Tel: 0297-581698

Fax: 0297-581509

Statenlid wil fietsverbinding
Kootpark gedeeltelijk
openstellen

Safari?

GEEN KRANT

BEL: 0297-581698

Maar ze begrijpen nog steeds niet
waarom de fietsverbinding buiten
de werktijden gesloten blijft. Ouderen en schoolgaande kinderen ervaren de omleidingsroute als lang en
zwaar. Daarnaast ervaren ze deze
tijdelijke route als risicovol.”
Om draagvlak bij wegwerkzaamheden te creëren worden ongemakken vaak gedeeld tussen aannemer
en omgeving aldus Massom. De bewoners hopen dat de provincie mee
wil denken met de omgeving en de
fietsverbinding buiten werktijden en
in vakanties open wil stellen voor de
omgeving.

Grootste passagierstoestel
was even op Schiphol
Regio – Afgelopen week ontvingen wij van diverse lezers mooie foto’s van de Airbus A 380, het grootste passagierstoestel van de wereld, dat woensdag jl. even te bewonderen was op Schiphol. Heel veel publiek was erop afgekomen om dit met eigen ogen te aanschouwen. Onderstaande foto ontvingen wij van W. Wagenaar uit Vinkeveen.

Gezellige picknick met de
Zonnebloem

De Kwakel/Vrouwenakker - Weken van tevoren was dinsdag 13 juli gepland als picknickdag voor zo’n
25 gasten van De Zonnebloem afdeling De Kwakel/Vrouwenakker in
de schitterende tuin van Harry en
Marja van Tol.
Hoewel het de ene dag te warm
was, het de andere dag regende of
waaide, was het deze dag juist fantastisch picknickweer!
Na het ontvangstdrankje konden
de gasten smullen van hetgeen de
vrijwilligers hadden klaargemaakt.
De sandwiches, hartige taarten,
zalmwraps, gevulde eitjes, bowl en
broodjes vielen erg in de smaak.
Ook het ijs met slagroom als toetje
smaakte heerlijk.
Het was een dag die absoluut voor
herhaling vatbaar is.

OOK VOOR AL UW WITGOEDREPARATIES EN NIEUW
TE LEVEREN APPARATUUR!

www.debeij.nl tel: (0297) 561386

Ondernemingsweg 20 - 42 | Uithoorn | T: (0297) 561386 | E: elektra@debeij.nl | W: www.debeij.nl

Beleef met de experts een
exclusieve droomreis naar
oost- of zuidelijk Afrika.

www.bms-travellers.nl

behoeve van de aanleg van de vrijliggende busbaan van de Zuidtangent.
Het Kootpark kent alleen woningen
en is in de eerste levensbehoefte
afhankelijk van de enige fietsverbinding met de Legmeer waar een
aantal winkels en scholen liggen.
De provincie is voornemens de enige fietsverbinding tussen het Kootpark en de Legmeer hermetisch af
te sluiten tot circa april 2011.
Massom: “De bewoners van het
Kootpark hebben begrip voor de argumenten van de provincie om tijdens de wegwerkzaamheden de
fietsverbinding gesloten te houden.

3

Meterkasten
Schakelmateriaal
Verlichting
CAI installatie
Netwerken
Witgoed

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

Uithoorn - PvdA-statenlid Gohdar
Massom heeft het provinciebestuur
van Noord-Holland opgeroepen de
hermetisch afgesloten fietsverbinding tussen Burgmeester Kootlaan
en de Weegbree in Uithoorn open te
stellen buiten werktijden en in vakanties.
Ontevreden bewoners van het Kootpark klagen over de permanente afsluiting van de fietsverbinding en
hebben het statenlid benaderd nadat de provincie te weinig geluisterd heeft naar hun klachten. In opdracht van de provincie Noord-Holland worden in Uithoorn al geruime
tijd werkzaamheden uitgevoerd ten

21 juli 2010

Editie: Uithoorn

Wegens een
storing bij de
drukker is de
krant deze week
later verschenen.
Wij hopen op
uw begrip.
De directie

voor het officiële gemeentenieuws
zie pagina 2,3,4
Het officiële gemeentenieuws verschijnt
tijdens de zomervakantie op 4 augustus
en 18 augustus.
Daarna weer wekelijks.

ZOMERVAKANTIE 2010

KOM BINNEN
EN BUITEN
ZWEMMEN IN
Dreef 7 | 1431 WC Aalsmeer | Tel. 0297-322022
WWW.EsA-AAlsMEER.Nl

Kleine woningbrand aan ‘Aan
de Kant’
Uithoorn – Vorige week woensdagmiddag 14 juli is er brand uitgebroken in een woning aan Aan de
Kant.
Buurtbewoners zagen rook uit het
pand komen en alarmeerden meteen de brandweer. De brandweer
was snel ter plaatse en had de
brand snel onder controle.
Het betrof een kleine brand in de
slaapkamer, die gepaard ging met
veel rookontwikkeling.
Foto: Ronald van Doorn

Personenauto aangereden
door twee bussen
Uithoorn - Vorige week raakten
een Mijdrechts echtpaar en hun 3jarig zoontje lichtgewond, toen er
maar liefst twee bussen van Connexxion achter op hun auto knalden.
De personenauto stond stil voor het
rode verkeerslicht. Achteropkomende kwamen twee bussen van Connexxion, die nogal dicht achter elkaar reden. De eerste bus zag blijkbaar niet dat de auto stilstond voor
het rode licht en knalde achter op
de wagen, gevolgd door de tweede
bus, die niet meer kon remmen.
De drie inzittenden van de personenauto zijn overgebracht naar het
ziekenhuis voor onderzoek met neken rugklachten.
De politie heeft de zaak in onderzoek.
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COLOFON
Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

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

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
8.30-12.00 uur
dinsdag
8.30-12.00 uur
woensdag
8.30-12.00 uur
		
12.30-16.30 uur
donderdag
8.30-12.00 uur
		
18.00-19.30 uur
vrijdag
8.30-12.00 uur
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
Cluster Werk en Inkomen
Openingstijden balie
ma. en vr.
9.00-11.00 uur
wo.
13.30-15.30 uur
Telefonisch spreekuur
ma. t/m vr.
9.00-11.00 uur
Tel. is 0297-513255.
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.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@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
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

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
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A L G EMENE IN F O R M A TIE
Eerste stap naar uitgebreidere e-dienstverlening

Nieuwe websites voor Aalsmeer en Uithoorn

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn hebben ieder een nieuwe website. Deze is vanaf 19 juli live op internet zichtbaar. Wie surft naar www.
aalsmeer.nl of www.uithoorn.nl ziet
meteen het resultaat. De nieuwe
websites zijn een eerste stap op weg
naar een verdere verbetering en uitbreiding van de digitale dienstverlening aan de inwoners. Hierbij is het
doel om de dienstverlening zo makkelijk en transparant mogelijk te maken. Met digitale diensten (de zogenaamde e-diensten) wordt het simpel en gemakkelijk om vanuit huis gemeentelijke zaken te regelen.

ren aangepast. De inhoud is ongeveer gelijk gebleven, maar de websites zijn nog niet af. De komende periode worden de sites nog uitgebreid
getest, verbeterd en geoptimaliseerd.
In de loop van de tijd zullen steeds
meer e-diensten aan de website worden toegevoegd. Denk hierbij aan het
maken van een afspraak of het volgen van een ingediende aanvraag.
Momenteel kunnen burgers net als
voorheen een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie aanvragen of via de website een verhuizing doorgeven.

Puntjes op de i

De websites bieden op termijn alle
informatie voor burgers en ondernemers van zowel de gemeente als het

In eerste instantie is de vormgeving
van de site en de manier van navige-

Relevante informatie

rijk. Steeds meer groeit de gemeente
zo uit tot hét loket voor de hele overheid. Uiteindelijk kunnen inwoners
straks op vier verschillende manieren met de gemeente in contact komen: via telefoon, balie, schriftelijk
en via internet. Inwoners en ondernemers krijgen ongeacht de manier
waarop zij contact zoeken altijd hetzelfde antwoord.

Gebundelde krachten

Voor dit project hebben de gemeente
Aalsmeer en Uithoorn hun krachten
met een grote groep andere gemeenten gebundeld in een samenwerking.
Gezamenlijk ontwikkelen zij het gereedschap om de digitale dienstverlening mogelijk te maken. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn de nieu-

we websites. Door de samenwerking
hoeven de gemeenten niet zelf het
wiel telkens opnieuw uit te vinden en
profiteert de inwoner van tal van nieuwe ontwikkelingen.

Uw mening telt

De nieuwe website staat online vanaf
19 juli en de komende maand zijn we
druk aan het werk om onvolkomenheden er nog uit te halen. Het kan zijn
dat inwoners informatie missen of dat
bepaalde links niet werken. De gemeente vraagt daarom iedereen die
de website bezoekt zijn of haar mening en eventuele fouten of ontbrekende informatie door te geven. Zo
werken burgers zelf mee aan een betere dienstverlening. Reageren kan
naar gemeente@uithoorn.nl

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

Bereikbaarheid cluster
Vergunningen
Vrijdag 23 juli zal het cluster Vergunningen intern verhuizen. Hierdoor is het
cluster die dag niet bereikbaar. Op maandag zal de bereikbaarheid beperkt
zijn. Vanaf dinsdag is het cluster weer normaal bereikbaar.

Zomerdienstregeling
gemeentepagina
Net als in voorgaande jaren publiceert de gemeente Uithoorn tijdens
de zomervakantie niet wekelijks, maar om de week in de Nieuwe Meerbode. Deze regeling gaat in per 12 juli en duurt tot 16 augustus.
De gemeentepagina verschijnt de volgende keer op 4 augustus. Vanaf
16 augustus verschijnt de gemeentepagina weer wekelijks. Dus 28 juli
en 11 augustus is er geen gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

Waterkwaliteit in Uithoorn
Het is er toch eindelijk van gekomen: het is heerlijk zomer weer. Je
zou het liefste meteen een plekje
zoeken om te gaan zwemmen, maar
is dat wel altijd verstandig? Ons oppervlaktewater heeft namelijk ook
verschillende bewoners die van een
graadje meer houden en massaal
gaan groeien.

Blauwalg

De blauwalg is een bacterie die in
zoet water kan voorkomen. In de zomer zijn de omstandigheden voor de
bloei van de blauwalg ideaal. Blauwalgen vormen blauwgroene drijflagen op het water en kunnen stankoverlast veroorzaken. Bovendien
scheiden sommige soorten blauwalg schadelijke stoffen af. Wij adviseren u daarom dringend bij aanwezigheid van blauwalg contact
met het water te vermijden; ga niet
zwemmen en laat ook je hond niet
het water in. Bij zeer ernstige over-

last kunt u contact opnemen met
Waternet op 0900-9394. Zij beschikken over de middelen om blauwalg
te verwijderen.

Botulisme

Ook botulisme is een bacterie, maar
is tot op heden nog nooit in Uithoorn
geconstateerd. In theorie zijn, net
als bij blauwalg, de zomerse watertemperaturen ideaal voor de vorming en verspreiding van botulisme. De meest voorkomende variant veroorzaakt verlammingsverschijnselen bij dieren, vaak met dodelijke afloop. De dode dieren vormen weer een nieuwe besmettingsbron. De gemeente zorgt altijd – het
hele jaar rond - voor het verwijderen
van de dode dieren. Ziet u ergens
een dood dier liggen, raak het dan
niet zelf aan, maar bel de gemeente
op 0297-513111. De gemeente Uithoorn zal de dieren dan zo spoedig
mogelijk verwijderen.

Overstort

Bij zeer hevige regenbuien kan het
rioolstelsel het vele regenwater niet
verwerken en zal in enkele gevallen
‘overstorten’ in het oppervlaktewater. Dit water is niet schoon en kan
mogelijk vissterfte tot gevolg hebben. Ook hier geldt dat u dan de gemeente kunt bellen om de dode vissen te laten verwijderen.
Overigens bouwt de gemeente zogenaamde bergbezinkbassins waardoor er steeds minder overstorten
plaatsvinden en bovendien dit water
een betere kwaliteit heeft.

Niet zwemmen

Wegens de kans op dode dieren
in de sloten van de gemeente Uithoorn, raden wij het zwemmen hierin ten zeerste af. Ook spelevaren
en/of het laten zwemmen van honden kunt u in deze sloten nu beter
laten.

Hoe weet ik waar ik wel veilig
kan zwemmen?

De provincie heeft een aantal plekken aangewezen als zwemwater.
Op die plekken neemt Waternet in
de periode van 1 mei tot 1 oktober
iedere twee weken monsters om het
zwemwater te controleren. Als de
kwaliteit niet goed genoeg is geeft
de provincie voor die plekken een
waarschuwing af.
Voor Uithoorn zijn de dichtstbijzijnde officiële zwemwater locaties het
Oosterbad en de Westeinderplassen in Aalsmeer. Kijk voor actuele
informatie over de zwemwaterkwaliteit en de veiligheid altijd eerst op
www.zwemwater.nl. Ook op NOS teletekst pagina 725 staan alle waarschuwingen en zwemverboden
in Nederland. Tevens kunt u bellen naar de zwemwatertelefoon
(Noord-Holland): 0800-998
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A L G EMENE IN F O R M A TIE
Activiteiten kalender

Ernstige verkeershinder

Werkzaamheden op Legmeerdijk

Activiteiten en evenementen

Van 28 juni tot 20 augustus worden op diverse plaatsen aan de
Legmeerdijk wegwerkzaamheden
uitgevoerd. De werkzaamheden
zijn opgedeeld in twee projecten:
Legmeerdijk Noord en Legmeerdijk Zuid.

Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel?
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

Meer weten?

- 	 Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender, het aanvragen van een vergunning of melding.
- Stuur uw vraag of foto’s naar: activiteitenkalender@uithoorn.nl
De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen
niet te vermelden.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
v.a. juli

Inschrijving cursussen Atelier De Penseelstreek.
Cursussen starten in september: schilderen, aquarelleren
en kindercursus. Info.: info@atelier-penseelstreekuithoorn.nl
12 t/m 26 juli
’t Buurtnest: sport en spelactiviteiten voor kinderen van
alle leeftijden. Dagelijks van 15.00 tot 17.00 uur en van
19.00 tot 21.00 uur. Op woensdag van 12.00 tot 16.00uur.
In het weekend vinden er geen activiteiten plaats.
26 juli-6 aug.
’t Buurtnest: kinderen kunnen elke dag, (maar niet op
woensdagen en in de weekenden) van 11.00 tot 16.00 uur
deelnemen aan activiteiten
17 juli		Inloopdag CREA, Fort a/d Drecht, 13.00-16.30 uur
28 juli t/m 1 aug.		Polderfeest, evenemententerrein in De Kwakel
3 aug.
Spelend Schilderen, atelier de Rode draad, Margrietlaan
86, 9.30-12-30 uur. € 60. Info: info@jokezonneveld.nl
7 aug.
Inloopdag CREA, Fort a/d Drecht, 13.00-16.30 uur
7 aug.
Spelend Schilderen, atelier de Rode draad,
Margrietlaan 86, 13.30-16.30 uur. € 60.
10 aug.
Spelend Schilderen, atelier de Rode draad,
Margrietlaan 86, 9.30-12.30 uur. € 60
14 aug.
Spelend Schilderen, atelier de Rode draad,
Margrietlaan 86, 13.30-16.30 uur. € 60.
17 aug.
Spelend Schilderen, atelier de Rode draad,
Margrietlaan 86, 10.00-12.30 uur. € 7,50
21 aug.
Braderie , dorpscentrum De Kwakel, 11-18 uur
21 aug.
Inloopdag CREA, Fort aan de Drecht van 13.00-16.30 uur
28 aug.
Tropical Night, Oude Dorp, vanaf 20.00 uur
28 aug.
Spelend Schilderen, atelier de Rode draad,
Margrietlaan 86, 13.30-16.30 uur. € 12,50.
4 sept.
Inloopdag CREA, Fort a/d Drecht, 13-16.30 uur
4 t/m 7 sept.
Kermis in De Kwakel
10 t/m 17 sept.
Jubileumweek UWTC in en rond clubgebouw en
crossbaan Europarei en wielerparcours Randhoorn.
(www.uwtc.nl)
15 t/m 19 sept.
Circus Solera, evenemententerrein Legmeer-West
17 sept.
Kinderdisco in The Mix
19 sept.
Wielerronde UWTC
25 sept.
Buurtendag, Amstelplein
29 sept.
Herfstactiviteit op kinderboerderij De Olievaar
Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten voor de rest van het jaar op onze website www.uithoorn.nl. Meer informatie over de
buurtbeheeracties: Kijk ook op buurtbeheer.
uithoorn.nl

Werk in
uitvoering

•
•

Lopende projecten

Grootschalige renovatie buitenruimte Europarei
Herinrichting Fregat tot medio juli 2010

nieuwe projecten

Heiwerkzaamheden voor
bustunnel
Op 26 juni is de provincie NoordHolland begonnen met de laatste fase van de heiwerkzaamheden voor
de bustunnel die onder de Zijdelweg door wordt aangelegd. De tunnel maakt deel uit van de vrije busbaan van de Zuid Tangent. Het heien gebeurt van maandag t/m vrijdag
tussen 7 en 17 uur. Soms ook op zaterdag van 8-17 uur. Het heien duurt
ongeveer zes weken. De omwonenden zijn per brief ingelicht. Nadere
info: de heer E. van Bezeij van de
provincie Noord-Holland, tel.: 0235145362.

Samenwerkingsovereenkomst Europarei
In het afgelopen jaar hebben de gemeente en de Woongroep Holland
de situatie in de Europarei in kaart
gebracht door gesprekken te voeren
met belanghouders, maatschappelijke partners en bewoners. Ook zijn
gegevens over de wijk bestudeerd.
De gesprekken en gegevens leiden
tot de gezamenlijke conclusie dat er
dringend iets moet worden gedaan
aan de leefbaarheid van de Europarei.

Samenwerking

Voor Woongroep Holland en de gemeente Uithoorn is deze conclusie
aanleiding om de handen ineen te
slaan. Beide partijen hebben daarom op 1 juli 2010 een samenwerkingsovereenkomst getekend om
samen de Europarei toekomstbestendig en leefbaarder te maken.

Uitgangspunten

In de samenwerkingsovereenkomst
staat een aantal uitgangspunten:

Er komt een wijkaanpak waarin alle belanghebbenden (bewoners, bewonersgroepen, gemeente, Woongroep Holland, organisaties) samenwerken. Er wordt gekozen voor een
alomvattende aanpak, waarbij het
gaat om sociaal maatschappelijke,
sociaal economische, veiligheids en
fysieke aspecten. Woongroep Holland en de Gemeente Uithoorn zullen vanuit deze aanpak gezamenlijk
investeren in leefbaarheid en toekomstbestendigheid.
Het presenteren van deze wijkaanpak gebeurt in 2011.

Hoe nu verder?

Eerst wordt een stappenplan voor
de wijkaanpak Europarei opgesteld.
Dit plan is naar verwachting gereed
in het najaar 2010. Vanzelfsprekend
zit de gemeente en Woongroep Holland tot die tijd niet stil en gaan ze
door met lopende projecten of zaken
die direct opgepakt kunnen worden.

Voorkom woninginbraak
De vakantieperiode staat voor de
deur en dat betekent extra aandacht
voor het beveiligen van uw woning.
Daarom hier een aantal tips van het
Centrum voor Veiligheid en Criminaliteitspreventie om de kans op inbraak tijdens de vakantieperiode te
verkleinen. De adviezen zijn gebaseerd op het Politiekeurmerk Veilig
Wonen. Naast tips over goed hangen sluitwerk zijn er ook tips over het
gebruik van nieuwe media.

len zowel technische maatregelen
als het gedrag van bewoners een
grote rol. Goedgekeurd hang- en
sluitwerk op ramen en deuren verkleint de kans op inbraak aanzienlijk.
Ook buren op elkaars huis laten passen en de post laten opruimen zijn
effectieve maatregelen. Het is belangrijk de woning een bewoonde indruk te geven.

Wees voorzichtig met
sociale media

Onderzoek wijst uit dat 80% van de
inbraken door gelegenheidsinbrekers wordt gepleegd. Deze inbrekers
zijn uit op gemak en snel succes. Ze
gebruiken hierbij vaak een schroevendraaier voor het openen van
deur of raam. Uit onderzoek blijkt dat
de inschatting of de woning gemakkelijk te kraken is, een belangrijk criterium is voor inbrekers. Een woning
die voldoet aan de eisen van Politiekeurmerk Veilig Wonen loopt 90%
minder kans op inbraak

Inbrekers kijken niet alleen door het
raam of bewoners thuis zijn. Ook de
zogeheten nieuwe media zijn een
belangrijke inspiratiebron om na te
gaan wie er met vakantie is. Ook inbrekers zijn actief op internet. Laat
dus op bijvoorbeeld Twitter, Hyves
en Facebook niet weten dat u met
vakantie bent. Maak uw vakantieperiode ook niet bekend via voicemail,
blog of elektronische afwezigheidsassistent.

Geef de woning een
bewoonde indruk

Bij het beveiligen van woningen spe-

Beveilig woning en
eigendommen

Links

Op de website www.politiekeurmerk.
nl vindt u een overzicht met tips om
veilig op vakantie te gaan.

Waternieuws
In de Nieuwe Meerbode van 7 juli 2010 stelde Jan van Rijn in zijn interview: ‘Het water kan nu weer vrij stromen”. Deze quote heeft betrekking op het plan om met een eigen watersysteem voor de Kwakelse Polder schoner water in het Zijdelmeer te creëren. Het Waterschap
Amstel, Gooi en Vecht is weliswaar met dit plan aan de slag, maar het
is nog niet klaar. Helemaal vrij doorstromen kan het water dan ook nog
niet, maar er wordt wel hard aan gewerkt. De verwachting is dat het
water in 2011 vrije doorgang heeft. Ook schaatsers en kanoërs zullen
hiervan kunnen profiteren.

1. Legmeerdijk Noord: eenrichtingsverkeer
Deze werkzaamheden vinden plaats
tussen de Machineweg en de Marshallsingel en worden tussen 28 juni en 25 juli uitgevoerd door de provincie Noord-Holland. De weg wordt
opgeknapt in drie fasen. Twee fasen
zijn inmiddels afgerond en nu is de
derde fase aan de beurt. Tijdens deze werkzaamheden geldt op de Legmeerdijk eenrichtingsverkeer tussen
de Machineweg en de Marshallsingel.
Fase 3:
Opknappen Legmeerdijk vanaf rotonde Snoekbaarsstraat / J. Adamslaan tot aan de Marshallsingel. Deze fase duurt van 16 tot 25 juli.
Extra werkzaamheden
Na 25 juli zal op de Legmeerdijk tussen de Marshallsingel en de kruising
Legmeerdijk/Bosrandweg/Beneluxbaan onderhoudswerk plaatsvinden.
Deze werkzaamheden vinden plaats
in het verkeer (dus werken terwijl
verkeer door kan blijven gaan). Aangezien er tijdens deze periode op de
Legmeerdijk minder verkeer zal zijn
vanwege de afsluiting tussen Flora
Holland en de Machineweg is het efficiënter om deze werkzaamheden
dan uit te voeren.
2. Legmeerdijk Zuid: volledige afsluiting
Dit project wordt uitgevoerd door projectbureau N201+.Tussen Flora Holland en de Machineweg zal de Legmeerdijk volledig worden afgesloten
van 28 juni tot 20 augustus. Fietsers,
voetgangers en hulpdiensten houden doorgang.

Er vinden diverse werkzaamheden
tegelijkertijd plaats. De werkzaamheden zijn:
• Realisatie van de aansluiting van
de nieuwe N201 op Legmeerdijk;
• Aanleg van de rotonde in de
Legmeerdijk bij Meerlandenweg;
• Ophoging van Legmeerdijk met
20 cm vanwege de waterkerende functie;
• Opknappen Legmeerdijk.
Vooruitlopend op deze activiteiten
worden voorbereidende werkzaamheden getroffen bij de inritten van
de percelen tussen Flora Holland en
Machineweg. Betrokken eigenaren
zijn hierover geïnformeerd. Het verkeer ondervindt van deze voorbereidende werkzaamheden geen hinder.
Dit is een enorme klus met veel gevolgen voor omwonenden en omliggende bedrijven. Er is gekozen voor
een volledige afsluiting van de Legmeerdijk Zuid in de zomermaanden.
Dit is een relatief rustige periode, al
geldt dit niet voor alle bedrijven. Voor
de bloemenveiling is het in elk geval
een rustiger periode en ook de scholen zijn dicht.
Het is onmogelijk om veilig te werken
op dit gedeelte van de Legmeerdijk
(Flora Holland - Machineweg) als er
ook doorgaand verkeer is. De ruimte is te beperkt. Een gedeeltelijke afsluiting zou maandenlang overlast
voor de omgeving betekenen. Door
een volledige afsluiting kan er veiliger en sneller (in acht weken) gewerkt worden.
Hebt u vragen, klachten of wilt u
meer info over de werkzaamheden?
Met vragen of klachten over de werkzaamheden aan de N201 kunt u tijdens kantooruren bellen met: 06 5138 8980. Info over de werkzaamheden en omleidingen vindt u op:
www.n201.info/omlegging AalsmeerUithoorn/Werk in Uitvoering.

Extra asfaltlaag op
Noorddammerweg,
Randhoornweg en Randweg
De gemeente Uithoorn laat tussen 5 juli en 22 augustus de volgende wegen
voorzien van een extra asfaltlaag:
- Noorddammerweg (tussen de N201 en Randhoornweg)
- Randhoornweg (tussen Noorddammerweg en Randweg)
- Randweg (tussen Randhoornweg en Op de Klucht)
In verband met deze werkzaamheden worden er verkeersmaatregelen getroffen. Er wordt gewerkt in fases:
•
•

1e fase: van 5 juli t/m 23 juli wordt de Randhoornweg tussen Randweg
en de toegang tot het sportpark De Randhoorn afgesloten en van 19 juli
t/m 23 juli wordt ook de Randweg afgesloten.
2e fase: van 2 augustus t/m 21 augustus wordt de Randhoornweg
tussen de Zoogdierenlaan en Noorddammerweg afgesloten en van
16 augustus t/m 21 augustus wordt ook de Noorddammerweg
afgesloten.

De woonwijk Legmeer-West blijft steeds bereikbaar. Voorafgaand aan de
werkzaamheden worden de afsluitingen en omleidingsroutes met borden
aangegeven.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door BAM Wegen bv. De heer F.
Schrijvers van Grontmij Nederland BV houdt namens de gemeente toezicht.
Voor vragen naar aanleiding van dit werk kunt u contact opnemen met de
heer L. Disseldorp van de gemeente Uithoorn. De heer Disseldorp is bereikbaar op telefoonnummer (0297) 513 111.

pagina 4

G

Nieuwe Meerbode - 21 juli 2010

E

M

E

E

N

T

E

N

I

E

U

21 JULI 2010

W

S

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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
Permanent:
Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening
2009. Inzageperiode: onbeperkt
Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning
gemeente Uithoorn 2008: onbeperkt
Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
Inzageperiode: onbeperkt
Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn
2009 en de Bouwverordening 2007. Inzageperiode: onbeperkt
Tijdelijk:
Verkeersbesluit zebrapad Drechtdijk, inzageperiode t/m 21 juli 2010.
Info: mevrouw M. Vermaas, tel.: 0297-513111
Verkeersbeleid Pieter Langendijklaan 6, inzageperiode t/m 21 juli 2010.
Info: mevrouw M. Vermaas, tel.: 0297-513111
Verkeersbesluit Evenementen Uithoorn en De Kwakel, inzageperiode t/m
28 juli 2010. Info: mevrouw M. Vermaas, tel.: 0297-513111

-

Ontwerp Natuurbeheerplan Noord-Holland, inzageperiode 21 juni t/m 28
juli 2010. Info: mevrouw L. den Boon, tel. (0297) 513 111.
Verkeersbesluit Polderloop De Kwakel, inzageperiode t/m 4 aug. 2010.
Info: mevrouw M. Vermaas, tel.: 0297-513111
Ontwerpbesluit voor wijzigen bestemmingsplan Landelijk gebied Noorddammerweg 13, Inzageperiode 9 juli t/m 19 augustus 2010 Info: de heer R.
Noorhoff, tel. 0297-513111
Ontwerp-Archeologiebeleid en de Erfgoedverordening gemeente Uithoorn.
Inzageperiode 9 juli t/m 19 augustus 2010.
Info: de heer W. van de Lagemaat, tel.: 0297-513111
Verkeersbesluit Straattheaterfestival 2010 Meerwijk-Oost. Inzageperiode
7 juli t/m 18 augustus 2010. Info: mevrouw M. Vermaas, tel.: 0297-513111
Voornemen vaststelling hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet
geluidhinder voor nieuwbouw 35 woningen aan Boterdijk. Inzageperiode;
8 juli tot 6 augustus 2010. Info: mevrouw J. Kars, tel.: 0297-513125.

INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
Het Korte Eind 63, aanvraag lichte bouwvergunning voor het geheel
vernieuwen en vergroten van een tuinschuur.
Jaagpad 4, aanvraag reguliere bouwvergunning voor het vergroten van
een woning.
Vuurlijn 76, aanvraag reguliere bouwvergunning voor het vernieuwen van
een bestaand appartement.
Meerwijk-Oost
Grevelingen 16, aanvraag reguliere bouwvergunning voor het plaatsen van
een dakkapel op de garage t.b.v. hobbyruimte.
Elbe 23, aanvraag lichte bouwvergunning voor het plaatsen van een
tuinhuis.
Meerwijk-West
Harlekijneend 11, aanvraag lichte bouwvergunning voor het plaatsen van
een tuinmuur en een bijgebouw.
Krakeend 31 t/m 37, aanvraag lichte bouwvergunning voor het wijzigen van
de gevel.
De Legmeer
Legmeerplein, aanvraag reguliere bouwvergunning voor het oprichten van
een onderwijsgebouw voor praktijkonderwijs.
Weegbree 4, aanvraag lichte bouwvergunning voor vernieuwen van een
woonwagen.
Zijdelwaard
Hugo de Grootlaan 17, aanvraag lichte bouwvergunning voor het plaatsen
van een carport aan de voorzijde.
Bedrijventerrein Uithoorn
Chemieweg, aanvraag reguliere bouwvergunning voor het plaatsen van
een complex van opslag-ruimten.
VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende onthefﬁng kunt u
wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
Noorddammerweg24, Vergunning aan de exploitant van discotheek Bright
voor:
• het exploiteren van een horecabedrijf t/m 4 juli 2013;
• een drank- en horeca vergunning
Bezwaar t/m 16 augustus 2010
Vuurlijn 24, Verklaring van geen bezwaar aan Honk- en Softbalvereniging
Thamen voor het organiseren van het zomertrainingskamp van 16 juli van
17.00 uur tot en met 18 juli 2010 tot 12.00 uur.
Meerwijk-Oost
Elbe 23 te Uithoorn, reguliere bouwvergunning voor het onderheien van
een terras aan de achterzijde en een looppad naast het huis.
Bezwaar: t/m donderdag 19 augustus 2010
Grevelingen, Onthefﬁng artikel 35 van de Drank- en Horecawet is verleend
aan Stichting Uithoorns Straatfestival voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank vanuit een tappunt tijdens het Straattheaterfestival op 4
september 2010 van 12.00 tot 17.30 uur. Bezwaar t/m 23 augustus 2010
Meerwijk-West
C. Verolmelaan 206, lichte bouwvergunning voor het plaatsen van een
aluminium frame met reclamedoek.
Bezwaar: t/m maandag 23 augustus 2010

Zijdelwaard
Arthur van Schendellaan 53, reguliere bouwvergunning voor het veranderen van de gevelkozijnen aan de zuid- en noordzijde.
Bezwaar: t/m dinsdag 24 augustus 2010
Arthur van Schendellaan, Verklaring van geen bezwaar aan Stichting Speel
Mee Uithoorn voor het organiseren van de Speel Mee week van 16 t/m 20
augustus 2010.
Bedrijventerrein Uithoorn
Wiegerbruinlaan 8 te Uithoorn vergunning voor het slopen van een asbesthoudende plaat. Bezwaar: t/m donderdag 26 augustus 2010.
Uithoorn / De Kwakel
Verklaring van geen bezwaar aan Stichting Cardanus voor het organiseren
van Sport en Spel in Uithoorn op diverse locatie en tijden.
TER INZAGE: Herhaalde publicatie Ontwerp-archeologiebeleid en
Erfgoedverordening gemeente Uithoorn
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerp-Archeologiebeleid en de Erfgoedverordening gemeente Uithoorn met ingang van 9 juli
2010 gedurende zes weken ter inzage liggen.
Archeologiebeleid
Als gevolg van nieuwe wettelijke verplichtingen moet de gemeenteraad bij de vaststelling van een bestemmingsplan rekening houden met de in de grond aanwezige dan wel te verwachten monumenten. Hiervoor is archeologiebeleid opgesteld.
Daarin worden voor verschillende gebieden verschillende verwachtingen aangegeven. Op basis hiervan wordt aangegeven waar archeologisch (voor) onderzoek
noodzakelijk is. Bij een nieuw op te stellen bestemmingsplan wordt dit beleid opgenomen in het bestemmingsplan zelf. Voor de bestemmingsplannen die hier nu
nog niet aan voldoen is de vaststelling van de Erfgoedverordening een mogelijkheid om archeologische waarden te beschermen.
Erfgoedverordening
Vanwege nieuwe wetgeving moeten gemeenten een Erfgoedverordening opstellen. Voor een aantal onderwerpen (zoals monumentencommissie, subsidies e.d.)
moeten nog beleidskeuzes gemaakt worden. Vanwege de urgentie van het archeologiebeleid en de nieuw op te stellen bestemmingsplannen is er voor gekozen om
de Erfgoedverordening vooruitlopend op het nieuwe Erfgoedbeleid vast te laten
stellen. Met deze Erfgoedverordening treedt er geen wezenlijke verandering op in
de belangen en verplichtingen van eigenaren van monumenten. Het is vooral een
technisch kader. Het nieuw op te stellen Erfgoedbeleid komt later aan bod.
Het ontwerp-archeologiebeleid en de Erfgoedverordening liggen van 9 juli 2010
tot en met 19 augustus 2010 ter inzage bij de informatiebalie in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden
van de bibliotheek. Tevens zijn het archeologiebeleid en de archeologieverordening elektronisch beschikbaar op www.uithoorn.nl.
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar
zienswijze over het ontwerp archeologiebeleid en/ of de Erfgoedverordening kenbaar maken aan de gemeenteraad, postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van het archeologiebeleid en de Erfgoedverordening.
Uithoorn, 7 juli 2010
VERKEERSBESLUIT
Dorpscentrum Uithoorn
Verplaatsen braderie van 19 naar 12 december 2010
Burgemeester en wethouders hebben op 1 maart 2010 besloten om, teneinde een
braderie op 19 december 2010 in het Dorpscentrum van Uithoorn mogelijk te maken, de Koningin Julianalaan, Prinses Irenelaan tot de ingang van de parkeergarage, Wilhelminakade vanaf de Stationsstraat, Marktplein, Dorpsstraat en Amstelplein in het verlengde van de Dorpsstraat t/m Schans 1 af te sluiten voor alle verkeer, waarbij op de betreffende wegen op de betreffende dagen en tijden tevens
niet mag worden geparkeerd.
Dit wordt bereikt door de betreffende wegen gesloten te verklaren voor alle bestuurders door het plaatsen van borden C1 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
Dit besluit is introkken voor 19 december 2010 en opnieuw genomen voor:
zondag 12 december 2010 van 9.00 tot 19.00 uur
Dit verkeersbesluit ligt tot en met 25 augustus 2010 ter inzage.
Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

WWW.UITHOORN.NL

Te koop:
12 ijzeren parasolvoeten (gesmeed) à
7,50 euro. 2 parkeerpaaltjes à 7,50 euro.
Walky talky 15 euro.
Tel. 06-53507473/0297-329727
Te koop:
50 aardenwerken soepkommen à 0,90
euro. 50 koffiekoppen à 0,60 euro. Heel
veel stripboeken 1x gelezen à 2 euro.
Tel. 06-53507473/0297-348181
Te koop:
Leren bankstel Eng. stijl 3-2 zits.
Tel. 0172-538933
Te koop:
Batavus d.fiets 28 inch 3 vers. 100 euro. 2x h. fiets Giant Ranger 28 inch versn.
p.st. 75 euro.
Tel. 0297-282980
Te koop:
Eetkamertafel wit uitschuifbr. 120x80
35 euro.
Tel. 0297-775856
Te koop:
Salontafel Lodew. 14e stijl 25 euro. Elektr.
orgel alles erop 375 euro. Racefiets met
stadsrem 100 euro.
Tel. 0297-562778
Te koop:
Batavus damesfiets met derailleur,
mandje aan stuur en Broods zadel 65 euro.
Tel. 0297-564270
Te koop:
Hometrainer fiets met div. extra functies
100 euro.
Tel. 0297-775599
Te koop:
Schoenenkast voor 24 pr. schoenen 10
euro. Dakdragers voor Fiat Stilo 75 euro.
Tel. 0297-775599
Te koop:
Grenen fauteuil met ecru kanvas kussen 20 euro. Tel. 0297-775599
Te koop:
Antiek grenen eettafel 90/180. Salontafel, 4 stoelen 250 euro. Aanhanger 122x244 75 euro. Tel. 0297-287080

Doe ook mee!
29 november t/m 4 december 2010
Meld je aan op www.oogcollecte.nl

(030) 261 71 19 / (0343) 52 65 57

De Oogcollecte maakt belangrijk wetenschappelijk onderzoek mogelijk
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VERZETSKRUIS VOOR AMSTELHOEKER AD NAGTEGAAL
Uitreiking van het Verzetskruis door Koningin Juliana aan zoon Pieter Nagtegaal

KP-ER
Adriaan Cornelis Nagtegaal werd geboren op
22 juli 1912 te Mijdrecht en woonde met zijn
ouders aan de Amstelkade. Zijn beroep was timmerman. Tijdens de Tweede Wereldoorlog nam
Ad deel aan het verzet tegen de Duitse overheersing en werd lid van de Landelijk Knokploeg.
Hij werkte als KP-er onder de verzetsnaam ‘Jen’
hoofdzakelijk in de omgeving van Apeldoorn en
op de Veluwe. Niet zelden werden er ook geheime bijeenkomsten georganiseerd in een ondergrondse schuilplaats aan de Tienboerenweg bij
de toen aldaar woonachtige broer en zus Evert
en Heintje van Wijngaarden. Het verhaal wat
Ad Nagtegaal allemaal in het verzet heeft gedaan en wat hij uiteindelijk op 10 januari 1945
in een vuurgevecht met de Duitse SD met de
dood moest bekopen, staat beschreven in het
boekwerk met verzamelde krantenartikelen op
bladzijde 28.
VERZETSKRUIS UITGEREIKT
Poelwijk vertelde aan Piet Nagtegaal (74), ook al
een Amstelhoeker maar tegenwoordig wonende in Kudelstaart en die hij al heel lang kent, zijn
voornemens om meer gegevens van Ad te willen
achterhalen. Dat kwam goed uit want Piet blijkt
in de familieverhouding een oom te zijn van Ad.
Ad was namelijk de broer van zijn vader. Toen
zijn ouders overleden lieten ze Piet een heleboel
informatie over de familie – en dus ook over Ad
- na wat hij steeds keurig in een archief heeft

Amstelhoek - In het onlangs verschenen boekwerk ‘De onvergetelijke uren,
omzien naar de bevrijding’, dat door
Evert Poelwijk ter gelegenheid van
65 jaar bevrijding van Nederland is
samengesteld, wordt onder meer aandacht
besteed aan verzetstrijder Ad Nagtegaal.
Samensteller Evert Poelwijk, zelf een geboren en getogen Amstelhoeker, maar
tegenwoordig woonachtig in Mijdrecht,
ging eens op zoek naar de nog in leven
zijnde familieleden van Ad en zocht verder uit waar het stoffelijk overschot van
hem na de bevrijding is begraven.
Verder blijkt Ad na de oorlog als een
echte verzetsheld te zijn aangemerkt.
Hem werd bij Koninklijk Besluit van
16 december 1952 postuum het Verzetskruis 1940-1945 toegekend. Dit is
na de Militaire Willemsorde en de daarmee verbonden Eresabel de hoogste
Nederlandse onderscheiding die be-

bewaard. Wat Ad betreft onder meer een officieel Bewijs van Deelneming
d.d. 21 oktober
1946 van Koningin Wilhelmina, gericht
aan de ouders
van Ad, alsook
de toekenning
van het Verzetskruis
middels
een Koninklijk
Besluit van 16
december 1952
door Koningin
Juliana. Daarbij
werd met de uitvoering van het
Besluit belast de
toenmalige minister-president Willem Drees.
Eén en ander voorzien van een bijgevoegd schrijven
van de ministerpresident aan de
ouders van Ad dat
het de Koningin had
behaagd Ad te onderscheiden met het
Wilhelmina
Verzetskruis. Niet in
Brief van Koningin

Koninklijk Besluit toeke

nning Verzetskruis

de laatste plaats ook een
officiële brief van voormalig burgemeester J. van
der Haar van Mijdrecht,
d.d. 10 februari 1953, aan
‘opa’ Pieter Maurits Nagtegaal die toen aan de Amstelkade woonde. Daarin
werd vermeld dat de burgemeester zeer trots was
op dit feit en dat de verzetsactiviteiten van Ad
bij hem diep respect opriepen. De zoon van Ad (ook al Pieter Maurits geheten), kreeg op 23
januari 1953 uit handen van Koningin Juliana in het Paleis op de
Dam voor zijn vader het Verzetskruis overhandigd. De nagedachtenis aan hem mocht hij slechts 12
jaar met zich meedragen, want op
27 april 1965 kwam hij bij een verkeersongeval in Vinkeveen om het
leven.
Het Verzetskruis 1940-1945 werd
op 3 mei 1946 bij Koninklijk besluit
ingesteld. Dit ‘ter erkenning van bijzondere moed en beleid aan de dag
gelegd bij het Verzet tegen de vijanden van de Nederlandse zaak en
voor behoud van de geestelijke vrijheid’, zo luidt de officiële stelling. Het
Verzetskruis werd 95 keer toegekend,
waarvan 93 keer postuum, Eén keer
bij leven en een keer aan een (nooit
gebouwd) monument.
Ad Nagtegaal vond zijn laatste rustplaats samen met twee andere verzetstrijders in één graf op de gemeentelijke Begraafplaats Heidehof te
Apeldoorn. Hij is één van de echte verzetshelden van Nederland gedurende

Het Verzetskru
is 1940-1945,
in bezit van Pi
et Nagtegaal

doeld is voor personen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog bezig
hielden met verzet tegen de Duitse
of Japanse bezetter.
(Het Verzetskruis dient overigens niet
verward te worden met het in 1980
ingestelde Verzetsherdenkingskruis)
de oorlog wiens naam eigenlijk (te) weinig
of nooit in de openbaarheid is gekomen.
Samen met andere verzetshelden in Wilnis
en Mijdrecht mag hij in één adem worden
genoemd in de rij van bekende en onbekende Nederlanders die het hoogste offer
voor onze vrijheid brachten en die wij op
4 mei moeten blijven gedenken.
Met dank aan Evert Poelwijk
en Piet Nagtegaal voor de
beschikbaar gestelde informatie

De grafsteen van
Ad Nagtegaal in Ap
eldoorn

Nagtegaal,
Adriaan Cornelis
verzetsnaam ‘Jen’

pagina 6

Nieuwe Meerbode - 21 juli 2010

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, Hofland 48,
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 10.00-11.00 u.
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*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 Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf,
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN
EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
122e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDItIE 2
oPlAAg 15.450
EDItIE 3
oPlAAg 14.050
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

KOR
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sTICHTING DE BAAT
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

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.

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

70%

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!

Tanzania: mooi maar arm
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Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.

Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Internet www.meerbode.nl

Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433

TOT

DIERENARTsEN

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

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

UUR
START 24 JU N I 9.00

Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00
u. 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.
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer,
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn,
tel: 0297-560627. Behandeling na tel.
afspraak

Redactiekantoor
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl

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

UITVERKOOP!

Stichting Ontwikkelings

vvv/ANwB

zORG &
DIENsTvERLENING
Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht:
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg
thuis), Maatschappelijk werk (voor al
uw vragen en problemen), Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch
Bureau (voor ouders en kinderen
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel.
0900-2359893. Hulp bij het Huishouden, tel. 0348-437000. Of kijk op:
www.zuwezorg.nl.
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.

zwANGERsCHAP
Maatschap Verloskundigen: ‘De
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a,
3641 AL Mijdrecht, tel. 0297-272300.
Tel. inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00
u. en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku.
vlgs afspraak.

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

Eerste stap naar uitgebreidere
e-dienstverlening

Nieuwe websites voor
Aalsmeer en Uithoorn

Uithoorn/Aalsmeer - De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn hebben
ieder een nieuwe website. Deze is
vanaf afgelopen maandag 19 juli live
op internet zichtbaar. Wie surft naar
www.aalsmeer.nl of www.uithoorn.nl
ziet meteen het resultaat. De nieuwe
websites zijn een eerste stap op weg
naar een verdere verbetering en uitbreiding van de digitale dienstverlening aan de inwoners. Hierbij is het
doel om de dienstverlening zo makkelijk en transparant mogelijk te maken. Met digitale diensten (de zogenaamde e-diensten) wordt het simpel en gemakkelijk om vanuit huis
gemeentelijke zaken te regelen.
Puntjes op de i
In eerste instantie is de vormgeving
van de site en de manier van navigeren aangepast. De inhoud is ongeveer gelijk gebleven, maar de websites zijn nog niet af. De komende
periode worden de sites nog uitgebreid getest, verbeterd en geoptimaliseerd. In de loop van de tijd zullen
steeds meer e-diensten aan de website worden toegevoegd. Denk hierbij aan het maken van een afspraak
of het volgen van een ingediende
aanvraag. Momenteel kunnen burgers net als voorheen een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie aanvragen of via de website
een verhuizing doorgeven.
Relevante informatie
De websites bieden op termijn alle
informatie voor burgers en ondernemers van zowel de gemeente als het
rijk. Steeds meer groeit de gemeente zo uit tot hét loket voor de hele
overheid. Uiteindelijk kunnen inwoners straks op vier verschillende manieren met de gemeente in contact
komen: via telefoon, balie, schriftelijke en via internet. Inwoners en ondernemers krijgen ongeacht de manier waarop zij contact zoeken altijd
hetzelfde antwoord.
Gebundelde krachten
Voor dit project hebben de gemeente Aalsmeer en Uithoorn hun krach-

.

ten met een grote groep andere gemeenten gebundeld in een samenwerking. Gezamenlijk ontwikkelen
zij het gereedschap om de digitale
dienstverlening mogelijk te maken.
Een belangrijk onderdeel daarvan
zijn de nieuwe websites. Door de samenwerking hoeven de gemeenten
niet zelf het wiel telkens opnieuw uit
te vinden en profiteert de inwoner
van tal van nieuwe ontwikkelingen.
Uw mening telt
De nieuwe website staat online vanaf 19 juli en de komende maand zijn
de gemeenten druk aan het werk
om onvolkomenheden er nog uit
te halen. Het kan zijn dat inwoners
informatie missen of dat bepaalde links niet werken. De gemeente
vraagt daarom iedereen die de website bezoekt zijn of haar mening en
eventuele fouten of ontbrekende informatie door te geven. Zo werken
burgers zelf mee aan een betere
dienstverlening. Reageren kan naar
info@aalsmeer.nl of gemeente@uithoorn.nl

Tanzania is een van de belangrijke projectlanden van SOS De Ronde Venen.
Al 15 jaar is er een projectrelatie met Sr. Annette Farrell. Er zijn voornamelijk
onderwijsprojecten ter hand genomen zoals het opknappen van een school
op de helling van de Kilimanjaro (de hoogste berg van Afrika) waar het
glas in de ramen ontbrak, er geen toiletten aanwezig waren etc. In de buurt
van de grote havenstad Dar es Salaam werden schoolbankjes gefinancierd,
evenals schoolboeken Twee dienstwoningen voor leerkrachten werden gerealiseerd en er werd er een nieuw schoolgebouw neergezet. Deze projecten lopen allemaal gesmeerd.
Maar wat is het voor een land?
Tanzania ligt in Oost-Afrika aan de Indische oceaan, ten zuiden van Kenia
en ten noorden van Mozambique. Het is een warm land want het ligt vlak
bij de evenaar.
In het noorden liggen een paar hoge bergen – uitgedoofde vulkanen –
waarvan de Kilimanjaro de bekendste is. Er zijn uitgestrekte savannegebieden waaronder de beroemde Serengeti en de Ngorongoro krater. Dit zijn
enorme natuurreservaten waarin heel veel wilde dieren leven zoals olifanten, leeuwen, luipaarden, allerlei soorten gazellen, gnoes (wildebeesten),
zebra’s etc. etc. Toeristen komen hier voor de safari’s.
In het land liggen ook enkele bergketens zoals de Usumbara en voor de
kust liggen eilanden zoals Zanzibar, Pemba en Mafia.
85% van de economie is landbouw; 80% van de beroepsbevolking werkt
hierin.
Een prachtig land, maar arm….
Nel Bouwhuijzen
Wordt vervolgd

Gratis boottocht
voor 55-plussers
De Ronde Venen - Ja, u leest het
goed! De P.C.O.B. (Prot. Chr. Oud.
Bond) bestaat 50 jaar. Dit willen
zij vieren onder het motto “Geluk
Delen”. Daarom gaat de afdeling De
Ronde Venen een gratis boottocht
organiseren voor niet-leden vanaf 55
jaar op woensdagmiddag 4 augustus
van 14.30 tot 16.30 uur. Ook het
kopje koffie met... is zonder kosten.
Mede dankzij sponsoring door een
aantal winkeliers en bedrijven wordt
deze tocht mogelijk gemaakt. Uw
belangstelling gewekt, bent u in
deze leeftijdsgroep en woont u in
De Ronde Venen? Geeft u zich dan
zo spoedig mogelijk op bij Annie de
Haan, gastvrouw van de P.C.O.B. afd.
De Ronde Venen, tel. 0297-261432,
tot uiterlijk 28 juli a.s. En... vol is vol.

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

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

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 e ..................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  .....................................................

Vermist
- Fleur v.d. Beerenbroucklaan in Uithoorn, zgn. ‘koetjespoes’
zwart-wit, zwarte staart met wit puntje.
- Kootlaan in Uithoorn, cyperse kater, voor witte teentjes en achter
witte sokjes. Bandje met naamkokertje. Hij heet Scarface.
Gevonden
- Van Dijklaan in Amstelhoek, wit-bruin-zwart konijn op straat
gevonden.
- Nicolaas Beetslaan in Uithoorn, zwart/witte EKH kat.
- Wilnisse Zuwe in Wilnis, schildpadpoes.
- Recreatiegebied ‘Boswijk’ in Vinkeveen, kitten. Cypers.
- Arthur van Schendellaan in Uithoorn, zwarte kat.
Goed tehuis gezocht voor:
- 4 kittens geboren op 17 mei en 4 kittens geboren op 30 mei.
- 2 kittens, 9 weken oud. Poes en kater. Zwart/wit getekend.

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.

Nieuwe Meerbode - 21 juli 2010

pagina 7

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
colofon
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk en
Inkomen, Wmo-voorzieningen en WOZ/
belastingen.
In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk en
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn en
Zorg.
Openingstijden inloopspreekuur cluster
Werk en Inkomen Aalsmeer en
Uithoorn
ma. 9.00 – 11.00 uur
wo. 13.30 – 15.30 uur
Vr. 9.00 – 11.00 uur
Telefonisch spreekuur cluster Werk en
Inkomen Aalsmeer en Uithoorn
ma. t/m vr. 9.00 tot 11.00 uur.
Tel. (0297) 513 255
Openingstijden inloopspreekuur Loket
Wonen, Welzijn en Zorg Aalsmeer
ma. t/m vr. 9.00 – 12.00 uur
Openingstijden inloopspreekuur Loket
Wonen, Welzijn en Zorg Uithoorn
ma. t/m vr. 8.30 – 12.30 uur
Telefonisch spreekuur Loket Wonen,
Welzijn en Zorg Aalsmeer en Uithoorn
ma. t/m vr. 9.00 tot 12.30 uur.
Tel. (0297) 51 31 31
Telefonnummer cluster WOZ/belastingen Aalsmeer en Uithoorn
Tel. (0297) 38 75 30

Algemene informAtie
Wmo-vervoer door Regiotaxi Amstelland

Klanttevredenheidsonderzoek huishoudelijk verzorging

Vanaf 1 augustus 2010 gaat Regiotaxi
Amstelland (onderdeel van Connexxion Taxi Services) het Wmo-vervoer in
de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en
Ouder-Amstel verzorgen. Maakt u nu
gebruik van de Regiotaxi of Servicetaxi? Dan is onderstaande voor u van
belang.

Inwoners van Aalsmeer en Uithoorn
die gebruik maken (of in 2009 gemaakt
hebben) van huishoudelijk verzorging
op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben een
brief ontvangen met daarbij een vragenlijst. Het Samenwerkingsverband
Aalsmeer- Uithoorn (de G2) vraagt u
om deze vragenlijst in te vullen en te
retourneren voor 30 juli.

Een andere vervoerder betekent veelal
andere spelregels. Welke dat zijn, kunnen de huidige gebruikers van de Regiotaxi/ Servicetaxi lezen in de Nieuwsbrief
Regiotaxi Amstelland die zij samen met
de nieuwe vervoerpas ontvangen van de
vervoerder Connexxion.
Een belangrijke wijziging is dat uw persoonlijke pasnummer wijzigt. Dit pasnummer heeft u nodig als u een rit reserveert. Een andere belangrijke wijziging
is dat een rit met Regiotaxi Amstelland
naast telefonisch óók via internet gereserveerd kan worden.

Voor de huidige gebruikers van de
Servicetaxi is er nog een wijziging.
Vanaf 1 augustus betaalt u de rit niet meer
contant aan de chauffeur, maar middels
een automatische incasso. U krijgt tegelijk met uw nieuwe pas en Nieuwsbrief
een machtigingsformulier meegestuurd.
Deze dient u zo snel mogelijk (in ieder
geval vóór 1 augustus) terug te sturen
naar Connexxion. Daarmee machtigt u
Connexxion om de kosten van de door
u gemaakte ritten in een maand automatisch per maand van uw bankrekening af
te schrijven.
Heeft u vragen over Regiotaxi Amstelland? Neem dan contact op met het Loket Wonen, Welzijn en Zorg. Het Loket
is op werkdagen telefonisch te bereiken
van 9.00 tot 12.30 uur op telefoonnummer (0297) 51 31 31.

Wijziging uurtarief Persoongebonden budget huishoudelijk
verzorging (PGB HV)
Vanaf 1 januari 2011 wijzigt het uurtarief van het Persoongebonden budget (PGB)
in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor huishoudelijk
verzorging. Er komen twee tarieven, namelijk een uurtarief voor iemand die een particuliere hulp inhuurt (deze is maximaal € 15) en een uurtarief voor iemand die een hulp
van een professionele zorgaanbieder inhuurt (deze is maximaal € 20).
Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Aalsmeer – Uithoorn (de G2) heeft
voor deze tweedeling gekozen, omdat gebleken is dat een tarief van maximaal € 15 een
marktconform tarief is voor het inhuren van particuliere hulp (particuliere hulp kan uw buurvrouw, kleindochter of kennis zijn). Een tarief van maximaal € 20, wordt gehanteerd voor
het inhuren van een hulp bij een professionele zorgaanbieder. Zorgaanbieders hanteren
een hoger uurtarief, omdat deze te maken hebben met extra kosten voor planning en organisatie.
Heeft u een Persoongebonden budget voor huishoudelijke verzorging? Dan heeft u hierover
een brief ontvangen van het Samenwerkingsverband Aalsmeer- Uithoorn. Daarin wordt u
de mogelijkheid geboden om aan te geven of u in een persoonlijk gesprek een toelichting
wil krijgen op deze wijziging.
Heeft u vragen over uw Persoonsgebonden budget en de mogelijke wijzigingen? Neem dan
contact op met het Loket Wonen, Welzijn en Zorg. Het Loket is op werkdagen telefonisch te
bereiken van 9.00 tot 12.30 uur op telefoonnummer (0297) 51 31 31.

Openhaardhouthandel
Voor al uw in- en verkoop van openhaardhout

De Hoef · Tel.: 06 - 22 784 868
Badkamerverbouwing?
Wij regelen alles

bel 0297-561312
van Walraven

* Aangeboden:
Stucadoor nodig?
Voor vrijblijvende
prijsopgave.
Bel: 06-53332372

Te koop:
Kinderledikant grenen + nw.
matras en dekbed 50 euro.
Tel. 0297-775295
Te koop:
Campinggaztank nr. 901 r15,Tel. 0297-778052
Te koop:
Koloniale salontafel 75 euro.
Tel. 0297-775295
Te koop:
Twinny Load Plus fietsdragaer
voor 2 fietsen nooit gebruikt
98 euro.
Tel. 0297-560760
Gevraagd:
26 cm tapedeck o.a. Akai GX
747 646 636 of GX 635 of Revox Teac Pioneer Tascam Sony
Philips enz.
Tel. 0297-786546
Te koop:
Vleesmachine elektrisch
25 euro.
Tel. 0297-775295

De vragenlijst is bedoeld om de tevredenheid van de cliënten in Aalsmeer en
Uithoorn te meten over de zorgaanbieder die huishoudelijk verzorging leveren.
De resultaten van het onderzoek worden
verwerkt in een Ranking (volgorde). De
zorgaanbieder met de hoogste score
komt bovenaan en de zorgaanbieder met
de laagste score onderaan.
Inwoners aan wie huishoudelijke verzorging wordt toegekend, maken zelf een
keuze voor een zorgaanbieder die de

hulp gaat leveren. De Zorgcatalogus kan
hierbij een hulpmiddel zijn. In de Zorgcatalogus stellen alle zorgaanbieders zich
voor. De ranking maakt onderdeel uit van
de Zorgcatalogus.
Naast de meting van de klanttevredenheid over de zorgaanbieder die de hulp
levert, wordt in een later stadium ook nog
in de Ranking opgenomen de wachttijd
tussen de toekenning van de hulp en de
werkelijke start van de hulp.
De mening van inwoners die huishoudelijk verzorging op grond van de Wmo ontvangen is hierbij van groot belang.
Heeft u vragen over het onderzoek?
Neem dan contact op met het Loket
Wonen, Welzijn en Zorg. Het Loket is op
werkdagen telefonisch te bereiken van
9.00 tot 12.30 uur op telefoonnummer
(0297) 51 31 31.

Ouder dan 65 jaar? Declareer het maar!
Wilt u op het terras een kopje koffie drinken, graag naar de bioscoop, een keer naar Ajax of naar het museum, maar is het
helaas te duur? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van het Declaratiefonds 65-plussers. Want wanneer u 65 jaar of ouder
bent, woont in Uithoorn of Aalsmeer en behoort tot de doelgroep met een minimuminkomen (tot 125% van de bijstandsnorm), kunt u gebruik maken van dit declaratiefonds. Het declaratiefonds 65-plussers heeft als doel om ouderen deel te
laten nemen aan sociale activiteiten. Zij kunnen de kosten tot maximaal € 116 (minimale declaratie is € 45) die in relatie
staan tot maatschappelijke participatie vergoed krijgen van het cluster Werk en Inkomen. Er wordt geen rekening gehouden
met het eigen vermogen.
Wat kunt u allemaal declareren?
Voorbeelden van activiteiten die u kunt declareren zijn:
• een bioscoopkaartje;
• een dagje weg;
• diverse sporten;
• lidmaatschap van de bibliotheek;
• entree van het zwembad;
• een cursus;
• cadeau (klein)kinderen, buurvrouw, vriendin, dochter (etc.);
• abonnementen;
• lidmaatschap vereniging.
Dit zijn slechts een aantal voorbeelden. Of u uw gemaakte kosten kunt declareren, kunt u het beste bespreken met een
medewerker van het cluster Werk en Inkomen. Het cluster is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 11.00 uur
op telefoonnummer 0297 513 255. Komt u liever persoonlijk langs? Dit kan op maandag en vrijdag van 9.00 tot 11.00 en
woensdag van 13.30 tot 15.30 in het gemeentehuis van Aalsmeer en Uithoorn.

Te koop:
Grote sierpot + calathea omgeven door unieke siersmeedw.
idem onderstel 30 euro. 3 koperen pronkjes 10 euro. Tuinlantaarn 7,50 euro.
Tel. 0297-241360
Te koop:
Gele ronde tafel 90 cm en 2 stapelbare stoelen samen 20 euro.
Ligstoel 5 euro.
Tel. 0294-293157
Te koop:
Koperen deurbeslag met ronde roset platen ouderwets nw.
45 euro. 20 st. voor 20 euro p.st.
1550 betonklinkers afhalen
gratis.
Tel. 0297-567033/06-23481531
Te koop:
Seca personenweegschaal 25
euro. Grote rode sierbl. p. 25 cm
+ pl. 20 euro. Grote sierbl. p. +
christusdoorn 25 euro. Speksteen + dubbele vijl 20 euro.
Tel. 0297-241360

TE HUUR:

OPSLAGBOXEN
VOOR AANHANGWAGENS

KOPEN
HUREN
REPAREREN +
ONDERDELEN

kunt u bij ons terecht

BEL
JOHAN:

0297-324486
www.jovar.nl

AALSMEERDERWEG 230•0297-324486
Te koop:
Philips PCS 2000 kleurenvergroter + toebeh. 50 euro.
Tel. 0297-282917
Te koop:
Antiek grenen eettafel 90/180.
Salontafel, 4 stoelen 250 euro.
Aanhanger 122x244 75 euro.
Tel. 0297-287080

Te koop:
Antiek grenen eettafel 90/180.
Salontafel, 4 stoelen 250 euro.
Aanhanger 122x244 75 euro.
Tel. 0297-287080
Te koop:
170 smurfen 70 euro. 2 dozen
speelgoed 40 euro.
Tel. 0297-261529

DROOG-SCHOON-VEILIG

J. van den Broek
Bilderdammerweg 120 Kudelstaart
0297-360631 / 06-2008 1267

S. van den Broek
Legmeerdijk 165 Aalsmeer
020-6450960 / 06-10654093

vanaf 46.00 per maand
Kijk voor prijzen en beschikbaarheid op:

MAJABOX.NL

WWW.

Te koop:
Hometrainer fiets met div. extra
functies 100 euro.
Tel. 0297-775599

Te koop:
Eetkamertafel wit uitschuifbr.
120x80 35 euro.
Tel. 0297-775856

Chinees Cantonees
Specialiteiten Restaurant

Golden Lotus
...en de enige
gediplomeerde
Chinese kok

Ruime parkeergelegenheid
Al 23 jaar in Uithoorn

ALTIJD BETER
GOEDE KWALITEIT
TEGEn nORmALE pRIJs
Wilhelminakade 85 • 1422 XT Uithoorn
Voor reserveringen en bestellingen:
Tel/Fax 0297-568686
GEOpEnD: dinsdag t/m zondag
van 16.00 tot 22.00 uur
maandag gesloten

   
   
Binnen Amstelland Thuiszorg hebben wij
vacatures voor:

VERZORGENDE C/
NIVEAU 3 VOOR DE FLEXPOOL
mANtELZORGCOöRDINAtOR
ZORGVERLENERs
NIVEAU 3/4 mEt AFFINItEIt
VOOR CLIëNtEN mEt DEmENtIE
Verschillende contractvormen zijn mogelijk.
Je kunt ook alleen in de avond werken.

Meer informatie
over alle vacatures?
www.zhga.nl
Direct solliciteren of
een open sollicitatie
sturen? Mail dan naar
solliciteren@zhga.nl

warm en menselijk

op de
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Friese
Meren

HEERLIJK RECREËREN

_
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Kroonprinses Willem-Alexander en Prins
es Máxima met hun kinderen op De Groe
haven van Woudsend, zomer 2009.
ne Draeck in de

Koninklijke familie thuis op het Fri

ese water

Een familie die vaste gast is op het
Beatrix en Kroonprins Willem-Alex Friese water zijn de Oranjes. Met name Koningin
ander hebben een voorliefde voo
r
geliefd oord om te zeilen is voor
hen Friesland. Vorige zomer waren watersport. Een
Willem-Alexander,
Prinses Máxima en hun kinderen
Ama
heerlijke vaarvakantie. Ze meerden lia, Alexia en Ariana nog in de provincie voor een
af
in restaurant ’t Ponkje. Gewoon ond in de haven van Woudsend en dineerden ’s avonds
er de mensen, zoals ze dat graag wille
de kroonprins bijvoorbeeld ook tege
n.
n het lijf lopen in de slagerij van Lang Want je kunt
weer.
Willem-Alexander voelt zich zeer op
zijn gemak in de Friese dreven.
‘Ik kan er heerlijk tot rust komen en
de Friezen zijn prettig en niet opdring
erig in de omgang,’
heeft hij eens laten weten op een vraa
g wat hem trekt naar deze provincie
.
Toen hij nog vrijgezel was ging hij al
met een zekere regelmaat naar Fries
land
het Koninklijk jacht De Groene Drae
ck, dat de Koningin van het Nederlan om te zeilen op
geschenk ter gelegenheid van haar
18e verjaardag. Vandaar het zeilnumm dse volk kreeg als
er
toepasselijk, een Lemmeraak en dus
een Fries zeilschip, hoewel het in 1957 VA 18. Het is, hoe
werf van De Vries-Lentsch in Amsterd
is gebouwd op de
am.
De Koninklijke familie koestert dit schip
. Andere schepen zoals de Piet Hein
en de Big Elephant
behoren bijvoorbeeld niet meer tot
het
heeft de familie een bijzondere band eigendom van de familie, maar met De Groene Draeck
. Een Lemmeraak is een platbodem met
heel goede vaar- en zeileigenschappen
karakter en heeft
. Het schip heeft als thuishaven Muid
en.
‘Aan boord stappen van dit schip maa
kt
chelijk avontuur op het Wad beleefde mijn geest vrij,’ aldus de kroonprins, die ooit een hatoen hij bij het aanmeren in de jach
thaven van Vlieland
door de harde wind de steiger ramd
e. Bijzonder was ook een bezoek aan
Sneek, in 1990, toen
de prins en zijn vrienden in de auth
entieke gelagkamer van Hotel Ozin
ga bij wijlen ‘Moeke
Jikke’ een avond gezellig borrelden.
Oud
daille in Calgary (1988), werd uitgenod -schaatser Jan Ykema, de winnaar van de zilveren meigd en hij maakte die trip mee. De Groe
afgemeerd bij de Waterpoort.
ne Draeck lag
Willem-Alexander heeft de liefde voor
het zeilen geërfd van zijn moeder. Ook
in Friesland. Dat was al zo toen ze nog
zij vertoeft graag
een jonge bloem was. Dikwijls heeft
ten opgeluisterd met haar aanwezig
ze
heid. Bijvoorbeeld in 1958 bij het 100- zeilhoogtepunde Koninklijke Zeilvereniging Langwee
jarig bestaan van
voer. Maar ook het skûtsjesilen heef r toen De Groene Draeck op de Langweerder Wielen
t ze
statenjacht Friso. Enkele jaren geleden meerdere malen bezocht en aanschouwd vanaf het
was ze te gast bij het jubileum van de
Ronde en Platbodemjachten waarin
het Stamboek van
ook De Groene Draeck is ingeschreven
.
Willem-Alexander laat zich eveneens
graag zien op een watersportfestijn.
aanstaande Prinses een ‘inburgeToen Máxima als
ringstour’ door Nederland maakte en een bezoek bracht aan alle
provincies, proefde het Koninklijk
paar de sfeer op de Sneekweek,
Europa’s grootste zeilevenement.
‘Friesland is voor mij water, sfeer
en ruimte,’ sprak de Kroonprins
op het Starteiland.
Albert van Keimpema

- Het Koninklijk paar begeeft zich
graag informeel onder de mensen
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Lianne van Rijn wint Wii bij
Rabobank Regio Schiphol
Uithoorn - Begin deze maand heeft
Lianne van Rijn een Wii spelcomputer gewonnen. Samen met haar
moeder heeft ze de Wii in ontvangst
genomen op het kantoor van de Rabobank bij het winkelcentrum Zijdelwaard.

Zeeverkenners op kamp
Uithoorn – Van zaterdag tot zaterdag gingen de zeeverkenners van
Scouting Admiralengroep Uithoorn
op kamp naar de Spiegelpolder bij
Nederhorst den Berg. Daar brengen
zij met het wachtschip ‘Olympus’ en
de lelievletten een week op het water door. Het zomerkamp is de afsluiting van het jaar. Zeilen op een echte plas is iets nieuws voor de meeste
leden. Het weer en het humeur zijn in
ieder geval goed.
Zaterdagochtend vertrok de motorboot met twee lelievletten op sleeptouw met alle kinderen en leiding erin naar de Spiegelpolder. Het wachtschip ‘Olympus’ vertrok vlak daarna
met haar bemanning. Aan het einde
van de middag kwamen beide aan bij
de sluis die naar de Spiegelplas leidt.
Toen iedereen door de sluis heen
was, veranderde de lucht van wit
naar donkergrijs. Zo snel de zeeverkenners konden hebben zij de boten
voor anker gelegd tussen twee eilanden. Niet veel later begon het onweer

dat die hele nacht zou aanhouden.
Zondag was het zo warm dat er bijna
alleen gezwommen werd. ’s Avonds
was de WK-finale en dat kon niemand missen. Maar een uur voor de
wedstrijd begon het: dit kabeltje moet
hierin, dan die daarin en dan een verlengsnoer van dat stopcontact naar
de beamer. Oftewel, de techniek liet
hen in de steek. Ze misten net dat
ene snoertje om op groot scherm te
kunnen kijken. Vijf minuten voor de
wedstrijd werd er een oude televisie
neergezet en aangesloten. Het geluid bleek niet te werken, dus schakelden ze de radio in. De radio liep
tien seconden voor op de TV, wat ervoor zorgde dat ze alles eerder hoorden dan zagen. De kleuren op de TV
waren ook niet de goede. Zo speelde Nederland in het geel en Spanje in
het paars op een blauw veld. Daarna
hebben de zeeverkenners lang moeten wachten, voordat ze wisten dat
Nederland verloor.
In de rest van de week stonden er

twee dingen op het programma. Het
leren zeilen en roeien en de legende
van Spiegelpolder. Het verhaal deed
namelijk de ronde dat er op de bodem van de Spiegelplas een monster
genaamd Spiegie leefde. Hier en daar
zagen de kinderen het groene monster, terwijl ze leerden roeien en zeilen.
Het zomerkamp is een zeer geslaagde week geweest, want het mysterie
van Spiegelpolder is ontrafeld en alle
leden die mee op kamp waren, hebben een roei-insigne behaald. Daarnaast hebben twee van hun leden laten zien een zeilboot te begrijpen en
hebben hiermee zeilinsigne 1 verdiend. Ten slotte willen alle zeeverkenners heel Uithoorn e.o. laten weten dat hun zomerkamp fantastisch
was. Mocht jij ook zulke leuke dingen
willen meemaken, dan moet je eens
komen kijken in het nieuwe seizoen.
Hun seizoen start in september. Informatie?
Kijk op www.admiralengroep.nl !

Zes jongens hebben toegangsverbod tot het zwembad

De gelukkige spaarder
De 11-jarige Lianne heeft geld op
haar Rabobankrekening gestort en
maakte daardoor kans op de Wii.
Zij is de gelukkige die de Wii mee
naar huis mag nemen. Lianne is blij
dat zij de Wii gewonnen heeft. Rabobank Regio Schiphol vindt het belangrijk dat kinderen met geld leren
omgaan en dus ook leren sparen.
De bestaande jeugdige klanten worden door de bank als zeer belangrijk gezien en daarom is deze actie
in het leven geroepen.

Lianne van Rijn met de door haar gewonnen Wii

Wil jij ook een Wii winnen?
In december verloot Rabobank Regio Schiphol weer een Wii spelcomputer onder alle kinderen die minimaal 10,- euro op hun Rabobankre-

kening hebben gestort.
Heb je nog geen rekening bij de Rabobank, maar wil je ook kans maken
op de Wii spelcomputer?
Ga met je vader of moeder snel naar

Vele kanshebbers op
fotofinish Tour De Kwakel
De Kwakel - Het blijft stuivertje,
truitje, wisselen bij de tourvoorspellers. Telkens weer wordt er een Gouden Lap door iemand anders uit de
hoge hoed, pet, getoverd. Na twee
tourweken rijdt nu de jeugdige Roy
Klijn aan de kop van het peloton, dat
maar op miniem verschil volgt. Het
kan de laatste week werkelijk alle kanten op, de strijd zal pas op de
streep van het Champs Elyssees beslecht worden.
Deze tour bevat moeilijk te voorspellen etappes, worden het sprinters, konijnen of grote mannen?
Verdeeldheid heerst in het Tourhome. Zo won Conny Westerbos
een etappe met 12 punten, in deze etappe scoorde Wery Koeleman niets. Zijn konijnen kwamen er
niet aan te pas. Konijnen worden in
het Kwakels wielerjargon bestempeld als renners die niet echt bij
de klimmers of sprinters behoren.

Wery heeft dan ook de hulp in geroepen van de partij van de dieren.
Deze partij zou zich ook sterk kunnen maken voor het behoud van het
Tourhome in verband met het waargenomen albinomotje.
Bij de deelnemende dames is er een
hevige strijd gaande tussen Marina
vd Hulst, Ria Verhoef en Nicole vd
Knaap, zij staan precies gelijk op de
elfde plaats. In het klassement van
de ploegen staat het Hoefse De Kil
bovenaan. De Killers van deze ploeg
zijn Jacques vd Hulst, Jan Kas, Berry
Schalkwijk, Gerda Voorn en debutant Jeroen Meijer. Op de voet volgen de renners van Hengelsport, zij
vissen nog even achter het net maar
zijn al gesignaleerd met een grote fuik. De rode lantaarn wordt op
dit moment gedragen door Miquel
van Dam, valt niet mee met pap in
de benen.
Donderdagmiddag zal de rit naar de

Honderd leden voor
fietsvereniging De Merel
De Ronde Venen – Zes jongens
kregen op dinsdag 13 juli een
zwembadverbod, omdat zij zich in
het zwembad hadden misdragen.
Rond 20.05 uur kreeg de politie de
melding dat jongeren op de Ontspanningsweg personeelsleden van
het zwembad zouden bedreigen.
Agenten gingen ter plaatse en trof-

fen daar een groepje van zes jongens en twee personeelsleden van
het zwembad aan. De personeelsleden verklaarden dat de jongens
zich in het zwembad hadden misdragen en dat zij vervolgens werden
verzocht het zwembad te verlaten.
Daarbij hadden de jongens een grote mond gegeven en waren zij door

meerdere zwembadmedewerkers
het terrein afgezet. Zij bleven daar
echter ook verbaal agressief, waarop de politie was gewaarschuwd.
De manager van het zwembad gaf
de zes jongens, van 16 en 17 jaar
oud en afkomstig uit Mijdrecht, een
toegangsverbod voor de duur van
een half jaar.

Weer een coniferenbrand:
nu op de Molenwiek
Mijdrecht – Het blijft gedonder met
coniferen die in brand worden gestoken. De (helaas nog onbekende) dader(s) lijken niet te willen begrijpen met wat voor een gevaarlijk
spelletje ze bezig zijn. Het gevaar is
levensgroot aanwezig dat op een
gegeven moment de vlammen overslaan naar de woning(en) die er altijd in de buurt zijn. De ramp is dan
toch niet te overzien, zeker als je be-

denkt dat er in de woning(en) vaak
bewoners liggen te slapen. De laatste brand werd in de nacht van zondag op maandag jl. omstreeks 02.15
uur in de Molenwiek ontdekt.
Rond dat tijdstip hoorden en zagen
getuigen drie personen in de straat
die aan het schreeuwen waren. Het
sterke vermoeden bestaat dat deze drie betrokken zijn geweest bij
deze laatste coniferenbrand. In de

Weeralarm-bridge bij
BV De Legmeer
Uithoorn - Zelfs hevige stortbuien weerhielden de bridgers niet om
mee te doen aan de alweer zevende zomerdrive van dit seizoen. De
A- lijn bestond uit niet minder dan
zestien paren, wat het behalen van
een eerste en tweede prijs mogelijk
maakte. Kennelijk hierdoor geïnspireerd behaalden de eerste drie aankomenden scores boven de zestig
procent. Jo van Wijngaarden & Nel
Bakker kregen met hun 62,50% de
eerste keus gevolgd door Renske &
Kees Visser met 61,90% die zo dus
ook hun dorst deze week kunnen
lessen. De nu relatief ondankbare
derde plek was voor Wim Slijkoord
& Francis Terra met 60,42% en alleen de eer! Joop van Delft & Toon
Overwater kwamen op vier uit met
55,06% en Gerda Schavemaker &
Jaap Kenter nestelden zich te samen met Rees & Gerard van der

Post ook bij de vijf/zes besten met
voor beide paren 53,87%. Ook nummer zeven, Nel & Adriaan Koeleman, kwam boven de vijftig procent
uit met een totaal van 50,89. In de
B-lijn domineerden als zo vele malen deze zomer het nieuwe partituur Hetty Houtman & Anton Berkelaar. De combinatie van een Uithoornse en een Vinkevener is kennelijk in zeer goede aarde gevallen,
zodanig dat ze voortaan in de A- lijn
mogen gaan presteren. Nu haalden
ze met ruime voorsprong en 61,67%
de flessen wijn binnen.
Klaas Verrips, bridge-ex van Anton,
wilde niet voor hem onderdoen en
scoorde met Dick Licht een keurige tweede plaats en 56,25%. Wies
Gloudemans & Rie Sudmeijer houden met een derde plaats en 55,42%
hun zomerniveau netjes vast. Terug

restanten van de heg werden sporen van brandstichting aangetroffen. Vanaf eind mei worden in deze wijk regelmatig coniferen in de
brand gestoken.
De politie heeft het reeds in onderzoek, maar vraagt bewoners toch
vooral alert te zijn, en direct alarm te
slaan als ze ook maar iets verdachts
zien of horen.
van vakantie weg geweest lieten
Elisabeth van den Berg & Maarten
Breggeman zien dat ze het nog niet
geheel verleerd zijn. Nu alvast een
vierde plaats met 53,33% belooft
voor de toekomst vast meer!
Atie de Jong & Ans Voogel sloten
de avond af met een vijfde plaats en
50,83%.
De prikprijzen waren deze avond
voor de nummers tien. In de A- lijn
waren Ben ten Brink & Jan Bronkhorst de gelukkigen en in de B- lijn
Cobie Bruine de Bruin & Ada van
Maarseveen. Maar of ze hier nu
echt erg blij van zijn geworden?
Bent u ook niet bang om een weercode oranje te trotseren, kom dan
ook bij regen en ontij zomerdriven
bij Bridge Vereniging De Legmeer.
Elke woensdagavond tot eind augustus vanaf 19.15 uur in de bar
zaal van Sporthal de Scheg.
Inschrijven bij voorkeur per e-mail:
niekschavemaker@hetnet.nl
of voor 19.30 uur aan de zaal, kosten per paar 5 euro.

Bloemen van Enno Steenhuis Geertsema voor Sheila Peek

De Ronde Venen - Enkele weken
geleden begroette fietsvereniging
De Merel het honderdste lid: Sheila Peek uit Wilnis. Voor aanvang van
de wekelijkse clubrit op woensdagavond besteedde de club daar aandacht aan en werd Sheila in de bloemen gezet.
“Het zal er al een tijdje aan te komen”, vertelt Tom Zuijdervliet, de secretaris van de vereniging. “We eindigden vorig jaar met 90 leden. In
het voorjaar komen er door diverse
acties altijd veel leden bij. Dus we
rekenden er al een beetje op.”
Onlangs was het zover. Sheila Peek
meldde zich aan als lid. Zij kwam via

de actie Fiets-Fit bij de vereniging.
“Fiets-Fit is een door de overheid
gesubsidieerde serie van zes wekelijkse fietstrainingen”, aldus Zuijdervliet. “Als je wilt uitproberen of het
fietsen in verenigingsverband wat
voor je is, kun je op een laagdrempelige wijze meefietsen. Onderweg
krijg je allerlei tips over fietshouding, trainingsopbouw en het fietsen in een groep. Dit voorjaar hadden we een groep van tien personen, onder wie Sheila.”
Enthousiast
Sheila was zo enthousiast over de
fietstrainingen dat zij zich na afloop

Hele zomer jeu-de-boulen
bij de Buurtkamer!
Mijdrecht - Wilt u het ook eens
gaan proberen?
Jeu-de-boulen is een ‘rustige’ sport
waarbij u toch van alles beweegt en
lekker buiten bent!
Achter de Buurtkamer in de G. van
Aemstelstraat 5 ligt een mooi verscholen baan. Hij is inmiddels wat
opgeknapt en nu de bedrijven, die
voor de renovatiewerkzaamheden
in de wijk daar hun opslag hadden,
vertrokken zijn, ligt het er weer idyllisch bij.
Je zou je bijna in Frankrijk wanen…
Het is een openbare plek waar iedereen gebruik van kan maken. Op
dinsdag- en donderdagmorgen van
10.00-12.00 uur is de Buurtkamer de

hele zomer open en zijn 55-plussers
welkom! Er zijn enkele gastvrouwen
en –heren die de spelregels uit kunnen leggen en er is een jeu-de-boulesset aanwezig.
Uiteraard gaat het hier vooral om de
gezelligheid! Bij de baan staat een
bank en er kan een tafeltje bij gezet worden, zodat de koffiepot mee
naar buiten kan.
Dus loop bij de Buurtkamer binnen
en wie weet vindt u daar enkele jeude-boulesmaatjes.
Ook voor andere activiteiten bent u
de hele zomer welkom!
Er liggen diverse kranten en tijdschriften, er wordt gekaart, er is een
heel mooi (zelfgemaakt) schaakspel
en diverse andere gezelschapsspe-

het kantoor van Rabobank Regio
Schiphol of ga naar www.rabobank.
nl/regioschiphol en kijk bij Jeugd/
Jongeren om een rekening te openen.
Tourmalet in het Tourhome live te
volgen zijn. Voorafgaande dit hoogtepunt zal er gegolfd gaan worden.
Op zijn eigen green zal Tiger Vlasman himself de eerste bal meppen,
de buurtbewoners zijn gewaarschuwd. Vele ogen zullen de komende week op de Tour en de Gouden Lap gericht blijven. In Frankrijk
lijkt de strijd te gaan tussen twee
renners, in De Kwakel tussen meerderen. Het kan daar werkelijk alle kanten uit, de meute zit zo dicht
bij elkaar. Misschien een optie voor
de organisatie om op de rustdag de
top tien van hun eigen Tour te laten
voorspellen?!
Gele trui:
1 Roy Klijn
82
2 Eric Zethof
80
3 Peter Mayenburg
80
4 Harold v Rijn
79
Rode trui:
1 Harold v Rijn
19
2 Henk Raadschelders
19
3 Frank Vlasman
18
Ploegen:
1 De Kil
248
2 Hengelsport
248
20 De Huifkar
217
aanmeldde als lid van de vereniging. Sheila: “In de advertentie voor
Fiets-Fit zag ik dat je allerlei tips zou
krijgen, zodat je weet waar je tijdens
het fietsen op moet letten. Ook was
er bij Fietshandel Ed de Haan een
avond met techniekonderricht, zoals het verwisselen en plakken van
banden. Dat komt natuurlijk altijd
van pas. Daarom meldde ik me aan.
Ik vond het bijzonder leuk om mee
te blijven doen en besloot daarom
lid van de vereniging te worden.”
Sheila rijdt meestal mee met de
Woensdagavondgroep. Deze start
om halfzeven in Wilnis bij Ed de
Haan. Sheila: “Ik vind het erg leuk
om op woensdag mee te fietsen. We
hebben een groep van zo’n 15 mensen. We fietsen dan zo’n 60 tot 80
kilometer. Het is gewoon gezellig.
Met allemaal bekenden. En je komt
ook op plekken waar je nog nooit
geweest bent.”
Enkele weken geleden werd Sheila voor aanvang van de Woensdagavondrit verrast door Enno Steenhuis Geertsema, de voorzitter van
de fietsvereniging. Enno vroeg even
om aandacht en riep Sheila naar voren. Hij vertelde dat De Merel met
Sheila het aantal van 100 leden had
bereikt. Een verraste Sheila ontving
van Enno een bos bloemen. Plus
een fietsshirt van De Merel, zodat
zij voortaan ook in het clubtenue
kan rijden
Ondertussen gaat de ledengroei gewoon door. “We zitten nu op 105 leden”, aldus Zuijdervliet. “Dus we
denken al na over een volgende
mijlpaal.”
Wil je een keer meefietsen? Geen
probleem. Bel met 06-21831714 of
stuur een e-mail naar
info@ttcdemerel.nl.
len. Kijk ook eens in de kast met
creatieve materialen en wilt u eens
schilderen of bloemschikken, meld
het bij de gastvrouw/heer!
Er kan wat worden opgezocht op de
computer (met hulp), zodat u bijvoorbeeld het weer kunt volgen met
de buienradar. Kortom: heel veel redenen om aan te komen!
En wilt u eens mee koken en/of eten
(voor 5,-) tussen de middag, dan is
er op de donderdag nog plaats. Tussen half 10 en 10 uur een belletje en
u bent die dag van harte welkom!
Telefoon: 0297-288466.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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prik van een wegsprintende renner maar door het warme weer werden deze pogingen al snel opgegeven. In het 7e rondje sprintte Jouke
Schelling weg en zette deze poging
knap door. Het peloton vond het te
warm om hem achterna te gaan en
hierdoor kon Jouke 7 ronden wegblijven. In het op een na laatste
rondje werd Jouke weer bijgehaald
maar had hij toch nog de kracht om
weer weg te rijden van het peloton
en wist hierdoor de 1e plaats op zijn
naam te schrijven. Rick van Wieringen eindigde na een mooie en warme strijd op een keurige 19e plek in
het peloton.
Na categorie 7 was het de beurt aan
Jeroen van Pierre en Hidde Schelling om de eer van UWTC te verdedigen bij de nieuwelingen. De 1e
rondes was het vooral een kwestie
van je plek vinden in het peloton en
vooral rustig ronddraaien bij de hoge temperaturen wat bij Jeroen en
Hidde goed lukte en beiden vonden
een plekje voorin. Op het moment
van de 1e premiesprint zat Hidde
mooi in de kopgroep en Jeroen had
de pech dat de renner voor hem het
tempo niet bij kon houden en een
gaatje liet vallen.

Broertjes Jouke en Hidde
Schelling op podium
Uithoorn - Zondag 11 juli stond
er op de wedstrijdkalender van de
KNWU een wedstrijd in Dongen
waar zowel de jeugd als de nieuwelingen konden rijden. Om 15.15 uur

werd het startsein gegeven voor de
jeugdcategorie 7, waarin Rick van
Wieringen en Jouke Schelling uitkwamen voor UWTC. De hitte zorgde voor wat afzegging maar er ston-

den in deze categorie toch nog 31
renners en rensters aan de start.
De eerste 3 rondes bleef het peloton aardig bij elkaar maar daarna was er af en toe een spelden-

In de volgende ronde heeft Jeroen
nog geprobeerd om de kopgroep bij
te halen en hij lag een meter of 50
voor op het peloton toen hij zijn poging op moest geven. De kopgroep
ging van 6 naar 4 man en deze mannen gingen ook voor de eindoverwinning waarin Hidde een 3e plaats
behaalde en de bloemen mee naar
huis mocht nemen.
Jeroen trok in de laatste ronde de
sprint voor de 6e plaats nog aan
maar deze duurde net iets te lang
voor hem en hij kwam als 13e over
de finish.

Pieter Koeleman:

Van renner tot voorzitter
van de UWTC
Uithoorn - Buurjongen van Harrie
van Pierre en in de jaren zestig opgegroeid langs het parcours van de
Ronde van Uithoorn.
Pieter herinnert zich nog dat Harrie
met ploeggenoten van de Dextroploeg aan de start stond. Zij hebben de koers gedicteerd en Harrie

won de wedstrijd. Resultaat Pieter
wilde wielrenner worden. Dat was
niet zo gemakkelijk, want wielrennen is een dure sport. Op zijn zestiende was het zover. Een oud fietsje
en Pieter ging wielrennen. Het eerste jaar clubwedstrijden en het volgende jaar nationale wedstrijden.
Pieter deed het goed. Heel veel ereplaatsen en 1 overwinning.
Het NK was toen nog op het circuit
van Zandvoort en 400 man aan het
vertrek, veel valpartijen en geen rol
van betekenis.
Het eerste jaar bij de amateurs in
een sponsorploeg, Van der Meij vleeswaren, samen met Koos van
der Knaap. Geen grote successen
en Pieter voelde zich daar ook niet
zo thuis. De volgende 12 jaar reed
Pieter in het clubshirt van UWTC.
Zijn mooiste overwinning was de
Ronde van Assen, twee ronden voor
op het peloton.
Wedstrijden
De Ronde van Uithoorn gaf altijd
extra motivatie. Een 5de plaats is de
beste klassering.
Van de clubwedstrijden herinnert
Pieter zich nog de Omloop van het
Westen.
Harrie van Pierre, bezig aan zijn eerste comeback, reed zo verschrikkelijk hard dat Pieter alleen maar kon
volgen. Zo reed hij met zijn voorbeeld van vroeger en werd tweede.
Pieter werd twee keer clubkampioen in 1976 en 1977. De shirts heeft
hij nog steeds.
Na 12 jaar koersen bij de amateurs

Familie Bosse winnaars op
de twee duivenvluchten
Regio - Zaterdag 17 juli jl. stonden
4 vluchten op het programma, een
jonge duivenvlucht vanuit het Belgische Meer en een Midfond- (midden afstand)vlucht, de attractievlucht
‘Parijs’ vanuit het Franse Nanteuil le
Haudouin vlakbij Parijs en twee overnacht fondvluchten, een vanuit Bordeaux en een vanuit Marseille.
Om 08.00 uur werden de jonge duiven voor hun eerste vlucht van dit seizoen gelost in Meer, en het werd meteen een snelle vlucht. Om 08.53.41
uur landde de eerste duif van de vereniging op het hok bij Martin Bosse in Uithoorn. Dit duifje maakte een
snelheid van 1548,803 meter per minuut ofwel bijna 93 km per uur en de
gemiddelde afstand was 82 km. Co
Oussoren uit Vinkeveen werd 2e en
Hans Half uit Amstelhoek 3e. Henk
Snoek uit De Kwakel werd eerste in
de A-Groep, en het is voor het eerst
dat de B-Groep de A-Groep zo de les
leest, acht duiven uit de B-groep bij
de eerste tien in de vereniging. Martin werd 56e in het rayon. Om 08.00
uur werden ook de duiven van de
‘Parijs’vlucht in Nanteuil le Haudouin
gelost, en deze gingen nog een beetje harder. Om 11.54.31 klokte Bosse
& Zn de eerste duif van de vereni-

ging, en deze maakte 1597,421 meter per minuut ofwel bijna 96 km per
uur. Ze maakten een prachtige uitslag, 1, 2, 3, 4, en 6. Ron den Boer uit
Uithoorn werd 5e en Wim Wijfje uit
De Kwakel 7e. In rayon F betekende
dit dat Bosse & Zn 21e, 23e, 54e, 56e,
en 61e werden, Ron werd 56e, Wim
93e en Hennie Pothuizen uit Vinkeveen 100e. Zaterdag om 14.00 uur
werden de duiven in Bordeaux gelost, en zondagmorgen om 08.27 uur
wist Ginkel & Berg in De Kwakel de
eerste duif van deze vlucht te klokken. Over een afstand van 907 km
vloog deze duif gemiddeld 1300 meter per minuut. Verweij-Castricum
werd 2e, ze werden resp. 2e en 5e in
het rayon. Harrie Hendriks uit Vinkeveen werd derde. De duiven die naar
Marseille gebracht zijn, zijn zondagmorgen om 06.40 uur gelost, en werden maandag verwacht. Op de foto
de winnaars van vorige week en deze week, alleen Harrie Hendriks was
op dat moment niet aanwezig.
Uitslagen
Meer: 697 Jonge duiven
en 19 deelnemers
M. Bosse
N. Oussoren
H. Half

H.P. Snoek
J. Koek
Nanteuil le Haudouin (Parijs):
242 duiven en 16 deelnemers
Bosse & Zn
R. den Boer
W. Wijfje
C. Pothuizen

Mijdrecht - Maandagavond 12 juli
jl. werd voor de 7e keer, tevens laatste, de Zomeravonddrive gespeeld
bij Bridgevereniging Mijdrecht
(BVM). Er was ook deze avond weer
een redelijke opkomst. Deze vrije
(inloop)avonden blijken in een behoefte te voorzien!
Ook deze avond kregen de paren
die als eerste en tweede eindigden
in hun lijn weer een fles wijn mee
naar huis. De organisatie had tevoren gemeld dat het paar dat het
dichtst de 49% zou benaderen ook
in aanmerking kon komen voor een
prijs. Deze werd gewonnen door de
dames Röben en Nieboer.
Dagprijzen in A-lijn: 1. heren Van
Beek en Block – 2. heren Zandbelt

en V.d. Bosch; in de B-lijn: 1. de heren In ’t Veld en Morssink – 2. het
paar Dillions en Hermans.
De prijs voor de zomerkampioen
ging naar de heren Van Beek en
Block; zij hadden over 7 avonden de
hoogste gemiddelde score. De overige spelers die ook alle 7 avonden
hadden gespeeld werden verrast
met een kleine attentie.
De reguliere speelavond van de
bridgevereniging is op maandag. Er
is nog plaats voor enkele nieuwe leden. Verwacht wordt een minimaal
speelniveau.
Voor opgave neemt u contact op
met de secretaris Hans Leeuwerik,
tel. 0297- 281787 of Agnes Kroes,
tel. 0297-286469.

OvU Open: vrijdag 20 augustus

Hét tennistoernooi voor
ondernemers uit Uithoorn
en De Kwakel
Uithoorn/De Kwakel - Na het succes van vorig jaar organiseert de
Ondernemersvereniging Uithoorn
dit jaar wederom het OvU Open. Het
toernooi wordt dit jaar op 20 augustus gehouden op de banen van
tennisvereniging Qui Vive aan de
Noorddammerweg in De Kwakel.
Dit jaar is het toernooi ook toegankelijk voor Ondernemers die geen
lid zijn van de Ondernemersvereniging. Een mooie gelegenheid om
kennis te maken met leden van de
Ondernemersvereniging Uithoorn.
Er worden alleen dubbels gespeeld
in 3 categorieën, beginners, gevorderd en zeer gevorderd. Inschrijven kan per team of single. Single

inschrijvingen krijgen van de wedstrijdleiding een geschikte partner
toegewezen.
Voor meer informatie, bel of mail
Bert Ojevaar. bert@ovu.biz of
0297 – 531739
Tijdschema vrijdag 20 augustus
Locatie
tennispark Qui Vive
Inloop
vanaf 17.00 uur
Start wedstrijden
18.00 uur
Einde
22.30 uur
aansluitend prijsuitreiking en netwerk borrel
Prijs per team
35,Prijs single
17,50
Bij de prijs zijn inbegrepen de drankjes, hapjes en barbecue.

Nieuw! Open Herfsttoernooi
bij Tennisvereniging Wilnis

raakte de motivatie op. Er moest te
veel getraind worden om het niveau
te behouden en er moest ook gewerkt worden.
Voorzitter?
Al snel trok Ad Fiege aan het jasje van Pieter. Wilde hij geen voorzitter worden?
Zonder zich alles te realiseren zei
Pieter ja en werd hij tot voorzitter
gekozen.
Het begin was onwennig, toespraakjes houden, overleg met gemeente. Het moest allemaal nog geleerd worden. Het was ook een glorieperiode van UWTC. Een aantal
grote talenten was zich aan het ontwikkelen. In 1984 werd Tom Cordes
wereldkampioen bij de junioren, in
1985 deed Michel Zanoli hetzelfde.
Beiden renners, waar Pieter een
sterke persoonlijk band mee had.
Mede omdat hij ze vaak masseerde;
hij was ondertussen ook sportmasseur geworden.
Het mooiste UWTC-moment voor
Pieter is de huldiging van de wereldkampioenen ploegentijdrit in
1986. Tom Cordes was één van de
renners en Michel Zanoli was reserve. De renners werden opgehaald
van Schiphol met de bondscoach
Andre Boskamp en naar het clubhuis gebracht. Daar vond de huldiging plaats.
Vol trots vertelt Pieter dat UWTC
daar de ereprijs van de gemeente
Uithoorn kreeg.
Deze prijs werd toen voor de tweede keer uitgereikt. UWTC kreeg de

Zomeravonddrive bij Bridge
Vereniging Mijdrecht

prijs voor bijzondere verdienste. Genoemd werd de bouw van het clubhuis in eigen beheer en het voortbrengen van groot talent. Toen zal
UWTC al een eigen parcours in het
vooruitzicht zijn gesteld.
Afdelingen
In 1989 beëindigt Pieter het voorzitterschap. In 1992 treedt hij opnieuw
voor zes jaar aan. Het is niet eenvoudig een vereniging met drie afdelingen, die ieder een eigen cultuur hebben, tot een geheel te maken en te houden. Daar heeft Pieter, samen met zijn vrouw Thea,
heel veel tijd en energie ingestopt.
Hij wist zich altijd gesteund door Ad
Fiege, de onvermoeibare secretaris
van UWTC.
De betrokkenheid bij UWTC is nog
steeds groot, maar de tijd en aandacht is naar het eigen bedrijf gegaan. Pieter startte op 1 januari 1996
zijn bedrijf A Parts in Mijdrecht.
Hij is net zo succesvol met zijn bedrijf als hij met UWTC is geweest.
In de omgeving is UWTC een bekende naam, dat geldt ook voor zijn
bedrijf A Parts.
H.P. Snoek
Bordeaux:
71 duiven en 6 deelnemers
Ginkel & Berg
Verweij-Castricum
P. Baas
R. v.d. Wal
H. Hendriks

Wilnis - Tennisvereniging Wilnis organiseert al vele jaren het succesvolle Herfsttoernooi. Na de competities en alle officiële toernooien
wordt het in het najaar tijd voor een
ontspannen, gezellig en sportief samenzijn.
Het herfsttoernooi was altijd een
toernooi voor alleen eigen seniorleden, maar dit jaar kijkt TV Wilnis
verder.
Seniorleden alle verenigingen
Ook seniorleden van andere verenigingen krijgen nu de gelegenheid
om aan dit unieke toernooi deel te
nemen. De opzet van het herfsttoernooi: het toernooi vindt plaats
van vrijdag 10 september tot en met
zondag 10 oktober aanstaande, bijna geheel achter elkaar en is hierdoor dus voor de herfstvakantie
klaar.
Er wordt alleen in de weekenden
gespeeld, van vrijdagavond tot en
met zondag.

Opgave is alleen mogelijk met een
partner, ongeacht bij welke vereniging spelers lid zijn.
Sportiviteit en gezelligheid staan
voorop.
Er wordt in poules van 5 of 6 dubbels
gespeeld, in de onderdelen: damesdubbel, herendubbel en gemengddubbel. Ook spelers met wat minder
ervaring kunnen gewoon meedoen,
want de poules worden op sterkte
ingedeeld. Informatie over de wedstrijden en de weekenden worden
via internet bekendgemaakt. De organisatie is dan ook wekelijks op
woensdagavond van 19.30 tot 21.00
uur te bereiken in het clubhuis van
TV Wilnis. Verdere informatie is te
vinden op onderstaande website.
Mis dit evenement dus niet, beter
dan nagenieten van de zomer op het
terras bij TV Wilnis kan het niet!
Schrijf je dus nu in via
www.tvwilnis.nl.
Sluitingsdatum voor inschrijving is 1
september aanstaande.

Gras uitbreiding golfbaan
van Golfpark Wilnis nu
ingezaaid
Wilnis - De uitbreiding van de golfbaan in Wilnis is helemaal ingezaaid.
De groene waas van het opkomende gras is al duidelijk te zien. De uitbreiding is door de golfbaanarchitect Gerard Jol c.s. landschappelijk
ingepast en geeft vanaf de verschillende zichtpunten rondom de polder
Wilnis Veldzijde een mooi beeld.
Voor de golfers ontstaat straks, wanneer de baan bespeelbaar is, helemaal een schitterende situatie. Op
de baan is er, in tegenstelling tot de
meeste golfbanen, totaal geen overlast van passerend verkeer. Sterker
nog: de golfers genieten van het uitzicht in de polder, een uitzicht op

zowel de katholieke kerk Mijdrecht/
Wilnis, de Hervormde kerk te Wilnis
en de grazende koeien.
Door de uitbreiding van 9 naar 18
holes is er weer plaats voor nieuwe
leden. Dit is dus uw kans om midden in het Groene Hart lid te worden
van de golfbaan zonder wachtlijst.
En wist u al dat golfpark Wilnis is
aangesloten bij de Samenwerkende
Golfbanen Nederland? Zo kunnen
de (nieuwe) leden van Golfpark Wilnis voor een gereduceerde greenfee
prijs op 15 verschillende golfbanen
in heel Nederland golfen. Reden genoeg om een rondje polder te fietsen en te komen kijken!

Van 16 tot en met 21 augustus

23e Open Jeugd Toernooi
tennis op Qui Vive-terrein
Uithoorn - De traditie gaat door. Inmiddels wordt op Qui Vive voor de
23e keer het Albert Heijn Jos van
den Berg Open Jeugd Toernooi georganiseerd.
Deelnemers kunnen inschrijven
voor enkel-, dubbel- en mixed in de
leeftijdscategorieën: t/m 10, t/m 12,
t/m 14, t/m 16 en t/m 18.
De wedstrijden worden gespeeld
van maandag 16 augustus t/m zaterdag 21 augustus.
Inmiddels niet meer weg te denken
tijdens het Open Jeugdtoernooi, het
minitennis! Ook dit jaar kan er weer
worden ingeschreven voor het mini-

tennis in de leeftijdscategorieën t/m
6 jaar, t/m 7 jaar, t/m 8 jaar en t/m
9 jaar. Er zal gespeeld worden op de
eigen minitennisbanen.
Uiteraard is er ook dit jaar weer een
thema aan het toernooi gekoppeld.
Dit jaar is dit Popstars.
Rond dit thema vinden er verschillende activiteiten plaats.
Als iemand even niet hoeft te spelen dan hoeft hij/zij zich dus niet te
vervelen! Kortom: weer een gezellige week voor spelers en publiek.
Inschrijven kan via de website
www.quivivetennis.nl.
De inschrijving sluit begin augustus.
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Zomerfeest en finale Z-Factor
op basisschool De Zwaluw

Nes aan de Amstel - Afgelopen
donderdag was het dubbel feest op
basisschool De Zwaluw in Nes aan
de Amstel.
Als afsluiting van het schooljaar be-

gon de dag met een zeskamp in het
thema van het WK. De kinderen van
groep 1 tot en met 8 waren door elkaar in landenteams opgedeeld en
moesten gezamenlijk tegen elkaar

strijden met o.a. denkspelletjes, estafette, stormbaan, waterrace en natuurlijk voetbal. Hierbij stonden niet
alleen het winnen, maar vooral het
plezier en de samenwerking hoog
in het vaandel. Zowel de beste als
meest sportieve ploeg kreeg een
onderscheiding. Halverwege de dag
vond de finale van de Z(waluw)-factor plaats. Gedurende het schooljaar
hebben er drie voorrondes van de
Z-factor plaatsgevonden waarbij iedereen op school mee mocht doen
met een act op dans-, zang- of muziekgebied. Hoewel het voor de jury
een haast onmogelijke opgave was
om tijdens de zinderende finale met
zoveel goede kandidaten de beste
act uit te kiezen, werd er toch zowel in de bovenbouw als in de onderbouw een winnaar gekozen. Ook
werd er een publieksprijs uitgereikt.
Maar dankzij de lovende woorden
van de jury en een medaille voor alle deelnemers voelde iedereen zich
een winnaar.
Deze bijzondere en sportieve dag
was een gezellige afsluiting van het
schooljaar en een heerlijk begin van
de vakantie voor de kinderen van
basisschool De Zwaluw.

Cees Houmes D66 vraagt om uitstel maar:

Wethouder Roosendaal
tekent toch samenwerkingsovereenkomst Estafetteproject
De Ronde Venen - Het gemeenteraadslid van D66 De Ronde Venen,
Cees Houmes is niet blij, niet tevreden en waarschijnlijk nu zelfs boos
of diep teleurgesteld.
Waarom? Wel dit raadslid is al
maanden bezig om goede antwoorden te krijgen van burgemeester en
wethouders over de gang van zaken
rond het nieuwe zwembad. Hij krijgt
echter steeds opnieuw antwoorden
waarvan je zou kunnen zeggen: worden de vragen wel gelezen? Wordt
er wel serieus mee omgegaan. Het
zijn nietszeggende antwoorden. Je
zou bijna stellen dat het college ‘om
de hete brei heendraait’ en gewoon
geen antwoord wil geven.
Na de laatste weer eens nietszeggende antwoorden schrijft Cees

houmes aan de griffier: “Wij vinden
de wijze waarop de vragen van D66
ten aanzien van het nieuwe zwembad zijn afgedaan niet kunnen, zonder enige onderbouwing worden
wegwuivende uitspraken gedaan.
Daarnaast is het opvallend dat zowel deze beantwoording als ook
de memo over het aanvullende onderzoek Estafetteproject, alsook de
aanname dat hiermee de vragen van
D66 De Ronde Venen en Ronde Venen Belang zijn afgedaan, naar de
raad worden gestuurd terwijl bijna
de gehele raad op vakantie is. Ook
met deze memo zijn de over dit onderwerp gestelde vragen nog niet
beantwoord.
D66 zal ten aanzien van het zwembad een voorloopnotitie vervaardigen, die wij naast de diverse beant-

woordingen op basis van onze vragen, geagendeerd willen zien in het
eerstvolgende Ronde Tafel Gesprek
na de vakantie.
Estafetteproject
Ook over het jojoën met het wel of
niet ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst Estafetteproject is Cees Houmes zeker niet
tevreden. Hij schrijft hierover: “De
uitkomsten van het aanvullende onderzoek Estafette om het tekort van
2 miljoen op te lossen, willen wij ook
in dat Ronde Tafel Gesprek agenderen.
Wij gaan er van uit dat het college
zo verstandig en behoorlijk is dat zij
eerst de reactie van de raad afwacht,
alvorens zij overgaat tot ondertekening van de Samenwerkingsover-

Uithoorn - Buurtbeheer Europarei pakt deze zomer ook weer uit.
Na een aantal activiteiten die eerder dit jaar en afgelopen jaar hebben plaatsgevonden: winteravond,
Uithoorn 4 Haìti en Koninginnedag
is het nu tijd om voor de thuisblijvers deze zomer wat leuks te doen.
In samenwerking met Cardanus zijn
er dagelijks leuke ‘gratis’ kinderactiviteiten: denkt u aan balsporten,
speurtochten, waterpret, zwembadjes voor de allerkleinsten en natuurlijk een volwassen terras, waar
de mensen gezellig een kopje koffie
kunnen drinken en als ze dat willen
een spelletje kunnen spelen. Dat de
mensen daar behoefte aan hebben
blijkt wel uit het feit dat er alleen al
in de middag 45 kinderen en in de
avond 56 kinderen gezellig met elkaar komen spelen.
Dikke pret is er vooral bij de wateractiviteiten, vooral als de brandslang
om de hoek komt kijken. En... dat de
kinderen van alle nationaliteiten gezellig samen hockeyen, of skatekarten is ontzettend leuk om te zien.
Het belooft voor buurtbeheer Europarei en stichting Cardanus wederom een geslaagde actie en zomer te
worden.
Van 12 tot 26 juli is er sport en spel
bij ‘t Buurtnest op maandag, dins-

eenkomst met RABO Vastgoed”. Helaas voor Cees Houmes heeft wethouder Bram Roosendaal totaal niet
aan de raad gedacht. Hij heeft gewoon de samenwerkingsovereenkomst getekend met de Rabobank
Vastgoed. (zie artikel en foto op de
voorpagina van editie De Ronde Venen). Deze belangrijke ondertekening is heel stilletjes gebeurd. Geen
pers uitgenodigd, geen raad uitgenodigd, niets. De gemeente stuurde
de diverse kranten een persbericht
en een foto. Ja, zo voorkom je natuurlijk dat de pers moeilijke vragen
stelt en krijg je het nieuws zoals je
als gemeente wilt, gekleurd nieuws
dus. Jammer, want het is toch niet
niks wat er gebeurd is. Op zich al
sowieso vreemd dat de wethouder
zulke belangrijke zaken ‘even regelt
in de vakantie’ als 90% van raad en
college gewoon weg is.
Reactie
De fractie van Ronde Venen Belang
reageerde direct op de mail van
Cees Houmes over het feit dat hij
het college vraagt zo verstandig en
behoorlijk te willen zijn om te wachten met de ondertekening:
Ronde Venen Belang schrijft: “Ronde Venen Belang sluit zich volledig
aan bij de mail van D66 De Ronde
Venen.” We zijn benieuwd wat de
fracties nu gaan doen.

Harleyweekend in Uithoorn
The day before!
Komende zaterdag, de 24e om
13.00 uur, vertrekken diverse motoren vanaf Café Drinken & Zo aan de
Wilhelminakade voor een ‘ride out’.
Inschrijven vanaf 12.00 uur! Alles op
twee of drie wielen kan meerijden,
wat voor merk dan ook. De tour is

ongeveer 110 km. Onderweg wordt
een tussenstop gemaakt voor een
drankje. Terugkomst c.a. 17.00 uur.
Dan is er bij Drinken & Zo om 19.00
uur een BBQ, iedereen kan meedoen. Inschrijven daarvoor ook om
12.00 uur bij Drinken & Zo. Op deze
gezellige avond speelt de Little Boogie Boy Blues Band. Alle gezellige
mensen zijn welkom!
Harley dag!
Zondag de 25e om 12.00 uur start
de Harley-Davidson dag. Bikes uit
het hele land, maar zelfs ook uit
België, Duitsland en zelfs is er bericht gekomen uit Frankrijk, komen
dan naar Uithoorn. Vorig jaar waren
er meer dan 1300 bikes. Iedereen is
van harte welkom om deze geweldige motoren te komen bekijken.
Harley-rijders zijn ijdel en showen
graag hun motor. Het zal iedereen
weer opvallen: elke Harley Davidson is weer anders, niet één is hetzelfde! Buiten de motoren kan men
ook over de bikermarkt lopen, wat
eten, drinken en van de bands genieten. In de Julianalaan speelt de
‘Dicky Greenwood Band’, en op de
Wilhelminakade: ‘King Mo!’ Kortom:

donderdag en vrijdag van 11.00 tot
16.00 uur activiteiten. Op dinsdagen donderdagochtend is er van
10.00 tot 12.00 uur volwassen terras,
thee 0,40 cent en koffie 0,60 cent.

Open atelier bij CREA
in Fort aan de Drecht
Uithoorn - Op de zondagen 25 juli
en op 8 augustus is CREA Uithoorn
open voor cursisten en niet-cursisten om zelfstandig CREA-tief bezig
te zijn tussen 1 uur en half 5.
Open zondagen voor iedereen die
wil tekenen of schilderen, of wil
boetseren, edelsmeden of beeldhouwen. Er is een begeleider aan-

wezig die ook voor de koffie zorgt.
Ezels en tafels zijn aanwezig. Materialen moeten zelf worden meegenomen. De kosten hieraan verbonden
zijn euro 5 voor een CREA cursist en
euro 7,50 voor iemand die nog geen
cursist van CREA is.Uiteraard bestaat de mogelijkheid om je als cursist in te schrijven voor het cursusjaar 2010 - 2011.

Picknicken op het water
dankzij BotenBen

Aanstaande zaterdag en zondag voor de elfde keer:

Uithoorn - Alweer voor de 11e keer
is er een Harley weekend in Uithoorn.
Nadat het vorig jaar zo druk was dat
er eigenlijk niet genoeg parkeerplaats was voor de ‘bikes’ is nu de
Julianalaan erbij getrokken. Ook de
bikermarkt is iets uitgebreid.

dag, donderdag en vrijdag van 15.00
tot 17.00 en van 19.00 tot 21.00 uur.
Op woensdag is het van 12.00 tot
16.00 uur. Van 26 juli tot 6 augustus zijn er elke maandag, dinsdag,

komt allen naar de Uithoornse Harley-dag en geniet van... food, drinks,
music en vooral veel Harleys.

IJmuiden - Wie denkt dat een eigen boot buiten financieel bereik
is, kent BotenBen waarschijnlijk
niet. BotenBen biedt met de boten
van Boats2Go een scala aan sloepen, motorboten en zelfs een kajuitjacht aan tegen vakantieprijsjes.
En ook zonder vaarbewijs mag men
het water op, met een boot minder
dan 10 pk en als je niet sneller vaart
dan 20 km per uur. Afgezien daarvan is een vaarbewijs natuurlijk wel
een aanrader, want het verkeer op
het water kent andere regels dan
die op de weg. Boats2Go fabriceert
onderhoudsarme polyesterboten in
verschillende maten en uitvoeringen, waarmee men op binnenwater
of zee alle kanten op kan. Alle boten zijn in Duitsland TÜV gekeurd.
Door de opbouw van de boot met
luchtcompartimenten aan de zijkanten zijn zeer veilige boten ontstaan.
De boten zijn onzinkbaar en kunnen
haast niet omslaan.
De luxe en inrichting van de boot bepaalt men uiteraard zelf. Er zijn standaard (vissers)boten waaraan alleen
nog de motor ontbreekt. De sloepen
kunnen met of zonder kussens, afdekzeil of motor worden geleverd.
Bij het grootste type, de 530, heb je
zelfs een kajuitboot met slaap- en

bergruimte, zodat een vakantie voor
de hele familie haalbaar is. Ook de
motoren in diverse uitvoeringen en
trailers zijn bij BotenBen tegen prima prijzen verkrijgbaar.
Met het Havenfestival en Sail 2010
op komst realiseren we ons weer
hoeveel plezier je op het water kan
hebben. Hetzij om te vissen, te roeien, te spelevaren of voor een vakantie. Met boten vanaf 795 euro en een
kajuitjacht voor iets over de 5.000
euro, is een picknick op het water
echt niet zo duur als je zou denken.
BotenBen biedt een prijsvriendelijke assortiment betrouwbare boten, kano’s en kayaks. Op alle boten en motoren geldt een jaar garantie. Ook onderhoud kan desgewenst door BotenBen worden uitgevoerd. Bij BotenBen zijn diverse modellen van Boats2Go te bewonderen. Het goede nieuws is bovendien
dat alle boten op voorraad zijn en
op korte termijn kunnen worden geleverd. Dus nog deze vakantie kan
men met een van die fantastische
sloepen het water op. BotenBen is
te vinden aan Egmondstraat 18, een
zijstraat van de Kromhoutstraat, de
weg naar Seaport Marina, in IJmuiden, 06-25141306 of 06-53952797.
Zie ook www.boats2go.nl.

