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Goed Gevoel!

“Ik heb een hypotheek gekregen,
die perfect bij me past.”
Stefanie de Ridder, Mijdrecht

Safari?

Beleef met de experts een
exclusieve droomreis naar
oost- of zuidelijk Afrika.
Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

www.bms-travellers.nl

F i n a n c i e e l D i e n s t e n c e n t ru m m i j D r e c h t

Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Op de foto: de beide burgemeesters aan de lunch in het Rechthuis in Uithoorn.

Ontmoeting burgemeesters
Buijserd en Groen
Uithoorn - Burgemeester Berry Groen van Uithoorn en burgemeester Frans Buijserd van Nieuwkoop hebben elkaar op donderdag 10 juli jl. geïnformeerd over de vele bijzonderheden van hun gemeenten. In de morgen toonde
burgemeester Groen de beziens- en wetenswaardigheden van Uithoorn, ’s middags revancheerde burgemeester
Buijserd zich met een uitgebreide kernentour door zijn gemeente.

Binnen 24 uur
De service houdt het volgende in:
Na een woninginbraak komen er
politiemensen langs, die vaststellen
wat er precies is gebeurd. Zij regelen dat u binnen 24 uur wordt be-

zocht door een medewerker van de
Forensische Opsporingsdienst en
een politieman die de aangifte opneemt.
Met deze ‘klantgerichte’ aanpak
hoopt de politie dat de aangiftebereidheid toeneemt. Uit een recent
tevredenheidsonderzoek blijkt dat
een zeer groot percentage van de
aangevers (de slachtoffers) tevreden tot zeer tevreden is over de service.
Volgende week roept de politie Amsterdam Amstelland inwoners van
de regio op om aangifte te doen.

Wethouder Maarten Levenbach:
“De voorbereiding van het verbeterplan Bertram is al in 2006 gestart.
De bewoners zijn erg actief geweest
tijdens de inspraakprocedures en
hebben zeer positief bijgedragen
aan het uiteindelijke definitieve verbeterplan.
Het heeft heel veel tijd en geduld
van de bewoners gevraagd voordat
het plan definitief was vastgesteld
en de uitvoering werd aangepakt.
Zo zijn er in de buurt veel straten
verbeterd en is er nieuwe beplanting aangelegd.
Dat gaf de buurt meteen al een
‘mooi aangekleed’ aanzicht. En wat
mij geweldig veel plezier doet, is dat
de bewoners gelijktijdig met de uitvoering van het verbeterplan ook
hun eigen tuin gingen renoveren
en bijvoorbeeld overhangend groen
over schuttingen weghaalden.”
Als dank voor hun geduld en hun
bijdragen aan het verbeterplan en
hun eigen inspanningen ontvangen alle bewoners van Bertram een
‘bertrammetje’.

E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

Internet: www.korvermakelaars.nl
Locatie: tegenover hetInternet:
gemeentehuis
www.korvermakelaars.nl

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2
UITHOORN

MUZIEK
AVOND

Vrijdag 18 Juli

21.00 uur tot 1.00 uur

Rinus & Els - Julianalaan 20 - Uithoorn
Het thema is woninginbraak. Tevens
start er een voorlichtingscampagne
om insluiping tegen te gaan. Posters, informatie in trams, YouTubefilmpjes en televisiespotjes moeten
bewoners attent maken op het risico
van het open laten staan van ramen
en deuren.

Bloemrijke afronding
verbeterplan Bertram
Uithoorn – Woensdag jl. is wethouder Maarten Levenbach gestart met
de afronding van het verbeterblad
Bertram door het aanbieden van het
bloemetje ‘de wilde bertram’ (Achillea ptarmica) aan de bewoners van
deze wijk.

Telefoon: (0297) 25 04 21
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aangiften. Half mei werd de service
doorgetrokken naar district Centrum en Noord. Oost en Zuid sloten
enkele weken geleden de rij, waarmee heel Amterdam-Amstelland is
gedekt. In 2009 gaan ook de aangiften van slachtoffers van geweld op
straat bij burgers thuis worden opgehaald.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

(0297) 25 04 21
Telefoon:
3641
RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis



Amstelland - De service dat de politie bij woninginbraak bij u thuis de
aangifte komt opnemen wordt sinds
enkele weken in de hele regio verleend. Binnen 24 uur komen politiemensen bij u langs om sporen te
zoeken en tegelijk de aangifte op te
nemen.
Een kleine 400 aangiften van woninginbraak of diefstal uit woning zijn
vanaf vorig jaar november tot mei dit
jaar opgehaald bij de burger thuis.
Dat gebeurde bijna allemaal in Amsterdam-West.
Daar is de politie in november vorig
jaar begonnen met het halen van de

Korver Makelaars O.G. B.V.
Korver Makelaars
O.G. B.V.12,
Stationsweg

.*$)&-

Aangifte ophalen bij
woninginbraak nu regionaal

GAAT U VOOR
GOEDKOOP OF KIEST
U VOOR KWALITEIT?

Zomerexpositie
in Galerie Fort
aan de Drecht

Uithoorn - Voor de vierde maal vindt
in Galerie ‘Het Fort aan de Drecht’
de zomerexpositie plaats onder het
thema: ‘Kunst van binnen uit IV’.
Een toepasselijk motto omdat het
werk betreft van galeriemedewerkers. Tevens verwijst het naar het
creatieve proces, dat alleen gebeuren kan ‘van binnen uit’.
De feestelijke opening heeft afgelopen zondag 13 juli plaatsgevonden.
Deelnemende kunstenaars
Schilderijen: Ineke van der Aa, Hans
van den Bosch, Jannie Burggraaff,
Gon Hageman, Catharina Jensen,
Greet Niederländer, Betty van Roessel, Ria Rugge, Cathy Troost en
Jeannet Vermeij,

Keramiek: Paula Schulte
Beelden: Jannie Burggraaff
Foto’s: ‘Max from Holland’
Sieraden: Do de Graaf
De openingstijden zijn van vrijdag
van 14.00 tot 17.00 uur en zaterdag
en zondag van 12.00 tot 17.00 uur.
De expositie duurt tot en met 17
augustus. Op die dag kan gekocht
werk worden opgehaald.
Op 8 augustus aanstaande is de galerie dicht, omdat er dan een huwelijk wordt gesloten.
Het Fort aan de Drecht, gelegen aan
een aantal fiets- en wandelroutes
rond Uithoorn, kunt u vinden aan
Grevelingen 50.

Verkeerscontrole
Regio - De politie heeft op vrijdag
11 juli aan de Ir. Enschedeweg van
11.45 tot 14.00 uur een snelheidscontrole gehouden. In totaal zijn
1.239 voertuigen gecontroleerd.
Hierbij waren er 13 bestuurders die
harder reden dan de toegestane
snelheid van 80 km/uur. De hoogstgemeten snelheid bedroeg 98 km/
uur.

Telefoon
gestolen
Regio - Een 17-jarige jongen uit
Vinkeveen is woensdag 9 juli aangehouden op verdenking van het
stelen van een mobiele telefoon.
Omstreeks 10.30 uur betrapte een
medewerker van een bedrijf aan de
Ter Aase Zuwe de jongen in de bedrijfskantine. De medewerker had
zijn telefoon daar neergelegd en
zag daar iemand lopen die er niet
thuishoorde. Hij liep naar de jongen
toe en zag dat zijn mobiele telefoon
weg was. Toen hij de jongen confronteerde met zijn bevindingen, gaf
hij toe de telefoon te hebben. Hij gaf
het ding terug en bood zijn excuses
aan. De medewerker schakelde de
politie in. Agenten hielden de jongen, die inmiddels weg was gelopen, aan op de Herenweg.
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COLOFON
Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
Telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
Ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
Vrijdag
8.30-12.30 uur
Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

8.30-12.00 uur
8.30-12.00 uur
8.30-12.00 uur
12.30-16.30 uur
8.30-12.00 uur
18.00-19.30 uur
8.30-12.00 uur

Vrijdag
Op afspraak
Dinsdag
12.30-16.30 uur
Donderdag
12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienstverlening kunt u ook bellen met Publiekszaken: 0297-513111.
Loket Wonen Welzijn
en Zorg (WWZ)
Openingstijden
ma. t/m vr.
08.30-12.30 uur
Telefoon: 0297-513131.
E-mail: loketwwz@uithoorn.nl
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.groen@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111.

Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297 565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297 531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000
In het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- Radio Noord-Holland: 88.9
MHz ether en 93.1 MHz kabel
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.

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

Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info.

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

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Gedurende de proefperiode verstrekt de gemeente een PGB ter
hoogte van maximaal de cataloguswaarde van de noodzakelijke
voorziening. De proef loopt tot 31
december 2008.

Voor wie

De proef geldt uitsluitend voor het
aanvragen van een scootmobiel,
een (elektrische) rolstoel of een driewielﬁets. De proef is bedoeld voor
aanvragers die zelf de voorziening
willen uitkiezen en aanschaffen.
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Uitvoering raadsmotie
‘Klad en Plak’

Uithoorn is gestart met een proef om gedurende een jaar bij een
aantal locaties met een tweecomponenten middel het ‘klad- en
plakvandalisme’ te bestrijden. Doelstelling van de proef is vast
te stellen welke methode of middel het beste werkt tegen kladen plakvandalisme en welke methode het meest ontmoedigt.
Op 8 november 2007 heeft de raad
de motie ‘Klad en Plak’ aangenomen. Dit onder de voorwaarde dat
het middel niet milieubelastend is.
Naar aanleiding van deze motie is
Uithoorn gestart met de aanpak van
de volgende vijf locaties die gedurende een jaar centraal staan in het
bestrijden van grafﬁti en plakvandalisme:
1. de muur bij het busstation Cort
van der Lindenplein;
2. de betonnen bushokjes (abri’s)
van bushalte Couperuslaan,
3. de onderdoorgang voor ﬁetsers
en wandelaars bij de Petrus
Steenkampweg,
4. de oploop naar de bushalte van
de Petrus Steenkampweg,
5. de geluidswal langs de N201 ter
hoogte van het Burgemeester
Kootpark.
De locaties zijn gekozen in samenspraak met mevrouw A.E. Hakvoort;
het raadslid dat destijds de motie
heeft ingediend. Naast deze objecten wordt er ook extra aandacht besteed aan de gemeentelijke objecten rond de winkelgebieden.
De genoemde plekken worden eerst
vrijgemaakt van grafﬁti en aanplak,
daarna worden ze gedurende het
proefjaar wekelijks onderhouden.
Nieuw aangebrachte zaken worden
binnen een week verwijderd. Racistische leuzen worden, zoals nu ook
al gebruikelijk, binnen 24 uur na melding verwijderd. Met deze aanpak
hopen we de vandalen te ontmoedigen en zicht te krijgen op welke mid-

del in Uithoorn het best werkt tegen
klad- en plakvandalisme.
De proef wordt in opdracht van
Uithoorn uitgevoerd door de aannemers Gebroeders Griekspoor BV
uit Nieuw-Vennep en Grafﬁti Clean
uit Den Bosch. De aannemers zijn
enthousiast geraakt door de gedrevenheid van Uithoorn dat ze zelf ook
een steentje willen bijdragen aan
een schone omgeving buiten de geselecteerde locaties. Het gaat dan
om de gemaalkast langs het ﬁetspad bij de Couperuslaan en de kast
op de hoek van de Zijdelweg en de
Wiegerbruinlaan.

Wat kunnen inwoners doen
om te helpen bij aanpak en
verwijdering van grafﬁti?

Meldt incidenten van grafﬁti en
aanplak op gemeentelijke objecten
bij Publiekszaken (tel. 513111) en
Uithoorn gaat direct tot actie over.
Natuurlijk kan men dit soort zaken
ook bij Buurtbeheer of tijdens buurtschouwen melden. Ook kan men via
deze contacten advies vragen voor
het verwijderen van grafﬁti.
De informatie en de kennis die de
gemeente in dit proefjaar verzamelt
wordt gebruikt bij het bepalen van de
toekomstige aanpak. In de eindrapportage, die overigens samen met
de omwonenden van de proeﬂocaties wordt opgesteld, wordt onder
meer aangegeven of de hoeveelheid grafﬁti in de gemeente Uithoorn
is afgenomen en welk vervolgtraject
moet worden ingeslagen.

Inburgeren doe je zo!

De gemeente opent inloopspreekuur
Vanaf 1 augustus 2008 zal er een speciaal inloopspreekuur zijn voor alle vragen over het inburgeren. De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn gaan samen er aan werken om
inburgeraars goed op weg te helpen.
Op dit moment kunnen inburgeraars al bellen tijdens het telefonische spreekuur en straks kunnen mensen die moeten inburgeren ook langskomen met vragen
tijdens het inloopspreekuur.
Om mensen te helpen bij het
inburgeren, had de gemeente
al een telefonisch spreekuur
tussen 9.00 – 11.00 uur. Daar
zal vanaf 1 augustus 2008 ook
speciaal voor inburgeraars van
de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn een inloopspreekuur in
het gemeentehuis van Uithoorn
bij komen. De balie zal te vinden
zijn naast de balie van het cluster
Werk en Bijstand. Inwoners van
Aalsmeer met vragen kunnen
bellen voor een afspraak.

Taak van de gemeente

Sinds 1 januari 2007 is er een
nieuwe wet voor inburgeren in
Nederland. In deze wet is ook

een algemene inburgeringsplicht opgenomen. Deze wet
heeft niet alleen gevolgen voor
inburgeraars, maar ook voor de
gemeente zelf. De taak van de
gemeente is om een aantal groepen inburgeringspichtigen een
inburgeringsvoorziening aan te
bieden. Onder deze groepen vallen onder andere asielgerechtigden en geestelijken. Daarnaast
hebben de gemeenten Aalsmeer
en Uithoorn besloten om inburgeraars met een WWB-Uitkering
ook een inburgeringsvoorziening
aan te bieden.

Meer informatie

Het inloopspreekuur start vanaf
1 augustus 2008. Voor meer informatie over inburgeren kunt u
terecht bij het cluster Werk en
Bijstand op woensdag van 13.3015.30 uur of u kunt bellen op
werkdagen van 9.00-11.00 uur
op tel.nummer 0297-513255.

Vliegtuigen nauwkeuriger in
de bocht boven Uithoorn
De Luchtverkeersleiding Nederland
(LVNL) werkt aan een verbetering
van de uitvliegprocedures voor
vliegtuigen die van de Aalsmeerbaan vertrekken en na de start naar
het oosten afbuigen. LVNL wil bereiken dat deze vliegtuigen in de bocht
nauwkeurig op het pad van de vaste
vertrekroute blijven. Hierdoor kan
een deel van de hinder verminderen
voor inwoners van Uithoorn. Voor
het einde van dit jaar zal LVNL tekst
en uitleg geven over de resultaten
en stand van zaken op dat moment.

Voorwaarden

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

Meer informatie

Wilt u meer weten over het proefproject PGB? Dan kunt u op werkdagen van 8.30-12.30 uur terecht
bij het Loket wonen, welzijn en zorg
Uithoorn.
Het Loket is in het gemeentehuis en
is tijdens deze uren telefonisch bereikbaar via nummer 0297-513131.
Uw vragen kunt u ook mailen naar
loketwwz@uithoorn.nl.
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De gemeente start met
Proefproject Persoonsgebonden budget Wmo
Op 1 juli 2008 is de gemeente Uithoorn begonnen met een proefproject Persoonsgebonden budget
(PGB) rondom het toekennen van
een voorziening in het kader van de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).
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Gemeentegids
Uithoorn 2009
Eind december of begin
januari verschijnt de nieuwe gemeentegids van Uithoorn. Deze uitgave wordt
verzorgd door uitgeverij De
Kleine Media BV.
Vanaf 14 juli a.s. gaat deze uitgeverij de in de gemeentegids 2008
staande instellingen, verenigingen en organisaties telefonisch
benaderen om de juistheid van
de gegevens te controleren.
Wilt u (als organisatie, vereniging of instelling) opgenomen

worden in de gemeentegids of
zelf een wijziging melden, geef
dat dan schriftelijk door aan De
Kleine Media BV, t.a.v. afdeling
Redactie, Postbus 463, 1740 AL
Schagen.
In de gemeentegids vindt u op
de laatste pagina mutatiecoupons die u kunt uitknippen en
opsturen.
U kunt uw wijziging ook doorgeven via:
uithoorn@dekleinemedia.nl
of via www.dekleinemedia.nl/
redactie/uithoorn en dan aanklikken op mutatiecoupons.

Henk Waltman, expert van LVNL,
deed deze toezegging tijdens de
derde bijeenkomst op 11 juni voor
inwoners van Uithoorn in het kader
van het zogenoemde microklimaatproject. Dit project heeft als doel om
in dialoog met de inwoners vast te
stellen van welke soorten vliegverkeer hinder wordt ondervonden om
vervolgens in samenspraak na te
gaan of daar oplossingen voor te
vinden zijn.

Microklimaat
Het microklimaatproject in Uithoorn
is gestart in 2007. Op 11 juni vond
de derde bijeenkomst plaats. Op
de tweede bijeenkomst, op 29 november in de Thamerkerk, hadden
de inwoners aangegeven dat zij de
meeste hinder ervaren van startende vliegtuigen van de Aalsmeerbaan
naar het oosten en naar het zuiden.
Het liefst zou men de bestaande
vaste vertrekroutes verlegd willen
zien. Het onderzoek dat LVNL daarop heeft uitgevoerd, toont aan dat
dit technisch wel mogelijk is, maar
verlegging zal leiden tot een verplaatsing van hinder

naar andere bebouwde gebieden,
zowel binnen als buiten Uithoorn.
Voor maatregelen die in het kader
van het microklimaatproject kunnen
worden genomen geldt als voorwaarde, dat daar juist geen sprake
van mag zijn. Ook zal dit gevolgen
hebben voor de afhandelingscapaciteit van de Aalsmeerbaan voor
startend verkeer.
Nauwkeuriger de bocht nemen
Het tegengaan van spreiding in de
bocht boven Uithoorn zal de geluidhinder concentreren op een aanzienlijk kleiner gebied dan nu nog
wordt belast. LVNL gaat daarvoor in
samen-werking met partners in het
KDC, (Knowledge & Development
Centre van LVNL, de KLM en Amsterdam Airport Schiphol) na hoe
de navigatieapparatuur daartoe zou
moeten worden ingesteld.
Op dit moment testen de KLM en
LVNL al een andere procedure voor
het vliegen van een bocht, ook met
het doel de hinder te beperken. Dit
experiment wordt uitgevoerd op initiatief van de CROS en heeft betrekking op startende vliegtuigen van
de Kaagbaan. Wanneer deze proef
slaagt, zou deze procedure mogelijk
ook door van de Aalsmeerbaan startende vliegtuigen kunnen worden
gevolgd.
Een volledig verslag van de avond
op 11 juni staat op:
www.uithoorn.nl/schiphol
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De gemeente
ondersteunt gezinnen

Woninginbraak...
iets voor u ?
Nee toch..?!
De politie van Wijkteam Uithoorn
is in het kader van Veilig Wonen
gestart met een e-mailadres. U
kunt daarop aangeven dat uw
woning een paar dagen niet bewoond is vanwege bijvoorbeeld
vakantie. De meeste mensen
gaan in de reguliere vakanties op
pad, maar het kan wellicht ook
zo zijn dat uw huis om een andere reden een aantal dagen niet
bewoond is. Inbrekers hebben
echter nooit vakantie en maken
juist van die periodes gebruik om
bij onbewoonde woningen in te
breken.
Het project loopt dus het gehele jaar door en is niet alleen bedoeld voor de zomervakantie!
De werkwijze is als volgt:
Stuur een e-mail naar: uithoornveiligwonen@amsterdam.politie.nl waarin u ons uw adresgegevens, de afwezigheidperiode

Regels bijzondere bijstand 2008 zijn doorgevoerd

en een waarschuwingsadres/
sleutelhouder meldt.
Gedurende uw afwezigheid zal
de politie dan zoveel mogelijk uw
woning in de surveillance opnemen en eventueel controleren. Indien hiervoor aanleiding bestaat,
bijvoorbeeld wanneer een raam
of deur openstaat, zal het door u
opgegeven waarschuwingsadres
worden gewaarschuwd, zodat
maatregelen genomen kunnen
worden.
Let wel! Een veilige woning begint natuurlijk bij uw eigen discipline en goedgekeurd hang- en
sluitwerk.
De
inbraakpreventieadviezen
conform het ‘Politiekeurmerk Veilig Wonen’ worden overigens niet
meer door de politie gegeven,
maar door particuliere bedrijven
die daarin gespecialiseerd zijn.

Paarden op natuurterrein
op de hoek Randweg/
Randhoornweg
Landschap Noord-Holland laat de komende tijd weer paarden
grazen op het natuurterrein op de hoek Randweg/Randhoornweg. Deze paarden zullen daar het leefgebied van de rugstreeppad in stand houden.
Landschap Noord-Holland beheert
in opdracht van de gemeente Uithoorn het natuurterrein op de hoek
van de Randweg/Randhoornweg.
Dit natuurterrein is aangelegd om
een leefgebied te creëren voor de
beschermde rugstreeppad.
Een leefgebied met overwegend
schraal grasland en lage beschoeiing is bij uitstek geschikt voor deze
padden. Voor het behoud van
dit leefgebied streeft Landschap
Noord-Holland ernaar dit terrein op
een zo natuurlijke mogelijke manier
te beheren. Dit natuurgebied is vanwege het schrale grasland bij uitstek
geschikt voor paarden om te grazen. De paarden hebben een goede
conditie en zijn gewend om dag en

nacht in de buitenlucht te lopen.
Belangrijk voor het behoud van de
goede conditie van de paarden en
het natuurterrein is dat de paarden
niet bijgevoerd worden door het publiek. Dit is slecht voor de gezondheid van de paarden. Landschap
Noord-Holland houdt toezicht op
de conditie van de paarden en het
natuurterrein. Door het grazen van
de paarden zal de gevarieerde vegetatie behouden worden en wordt
de natuurwaarde van het terrein
vergroot.
Bent u nieuwsgierig geworden en
wilt u graag zelf een kijkje nemen?
Op de Randhoornweg bevindt zich
een uitkijkpunt vanwaar u het terrein
kunt overzien.

Het is niet gemakkelijk om maand
in maand uit van weinig geld de
huur of andere vasten lasten te
betalen. Laat staan kosten zoals
een schoolreisje, kinderopvang
en een computer.
Het is goed om te weten dat de gemeente u soms kan ondersteunen
bij het betalen van deze ‘bijzondere’
kosten. Dit doet de gemeente door
het verlenen van bijzondere bijstand.
Al deze regels zijn zeer handig en u
kunt denken aan de kosten die hieronder staan beschreven.

Zwemles

Nederland is een waterrijk land. Ook
de gemeente Aalsmeer en Uithoorn
hebben vele waters. Is uw kind 6
jaar of ouder? Dan kunt u mogelijk
een gedeelte van de zwemleskosten vergoed krijgen.

Computer

Een computer is niet meer weg te
denken uit onze maatschappij. Als
u kind naar de middelbare school
gaat kan de gemeente meebetalen
aan een computer. Op deze wijze
kan uw kind met behulp van een
computer werkstukken en verslagen
maken.

Peuterspeelzaal

Naar school gaan is voor kinderen
best spannend. Op de peuterspeelzaal kunnen kinderen voorzichtig
wennen aan het naar ‘school gaan’.
Ook is het belangrijk voor de spelen taalontwikkeling. Als u wilt dat uw
kind op peuterspeelzaal gaat, kan
de gemeente een deel vergoeden.

Voor wie

De bijzondere bijstand wordt niet
aan iedereen verstrekt. De bijzondere bijstand is alleen voor ouders
die een inkomen hebben rond het
minimumniveau en weinig tot geen
vermogen hebben. Als u twijfelt of u
in aanmerking komt voor bijzondere
bijstand kunt altijd contact met ons
opnemen.

Meer informatie

Kortom de bijzondere bijstand heeft
veel mogelijkheden om kinderen uit
gezinnen met een minimuminkomen
te ondersteunen. De gemeentelijke
regelingen zijn er niet voor niets.
Wilt u hier meer over weten dan kunt
u bellen met het cluster Werk en Bijstand op werkdagen tussen 9.00 en
11.00 uur naar 0297-513155.

In zomerperiode om de
week een gemeentepagina!

In de zes weken van de schoolvakantie staat er om de week
een gemeentepagina in deze krant. Om technische redenen
wordt de vrijgevallen ruimte in de tussenliggende weken
opgevuld met de gemeentepagina van De Ronde Venen.

Overlast kippen op
Bedrijventerrein

Al jaren lopen er kippen los op
het Bedrijventerrein Uithoorn,
hiervan is geen eigenaar bekend. Tijdens de vogelpest is al
een groot deel van de kippen
weggevangen, omdat ophokken
onmogelijk was. De groep kippen wordt steeds groter en is
niet meer in de hand te houden.
De kippenpopulatie groeit vanwege natuurlijke aanwas en het
vermoeden bestaat bewoners
soms hun dieren in dit gebied
achterlaten.

Overlast

De laatste tijd wordt er echter
meer overlast ervaren. Hier-

WERK IN
UITVOERING

LOPENDE PROJECTEN
AANSLUITING
- aansluiting
Randweg-Legmeerdijk
- grootschalige renovatie
buitenruimte Europarei

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

AFRONDENDE
WERKZAAMHEDEN
AMSTELPLEIN
Tijdelijke omleidingsroute

Afgelopen week is de zomereditie van de buurtbeheerkrant
Meerwijk bij de meeste bewoners van Meerwijk bezorgd.
Niet ontvangen, stuur dan een mail naar Buurtbeheer@uithoorn.nl of haal deze krant zelf op in het gemeentehuis.

Nog tot en met vrijdag 25 juli 2008
zullen afrondende werkzaamheden
worden verricht nabij het Amstelplein in Uithoorn. Hierdoor is onder
andere de rijbaan van het Amstelplein tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer.
De tijdelijke omleidingsroute loopt
via: Laan van Meerwijk, Aan de Molenvliet, Schans, Kaag, en Schoolstraat.

over krijgt de gemeente regelmatig klachten en meldingen.
De kippen en hanen trekken de
woonwijk in en houden de buurt
wakker. Deze overlast loopt zo
hoog op dat bewoners zelf plannen verzinnen om van de kippen
(vooral de hanen) af te komen.
Om het probleem op een diervriendelijke manier op te lossen
heeft de gemeente in overleg
met de dierenbescherming en
de dierenambulance besloten
om de kippen weg te vangen en
over te brengen naar een betere
woon- en leefomgeving.
Het wegvangen start na de zomervakantie.
Vanwege deze werkzaamheden is
de bereikbaarheid van de winkels
tijdelijk belemmerd. Maar de winkels zijn via de trottoirs wel bereikbaar. Ter hoogte van uitzendbureau
Randstad is een oversteek gemaakt
met rijplaten.
Meer informatie
De werkzaamheden worden door
aannemer Thesis bouw uitgevoerd
in opdracht van de ontwikkelaar en
de gemeente Uithoorn. Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u
zich wenden tot Peter Louwerse van
de gemeente Uithoorn 0297-51 31
11 of u bezoekt de website van Thesis Bouw: www.thesisbouw.nl

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

OFFIC I Ë L E M E D E D E L I N G E N E N B E K E N D M A K I N G E N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De
Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en
schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken
van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd.
Het aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een
motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening
gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus
75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank
worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd
verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u
kosten in rekening gebracht.

TER INZAGE
Vergunning Wet Milieubeheer t.b.v.
tankstation Tinq b.v.,Zijdelweg 53 Uithoorn
Info: de heer J.J. Vennik, tel. 513 223
Inzageperiode: t/m 16 juli 2008
Concept- waardevolle bomenlijst en – wijziging APV
Info: Mw. M. Kerstens, tel.: 513 241
Inzageperiode: t/m 16 juli 2008
Beleidsregels schuldhulpverlening
Info: afdeling Dienstverlening, mevrouw D. Veurink, tel. 513 941
Inzageperiode: t/m 18 juli 2008
Vastgesteld bestemmingsplan
‘Landelijk gebied, 1ė herziening’
Info: afdeling Ontwikkeling,
W.v.d Lagemaat/P. Kamman, tel: 513279/513301
Inzageperiode: t/m 14 augustus 2008
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OFFIC I Ë L E M E D E D E L I N G E N E N B E K E N D M A K I N G E N
INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Provinciale weg 3, sloopaanvraag voor het slopen van een winkel bij
het tankstation.
- Provinciale weg 3, reguliere bouwaanvraag voor het gedeeltelijk vernieuwen
van het bestaande tankstation.
- N231 Drechtdijk nabij Vrouwenakkersebrug, reguliere bouwaanvraag voor
het oprichten brugwachtershuis t.p.v. ophaalbrug N231 over de Amstel.
- noordzijde toekomstige busbaan Uithoorn, reguliere bouwaanvraag voor het
oprichten aannemersverblijven, directieketen en nissenhutten.
- Boterdijk (ten zuiden van), bouwaanvraag fase 1 voor het oprichten van
136 woningen.
- Watsonweg 2, bouwaanvraag fase 1 voor het oprichten van 28 appartementen met parkeerkelder.
- Watsonweg 2, bouwaanvraag fase 1 voor het geheel veranderen van
kantoorruimte in 3 appartementen.
- Watsonweg 2, bouwaanvraag fase 1 voor het oprichten van 12 eengezinswoningen en 8 2/1 kapwoningen.
- Watsonweg 2, bouwaanvraag fase 1 voor het oprichten van 70 appartementen met parkeerkelder.
- Poelweg 12, bouwaanvraag fase 1 voor het gedeeltelijk veranderen van
bedrijfsruimte naar kantoor.
- Boterdijk 38, lichte bouwaanvraag voor het veranderen van een garagedeur
en kozijn en het opnieuw opmetselen van de voorgevel.
- Boterdijk 126, bouwaanvraag fase 1 voor het plaatsen van een schuur.
Meerwijk-West
- Harlekijneend 22 en 20, reguliere bouwaanvraag voor het vergroten van de
bovenverdieping aan de voorzijde.
- Harlekijneend 40, reguliere bouwaanvraag voor het vergroten van de
woning.
Thamerdal
- Boerlagelaan 3, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel
aan de achterzijde.
Dorpscentrum
- Dorpsstraat 24 WON., reguliere bouwaanvraag voor het gedeeltelijk
vernieuwen van het balkon aan de achterzijde.
De Legmeer
- Bertram 69, lichte bouwaanvraag voor het vernieuwen van een schuur.
- Bertram 71, lichte bouwaanvraag voor het vernieuwen van een schuur.
Zijdelwaard
- Tesselschadelaan 39, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een
dakkapel.
- Alb. Verweylaan 13, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een schuur
Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk-Noord 106A, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van
2 dakkapellen.
KENNISGEVING VOORGENOMEN VRIJSTELLING VAN BESTEMMINGSPLAN EN/OF DOORBREKING VAN AANHOUDINGSGROND ARTIKEL
50.1 WONINGWET/AANLEGVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen
bekend om met toepassing van artikel 2 lid 5 van de bestemmingsplanvoorschriften vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan en daarna bouwvergunning te verlenen voor het (de) hierna te noemen bouwplan(nen):
De Kwakel
- Mijnsherenweg 15, reguliere bouwaanvraag voor het vergroten van een
bedrijfsgebouw.
Genoemd bouwplan ligt van 11 juli 2008 tot en met 24 juli 2008 ter inzage bij de
receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van twee weken
kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders schriftelijk
zienswijzen kenbaar maken.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen

bekend om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de WRO vrijstelling te verlenen
van het geldende bestemmingsplan en daarna bouwvergunning te verlenen voor
het (de) hierna te noemen bouwplan(nen):
Thamerdal
- Karel Doormanlaan 30, bouwaanvraag fase 1 voor het vergroten van een
woning.
Genoemd bouwplan ligt van 18 juli 2008 tot en met 28 augustus 2008 ter inzage
bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van zes
weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders
schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen
bekend om met toepassing van artikel 3.23 van de Wro onthefﬁng te verlenen van
het geldende bestemmingsplan en daarna bouwvergunning te verlenen voor het
hierna te noemen bouwplan:
Zijdelwaard
- Alb. Verweijlaan 13, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een schuur
Genoemd bouwplan ligt van 18 juli tot en met 28 augustus 2008 ter inzage bij
de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van zes weken
kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders schriftelijk
zienswijzen kenbaar maken.
VERLEENDE VERGUNNINGEN/VRIJSTELLINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende vrijstellingen kunt u wel
bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in
het grijze kader.
Uithoorn en De Kwakel
- Vergunning aan Hoffman Outdoor Media voor het plaatsen van 20 reclameborden van 29 augustus tot en met 7 september 2008 om bekendheid te geven aan de Open week van sportschool Plux.
Bezwaar t/m 18 augustus 2008
Zijdelwaard
- Zijdelweg 33, vergunning aan I. de Jong voor het in gebruik nemen van een
gedeelte van de openbare weg voor het plaatsen van één afvalcontainer van
4 juli tot en met 31 juli 2008. Bezwaar t/m 18 augustus 2008
- Romeﬂat, verlenging van de vergunning aan ERA TBI Bouw B.V. voor het in
gebruik nemen van een gedeelte van de openbare weg voor het plaatsen van
een reclamebord i.v.m. de renovatie van de Romeﬂat tot en met 31 december
2010. Bezwaar t/m 20 augustus 2008
De Kwakel
- Jaagpad 26, vergunning voor het gedeeltelijk veranderen van een kozijn.
Bezwaar: t/m 19 augustus 2008.
- Linie 16, vergunning aan K. Kleijn voor het in gebruik nemen van een gedeelte
van de openbare weg voor het plaatsen van één afvalcontainer van 7 juli tot
en met 29 juli 2008. Bezwaar t/m 18 augustus 2008
Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk-Noord 81, vergunning voor het plaatsen van een dakopbouw en
het plaatsen van een hekwerk op een bestaand dak van een aanbouw.
Bezwaar: t/m 14 augustus 2008.
- Thamerweg 58, vergunning voor het veranderen en vergroten van
een schuur. Bezwaar: t/m 13 augustus 2008
- Molenlaan 30, vergunning voor het geheel oprichten van een koelinstallatie.
Bezwaar: t/m 19 augustus 2008
Legmeer-West
- Ringslang 4, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde. Bezwaar: t/m 22 augustus 2008
- Ringslang 20, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde. Bezwaar: t/m 22 augustus 2008
- Ringslang 60, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel.
Bezwaar: t/m 22 augustus 2008
Meerwijk-Oost
- Parkeerterrein Schans/Schoolstraat, vergunning aan Schijf Houthandel en
Sloopwerken bv voor het in gebruik nemen van een gedeelte van de openbare
weg voor het plaatsen van bouwhekken om een telekraan van 11 augustus tot

en met 25 augustus 2008. Bezwaar t/m 18 augustus 2008
Thamerdal
- Savornin Lohmanlaan, vergunning aan Bouw Totaal Onderhoud voor het in
gebruik nemen van een gedeelte van de openbare weg voor het plaatsen van
één afvalcontainer van 2 juli tot en met 11 juli 2008.
Bezwaar t/m 18 augustus 2008
AANPASSING BELEIDSREGELS AAN NIEUWE WET
RUIMTELIJKE ORDENING
In juni 2006 zijn “Beleidsregels voor toepassing van artikel 19, lid 3 WRO bij woningen” vastgesteld. Op basis van deze beleidsregels konden burgemeester en
wethouders voor een aantal veel voorkomende kleinschalige bouwwerken die niet
in overeenstemming zijn met een geldend bestemmingsplan, vrijstelling van dat
bestemmingsplan verlenen. Het jaar daarna is uit een oogpunt van ﬂexibele bestemmingsplannen en uniforme regelgeving de Notitie Ruime Jas-bestemmingen
vastgesteld, met het doel om in alle nieuwe en te actualiseren bestemmingsplannen eenzelfde regeling op te nemen voor aan- en bijgebouwen bij woningen.
Per 1 juli 2008 is de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Met de nieuwe Wro blijft het mogelijk om in bepaalde situaties vrijstelling
te verlenen van bepalingen uit een bestemmingsplan, alleen wordt nu de term
‘onthefﬁng’ gebruikt, in plaats van de term ‘vrijstelling’.
Als gevolg van deze wetswijziging zijn de Beleidsregels voor toepassing van artikel 19, lid 3 WRO voor woningen gewijzigd in een nieuw onthefﬁngenbeleid,
waarin ook de Notitie Ruime Jas-bestemmingen is verwerkt.
Dit nieuwe “Onthefﬁngenbeleid op grond van artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening” wijkt qua strekking en reikwijdte nauwelijks af van het artikel 19, lid 3 WRObeleid, met dien verstande dat de Notitie Ruime Jas-bestemmingen in dit onthefﬁngenbeleid is geïntegreerd.
Als gevolg van de wetswijziging is ook het in 2004 vastgestelde “Beleid voor veel
voorkomende bouwwerken” aangepast. In het aangepaste “Beleid voor veelvoorkomende bouwwerken”, dat alleen ingaat op het aspect bouwen en niet op de
gebruiksmogelijkheden van gronden, gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, is aansluiting gezocht met het nieuwe onthefﬁngenbeleid op grond
van artikel 3.23 Wro.
Meer informatie?
Informatie over de beleidsregels en over bestemmingsplannen is verkrijgbaar bij
de afdeling Vergunningen en Handhaving (tel. 0297-513234 of 0297-513237).
Ook over vergunningsvrij bouwen kunt u bij deze afdeling informatie inwinnen.
U kunt hier – bij voorkeur op afspraak – terecht binnen de openingsuren van het
gemeentehuis. De beleidsregels treft u eveneens aan op www.uithoorn.nl.
BESTEMMINGSPLANNEN:
-

Wijzigingsplan Landelijk gebied (Randweg 119) goedgekeurd

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat gedeputeerde
staten bij besluit van 4 juli 2008 goedkeuring hebben verleend aan het wijzigen
van het bestemmingsplan Landelijk gebied ter plaatse van het perceel Randweg
119 te Uithoorn, waardoor voor dit perceel de bestemming “Awg – werken in het
groen” geldt. Het goedkeuringsbesluit ligt met ingang van 18 juli t/m 28 augustus
2008 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16, Uithoorn tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder tegen het genoemde
besluit beroep instellen. Dit beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA
‘s-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het goedkeuringsbesluit treedt daags na aﬂoop van bovengenoemde beroepstermijn van zes weken in werking tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek
tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorziening ingediend dan treedt het vaststellingsbesluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

WWW.UITHOORN.NL
Ruim 50 zeehondenbaby’s zijn de afgelopen weken alleen langs de kust gevonden. Zonder
moeder en volledig uitgeput. Storm, schepen en toeristen zijn daarvan de oorzaak. Bij ons
kunnen ze weer aansterken. De vis, de medicijnen en de verzorging kosten duizenden euro’s.
En ons geld is bijna op. Wij krijgen geen subsidie en zijn volledig
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van
Ruim 50 zeehondenbaby’s
zijn de afgelopen
wekenparticuliere
alleen langs de kust gevonden. Zonder
moeder en volledig uitgeput. Storm, schepen en toeristen zijn daarvan de oorzaak. Bij ons
giften. Help ons. Alstublieft.
kunnen ze weer aansterken. De vis, de medicijnen en de verzorging kosten duizenden euro’s.
En ons geld is bijna op. Wij krijgen geen subsidie en zijn volledig afhankelijk van particuliere
giften. Help ons. Alstublieft.

Giro 8020 t.n.v.
Zeehondencrèche
Lenie ’t Hart.

Giro
8020 t.n.v.Ruim 50 zeehondenbaby’s
zijn de
afgelopen
alleen
Ruim 50 zeehondenbaby’s
zijn de afgelopen
weken
alleen weken
langs de
kustlangs
gevo
Zeehondencrèche
da
moederuitgeput.
en volledig
uitgeput.
Storm,
schepenzijn
en toeristen
zijnoor
daarvan de
moeder en volledig
Storm,
schepen
en toeristen
en de
verzorgin
kunnen
ze weerDe
aansterken.
De vis, de
enmedicijnen
de verzorging
kosten
duiz
kunnen
ze weer
aansterken.
vis, de medicijnen
Lenie
’t Hart.

onsop.
geldWij
is krijgen
bijna op.
Wij subsidie
krijgen geen
subsidie
enafhankelijk
zijn volledig
En ons geld isEnbijna
geen
en zijn
volledig
va
giften.
Help
ons.
Alstublieft.
giften. Help ons. Alstublieft.

Giro 8020Giro
t.n.v.8020 t.n.v.
Zeehondencrèche
Zeehondencrèche
Lenie ’t Hart.
Lenie ’t Hart.
Ruim 50 zeehondenbaby’s zijn de afgelopen weken alleen langs de kust gevonden. Zonder
moeder en volledig uitgeput. Storm, schepen en toeristen zijn daarvan de oorzaak. Bij ons
kunnen ze weer aansterken. De vis, de medicijnen en de verzorging kosten duizenden euro’s.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van
de huisartsen worden gedaan vanuit
de huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor werkdagen van 17.00 u. tot de volgende
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

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

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

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDitiE 2:

DE RonDE VEnEn,
MijDREcht, Wilnis,
AMstElhoEk, DE hoEf,
VinkEVEEn, WAVERVEEn,
VRoUWEnAkkER,
ZEVEnhoVEn

EDitiE 3:

UithooRn,
nEs A/D AMstEl,
DE kWAkEl
Redactiekantoor
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
internet www.meerbode.nl
Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Caroline Stroër
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
centrale administratie:
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
120e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDitiE 2
oplAAg 14.950
EDitiE 3
oplAAg 13.150
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

WWW.MEERBoDE.nl

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Open spr.uur di. en do. 17.00-18.00 uur
Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

VVV/ANwB
VVV De Ronde Venen/
Vinkeveense plassen:
Herenweg 144, 3645 DT
Vinkeveen, tel: 0297-214231.
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/AnWB Uithoorn:
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH
Uithoorn, tel. 0297-532725.
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.3013.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

zORG &
DIENsTVERLENING
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-288288.
Geopend op werkdagen 8.30-17.00
u (maatschappelijk werk, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg). Voor
informatie over allerlei mogelijkheden
van zorg: Zuwe Service, tel. 09002359893.
jeugdgezondheidszorg: tel.
0346-552930. Pedagogisch bureau:
tel. 0346-581487. Voor ouders van
kinderen van 0-12 jr.
centrum indicatiestelling
Zorg (ciZ): voor info., advies of
aanmelding voor thuiszorg, verpleegthuiszorg, opname in een verzorginghuis of verpleeghuis kunt u contact
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, tel.
0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538. Open:
ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

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

Boeken voor in de
vakantiekoffer
Wilnis - Vakantie betekent tijd om te
ontspannen en hoe kan je dat beter
doen dan met een goed boek. Met
slecht weer neemt een verhaal je
mee naar andere oorden. Met mooi
weer is het goed toeven bij de rand
van het zwembad met een luchtig
verhaal. Bij evangelische boekhandel Kom en Zie is er voor iedereen
een passend boek te vinden.
De populaire Amerikaanse schrijfster Francine Rivers heeft vijftien
bestsellers op haar naam staan.
Haar verhalen zijn makkelijk leesbaar en herkenbaar. Ze gaan over
vriendschap, familiebanden en geloof. Haar boek ‘De laatste zondeneter’ is zelfs verfilmd. Ook de boeken
van Lynn Austin worden veel gelezen. Naast gewone fictie schreef ze
vijf bijbels-historische romans: drie
over koning Hizkia en twee over
zijn zoon Manasse. Karen Kingsbury is een opkomende publiekslieveling, die inmiddels heel wat eigentijdse romans op haar naam heeft
staan. Ze schreef onder andere een
boek over de aanslag op de Twin Towers. De Amerikaanse Dee Henderson schreef dertien romans, waarvan vele bekroond zijn. Bekend om

haar psychologische verhalen is de
succesvolle auteur Kristen Heitzmann. Haar romans hebben net wat
meer diepgang. Van eigen bodem
kennen we de schrijfster Marianne Witvliet. Ze heeft zowel kinderboeken als romans voor volwassenen geschreven. Kind van het Water
is haar nieuwste uitgave. Ook spannende romans zijn er genoeg te vinden. Ted Dekker schreef de trilogie
Zwart, Rood en Wit. Samen met een
andere bekende naam uit het thrillergenre, Frank Peretti schreef hij
Het huis. Natuurlijk zijn er ook boeken die inspireren, boeken met een
duidelijke boodschap. Boeken over
thema´s zoals het huwelijk, de kerk
en opvoeding.
De medewerksters van boekhandel Kom en Zie aan de Herenweg
in Wilnis kunnen u helpen een passend boek te vinden om mee te nemen in uw vakantiekoffer.

Natuur
dichtbij
huis
Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”

Een zwaluw voor je
autoruit….

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

Meer mensen aan het
werk door regionale
samenwerking
De Ronde Venen - Het college van
Burgemeester en Wethouders van
de gemeente De Ronde Venen heeft
besloten extra geld beschikbaar te
stellen voor regionale samenwerking tussen het CWI, UWV en de gemeenten. De regionale samenwerking heeft als doel om meer mensen
aan het werk te krijgen. Daarnaast
zal dit project er voor zorgen dat de
samenwerking efficiënter wordt en
dat werkzoekenden terecht kunnen bij één loket. De samenwerking
heeft als gewenst resultaat voor de
inwoners van de gemeente De Ronde Venen dat er meer kansen voor
hen ontstaan op de regionale arbeidsmarkt.
Een van de hoofddoelstellingen van
het kabinet is de participatie van
mensen op de arbeidsmarkt te verhogen. Inmiddels wordt per regio de
regionale samenwerking tussen het
CWI, UVW en de gemeenten opgezet. De gemeenten Aalsmeer, Abcoude, Amstelveen, De Ronde Venen, Ouder-Amstel, Uithoorn, het
CWI Amstelland en het UWV zijn

begonnen een regionale visie op de
arbeidsmarkt op te stellen. Daartoe
is onder meer een regionale projectorganisatie ingericht met een bestuurlijke stuurgroep, een ambtelijke stuurgroep, een projectgroep en
diverse werkgroepen. De gemeente Amstelveen is de projectleider
van het project in onze regio. In het
najaar worden de eerste resultaten
verwacht.
De regionale samenwerking vraagt
om diverse inspanningen van de
verschillende instanties. De financiering van het project valt uiteen
in incidentele en structurele kosten. Het college van B&W heeft in
de vergadering van 8 juli ingestemd
met de extra incidentele kosten van
39.000,- euro die nodig zijn voor de
implementatie van de ketensamenwerking. Deze kosten zijn verdeeld
op basis van het inwoneraantal per
gemeente. Vanuit het rijk is een tegemoetkoming beschikbaar gesteld
voor de uitvoeringskosten van het
project.

Elektronisch Kinddossier
in gezamenlijke
aanbesteding
De Ronde Venen - Het elektronisch Kinddossier (EKD) dat alle informatie over de gezondheid en de
gezinssituatie van alle in Nederland geboren kinderen gaat registreren, is met ingang van 1 januari 2009 wettelijk verplicht. Gemeenten gaan nu over tot de gezamenlijke aanbesteding van een dergelijk
systeem. In de vergadering van 8 juli heeft het college van B&W van gemeente De Ronde Venen ingestemd
met de gezamenlijke aanbesteding
voor de aanschaf van één EKD in de
provincie Utrecht.
Momenteel wordt de informatie
over de gezondheid en gezinssituatie van de kinderen door verschillende instanties (als consultatiebureaus en schoolartsen) al verzameld, maar veelal op papier. De digitalisering moet er toe leiden dat
overdracht van deze gegevens beter
kan plaatsvinden, dat risico’s eerder
te signaleren zijn en dat kinderen
beter gevolgd kunnen worden. Alleen Jeugdgezondheidszorgprofessionals hebben dan toegang tot de
dossiers. In eerste instantie zou het
Rijk één EKD systeem hiertoe ontwikkelen, maar heeft deze verantwoordelijkheid nu doorgegeven aan
gemeenten.
Aangezien de verwachting is dat samenwerking tot (financiële) meerwaarde leidt, hebben de Utrechtse gemeenten gekozen voor een
provinciale aanpak. De provincie

Utrecht gaat de gemeenten ondersteunen bij het aanbestedingsproces en de invulling en invoering van
hun nieuwe taken. Uitgangspunt
is om tot een gezamenlijk EKD systeem te komen. De aanschaf van
een EKD systeem, met mogelijk een
gezamenlijke database op termijn, is
alleen door middel van gezamenlijke aanbesteding mogelijk. Alle wethouders jeugd en jeugdgezondheidszorg in de provincie Utrecht
hebben reeds ingestemd met deze
ambitie.
Omgerekend kost de aanschaf van
een dergelijk EKD systeem 1,62 euro per kind. Met circa 9.060 kinderen in De Ronde Venen, betekent
dat voor de aanschaf van het EKD
ongeveer 14.800,- euro gereserveerd moet worden. De kosten die
gepaard gaan met de totale invoering van het EKD en het uiteindelijke gebruik zijn op dit moment nog
niet helder. Voor de kosten die gepaard gaan met de aanschaf en de
invoering van het EKD hebben gemeenten vanuit het rijk financiële
middelen gekregen.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

IVN zwaluwenexcursie

Regio - Met het thema: ‘Een zwaluw is nog geen zwaluw’, organiseert
de IVN-afdeling De Ronde Venen &
Uithoorn een fiets-/wandelexcursie
op donderdag 17 juli vanaf het Oude Spoorhuis aan de Demmerik in
Vinkeveen. Vertrek 19.00 uur.

Wist u dat er in Vinkeveen twee
soorten zwaluwen rondvliegen en
een zwaluw die geen zwaluw is en
dat er op de rand van Vinkeveen op
een onwaarschijnlijke plaats nog
een derde soort huist?
We zijn dus een zwaluwrijke gemeente. En dat heeft ook zo zijn

voordelen voor ons mensen: zwaluwen leven namelijk van insecten die
wij vaak lastig vinden. Dus zuinig
zijn op die vogels. Zwaluwen hebben een bepaalde levenswijze en
stellen hun eisen aan hun leefomgeving. Willen wij zwaluwen hebben
zullen we dus op onze leefomgeving
moeten letten. Wat de vogels willen en hoe ze leven horen wij van de
IVN-natuurgidsen die deze excursie begeleiden. We gaan zien waar
ze nestelen en hoe ze dat doen. We
gaan hun vliegkunst bewonderen
en genieten van hun gezellige gekwinkel.

We kennen dat vast wel: je
autoruiten vol met dode insecten. Vette vegen en slecht
zicht als je de sproeier er overheen laat gaan. En je krijgt
je auto ook haast niet meer
schoon van al die dode insecten. Als je stevig doorrijdt zitten de “bloed”spetters soms
op je voorruit als je weer eens
zo’n beest te pletter rijdt. En je
weet ook niet van welk mens
dat “bloed” afkomstig is. Het
wordt zelfs een beetje luguber
als je erover na gaat denken.
En dat wil ik nu even niet met
deze column doen: lugubere
verhalen vertellen.
Ik zie liever andere zaken voor
de voorruit en op de fiets of
lopend is het nog veel leuker.
Dat kan nu allemaal als je
naar de kruising van de A2
met de N201 gaat. En liefst
komend vanaf de kant van
Hilversum/Loenen. Als je niet
uitkijkt verdwaal je op dit moment daar ook. Met allerlei
bakens hebben ze de weg
verlegd en je mag maar hopen dat je de goede afslag
neemt. Ze zijn namelijk aan
het werk daar. Al jaren. Aan
de kant van Loenen/Loenersloot ligt ondertussen een
stevige hoop zand... en dat is
heel mooi.
Als je daar nu rijdt ben je zowat in staat om midden op
dat kruispunt te stoppen en
je verrekijker te pakken. In die
hoop zand hebben tientallen
oeverzwaluwen hun nestingangen gemaakt. Ze dwar-

relen voor de auto’s uit op
zoek naar insecten. En voor
de nestgaten is het een gekrioel van jewelste. Spontaan
hebben ze daar die berg zand
gekraakt. De nestingangen
kunnen wel 1 meter lang zijn
(horizontaal). De wegenbouwers hebben er rood/wit lint
omheengehangen en er een
bord bij geplaatst. Ik heb me
laten vertellen dat de oeverzwaluwen het vorig jaar ook
hebben geprobeerd, maar
dat een graafmachine een
eind heeft gemaakt aan hun
kortstondig geluk. Nu gaat het
dus beter... ze worden nog wel
eens wakkere vogelaars, die
wegenbouwers. Straks vertrekken de zwaluwen weer,
zo rond oktober. Dan wordt
het weer stil op dat kruispunt
N201/A2... en dan zullen ze
wel weer verder gaan met
graven. Dreigend staat bovenop de zandberg waarin
de zwaluwen nestelen een
grote gele graafmachine...
Ga snel kijken... op de fiets,
of wandelen of met de skeelers... met de auto wordt wat
gevaarlijk als al die vogelaars
op dat kruispunt stil gaan
staan. Daar krijg je maar herrie van.
Wil je meer over zwaluwen
weten? Onze IVN-afdeling
organiseert donderdag 17 juli
een zwaluwenexcursie. Bel
voor info 0297-261316.
Een vogelvriendelijke groet,
Elza Vis, IVN-natuurgids.

home.wanadoo.nl/ivnrvu

Schildercursussen
Uithoorn - De nieuwe schildercursussen in atelier De Penseelstreek,
aan de Potgieterlaan 16 in Uithoorn,
gaan in september weer van start.
Er zijn zowel cursussen voor beginners als voor gevorderden. Er wordt
les gegeven in kleine groepen van
maximaal acht personen. De leiding

is in handen van Corrie Eeltink, die
al meer dan 15 jaar deze cursussen
verzorgt.
Men kan zich aanmelden via de
website:
www.penseelstreek.amateurkunst.
net. Voor meer informatie kunt u
mailen naar penseelstreek@amateurkunst.net.

Het Waverfeest 2008
Waver - Van 7 t/m 10 augustus is
het weer zover, Het 70ste Waverfeest. Het buurtfeest dat door de
hele omgeving, jong en oud, wordt
bezocht.
Bij deze mijlpaal willen de organisatoren er weer een nieuwe draai aan
geven! Zij gaan er weer een schitterend kinderfeest van maken, en
niet zoals gebruikelijk met de bussen naar de speeltuin, nee, het geld
wordt dit jaar geheel gestoken in
een grandioos kinderspektakel op
het eigen kermisterrein. Maar ook
de aloude activiteiten zullen uiteraard blijven. Zo start het feest getrouw met de hardloop wedstrijd 2.6
km, 6.2 km en 12.4 km op donderdagavond.Vrijdag staat geheel in het
teken van de kinderen, dit jaar zullen
de activiteiten op het terrein plaatsvinden, met o.a. clowns – Henna tekeningen, een kinderboerderij, en

een spectaculaire nieuwe attractie
voor jong en oud (wie durft?).
De Sloot en Slobrace zal vrijdagavond weer gehouden worden, lekker rennen door de weilanden en in
en over de sloten springen, aan het
einde is er een heerlijke koude douche voor iedereen, (vanaf 13 jaar).
Zaterdag zijn er buiten de kermisattracties ook oude ambachten en een
rommelmarkt op het terrein, Wie zijn
zolder nog moet opruimen kan gezellig komen en zijn spullen verkopen, tussen de oude oldtimers want
die worden ook van stal gehaald.
s’ Middags starten het bekende
Buikglijden en het Tobbetjesteken,
voor wie echt een nat pak wil.
Zaterdag zal ook door paarden weer
gestreden worden, dressuur in alle
klassen en aangespannen (karretjes). Met uiteraard het spannende
kegeltjesparcours.
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Volgende week het verslag van Aad en Jerona van der Zwan

Hulpgoederen voor Bulgaars Verpleeghuis
in Kurdzhali veilig aangekomen

Kurdzhali/Mijdrecht – Zoals u vorige week uitgebreid in de Nieuwe
Meerbode heeft kunnen lezen vertrokken Aad en Jerona van der Zwan
maandag 7 juli met een vrachtwagen vol hulpgoederen van het Rode
Kruis, naar een verpleeghuis in Bulgarije. Aad van der Zwan, in het
dagelijks leven vrachtwagenchauffeur bij transportbedrijf Breewel
uit Mijdrecht, had zich als vrijwilliger aangemeld om samen met zijn
echtgenote – door veertien vakantiedagen daarvoor op te offeren - dit
hulptransport er naar toe te rijden. Breewel stelde geheel belangeloos
de vrachtwagen ter beschikking. Vrijdag 11 juli jl. hebben de twee de
goederen met succes afgeleverd. Het Hospice en het Ouderencentrum
zijn enorm enthousiast over de 17 in hoogte verstelbare bedden en de
andere hulpgoederen. Aad en Jerona zijn er zeer warm verwelkomd.
De reis is zeer voorspoedig verlopen, ook al waren er bij de grens
Hongarije–Roemenië, etc, enige wachttijden en waren er de bekende
mensen die geld wilden zien. Op bijgaande foto’s ziet u al een beetje de
blijheid. Volgende week (of de week daarop) hopen wij een uitgebreid
reisverslag van Aad en zijn vrouw te kunnen brengen.
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Concept toekomstvisie
dorpcentrum Mijdrecht

Raadhuisplein moet
het hart worden van
centrum Mijdrecht (1)
De kern van Mijdrecht: een langgerekte hoofdstraat

Mijdrecht – Sinds enkele weken ligt er bij diverse
ondernemingen en belanghebbenden het concept:
Centrum Mijdrecht – de toekomst in beeld – om te
bestuderen. Het is een concept, dus heel duidelijk
zeker nog geen vast plan, maar een idee om het
centrum van Mijdrecht te versterken. Er is een
uitgebreid onderzoek geweest over hoe het nu
functioneert en hoe het zou kunnen functioneren.
Het is een zeer lijvig rapport, waar wij als redactie,
u als lezer en bezoeker van dit centrum, in de meest
belangrijke zaken waarschijnlijk wel geïnteresseerd
zullen zijn. We doen dit in drie delen waarvan deze
week deel 1: Het rapport is in twee delen te splitsen.
Het eerste deel over hoe het nu is ingedeeld en
hoe het wel of niet functioneert en een deel over
hoe de onderzoekers denken dat het zou kunnen
gaan worden. Opvallend is dat alles valt of staat
bij de herindeling en het dan verdwijnen van
het gemeentehuis uit het Mijdrechtse centrum,
waardoor er erg veel ruimte ontstaat om er een echt
winkelhart van te maken. Maar dit komt later.

Inleiding
Een zijstraat: de Kerkvaart

Er bevinden zich diverse eet- en drinkgelegenheden

In de inleiding van het rapport staat o.a:
“Centrum Mijdrecht heeft door de omvang van
het winkelaanbod en de centrale ligging een
belangrijke functie voor De Ronde Venen. Het is de
plek waar gewinkeld en gegeten wordt, mensen
wonen en werken en waar burgers trouwen en
evenementen plaatsvinden. Kortom, een levendig
centrum.
De behoeftes van consumenten en ondernemers
veranderen, waardoor bestaande bebouwing niet
meer voldoet. De markt komt dan met een initiatief
om een gebouw of deelgebied te verbouwen,
uit te breiden of herontwikkelen. Voor het
deelgebied is dit een kans voor een kwalitatieve
verbetering. Het initiatief moet echter ook een
versterking van het centrum als geheel betekenen.
Om te waarborgen dat kansen ten gunste van
een krachtig winkelcentrum worden benut is
duidelijkheid nodig over de richting waarin het
centrum zich moet ontwikkelen.
Centrum Mijdrecht is meer dan alleen een
winkelgebied. Het is ook een gebied waar
gewoond en gewerkt wordt. En waar verschillende
voorzieningen aanwezig zijn. Daarnaast biedt de
openbare ruimte mogelijkheden tot ontmoeting
en een ommetje en worden er evenementen
gehouden. De kwaliteit van al deze functies samen
bepalen de verblijfskwaliteit van het centrum. De
beeldkwaliteit, de looproute, de bereikbaarheid, de
mogelijkheid om te parkeren en de aanwezigheid
van verschillende typen winkels beïnvloeden de
beleving van de bezoekers en bewoners.

De kern
De kern van het centrum van Mijdrecht bestaat uit
een langgerekte hoofdstraat, de Dorpsstraat, die
aan de zuidkant overgaat in Bozenhoven. Haaks op
de Dorpsstraat bevindt zich een aantal straten die
het centrumgebied verbinden met het omliggende
gebied. De Kerkvaart/-straat is daarbij historisch
gezien de belangrijkste as. In deze zijstraten zijn in
beginsel geen winkels aanwezig, maar overheerst
de functie wonen.

Wonen

Winkelcentrum De Passage

In het centrum van Mijdrecht is met name bij de
nieuwere winkels op verdieping wonen aanwezig.
Voorbeelden hiervan zijn het wonen boven De
Passage, bebouwing langs het Raadhuisplein/
Burg. Haitsmaplein en enkele panden langs
de Dorpsstraat. In het winkelgebied is slechts
in beperkte mate wonen op de begane grond
aanwezig.

Horeca
In het centrum van Mijdrecht bevinden zich
diverse eet- en drinkgelegenheden. Naast diverse
koffiecorners/lunchrooms zoals in De Passage
en in de Hema is er op het Raadhuisplein een
grand café aanwezig dat zowel overdag als in de
avonduren geopend is. Het grote terras zorgt in de
zomer voor een aantrekkelijk en levendig beeld.
Aan de Dorpsstraat bevindt zich een café, met een
kleinschalig terras en een lunchroom/luxe snackbar
met terras. Het café heeft haar bezoekers met name
in de avonduren en draagt daarbij overdag weinig
toe aan het beeld van het centrum. Met betrekking
tot avondhoreca zijn er nog een Chinees en Grieks
restaurant.

Gemeentehuis

Raadhuisplein met gemeentehuis

Het gemeentehuis is een relatief groot gebouw
in het centrum met slechts een beperkte externe
uitstraling. De centrale hal met de baliefuncties
(paspoort, vergunningen, sociale dienst, etcetera)
is het meest zichtbare element voor bezoekers van
het centrum en bepaalt daardoor voor een groot

deel de uitstraling van dit gebouw. De raadzaal
zorgt in de avonduren voor beperkte levendigheid
op het Raadhuisplein.
Overdag kunnen ook bruiloften bijdragen aan
de levendigheid op het plein. Daarnaast dragen
de werknemers, vooral in lunchtijd, bij aan de
bestedingen en verlevendiging van het centrum.
Maar over het algemeen kan worden geconcludeerd
dat het gebouw van het gemeentehuis weinig
bijdraagt aan de uitstraling en beeldkwaliteit
van het centrum. Net als bij commerciële
dienstverlening dienen de maatschappelijke
functies in beginsel in aanloopgebieden gevestigd
te zijn.
In de huidige situatie vormt het gemeentehuis een
duidelijke onderbreking in de winkelroute.

Janskerk
Een stedelijke omgeving zoals centrum Mijdrecht
wordt van een afstand vaak zichtbaar gemaakt
door een kerktoren. Eén of meerdere kerken horen
bij een historische en stedelijke omgeving van een
dorp en een stad. In Mijdrecht is dit de Janskerk
aan de Kerkstraat. De Janskerk ligt enigszins
excentrisch ten opzichte van het winkelgebied.
En heeft een eigen aantrekkingskracht, die geen
directe relatie heeft met de overige functies in het
centrum.
Opvallend is dat de kerk in het centrum beperkt
wordt ervaren. Dit komt voor een groot deel
door de situering van de bebouwing van
winkelcentrum ‘De Lindeboom’. Hierdoor is de
kerk alleen bereikbaar via de Kerkstraat en de
parallel gelegen Helmstraat. Daarbij komt dat de
zuidelijke wand van de Kerkstraat de achterkant
van het winkelcentrum De Lindeboom is en een
onaantrekkelijke uitstraling heeft. De noordelijke
wand van de Kerkstraat bestaat uit achterkanten
van appartementen. Op de kop ligt de kerk met
daarvoor een klein pleintje. Naast de kerk ligt de
begraafplaats, die omzoomd wordt door een hoge
haag en grenst aan de ringvaart. Vanuit historisch
perspectief is de ligging van de kerk uniek. Ook
de kerk zelf en de naastgelegen begraafplaats
zijn waardevolle elementen. Het is een
maatschappelijke functie die vanuit cultuurhistorie
absoluut thuishoort in een centrumgebied.

Parkeren
Er is in Mijdrecht geen betaald parkeren.
Parkeerregulatie geschiedt door blauwe zones
en een maximale parkeerduur van 2 uur. Dit
is in de meeste gevallen voldoende voor een
centrumbezoek, waardoor het parkeren ervaren
wordt als “gratis parkeren”.
Aan de westzijde van de Rondweg ligt een
parkeerplaats voor lang parkeren. Hoewel uit
parkeeronderzoeken niet blijkt dat er een tekort is
in aantal parkeerplaatsen ervaren veel bezoekers
dit (vooral op donderdag en zaterdag) wel zo. Dit
komt mede doordat het moeilijk te zien is of er nog
parkeerplekken beschikbaar zijn op de pleinen of
in de garage. Daarvoor moet het plein of de garage
daadwerkelijk op of in gereden worden.

Voetgangers
Een groot deel van het kernwinkelgebied
is alleen toegankelijk voor voetgangers. Dit
voetgangersgebied ligt in de Dorpsstraat (tussen
Pr. Beatrixlaan en Kerkvaart), het Raadhuisplein en
De Passage.

(Brom-)fietsverkeer
Het centrum van Mijdrecht is vanaf alle
windrichtingen per (brom-)fiets te bereiken. En
zijn directe verbindingen met de westelijk gelegen
woonwijken, via een vrijliggend fietspad langs
de Industrieweg is het centrum vanuit Wilnis en
Vinkeveen goed te bereiken. Door de ligging
van het centrum tussen de woonwijken en het
bedrijventerrein wordt het gebied ook doorkruist
door (brom)fietsers van en naar woonwijk en
bedrijventerrein. In het centrumgebied zelf zijn
uitsluitend op de Stationsweg en de Croonstadtlaan
fietsstroken
aanwezig.
De
verbindingen
Raadhuislaan – Dorpsstraat – Raadhuisplein –
Burg. Haitsmaplein en Dorpsstraat –De Lindeboom
– Burg. Haitsmaplein – Stationsweg zijn uitgevoerd
als fietspad ter ondervanging van het verbod op
fietsen in de Dorpsstraat.

Toelevering detailhandel
In het voetgangersgebied (de Passage, Dorpsstraat,
Raadhuisplein) zijn afspraken over tijdstip van
bevoorrading. In de praktijk wordt hier niet op
gehandhaafd, waardoor ook op andere tijden
vrachtwagens in de Dorpsstraat rijden. Voor
winkels die buiten dit gebied vallen zijn geen
afspraken over toelevering.
(deel 2 volgende week)
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Herontwikkeling van Fort aan de Drecht (2)

Uithoorn - Eigenlijk kun je wel stellen dat
de huidige staat van het fort aan de Drecht
te danken is aan een bezuinigingsoperatie
van de gemeente Uithoorn. Hoe
vreemd dat ook moge klinken. Bij
de
bezuinigingsoperatie
stonden
verschillende zaken op de agenda zoals
de privatisering van sporthal de Scheg, de
boerderij de Olievaar in de Biezenwaard
en de restauratie van fort aan de Drecht.
Hielco Wiersma van de gemeente vertelt
“Toen mij op 1 januari 1997 gevraagd
werd deze klus te klaren bleek dat er
een zeer beperkt restauratieplan voor
het fort lag dat gebaseerd was op de
verkoopopbrengst van ca 150.000 euro
van de zogeheten fortkavel (de grond
waarop nu de fortwoning aan de Amstel
is gebouwd).
Maar wat bleek, het geluk was met de
gemeente want er kwamen onverwachte
subsidiemogelijkheden via de provincie.
Die subsidie had te maken met het feit
dat de provincie een aantal forten wilde
restaureren zodat die voor de andere
forten als een soort vliegwieleffect zouden
functioneren. Bovendien was het zo dat de
gemeente zelf het fort op een goede wijze

wilde herontwikkelen en niet met behulp
van een summier restauratieplannetje.
Er moest gesproken worden met de
diverse instanties die betrokken waren
bij de restauratie zoals stichting Crea, de
gemeente en stichting fort aan de Drecht.
Hielco herinnert zich nog als de dag
van gisteren dat zij verschillende keren
met laarzen aan en gewapend met een
zaklamp door de donkere gangen van het
fort liepen te banjeren.
In sommige gangen stond er ca 10 cm
water. Ook de politiek werd enthousiast
en zelfs in die mate dat het fort bij
enkele partijen als hot item in het
verkiezingsprogramma werd opgenomen
en de portefeuillehouder van die partij
plukte daar natuurlijk de vruchten van.

functie zou krijgen als restaurant. Maar
het was ook de bedoeling dat de andere
ruimtes verhuurd zouden worden aan
culturele instellingen.
Zo kwam men op het idee om de galerie uit
de Olievaar over te brengen naar het fort.
Dat was ook eigenlijk wel nodig omdat
de boerderij in slechte bouwkundige
staat verkeerde. Verder wilde men de
creatieve werkplaatsen uit de Scheg ook
overbrengen naar het fort.
Tot nu toe liep alles van een leien dakje
maar er kwam een kink in de kabel
omdat de Stichting Fort aan de Drecht
het niet eens was met de voorgestelde
restauratieplannen. De stichting wilde
het fort zo laten als het was en maar voor
heel beperkte doeleinden openstellen.
Dat had weer tot gevolg dat er binnen
Rapport
twee maanden een nieuwe stichting met
Als uitgangspunt diende een rapport nieuwe leden moest worden opgericht.
van de Grontmij uit 1984 dat destijds in Dat moest snel gebeuren want de
de bureauladen was verdwenen maar nu gemeente was van mening dat de stichting
weer tevoorschijn werd gehaald. In 1999 belangrijk was voor de realisering van de
werd er een restauratieplan opgesteld, herontwikkeling. Maar er werd dus een
samen met architectenbureau W. Schagen nieuw bestuur gevormd met als voorzitter
uit Nieuwe Niedorp. Het speerpunt was burgemeester Castenmiller en andere
eigenlijk wel dat het fort een belangrijke personen uit de politiek, het bedrijfsleven

en de sport. Toen werd in maart 1999
onder leiding van de portefeuillehouder
een stuurgroep in het leven geroepen
om het restauratieproces te begeleiden.
Er moest een uitvoerder worden ingezet
met speciale kennis van restauratie van
monumenten en er moesten contacten
gelegd worden om de ruimtes te
verhuren. Eind 1997 werd serieus met de
restauratie begonnen. En dat was nog niet
zo eenvoudig want de creativiteitsruimten
moesten verbonden worden. Dat hield
in dat er gaten van twee bij twee meter
gemaakt moesten worden in de dikke
fortmuren.
Voorwaarden
Maar het was een voorwaarde van
Crea om over te gaan naar het fort. Een
belangrijk punt vond de gemeente dat
men eerst nadacht over de exploitatie
voordat men met de restauratie begon
en de Stichting Herstelling werd
benaderd (Dit is een stichting waar
men werklozen die problemen hebben
met integratie op de arbeidsmarkt
door middel van werkzaamheden weer
aan het werk probeert te krijgen. De

jongeren kunnen dan ingezet worden
bij grove herstelwerkzaamheden zoals
graafwerk, voorbereidend werk aan
houten elementen en voorbereidend
schilderwerk en er moest een aanvang
gemaakt worden met het verhelpen
van de daklekkages en het aansluiten
op nutsvoorzieningen en riolering.
De grond moest van het dak worden
verwijderd. De provincie bleef nauw bij
de besprekingen betrokken. Zo werden
er muurschilderingen gevonden van 4 x
2 meter in de 1,5 meter dikke fortwanden.
Er kwam een aparte werkgroep voor het
realiseren van een vaste expositie van de
stelling in de kazemat.
In totaal bedroegen de restauratiekosten
ca euro 1.560.000. De dekking van dit
bedrag kwam uit sponsorinkomsten,
subsidie en opbrengst van de grond waar
de fortwoning staat en de genieloods.
Toen was het eindelijk zover en op 9
september 2000 werd het fort officieel
in gebruik genomen en is nu een fort
met diverse culturele activiteiten, waar
workshops worden gehouden, cursussen
en niet te vergeten de expositieruimte.
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Minister tekent convenant
met Veiligheidsregio Utrecht
Regio - Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
heeft vandaag afspraken gemaakt
met de veiligheidsregio’s BrabantNoord, Hollands Midden, Kennemerland, Flevoland, Zeeland en Utrecht,
Fryslân en Zuidoost-Brabant over de
kwaliteit van de rampenbestrijding.
Ook met de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft de minister afspraken gemaakt. In totaal
zijn er nu convenanten afgesloten
met vijftien van de vijfentwintig vei-

venanten zijn maatwerk, maar bevatten altijd twee vaste onderdelen:
de basisvereisten crisismanagement en afspraken over het regionaliseren van de brandweer. De basisvereisten zijn kwaliteitseisen over
melding en alarmering, leiding en
coördinatie bij incidenten en rampen en informatie-uitwisseling. Belangrijke partners hierbij zijn de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), Politie, brandweer en gemeenten. Daar-

ter de veiligheidsregio’s stimuleren
om vooruitlopend op de wet- en regelgeving (Wetsvoorstel Veiligheidsregio’s en Besluit Veiligheidsregio’s)
toe te groeien naar het daarin vastgelegde kwaliteitsniveau.
Voor wat betreft de brandweerzorg
ziet de minister de regionalisering
van de brandweer als een belangrijk middel om de rampenbestrijding
en crisisbeheersing op orde te brengen. Het is daarbij de bedoeling dat

Eindfeest Pr. Beatrixschool

Minister ter Horst en burgemeester Wolfsen (Utrecht) bij ondertekening convenant met Veiligheidsregio Utrecht
ligheidsregio’s. Met deze afspraken
worden het verbeteren en regionaal
organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing versneld
aangepakt. De regio’s krijgen hiervoor de komende twee jaar een extra bedrag variërend van 1,1 tot 1,9
miljoen van de minister.
‘Vandaag zet de rampenbestrijding in Nederland een flinke stap
in de goede richting’, zei minister
Ter Horst vandaag bij de ondertekening van de convenanten. De con-

naast staan er afspraken in de convenanten die passen bij de noden
van de regio, bijvoorbeeld over oefeningen. Met de vandaag gesloten convenanten staat de teller op
zestien: eerder sloot de minister al
convenanten met de regio’s ZuidLimburg, Haaglanden, Middenen West-Brabant, Rotterdam-Rijnmond, Gooi- en Vechtstreek en Gelderland-Zuid.
Ontstaan
Met de convenanten wil de minis-

er in elke regio één regionale brandweerorganisatie ontstaat, onder leiding van een regionale brandweercommandant.

Wilnis - Op donderdag 10 juli was
het ‘grand spectacle’ op de Beatrixschool.
Het jaarlijkse eindfeest stond in
het teken van Glitter&Glamour. Helaas konden de Glitter Girls, de Glamour Boys niet komen optreden zodat de kinderen zelf een spetterend
optreden hebben verzorgd. ’s Morgens werden glitterende spelletjes
gedaan: lopen over de Walk-of-fame, met een kruiwagen vooruit komen, poppen opmaken, foto’s van
leerkrachten beglitteren, e.d. En ’s
middags was er een glamour optreden van alle kinderen. Iedereen was
op de juiste manier gekleed, zelfs de
meesters en de juffen hadden hun
glitterendste pak en/of jurk uit de
kast gehaald. Zo zijn zij glitterend de
vakantie ingegleden, waar eenieder
nu van harte van gaat genieten.

Dit moet niet betekenen dat brandweermensen de voeling met hun
eigen dorp of stad verliezen, integendeel. Vanuit de regio blijft de
brandweer georganiseerd via lokale
brandweerkazernes en brandweerposten. Alleen vanuit lokale kazernes kan de brandweer op tijd bij een
brand of ongeluk zijn.

Aanstaande zaterdag en zondag in Uithoorn

Harley Davidson dagen bij
Drinken en Zo
Uithoorn - Meteen als je binnenkomt, valt je oog op de grote poster
die aan de muur hangt bij Drinken
& Zo. Op die poster staat de vooraankondiging van de Harley Davidson dagen op 19 en 20 juli a.s. Maar
dat niet alleen, want er hangt een
bordje met ‘Harley parking only’, een
plaat met ‘US Route 66’ en op de
muur aan de andere kant is een indrukwekkende muurschildering van
een Harley Davidson te bewonderen. Hoe is Han Nollen zo enthousiast geworden van een Harley dat hij
speciale Harley-dagen organiseert
en nu al sinds jaar en dag zelf een
Harley rijdt. Han vertelt: “Een klant
van mij, tevens een vriend Ron St.
Truien, kwam een aantal jaren geleden met het idee om zulke dagen
te gaan organiseren. Ron was toen
al zwaar ziek, had kanker. Ik vond
het wel een goed idee en ben overal eens rond gaan kijken wat de mogelijkheden waren en hoe meer ik
er mee bezig was hoe enthousiaster ik raakte.” “Het zijn echt schitterende motoren. Ik ben dat dus toen
gaan organiseren, heb een vergunning aangevraagd, dat was in 2000,
en omdat er in het derde weekend
van juli niets anders gepland stond
heb ik dat weekend maar genomen
en dat is het ook door de jaren heen
zo gebleven. Ik kon Ron nog vertellen dat de vergunning rond was
maar het echte evenement heeft hij
helaas niet meer mogen meemaken.
Wel staat zijn naam in grote letters
op de poster, omdat Han de naam
van St. Truien aan het evenement
gekoppeld heeft.
Eenvoudig
Zijn vrouw komt nog elk jaar trouw.”
Maar hoe kwam Nol aan deelnemers. Dat was eenvoudig, want hij
heeft geadverteerd in het motorblad
Big Twin. Het eerste jaar kwamen er
eigenlijk alleen motorrijders uit de
regio. Op de allereerste dag regende het, maar gelukkig klaarde het in
de middag op. Het tweede jaar werd
het evenement al weer bekender en
groeide het aantal deelnemers en
kwamen er ook mensen van buiten
de regio. Zo is er al jaren een hele
groep uit Roermond die trouw blijft
komen. In 2005 waren er al 1300
deelnemers en in 2006 was dat aantal al gegroeid naar 1600. Het weer

speelt niet altijd mee vertelt Han. Zo
heeft het al vier keer tijdens het evenement geregend en dat verwacht
je eigenlijk niet zo midden in de zomer. Maar we gaan er nu gewoon
van uit dat het mooi weer wordt. Dit
is nu al weer voor de vijfde keer dat
Han dit evenement organiseert. Het
is een toer die door hemzelf is uitgezet van rond de 110 à 120 km en
het is een rit die over het platteland
voert. “Dat is juist het leuke van
een motor, want je komt op plekken waar je met de auto niet kunt
komen. Het is elk jaar weer een andere route en dan langs de mooiste
plekjes zoals nu langs de Lek. Hoe
ziet het programma er uit? Op 19 juli is de Day Before zoals het ook officieel heet. Om 13.00 uur is de Ride Out. Dan wordt de rit gereden die
door Han dus zelf uitgezet is en dan
rond 19.00 uur is er een barbecue
en een band the Little Boogie Boy
Bluesband. De echte dag is dan op
zondag 20 juli van 12.00-18.00 uur.
Ieder jaar zorgt Han ook weer voor
iets extra’s zoals verleden jaar een
dragline en dit jaar wordt dat een
heavy decor. Een heel speciale bus
met biertafels.
Overal kun je natuurlijk de verschillende Harley’s bewonderen. Want
er zijn heel veel verschillende types aldus Han. De Harley David-

son komt oorspronkelijk uit Amerika en wel Wisconsin. Vooral in de
oorlog werden de Harley’s veel gebruikt door het Amerikaanse leger, de Liberators. Een Harley Davidson is een echt klassieke motor.
Het eerste model kwam rond 1916
op de markt. En er zijn ontzettend
veel verschillende types. Als je 1000
Harley’s op een rij zou zetten is er
geen één hetzelfde. Dat hangt ook
af van de achterkant, de soft tails
en de hard tails. De laatste jaren is
de markt steeds meer uitgebreid en
voor sommige types is er wel een
jaar levertijd. De V-rod is nu ook op
de markt gekomen. Een echt snelle motor maar voor de echte Harley
Davidson liefhebber is dat niet de
ware. Het is ook echt een gezelligheidsdag want het zijn allemaal bekenden die elkaar een paar keer
per jaar treffen met dit soort evenementen aldus Han Nollen. Maar
het meest bijzondere is wel dat de
opbrengst van de toer naar de Biezenwaard gaat. Afgelopen jaar wilde Han Nollen eens iets extra’s doen
wat echt voor de kinderen is en toen
is een hele groep naar de Efteling
geweest, samen met begeleiders.
Een groot succes en dit jaar denkt
Han aan een boottrip. Dus niet alleen een leuk evenement maar ook
nog voor een goed doel.

Reünie voormalig
Jongeren Centrum Shiva
Uithoorn – Het voormalige Open
Jongeren Centrum Shiva in Uithoorn
heeft de band ADHD Spietmobiel
weten te strikken voor een optreden
tijdens de reünie van oud-bezoekers
op zaterdag 1 november a.s. Voor de
bijeenkomst, in gebouw The Mix in
Uithoorn, hebben zich al tientallen
belangstellenden aangemeld.
ADHD Spietmobiel is de nieuwe
band van Eddy Huizing, bekend van
The Chops, Boegies en Jammah
Tammah.
Deze rasentertainer lukt het telkens
weer de harten van het publiek te
stelen. Zijn wapens hiervoor zijn
pieperlootjes (belletjes, klein percussie, etc.), mondharmonica’s, zijn
onmiskenbare stem, zijn teksten
en zijn oprechte enthousiasme. De
teksten zijn in het Nederlands, Engels, Drents, Italiaans, Duits, pseudo-Latijn, nep Noors of een mengeling van talen. In ieder geval zijn
ze Speediaans. Ze gaan over lekker
eten, mooie momenten en gebeurtenissen uit het leven, bijzondere
verschijningen als Kees Ketting en
Jan Blauwwiekel en muziek. Momenteel bestaat het repertoire uit
35 eigen liedjes, goed voor ruim anderhalf uur ska-plezier!
Van midden jaren zeventig tot midden jaren 90 was Open Jongeren
Centrum Shiva een ontmoetingsplaats voor vele jongeren uit onder meer Uithoorn, De Ronde Venen, Aalsmeer en Nieuwkoop. In de

ruim twintig jaar van het bestaan
hebben vele dertigers, veertigers en
vijftigers van nu, dolle, opwindende,
dronken, geestverruimende, maffe en genoeglijke avonden beleefd
tijdens optredens van allerhande
bands, thema-avonden, dansavonden of video-avonden.
Een aantal oud-medewerkers kwam
elkaar recent weer tegen via hyves
alwaar een speciale pagina is over
OJC Shiva (http://ojc-shiva.hyves.
nl)
Vrij snel ontstond het idee om een
reünie te houden omdat velen het

ongetwijfeld leuk vinden om al die
oude bekenden nog eens te zien.
Nieuwsgierig? Meld je dan nu vast
aan via ojcshiva@gmail.com en ontvang op korte termijn meer informatie. Voorts is één en ander te volgen
via de website: http://www.mydominionnl.com/indexojcshiva.html Hier
zijn oude foto’s, verhalen en posters te vinden. Verder staat hier ook
het laatste nieuws over de reünie en
kunnen belangstellenden zien wie
zich inmiddels heeft ingeschreven
voor de reünie op zaterdag 1 november aanstaande.

Gezonde voeding voor
65-plussers
Uithoorn - Wat is gezonde voeding
voor 65-plussers, waar dien je op
te letten wat betreft voedingsstoffen, overgewicht en ondergewicht
en andere aspecten die van belang
zijn voor het gezond ouder worden
komen naar voren op donderdag 24
juli van 10.15 tot 11.30 uur in wijksteunpunt Bilderdijkhof. Natuurlijk
is er ook genoeg ruimte om vragen
te stellen.
Diëtiste, Marjan Dogger is als gastspreker uitgenodigd bij de koffiespeciaal. U bent van harte welkom om deze ochtend bij te wonen.

Heeft u interesse, zou u zich dan
van te voren willen aanmelden zodat men kan rekening houden met
het aantal geïnteresseerden?
De kosten zijn 1,50 euro, inclusief
twee koffie.
Locatie: Wijksteunpunt Bilderdijkhof
1 in Uithoorn.
Contactpersoon: Judith Smeenk,
Sociaal cultureel werker Vita welzijn
en advies, Bilderdijkhof 1. Telefoon:
0297- 532 327 / 567 209.
j.smeenk@vitawelzijnenadvies.nl
(woe.afwezig).
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Dag fijne school, dag vertrouwde omgeving, we zullen je nooit vergeten
impr

essie

van g

roep

7

zomerfeest

meester en juffendag

groep 3 en

Waverveen - Het zal nooit meer hetzelfde zijn in
de Waverveense polder, onze school de Poldertrots is voorgoed dicht en alle kinderen zijn naar
een andere school gegaan. We hebben hele leuke
dingen samen gedaan waar met veel plezier op
teruggekeken kan worden. Zo werd er natuurlijk door Paulien van Wijk zeer actief
gewerkt op de website en zij
deed dit ook langere tijd
voor de Julianaschool,
het resultaat is natuurlijk wel te zien. Alles
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wat zij heeft gemaakt is
te zien op www.julianatrots.nl onder poldertrots
en daarom wil ik haar zeker
langs deze weg in het zonnetje zetten en bedanken voor
alles want je bent zeer bijzonder
6
n
om dit allemaal te doen. Natuurlijk
e
p5
werd er aan de buitenschoolse activiteie
o
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g
ten actief meegedaan, de Poldertrots was in
2007 nog de beste school tijdens de schoolzwemwedstrijden, elk kind bedankt voor zijn inzet. Een ander
hoogtepunt was het bezorgen van een fruitmand bij de ouderen en
zieken in onze polder tijdens het Pinksteren, helaas ook dit
is er niet meer. Na elke zomervakantie was er het beroemde Zomerpolderfeest welke georganiseerd werd
door de ouderraad en waar iedereen rekening mee
hield. Een lach en een traan was er tijdens de
afscheidsbarbecue, hoe moet het nu verder in
onze polder. Niemand weet het, we zijn uit elkaar
gerukt, velen wilden niet dat onze school dicht
ging maar het is zo gelopen en kunnen het niet
meer terug draaien. Achteraf zegt misschien het
bestuur ‘we hadden het anders moeten doen’, maar
vergeet niet, achteraf kijk je een koe in zijn kont.
Bedankt meesters Dirk, Hage en Kees, Juffen Geertje,
Marjanne, Daniëlle, Liesbeth en Gery voor de goede zorgen
voor onze kinderen. Bedankt expressie ouders
en verkeersouders, voor alles wat jullie hebben gedaan en vooral alle kinderen, jullie waren mijn grootste inspiratiebron om altijd
voor de krant te schrijven, bedankt Jan
Compier voor al je foto’s en je tentoonstelling, iedereen bedankt voor de
vele gezellige jaren. Mooi was
de tijd maar het komt nimmer terug, zeker niet op
deze manier. Rest mij als
laatste te schrijven: het
gaat iedereen goed op
de nieuwe school en
laten we vooral onze
school de Poldertrots
als een goede herinnering behouden.
Thecla van den Bosch

een gezellige tijd

als een juf trouwde
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‘Kick Off’ voor het nieuwe
zwembad in De Ronde Venen

Mijdrecht - Vrijdag 11 juli verrichtte wethouder Jacques Dekker symbolisch de aftrap voor de bouw van
het nieuwe zwembad in De Ronde Venen. Hij deed dat door op het
bouwterrein aan de Veenweg, hoek
Mijdrechtse Dwarsweg, met een
zware shovel een berg zand te verplaatsen. Vervolgens onthulde hij
met behulp van een hoogwerker
het grote aankondigingbord op de
hoek van het bouwterrein door daar
het doek van te verwijderen. Een en
ander gebeurde onder het goedkeurend oog van vertegenwoordigers van Vaessen Algemeen Bouwbedrijf BV uit Raamsdonksveer die
de bouw van het nieuwe zwembad
zal realiseren, Optisport uit Gorinchem die tekent voor de exploitatie en Brevé Beheer die zorgdraagt
voor de aanvullende voorzieningen op het gebied van sport en ontspanning. Ook de wethouders Ingrid Lambregts en Bram Roosendaal gaven blijk van hun belangstelling, evenals verschillende raadsleden, ambtenaren – onder wie Helga Sieckmeijer in haar functie van
projectleider namens de gemeente - en verdere belangstellenden die
betrokken zijn bij het project. Na de
fysieke handelingen toog het gezelschap naar het pand van Westhoek Wonen, waar men zo gul was
een ruimte ter beschikking te stellen om het heuglijke feit met koffie

en het aansnijden van een speciaal
daarvoor gemaakte taart, te vieren.
Die taak namen projectleider Sieckmeijer en wethouder Dekker graag
op zich!
Eindelijk na 21 jaar!
Wethouder Dekker memoreerde
in een korte voordracht dat 21 jaar
geleden het idee van een nieuw te
bouwen zwembad in de gemeente
kwam bovendrijven. Na veel soebatten en discussies is het er eindelijk
van gekomen. Vóórdat het zwembad
de definitieve goedkeuring kreeg
van de raad is er destijds onderzoek gedaan naar de haalbaarheid,
mogelijkheden, uitvoering, concurrentiepositie, ontwikkelingskansen
en bijpassende voorzieningen. Tevens zijn er in de markt partijen benaderd welke een compleet pakket
konden aanbieden, zoals ontwerp,
bouw en exploitatie. Aan het ontwerp van het nieuwe zwembadcomplex heeft de raad destijds verschillende eisen gesteld. Daaronder op
het gebied van ruimtelijke en functionele kwaliteit, architectonisch en
stedenbouwkundig alsook de kwaliteit van exploitatie. Uiteindelijk is de
uitvoering van het geheel gegund
aan de combinatie Vaessen en Optisport. Wethouder Dekker bedankte de gemeenteraad dat die in 2004
heeft ingestemd met de plannen en
zei veel vertrouwen te hebben in
Vaessen, Optisport en Brevé Beheer
die er ongetwijfeld wat van zullen

gaan maken. Vanzelfsprekend met
op de achtergrond de gemeente als
opdrachtgever. Projectleider Helga Sieckmeijer onderstreepte deze
woorden en gaf eveneens aan blij te
zijn met de combinatie van bouwer
en exploitanten binnen de structuur
van de Publiek Private Samenwerking (PPS); een samenwerkingsverband tussen overheid en marktpartijen. Daaronder ook Brevé Beheer
die investering doet in de aanvullen-

de voorzieningen.
Handtekeningenactie
Overigens mag bij deze mijlpaal in
relatie tot het nieuwe zwembad best
nog even vermeld worden dat de realisatie mede tot stand is gekomen
dankzij de raadsleden Sandor Harmens (VVD) en Jan Willem Koedam
(RVB). Zij hebben zich een viertal jaren geleden met de steun van
twee toen tienjarige jongedames,
die een handtekeningactie ontketenden met de kreet: ‘wij zijn nu tien
en hebben nog geen nieuw zwembad gezien’ en Bert van Broekhuijsen van Gemeente Belangen, extra voor ingespannen het nieuwe
zwembad er ‘door te drukken’. Het
dreigde destijds alweer te verzanden in een welles/nietes-spelletje.
Maar dat is gelukkig allemaal achter
de rug. Nu is het is zover. Het nieuwe zwembad, een omvangrijk project dat is opgedeeld in verschillende fasen, wordt nu gerealiseerd en
zal naar verwachting in maart 2010
worden geopend. De kosten van het
geheel zijn begroot op 13,3 miljoen
euro.
In een zogeheten DMBO overeenkomst (Design, Build, Maintain &
Operate) heeft de gemeente de opdracht gegeven aan het consortium
Vaessen/Optisport. Die draagt zorg
voor het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de exploitatie van het
zwembad en aanvullende voorzieningen voor verdere sport- en ont-

spanningsmogelijkheden en eventuele horeca. De overeenkomst
werd op 18 januari van dit jaar bekrachtigd. Tevens is overeengekomen dat de aanvullende voorzieningen en exploitatie daarvan worden
uitbesteed aan Brevé Beheer. Een
deel van de ruimte die daarvoor is
gereserveerd wordt gevuld door de
Optisport Health Club met een grote fitness- en spinningruimte, een
kant-en-klare formule die door Op-

tisport zelf wordt ingebracht. Maar
er is nóg 1.400 vierkante meter uit
te geven. Desgevraagd lieten de exploitanten Ans en Dirk Brevé weten
dat zij momenteel druk bezig zijn om
(gevestigde) lokale ondernemers te
polsen of zij interesse hebben in
deelname aan de realisatie van bijbehorende gezondheids- en vrijetijdsvoorzieningen. Daarbij wordt
gedacht aan een fysiotherapeut(e),
ruimte voor lichaamsverzorging, zoals een beautysalon, kapsalon, pedicure, nagelstudio en degelijke en
niet te vergeten horeca in de vorm
van een sport- of grand café. Maar
dat is op dit moment allemaal nog
niet concreet ingevuld. Gegadigden
kunnen zich voor informatie aanmelden (e-mail: djbreve@planet.nl).
Energiezuinige primeur
Het te bouwen complex is een ont-

werp van Vaessen in samenwerking met Optisport. Architect Richard Benneker van Vaessen Algemeen Bouwbedrijf tekende het ontwerp en zorgde tevens voor de artistieke impressies op deze pagina. Het wordt één gebouw met een
bruto oppervlak van 4.000 vierkante meter. Daarin worden ondergebracht zowel het zwembad als de
verdere gezondheids- en vrijetijdsvoorzieningen. Eén en ander wordt
standaard uitgevoerd op basis van
het meest energiezuinige groene
A-label. Hiermee wordt vooruit gelopen op de landelijke regelgeving
op het gebied van duurzaam bouwen. Vaessen is hiermee de eerste sportbouwer van Nederland die
sportaccommodaties aanbiedt op
het hoogste energiezuinigheidsniveau. Het nieuwe zwembad wordt
het eerste in Nederland dat volgens
deze maatstaven wordt gebouwd.
We hebben dus een primeur in De
Ronde Venen.
Het complex strekt zich uit over de
lengte van het terrein. De uitvoering
sluit aan op de ‘natuurlijke’ omgeving van wat straks Marickenland
gaat worden. Het is verder de bedoeling om een van de buitengevels
uit te voeren als een klimwand.
Het zwemgedeelte zal gaan bestaan
uit een drietal baden, te weten een
wedstrijdbad van 25 x 17 meter, een
doelgroepenbad van 16 x 10 meter
en een recreatief zwembad van 300
vierkante meter, inclusief peuterbad, een glijbaan en een whirlpool.
Het doelgroepenbad krijgt een vol-

ledig beweegbare bodem, het wedstrijdbad gedeeltelijk maar krijgt als
bijkomende voorziening een 1 meter springplank en een springkuil.
Het nieuwe zwembad zal geschikt
zijn voor een brede groep zwemliefhebbers, variërend van zwemsporters tot recreatieve zwemmers en zij
die willen genieten van de overige
gezondheids- en vrijetijdsmogelijkheden. Een en ander is een beetje
te vergelijken met de Amstelhof in
De Kwakel, maar dan zonder ‘clubverplichtingen’.
Vanzelfsprekend kunnen er in het
nieuwe zwembad ook zwemverenigingen terecht en is het geschikt voor schoolzwemmen, diploma zwemmen en dergelijke. Zoals
voormalig wethouder Poortman het
in 2004 formuleerde: “Het nieuwe
zwembad met zijn vrijetijdsvoorzieningen moet een ontmoetingsplaats
worden voor alle inwoners van De
Ronde Venen.” Het hangt van de mate en het soort (extra) voorzieningen
af of dit het ook zal worden. Maar
zover is het nog niet. Uit bodemmetingen is naar voren gekomen
dat de strook gemeentelijke grond
langs de Veenweg te slap is om er
zomaar op te bouwen. Dat is te zien
ook. De shovel waarmee wethouder
Dekker het eerste zand aandroeg
leek over een golvende waterdeken te rijden. “Eerst gaan we een
laag zand van ruim een meter opbrengen en grondbemaling uitvoeren. Het zand wordt nu opgebracht,
iets waarvoor aannemer Kippersluis
uit Muiderberg verantwoordelijk is.
Daarna komt het eigenlijke grondwerk aan de orde. Als alles meezit voorzie ik dat in oktober de eerste heipaal de grond in kan. Dat lijkt
allemaal wat verlaat, maar het zal
geen effect hebben op de geplande
oplevering in het voorjaar van 2010”,
laat projectleider John van Meel van
het Vaessen bouwbedrijf weten die
de dagelijkse gang van zaken aan
de Veenweg in handen heeft gegeven van zijn collega uitvoerder Wim
Rooijendijk.

Stichting Ontwikkelings

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde Wereld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de bevolking
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwerking zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als de school
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!

GUATEMALA

De provincie Solola bestaat uit vele bergdorpjes (of zeg liever: gehuchtjes)
rond het prachtige Atitlan meer.
De bevolking bestaat voor 85 % uit Maya’s, voor 15 % uit Spaans sprekenden.
De Maya’s spreken er het Kaqchikel. De overheid heeft de Maya’s altijd
als minderwaardig beschouwd. De openbare lagere schooltjes zijn voor
de Maya’s niet toegankelijk. De meesters en de juffen spraken uitsluitend
Spaans, een voor Maya kinderen niet te volgen taal, de kinderen mogen er
hun traditionele kleding niet dragen en worden er gediscrimineerd.
In 1997 is in een van de gehuchtjes een prachtige school gebouwd, de trots
van de bevolking: het Centro Educativo Colegio Maya Solola. Een school
voor voortgezet onderwijs. Er zijn 430 leerlingen ingeschreven voor een basico opleiding van drie jaar (vmbo -mavo) en een magisterio (vwo, didactiek) van 7 jaar. Daarnaast volgen 140 cursisten een opleiding informatica
en administratie.
In de weekenden en avonden wordt de school gebruikt als een soort dorpshuis voor de regio en voor nascholing van onderwijzers in de regio.
Het afgelopen jaar zijn 47 leerlingen afgestudeerd als Maya onderwijzer.
Dat is zeer belangrijk voor het gebied. Juffen (60%) en meesters (40%) die
de taal en de cultuur van de kinderen spreken en begrijpen. Waar uiteraard
Spaanse lessen worden gegeven. maar ook lessen in het Kaqchikel en in
de Maya cultuur.
De Colegio Maya staat in een gebied van 40.000 inwoners, waarvan 20.000
jongeren onder de 17 jaar. Meer dan 60% is analfabeet. De gemiddelde
levensverwachting is 65 (niet Maya’s) tegen 48 (Maya’s).
Meer dan 80% van de kinderen tot 5 jaar is ondervoed.
Onlangs heeft de school een enquête gehouden, zowel onder de ouders van
de leerlingen als onder de overige bevolking, in het Kaqchikel.
De school wordt gezien als zeer belangrijk voor de regio, zowel wat betreft
het behoud van de taal en cultuur als de projecten die door de leerlingen
worden uitgevoerd en die de levensstandaard verhogen.
De school levert een positieve bijdrage met betrekking tot het afnemen van
discriminatie en racisme, er komt meer respect voor de Maya’s. De leerlingen bestrijden actief het analfabetisme en de armoede.
De ouders die hun kinderen niet inschrijven voor een opleiding zien vrijwel
zonder uitzondering te veel problemen op het financiële vlak. Daarnaast is
de afstand tot de school voor velen een probleem. Er is onder de bevolking
grote behoefte aan studiebeurzen.
Gevraagd naar overige opleidingen die de bevolking in de regio graag zou
zien is er vooral behoefte aan meer technische opleidingen zoals automonteur. Maar ook landbouw, toerisme, koken, media, economie, horeca/hotel
en verpleegkunde.
Als Stichting Mayaschool proberen wij er met ons schoolgeldproject voor
te zorgen dat leerlingen die zijn ingeschreven op de school de opleiding af
kunnen maken als ze door omstandigheden het schoolgeld niet meer kunnen betalen. En voor het aanvullen van de meest urgente studiematerialen
zoals momenteel computers en de inrichting van het kooklokaal. Voor de
studiematerialen en het kooklokaal verdubbelt het NCDO - de Nederlandse
overheid - uw bijdrage.
Dankzij uw steun, dankzij de samenwerking met de Stichting Ontwikkelingsamenwerking De Ronde Venen, dankzij de steun van onze gemeente
De Ronde Venen en dankzij ons ministerie van ontwikkelingssamenwerking
hebben wij veel bereikt. Maar er is nog veel meer nodig.
Dankzij de redactie van De Nieuwe Meerbode blijven wij bij u lokaal in
beeld. En binnenkort komen wij in heel Nederland in beeld: momenteel is
Return to Sender een reportage aan het maken van ‘onze’ Colegio Maya.
Wanneer we die zullen zien is nog niet bekend maar we houden u op de
hoogte.
Madelon van der Stap
Voor meer informatie: www.mayaschool.nl.

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van  ..................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  .....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam..............................................................................................................................
Adres..............................................................................................................................
Tel.nr...............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.
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		 Door Willem de Wever uit Vinkeveen

Noodklok voor Vinkeveense Plassen
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De Vinkeveense Plassen,
wie kent deze niet? Een
prachtig natuurgebied bij
Vinkeveen in de provincie
Utrecht. Wij Rondeveners zijn
vol trots op dit natuur- en
recreatiegebied dat bekend
staat om zijn fantastische
waterkwaliteit
waardoor
duikers maar ook vele
toeristen (ook uit buitenland)
jaarlijks
‘onze’
Plassen
bezoeken. Diverse soorten
broedvogels en verschillende
soorten watervogels, slangen,
schildpadden,
prachtig
viswater, mooi begroeide
sloten,
landerijen
met
koeien, Botshol het kleurrijke
natuurgebied, de dorpse
gezelligheid, bruggetjes, de
diverse zandeilanden, Rap
en Ruig Race, Neptunes,
het Veenmuseum, de mooie
huizen aan de Zuwe en nog
veel meer. Nu klinkt de tekst
die hieronder staat misschien
wat dramatischer maar toch
is er van alles aan de hand
op de Vinkeveense Plassen:
verloedering, te hard varen
en vervuiling zijn aan de orde
van de dag en een zware
belasting voor de natuur
en de omgeving. Zijn wij
Rondeveners zo trots op ons
Plassengebied!?... toch is het
zo dat volgens de politie 80%
van de Rondeveners te hard
varen!
Schade
De schade aan natuur, dieren,
eilanden en waterkeringen
is groot, maar wie zit er nou
eigenlijk mee? Wat maakt
het toch uit, als we maar
hard kunnen varen en ons
ego kunnen strelen, nog

Nu even niet want we willen
hard varen, rotzooi overboord
gooien of dingen slopen,
maar wanneer zien we het
dan wel…als het te laat is en
het prachtige natuurgebied
is vernietigd omdat wij het
hebben uitgeleefd, vervuild en
afgedankt. En onze kinderen?
De komende generatie?
Kunnen die nog “genieten”
van de Vinkeveense Plassen?
Waarschijnlijk niet meer want

Ouders
Ouders geven hun kinderen
het voorbeeld door met
grote boten over de Plassen
te scheuren en de kinderen
vinden het natuurlijk geweldig,
trouwens pappa en mamma
ook, want wat kan er nou
toch mis gaan?... de gevolgen
zien we niet maar merken de
kinderen wel als zij wat ouder
zijn, maar dan is het te laat!
Wie nu leeft, wie nu zorgt,
maar zorgen voor de Plassen,
nee, daar denken we niet aan!

Het is schrijnend om te
zien hoe de Vinkeveense
Plassen kapot wordt gemaakt
terwijl het zo’n fantastisch
mooi gebied is om van te
genieten….

Schip dat al zeker 15 jaar ligt weg te rotten...

meer is... vervuild, kapot,
verkocht aan huizenbezitters
en verloederd door ons! De
reactie van de gemeente zal
waarschijnlijk weer zijn: ”er is
geen geld”. Maar er zijn zoveel

middenstand, kom eens
in actie om het gebied te
beschermen waar we van
kunnen leven! Is het zo stoer
om dit kapot te maken en te
vervuilen? Misschien zien we

Waterkering tussen brug van 201 en brug achterbos

in dit tempo kan het niet
lang meer duren! Het is nu
tijd om onze verantwoording
te nemen en dit prachtige
unieke leefgebied van vogels
en andere dieren te redden
van de ondergang. Laten
we genieten van de rust in
plaats van bonkende muziek,
laten we rustig varen in
plaats van keihard door de
prachtige sloten en eilanden
te scheuren, laten we ons
verstand gaan gebruiken. Er
is al een snel vaargebied op
de Plassen en één is meer

Reiger op een oude boot, natuur en mensen komen bij
elkaar

een zwaardere motor achter
de boot, wat kan het ons
schelen... harder... harder...
175 PK, 250 PK, nee 300 PK!...,
kijk eens wat stoer! Terwijl
de
toegestane
snelheid
maar zes of uiterlijk negen
kilometer per uur is op de
Plassen en in de weteringen
en sloten. De dieren worden
overvaren, jonge dieren raken
hun ouders kwijt en sterven,
slangen,
schildpadden,
diverse vogels en vissen
lopen onherstelbare schade
op, maar wat maakt het uit!
Als we maar hard kunnen
blijven
varen...
harder...
harder! De kanten kraken
en kalven af en het water is
onstuimig en wordt troebel
waardoor de waterkwaliteit
achteruitgaat. Ondertussen
missen we de essentie,
natuurlijke schoonheid en de
rust van een unieke locatie bij
Vinkeveen. Wanneer valt het
eerste menselijke slachtoffer
door het te harde varen want
daar is nu nog het wachten
op, de natuur even vergeten...
en dan? Weer gewoon
doorgaan? Wie is dan de
verantwoordelijke instantie of
persoon? De burgemeester!?

en regels die niet worden
nageleefd, mensen die elkaar
niet meer groeten en hun
vinger omhoog steken als je
vraagt of het wat rustiger kan,
waar gaat dit eindigen?

genoeg!
Afval
Chipszakken,
bierblikken,
plasticzakken, flessen en
ander afval, etc. drijven in
het water en dan zijn er nog
de illegale stekken en fuiken
die worden uitgezet,
het
zou toch mooi zijn als we
deze prachtige natuur wat
meer konden respecteren

Wat doet de gemeente??
En wat doet de gemeente
eigenlijk? Eilanden inrichten
voor nog meer mensen!
Maar geen controle want
dat levert niets op! Waarom
worden er geen maatregelen
getroffen? Waarom worden
de
waterkeringen
niet
gerepareerd?
Toen
dhr.
Compier
uit
Vinkeveen
aan de bel trok is er
tegenover zijn woning een
stukje gerepareerd, maar
de rest dan? Wie is er
verantwoordelijk voor wéér
een dijkdoorbraak? (dit zal
echt een ramp veroorzaken
deze keer!). Waarom wordt
het oppervlaktewater niet
schoongehouden? Waar is
de Politie?... Hoe bereik je de
politieboot? (deze is n.l. niet
bereikbaar). Waarom vaart
de politie maar enkele uren/
dagen of minder per week?
Wat doet het recreatieschap?...
(boot ook niet bereikbaar). Hoe
zit het met het (overmatige)
drankgebruik? Wat doen we
aan die idiote grote raceboten
op de plas met motoren van
300 pk of meer? Je mag toch
maar 9 km per uur? Men
vaart soms 120 km per uur!
De boot wordt niet in beslag
genomen... hoe kan dat nou?
Op de weg worden je auto
en rijbewijs namelijk wel in
beslag genomen! Waarom
wordt er zo laks omgegaan
met zo’n mooi natuurgebied?
Wie ruimt al het vuil op bij
Klinkhamer en Eiland 1? Hoe
zit dat eigenlijk met die oude
schepen die zijn gedumpt op
de Plassen en die binnenkort

Spreekt voor zichzelf...

mogelijkheden om geld te
verdienen en toch de natuur
te beschermen en iedereen te
geven wat men zoekt alleen
dat kost energie en daar

het gewoon niet? In ieder
geval is het allemaal wel
lekker makkelijk!
Moeilijker is het om er wat

Een prachtige ringslang zwemt voor zijn leven

hebben de raadslieden nou
net niet zoveel van... misschien
als er straks verkiezingen
zijn? Vrijwilligers die graag de
handen uit de mouwen willen
steken en helpen bij het
schoonmaken,
voorlichten

zorg voor te dragen om dit
gebied te beschermen tegen...
onszelf! Het is pas echt stoer
om ervoor uit te komen dat
we trots en blij zijn met dit
mooie natuurgebied en dat
we het willen behouden...

Een schildpad ligt lekker in de zon op een oud nest dat is
gemaakt op een drijvende band!

Vervuiling van het oppervlaktewater zie je zoveel!

en ervan te genieten dat dit
er nog allemaal is. Respect
voor de natuur, dit is toch een
geweldig gebied! Respect
voor een gebied waar wij met
z’n allen kunnen zwemmen,
zonnebaden, vissen, lekker
niks doen, zonnetje, drankje
(maar wel even opruimen),
genieten van de dieren, varen
(maar normaal), natuur en
rust. Kijk eens om je heen
en zie wat er gebeurt, vuil
in het water, hard varen,
weggespoelde stukken in
akkers en waterkeringen,
dode vissen en vogels,
vervuiling op de eilanden,
vernielingen,
verloedering

zullen gaan zinken? Hoe(veel)
groot mag een huisje zijn op
een eilandje en wat voor een
kleur is er voorgeschreven? Is
er eigenlijk wel een wet?
Woningen
Natuurlijk worden er wel
weer huizen ‘aan het water’
gebouwd want dat brengt
geld in de la! Een verlengstuk
van Amsterd... Vinkeveen
en de Vinkeveense Plassen
zijn maar een aanhangsel
in De Ronde Venen en dat
is duidelijk te merken. Het
prachtige
natuurgebied
wordt alleen maar kleiner en
kleiner totdat er straks niets

van
recreanten/jongeren
en meer van dit, maar nee!
Geen actie, helemaal niets.
Duikscholen,
zeilschool,
natuurbeschermers,

(Te) zware buitenboordmotor

voor onszelf en de dieren
die er leven maar ook voor
diegenen die na ons komen...
kom laten we het eens positief
gaan aanpakken…..!
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Groep 8 van De Schakel
neemt afscheid met Chaos
Vinkeveen - Na een wekenlange
voorbereiding was het dan woensdag 9 juli jl. eindelijk zover; de leerlingen van De Schakel uit Vinkeveen
mochten voor de eerste keer hun
afscheidsmusical Chaos opvoeren.
De zaal zat vol met ouders, opa’s,
oma’s, broers en zussen. De musical werd ondanks dat de titel anders
doet vermoeden een groot succes.
Chaos is een musical vol grappige
situaties over het repeteren van een
musical voor groep 8. Maar de repetities willen niet echt lukken en alles loopt in het honderd. En dat is
nou juist wat de leerlingen uit groep
8 niet willen. Hun afscheidsmusical
mag geen Chaos worden.
Gelukkig werd het voor groep 8 van
De Schakel geen chaos. De leerlingen verbaasden het publiek met
hun acteer- en zangtalent. Daarnaast straalden het enthousiasme
en de vrolijkheid van de kinderen
van het podium af. Chaos is later in
de week ook nog opgevoerd voor de
bewoners van Zorgcentrum Zuiderhof en natuurlijk mochten alle leerlingen van de school vrijdagochtend
ook naar de musical kijken.

Poldertrots viert
meesters- en juffendag
Waverveen - Nadat de Poldertrots uit Waverveen vorig jaar zo’n
overweldigend succes had met de
meesters- en juffendag werd er dit
jaar weer met spanning naar uitgekeken.
De grote vraag was natuurlijk hoe
is het weer, maar net als vorig jaar
waren de weergoden in opperbeste
stemming en deden met het zonnetje hun uiterste best voor iedereen
om de verjaardagen goed te kunnen vieren. Dit jaar was het thema

wereldfeest. Het schoolplein werd
de avond ervoor versierd met vlaggen en slingers en toen de kinderen
op school kwamen werd de sfeer er
meteen ingebracht met vrolijke muziek. De kinderen waren ook schitterend verkleed in een keuze van
een land. Zo zag je natuurlijk veel
oranje want Nederland is zo mooi
van kleur, maar ook China, Hawaï,
Spanje, Oostenrijk, Engeland, Mexico en nog veel meer landen waren
vertegenwoordigd. Alle leerkrach-

Nico-Jan, Robin, Romy, Wiske, Menno, Gideon, Patty, Jesper, Gert Jan,
Benjamin, Sara-Maria, Gijs, Dorien,
Jaimy, Martin, David, Binky, Daan,
Daniël, Mark en Bianca bedankt
voor de leuke musical. Geniet lekker van jullie vakantie en alvast veel
succes op jullie nieuwe scholen.

ten en veel hulpouders gingen verkleed wat de kinderen zo leuk vonden.
Zoveel cadeaus werden er gegeven
en zoveel leuke spellen werden er
op het schoolplein gespeeld en na
afloop kregen ze natuurlijk eerst een
Amerikaanse hotdog en als klap op
de vuurpijl kwam de IJsbeer uit Vinkeveen een ijsje uitdelen. Ook hun
wereldpaspoort kregen de kinderen
mee naar huis.

EHBO Wilnis start nieuwe
cursus EHBO met AED
Wilnis - Per juni is de inschrijving
voor de nieuwe EHBO cursus met
AED bij EHBO vereniging Wilnis
van start gegaan. Eerste Hulp is een
vaardigheid die op een alledaagse
maar altijd onverwachte gelegenheden van je gevraagd wordt. Voorkom
hulpeloos toekijken, maar onderneem actie en volg vanaf september
deze cursus van 17 avonden.
In de EHBO opleiding leer je alle vaardigheden om kleine tot grotere letsels te behandelen en erger
te voorkomen. Van botbreuken en
schaafwonden tot ernstige bloedingen en shock. In de cursus leer je
op een juiste manier hiermee om te
gaan. Bij de EHBO cursus is de aantekening verbandleer en reanimatie
inbegrepen. AED en reanimatie is
een zeer actueel thema en kan extra levens redden. Met steeds meer
AED-apparaten in de omgeving, is
de aantekening AED met reanimatie een uitstekende aanvulling op je
EHBO diploma.

Vlinderbos eerste prijs Annie
M.G.Schmidt-sprookjesweek!
Wilnis - Vrijdagochtend 11 juli zaten de kleuters van Vlinderbos te
wachten op Neli en Carla van Boekhandel Mondria.
De kinderen hadden namelijk van
hen belangrijke post gehad. In mei
hebben de kinderen van de Beestenboel en de Bijenkorf hard ge-

werkt aan een prachtige Prinses
Annabel pop. Ze hebben geplakt,
genaaid, geverfd en haren, handen,
een hoofd, een kroon enz. gemaakt.
Dit allemaal in het kader van de landelijke Annie M. G. Schmidt-sprookjesweek.
Hier was een wedstrijd aan verbon-

den en nu bleek dat de kids van
Vlinderbos de eerste prijs hadden
gewonnen! Wat zijn de kinderen blij
en trots op de oorkonde, het prachtige dierenvoorleesboek en de dierenboekjes. Prinses Annabel is nog
even te zien in de etalage in de Lindeboom.

Meer informatie
Bij de cursus zijn het Oranje Kruis
boekje, alle lesmaterialen en het
examen inbegrepen. Aan het eind
van de opleiding, na het succesvol
afronden van het examen, ontvang
je het diploma Eerste Hulp van het
Oranje Kruis. Hierna houd je met
tenminste 8 herhalingslessen per
seizoen je EHBO diploma actueel.
In een gezellige groep wordt praktijkgericht gewerkt aan het bijhouden van de Eerste Hulp competenties. Daarnaast hebben alle leden
vrije inbreng voor enkele themaavonden.
Ben je geïnteresseerd? Neem contact op met Frank Hopman op tel.
(0297) 285993 of mail:
fhopman@xs4all.nl.

Afscheid groep 8 van
de Fontein
Regio - Eindelijk was het dan zover. Na weken geoefend te hebben
voor de musical, brak maandag 7
juli de dag aan waarop groep 8 afscheid ging nemen van basisschool
de Fontein. Om 8.15 uur stonden alle kinderen klaar om op gehaald te
worden door de brandweer. Met luide sirene werden zij vervolgens naar
de Fontein gebracht, waar alle andere klassen zich inmiddels verzameld hadden op het schoolplein. Na
een ontbijt werd er voor de eerste
keer deze dag voor alle klassen een
schitterende musical opgevoerd. In
de middagpauze gingen alle kinderen even naar huis, om vervolgens in
oude kleding weer richting Kamerik
te vertrekken om te gaan poldersporten. Hier was het lachen, gieren,
brullen, maar vooral veel, heel veel
modder. Na een heerlijke warme
douche ging iedereen weer schoon
richting school.
Inmiddels stond hier weer een heerlijke diner klaar, verzorgd door een
van de ouders van groep 8. Tot slot

werd er om 19.30 uur nog een keer
een spectaculaire opvoering gegeven van de musical voor alle ouders,
leraren, leraressen en andere genodigden. Na een hapje en een drank-

je ging iedereen om 22.15 uur moe
maar voldaan richting huis. Het was
een onvergetelijke dag!
Succes jongens en meiden op de
middelbare school.
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Tuin Bram de Groote in volle bloei
Uithoorn - Het was even zoeken
voordat je het juiste hek had gevonden maar dan kwam je ook meteen in een nog op dat moment niet
zonovergoten tuin, maar wel in volle bloei. Ilse Stemmerik die mij begeleidde op mijn verkenningstocht
door de tuin vertelt dat de tuin wat
‘omgegooid’ moet worden. Dat is
tenminste de wens van landschap
Noord Holland, de eigenaar van de
tuin. “Er moeten grotere perken komen met minder bloemensoorten”,
aldus Ilse. Meteen aan de linkerkant
is men daar al mee bezig geweest
en zie je een klein perk met hosta’s
en etage primula’s. Doorlopend kom
je bij een uitgestrekte border met
bloeiende roze floxen, scharnierbloem, de wilde Bertram, margrieten, mottekruid dat trouwens bijna
uitgebloeid is, gevleugelde hertshooi
en roze astilbe. Die laatste ken ik
wel uit eigen tuin, evenals de floxen
en de margrieten, maar bij de andere soorten moet ik helaas bekennen
dat ik ze wel eens gezien heb maar
niet de namen ken. Ilse dus duidelijk wel, hoewel ze af en toe ook de
draad kwijt is en even moet denken: “Ja, hoe heet die nou ook weer,
ik kom er zo wel op en dat gebeurt
dan ook inderdaad. Maar ook verschillende kruiden zijn er te vinden
zoals marjolein of majoraan, de roze
prikneus, het bijenkorfje of de brunel (ik moest denken aan de straat
Brunel), sedum, de gele puntwederik en het Koninginnekruid, heerlijk
voor oppervlakkig bezoek van hommels en zweefvliegen. Doorlopend
passeren we links de oranje lijsterbes die zich uitbundig buigt over de
passanten en bloeit tussen de taxus.
Een kreet van enthousiasme van Ilse
zorgt ervoor dat ik sneller loop want
daar staat in volle pracht en glorie
de Gelderse roos.
Pestvogels
“Daar eten de pestvogels van die
één keer per jaar hier neerstrijken.
“Vooral in de winter als er sneeuw
op de roos ligt is het een prachtig
gezicht”, vindt Ilse. Naast de roos
een campanula. “Kijk, je kunt zien
of de hommels binnen zijn geweest
want dan zie je geen stuifmeel meer
en als de hommel naar buiten komt
met stuifmeel aan zijn pootjes weet
je hoe laat het is. Dan komt er een
piepklein rotstuintje. “We hebben
overal schelpen, grind en kleine stenen vandaan gehaald en die hier
neergegooid. Langs het pad is een

Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken.
Houdt een lijst bij van vermiste en gevonden
huisdieren. De vermist- en gevondenlijn is van
maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00 uur bereikbaar onder 0297-587095.
Buiten kantoortijden: 06-18762593.
Zie ook onze website
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Asiel Amstelveen, tel. 020-6431440
bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Dierenambulance, tel. 06-53315557.
Gevonden:
- Vinkeveen, omgeving bij de Boei, kater, kleurstelling rood
met wit. Het is een pers (asiel Amstelveen).
- Uithoorn, poes, grijze rug, witte buik en witte snoet.
- Uithoorn, Libellenbos, kat, E.K.H., donker-licht grijs.
(asiel Amstelveen).
- Mijdrecht, omgeving Margrietlaan, poes, E.K.H., zwart met witte
sokjes en witte bef, plm. 4 mnd. oud, halsbandje + elastiek +
belletje. (asiel Amstelveen).
- Mijdrecht, omgeving Hofland bij de brug, kat, kleurstelling rood
met witte poten. Groot formaat kat (06-17515133).
- Uithoorn, omgeving Beellaan, poes, schildpad, is nog jong en
klein, kleurstelling rood met zwart witte voetjes en witte bef.
Loopt plusminus een week in het rond.

tak van de blauwe regen (die nooit
groeit volgens Ilse) rustiek neergevallen op zijn eigen bast. Dan komen
we bij de akkerbloemen. Een gedeelte vol kleur waarbij je jezelf waant
midden in het boerenland. Daar is
ganzenbloem, de aloude klaproos,
de korenbloem, de bolderik en niet
te vergeten de kattenstaart,hoewel
die eigenlijk bij de vijver horen, ook
hier margrieten. Aan de andere kant
de gele teunisbloem. Die gaat ’s
avonds open. “Ik heb wel eens een
kwartier ’s avonds zitten wachten en
blaadje voor blaadje gaat open en
dan opeens flats is de hele bloem
open.” De rudbeckia, het slurfje zoals Ilse de struik met de witte inderdaad op een olifantenslurfje lijkende bloemen noemt, de cipreswolfsmelk. Als je die afplukt zie je inderdaad een druppel melk. Bij de vijver
is het volgens Ilse nogal een wildernis maar er staat wel een prachtige
Gagelplant die zo heerlijk geurt. Een
in zijn rust gestoorde pad springt de
vijver in. Dan zie je de witte moerasspirea die je kunt herkennen aan
zijn rode stengel, vrouwenmantel
of alchemilla, juffertje in het groen.
Kruip door sluip door komen we bij

de citroenmelisse en de cichorei. De
dropplant die inderdaad naar drop
ruikt maar wat je er verder mee doet
blijft een vraag. In de kruidenhoek
weer marjolein, oregano, verschillende soorten tijm en salie. Marjolein is een goede hommelplant, verder het kleine roze anjertje die er eigenlijk niet thuishoort, de mimulus
die wel op vochtige plaatsen hoort
en de moerasandoorn en de rolklaver en de Morgenster, echt een
moerasplant. (ik denk aan het gebouw de Morgenster).
Imker
De lavendel die goed is voor de imker omdat er veel insecten de plant
bezoeken en er ook lavendelhoning
wordt gemaakt, de karmoezijnbes
die overal en nergens groeit volgens
Ilse. Verder op het land zijn de schapen nog niet teruggekeerd van het
scheren. Een orchidee die gezaaid
is en wonder boven wonder is opgekomen. Je hoort een eend snateren in de sloot die over het terrein
loopt. Dan komen we bij het bessengebeuren. “We hebben eerst kilo’s aardbeien en rode bessen geplukt en nu zijn de zwarte bessen

Het grote avontuur voor Jordi en Shirley is begonnen

De Peking Challenge
rijden voor het goede doel
Regio – De grote reis voor Jordi
Twaalfhoven en zijn vriendin Shirley
van ’t Hof is begonnen.
Zij zijn beiden vertrokken voor het
grote avontuur, het rijden van de
Peking Challenge. Een tocht van bijna 12000 kilometer, van Amsterdam
naar Peking, en dit in een oude auto,

Is uw huisdier
zoek?

want alleen met een oude auto mag
men deelnemen aan dit avontuur.
Jordi en Shirley kochten via Marktplaats een oude Toyota Landcruiser uit 1990. Jordi en Shirley worden voor deze reis gesponsord per
kilometer en het bedrag dat ze hiermee bijeen rijden gaat naar het goede doel “Stop kindermisbruik”.

Bij de start zaterdag jl. werden de
twee uitgezwaaid door onder anderen Jan Smit en zijn Jolanthe en ook
Arjan Berkel was van de partij, zoals bijgaande foto’s laten zien. Wij
hopen de twee avonturiers te kunnen blijven volgen en zodra we weer
nieuws van ze hebben komen we bij
u terug.

aan de beurt. Ook nog de wijnbes
valt te bewonderen. Er staan peren en appelbomen en de beroemde kweepeer. In het stinsebos staat
de trompetboom in volle bloei te
pronken en de tulpenboom moet
nog beginnen. Verder het springzaad, de mansoor, de elfenbloem,
stinkende gouwe en stinkend nieskruid en in het voorjaar zijn de paden bedekt met sneeuwklokjes, hyacinten en daslook. Een bijzondere
plant is de wespenorchidee die hier
bijna niet bloeit. Een enorme rododendron, hulst en wilg die broederlijk ineen gevlochten doorgroeien,
het wilgenroosje. De bosrank die
zich als een liaan naar het licht toe
beweegt, grote azalea’s. De krabbenscheer staat te bloeien waar de
groene glazenmaker zijn eitjes legt
en de zwarte stern maken hun nesten op velden van krabbenscheer. In
het voorjaar zie je ook de gele dotterbloem en aan de overkant duiken
opeens de rietorchus en de ratelaar
op. Voldoende moois om een bezoek
aan te wagen. In augustus en september is de tuin nog geopend op
elke tweede zondag van de maand
van 13.00 tot 16.00 uur.
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VAN VROEGER
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NAAR NU
WILHELMINAKADE

Griek

Wat vroeger de Rotterdamse Bank was werd later meubelfabriek
Zwart en daarna het café/restaurant van Thea Vendrik en Gé
Beenders, later de eigenaar van het restaurant Hertog Jan
aan het Water. In datzelfde pand is nu de Griek (zoals die in
de volksmond wordt genoemd) gevestigd. En weer tussen de
Rotterdamse Bank en het winkelwoonhuis van Jaap Pauw stond
nog het huisje van de werfbaas (opzichter) van Strijland. In het
huisje van Jaap Pauw kwam daarna Watersport Nautica, dat later
afgebrand is. Dat was even een tussendoortje en we gaan weer
terug naar de werfbaas. Teun Harrewijne moest toezicht houden
op de bouwmaterialen die aan- en afgevoerd werden bij de
werf die liep vanaf de Wilhelminakade tot aan de Thamersloot.
Dat is het gebied tussen de Wilhelminakade, de Stationsstraat,
de Thamerlaan en de Beatrixlaan (nu de Alexanderpoort). Maar
om nog meer in de tijd terug te gaan stond er, voordat de werf
op dat terrein gebouwd werd, de boerderij van Kees Verlaan.
Het hele terrein, dat later dus de werf werd, was weiland waar
vroeger ook de kermis werd gehouden. Later werd de boerderij
van Kees Verlaan gekocht door een voorvader van Strijland.
Het stuk land dat bij de boerderij behoorde werd opslagterrein
en de boerderij zelf werd omgebouwd tot elektriciteitswinkel
tevens installatiebedrijf van Strijland & van Tol.
Volgorde
Om even de juiste volgorde aan te houden: Eerst kwam het
huisje van de werfbaas, dan de winkel annex pakhuis van Jaap
Pauw. Deze kocht zijn groenten bij de groothandel en ventte
met de bakfiets door heel Uithoorn (je klantenbestand was zoals
al in eerdere artikelen vermeld toentertijd afhankelijk van het
geloof ). Na de winkel van Jaap Pauw lag een pad en dan kwam
de boerderij van Kees Verlaan. We verlaten het terrein van de
werf en lopen weer een stukje verder en komen dan het café/
de slijterij tegen van Jan Stoeten. Jan had geen kinderen maar
wel een pleegzoon en dreef ook meteen een boekingsbureau
voor artiesten. Als je iets te vieren had zoals een bruiloft of een
groot feest kon je dus bij Jan terecht. Jan was een oplettende
barkeeper: Een borreltje teveel en het was wegwezen. Jan had
zoals eigenlijk altijd wel het geval is met cafés zijn eigen vaste
klanten. Later werd dit een hobbywinkeltje.

Van Hilten

Hertog Jan

Dorpsgezicht

Boekwinkel
De volgende winkel was de boekwinkel van Antoon van Hilten
en daarnaast de groothandel en winkel met rookartikelen van
zijn broer Ton van Hilten. Lastig dat die namen zo op elkaar
lijken, want dat was Anton. De winkel van Van Hilten is natuurlijk
ook heel bekend geworden door het feit dat van daaruit in
de oorlog het illegale blad ‘De Luistervink’ werd gedrukt en
verspreid door de ondergrondse. De grote namen achter de
Luistervink of de Vink zoals het blad werd genoemd waren
Anton van Hilten, zijn broer Abraham en Huib Zuidervaart, ook
wel bekend als Ome Jan. Boven op een zolderkamertje werd het
blad gestencild door Anton van Hilten en Huib Zuidervaart die
stakingsleider was in Velsen en in de oorlog was ondergedoken
bij een familie in Amstelhoek had de redactie in handen. Het
laatste nummer van de Luistervink kwam op 10 mei 1945 waarin
Ds. De Bruijne zijn dank uitsprak voor diegenen die aan het
blad hadden meegewerkt en niet te vergeten Dirk Nagtegaal
en later Jaap Bos (oftewel Woud), de vertegenwoordigers en
de vijftig personen die de krant rondbrachten. Het blad werd
verspreid in Uithoorn, De Kwakel, Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis,
Baambrugge, Abcoude en Kockengen. In totaal werden er
1250 exemplaren bezorgd. Als dank werd door de lezers van de
Luistervink geld ingezameld om twee radio’s te kopen voor Ton
van Hilten en Huib Zuidervaart, hoewel het nog meer dan een
jaar duurde voordat de toestellen eindelijk gekocht konden
worden om de eenvoudige reden dat er geen radiotoestellen
gemaakt werden.
Kunst
Ton van Hilten ging later ook in de kunsthandel. Naast het pand
van Van Hilten stond de boerderij, oftewel herenhuis, met een
gigantische boomgaard erachter van Zuidervliet. Samen met
haar ouders bleef Marietje, de vrijgezelle dochter, wonen in het
huis en nadat haar ouders gestorven waren bleef Marietje in
het ouderlijk huis wonen. Zij vermaakte al haar bezittingen na
haar dood aan de kerk. De kerk heeft toen het huis verkocht
aan Van Ommeren. Deze had een fietsenstalling achter zijn
huis voor de passagiers die met de trein meegingen. Later
werd het pand opslagplaats voor de Uithoornse combinatie
van Beurtschippers. Tegenover het pand van Van Ommeren
stond het waterkantoor van de Uithoornse Combinatie (UCVB)
dat nu het restaurant Hertog Jan aan ’t water is geworden. Op
de T-splitsing Wilhelminakade/Stationsstraat stond vroeger de
muziektent. Jammer is dat van deze muziektent zo weinig foto’s
in omloop zijn. Om de muziektent heen was veel ruimte en wel
zo veel dat de boeren die bieten kwamen brengen voor de
suikerfabriek niet moeilijk hoefden te doen om hun karren om
te keren maar gewoon een rondje om de muziektent konden
maken en zo weer terugrijden. Dat is nu wel anders want
tegenwoordig kunnen twee personenauto’s elkaar nauwelijks
passeren. We zijn weer een stukje verder door het vroegere
dorp gelopen.
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Voorbereidingen van
herindeling gestart
De Ronde Venen - Het plan van
aanpak om de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2010 voor te bereiden is in concept gereed. Het stuk
wordt in september ter goedkeuring
voorgelegd aan de gemeenteraad.
Het plan van aanpak heeft als titel
‘Bouwen aan een bestuurskrachtige
en duurzame Groene Hartgemeente’. In het stuk staat welke voorbereidende werkzaamheden verricht
moeten worden om van de herindeling een succes te maken. Het plan
van aanpak is een procesplan, in het
stuk worden geen keuzes gemaakt
ten aanzien van de inrichting van de
nieuwe gemeente.
Om de voorbereidingen planmatig en gestructureerd aan te pakken
is een projectorganisatie in het leven geroepen. Het hoogste orgaan
daarvan is de stuurgroep waarin de
burgemeesters zitting hebben aangevuld met een wethouder. Loenen
heeft voorlopig besloten aan de zijlijn te blijven staan. De stuurgroep,
onder voorzitterschap van burgemeester M. Burgman van De Ronde
Venen, is verantwoordelijk voor al-

le aspecten van het fusieproces zoals dat in het plan van aanpak staat
beschreven.
Daarnaast wordt er een projectgroep geformeerd waarin de gemeenten twee vertegenwoordigers
hebben, de gemeentesecretarissen aangevuld met een lid van het
managementteam. De projectgroep
is voornamelijk belast met de voorbereiding van besluiten die door de
stuurgroep moeten worden genomen.
Projectleider
De projectgroep staat onder voorzitterschap van een extern te werven
projectleider. Verder worden tien
werkgroepen in het leven geroepen
die voorbereidingen zullen treffen
voor de harmonisatie van werkprocessen, beleid en regelgeving. De
werkgroepen zijn onder andere actief op het gebied van welzijn, ruimte, P&O, financiën en huisvesting.
De gemeenteraden wordt geadviseerd een klankbordgroep te vormen bestaande uit drie raadsleden per gemeente. De klankbordgroep heeft onder andere als taak

de stuurgroep te adviseren en regelmatig informatiebijeenkomsten
te organiseren voor alle raadsleden.
In het plan van aanpak wordt het
belang benadrukt van goede interne
en externe communicatie en wordt
nadrukkelijk gekeken hoe inwoners,
verenigingen en instellingen bij het
proces kunnen worden betrokken.
Ook wordt benadrukt dat de gezamenlijke ondernemingsraden en de
vakbonden een belangrijke rol spelen in het proces om de belangen
van de medewerkers van de gemeenten te waarborgen.
De aanpak moet er toe leiden dat op
1 januari 2010 de nieuwe gemeente
een vliegende start maakt en dat de
inwoner zo weinig mogelijk merkt
van het fusieproces. Ook moet er op
die datum een tijdschema en protocol liggen aan de hand waarvan alle regelingen, verordeningen en beleidsregels kunnen worden geharmoniseerd. De nieuwe gemeenteraad, waarvoor de verkiezingen in
november 2009 zullen plaatsvinden, zal over die harmonisatie moeten besluiten.

Groep 8 neemt afscheid
van de Twistvliedschool
Mijdrecht - Na een fantastische
kampweek van 17 tot en met 20 juni in IJmuiden, een week met veel
lol, mooi weer en weinig slaap, was
er op 8 juli het afscheidsfeest. Overdag werd de musical Nizno opgevoerd voor de groepen 1 t/m 7 en

‘s avonds voor de ouders van groep
8 en meesters en juffen met daarna de disco.
Tot slot op woensdagavond 9 juli een barbecue voor alleen de kinderen van groep 8 bij de familie Egberts thuis en mede dankzij slage-

rij Bader is dit een groot succes geworden. Nu is echt de basisschool
verleden tijd.
Namens groep 8: “Dag meesters en
juffen, bedankt voor de fijne tijd op
de Twistvliedschool. We kunnen terugkijken op acht hele fijne jaren.”

Vinkeveense Estas
op zomerkamp
Vinkeveen - Deze week zijn de
Esta’s van Eliboe scouting Vinkeveen weer op zomerkamp.
Het kamp bevindt zich dit jaar in
Luntheren, midden in de bossen,
grandioos. Om er te komen moet je
met de auto een bospad af van ongeveer 2 km en de kinders garanderen u, van alle losse onderdelen

van de auto ben je zeker verlost,
wat een hobbelweg. Maar goed, het
kamp is super: een mooi gebouw
met slaapzalen, een gemeenschappelijke ruimte en heel belangrijk een
keuken uitgevoerd met een professionele vaatwasser, zo wordt corvee
wel erg easy. Het zwembad bevindt
zich op 2 minuten lopen van het

Iepenlaan trekt aan de
noodbel
De Kwakel - De oorsprong van de
Iepenlaan in De Kwakel is eigenlijk
het land van boer Harry van Schie
geweest. Rond 1965 kwam burgemeester Koot op het idee om een
paar kleine kwekerijtjes die gevestigd waren aan de Boterdijk te verplaatsen naar het land van boer Van
Schie omdat daar de wijk Meerwijk
zou komen. Harry van Schie wilde
zijn land wel verkopen en zo werd
de grond in percelen verdeeld met
een weg ertussen: de Iepenlaan. Het
ging toen voornamelijk om kwekers
van snijbloemen. De bedrijfjes waren in die tijd vrij klein. Een glastuinbouwbedrijf van 5000 m2 was in die
tijd al een groot bedrijf. De meeste bedrijfjes bestonden uit 1000 à
2000 m2 glastuinbouw. In het nieuwe gebied werd meestal begonnen
met 3000 m2. De gemeente zorgde
voor de nutsvoorzieningen. Een leuke bijkomstigheid is dat, aangezien
het voor die tijd een tamelijk groot
project was, het al gauw de bijnaam
de Goudkust kreeg. In het begin
ging het voornamelijk om Kwakelse bedrijven. Later kwamen er ook
bedrijven uit de regio bij zoals uit
Aalsmeer en omliggende gemeenten. Halverwege de jaren zeventig raakte de Iepenlaan vol. Er waren ongeveer twintig bedrijven gevestigd met voornamelijk snijbloemen zoals rozen, gerbera’s en anjers en een enkele potplantenkweker van azalea’s en cyclamen. Maar
wat gebeurde: de bedrijven werden
al gauw te klein.
Uitbreiding
Er was geen mogelijkheid tot uitbreiding want aan de ene kant lag
de Vuurlijn en aan de andere kant
was akkerland waar niet gebouwd
mocht worden. Het gevolg was dat
enkele ondernemers het bedrijf verkochten en elders hun heil gingen
zoeken. De andere bedrijven waren
kleinschalige gezinsbedrijven en
wilden ook niet uitbreiden. Maar de
tijd stond niet stil en de jaren tachtig en negentig gingen voorbij en
de bedrijven verouderden. Leo Ver-

bruggen en Ton Hoogenboom vertellen: “In 1990 kwam er een discussienota Landelijk Gebied waarbij de
bestemming van de Iepenlaan zou
veranderen in Werken in het Groen.
Dat hield in dat ook veiling gerelateerde bedrijven zich in het gebied
mochten vestigen. De bewoners van
de Iepenlaan vonden dat wel een
aantrekkelijk idee omdat zij dan rustig hun eigen bedrijf konden afbouwen en het later verkopen aan die
bedrijven. Maar wat gebeurde: Er
volgde een inspraakprocedure van
vijf jaar en in die vijf jaar veranderde
de bestemming en wel zodanig dat
voortaan alleen glastuinbouw in het
gebied werd toegestaan. Duidelijk is
dat de bewoners van de Iepenlaan
niet blij waren en zijn met deze verandering. “Veel van de ondernemers
lopen tegen de zestig en willen eigenlijk wel stoppen maar dat wordt
hun nu onmogelijk gemaakt”, aldus
Verbruggen en Hoogenboom die
het trouwens vreemd vinden dat het
bestemmingsplan veranderd is: “In
omliggende gemeenten is het wel
mogelijk dat de bestemming glastuinbouw gewijzigd wordt als een
bedrijf veroudert en de ondernemer
wil stoppen.
Zorg
Waarom kan dat hier dan niet?
Maar de grootste zorg van de ondernemers aan de Iepenlaan is wel
het feit dat de zaak nu al negen jaar
stil ligt. De bedrijven zijn te klein
voor moderne glastuinbouw omdat
die minstens 10 ha nodig hebben en
de huidige bedrijven zijn hoogstens
een à twee ha. Ook is het niet mogelijk om te clusteren omdat de grond
dan te duur wordt door de bedrijfswoningen die op de grond staan.
De bedrijven verpauperen. Zoals
het er nu naar uitziet staan eind
2008 elf bedrijven op non actief en
zijn er nog maar acht bedrijven actief waarvan enkele niet eens meer
echte kwekerijen zijn. Bij een aantal bedrijven is men begonnen met
tussentijdse teelt. Dat betekent dat
er geen inkomen meer is maar de

kosten gaan gewoon door, dus dat
houdt in: schulden. Veel van de ondernemers werken inmiddels voor
een baas om toch wat geld in het laa
tje te krijgen. Het bedrijf wordt onverkoopbaar en wordt vaak voor een
habbekrats verhuurd. En nu met deze nieuwe bestemming erop is het
helemaal onverkoopbaar zuchten
Leo en Toon. Maar hoe kwam eigenlijk die nieuwe bestemming erop. Dat heeft dus te maken met de
bevindingen van Stivas, een stichting voor herstructurering van oude
bedrijven. Deze heeft een rapport
opgesteld waarmee de Greenport
(alle bedrijven rondom de veiling in
Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen en
de Haarlemmermeer met de veiling
als centrum) haar visie heeft opgesteld om de Iepenlaan nieuw leven
in te blazen.
Nieuw plan
In eerste instantie zou het gaan om
een stuk van 65 meter breed maar
dat was niet voldoende. In het nieuwe plan is het de bedoeling dat de
Iepenlaan Zuid een groen gebied
moet worden, met dien verstande
dat de aanwezige kassen gesloopt
worden en Amstelgroen daar kan
komen (recreatiegebied in de Thamerpolder). De LTO heeft een grote rol in die beslissing gespeeld volgens Verbruggen en Hoogenboom,
en daarvoor in ruil mag Iepenlaan
Noord uitbreiden tot aan de N201.
Het gaat dan om een gebied van 20
ha. De bewoners van de Iepenlaan
hebben echter niets aan deze uitbreiding omdat de gebieden toch te
smal blijven. De enige mogelijkheid
is dat nieuwe bedrijven zich daar
gaan vestigen. Maar sowieso zijn
het harde tijden voor de glastuinbouw door de verdrievoudiging van
de energieprijzen. “Wij zijn bang dat
het weer vijf jaar gaat duren en verwachten nu een daadkrachtig optreden van de wethouder. Desnoods
zou de hele Iepenlaan een groen recreatiegebied kunnen worden met
beperkte woningbouw”, aldus Verbruggen en Hoogenboom.

kamp waar natuurlijk gretig gebruik
van wordt gemaakt. De kids worden
de gehele dag met sport en spel in
de natuur beziggehouden, petje af
voor de leiding.
En o ja, papa’s en mama’s, de groetjes en dikke kus van de kinders en
ze hebben voorlopig nog lang geen
zin om naar huis te gaan.

Groen licht voor
regionalisering brandweer
Regio - In de vergadering van het
algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht van 9 juli 2008 is
het besluit genomen om de regionalisering van de brandweer in de
regio Utrecht in gang te zetten. Dit
besluit markeert een van de belangrijkste veranderingen in de organisatie van de Utrechtse brandweerzorg van de laatste decennia.
In het brandweerveld wordt al jaren hard gewerkt om de kwaliteit
van de brandweerzorg te verbeteren. De toenemende complexiteit
van grootschalige incidenten, gecombineerd met tendensen in bestuur en samenleving, vraagt om
een slagvaardige en efficiënt georganiseerde brandweerzorg. De huidige organisatie van gemeentelijke brandweerkorpsen biedt daarvoor niet de meest optimale voorwaarden en mogelijkheden. Op 28
november vorig jaar heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsre-

gio Utrecht daarom een voorgenomen besluit genomen de brandweer
te regionaliseren. Dit besluit is in de
bestuursvergadering van 9 juli bekrachtigd.
Convenant
Bij regionalisering van de brandweer
binnen de Veiligheidsregio Utrecht
fuseren Utrechtse gemeentelijke
brandweerkorpsen en de regionale brandweer tot één brandweerorganisatie, de Brandweer Utrechts
Land. Deze maakt samen met het
Bureau gemeentelijke crisisbeheersing – de gemeentelijke kolom – en
de Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen deel uit van de Veiligheidsregio Utrecht. De samenwerking met de Politie Utrecht is middels een afzonderlijk convenant geregeld.
De afgelopen maanden zijn de
brandweerkorpsen en de gemeenten uitgebreid geïnformeerd over

het regionaliseringsvoorstel. Het
voorgenomen besluit om te regionaliseren is daarnaast voor instemming aan de raden voorgelegd, die
inmiddels in ruime meerderheid
hebben ingestemd om de regionalisering in gang te zetten. Een aantal gemeenten heeft aangegeven de
besluitvorming na de zomer af te
zullen ronden. Alle burgemeesters
hebben aangegeven betrokken te
willen zijn bij het proces.
Het besluit van 9 juli betekent dat
het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht het mandaat
krijgt het regionaliseringsproces in
gang te zetten. Naar verwachting
zal medio 2010 de geregionaliseerde brandweer vorm hebben gekregen, waarna de nieuwe organisatie
de middelen en mogelijkheden in
handen heeft om het bestuurlijk afgesproken en maatschappelijk gewenste niveau van brandweerzorg
gestalte te geven.
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Argon G-team geheel in
het nieuw gestoken
Mijdrecht - Dit jaar bestaat de G
afdeling van de sv Argon - dit zijn
de spelers met een lichamelijke of
geestelijke beperking - 15 jaar. In dit
jaar zijn of worden er veel activiteiten voor hen georganiseerd om van
2008 een echt jubileumjaar te maken.
Een van de hoogtepunten is om ook
eens een complete outfit te hebben.
Dit is dan voor het eerst, én gelukt,
dankzij de welwillendheid van sponsors en bijdragen van een actie.
Zonder de medewerking van ondernemers met hun bedrijven en de
spontane actie om het te ondersteunen was dit niet voor elkaar gekomen. De volgende bedrijven hebben
dit mogelijk gemaakt:
De Rabobank Veenstromen uit
Mijdrecht die een compleet nieuwe outfit–shirt, een broekje en kouse voor haar rekening nam; de spelers/sters hebben al op het Texel-

toernooi hiermee een prima prestatie neergezet.
Als eerste die de G-ers wilde ondersteunen was Ronald van Eijk van
Onderhoud- en woninginrichtersbedrijf van Eijk uit Mijdrecht, deze
spontane ondernemer heeft de Polo’s gesponsord.
Tassen
Ook sporttassen konden worden
aangeschaft, dit dankzij de bereidwillige medewerking van mevrouw
A. Berkelaar van het prachtig nieuw
gebouwde automobielbedrijf Berkelaar uit Mijdrecht.
Regionaal komt er veel nieuws vanuit De Ronde Venen ook in Uithoorn
terecht, waar de heer C. Buskermolen, bestuurslid van de Stichting Sinterklaas Aktie Uithoorn, had vernomen dat de G-ers graag trainingspakken wilden. Dankzij bemiddeling
van de heer C. Buskermolen heeft

dit kunnen plaats vinden en lopen
de spelers/sters en coach in de allernieuwste Nike pakken.
De Sinterklaas Actie Uithoorn
heeft tot doel om verkregen gelden in de breedste zin van ondersteuning weer terug te geven aan
de gemeenschap, deze gelden komen via bedrijfsbezoeken, intochten en huisbezoeken tot stand. Daar
doen heel enthousiast ongeveer 170
personen aan mee, die in hun vrije
tijd een hoop EURO’S voor goede
doelen ophalen om dit soort acties
daarmee te ondersteunen.
Argon bedankt al deze mensen heel
hartelijk voor hun inzet en spontane actie om de G-ers er zo fraai bij
te laten lopen.
Op bijgaande foto’s ziet u alle nieuwe outfits getoond door een enthousiaste en trotse G. voetbalploeg.

G.V.M.´79 sluit
turnseizoen 2007-2008 af

De Ronde Venen - Zaterdag waren er in de Willisstee in Wilnis de
jaarlijks terugkerende onderlinge
turnwedstrijden van G.V.M.
Om 09.30 uur zijn het de recreanten turnsters van 6 t/m 8 jaar die het
spits gingen afbijten.
Best zenuwachtig, voor de meesten
van hen was dit immers hun eerste
echte wedstrijd, er werd geturnd op
de sprong, brug, balk en vloer.
Toen deze meisjes klaar waren, werd
er door de kleuters van G.V.M een
heuse demo gegeven.
Prachtig verkleed werd er gedanst
en gegymd dat het een lieve lust
was. U begrijpt het, een daverend
applaus klonk er toen deze allerkleinste deelnemers van deze dag
klaar waren met hun demo. Na de
demo van de kleuters werd er verder geturnd. Nu was het de beurt
aan de recreanten meisjes 8/9 jaar.
De oefeningen zijn bij deze meisjes
alweer een stukje moeilijker dan bij
de meisjes 6/7 jaar.
Er werd dan ook geconcentreerd
geturnd door deze dames. Om 11.45
uur was het de beurt voor de turnsters van 10 jaar en ouder. Ook gingen de acro wedstrijden van start.
Prijzen
Om half twee was het dan zover, de
prijsuitreiking voor de recreanten

turnsters!!! Bij de meisjes 6/7 jaar Boefenstof kwamen op de 3de plaats
met 30.40 punten Amber van Egmond en Chantal de Bruijn. De 2de
plaats was voor Vivian Sauerbrey
met 31.10 en de 1ste plaats was
voor Quinty van Dijk met 31.70.
Bij de A-oefenstof meisjes 6/7 jaar
werd 3de met 33.30 Sara Kroon, 2de
werd met 33.60 Femke Blom en de
1ste plaats was voor Tess Geerts
met 34.00.
De wisselbeker voor de hoogste
score bij de meisjes 6/7 jaar ging
naar Tess Geerts.
Ook bij de meisjes 8/9 jaar was er
een groep A en een groep B-oefenstof turnsters.
Bij de B-oefenstof werd met 29.70,
Bo Voorend 3de, op de 2de plaats
kwam Sanne Steen met 29.90 en de
1ste plaats was er voor Loraine Blok
met 30.20.
De 3de plaats bij de A-oefenstof
ging naar twee turnsters, namelijk naar Celine de Schrijver en Denise van Kreuningen, beide dames
scoorden 33.20. De 2de plaats ging
naar Ilse Kniep met 33.25 en de
1ste plaats was voor Miranda van
Schaick met 33.40 en daarmee was
ook de wisselbeker voor Miranda,
want zij behaalde de hoogste score bij de turnsters 8/9 jaar.
Bij de turnsters 10+ was er dit jaar

nieuwe oefenstof. Geen A en B-oefenstof meer, maar oefenstof met de
keuze uit drie verschillende niveaus,
die dan weer waren gekoppeld aan
verschillende uitgangswaarden. De
turnsters konden zo op ieder toestel zelf bepalen welk niveau zij daar
wilden turnen.
Op de 3de plaats eindigde hier met
32.20 Indra Brasser, de 2de plaats
met 32.40 was voor Lindsay Wiegmans en de 1ste plaats ging naar
Linda Lemkes met 32.90.
Ook hier was er een wisselbeker
voor de hoogste score en dat was
hier dus Linda Lemkes.
Selectie
De selectie turnsters hadden al enkele wedstrijden geturnd dit seizoen en zij hebben met elkaar op
deze wedstrijden prachtige resultaten neergezet. Echter voor twee van
deze meisjes, Laisa Hartong en Elise
Kop, was het hun eerste individuele wedstrijd en dus extra spannend!
Ook hun trainsters waren benieuwd
hoe Laisa en Elise het gingen doen
op hun eerste wedstijd.
Er werd geturnd in 3 groepen. In
groep 1, turnden de jongste turnsters in niveau 15, 14 en 13.
In groep 2 turnden de turnsters met
niveau 12 en 11, en in groep 3 werd
geturnd door turnsters die keuze
oefenstof turnen in de niveaus 10,
9 en 8.
Bij de turnsters van groep 1 werd
debutant Laisa Hartong 5de met
35.00, de andere debutant, Elise Kop
werd 3de met 35.50, dit is wel een
heel bijzondere prestatie voor deze beide meisjes! De 2de kwam te
vervallen, daar er twee 1ste plaatsen waren. Lynn Loman werd samen

met Marjolein Werkhoven 1ste met
35.60. Beide meisjes hebben recht
op de wisselbeker, gelukkig wonen
zij dicht bij elkaar en er werd dan
ook al snel besloten dat de beker
om de week bij één van de dames
op de kast komt te staan.
In groep 2 werd heel verrassend
maar welverdiend Romy de Kuijer
3de met 34.80, de 2de plaats was
voor Florien Werkhoven met 35.40
en de eerste plaats ging naar Saki
Kato. Saki heeft een heel goed seizoen geturnd en heeft dan ook geheel terecht de wisselbeker in groep
2 gewonnen.
In groep 3, de keuze oefenstof, was
de 3de plaats voor Cariena Tjujerman met 32.30, de 2de plaats ging
naar Cynthia Pauw met 32.60 en
het goud was deze dag voor Owefa Asafiati.
Zij behaalde 33.90 en ook voor haar
was er de wisselbeker.

33ste Plassentoernooi in
Vinkeveen
Vinkeveen - De inschrijving is gesloten, de schema’s klaar en alle andere voorbereidingen zijn bijna afgerond. Het belooft weer een fantastische week te worden met overdag de veteranen en ‘s avonds en in
het weekend de senioren.
Wat heeft VLTV allemaal op het programma staan?
Naast een week vol fantastische
tenniswedstrijden van hoog niveau
kunt u bij VLTV weer de hele week
rekenen op culinaire hoogstandjes van haar topkoks met als hoogtepunt natuurlijk op woensdag het
“Plassenmenu”. Er is dit jaar een recordaantal aan inschrijvingen binnen gekomen en er doen weer veel

grote namen uit de regio mee, onder
hen Bart Mouter, Martin de Jong,
Wouter Olling, Harold Reitsema, Erwin Derksen en Mark Riebel.
Zaterdag 26 juli rond de klok van
4 uur zal Prince een tennisclinic op
het VLTV-park verzorgen. Deze tennisclinic duurt circa 1,5 uur en is
geschikt voor tennissers van alle niveaus.
Clinic
Tijdens de Prince Tennis clinic staat
plezier in het tennisspel centraal.
Gedurende de clinic mag elke deelnemer de allernieuwste rackets van
Prince testen.

De clinic bestaat uit:
- Een leuke warming up met
muziek.
- Oefeningen met een professioneel
ballenkanon.
- Drills waarin u het als dubbel moet
opnemen tegen 1 van de VLTVtopspelers.
- Een hardserveerwedstrijd met een
servicevak vol leuke prijzen.
- Het terug proberen te slaan van
een service van 200 km/h.
- Allerlei leuke en leerzame tennisoefeningen van de leraren die
u gratis tennistips geven.
- Verschillende tennisspellen
waarmee leuke prijzen gewonnen
kunnen worden.

Prijzen
Naast het meten van de servicesnelheid ligt het servicevak boordevol prijzen! Elke prijs die u met uw
service raakt mag u mee naar huis
nemen. Tevens kunnen de deelnemers leuke prijzen winnen met de
tennisspellen. Aan het eind van de
clinic maakt elke deelnemer kans
om een racket van Prince of een Camelot reis te winnen. Iedereen mag
dan een aantal keer mikken op een
twee euro munt die in het servicevak ligt. Wordt de munt geraakt dan
wint deze persoon een gloednieuw
Prince racket of een Camelot tennisvakantie. De overige prijzen worden beschikbaar gesteld door Prince, Camelot Tennisreizen, Icepower,
Extran, het Dutch Open Tennis en
Lotto.
Aansluitend is de BBQ en cocktailbar geopend en kan de feestavond
beginnen.
Peter Manvis zal deze avond voor de
muzikale ondersteuning zorgen.
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Ruud Stolte van Bike2Play
nu 8.500 kilometer ver!
Uithoorn - Inwoner Ruud Stolte
van het politie fietsteam Bike2Play
heeft afgelopen dagen weer van
zich laten horen. “Vandaag, zaterdag 12 juli, zijn wij aangekomen in
Ulaan Batar. Dat is de laatste grote plaats voordat we over een dag
of drie de grens Rusland / Mongolië
zullen overschrijden,” zo laat Ruud
ons via e-mail weten. “Op dit moment hebben we ruim 8.500 kilometer gefietst, waarvan 6.500 kilometer door Rusland. Dit giga land met
zijn onmetelijke afstanden zit er nu
bijna op. In Rusland zijn wij iedere
dag door geüniformeerde collega’s
begeleid.
Elke dag van half negen ‘s ochtends
tot laat in de middag reden zij vaak
met ‘zwoei en loei’ voor ons uit.
Vaak was dit ook wel fijn, want niet
iedere Russische automobilist is gewend aan een groep fietsers op de
weg. In de contacten die we met de
lokale bevolking hebben, valt mij
op dat de mensen erg hartelijk zijn.
Vaak zijn ze ook nieuwsgierig naar
die rare Hollanders die deze krankzinnige fietstocht aan het doen zijn.
Ik heb de contacten met de bevolking als plezierig en erg relaxt ervaren. Na onze fietstocht hebben we,
zeker in Siberië, vaak ‘wildgekampeerd’. Gewoon ergens bij de doorgaande weg bij een bospad afslaan
en dan bivak maken.”
Zoetwatermeer
“In Siberië is tussen Chelabinsk en
Irkutsk door de lange, vlakke wegen nog relatief makkelijk te fietsen.
Maar wel vrij eentonig.

De wegen kenmerken zich door
eentonigheid, vaak zeer slecht of
ontbrekend wegdek en overal onbewerkte, ruwe akkers met kleine bossen. Dieren in het wild kom je nauwelijks tegen, hooguit wat vogels.
Na het Baikalmeer, wat wij afgelopen week bereikten, wordt de natuur ineens heel anders. Veel bergen en uitsluitend bossen. De bergen zijn hier op zich niet zo heel erg
hoog (tot 1.000 meter hoogte), maar
het hele dag klimmen en dalen tussen de 400 en 1000 meter gaat je op
een gegeven moment echt in de benen zitten….
Het Baikalmeer is betoverend mooi.
Het meer is 50 kilometer breed, ruim
600 kilometer lang en op sommige
punten 1700 meter diep. Het is omgeven door bergen en is het grootste zoetwatermeer ter wereld. Qua
oppervlakte zo groot als heel Belgie!
Het water is er zo schoon dat je het
ongefilterd kunt drinken. Dat hebben we om gezondheidsrisico’s te
vermijden toch maar niet gedaan.”
Nog drie weken te gaan
Nu zitten we in Ulaan Ude. Nog ruim
200 kilometer voor de grens met
Mongolië. We zijn dan weer aan een
nieuwe episode van onze expeditie.
Ondanks dat we nog ruim 3 weken
moeten fietsen voordat we in Beijing
aan zullen komen, lijkt het nu allemaal ineens heel snel te gaan. Voor
het eerst wordt in het team gesproken over de TERUGREIS….
Fysiek en mentaal gaat het goed in
het team. Met soms wat lichamelijke ongemakken in de vorm van last

van het zitvlak of pijn in de benen.
Met het eten en drinken gaat het
ook wonderbaarlijk goed. Er zijn eigenlijk geen problemen. Een enkeling heeft het mentaal soms zwaarder. Het genieten van de belevenissen is niet altijd even gemakkelijk,
als je weet dat het thuisfront op je zit
te wachten. Bijna iedere dag hebben
we wel wat regen. Vaak zijn de ochtenden droog, maar in de loop van
de dag betrekt het en valt er neerslag. Temperatuurwisselingen tussen 12 graden ‘s ochtends en 30
graden in de middag zijn geen uitzondering. Op dit moment hebben
we een rustdag en een mooi hotel
gevonden in Ulaan Ude. Waar anderen van ons team er voor kiezen
om de stad te bekijken, doe ik het
vandaag eens rustig aan. Ik doe de
was, werk de site www.bike2play.nl
bij, schrijf mijn ervaringen in mijn
dagboek op en werk de e-mail af.
Maandag 14 juli zijn we weer met
de fiets op pad gegaan. Op onze site
www.bike2play.nl heb ik vanmorgen
ook weer wat foto’s van ons team
geplaatst. Wie belangstelling heeft
kan ze daar bekijken.
Weet dat het goed met me gaat,
maar ook ik begin nu wel langzamerhand uit te kijken naar de eindbestemming en het weerzien met
Hannie en de kinderen. Als alles
volgens planning verloopt zullen we
elkaar op 6 augustus ontmoeten bij
het Olympisch Stadion in Beijing.
Blijf me volgen, steun Right to Play
en bekijk af en toe ook de website
van onze sponsors... Tot een volgende keer.” Zo besluit Ruud zijn laatste
ervaringen.

Paardensportvereniging
Troje
Regio - Zondag 13 juli trof paardensport vereniging Troje ongekend mooi weer voor hun officiële
KNHS wedstrijd. Ondanks de regen
van de voorafgaande dagen konden
de deelnemers weer bogen op twee
perfect gedraineerde rijbodems op
hun club lokatie. Gelukkig was het
land ook weer goed opgedroogd
dus ook het losrijden ging prima. Dit
alles resulteerde natuurlijk weer in
een Troje club eigen, gezellige en
sportieve dag.
Ook de resultaten waren weer geweldig te noemen want heel wat
deelnemers mochten zich gelukkig
prijzen met een of meerdere winstpunten op hun protocol. In de klasse B bij de A/B ponyruiters eindigde op de eerste plaats Nica Gimenez met Surprise zij won alle twee
de proeven met respectievelijk 199
en 182 punten.
En bij de C-D-E ponyruiters ook in
de klasse B werd eerste met 200
punten voor proef 4 Kelly Ultee
met haar pony Lysta.Tweede werd
Megan v Bruggen met Malibu sur
dance met 188 punten en derde
werd Lucky Achterberg met Jip met

181 punten En proef 3 schreef Megan v Bruggen op haar naam. Zij behaalde hiermee 181 punten .Tweede
werd Kelly Ultee met 180 punten en
derde werd Lucky Achterberg met
172 punten .
Klasse
In de klasse B proef 4 bij de paarden
werd eerste Mellanie Moeton met
Suzy tweede werd Melissa Splitteler met Wannabe met 181 punten
en Nikita Oostveen met Duco werd
derde met 180 punten. Proef 3 werd
welliswaar geen winstpunten in behaald maar met 178 punten werd
Nikita Oostveen eerste Tweede met
177 punten werd Mellanie Moeton.
En met 176 punten werd Melissa
Spitteler derde.
Pony’s C-D-E klasse L1 werd eerste met proef 8 Nathasja Meijer
met Hasse zij behaalde 183 punten.
Tweede werd Danae v.d.Plas met
Tum Tum met 180 punten voor proef
8 . Eerste bij proef 7 werd Lianne
Hoek met 191 punten Tweede met
183 punten Nathasja Meijer en derde met 176 punten Danae v.d. Plas
Paarden klasse L 1 bij proef 8

Op de eerste plaats Moniek Nieuwendijk met Jooey met 188 punten Tweede werd Gwen Verhoef
met Tieba met 187 punten. En derde met 178 punten Ellis Snabel met
Ushi met 178 punten. Proef 7: eerste
werd Gwen Verhoef met 189 punten
tweede Moniek Nieuwendijk met
187 punten en derde werd Ivy Olie
met Omirio-L met 182 punten.
Klasse L 2 pony’s C-D-E eindigde
Melany van Gaalen met Axel op de
eerste plaats met respectievelijk 172
en 182 punten. Voor proef 12 en 11
Klasse L 2 paarden werd eerste Elsa
v.d. Maas met respetievelijk 177 en
183 punten voor proef 12 en 11 .
Paarden klasse M 1 op de eerste
plaats met respetievelijk 177 en 182
punten voor proef 16 en 15 Mariette Jansen met Heer Olivier en met
176 punten werd tweede Ellis Snabel voor proef 16. Proef 15 werd
Claudia Oudshoorn met Karrennina tweede met 180 punten.
Paarden klasse M2 twee schreef
Milou Scholten met Petra
op haar naam met 183 punten voor
proef 19

Mix team van de Ronde
Vener bedankt sponsor
Rendez Vous!!!
Zomer met MTC Meer Uit
Uithoorn - De zomer laat het tot
nu toe af en toe behoorlijk afweten,
maar niet bij MTC “Meer Uit” die op
zondag 20 juli a.s. haar vierde toerrit
voor motoren dit seizoen, de “Midzomerrit” organiseert.
De route gaat weer over de mooiste
wegen en heeft een lengte van ongeveer 190 km.
De rit wordt gereden in een afwisselende omgeving rond de Veluwe en
de Noord-Oost polder. Deze mooie

tocht voert ons vanuit Uithoorn naar
onder andere Blaricum, Almere,
Zeewolde en Harderwijk. Ook Elspeet, Speuld en Garderen, Putten
en Nijkerk worden aangedaan. Via
bunschoten, Baarn, de lage Vuurse
en Loosdrecht keren we dan via de
N 201 weer terug naar Uithoorn, om
nog even na te praten bij “De Waterkelder”. Uiteraard wordt er onderweg gepauzeerd voor koffie en
lunch.

De rit is geschikt voor alle rijstijlen
en voor zowel beginnende als gevorderde motorrijders.
M.T.C. “Meer Uit” ziet u graag verschijnen op zondag 20 juli 2008, inschrijving vanaf 9.00 uur bij “Brasserie De Waterkelder” gevestigd aan
de Joh. Enschedeweg 180 te Uithoorn.
Informatie over de toerrit, telefoon:
0297-569580 of 530443.

Verkeerscontrole

Wilnis - De politie heeft op vrijdag 11 juli aan de Ir. Enschedeweg van 11.45 tot 14.00 uur een
snelheidscontrole gehouden. In totaal zijn 1.239 voertuigen gecontroleerd. Hierbij waren er 13 bestuurders die harder reden dan de toegestane snelheid van 80 km/uur. De
hoogst gemeten snelheid bedroeg
98 km/uur.

Aanrijding

Mijdrecht - Woensdagmiddag 9 juli omstreeks 15.30 uur heeft er op de
kruising Rozenobel - Tweede Zijweg
een ongeval plaatsgevonden tussen
een fietsster en een auto. De 21-jarige automobilist uit Zevenhoven
reed over de Tweede Zijweg richting de A.C. Verhoefweg en kon de
72-jarige fietsster uit Mijdrecht, die
vanaf het fietspad wilde oversteken
naar de Rozenobel, niet meer ontwijken. De auto en fiets kwamen in
botsing en de fietsster kwam enkele
meters verder op het asfalt terecht.
De vrouw raakte korte tijd buiten
kennis. Een vrouw die toevallig passeerde, verleende eerste hulp. De
politie en motorambulance verleende eerste hulp en de fietsster is uiteindelijk met gezichtsletsel met de
ambulance overgebracht naar een
ziekenhuis in Amsterdam.

Mijdrecht - Voor het derde jaar opvolgend is het 1e mix team van de
Ronde Vener kampioen geworden
van de vrijdagavond competitie, nu
in de klasse 6/7.
Na vijf van de zes wedstrijden was
het al beslist. Er was dit jaar goede tegenstand en er zijn leuke partijen gespeeld.

Speciale dank gaat uit naar Eet en
drink gelegenheid Rendez – Vous
voor de sponsoring van de kleding.
De spelers zagen er dit jaar weer uit
als een professioneel team.
Rendez vous gaat zelf ook voor de
hoofdprijs deze zomer. Dit jaar doet
het mee met de terrassentrofee

2008. Een wedstrijd wie het mooiste
en beste terras heeft in het Groene
Hart. Op dit moment hebben ze al
goed gescoord en staan op dit moment op de 4e plek. Eind augustus zal er bekend worden wie er het
beste terras van het Groene Hart
heeft. Wij weten het in ieder geval
allang!!

Finale zomerdrives BVM
Regio - Afgelopen maandag werd
de zevende en laatste zomerdrive
van de BridgeVereniging Mijdrecht
gespeeld. Maar liefs 43 paren wisten de weg naar de Meijert te vinden. De volgende paren gingen met
de dagprijzen aan de haal: in de Alijn Erika Noord en Leo Zandbelt
met 59,17%, in de B-lijn Ankie Bots
en Agnes Kroes met 64,58% en in
de C-lijn Rina en Jan de Jong met

63,44%. Algeheel winnaar van de
zomercompetitie werd Leo Zandbelt,
die over 7 speelavonden met vier
verschillende partners een gemiddelde score behaalde van 59,02%.
Al met al was de BVM zomerdive
2008 een geslaagd evenement, dat
ondanks het EK voetbal, Wimledon
en de Tour de France veel bridgers
wist te lokken. Kennelijk bestaat er
ook tijdens de zomerstop nog vol-

op behoefte om te bridgen. Lof is op
z’n plaats voor organisatie en wedstrijdleiding in de personen van Agnes Kroes, Caro Toebosch, Erika
Noord en Leo Zandbelt. En niet te
vergeten Adri en Floor van de Meijert. Zonder hun drankjes zou menig bridger de eindstreep niet hebben gehaald. Hopelijk ziet u volgend
jaar in deze krant een nieuwe reeks
verslagen van de BVM zomerdrive.

