mee ge-
nieten van deze kunstobjecten, 
die vast en zeker over tientallen 
jaren heel veel geld waard zul-
len zijn, als de kleine kunstenaars 
groot zijn geworden!

De Ronde Venen Pas

Woensdag 4 juli ben ik op de 
Korte Polderweg  in een bocht 
met mijn fi ets gevallen.  Gezien 
de pijn op dat moment over-
heersend was is alles een beet-
je langs mijn heengegaan. Via 
deze weg wil ik iedereen be-
danken die hulp geboden 

heeft.  Met name de mevrouw 
die mijn arm heeft ondersteund 
tot dat  de ambulance kwam en 
de mevrouw\meneer die mijn 
fi ets naar mijn huisadres heeft 
gebracht. 
  
Diana  Zeeman

LEZERSPOST

Bedankje voor hulp na val 

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te in-
formeren. 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 inter-
views worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van 
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergade-
ring of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij om-
dat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt ge-
maakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoorde-
lijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat on-
ze redactie een standpunt inneemt.

Rondeveense jeugd 
helpt Roemeense jeugd
De Ronde Venen - In Roeme-
nië bestaat er een scherpe twee-
deling tussen arm en rijk. Het ar-
me deel bestaat voor een groot 
deel uit Roma, die maatschap-
pelijk vaak buitengesloten wor-
den. Vanuit de overtuiging dat ie-
der mens belangrijk en de moei-
te waard is, is de missie van Leef 
Elet het zorgdragen voor en per-
spectief bieden aan de zwakke-
ren in de samenleving, ongeacht 
hun achtergrond. Zij ondersteunt 
sinds 2013 het Project Adapost 
(Adapost betekent Schuilplaats) 
dat zich voornamelijk op Roma-
kinderen richt. Maatschappelijke 
veranderingen vergen een lang-
durige inspanning. Adapost biedt 
naschoolse opvang met als doel 
huiswerkbegeleiding en coa-
ching van sociale vaardigheden 
op Bijbelse grondslag te geven. 
De kinderen ontvangen de nodi-
ge zorg en aandacht om perspec-
tief op een gelijkwaardige plaats 
in de samenleving te ontwikke-
len Leef Elet. Onderhoudt hiertoe 
ook contacten met Nederlandse 
en Roemeense organisaties.

Zesde keer
Vanuit de Gemeente Leef vertrekt 
deze zomer de zesde keer op rij 
een groep vrijwilligers, hoofdza-
kelijk jongeren, naar Huedin in 

Roemenië. In samenwerking met 
pastor Lajos Olah en plaatselijke 
middelbare scholieren verzorgt 
de jeugd van Leef! een driedaag-
se vakantie-bijbel-speelweek 
voor Roma-kinderen. Behalve 
dat tijdens deze week de Bijbel-
se boodschap wordt gebracht in 
de vorm van toneelstukjes, sa-
menzang en videofi lmpjes over 
Bijbelse heldenfi guren, is er ook 
veel aandacht voor sport en spel. 
Voor de oudere Roma jeugd is dit 
jaar is een tweedaags kamp geor-
ganiseerd. Deze groep bestaat uit 
jongeren die zes jaar geleden als 
kind voor het eerst deelnamen 
aan de bijbel-speelweek. Het 
is belangrijk juist ook aan deze 
(leeftijds)groep aandacht te blij-
ven besteden en samen met de 
plaatselijke niet-Roma jeugd te 
laten merken dat ook zij belang-
rijk en waardevol zijn. Speciaal 
voor Roma vrouwen is er een cre-
atieve activiteit voorbereid, een 
middag waarin samenzijn, gezel-
ligheid en handwerken gecom-
bineerd worden met bijbel lezen 
en het brengen van de evangeli-
sche boodschap. Meer informa-
tie over het project Leef Elet en 
over de Evangelische Gemeente 
Leef Mijdrecht is te vinden op de 
website http://leefmijdrecht.nl/  
www.leef-elet.nl

Overige bekendmakingen Uithoorn - De Kwakel
- Wilhelminakade 3, melding incidentele festiviteit Cafe De Gevel op 20 

juli 2018 tussen 17.00 uur en 23.00 uur ( verzonden op 29 juni 2018).
- Vuurlijn 24, verklaring van geen bezwaar Honkbal- en softbalvereniging 

Thamen Jeugdweekend op 14 en 15 juli 2018 (verzonden 5 juli 2018).
- Vuurlijn 24, verklaring van geen bezwaar Honkbal- en softbalvereniging 

Thamen Japans jeugdweekend op 18 en 19 augustus 2018 (verzonden 
5 juli 2018).

 KENNISGEVING Activiteitenbesluit, melding ontvangen
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemees-
ter en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een melding 
ingevolge het Activiteitenbesluit heeft ontvangen. 
De melding betreft het starten van een tuinbouwbedrijf.
Ontvangstdatum melding: 23 februari 2018
Melder: De Zonnebloem Jonge Planten B.V.
Locatie: Kalslagerweg 2, De Kwakel
Zaaknummer: 7587883
Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.
Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van het con-
tactformulier op www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.
Vaststelling Wijzigingsplan Europarei-Midden, fase 2 en Besluit hogere 
waarde geluid Europarei Midden, fase 2 en 3

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het wijzi-
gingsplan Europarei Midden fase 2 met identificatiecode NL.IMRO.0451. 
WPEuropareiMF2-VG01 en het bijbehorende besluit vaststellen hogere 
waarde geluid is vastgesteld.
Toelichting ontwerpwijzigingsplan
Op 28 januari 2016 heeft de raad het bestemmingsplan Europarei Mid-
den vastgesteld. Hierbij gaat het om de sloop van drie flats en de realisatie 
van een nieuw woningbouwprogramma. Fase 1 (Straatsburgflat) is reeds 
in ontwikkeling. Voor Fase 2 en 3 (Churchill- en De Gasperiflat) geldt dat 
eerst een wijzigingsplan moet worden vastgesteld voordat de herontwik-
keling kan worden gerealiseerd. In dit wijzigingsplan wordt de nieuwbouw 
van ca. 26 grondgebonden woningen en één appartementencomplex pla-
nologisch mogelijk gemaakt.
Toelichting vaststellen hogere waarde geluid
De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om hogere grenswaarden vast 
te stellen indien blijkt dat de overschrijding van de voorkeursgrenswaar-
den niet volledig door geluid beperkende maatregelen kan worden tegen-
gegaan. Gelet op de situatie en het uitgevoerde onderzoek wordt gecon-
cludeerd dat geluidreducerende maatregelen redelijkerwijs niet mogelijk 
zijn en dat het noodzakelijk is om hogere grenswaarden vast te stellen voor 
verschillende blokken binnen het plangebied Europarei, fase 2 en 3. Gelet 
op artikel 76 van de Wet geluidhinder, artikel 110a van de Wet geluidhin-
der en de overwegingen zoals aangegeven in het ontwerpbesluit heeft het 
college besloten in ontwerp hogere waarden vast te stellen, één en ander 
zoals aangegeven in het ontwerpbesluit.

Wijzigingen ten opzicht van het ontwerpwijzigingsplan
Het ontwerpwijzigingsplan Europarei Midden, fase 2 en 3 en het ontwerp-
besluit hogere waarde geluid fase 2 en 3 hebben vanaf vrijdag 4 mei 2018 
tot en met donderdag 14 juni 2018 ter inzage. Er zijn geen zienswijzen ont-
vangen. In verband met de financiële uitvoerbaarheid wordt het wijzigings-
plan in delen vastgesteld. Eerst voor fase 2. Fase 3 wordt later vastgesteld.
Beroep 
Gedurende de termijn van terinzagelegging (12 juli 2018 t/m 22 augustus 
2018)  kan tegen het vaststellingsbesluit en het besluit hogere waarde ge-
luid beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot 
het college hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelij-
kerwijs niet in staat zijn geweest zich tot het college te wenden en een ieder 
als het gaat om een wijziging die het college heeft aangebracht in het vast-
gestelde plan ten opzichte van het ontwerp. Beroep moet schriftelijk wor-
den ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen te-
vens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit 
verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State.  
Verdere procedure
Het vaststellingsbesluit en het besluit Hogere waarde geluid treedt in wer-
king met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, ten-
zij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopi-
ge voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlo-
pige voorziening ingediend dan treedt het vaststellingsbesluit niet in wer-
king voordat op dat verzoek is beslist.

Uithoorn, 11 juli 2018

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

W W W . U I T H O O R N . N L

Vervolg van vorige blz.

Sinds 3 jaar woon ik in Uithoorn, 
langs het prachtige Zijdelmeer, 
dus met veel plezier. Iedere dag 
genieten van de mooie natuur. 
Natuurlijk volg ik inmiddels ook 
de zaken die er lokaal spelen en 
ken ik de uitdagingen voor het 
gemeentebestuur. 
Heikel punt is het afsluiten van 
de Prinses Irenebrug over de 
Amstel en de daarmee samen-
hangende plannen om Uit-
hoorn eindelijk een echt cen-
trum te geven. De omlegging 
van de N201 heeft dit mogelijk 
gemaakt, maar nu moet er wor-
den doorgepakt. Winkelcen-
trum Amstelplein moet op de 
schop en aangesloten worden 
op de winkels in de Dorpsstraat 
en langs de Amstel. Zoiets heeft 
veel kanten en ligt bestuurlijk 
natuurlijk lastig. Helaas duurt 
dat proces nu al enkele jaren.. 
Gevolg is dat bij het kruispunt 
voor het politiebureau; op de 
overgang van Thamerlaan naar 
Prins Bernhardlaan de gemeen-

te een “tijdelijke” rotonde heeft 
aangelegd. Helaas ligt deze ‘tij-
delijke” rotonde er inmiddels al 
enkele jaren..  Deze plek ziet er 
echter zó armoedig uit dat ik ie-
dere keer denk ‘kan dit nou niet 
anders?’. Bijna alle betonnen 
blokken zijn verschoven; som-
mige zijn gebroken en het ge-
heel is volledig verwaarloost.  
Met een paar uur werk, een 
klein budget en wat groen zou 
deze plek er binnen een dag zo-
veel beter kunnen uitzien. Zou-
den mensen van de gemeen-
te en openbare voorzieningen 
hier nooit langskomen? Ben ik 
nou de enige die het jammer 
vind dat veel bezoekers aan Uit-
hoorn deze treurnis zien? De 
besluitvorming over deze plek 
zal helaas nog wel even op zicht 
laten wachten. Ik roep de ge-
meente op om juist daarom te 
zorgen dat het er tót die tijd wat 
beter uitziet. 

Raymond Tekstra

Heeft u dat ook weleens?
Dat je denkt “ben ik nou de 

enige die dit ziet?” 

Kees Klein 40 jaar lid 
van KapanMenang
De Kwakel - De Staatsloterijclub 
KapanMenang (betekent: wan-
neer winnen) werd in 1951 opge-
richt door Nederlandse militairen 
die na de tweede wereldoorlog 
tijdens de politionele acties in het 
toenmalige Ned. Indië dienden. 
Er bestond toen ook een thuis-
front organisatie die de uitgezon-
den militairen heel veel steun ver-
leenden door het sturen van brie-
ven en pakketjes e.d.  De bedoe-
ling was om contact met elkaar te 
houden en hun ervaringen opge-
daan in Indië uit te wisselen. Deze  
contacten werden in de beginja-
ren per brief onderhouden, maar 
later ging dit per telefoon en wer-
den er regelmatig gezellige avon-
den georganiseerd. Daarnaast 
werden er loten gekocht. 
Van de oorspronkelijke leden is er 
helaas niemand meer onder ons. 
De club zit wel aan het maximum 

aantal leden van 25 en tijdens de 
zgn. contributieavonden.is het al-
tijd een gezellig samenzijn.

40 jaar
Op de laatste contributieavond 
moest er ook even een offi  cieel 
momentje ingelast worden. We 
hadden namelijk een jubilaris. Dit 
had weliswaar al in januari moe-
ten gebeuren maar de secretaris 
had even een seniorenmoment-
je en was toen vergeten het een 
en ander te regelen. Dat werd nu 
goedgemaakt  Eén van onze nes-
tors, Kees Klijn. is 40 jaar lid van 
de club. Reden waarom de (toen-
malige voorzitter) Joop van Die-
men, nog even zijn functie mocht 
oppakken en Kees in het zonne-
tje heeft gezet. Joop overhandig-
de Kees een oorkonde en een bos 
bloemen.
Kees namens alle leden van Ka-

pan Menang gefeliciteerd met 
deze mijlpaal. We kijken uit naar 
onze volgende contributieavond 
6 oktober. Dit wordt het jaarlijks 

uitje en ik heb vernomen dat de 
heren er druk mee doende zijn 
om iets leuks te verzinnen.
Marga Kouw. 
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DOKTERSDIENSTEN
De Ronde Venen: Alle diensten 
van de huisartsen worden gedaan 
vanuit Huisartsenpost Leidse Rijn, 
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het 
weekend en voor werkdagen van 
17.00-08.00 uur

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

APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht, 
0297-285163. Open: ma. t/m vr. 
8.30-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.

Apotheek Mijdrecht
Ho�and 48 Mijdrecht, 
0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel. 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; 

Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:

Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
Open: 22.00-08.00 u.

Apotheek Thamer 
Zijdelwaard-plein 81 Uithoorn, 
tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk 
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, 
0297-293939.

Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen, 
0297-263758, www.dkavv.nl. 

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK 
Uithoorn, tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachto�erhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Politie 0900-8844.

MANTELZORGSPREEKUUR
Elke do. tussen 08.30-16.00 u. kan 
iedere mantelzorger haar vragen 
stellen bij Mantelzorg & Meer. 
Tel. 020 333 53 53, 
info@mantelzorgenmeer.nl,
www.mantelzorgenmeer.nl

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

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

TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

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

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562 
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG

Praktijk voor psychologische 
hulpverlening  
Dubloen 36 Mijdrecht 
R. Rap, 0297-286436

Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69 Vinkeveen. Bezoekadres: 
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl

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

De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, 
Integraal Therapeut 
0297-267960, www.destroom.info

ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Ho�, 06-51994830
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl
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Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl 
of verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Kees-Jan Koedam
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl 
of redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent
André Veenstra

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang

Oplage: 30.900

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Bilderdijkhof 1 
Uithoorn

Tel. 0297-567209

WEEKAGENDA PARTICIPE
ZOMERBINGO 
Gezellige zomerbingo vrijdag 
13 juli 2018 in de Bilderdijkhof. 
Het wordt een middag in va-
kantiesfeer met een tropische 
verrassing in de pauze. Aan-
vang 14:00 uur, zaal is open 
vanaf 13.30 uur. De entree is 
€2,50 voor 2x koffie of thee en 
de tropische verrassing. Kaar-
ten zijn verkrijgbaar bij Rineke, 
beheerder van de Bilderdijk-
hof, en in de zaal indien nog 
voorradig. We spelen 4 rondes 
met een pauze. Bingokaartjes 
zijn €0,50 per stuk. We sluiten 
af rond 16.30 uur.

VAKANTIETIJD
In de maanden juli en augus-
tus is het rustig in wijksteun-
punt Bilderdijkhof. De cursus-
sen en ook een aantal activitei-
ten houden een zomerstop. 

ZANGINSTUIF  
De zanginstuif, elke 1e en 3e 

dinsdag van de maand van 
10:00 tot 12:00 uur, gaat ge-
woon de hele zomer door en 
ook bij het koersballen, el-
ke vrijdag van 9:30 tot 11:30, 
wordt niet aan een zomerstop 
gedaan.
Het programma van Participe 
Amstelland voor het nieuwe 
cursusseizoen, dat in septem-
ber start, is bekend. U vindt 
het aanbod in de nieuwe cur-
suskrant, verkrijgbaar bij wijk-
steunpunt Bilderdijkhof en de 
bibliotheek. Maar u vindt de 
cursuskrant ook online op de 
website van Participe Amstel-
land (www.participe-amstel-
land.nu).
U kunt daar ook terecht voor 
inschrijving en meer informa-
tie.

Voor informatie mag u ook bel-
len naar het wijksteunpunt, tel. 
0297-567 209. Bilderdijkhof 1 
Uithoorn, 0297-567 209. 

Leerlingen Thamen weer glansrijk geslaagd!
Uithoorn - Na vier jaar hard wer-
ken kregen veel examenkandida-
ten op 13 juni eindelijk te horen: 
“Geslaagd!” Twee weken later heb-
ben de leerlingen die herexamen 
hebben gedaan ook hun uitslag 
gekregen. Hierdoor heeft Thamen 
weer een prachtig slagingspercen-
tage geboekt. Van de leerlingen 
die de richting basis-beroeps heb-
ben gedaan, is 100% geslaagd; bij 
de leerlingen kader-beroeps heeft 
96,2 % het tot een goed einde ge-
bracht en van de mavoleerlingen 
heeft 94,2% het examen voldoen-
de afgesloten. Op 16 juli en 17 ju-
li zullen ze het felbegeerde papier-
tje in ontvangst mogen nemen.

Driehuiscamping
Mijdrecht - Op alle scholen is het 
de week van de ‘laatste lootjes’, de 
groepen 8 zijn bezig met hun mu-
sical en het eind feest. Er wordt 
door de hele school opgeruimd 
en gesopt i.v.m. met de jaarlijkse 
grote schoonmaak. 

In groep 1-2 van de Driehuis-
school zijn de kinderen, tussen 
de serieuze zaken door, ook druk 
met de schoonmaak. De poppen 
zijn in bad geweest en alle plastic 
materialen gesopt. De kralen in 
en watertafel sopje was een groot 

‘feest’. Van al dat harde werken 
het hele schooljaar zijn de kinde-
ren wel aan vakantie toe. Daarom 
hebben de kinderen donderdag 
het schoolplein in een ware Drie-
huiscamping veranderd en alvast 
proef gekampeerd. De verfrissen-
de traktatie van de ouders in de 
vorm van een ijsje, maakt de kam-
peerdag helemaal compleet!

All American Sunday in 
Uithoorn 18e editie!
Uithoorn - Houd het weekend 
van 21 en 22 juli vrij! Zondag de 
22e is er voor de 18e keer de All 
American Sunday die door Han 
Nollen van café Drinken & Zo op 
het evenemententerrein aan de 
Randhoornweg wordt georgani-
seerd. ‘The Day Before’ (zaterdag 
de 21e) is de indrukwekkende ‘Ri-
de Out’ van een flink aantal moto-
ren vanaf café Drinken & Zo aan 
de Wilhelminakade in Uithoorn.
De inschrijving voor de Ride 
Out is om 12:00 uur en deelna-
me is absoluut niet aan een mo-
tor merk gebonden. Vertrek (met 
een volle tank) is om 13.00 uur! 
De terugkomst is om 17:00 uur en 
om 19:00 uur is er een bbq waar 
iedereen tegen inschrijving aan 
mee kan doen. Dus niet alleen 
voor de bikers die meegereden 
hebben! Graag wel van tevoren 
aanmelden. De kosten bedragen 
ongeveer 17,50 euro p.p. Na deze 
oergezellige barbecue wordt de 
avond opgeluisterd door The Lit-
tle Boogie Boy Bluesband.

American Sunday
Zondag is elke belangstellen-
de en liefhebber van motorfiet-
sen, oldtimer auto’s en trikes van-
af 12:00 uur welkom op het eve-
nemententerrein aan de Rand-
hoornweg in Legmeer-West. Hier 
vindt de nu al legendarische hap-
pening All American Sunday 
plaats. Dit evenement wordt op-
geluisterd door honderden bezit-
ters van bijzondere motoren en 

klassieke Amerikaanse auto’s uit 
de jaren 50/60. Er is dan ook veel 
te zien en te beleven. Bezoekers 
kunnen de zeer bijzondere bikes 
en auto’s die op het terrein staan 
opgesteld bewonderen. “Vanzelf-
sprekend wordt ook aan de in-
wendige mens gedacht met ty-
pisch Amerikaanse snacks en ge-
rechten, zoals hamburgers, pul-
led pork, en spareribs! Natuurlijk 
wordt daarbij pook net ‘natje’ niet 
vergeten.
Hoewel we de organisatie vrij-
wel rond hebben wil ik bekijken 
of we nog wat meer typisch Ame-
rikaanse inbreng aan snacks kun-
nen regelen. Ik zou zeggen als u 
komt laat u zich dan maar verras-
sen. Met onze vrijwilligers en ei-
gen ordehandhavers kunnen we 
ervoor zorgen dat het evenement 
als vanouds op rolletjes zal verlo-
pen. Als we hetzelfde mooie weer 
hebben als van de afgelopen we-
ken zullen er heel veel mensen 
komen,” aldus Han Nollen. Beta-
len voor de versnaperingen zal 
ongetwijfeld wel weer geregeld 
zijn met muntjes die bij de ‘kas-
sa’ op het terrein kunnen worden 
gekocht.
Behalve het aanwezige klassie-
ke materieel met een hoge ‘Wow’ 
waarde, zijn er ook stands waar 
kleding uit de jaren 50/60 te koop 
is, stands met helmen, gadgets, 
bikers wear, enz. Er zijn terras-
sen waar de bezoekers van hun 
drankjes en snacks kunnen ge-
nieten. De live muziek wordt ver-

zorgd door de band ‘Slapback 
Johnny & Spunyboys’ bij wie ook 
de rock & roll uit de jaren 50/60 
door de aderen stroomt...

Familiedag
All American Sunday wil ook een 
gezellige familiedag zijn waar je 
met het hele gezin inclusief opa 
en oma naar toe kan. Het festijn 
begint om 12.00 uur en eindigt 
om 19:00 uur. De organisatie kijkt 
weer uit naar een zoals alle jaren 
zeer feestelijke happening. Na-
tuurlijk is het de hobby van Han 
Nollen en zijn ding om dit te or-
ganiseren. Han: “Het fijne ervan 
is dat veel betrokken mensen en 
partijen er enthousiast over zijn 
en er alle medewerking aan wil-
len verlenen. Dat maakt het mak-
kelijker en leuker om te doen. Ik 
ben heel blij dat het dit jaar weer 
gelukt is om het evenement op 
poten te zetten.” In dat licht ge-
zien gaat de dank van Han Nol-
len uit naar het medewerkers-
team ‘vergunningen’ van de ge-
meente Uithoorn, de burgemees-
ter en de politie die er zich even-
eens hard voor hebben gemaakt 
om dit evenement mogelijk te 
maken. En niet in de laatste plaats 
de sponsors! Zonder hen is het 
echt niet mogelijk dit te organise-
ren. Daarom ook een woord van 
dank aan onder andere Schijf BV. 
Total Energie, Demolition, Sauna 
Amstelland, Autobedrijf Bakker, 
Rijnlandse vatenhandel, ingericht 
succes, Trike centrum Vinkeveen, 
AH Jos van den Berg, Duo Plant, 
Stichting Promotie Uithoorn en 
de Kwakel, Drukkerij Noordhoek 
en Martin Products.
De organisatie hoopt op net zulk 

mooi weer als we de afgelopen 
weken hebben gehad en natuur-
lijk veel bezoekers. U bent van 
harte welkom bij All American 
Sunday’. Toegang is gratis.
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Regio - Op zaterdag 7 juli werd 
voor de 2e keer de 12 uur van de 
Ronde Venen georganiseerd, een 
sponsor wandeltocht om geld op 
te halen voor de verhuizing van 
Inloophuis ’t Anker. Het werd een 
bijzondere dag met een lach en 
een traan maar het was vooral 
ook heel erg warm.
Even voor 10.00 uur werd gestart 
met de warming-up onder lei-
ding van een van de danseres-
sen van Showballet Nicole. Wet-
houder Kroon nam vervolgens 
het woord voor de officiële ope-
ning. Hij riep de wandelaars op 
om ook met elkaar in gesprek 
te gaan over kanker, want het er 
met elkaar over hebben is be-
langrijk en zorgt voor steun. Pre-
cies waar Inloophuis ’t Anker ook 
voor staat. Daarna ontstak hij de 
fakkel en ging de tocht door het 
park bij Argon van start. Uitein-
delijk hebben iets meer dan 300 
mensen meegewandeld om geld 
op te halen.

Picknicktafels
De teams hadden inmiddels een 
plek gevonden op het veld en 
hun picknicktafels vaak overkapt 
met een partytent of parasol te-
gen de hitte, want warm was het. 
Op het podium waren allerlei op-
tredens van o.a. smartlappenkoor 
Licht ’t Anker maar ook Mark Fled-
derman, Toine Kremer, Thomas 
Oudshoorn en Annemarie Stol-
wijk traden belangeloos op. De 
voetjes gingen van de vloer met 
Showballet Dansschool Nicole, 

De Bent en de FunkyHotspots. 
De bar deed goede zaken en on-
danks de hitte gingen de tosti’s, 
hamburgers en boordjes kroket 
in grote getale over de toonbank. 
Zeer populair waren ook de ijsjes 
van de IJsbeer.
Om 20.00 volgde de trekking van 
de lootjes waar prachtige prijzen 
te winnen waren, beschikbaar ge-
steld door o.a. Bonne Nuite, Sla-
gerij Van Kreuningen, De Veen-
steker en De Viersprong, Swaab 
Juweliers en IJssalon Mijdrecht 
waar je een maand lang gratis ijs-
eten kon winnen. 

Serieuzer
Daarna werd het allemaal wat se-
rieuzer, om 21.00 ging de Licht-
jesronde van start. Burgemees-
ter Divendal ging voorop in de 
stille tocht die weer halt hield op 
het evenemententerrein met een 
prachtig, door Annemarie Stol-
wijk, gezonden Ave Maria. Een 
mooie afsluiting van een bijzon-
dere dag, die eindigde met het 
bedanken van alle teams. Het 
team You’ll never walk alone 
heeft dit jaar het meeste geld bij 
elkaar gehaald. Teamcaptain Je-
roen Korver nam de bloemen in 
ontvangst van Burgemeester Di-
vendal die daarna de fakkel heeft 
gedoofd waarmee de 12 uur van 
De Ronde Venen definitief was af-
gelopen. Hoeveel er uiteindelijk 
is binnen gekomen is nog niet 
bekend, de organisatie gaat aan 
de slag en laat dit zo snel moge-
lijk weten.

Warme editie van de 12uur van De Ronde 
Venen met emotionele Lichtjesronde
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Zaterdag bij Bruna Amstelplein
Uithoornse schrijfster 
Ilona van Hilst
Regio - Aanstaande zaterdag 14 
juli kun je Ilona van Hilst in de 
Bruna op het Amstelplein in Uit-
hoorn ontmoeten. Ze komt er 
over haar boek vertellen, vragen 
van lezers beantwoorden en na-
tuurlijk signeren. Het boek, een 
heerlijk vakantieboek om met ge-
knepen billen bij het zwembad te 
liggen lezen! 
In het jaar 1989 vindt er in Frank-
rijk een heftige gebeurtenis 
plaats die op het jonge gezin van 
de geliefde burgermeester Fran-
çois een enorme impact heeft. 
Meerdere personen blijken op de 
hoogte te zijn van geheimen die 
jarenlang in het dorp verborgen 
worden gehouden. Stiefdoch-
ter Isis runt samen met haar toe-
komstige man een goedlopend 
bedrijf. Onverwachts krijgt ze be-
zoek van haar broer Bram die ze 
door familie perikelen 19 jaar niet 
heeft gezien. Hij beweert dat het 
overlijden van hun moeder des-
tijds geen zelfmoord is geweest, 
en dat hun stiefvader betrok-
ken is geweest bij haar dood. Als 
Isis daarbij ook nog eens een op-
dracht krijgt waarvoor ze op stel 
en sprong naar Egypte moet af-
reizen, staat haar leven op zijn 

kop. Alles draait om een Egypti-
sche mythe die het leven van Isis 
in gevaar brengt. 

Mysterieuze geheimen
Al lezende geeft het verhaal 
steeds meer prijs van de myste-
rieuze geheimen die zich niet al-
leen in het verleden hebben af-
gespeeld, maar ook in het he-
den voortgang hebben. De keu-
ze voor de titel wordt helder tij-
dens het lezen van het boek. Van 
begin tot het eind weet de schrijf-
ster de lezer uitermate te boeien 
en geeft daarbij een kijkje in de 
Egyptische cultuur met zijn my-
then en sagen. Het verhaal leest 
vlot en is geen moment saai met 
als gevolg dat je het boek niet 
neer kunt leggen voordat je het 
uit hebt! Eerder schreef Ilona al 
twee andere thrillers voor vol-
wassenen, een kinderboek en ze 
heeft meegewerkt aan het boek 
‘Wat kan ik van U leren?’ Een boek 
met 50 prachtige levensverhalen 
van ouderen. Met dit boek wordt 
de stichting ‘Goed doen voor een 
ander’ gesteund. Van haar jeugd-
boek ‘Superbroers’ gaat een deel 
van de opbrengst naar de stich-
ting Opkikker.

VVD Provincie Utrecht:
De Ronde Venen voor-
bereiden op de toekomst
De Ronde Venen - ”Economisch 
gezien gaat het goed in Neder-
land en de VVD is tevreden over 
het feit dat inwoners dit steeds 
vaker op een positieve manier 
ervaren” aldus de fractievoorzit-
ter van Provinciale Staten, Arthur 
Kocken. De VVD heeft het bijvoor-
beeld voor elkaar gekregen dat 
ook in 2019 de belangrijkste pro-

vinciale belasting (die voor mo-
torvoertuigen) niet wordt ver-
hoogd, zelfs niet met de inflatie. 
Ook is er binnen de provincie op 
voorhand geld gereserveerd voor 
het toekomstplan van de Vin-
keveense Plassen. Economische 
groei zorgt voor een toename 
van auto en vrachtvervoer. Wat 
de VVD betreft moet hier goed op 

Voorzitter Ad Peek stopt er mee

Actiecomité Padmosweg 
teleurgesteld in gemeente
Wilnis - Na ruim anderhalf jaar 
soebatten, overleg en (weer) 
niets horen van de gemeen-
te (lees: wethouder Alberta 
Schuurs-Jensema) is de voorzitter 
van het actiecomité Padmosweg 
het zat. Hij stop met onmiddel-
lijke ingang met zijn activiteiten 
voor het comité. “Het heeft geen 
enkele zin om onze klachten naar 
buiten te brengen en aanbevelin-
gen of ideeën te lanceren, als er 
toch niet naar ons wordt geluis-
terd,” laat Peek weten. “Wij wil-
len van de gemeente al heel lang 
een visie horen wat er met de 
weg gaat of moet gaan gebeu-
ren. Daar hebben wij ook idee-
en over. Tenslotte zijn wij met 175 
gezinnen die langs deze weg wo-
nen de belangrijkste partij. Op 4 
januari jl. hebben wij een gesprek 
gehad met Waternet die plannen 
heeft om de Padmosweg op te 
hogen met ca. 40 cm. De Padmos-
weg is naast een doorgaande 50 
km weg ook gelegen op een wa-
terkering (veendijk) voor het ach-
terland en Waternet heeft vastge-
steld dat deze dijk 40 cm te laag 
ligt. De bedoeling is dat men er-
gens in 2019/2020 gaat beginnen 
met deze werkzaamheden die ca. 
4 tot 5 maanden in beslag zul-
len nemen. Dit betekent dus dat 
er gedurende een periode van 4 
tot 5 maanden bijvoorbeeld geen 
bus- (en ander auto)verkeer over 
de Padmosweg mogelijk zal zijn. 
Wij hebben toen aan de wethou-
der Alberta Schuurs (Mobiliteit) 
voorgesteld om op korte termijn 

een proef te doen met alternatie-
ve busroutes en kleinere bussen 
die de reizigers naar hun verschil-
lende opstapplaatsen terugbren-
gen. Deze opstapplaatsen zullen 
dus niet op de Padmosweg zijn, 
maar geven in ieder geval gedu-
rende genoemde periode aan 
wat de ervaringen gaan worden 
met andere busroutes en de in-
zet van kleinere bussen, minder 
asdruk en vergelijkbaar met de M 
bussen die nu in Mijdrecht rijden. 
De wethouder zwijgt echter in al-
le talen en neemt niet de moeite 
om op dit alleszins redelijke voor-
stel te reageren.” Aldus Peek die 
gewoon wil dat het Actiecomi-
té met meer dan honderd onder-
steunende bewoners van de Pad-
mosweg serieus genomen wordt. 
Hij ervaart de samenwerking ech-
ter als het trekken aan een dood 
paard.

Waterkering
Het Actiecomité beschouwt de-
ze situatie als een unieke moge-
lijkheid om alternatieven uit te 
proberen en tot een betere en 
een veiligere inrichting van de 
Padmosweg te komen, maar dan 
moet de gemeente hier wel ge-
hoor aan geven. De Padmosweg 
is een waterkering, maar de ge-
meente laat er wel veel te bre-
de en te zware bussen over gaan, 
die volgens Peek tijdens het pas-
seren deels door de berm rijden 
of andere weggebruikers op een 
levensgevaarlijke manier van de 
weg drukken. Mede bestuurslid 

van het actiecomité, Marcel Wie-
bes, zou het een goede zaak heb-
ben gevonden als de oude sta-
tionslocatie aan de Rondweg in 
een echt busstation zou zijn ver-
anderd waar uitsluitend ‘grote 
bussen’ stoppen en waar je kan 
op- en overstappen. Het lokale 
vervoer door de dorpen zou dan 
met kleinere busjes uitgevoerd 
moeten worden. “Dat ziet het Ac-
tiecomité als een oplossing voor 
het onderhavige probleem. In de 
woonwijken is openbaar vervoer 
en de gemeente bespaart daar-
door veel geld op het onderhoud 
van de Padmosweg. Die wordt 
daardoor niet alleen veiliger, 
maar krijgen veel aanwonenden 
ook een stuk meer rust,” is Wiebes 
van mening. “Dat is pas beleid uit-
zetten en dit creëert een win/win 
situatie voor alle partijen. Maar 
het is al achterhaald want aan de 
Rondweg zijn de haltes inmid-
dels aangepast en uitgebreid. Bij 
de gemeente had men dit eerder 
kunnen bedenken!”

Bakzeil
“Ook de lokale politiek laat ons 
behoorlijk in de steek,” vervolgt 
Peek. “Vóór de gemeenteraads-
verkiezingen hebben we gespro-
ken met de fracties van CDA, RVB, 
VVD (wethouder Schuurs), en 
D66. Iedereen vond dat deze si-
tuatie radicaal moest verande-
ren en men zou deze speerpun-
ten in de programma’s opnemen. 
Nu de nieuwe fracties eenmaal 
zijn geïnstalleerd haalt men bak-

zeil en haakt de een na de ander 
af. Dit zet je als bestuur van het 
comité wel aan het denken! Per-
soonlijk ben ik daarom diep te-
leurgesteld in de medewerking 
van de gemeente DRV. De ver-
antwoordelijke wethouder is naar 
mijn mening op generlei wijze 
het Actiecomité Padmosweg te-
gemoet gekomen. Ze heeft haar 
hakken in het zand gestoken en 
gaat door met het visieloos be-
sturen van onze fraaie gemeente. 
Zij moet in december 2017 toen 
het contract met Connexxion ver-
liep gedacht hebben ‘Zo, het aan-
tal bussen is gehalveerd, het pro-
bleem is opgelost’, maar zo werkt 
het niet. De Padmosweg is en 
blijft een zeer onveilige door-
gangsweg vol met vrachtauto’s, 
bussen, scooters en brommers, 
fietsers en wandelaars. Deze weg 
zal blijven schreeuwen om aan-
passingen om het verkeer veili-
ger te maken,” geeft Ad Peek tot 
slot aan die langs deze weg alle 
ondersteuners bedankt voor het 
vertrouwen en het bestuur veel 
succes toewenst in het streven 
de Padmosweg veiliger te ma-
ken. Overigens gaan de andere 
bestuursleden Marcel Wiebes en 
Olivier van Straelen wel door met 
het Actiecomité en de vraag is 
dus wie hen wil versterken. Kan-
didaten kunnen zich opgeven via 
telefoonnummer 0297-284498.

De vervoerder bepaalt
Wethouder Schuurs vindt het 
jammer dat Ad Peek door ‘haar 
toedoen’ stopt met het verde-
digen van de belangen voor de 
Padmosweg. “Maar het is niet 
zo dat als iemand vraagt dat al-
le bussen weg moeten er met-
een maar gezegd wordt ‘dat gaan 
we doen’. Als actiecomité kan je 
niet overal je zin in krijgen. Ove-
rigens is het aantal bussen dat op 

die route rijdt al behoorlijk afge-
nomen. Er zijn in Wilnis ook veel 
mensen op en in de buurt van 
de Padmosweg die heel blij zijn 
met die bussen. Ik snap overigens 
best de argumentatie van het Ac-
tiecomité dat er overdag weinig 
of geen mensen in de bussen zit-
ten, maar dat die op niks af wel 
blijven rijden. Wil je die een an-
dere route of minder laten rijden 
dan kan dat niet zomaar. Je hebt 
te maken met de busonderne-
ming door wie het traject en de 
dienstregeling zijn vastgesteld, 
maar ook de Provincie en inder-
daad, ook met Waternet.
Verder kan je niet aan de vervoer-
der vragen of hij een stel ande-
re kleinere busjes wil inzetten 
op routes door de woonwijken. 
Die zijn niet beschikbaar en ook 
al zouden we dat met elkaar wil-
len, kan dat niet zomaar omdat je 
dit weer op elkaar moet afstem-
men,” licht Schuurs desgevraagd 
toe. “Wij weten dat Waternet de 
Padmosweg wil ophogen, maar 
dat is nog lang niet aan de orde. 
Wij zitten bovendien vast aan de 
concessie en het routeplan. Dan 
kan je niet simpel tegen Syn-
tus zeggen dat we de route voor 
een proe�e gaan omgooien. Die 
zien ons aankomen… Het is er 
nog te vroeg voor. Pas als Water-
net de plannen echt gaat realise-
ren halen we Syntus en de Provin-
cie erbij om te kijken welke om-
leidingen er mogelijk of zelfs blij-
vend zijn. Niet eerder. Het is ove-
rigens niet alleen de Padmos-
weg waar geklaagd wordt. In om-
gekeerde zin zijn er in Mijdrecht 
juist veel klachten dat er über-
haupt geen openbaar vervoer is. 
Wij kunnen als gemeente wel on-
ze wensen en voorstellen inbren-
gen, maar de vervoerder bepaalt! 
We hebben echt wel ideeën hoe 
we het zelf ook graag zouden wil-

len, maar we zitten als gemeente 
vast aan afspraken.”

Voldongen feit
Ook heeft het actiecomité voor-
gesteld de oude busbaan te ge-
bruiken. Het voordeel van de ou-
de busbaan is dat deze er al ligt 
en dat die de dorpen Mijdrecht, 
Wilnis en Vinkeveen met elkaar 
verbindt. Alberta: “Dat is ook wel 
zo maar dat is niet meer moge-
lijk omdat de busbaan vorig jaar 
tot natuurgebied is verklaard. 
Bovendien rijdt er dan helemaal 
geen bus meer door de woonwij-
ken wat nu al minimaal is. Tevens 
ligt de busbaan te ver van de (be-
staande) woonwijken.
Alleen inwoners van de nieu-
we woonwijken De Maricken en 
Vinkeveld zouden ervan kunnen 
profiteren.” Ze zegt best begrip te 
hebben voor het probleem op de 
Padmosweg, maar voor het vol-
dongen feit te staan dat als daar 
geen bussen meer zouden kun-
nen rijden, waar dan wel in Wil-
nis? Op de keper beschouwd le-
nen de meeste wegen en stra-
ten er in de woonwijken zich niet 
voor. Blijven uitsluitend de door-
gaande wegen over, waarvan bij-
voorbeeld de Pastoor Kannelaan, 
Pieter Joostenlaan en de Pad-
mosweg onderdeel uitmaken. 
Mijdrecht kent hetzelfde euvel. 
“De huidige situatie is ook niet 
ideaal. Veel mensen gaan, ook in 
Mijdrecht, per fiets naar sommi-
ge bushaltes, maar als je een zwa-
re koffer bij je hebt laat je dat wel. 
Dan wordt het lopen… Al met al 
snap ik de frustratie van het Ac-
tiecomité heel goed en zou het 
wel een goede zaak vinden als 
we met elkaar in gesprek kunnen 
blijven. Wellicht liggen er toch 
oplossingen in het verschiet om 
bus- en zwaar verkeer op de Pad-
mosweg te minimaliseren.”

worden ingespeeld. Er moet een 
oplossing komen voor de jaren-
lange fileproblemen van de N201. 
Dagelijks staan er files bij de op- 
en afritten van de A2 en de bocht 
Mijdrecht. De Provinciale VVD 
fractie wil daarom een proef star-
ten met “smart mobility”. Dit zijn 
slimme digitale opties om ver-
voersbewegingen af te stemmen 
met als doel onderweg zo min 
mogelijk vertraging. Op het deel 
van de N201 rondom Schiphol 
doet de Provincie Noord-Holland 
al een proef met “smart mobili-
ty”. Het ligt voor de hand om dit 
door te trekken naar het deel van 
de N201 binnen de regio Utrecht.

Vrouwenmiddag 
Wilnis - Donderdagmiddag 19 ju-
li om 14.00 uur is er voor de 5e 
keer een Vrouwenmiddag met 
high tea in de blauwe tent in het 
Speelwoud Pieter Joostenlaan 24, 
Wilnis. Thema “Allemaal Power-
vrouwen!?” met als spreekster Ti-
ne Visser. Gratis toegang en high 
tea. Het wordt weer een inspire-
rende en gezellige middag. Al-
le vrouwen vanaf 18 jaar zijn van 
harte welkom

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 5 juli vond 
de 40e en laatste speelronde van 
dit seizoen in de Schutse plaats 
waaraan door 42 enthousiaste 
kaartliefhebbers werd deelgeno-
men. De laatste winnares werd 
deze avond Betty Verhaegh met 
een persoonlijk record van 7491 
punten waarmee ze twee zeer ge-
renommeerde kaarters de baas 
bleef. Een prestatie van formaat. 
Dré Verhoef werd namelijk met 
een puntenaantal van 7379 twee-
de terwijl Andre Borgman met 
7012 punten genoegen moest 
nemen met derde plaats.
Als laatste eindigde deze avond 

Mia Kenter. Met bloed zweet en 
tranen worstelde zij zich naar 
een score van 4833 punten. Door 
dit resultaat werd de poedelprijs 
haar deel. De hierbij behorende 
troostprijs, een fles wijn van uit-
zonderlijke kwaliteit, werd hier-
doordan ook aan het eind van de 
avond haar eigendom.

Marsprijzen
De marsenprijzen, bestaande 
uit een door DUO plant verzorgt 
prachtig bloemenboeket, waren 
deze avond voor Tinus Smit, Ge-
rard Compier, Maus de Vries en 
Hans Heere terwijl de cadeau-

bonnen, eveneens te besteden 
bij DUO plant, in deze catego-
rie gewonnen werden door Bet-
ty Verhaegh, Dora van der Steen, 
Joke Veenhof en Joke Rietbroek. 
De marsenprijzen bestaande uit 
een fles verrukkelijke wijn gingen 
deze keer naar Egbert Verkerk en 
Joke Veenhof. Alle winnaars van 
harte proficiat. Zaterdag 14 ju-
li wordt tot slot nog de jaarlijk-
se marathon gespeeld (inschrij-
ven niet meer mogelijk) waarna 
we na een zeer geslaagd seizoen 
er een poosje tussenuit gaan. Het 
seizoen 2018-2019 begint weer 
op donderdag 6 september ui-
teraard in de Schutse aan de Me-
rodelaan 1 te Uithoorn. Aanvang 
20.00 uur. Ook dan is iedereen 
weer van harte welkom.
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Na de zomer komen wij als In-
wonerscollectief concreet met 
zaken naar buiten. We kunnen 
u dan wat meer vertellen waar 
wij ons als Inwonerscollectief 
DRV mee bezig gaan houden 
en ook concreet wat dingen la-
ten zien. Wat wij voor de inwo-
ners gaan betekenen en welke 
rol wij gaan innemen in de lo-
kale economie en maatschap-
pij. Een stem waar echt naar 
geluisterd moet gaan wor-
den. Wij willen de inwoners 
een platform geven en aan het 
woord laten als het gaat om za-
ken die ons als inwoners raken. 
We willen dat we een stem krij-
gen als het gaat om lokaal be-
leid en dat er naar de inwo-
ners geluisterd gaat worden. 
Dat is immers wat er door de 
gemeente zelf als wens is ge-
schreven in de Maatschappe-
lijke Agenda (u kunt deze te-
ruglezen op de website van de 
gemeente). Het is daarbij wel 
van groot belang dat zoveel 
mogelijk inwoners het Inwo-
nerscollectief gaan steunen.
Het Inwonerscollectief is na-
melijk van en voor de inwo-
ners. Hoe meer  inwoners zich 
gaan verbinden doormiddel 

van het Inwonerscollectief des 
te sterker zal onze inwoners-
stem zijn die we kunnen gaan 
laten horen.
Hoe groter de achterban van 
inwoners des te sterker wordt 
de inwonerskracht. Omdat we 
nog niet echt naar buiten zijn 
getreden zijn we bij de inwo-
ners nog niet echt bekend. Een 
aantal inwoners heeft ons ech-
ter wel al weten te vinden. Wij 
noemen ze vrienden van het 
Inwonerscollectief DRV.
Tijdens de zomerweken wil-
len wij graag in deze column 
wat van deze inwoners aan het 
woord laten. Zij zullen op hun 
eigen manier vertellen wat zij 
vinden van het Inwonerscol-
lectief DRV.
De komende weken gaan wij 
dus al een beetje doen waar-
voor wij er straks uiteindelijk 
zullen zijn. Wij zijn er name-
lijk om de inwoners aan het 
woord te laten. 

Wilt u ook vriend(in) worden 
en/of meer weten over het In-
wonerscollectief DRV neem 
dan gerust contact met ons op 
door een e-mail te sturen naar: 
drv@inwonerscollectief.nl

Column van het Inwonerscollectief DRV 

Inwonerscollectief
laat de inwoners aan

het woord

Derk Boswijk gekozen tot 
lijsttrekker CDA Utrecht
Regio - De achterban van het 
CDA heeft maandagavond tij-
dens de Algemene Ledenver-
gadering het 29-jarige Statenlid 
Derk Boswijk uit Kockengen ge-
kozen tot lijsttrekker voor de ko-
mende Provinciale Statenverkie-
zingen in Utrecht in 2019. 
Derk Boswijk maakt sinds 2015 
deel uit van de Statenfractie van 
het CDA in de Provincie Utrecht. 
Hij is een van de woordvoerders 
op de portefeuille Milieu, Mobili-
teit en Economie. In het dagelijks 
leven is hij werkzaam als project-
ontwikkelaar bij een vastgoedbe-
legger. “Ik geloof dat we de uitda-
gingen waar deze provincie voor 
staat, het beste kunnen oplossen 
met de Utrechters zelf. Daarom 

moeten we coöperatieve initia-
tieven vanuit de samenleving sti-
muleren. Denk bijvoorbeeld aan 
het verlenen van zorg of het ge-
zamenlijk inkopen en opwekken 
van duurzame energie.”

Basisbehoefte
“Daarnaast ziet het CDA snel in-
ternet als een basisbehoefte, met 
name in het buitengebied. Dit 
biedt mogelijkheden voor digita-
le onderwijsontwikkelingen, zorg 
op afstand en de mogelijkheid 
om thuis te werken. Het stimu-
leert de lokale economie en de 
leefbaarheid van het platteland. 
Ook moet goed worden geke-
ken naar de koppeling tussen on-
derwijs en arbeidsmarkt. Werkge-

vers hebben soms de grootst mo-
gelijke moeite om gekwalifi ceerd 
personeel te vinden. Terwijl som-
mige opleidingen juist weer on-
voldoende aansluiten op de ar-
beidsmarkt. Deze provincie heeft 
structurele oplossingen om eco-
nomisch ook op langere termijn 
een topregio te blijven.”

Tevreden
DB-voorzitter Paul van den Big-
gelaar is tevreden met de keu-
ze van de leden. “Het CDA ziet in 
Derk een jonge, ambitieuze lijst-
trekker die de eigen achterban 
prima aan zich weet te binden. 
Maar die bovendien nieuwe kie-
zers, zoals jongeren en inwoners 
van de steden, voor het CDA zal 

weten te winnen. We zien de ko-
mende verkiezingen met vertrou-
wen tegemoet.”
Derk Boswijk wordt als nieuwe 
lijsttrekker het belangrijkste ge-
zicht voor het CDA bij de Provin-
ciale Statenverkiezingen op 20 
maart volgend jaar. Het CDA zal 
naar verwachting in november 
de gehele kandidatenlijst presen-
teren.

Verhalenroeitocht
op Botshol
Regio - Al eens meegeweest met 
één van de verhalenroeitochten 
op Botshol? Joke Dekker van ver-
telkring ‘De Schatkist’ en Elza Vis 
van ‘Binnenste-Buiten’ doen sa-
men nu al voor het 10e jaar deze 
speciale en unieke verhalenroei-
tocht in het bijzondere natuurge-
bied Botshol. Zij zoeken verhalen 
die passen in dit stille en sfeer-
volle waterrijke gebied. Het gaat 
niet om de kennis van alles wat 
er leeft maar om de beleving . Als 
je dit een keer wilt ervaren: tus-
sen het riet ‘aanleggen’, je handen 
niet snijden aan de rietstengels, 
de waterlelie zien bloeien  en de 
stem van de verhalenvertellers 
die je meenemen naar de diep-

te onder de waterspiegel of won-
derlijke verhalen weten over de 
bewoners rond en in de plas... 
geef je dan op! Deze tocht is op 
dinsdagavond 17 juli.
Halverwege leggen ze even aan 
bij een eiland om te genieten 
van een sapje en een hapje. De 
verhalenvertellers wisselen van 
boot en piepend knarsen de rie-
men en spat het water op in de 
smalle vaarten met de rietkragen. 
Je ziet en voelt het aan álles: de 
zomer is begonnen! Tijd: 19.00-
ca. 21.30 uur. Kosten: €9,- p.p. Af-
vaart: Roeibotenverhuur Verweij, 
Botshol 14, 1391 HP Abcoude
Opgeven: Joke Dekker-Booij, tel 
06-10814589.

De Ronde Venen Pas

De Ronde Venen - Pas wilde ik 
met mijn zoon een recreatie-
terrein uitzoeken aan de Krom-
me Mijdrecht om een klein ver-
jaardagsfeestje te houden: pick-
nick en zwemmen met een 
paar vriendjes. Nu blijken bei-
de recreatie-terreintjes uit mijn 
jeugd, namelijk de Brassem en 
de Snoek verkocht te zijn! Wij 
moesten vanuit Mijdrecht een 
enorm eind rijden om uiteinde-
lijk bij een terrein van Natuur-
monumenten vlak bij de Woer-
dense Verlaat terecht te komen, 
waarbij je nauwelijks in of uit 
het water kon komen. Er ligt een 
hoge aanlegsteiger voor boten. 
Daar wordt blijkbaar wel wat 
voor geregeld! Gelukkig lag er 
een boot en konden wij ons op-
trekken via een landvast.
 
Verkocht
De terreintjes zijn verkocht aan 
privépersonen, e.a., waardoor 
de burger nergens meer een 
mogelijkheid heeft om te recre-
eren aan de Kromme Mijdrecht. 
Behalve een ingebouwd stukje 
grasveld van 4 bij 4 meter vlak-
bij fi etsbrug De Hoef. Recrea-
tieterrein Heinoomsvaart lijkt 
daardoor buitengewoon druk 
te zijn geworden. Maar daar ko-
men vooral vissers. Stukjes na-
tuurgrond zijn er wel, maar daar 
is dan bijvoorbeeld sprake van 
moerasontwikkeling door de 
Stichting Bovenlanden. Een en-
kel klein terreintje biedt nog 
een mogelijkheid voor de fi ets, 
maar dan kan je er niet komen 
met de auto en heeft het geen 
mogelijkheid om in of bij het 
nabijgelegen water te komen 
door het hoge riet. Al dat riet 
maakt het trouwens ook bijna 
onmogelijk om ergens je plastic 
roeibootje te water te laten. De 
steigers die er zijn, zijn namelijk 
van particulieren of voor mo-
torbootrecreatie. Die laatste ligt 
vaak vol en/of heeft een te hoge 
steiger voor zwem- en of ande-
re activiteiten. 
 
Afgesloten
Nu hoorde ik van een boer dat 

het recreatieterrein bij Donker-
eindse bos ook al wordt afgeslo-
ten. Daar zetten wij ook regel-
matig een tentje neer voor een 
dagdeel of gaan er vissen. 
Wat een enorm jammerlijke 
ontwikkeling! Veranderd alles in 
massatoerisme en krijgen bur-
gers geen kans meer om rustig 
van openbaar water of natuur 
te genieten? Was het niet beter 
geweest om een actie te starten 
met als doel geld in te zamelen 
(bij burgers) of de handen ineen 
te slaan met groene gemeenten 
(als die er nog zijn) en de pro-
vincie?
Stop de verkoop van natuur aan 
privépersonen (zoals ook het 
geval in de Vinkeveense Plas-
sen), maar ook aan commer-
cieel geïnteresseerden. De rij-
ken worden zo steeds rijker en 
goedkope recreatiemogelijkhe-
den verdwijnen. Bijzonder kwa-
lijk, omdat wij en vele ande-
ren er zo vele jaren zoveel ple-
zier van hebben gehad en nog 
van zouden kunnen hebben. Ik 
zou deze recreatiemogelijkheid 
voor gezinnen met kinderen 
en de jeugd niet hebben willen 
ontnemen! Dan maar weer ga-
men of op de bank?
 
Kopie
Ik heb een kopie gestuurd naar 
de gemeente De Ronde Venen 
en de Provincie Utrecht. Niet zo-
dat het balletje vervolgens door 
kan worden gespeeld, maar om 
er gezamenlijk werk van te ma-
ken en deze ontwikkeling on-
gedaan te maken. Het allererg-
ste is eigenlijk nog dat je als bur-
ger geen inspraak hebt gekre-
gen en je het - eenvoudig in de 
buurt - ‘groen en gezond’ kun-
nen recreëren wordt ontno-
men. Al met al een gemiste kans 
voor de ontwikkeling van deze 
regio en de inwoners ervan, ze-
ker met dit mooie weer! Ik zie uit 
naar een kentering in deze kapi-
talistische ontwikkeling, waar-
voor ook Piketty en Raworth 
waarschuwen.
  
Saskia Rosdorff 

LEZERSPOST

Stop toch de verkoop van 
recreatieterreinen aan 

particulieren!

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te in-
formeren. 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 inter-
views worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van 
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergade-
ring of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij om-
dat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt ge-
maakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoorde-
lijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat on-
ze redactie een standpunt inneemt.

Zwaargewonden met 
aanrijding met bus
Regio - Mijdrecht – Zaterdagmid-
dag heeft er een ernstig ongeluk 
plaats gevonden tussen een lijn-
bus en een auto. De buschauf-
feur reed, met een lege bus, over 
de busbaan richting Uithoorn. 
De automobilist sloeg af vanaf 
de N2012 en wilde naar de Mid-
denweg. Hierbij zag de chauff eur 
blijkbaar de bus over het hoofd. 
De bus ramde de auto op volle 
snelheid in de fl ank en kwam zelf 

op de vangrails terecht. De chauf-
feur uit de auto kon vrij snel uit 
zijn zwaar beschadigde auto wor-
den bevrijd, de buschauff eur ech-
ter zat ernstig bekneld achter zijn 
stuur en moest door de brand-
weer uit zijn benarde positie wor-
den bevrijd. Ook de traumahe-
likopter kwam ter plaatsen. Bei-
de chauff eur zijn ernstig gewond 
overgebracht naar een zieken-
huis. (foto’s: Jan Uithol)

Tuinconcert “Zingen in Beeld”
Regio - Op zaterdagmiddag 14 
juli vindt het unieke Tuincon-
cert “Zingen in Beeld” plaats op 
het prachtige landgoed Stroom-
zicht in De Hoef. Greetje de Haan 
treedt regelmatig op met haar 
gevorderde leerlingen om hen 
een podium te bieden, waardoor 
ze zich verder kunnen ontwikke-
len als zanger(es). Voor dit con-
cert heeft Greetje beeldend kun-
stenares Marjolein Berger-Vos 
van IntoTuition uitgenodigd om 
gezamenlijk een concert te ge-
ven. Zij zijn beiden aangesloten 
bij het netwerk van kunstenaars 
Kunst Rond De Venen. Beelden, 
gedichten en zang worden de-
ze middag samengebracht om 
elkaar nog meer te laten stralen. 
Marjolein vertelt het verhaal van 
een van haar beelden en draagt 
het bijbehorende gedicht voor.

Vervolgens wordt door de ta-
lentvolle leerlingen van Gree-
tje, o.a. Annemarie Stolwijk, Ca-
thelijn Gelderloos, Zoë Fokker, 
Petri Hofsté, Wilma Schoenma-
ker, Carin Bremer en een ensem-
ble, een passend lied gezongen. 
Liederen als Mag ik dan bij jou, 
Back to Black, The Rose, The Hal-
leluja Song, On my own zullen zo 
nog intenser worden beleefd in 
de heerlijke tuin van Stroomzicht, 
terwijl de beelden en gedichten 
van Marjolein dieper zullen door-
dringen.

Welkom
U bent vanaf 16.00 uur welkom 
voor een kop koffi  e of thee. Om 
16.30 uur begint het concert, dat 
rond 18.00 wordt afgesloten met 
een borrel. De entree aan de kas-
sa is €8,50 voor volwassenen en 
€6,50 voor kinderen tot en met 16 
jaar (graag gepast betalen). Als u 
vooraf kaarten bestelt, zijn de be-
dragen respectievelijk €7,50 en 
€5,-. U kunt uw bijdrage overma-
ken naar NL65INGB0002530065 
t.n.v.. G. W. de Haan o.v.v. naam 
en aantal kaarten voor volwas-
senen/kinderen. Voor informatie: 
e-mail g.w.dehaan@outlook.com 
of bel 06-20743560. Het adres 
van Stroomzicht is Westzijde 50, 
1426 AT De Hoef. Aan de achter-
zijde van Stroomzicht is voldoen-
de parkeerruimte voor auto’s en 
fi etsen. U bent zaterdag 14 juli 
van harte welkom!
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Pieter Heiliegers,
burgemeester van Uithoorn

Uithoorn - Sinds 1 maart is Pieter 
Heiliegers waarnemend burge-
meester van Uithoorn. De Com-
missaris van de Koning in Noord-
Holland, Johan Remkes, heeft 
hem tijdelijk op deze plaats be-
noemd. Maar dan missen we 
wat in de kopregel… “Nee dat 
is juist,” laat de ‘waarnemende’ 
eerste burger weten tijdens een 
gesprek wat wij recentelijk met 
hem hadden. “Dat ‘waarnemend’ 
is weliswaar formeel, maar zo 
voel ik dat zelf niet. Mijn karak-
ter is dat ik altijd ergens 100 pro-
cent voor ga; dus voel ik mij zo 
lang ik hier ben gewoon ‘burge-
meester van Uithoorn’. En zo wil 
ik mij ook profileren.” Aldus een 
vastberaden en een altijd on-
berispelijk ogende Pieter Heilie-
gers. Een man die in zijn vrije tijd 
van fietsen houdt en ‘en passant‘ 
een rondje Uithoorn en De Kwa-
kel reed om zich te oriënteren, 
maar tevens vast te stellen dat 
Uithoorn een mooie langgerekte 
gemeente is met veel sierteelt-
mogelijkheden en interessante 
industrie. Zich tevens realiserend 
dat er nog veel te doen is om Uit-
hoorn als woonplaats voor de in-
woners nóg aantrekkelijker te 
maken met mooie pleinen en 
een goed onderhouden openba-
re ruimte met plaats voor culture-
le activiteiten en kunst. Niet in de 
laatste plaats ook om Uithoorn 
goed bereikbaar te houden met 
eigen transportmiddelen, waar-
bij echter ook het openbaar ver-
voer een grote rol moet spelen 
en hij de komst van de Amstel-
tram daarbij zeker toejuicht. Hei-
liegers zegt een ‘mensenburge-
meester’ te zijn. Met aandacht en 
visie voor het wel en wee van alle 
inwoners, ongeacht in welke ge-
meente hij wordt aangesteld. Ze-
ker met het oog op hen die het 
moeilijk hebben en geholpen 
moeten worden.

Vier maanden
Pieter Heiliegers is nu zo’n vier 
maanden burgemeester en als 
zodanig ook actief. Talrijke inwo-
ners zouden het naar hun zeg-
gen op prijs stellen als zij wat 
meer over deze burgemeester 
zouden weten, ook al is hij hier 
maar tijdelijk. Een aantal inwo-
ners kent hem al van nabij, onder 

Burgemeester Pieter Heiliegers ‘in-
formeel’ op kantoor

Respect en begroeting met o.a. Simon Toenbreker tijdens de Veteranen-
dag

Een vrolijke burgemeester bij de afsluiting van de Avond4daagse

Humoristisch afscheid van raadsleden, zoals bij Daniel Wolffensperger

Op bezoek bij de 101-jarige Bram Boerman in het Hoge Heem

Voorzitter van de gemeenteraad en het (nieuwe) college Lintjesregen 2018

naadloos aan te voldoen, zou 
u dan overwegen om ook te 
solliciteren? Of ambieert u 
liever een grotere gemeente?
“Ik hou van een open en eerlij-
ke communicatie. Maar het res-
pect voor de Vertrouwenscom-
missie noopt mij ertoe hierover 
niets te zeggen. Dat is een eer-
lijk antwoord. Of het nu een gro-
te of kleine gemeente is maakt 
mij niet uit. Je gaat ervoor en dat 
betekent natuurlijk ook dat, waar 
je ook wordt benoemd, er gaat 
wonen. Dan wil ik ook in die ge-
meenschap wonen en leven. Je 
moet als burgemeester onder-
deel zijn van de samenleving wil 
je overal contact mee kunnen 
hebben. Verder moet het goed 
voelen om daar wat te kunnen in-
brengen en zijn er ook dingen te 
doen? Een gemeente waar niets 

andere bij het afscheid nemen 
van raadsleden na de gemeen-
teraadsverkiezingen in maart dit 
jaar, de installatie van de nieuwe 
raad, het uitreiken van Koninklij-
ke Onderscheidingen en als voor-
zitter van enkele raadsvergade-
ringen. Maar ook bij verscheide-
ne representatieve activiteiten 
binnen en buiten het gemeente-
huis. Echter een groot deel van 
de inwoners kent hem nauwelijks 
dan alleen van foto’s in de krant.

Kunt u om te beginnen iets 
over uzelf vertellen?
“Mijn naam is Pieter Jacobus Hei-
liegers en fungeer sinds februa-
ri 2013 tot uiterlijk 1 januari 2019 
als burgemeester van Haarlem-
merliede en Spaarnwoude. Ik ben 
geboren op 9 januari 1963 in Wijk 
aan Zee (Velsen), ben opgegroeid 
in Haarlem maar woon al gerui-
me tijd in Spaarndam. Ik ben ge-
trouwd met José en heb drie vol-
wassen kinderen, een dochter 
(Anouk) en twee zonen (Niels en 
Koen). Destijds ben ik opgeleid 
in de technische sector, waaron-
der elektrotechniek, elektroni-
ca met daarnaast marketing en 
ICT. In dat genre heb ik tot 2008 
een hele tijd in het bedrijfsle-
ven gewerkt. Liefhebberijen? Ja, 
die hebben we. Mijn vrouw en ik 
zijn liefhebbers van kunst en cul-
tuur. We verzamelen via Kunstuit-
leen kunstwerken van voor ons 
favoriete schilders en bezoeken 
vaak het theater. Daarnaast heb 
ik net als mijn voorgangster iets 
met eten… Ik kook graag, maar 
dan wel privé, niet voor TV. En 
om de calorieën er weer af te krij-
gen doen we dat met (intensief ) 
wandelen, fietsen, zwemmen en 
soms met een balletje slaan op 
het golfterrein.”

Hoe en wanneer bent u 
in dit bestuurlijke traject 
terecht gekomen?
“Naast kunst en cultuur heb ik 
altijd iets gehad met mens en 
maatschappij, waarbij je het po-
litieke raakvlak niet kunt mijden. 
Al doende ben ik lid van de VVD 
in Haarlem geworden omdat het 
liberale aspect mij erg aansprak. 
Daar werd ik op de kieslijst ge-
plaatst. Stilaan ben ik naar een 
steeds hogere plaats opgeklom-

men omdat andere kandidaten 
verhuisden, door ziekte moes-
ten afhaken en dergelijke. Vanwe-
ge een verkiesbare plaats ben ik 
in 2008 in de gemeenteraad ge-
komen waar ik Maarten Divendal 
als wethouder tegenkwam die nu 
burgemeester is van De Ronde 
Venen. Die kant ging het bij mij 
ook op toen ik in 2010 wethouder 
werd in de gemeente Haarlem 
waarop in 2013 het burgemees-
terschap volgde van Haarlem-
merliede en Spaarnwoude. Ik kan 
zeggen dat het openbaar bestuur 
een mooi vak is waarin ik mij uit-
stekend thuis voel. Bovendien is 
het dicht bij mensen.”

Wat vindt u van Uithoorn 
als gemeente? Is die 
gevoelsmatig ‘introvert’ of 
juist uitdagend voor u?
“Nou zeker het laatste! Ik vind bij-
voorbeeld De Kwakel een ener-
giek en eigenstandig dorp. Dat 
vergelijk is nog wel eens met 
Spaarndam. Daar heb je ook heel 
veel zelfredzaamheid en men-
sen die elkaar helpen. Een hech-
te gemeenschap. In vind dat uit-
dagend om te blijven stimuleren. 
Uithoorn heeft verschillende wij-
ken met eigen kenmerken. Maar 
ik ben van mening dat dit nog 
hechter kan. Dat uit zich in de Eu-
roparei met de nieuwbouw tus-
sen de flats waardoor de wijk zich 
sterker zal profileren. Ik ben ook 
een voorstander van kunst in de 
openbare ruimte, met bankjes in 
een groene omgeving waar men-
sen elkaar kunnen ontmoeten en 
genieten van de omgeving. Daar 
zou de gemeente nog wel wat 
beter in kunnen zijn. Nog even af-
gezien van wat er allemaal nog 
aan plannen moet worden uitge-
voerd die nu nog op achterstand 
staan. Maar daar wordt door het 
college aan gewerkt. Wat ik ook 
mooi vind aan Uithoorn is de hoe-
veelheid industrie en de variëteit 
daarvan. Dat kweekt weer werk-
gelegenheid en is een ‘binder’ 
naar het dorp toe. Waar we nog 
meer trots op mogen zijn als ge-
meente is het aanbod aan kwe-
kerijen in de sierteeltsector. Bij-
zonder is ook dat Uithoorn aan 
de Amstel zich profileert als een 
plaats waar ook de toerist zich 
thuis voelt. Aan de rivier gele-
gen is bijvoorbeeld de Waterlijn 
een aantrekkingspunt van jewel-
ste. Maar de omgeving leent zich 
ook prachtig voor fietstochten. 
Kortom, Uithoorn met De Kwakel 
is een gemeente die waard is om 
goed te besturen voor het welzijn 
van alle inwoners, de economi-
sche bedrijvigheid en in het licht 
van het toeristische aspect.”

Momenteel bent u 
burgemeester van 
Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude. Niettemin 
bent u regelmatig in 
Uithoorn. Zijn beide functies 
zo goed te combineren?
Ja hoor. Helemaal omdat bei-

de gemeenten straks opgaan in 
Haarlemmermeer en er nu al ta-
ken worden overgeheveld. Van-
af 1 januari dit jaar zijn ook alle 
ambtenaren al overgegaan. We 
maken in voorkomende geval-
len gebruik van de diensten van 
Haarlemmermeer. Verder maken 
we ook geen nieuw beleid meer. 
Uitsluitend lopende zaken wor-
den afgehandeld. Ook de wet-
houders hebben daardoor meer 
tijd waardoor ik een aantal van 
mijn taken heb kunnen overhe-
velen. Daarom kan ik veel tijd be-
steden in en aan Uithoorn.”

Houdt dat ‘waarnemend’ nu 
ook een beperking van de 
functie in? Bedoeld wordt dat 
u slechts oppervlakkig op de 
zaken hoeft in te gaan die 
in uw portefeuille zitten?
“Zeker niet! Ik ga 100 procent er-
gens voor wanneer ik als bur-
gemeester wordt aangesteld, of 
je dit nu ‘waarnemend’ bent of 
‘kroonbenoemde burgemeester’, 
kortom je bent burgemeester. Je 
hebt alle bevoegdheden en de 
dingen die je moet doen voor de 
bevolking. Je kunt niettemin een 
keuze maken als waarnemend 
burgemeester om alleen de win-
kel draaiende te houden, maar 
dat doe ik niet. Als ik ergens voor 
ga, doe ik het met vol gas. Dan 
kom ik tot mijn recht. Maar ik heb 
dit eerst wel met de fractievoor-
zitters besproken en daar werd 
volmondig ja op gezegd. Dat be-
tekent bijvoorbeeld dat bij de be-
stuurlijke vertegenwoordiging 
die ik heb voor Duo + daar ook in-
tensief op wordt ingezet.”

Is het niet moeilijk om 
bij twee verschillende 
gemeenteraden telkens de 
knop te moeten omzetten 
bij een raadsvergadering?
“Als voorzitter van de raad moet 
je altijd goed op de bok blijven 
zitten en in de gaten houden hoe 
de raadsleden positie nemen in 
het debat; dat het debat ook tot 
uiting komt en dat iedereen zijn 
woord kan doen. Iedereen is ge-
lijkwaardig en ze moeten alle-
maal de ruimte krijgen om hun 
woord te doen. Daarbij wordt het 
‘luchtig’ als ook het stukje humor 
niet onbenut wordt gelaten. Het 
verschil tussen beide raadsverga-
deringen is dat de mores hier an-
ders is dan in mijn gemeente.”

Sinds kort is er een vacature 
opengesteld voor een 
nieuwe burgemeester van 
Uithoorn. Daarvoor is een 
profielschets opgesteld. Stel 
dat u het gevoel hebt daar 

te doen is moet je mij niet naar-
toe sturen. Ik houd er van dingen 
in gang te zetten en te volbren-
gen.”

Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude gaan op 
1 januari 2019 op in 
een grotere gemeente 
Haarlemmermeer. Dan houdt 
uw burgemeesterschap 
daar op. En wat gaat u 
dan doen mocht u geen 
bestuurlijke functie hebben 
in een andere gemeente?
“Formeel is bij de wet geregeld 
dat de burgemeester van die ge-
meente dan eervol wordt ontsla-
gen. Het eindigt voor mij dan op 
31 december dit jaar. Vóór die tijd 
moet ik mij oriënteren en een be-
slissing over mijn verdere toe-
komst nemen.”
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Negen tips om het inbraakrisico tijdens je vakantie te verkleinen
“Blijf van de zomer maar liever thuis”
Regio - Met de huidige zomer-
se dagen slaat bij velen de twij-
fel toe. Gaan we wel weg van huis 
of wordt het dit jaar ‘Balkonia’ of 
‘Auszuhause’? Niet alleen het 
prachtige weer blaast die over-
wegingen nieuw leven in, ook de 
vrees voor inbraken speelt wel-
licht een rol. Vooral bij degenen 
die al eens een inbraak(poging) 
meemaakten. Volgens Coen 
Staal, voorzitter van de Natio-
nale Inbraakpreventie Weken 
(NIPW), hakt het er flink in als je 
terugkomt van vakantie en ziet 
dat je hele huis overhoop is ge-
haald: “Jaarlijks overkomt dit on-
geveer 15.000 vakantiegangers. 
Ook al treft zo’n 75% van de in-
braakslachtoffers snel maatrege-
len met betere sloten of plaat-
sing van een alarminstallatie, bij 
het naderen van de vakantie slaat 
de twijfel toch weer toe. Hebben 
ze wel voldoende gedaan? Wel of 
toch maar niet gaan?” Met de ne-
gen tips in dit bericht maak je het 
de inbreker al heel wat moeilijker 
en ga je een stuk geruster op va-
kantie.

Overduidelijk niemand thuis
De gelegenheidsinbreker ope-
reert vaak in zijn eigen wijk. Hij 
loopt daar rond en ziet al snel 
of iemand niet thuis is. Staal: ”Ik 
loop zelf ook regelmatig een 
rondje door de wijk en zie met-
een of mensen thuis zijn of niet. 
Zeg nou zelf: het valt toch op als 
er dagenlang ’s avonds maar één 
lampje in de woonkamer brandt. 
Of de lamellen of gordijnen ook 
overdag dicht zijn. Wanneer je 
(als inbreker) naar de voordeur 
loopt en vervolgens stapels post 
en kranten zichtbaar op de deur-
mat ziet liggen, dan is het toch 
vrij duidelijk dat er niemand thuis 
is?” Staal vervolgt: “Soms schakelt 
men buren of vrienden in om op 
het huis te passen. Zij halen dan 
de post van de deurmat en sor-

teren die keurig in het zicht op 
de eettafel. Een duidelijk signaal 
dat de bewoners weg zijn. Een in-
breker heeft derhalve alle tijd om 
zich toegang tot je huis te ver-
schaffen en de spullen waar je zo 
aan gehecht bent, mee te nemen. 
De ring die je van je ouders hebt 
gekregen of je laptop met alle va-
kantiefoto’s, om maar eens wat te 
noemen!”

Zes van de tien voordeursloten 
en zeven van de tien 
achterdeursloten (zeer) slecht
Je vergroot de kans op inbraak 
aanzienlijk wanneer je, zoals hier-
boven beschreven, zo overduide-
lijk laat zien dat er niemand thuis 
is. Inbrekers komen meestal bin-
nen via de achter- of voordeur. 
Een ervaren inbreker ziet in een 
oogopslag of een achterdeurslot 
een ‘makkie’ is of dat het een zwa-
re klus gaat worden. Meestal kiest 
hij voor de makkelijkste optie, en 
laat de beter beveiligde huizen 
aan zich voorbij gaan. In de zomer 
heeft hij tenslotte keus te over: er 
zijn veel mensen voor langere tijd 
van huis.
Onderzoek* wijst uit dat maar 
liefst 60% van de voordeuren een 
zodanig slecht slot of beslag heeft 
dat een inbreker met wat gereed-
schap in 1 à 2 minuten binnen is. 
En dán heeft hij volop tijd om op 
zoek te gaan naar jouw waarde-
volle spullen. Met achterdeuren is 
het zelfs nog slechter gesteld: ze-
ven op de tien sloten zijn niet echt 
inbraakwerend te noemen.

Negen tips om met een veilig 
gevoel op vakantie te gaan
Voor iedereen geldt: maak het in-
brekers nooit makkelijk, zéker niet 
tijdens de vakantie.
Om straks met een gerust gevoel 
naar je vakantiebestemming af te 
reizen, heeft de stichting Nationa-
le Inbraakpreventie Weken negen 
slimme tips voor je:

•	 Plaats	 nieuw	 beslag	 met	 an-
ti-cilindertrekbeveiliging op 
je voor- en achterdeur. Inbre-
kers zien dat op afstand en 
denken al snel dat de rest van 
het huis ‘ook wel goed bevei-
ligd’ zal zijn. Zo vlak voor de 
vakantie ben je misschien best 
druk, maar het blijft lang licht. 
Voor dit klusje heb je vaak en-
kel een goede schroevendraai-
er nodig. Doe sowieso eerst de 
inbraakpreventiecheck op de 
website van de NIPW: www.
inbraakmislukt.nldan weet je 
meteen wat je moet doen in 
jouw situatie.

 Verwijder vervolgens het hui-
dige beslag van je deuren, ga 
naar een bouwmarkt, sleutel-
specialist of ijzerwarenspeci-
aalzaak en koop voor 50 tot 
60 euro per deur nieuw beslag 
met 3 SKG-sterren. Nu heb je 
echt een veel grotere kans 
dat inbrekers jouw huis zullen 
overslaan.

•	 Vraag	iemand	om	de	post,	re-
clamedrukwerk en kranten re-
gelmatig weg te halen. Laat ze 
niet in stapeltjes op tafel leg-
gen, maar vraag de vriend of 
buur om ze uit het zicht, bij-
voorbeeld in een kast op te 
bergen.

•	 Zet	 een	 tijdschakelaar	 op	 al-
le lampen die normaliter ’s 
avonds aan zijn en stel ze in op 
verschillende tijdstippen. Laat 
de lamp in de slaapkamer nog 
een kwartiertje aan nadat al-
le lampen in de woonkamer 
al uit zijn. Tegenwoordig heb 
je lampen die via een router 
verbonden zijn met een appje. 
Hiermee kun je veel verlich-
ting op het door jou gekozen 
tijdstip aan en uit laten gaan. 
Helemaal automatisch en echt 
van deze tijd. Ook handig als 
je gewoon thuis bent. Staal: 
“Slechts 40% van de onder-
vraagden in ons onderzoek* 

besteedt hier aandacht aan, 
eigenlijk veel te weinig.”

•	 Doe	 je	 je	 lamellen	 of	 gordij-
nen normaal gesproken hele-
maal dicht bij het slapengaan, 
verander dat dan een paar we-
ken voordat je op vakantie 
gaat. Laat ze half open zodat je 
overdag en ’s avonds wel naar 
binnen kunt kijken, maar geen 
zicht hebt op de hele kamer. 
Kijkt een inbreker stiekem naar 
binnen, dan overziet hij niet de 
complete ruimte.

•	 Berg	 juwelen	 en	 andere	 kost-
baarheden op. “Ons onder-
zoek geeft aan dat ongeveer 
een op de drie dat doet”, vol-
gens Staal. “Liefst natuurlijk in 
een gecertificeerde kluis. Op-
vallend is dat een op de tien 
dat al doet. Na een inbraak 
stijgt het percentage daaren-
tegen naar ruim het dubbele. 
Immers, het laatste wat je wil, 
is het nog een keer meema-
ken.”

•	 Maak	je	vuilcontainer	met	een	
hangslot vast of plaats ze in de 
schuur of berging. Inbrekers 
gebruiken ze als ‘opstapje’ om 
het vaak veel minder goed be-
veiligde slaapkamerraam met 
een koevoet open te breken. 
En in negen  van de tien geval-
len liggen juist daar de juwe-
len en andere kostbaarheden 
‘verstopt’.

•	 Ruim	 je	 woonkamer	 en	 keu-
ken juist niét perfect op. Laat 
een kopje op tafel staan of wat 
afwas op het aanrecht. En leg 
een tijdschrift of open boek op 
tafel, alsof je zo weer verder 
kunt gaan lezen.

•	 Vraag	een	van	je	buren	om	een	
oogje in het zeil te houden.

•	 Post	niet	 teveel	op	social	me-
dia waaruit blijkt dat je lange-
re tijd niet thuis bent. Of stel 
je privacy-instellingen van Fa-
cebook zodanig in dat alleen 
goede vrienden en familiele-
den je kunnen volgen.

* Onderzoek van de stichting Nati-
onale Inbraakpreventie Weken on-
der 788 huishoudens in maart 2018

Daar zijn die karren niet voor
Mijdrecht – Zo nu en dan vraag 
je je wel eens af, weten de men-
sen nog wel wat hoort en wat 
niet hoort. Vroeger stond Neder-
land bekend als een ‘proper’ volk. 
Straten keurig, stoepje voor het 
huis onkruidvrij, stoepjes werden 
op	 vrijdag	 nog	 geboend.	 Rot-
zooi werd opgeruimd. Maar te-
genwoordig smijt het gros van 
de mensheid alles achter zich op 
de grond. En als ze het dan nog 
een beetje opruimen, zij het dan 
in een boodschappenkarretje van 
AH, waar het natuurlijk niet voor 
bedoeld is, maar dan wordt het 
achter in het pad gezet en daar 

blijft het dan ook staan. Deze vol-
le kar staat er al maanden.
Je kan niet eens meer normaal 
via het achterpad naar je huis ko-
men. Als er wat van wordt gezegd 
tegen de persoon die het heeft 
gedaan, kun je een grote mond 
krijgen. Bel je de politie dan zegt 
die ‘dat pad is van de woning-
bouw, dus niet onze taak om hier 
op te treden. Dan maar AH ge-
beld, die hebben uiteindelijk toe-
gezegd dat ze het gaan oprui-
men, (is nog niet gebeurd). Maar 
het is toch van de gekke, dat een 
ander weer de troep van de aso 
kan opruimen.

Plaswijk bedankt gemeente en 
aannemer met straatfeest
Vinkeveen - De afgelopen 9 
maanden zijn er in Plaswijk 1-33 
bergen werk verzet.  Na een lan-

ge voorbereiding, gestart met 
een eerste schouw op 3 juni 
2014, het begin van de uitvoe-

rende werkzaamheden op dins-
dag 15 augustus 2017,  kan ge-
constateerd worden werkzaam-

heden zijn afgerond. De comple-
te ondergrond van de toegangs-
weg werd uitgegraven tot soms 
wel 180 cm diep, opgevuld met 
ligt vulkaangesteente, vier brug-
gen vervangen, riool, straatver-
lichting en andere leidingen ver-
nieuwd. De huizen bleven bereik-
baar via een pontonbruggen ze-
ker met de steeds zeer vriendelij-
ke hulp van de uitvoerders.
De wijze waarop de medewer-
kers van de van de Gemeente De 
Ronde	 Venen	 en	 medewerkers	
AW	 RIJNEVELD	 INFRA	 	 dit	 pro-
ject hebben voorbereid en uitge-
voerd is door de bewoners una-
niem zeer gewaardeerd. De be-
woners van Plaswijk 1 -33 be-
dankte op donderdag 28 juni de 
medewerkers van de aannemer 
en	 de	 Gemeente	 De	 Ronde	 Ve-
nen met een druk bezocht straat-
feest en barbecue ter afsluiting 
van de herinrichting toegangs-
weg Plaswijk 1 – 33 te Vinkeveen. 
AW	 Rijneveld	 Infra	 heeft	 wat	 de	
bewoners van Plaswijk 1- 33 be-
treft duidelijk aangetoond te be-
schikken over vakkundige men-
sen met veel verstand van zaken, 
met een zeer flexibele organisa-
tie, gewend zijn om snel te scha-
kelen en altijd garant staan voor 
vakwerk en hoge kwaliteit.





Uithoorn - Zaterdag 14 juli wordt 
de Wilhelminakade in Uithoorn 
weer het toneel van de tweede 
editie van een ongekend muziek-
spektakel. Op een podium van 10 
bij 15 meter op de evenementen-
steiger verschijnt een groot trans-
parant theater met daar tegen-
over een tribune voor bijna 400 
gasten die allemaal getuige kun-
nen zijn van Voice Kids Amstel-
Proms en het AmstelProms Con-
cert. Een orkest van meer dan 65 
muzikanten, een koor van bij-
na 100 zangers, 40 kinderen die 
zingen en dansen en 13 solisten 
gaan voor u een heerlijk avond-
je muziek verzorgen. Dit jaar een 
echt ‘proms’thema; klassiek en 
pop ontmoeten elkaar in heer-
lijke nummers als ‘Barcelona’ van 
Freddy Mercury en Montserat Ca-
ballé, het indrukwekkende ‘Oh 
Fortuna’ maar ook prachtige du-
etten en lekkere meezingers. 

Programma
Om 16.00 uur starten we met Voi-
ce Kids AmstelProms. Een wed-
strijd waarin kinderen tot 15 jaar 
hun kunnen laten zien op het 
grote podium voor een deskun-
dige jury. De winnaar van Voice 
Kids AmstelProms mag een op-
treden geven tijdens het Amstel-

Proms Concert. Dit concert start 
om 20.30 uur en daartussen al-
leen maar gezelligheid! Zangeres 
Juuzz zal optreden en heel veel 
lekkere muziek. Dat alles onder 
het genot van heerlijke hapjes en 
drankjes verkrijgbaar bij de diver-
se tentjes van Geniet aan de Am-
stel, De Viskeuken, La Nuova Riva 
en De Spaanse Schuur. Drankjes 
natuurlijk van Café De Gevel. Dit 
alles met als decor een heerlijk 
(ondergaand) zonnetje en onze 
mooie Amstel. Het AmstelProms 
Concert zal offi  cieel worden ge-
opend door wethouder Ria Zijl-
stra.

Solisten
Tijdens het concert zullen naast 
het AmstelProms Koor, het Am-
stelProms Orkest en Xing&Dance 
Kids AmstelProms ook diverse re-
gionale zangers en zangeressen 
optreden: Kamiel Kluft, Benthe 
Jansen, Mirelle Verheijen, Simon 
Prins, Deyan Kuijpers, Lida Straat-
hof, Marieke Somsen, Nick v.d. Ja-
gt, Ireen van Bijnen, Bart Poort, 
Arnold Auée, Eric Olij en Michèle 
Karamat Ali.

Een evenement voor jong 
en oud
Marco Lesmeister, voorzitter van 

AmstelProms: “Het mooie van dit 
evenement is dat het geschikt is 
voor jong en oud. In de middag 
zullen veel ouders en kinderen het 
evenement bezoeken tijdens Voi-
ce Kids AmstelProms maar ook de 
opa’s en oma’s zullen natuurlijk 
van de partij zijn om hun kleinkin-
deren aan te moedigen. In de mid-
dag is de tribune gratis toeganke-
lijk. Het avondprogramma is ge-
schikt voor iedereen. In Uithoorn 
worden veel evenementen geor-
ganiseerd voor jong volwassenen. 
Dit evenement is ook heel toegan-
kelijk voor ouderen. Er zijn (gratis) 
staanplaatsen op de kade maar er 
kunnen ook kaarten voor de tri-
bune besteld worden. Een tribu-
ne met kuipstoeltjes en er loopt 
bediening rond voor de drank-
jes. Dat maakt het evenement ook 
voor de mensen die niet de he-
le avond kunnen staan toeganke-
lijk. We hebben goed geluisterd 
naar de feedback van vorig jaar, 
dit jaar hebben we extra aandacht 
besteed aan het geluid en een tri-
bune met kuipjes ipv bankjes.” Het 
belooft dus weer een prachtig 
evenement te worden voor Uit-
hoorn en omstreken. Wees erbij, u 
zult er geen spijt van krijgen! Kaar-
ten voor de tribune en extra infor-
matie: www.amstelproms.nl

14 11 juli 2018

Meer dan 200 artiesten op 
podium bij Amstelproms Concert
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Weer mooie podium-
plaatsen voor UWTC wielren

Regio - UWTC handbiker Tim de 
Vries uit Vinkeveen deed het su-
per bij de wereldbeker wedstrijd 
in Emmen. Vrijdag won hij de tijd-
rit over 16 km’s. Het was een pitti-
ge tijdrit omdat er behoorlijk wat 
wind stond. Op zaterdag won hij 
tevens de wegwedstrijd na een 
bloedstollende wedstrijd. 

Omloop der Zevenheuvelen
Bart de Veer en Bas de Bruin trok-
ken vol goede moed, op zondag 
8 juli, naar Berg en Dal om daar 
de Omloop der Zeven Heuvelen 
te rijden. Een ronde van ruim 10 
kilometer door het grensgebied 
met Duitsland met naar Neder-
landse begrippen redelijk wat 
hoogteverschil. Met bijna 150 
coureurs (amateurs/sportklasse) 
aan de startlijn was het dringen 
geblazen in de bochten, maar  
Bart en Bas konden zich gemak-
kelijk handhaven in de klimme-
tjes. Er werd wel goed doorgere-
den, maar een gebrek aan wind 
en misschien een gebrek aan ver-
trouwen in de benen zorgden er 
voor dat de koers gesloten bleef. 
Na bijna 70 km koers deed Bart 
op de laatste klim vanuit Groes-
beek nog een poging maar zag 
dat er wel mannen aansloten, 
maar niet over wilden nemen - 
daar laat Bart zich niet voor ge-
bruiken! In volle snelheid ging 
het over de Zevenheuvelenweg 
richting �nish. Bas wist van vo-
rig jaar dat te vroeg gaan gena-
deloos afgestraft zou worden en 
dus was het kwestie van wach-
ten... wachten... en net op het 
moment dat Bas zijn sprint in wil-
de zetten, kwam Erik Dekker met 

een gigantisch snelheidsverschil 
voorbij zetten. Bas kwam nog in 
de laatste meters wel dichterbij 
maar moest genoegen nemen 
met een hele fraaie 2e plaats. In 
tegenstelling tot een dinsdag-
avondkoers kon hij daar nu heel 
goed mee leven. Bart werd 25e 
en kijkt uit naar de races waar er 
écht geklommen moet worden.

Veteranen
Zondag 8 juli was er na vele jaren 
weer een wedstrijd In Zwanen-
burg voor de veteranen. Van de 
UWTC stonden de renners Leen 
Blom, Ben de Bruin, John Tromp 
en Guus Zantingh aan de start. Bij 
de 60+ kreeg niemand de ruimte 
om een ontsnapping op te zetten 
en moest er uit een massasprint 
de winnaar komen. De wedstrijd 
werd gewonnen door Willem Hus 
uit Voorburg voor Piet Kralt uit 
Rijnsburg en 3e werd Ron Smit uit 
Zandvoort. Ben de Bruin werd 16e 
en John Tromp was betrokken bij 
een valpartij in de laatste ronde. 
In de 69+ wedstrijd demarreer-
de er al vroeg twee renners met 
daarbij Leen Blom zij namen een 
ruime voorsprong. Na half koers 
sloten er 3 renners aan bij de kop-
lopers en deze 5 renners werden 
niet meer achterhaald. Winnaar 
werd Gerard Albrink uit Uitgeest, 
2e werd John Martin uit Hoek van 
Holland. Leen Blom behaalde een 
verdienstelijke 4e plaats en Guus 
Zantingh eindigde als 7e. 

Winst voor Lorena in België
Lorena heeft zondag de GP So�e 
Goos (Lotto Cycling Cup) in Bel-
gië gereden. Het werd een mas-
sasprint en Lorena won deze, en 
is leidster van het algemeen klas-
sement. Lorena heeft zich ge-
plaatst voor het EK under 23 jaar. 
Op 14 juli mag zij in het Tjechi-
sche Zlin de wegwedstrijd rijden. 
Extra trots is UWTC dat Lorena, als 
19-jarige, ook op het EK voor elite 
dames mag meedoen. Haar goe-
de prestaties in haar eerste eli-
te jaar hebben haar in de picture 
gezet. Deze wedstrijd wordt op 5 
augustus in het Schotse Glasgow 
verreden. 

Klaverjassen
Vinkeveen – Zaterdag 14 juli is de 
jaarlijkse vakantie klaverjasmiddag 
in dorpshuis de Boei, Kerklaan 32 

MdR roei-kano-
fietstocht, groot succes!
Uithoorn - Zondag 8 juli jl. vond 
er bij URKV Michiel de Ruyter een 
sportieve dag plaats, met voor elk 
wat wils. Er waren twee routes 
uitgezet, van 50 km voor de die-
hards , 25 km voor de meer recre-
atieve watersporter. Zowel de ka-
noërs als de roeiers konden kie-
zen voor één van de afstanden. 
Ook was er de mogelijkheid om 
de routes (deels) met de �ets af 
te leggen. 
Het weer was stralend deze dag 
en ook de wind werkte mee; in de 
ochtend was er nauwelijks wind 
en in de loop van de middag kre-
gen we de wind in de rug.
De 50 km route startte richting 
Amsterdam, waar bij RV Willem 
3 ko�e, thee en appeltaart ge-
nuttigd werd. Daarna was het 
steeds stuurboord aanhoudend, 
de Weespertrekvaart af, via Drie-
mond naar Abcoude, waar een 
smalle doorgang een uitdaging 
was voor de roeiers. Vervolgens 
over het Abcoudermeer naar De 
Voetangel, waar een gezamenlij-
ke lunchplek was ingericht.

Deelnemers
De deelnemers aan de 25 km 
tocht begonnen wat later. Ook 

zij vertrokken richting in Amster-
dam, maar sloegen bij Ouderkerk 
af, de Bullewijk op. Bij jachtha-
ven Ouder Amstel stonden vrij-
willigers met een drankje en een 
hapje, en werd er door hen ook 
koers gezet naar de gezamenlijke 
lunchplek bij De Voetangel. Hier 
stond weer een volgend team 
klaar om te assisteren bij het aan-
leggen van de boten en kano’s, 
het voorzien van de deelnemers 
van eten en drinken. 
Tenslotte was het laatste traject 
voor alle afstanden hetzelfde, 
via de Waver en de Amstel terug 
naar Uithoorn, waar bij de Kam-
panje van URKV Michiel de Ruyter 
de drankjes al koel stonden. Bij 
de afsluitende barbecue klonken 
mooie woorden, zoals ‘zo’n geza-
menlijke activiteit van roeiers en 
kanoërs moeten we vaker doen 
en ‘ik heb een heerlijke dag ge-
had’, tot ‘wat een prachtige rou-
te’. In het totaal hebben ruim 70 
mensen op één of andere manier 
hun steentje bijgedragen om de-
ze dag tot een succes te maken. 
Dank aan alle deelnemers en vrij-
willigers. We kunnen terugkij-
ken op een zeer geslaagde dag!!! 
www.mdr.nu

Uithoorn - Tussen woensdag 4 
en maandag 9 juli is vanaf een 
motor een kentekenplaat gesto-

len. De motor met kenteken MD-
DS-54 stond geparkeerd in de 
Willem Alexanderpoort.

Uithoorn - Op zaterdag 7 juli 
even voor half negen in de avond 
is bij een supermarkt in de Prin-
ses Irenelaan een �ets gestolen. 
De eigenaar had zijn mountain-
bike neergezet om gauw even 
pleisters te gaan kopen. Na en-
kele minuten kwam hij terug en 
zag dat zijn �ets verdwenen was. 

Uithoorn - Op zaterdag 7 juli om 
zeven uur in de avond kregen de 
hulpdiensten een oproep om te 
gaan naar Schans voor een reani-
matie. De politie, brandweer, am-
bulancedienst, het reanimatieteam 
en de traumaheli zijn ter plaatse ge-
gaan. Een 85-jarige inwoonster van 

Almere zou zich verslikt hebben. De 
vrouw is met hartslag met spoed 
naar het ziekenhuis vervoerd. Door 
de wind bij de landing van de trau-
maheli is een scooter omgevallen. 
De piloot heeft een brie�e achter 
gelaten om eventuele schade met 
de eigenaar te verrekenen. 

Uithoorn - Op verzoek van de po-
litie uit Groningen hebben agen-
ten een onderzoek ingesteld in de 
schuur van een 39-jarige man uit 
Uithoorn. De inwoner was in Assen 
aangehouden wegens diefstal van 
een motor. In de schuur tro�en de 

agenten zeker dertig onderdelen, 
waaronder uitlaten, spiegels, za-
dels, motorblokken en tanks, aan 
en een motorscooter. Alle spullen 
zijn op verzoek van de politie in 
Groningen in beslag genomen. Er 
loopt een verder onderzoek.

De mountainbike van het merk 
Track is zwart van kleur en heeft 
witte accenten. De �ets heeft een 
wit zadel, een rode bel en rode, 
opstaande handgrepen. Mogelijk 
zijn er getuigen of inwoners die 
meer informatie hebben, zij wor-
den verzocht contact op te ne-
men met de politie via 0900-8844.

Fiets binnen minuut weg

Motoronderdelen in beslag 
genomen

Traumaheli ‘waait’ scooter om

Ontruiming na rook uit wasmachine
Uithoorn - Op woensdag 4 juli om 
vijf uur in de middag zag een me-
dewerker van een zorginstelling in 
de Admiraal de Ruyterlaan rook uit 
de wasmachine komen. Direct is de 
stroom van de machine gehaald en 
de politie en de brandweer werden 

gealarmeerd. De bewoners zijn on-
der begeleiding naar buiten ge-
bracht. De brandweer is pools-
hoogte gaan nemen, maar hoefde 
de blusslangen niet uit te rollen. Er 
was geen gevaar meer. De wasma-
chine zal vervangen worden.

Velgen van auto weg
Uithoorn - In de nacht van woens-
dag 4 op donderdag 5 juli zijn van-
af een Opel Vectra vier opzetvelgen 
gestolen. De auto stond geparkeerd 
in de Johan de Witlaan. De dief-

stal heeft tussen tien uur ’s avonds 
en drie uur op donderdagmiddag 
plaatsgevonden. Iemand iets ge-
zien? De politie (en de eigenaar) 
hoort het graag via 0900-8844.

Kentekenplaat gestolen

in Vinkeveen. De zaal is open om 
13.00 uur , en het kaarten begint 
om 13.30 uur. De entree is geheel 
gratis, omdat het geheel gespon-
sord wordt. Voor inl: 0297-264059.

Van Rijn 
dinsdagavondcompetitie
Nu de dinsdagavond clubcom-
petitie ruim over de helft is wordt 
er al een duidelijke tussenstand 
zichtbaar. 

Iedere dinsdagavond worden de 
renners op 19.00 uur ‘weggescho-
ten’ voor een uur koers. Bij de 40- 

gaat Bas de Bruin aan de leiding 
met 177 punten, 2e Tommy Ou-
de Elferink 129 pt, 3e Bart de Veer 
101 pt, 4e Maarten Postma 86 pt 
, 5e Ian vd Berg 82 pt. Bij de 40+ 
staat Vincent Derogee op de eer-
ste plaats met 157 punten, 2e Ar-
jan Klerkx 119 pt, 3e Mark Best 
118 pt, 4e Louis Oude Elferink 103 
pt, 5e Harry v Pierre 101 pt.

Winkelcentrum Zijdelwaard bracht zomerse sfeer met de Zomerparade
Uithoorn – Zaterdagmiddag 
konden de bezoekers van win-
kelcentrum Zijdelwaard om 12 
uur, om 1 uur, 2 uur, 3 uur en 4 
uur genieten van de Zomerpara-
de. De winkeliers vierde samen 
met hun bezoekers hiermee de 
komst van de zomer en het werd 

alom gewaardeerd. Jong en jong 
genot zichtbaar. Deze Zomerpa-
rade werd vertolkt de Circo Di 
Strado, een unieke act waar je 
vanzelf mee mee swingt Het was 
een gevarieerde combinatie van 
heerlijke vrolijke muziek, een cir-
cusact en jongleren bij elkaar. 

Deze artiesten zijn wereld be-
kend en dat was ook te merken. 
Zij treden op in China, Frankrijk, 
Duitsland en Azerbaijan. Mei jl. 
stonden ze nog in het voorpro-
gramma van de Toppers in de 
Johan Cruij� Arena. Kortom het 
was een genot om mee te maken
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Marktkoopvrouw
van de week

Een markant punt op de don-
derdagse Weekmarkt in Mijd-
recht is de locatie waar Gert 
Verhoef staat met zijn ‘Dieren-
Dingen’ verkoopwagen: op 
de hoek van de Dorpsstraat 
tegenover Van der Zwaard 
Optiek. Gert heeft een fan-
tastisch aanbod aan alles wat 
lekker en gezond is voor uw 
lieve huisdier. Diervoeding dus 
voor honden, katten, konijnen 
en vogels. “Zelfs visvoer heb 
ik in het aanbod, maar geen 
waterplantjes en vissen,” laat 
Gert olijk weten. “Ik ben met 
elf collega’s aangesloten bij 
een inkooporganisatie onder 
de naam ‘DierenDingen’ waar-
door we de inkoopprijs kun-
nen drukken en dus ook wat 
goedkoper onze producten 
kunnen verkopen.” Hij zegt ooit 
marktkoopman te zijn gewor-
den omdat hem dat wel leuk 
leek. “Van huis uit ben ik lood-
gieter en installateur geweest, 
maar ben nu al weer tien jaar 
op de markt. Ik was mijn oude 
vakgebied een keer zat en dan 
moet je het roer omgooien,” 
vertelt Gert. Je moet het maar 

aandurven! Gert staat al weer 
acht jaar op de markt in Mijd-
recht; op maandag doet hij dat 
in Alblasserdam, woensdags 
in Sliedrecht en vrijdag en za-
terdag in Dordrecht. Gert trekt 
heel wat klanten die een huis-
dier hebben. De laatste weten 
kennelijk maar al te goed wat 
zijn verkoopwagen te bieden 
heeft, want er wordt heel wat 
‘afgesnuff eld en gekermd’ 
zodra het baasje met bijvoor-
beeld zijn/haar hond(je) voor 
het uitgestalde assortiment 
staat… Maar ook andere huis-
dieren zullen ongetwijfeld aan 
hun trekken komen als alleen 
het baasje er staat om zijn/
haar lievelingsdier te verwen-
nen. ‘DierenDingen Verhoef’ is 
een begrip geworden op de 
Mijdrechtse Weekmarkt, ook 
al vanwege de vele aanbie-
dingen en acties die Gert voor 
zijn klanten in petto heeft. Wie 
eerst wat meer wil weten over 
‘DierenDingen’ en het aanbod 
kan dat ook via de website 
doen: www.dierendingen.info. 
Gert Verhoef heet u van harte 
welkom bij zijn verkoopwagen.

van de week

Gert Verhoef
DierenDingen

De komende weken wordt elke keer een marktkoopman of 
koopvrouw van de Weekmarkt Mijdrecht in het zonnetje gezet. 

Parkeren in woonwijken door niet 
bewoners blijft een ramp
De Ronde Venen - De vraag naar 
parkeerplaatsen is bij een NS sta-
tion of bij een winkelcentrum, 
een dorpskern,  onverzadigbaar. 
In Mijdrecht hebben de bewo-
ners rond het Koopcentrum over-
dag totaal geen parkeerplaatsen 
meer, doordat personeel van de 
winkels hun auto’s in de woon-
wijk parkeren. Als je je auto voor 
9 uur weg haalt, kun je er don-
der op zeggen dat je tot een uur 
of zes, zeven geen parkeerplaats 
meer heb. Na 20.00 uur, zijn al-
le supermarkten in de buurt ook 
dicht, is er weer ruimte genoeg. 
Maar nog erger is het in Abcou-
de., in de buurt van het NS sta-
tion. Vele gemeenten hebben 
hier al oplossingen voor gevon-
den, helaas niet in Abcoude, met 
haar “laatste gratis parkeerstation 
voor Amsterdam”. Al deze kort- en 
langparkeerders van heinde en 
verre weten inmiddels hun weg 
te vinden door de nauwe straat-
jes van het dorp.

Lokaal
Donderdag jl. werd in de Ronde-
veense raad het zogeheten ‘Para-
pluplan Parkeren behandeld. Met 
dit Parapluplan komen er voor 
de gehele gemeente De Ronde 
Venen gelijke bepalingen over 
parkeervoorzieningen bij win-
kels, scholen, kantoren en noem 
maar op. Dit zou alle parkeerpro-
blemen moeten gaan oplossen 
in de gemeente. Nou mooi niet 
dus. Want wat is nu ook de vaste 
regel: dat parkeren op eigen ter-
rein moet. Bouw je dus een be-
drijf? Zelf zorgen voor eigen par-
keerplaatsen. Een restaurant? Di-
to. Neem nou Abcoude, daar 
wordt het probleem direct duide-
lijk. NS Abcoude is een lokaal sta-
tion voor de lokale bevolking. Het 
ruime, in drie delen opgeknipte 
parkeerterrein bij het station met 
128 plaatsen was berekend en 
bestemd voor de lokale forenzen, 
de te vervangen parkeerplaatsen 
van direct omwonenden en het 
geplande multifunctionele ge-
bouw met zwembad en gymzaal 
en woningen.

Inmiddels loopt het uit de hand 
en wordt de gemeentelijke par-
keerplaats overdag geconfis-
queerd door langparkeerders en 
reizigers naar Amsterdam en de 
Arena, op zoek naar gratis par-
keergelegenheid. De recent extra 
aangelegde 33 plaatsen die zon-
der overleg met de omwonenden 
en ten koste van de groenvoor-
zieningen zijn aangelegd, maakt 
de populariteit van de plek en de 
parkeerdruk voor omwonenden 
alleen maar groter.

Forenzen
De omwonenden, de forenzen uit 
Abcoude en omgeving en de ini-
tiatiefnemers van het  Sporthuis 
zien met lede ogen toe hoe hun 
parkeerplaatsen overdag worden 
opgeslurpt en vragen de politiek 
om oplossingen. Uit een recen-
te verkeerstelling van Goudap-
pel Coffeng blijkt een flink aantal 
(dagenlange) langparkeerders, 
waarvan een aantal met buiten-
landse nummerborden, gebruik 
te maken van de gemeentelij-
ke parkeerplaats bij het NS stati-
on. Bij de inwoners van Abcoude 
, Baambrugge en Vinkeveen leeft 
het gevoel dat het steeds erger 
wordt en dat het probleem niet 
bij de bron wordt aangepakt.

Initiatief
Op initiatief van D’66, VVD en 
PvdA/GroenLinks werd 28 juni tij-
dens de raad een amendements-
voorstel ingediend om specifiek 
parkeerbeleid voor het stations-
gebied vast te stellen, namelijk 
een dusdanig beleid dat het par-
keerterrein wordt ingezet waar-
voor deze oorspronkelijk was 
aangelegd: de locale NS reizigers, 
de omwonenden en het ooit ge-
plande en binnenkort te realise-
ren zwem/gym gebouw.
Ondanks dat de raad in het Be-
leidsplan Verkeer en in hun ei-
gen verkiezingsprogramma’s en 
in het coalitie akkoord hebben 
uitgesproken dat in de gemeen-
te De Ronde Venen parkeerbeleid 
op maat (per kern) moet komen, 
haalde dit uitzonderingsamende-

ment net geen meerderheid. Het 
betreft complexe regelgeving en 
de raad was al reeds overvallen 
door de druk van het snel moeten 
beslissen over het zogenaamde 
Paraplu parkeer bestemmings-
plan, zodat dit plan ook nog eens 
amenderen er even niet bij kon. 
Er zat namelijk een tijdsdruk op 
de parapluplannen die voorla-
gen, met hun generieke parkeer-
normen voor de gehele gemeen-
te, van Amstelhoek, het centrum 
van Mijdrecht tot de buitengebie-
den en woonwijken van Abcoude 
en Wilnis. Voor 1 juli moest het 
zijn geregeld, 3 dagen na de be-
treffende raadsvergadering. En er 
veranderde niets. Toch? Nou nee, 
meenden de drie partijen. En ze-
ker niet voor het zwem/gym ge-
bouw in het stationsgebied in 
Abcoude.

Oplossing
De oplossing voor de parkeer-
druk van het stationsgebied in 
Abcoude zal gezocht moeten 
worden in het regisseren van de 
parkeerdruk op het openbare ter-
rein. Zoals gezegd, veel gemeen-
ten hebben hier praktische oplos-
singen voor, in de vergunningen-
sfeer en in het ontmoedigen van 
parkeren door forenzen van bui-
ten de eigen gemeente.
Het parkeerterrein bestaat uit 
drie delen: de noordzijde (50 
plaatsen), het GeinPlein tegen-
over de huizen van de Spoorlaan 
en naast de kavel van Het Sport-
huis (65 plaatsen), en de zuidzij-
de langs het spoor (46 plaatsen).
De omwoners inclusief het toe-
komstige Sporthuis, hebben wel 
hun ideeën bij het terugclaimen 
van hun parkeerplaatsen op het 
GeinPlein.
Eén van de bewoners van de tien 
jaar geleden gebouwde wonin-
gen waarvoor de parkeerplaats 
mede is bedoeld, stelt voor om 
een deel van het GeinPlein een 
blauwe zone te geven waarbij 
ontheffingshouders (bewoners) 
langer kunnen staan, eventueel 
aangevuld met een bord “uitslui-
tend bestemd voor aanwonen-
den en Sporthuis Abcoude”. “En 
als je daar het bordje “met weg-
sleepregeling” aan toevoegt, dan 
denkt de langparkeerder uit De-
venter of Doetinchem wel drie 
keer na voordat hij zijn auto daar 
neer zet en naar Schiphol ver-
trekt”, stelt een andere bewoner. 
Om te voorkomen dat men dan 
de woonwijk in schiet, kan je ook 
maatregelen treffen. 

Betaald parkeren
Betaald parkeren op kenteken 
met een gratis parkeervignet 
voor inwoners van de gemeente 
De Ronde Venen is ook een ori-
ginele en doelmatige oplossing. 

Het feit dat het gratis is, is name-
lijk de magneet voor mensen uit 
heinde en verre. Kijk bijvoorbeeld 
naar NS station Duivendrecht. 
Een prachtig OV knooppunt met 
parkeerplaats vlak voor Amster-
dam, dicht bij de A2 en Arena. Ge-
combineerd met je treinkaartje 
betaal je maar enkele Euro’s voor 
je parkeerplaats. Er is altijd volop 
plaats, want zelfs die paar Euro’s 
wil men kennelijk liever niet beta-
len. Het hoeft dus niet duur te zijn 
om toch mensen af te schrikken.
“Abcoude kan geen Breukelen 2 
worden ten aanzien van parke-
ren”, merkt een ondernemer op 
de Hollandse kade op. “Ik vind 
het raar dat NS het op het bord-
je van de gemeente legt. ProRail 
heeft een stuk grond naast het 
station aan de noordzijde tegen-
over het industrieterrein van het 
station verkocht, terwijl je daar zo 
80 parkeerplaatsen kan inrichten, 
weg van de woonwijk. Het loopt 
steeds meer uit de hand, dat on-
gelimiteerde en gratis parkeren 
bij het station Abcoude. Ik heb de 
eerste trailers al gezien, die staan 
er al weken!”

Veiligheid
Een inwoner van de nabijgele-
gen Ereprijsstraat valt het ook 
op, net als de ondernemers op 
de Hollandse kade, dat de omge-
ving van station Abcoude een po-
pulaire gratis parkeerplek wordt 
voor reizigers naar Amsterdam 
en omgeving. “Het geeft kenne-
lijk een gevoel van veiligheid en 
sociale controle om in de woon-
wijk te parkeren als je langer par-
keert. Ik zou dolblij zijn met een 
vergunninghouderssysteem voor 
ons als bewoners inclusief gas-
tenkaarten voor onze bezoekers 
en dat de treinreizigers van bui-
ten Abcoude gestimuleerd wor-
den om te parkeren bij het hier-
voor aangelegde terrein bij Breu-
kelen of bij de carpoolplaatsen 
aan de A2, waar ieder half uur een 

bus naar Bijlmer vertrekt. Want je 
kan 100 plaatsen bijbouwen, dan 
nog staat het vol. Het is net rups-
je Nooitgenoeg. De oplossing zit 
hem niet in het uitbreiden van de 
capaciteit, maar in het teruggaan 
naar de keuze om geen P+R sta-
tion te zijn en daar je parkeerbe-
leid op te voeren. Zoals het ook 
ooit in de toelichting van het be-
stemmingsplan was beschreven. 
Al dat verkeer neemt uiteinde-
lijk ook nog eens de snelste weg 
door het dorpscentrum van Ab-
coude, de overlast gaat veel ver-
der en wordt, naarmate er niets 
gebeurt, steeds groter.”

De bewoners van de eengezins-
woningen in de buurt en Het 
Sporthuis trekken gezamenlijk op 
en vragen de gemeente om mee 
te mogen denken over de oplos-
singen voor de parkeer proble-

matiek in de omgeving van het 
stationsgebied van Abcoude.

Discussie
Er ontstond een stevige discus-
sie over de vraag of het stations-
gebied misschien niet wat aange-
past moest worden zodat het bin-
nenkort te bouwen Sporthuis niet 
te maken krijgt met de verplichting 
tot parkeren op eigen terrein, zo-
als reeds was afgesproken. De dis-
cussie werd steeds feller, het ge-
heel mistig, tot een raadslid zei dat 
het toch zo is, dat de wethouder bij 
het verlenen van de omgevingsver-
gunning, altijd nog de bevoegd-
heid heeft in de vergunning een uit-
zonderingsbepaling op te nemen. 
Wethouder Rein Kroon beaamde 
dat met de woorden: “ Als jullie dat 
vragen zal ik dat zeker doen”. Het 
raadsvoorstel werd aangenomen 
en ook het amendement van.

Play-in Concordia was 
een feestje!
De Ronde Venen - Op zaterdag 7 
juli hield de 120-jarige brassband 
een Play-in met aansluitend reü-
nie om hun jubileum te vieren.
Met hulp van vele leden werd de 
aula van schoolgebouw ‘de Scha-
kel’ omgebouwd tot een mooie 
repetitieruimte, waar met 40 mu-
zikanten kon worden gerepe-
teerd.
De muzikale leiding stond on-
der leiding van Thomas Eveleens, 
die door zijn eigen enthousiasme 
jong en oud weet te activeren om 
een goed resultaat af te leveren. 
Tijdens de heerlijke lunch in de 

open lucht werden er leuke her-
inneringen opgehaald tussen de 
leden, oud-leden en aspirant le-
den zodat de dag voorbij vloog. 
Omdat er nog wel een aantal 
nummers moesten worden ge-
repeteerd, om goed voor de dag 
te komen tijdens het afsluitende 
concert, ging iedereen weer naar 
binnen voor het tweede gedeelte 
van de repetitie.
Om 16.00 werd buiten een leuk 
concert gegeven, waarna het of-
ficiële gedeelte van de dag erop 
zat, en het tijd was voor een hap-
je en een drankje en natuurlijk 

nog meer leuke herinneringen. 
Om ons geheugen op te frissen 

had Rien Gijzen een mooie pre-
sentatie gemaakt van een paar 
honderd foto’s die in vogelvlucht 
voorbij trokken.
Deze geslaagde dag werd afge-
sloten met een heerlijke BBQ, ver-
zorgd door poelier de Haan uit 
Vinkeveen.
Na deze geslaagde afsluiting viert 
Concordia eerst, maar gaat daar-
na op voor het tweede gedeel-
te van het jubileumjaar: het ju-
bileumconcert op 24 november 
2018, waar zij u van harte voor 
uitnodigen.
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Fiets de Rabobank 
knooppuntenroute
Regio - Zondag 15 juli heeft TTC 
de Merel de Rabobank Knoop-
puntenroute. Een mooie tocht 
waar bij elk “knooppunt” op de 
route het volgende knooppunt 
alweer wordt aangegeven door 
grote Rabobankpijlen. De routes 
zijn ook in GPS beschikbaar. De 
afstanden zijn voor alle soorten 
fietser: passend voor de racefiets, 
de toerfiets, de elektrische fiets 
of de gewone fiets.  De 30 km is 
vooral voor mensen met een “ge-
wone” fiets een heerlijke afstand 
om samen met kinderen, buren, 
vrienden en bekenden een lekker 
stuk te gaan fietsen. 
De routes gaan zoveel mogelijk 
over rustige wegen, dus met veel 
fietspaden en autoluwe wegge-
tjes. Dat is het karakter van het 
Knooppuntensysteem en dat 
maakt het fietsen zo leuk.
De route van 30 km gaat via Ab-
coude naar Baambrugge, waar 
een rustpunt/koffiestop is inge-
last bij restaurant “De Punt”. Na 
deze pauze leidt de route via Loe-
nersloot weer terug naar Café De 
Schans in Vinkeveen. 
De route van 70 km loopt eerst 
parallel aan die van de 30 km, 
maar verlaat deze in Abcoude. 
Vervolgens worden Driemond, 

Weesp, Muiden, Muiderberg en 
Naarden aangedaan. Daar is een 
tussenstop in restaurant De Kap-
schuur. De terugweg gaat via Hil-
versum, Nigtevegt, Nederhorst 
den Berg, Vreeland, Loenen aan 
de Vecht en Loenersloot. 
De 100 km slaat bij Naarden af 
van de 70 km route en gaat door 
naar Almere. Na Almere Haven, 
waar voldoende mogelijkheden 
zijn voor een eerste pauze, ver-
laat de route de waterkant van 
het Gooimeer en vervolgt zijn 
weg door een mooi park om na 
enige kilometers weer diezelf-
de waterkant te vervolgen naar 
de brug over het Gooimeer/Eem-
meer. Pauzeplaats De Kapschuur 
wordt dan bereikt via Blaricum 
en wat bosachtige maar goed be-
rijdbare wegen binnen Naarden. 
Het restant van de route naar De 
Schans is dan weer gelijk aan die 
van de 70 km. 
De starttijden bij Café de De 
Schans, Uitweg 1 in Vinkeveen 
zijn voor de 100 km tussen 08.30 
en 10.00 uur, voor de 70 km tus-
sen 08.30 en 11.00 uur en voor de 
30 km tussen 08.30 en 12.00 uur
Kijk voor de laatste informatie en 
voor de GPS-tracks op onze web-
site www.ttcdemerel.nl                                                                   

Zomerbridge Oase in trek
Uithoorn - Maar liefst acht en 
veertig paren profiteerden van 
de uitstekende condities van het 
zomerbridge van Bridgeclub De 
Legmeer. In de A-lijn, met ne-
gen tafels de grootste groep, 
smaakten Truus Groot & Jacques 
de Haan het genoegen zich het 
sterkste paar van de avond te 
mogen noemen met een eerste 
plaats van 61,46%. Op twee fi-
nishten Wim Slijkoord & Johan 
Le Febre met 58,07 en het der-
de paar flessen was voor Cora de 
Vroom & Ruud Lesmeister die op 
55,21% uitkwamen. Alleen de eer 
bleef over voor Geke Ludwig & 
Margo Zuidema met 54,95% als 
vierde en de beste vijf van deze 
lijn werden afgesloten door Jaap 
Ludwig & Francis Terra en Wim 
Röling & Adrie Voorn, die allen 
54,69% scoorden. In de B-lijn wa-
ren Nel & Adriaan Koeleman weer 
eens op dreef en werden eerste 
met 61,90%. Elly Degenaars & Ans 
Bruggeman volgden als tweede 
met 58,93% en ook Delia & Paul 
Kenter kwamen op het virtuele 
podium door met 56,55% derde 
te worden. 
Bep de Jong & Herman van Beek 
tekenden voor een vierde plek 
met 55,06% en de Anton’s Berke-

laar & van Senten lieten als vijf-
de met 54,76% nog elf paren ach-
ter zich. In de C-lijn legden veer-
tien paren elkaar het vuur aan de 
schenen. Margriet & Auwert Dek-
ker toonden zich hier de besten 
en haalden met hun 62,50% te-
vens de hoogste score van de 
avond binnen.
Als tweede paar eindigden Mar-
griet Kemperman & Betty Hon-
koop met 57,90% en die kon-
den dus ook proosten. Voor In-
eke Koek & Corrie v/d Veer was 
die koek op, maar als derde met 
55,90% kunnen ze ook “voor de 
kramen langs”. Joke de Wit & Ma-
rieke Schakenbos kwamen als 
vierde paar door met 54,17% 
en Anneke Houtkamp & Mari-
anne Jonkers hielden als vijf-
de met 53,82% de Legmeer eer 
hoog. Overtuigd van het prettige 
bridgeklimaat, doe dan mee aan 
het Zomer bridge dat tot en met 
29 augustus doorgaat in Dans & 
Partycentrum Colijn aan de Indu-
strieweg 20 te Uithoorn.
Inschrijven kan per e-mail: ger-
daschavemaker@live.nl, per tele-
foon 06-83371540 of tussen 19.15 
en 19.30 uur in de zaal. De aan-
vang is om 19.45 uur en de kos-
ten bedragen € 6,00 per paar.

Clubkampioenen Qui Vive
De Kwakel - Afgelopen week 
werd op de kunstgrasbanen van 
TC Qui Vive de jaarlijkse Club-
kampioenschappen voor senio-
ren georganiseerd.  De leden van 
de Tennis Club konden van speel-
sterkte 6 tot en met 8 uitmaken 
wie de sterkste spelers zijn van de 
vereniging. Het mooie weer zorg-
de ervoor dat het ook op het ter-
ras naast de tennisbanen met ple-
zier naar de wedstrijden gekeken 
werd.
Daar vandaan kon men van soms 
heel spannende en soms ook 
heel lange partijen genieten. Een 
uitschieter daarbij was de vier 

uur durende partij midden op de 
warmste dag!
Onderstaande lende mogen zich 
voor seizoen 2018 de Clubkampi-
oen van Qui Vive mogen noemen. 
GD6: Inger Poorta, Marcel Post-
dijk, HD6: Humphrey Stuyver, 
Wouter Ranzijn, HE7: Servaas Rij-
ners, HD7: Peter Kooiman, Jan 
van der Knaap, DD7: Samantha 
Maas, Jolanda Kooij, GD7: An-
toon van Tooren, Chantal van Zui-
len, HE8: Carlo Castelijn, DE8: Lin-
da Wilhelm, HD8: Carlo Caste-
lijn, Hans Koeleman, DD8: Diana 
van Ginkel, Edith van Spankeren, 
GD8: Jan en Inge Schaefers.

Eerste geel voor Jordan Boere
De Kwakel - In zijn eerste Tourrit 
wist Fernando Gaviria afgelopen 
zaterdag direct de etappezege te 
pakken. Hij rondde sterk ploeg-
werk perfect af en mocht zich 
na afloop in de gele trui hullen. 
Een zelfde verhaal werd geschre-
ven in De Kwakel. Debutant Jor-
dan Boere pakte met 11 punten 
de dagprijs. Daarmee greep hij 
ook de eerste gele trui, opnieuw 
gesponsord door A&M produc-
ties en slagerij Eijk & Veld. Dat Jor-
dan net als Gaviria over een ster-
ke ploeg beschikt blijkt uit het 
feit dat zijn ploeg “Ketting” maan-
dag de gele petten op mag. We-
ko Souvenirs voorziet naast Jor-
dan, Jeroen Meijer, Ferry Harte, 
Jan Tilburgs en Marco Pouw van 
een pet. Paul Hogerwerf trekt 
maandag de rode trui aan, voor 
de deelnemer met de meeste ex-
tra punten.

Grijze trui
Nieuw dit jaar is de grijze trui voor 

de beste deelnemer van 55 jaar of 
ouder. Ron Plasmeijer dacht met 
deze trui te gaan lopen. Afgelo-
pen woensdag 4 juli was hij im-
mers 55 jaar geworden. Het re-
glement schrijft echter voor dat 
de peildatum voor de leetijd op 
1 juli ligt. Bovendien had Ron niet 
goed gekeken en stond er John 
Plasmeijer in plaats van Ron als 
beste oudere.
De eerste witte trui van dit jaar 
gaat om de schouders van Sebas-
tiaan Hofer. Het wit dat de vrijdag 
voor de Tour werd geleend door 
Cynthia, die in het huwelijks-
bootje stapte met haar Bart. Het 
is voor Bart te hopen dat Cynthia 
nu een tipje van de sluier oplicht 
omtrent haar Tourzege van 2015.
Door de bruiloft was het afgelo-
pen vrijdag niet bijzonder druk 
in het Tourhome, maar daardoor 
niet minder gezellig. Vol enthou-
siasme en verwachting werd uit-
gekeken naar de komende drie 
weken. 

Kids Actief start een 
sport-BSO bij SV Hertha!
Vinkeveen - SV Hertha is een sa-
menwerking aangegaan met Kids 
Actief, een snel groeiende organi-
satie voor o.a. buitenschoolse op-
vang. Kids Actief positioneert zich 
volledig als ‘sport BSO’ en werkt 
daarvoor samen met sportvereni-
gingen. Kinderen die bij Kids Ac-
tief naar een BSO gaan sporten 
minimaal een uur per dag, waar-
bij steeds verschillende sporten 
aan bod komen.
Het is nu de bedoeling dat er er-
gens de komende maanden, na-
dat de vergunning is verleend, 
een BSO vestiging van Kids Ac-
tief wordt geopend in het club-

huis van SV Hertha. En natuurlijk 
gaat er dan door een flinke groep 
kinderen actief worden gesport 
op het terrein van de Vinkeveen-
se voetbalclub. Vice Voorzitter 
Matthijs Mons van SV Hertha: “wij 
zijn heel enthousiast over de sa-
menwerking met Kids Actief. Zo 
kan onze prachtige accommoda-
tie worden gebruikt om een gro-
te groep kinderen in aanraking 
te laten komen met allerlei spor-
ten. En dat dragen wij natuurlijk 
een warm hart toe. We streven 
na om de leukste vereniging van 
de Ronde Venen te zijn en dit vult 
dat weer voor een stukje in”.

Bridgecursus voor beginners
Uithoorn - Op zaterdagmiddag 
6 oktober 2018 begint André van 
Herel, officieel bridgedocent, in 
dit mooie centrum een bridgecur-
sus voor beginners. Elke les ziet er 
als volgt uit: Eerst een duidelijke 
powerpoint presentatie over de 
inhoud van de les, gevolgd door 
een aantal tafelopdrachten. Na 
de pauze gaat u een aantal spel-
len spelen waardoor u, wat u zo-
juist hebt geleerd, zelf kunt oefe-
nen. Door de hulp van co-docen-
ten, Cora de Vroom en Ruud Les-
meister is maximale persoonlijke 
begeleiding gegarandeerd.
Na afloop van iedere les ontvangt 

u deze per email thuis, zodat er 
nog heerlijk kan worden geoe-
fend. Op deze manier worden u 
de beginselen van dit leuke spel 
bijgebracht. De 12 lessen worden 
gegeven op de zaterdagmiddag 
van 12.30 uur tot 15.00 uur in Par-
tycentrum Colijn, Uithoorn.
Zij zorgen voor een  combina-
tie van  serieus leren bridgen én 
een gezellige sfeer. Géén partner, 
géén probleem, u kunt zich ook 
individueel aanmelden. U kunt 
zich opgeven via de mail: bridge-
docent.andre@gmail.com
Nog vragen bel André tel. 06-
15115388.

Jeroen Wichers wint Makelaardij 
Ruijgrok Open Toernooi
Mijdrecht - Het TVDRV Makelaar-
dij Ruijgrok open werd gehouden 
van zaterdag 30 juni tot en met 
zondag 8 juli op het park van Ten-
nisvereniging De Ronde Vener. In 
een spannende wedstrijd op de 
finaledag won Jeroen Wichers in 
de hoogste categorie in drie sets 
van Hans van Scheppingen.
Bij de dames ging de winst in de 
hoogste categorie naar Claudia 

Vermeij die in twee sets won van  
Sacha van As. In de Gemengd 
dubbel 4 ging de titel naar het 
duo Menno van Parreeren en Da-
nique Bank. Overdag speelden de 
veteranen hun toernooi. De winst 
in de heren dubbel ging naar Ron 
Sabbé en Teun Verkaik.
Bij de dames dubbel ging de titel 
naar Monique Butzelaar en Jon 
Venema.

Sportdag obs Molenland
Mijdrecht - Een sportieve afslui-
ting van het schooljaar voor de 
kinderen van obs Molenland op 
vrijdag 5 juli. Het weer was per-
fect voor een sportieve ochtend. 
De kinderen van de groepen 1 
tot en met 8 hebben op de hoc-
keyvelden van HVM hun sporti-
viteit kunnen tonen. Ralph’s gym 
was aanwezig om bij de leerlin-
gen het kickboxen te introdu-
ceren, ook voetslagbal, frisbee , 
knotshockey en estafette mocht 
en niet ontbreken bij de mid-
den- en bovenbouw. De sport-

dag werd traditiegetrouw afge-
sloten met een eind estafette tus-
sen de teams van de midden- en 
bovenbouw. De groepen 1 tot 
en met 3 hebben zich gewaagd 
aan een partijtje voetbal, kloslo-
pen, boompje wisselen, tennis en 
ringhockey. Dankzij de hulp van 
onze catering commissie werden 
de kinderen tussendoor verwend 
met limonade, een stukje banaan 
en een zakje chips.
Het was weer een geslaagde dag 
die werd afgesloten met een lek-
ker ijsje op het plein.

Thamen honkballers 
nemen winst mee
De Kwakel - Zondag mochten de 
honkballers van Thamen op be-
zoek bij Blue Devils in Meppel, 
de nummer 3 in de competitie en 
dat werd een mooie pot honkbal. 
Thamen pakt in de derde inning 
een 0-1 voorsprong, nadat Wiet-
se Cornelissen kan scoren nadat 
hij in eerste instantie met een ge-
raakt werper op het eerste honk 
komt Het is een gelijk opgaan-
de strijd en de teams en er ko-
men bijna geen honklopers op 
de honken. Pas in de vijfde inning 
weet Mike van Rekum met een 
honkslag het eerste honk te be-
reiken. Cornelissen legt een opof-
feringsstootslag neer, hij gaat uit, 
maar Van Rekum kan doorschui-
ven naar het tweede honk. Men-
no Schouten slaat een tweehonk-
slag waarop Van Rekum scoort, 
0-2. Maikel Benner slaat ook een 
tweehonkslag waarop Schou-
ten scoort, 0-3 en ook Rick Groen 
slaat een honkslag waarop Ben-
ner scoort 0-4. Blue Devils komt 
in de gelijkmakende vijfde in-
ning ook op het scorebord, een 
velderskeus situatie en twee keer 
een tweehonkslag zorgen voor 
de eerste twee punten voor de 
ploeg uit Meppel, 2-4.
Pas in de achtste inning weet Tha-
men verder uit te lopen, Groen en 
Riordon van Loenen slaan honk-
slagen, Farley Nurse bereikt het 
eerste honk met geraakt wer-
per en met alle honken vol slaat 
Van Rekum een honkslag waar-
op Groen en Van Loenen kunnen 
scoren, 2-6. Ernst Koole bereikt 
in de negende inning het eer-
ste honk met vier wijd, steelt het 

tweede honk, bereikt het derde 
honk op een wilde worp en daar-
na slaat Schouten de bal in het 
buitenveld waardoor Koole kan 
scoren, 2-7.
Dan is het de boel dichthouden 
in de gelijkmakende negende in-
ning. De eerste slagman van Blue 
Devils slaat een honkslag, maar 
sneuvelt even later op het twee-
de honk door een velderskeus si-
tuatie, waarna het eerste honk 
wel weer bezet is, maar 1 uit. Vol-
gende slagman gaat uit door een 
actie van de korte stop naar de 
eerste honkman, 2 uit. En dan 
met twee man uit en de slagman 
aan slag staat op 2 slag en 1 wijd 
worden er twee spelers van Tha-
men het veld uitgestuurd waar-
onder pitcher Benner (die al 9 in-
nings op de heuvel stond). Lieu-
we Hoekstra komt op de heu-
vel en gooit 1 mooie slagbal en 
de slagman heeft drie slag en de 
wedstrijd is afgelopen.
Thamen blijft met deze winst op 
een zesde plek in de competitie 
en dat is belangrijk daar er in sei-
zoen 2019 een nieuwe indeling 
van de eerste klasse komt waar-
bij de eerste zes teams per poule 
doorschuiven naar de Topklasse.
Komende vrijdag 13 juli spelen 
de heren nog een thuiswedstrijd 
om 19.30 uur op het complex aan 
de Vuurlijn 24 in De Kwakel tegen 
Amsterdam Pirates H3, de num-
mer vijf in de competitie. Daarna 
gaan de heren op een kleine zo-
merstop en gaat de competitie 
op vrijdag 17 augustus om 19.30 
uur weer verder met de thuis-
wedstrijd tegen Boekaniers H1.

Op de foto: Hertha bestuurslid Matthijs Mons (links) en Kids Actief direc-
teur Mano van der Blom tekenen de overeenkomst tussen beide partijen.
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