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Waar is 
‘Gabbertje’?
Sinds 12 juli is katertje ‘ Gab-
bertje’ verdwenen. Zijn thuis is 
Souverein 15 in Mijdrecht. Zijn 
baas en bazinnetje zijn er kapot 
van. Weet u waar hij is? heeft u 
hem gezien? Bel dan alsjeblieft 
06-50975602.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

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

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

www.vderwilt.nl

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

ALS KWALITEIT
BELANGRIJK IS!

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Uithoorn: Omgeving Gooimeer (220 kranten) 

ook 50+ van harte welkom
Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Uithoorn: Omgeving Gooimeer (220 kranten) 

welkom

BEZORGER/STER
MijdrechtMijdrecht
VAKANTIEBEZORGERS/STERS

De gemeente gaat strenger toezien 
op het gebruik van de parkeerschijf 
in de blauwe zone. Het is een van 
de maatregelen waartoe het colle-
ge van B en W vorige week heeft 
besloten om er voor te zorgen dat 
er voldoende parkeerplaatsen be-
schikbaar blijven. Daarnaast wordt 
ook kritisch gekeken naar de ont-
heffi ngen die zijn afgegeven voor 
de blauwe zone en wordt gekeken 
hoe fi etsgebruik kan worden ge-
stimuleerd. De economie trekt aan 
met als gevolg dat het steeds druk-
ker wordt in de winkelgebieden in 
De Ronde Venen. Met name in het 
centrum van Mijdrecht hebben on-
dernemers hun zorg uitgesproken 
om voldoende parkeerplaatsen be-
schikbaar te houden voor bezoe-
kers. Daarom hebben gemeente en 

ondernemers besloten tot een aan-
tal acties. 

Vanaf september wordt er intensie-
ver gecontroleerd op het gebruik 
van de parkeerschijf in de blauwe 
zones. In eerste instantie worden 
waarschuwingen uitgedeeld om 
parkeerders op het gebruik van de 
parkeerschijf te wijzen, daarna wor-
den bekeuringen uitgedeeld. Ook 
wordt het parkeerontheffi ngenbe-
leid voor het centrum van Mijdrecht 
geëvalueerd en worden er tellingen 
gehouden om een goed beeld te 
krijgen van het gebruik van de par-
keerplaatsen.

Herinrichting Burgemeester 
Haitsmaplein
De gemeente investeert in het 

Mijdrechtse centrum. De verkeers-
situatie bij de inrit van het plein 
wordt verbeterd, de entree van het 
centrum wordt verfraaid en er ko-
men extra parkeerplaatsen. De ko-
mende tijd worden de plannen ver-
der uitgewerkt. De uitwerking is me-
de afhankelijk van de gesprekken 
tussen gemeente, Hoorne Vastgoed 
als eigenaar van De Lindeboom en 
het bestuur van de Janskerk over de 
2e fase van de vernieuwing van De 
Lindeboom. De gemeente en de on-
dernemers willen met deze acties 
meer parkeerplaatsen in de par-
keerschijfzone beschikbaar ma-
ken voor winkelend publiek. Het 
parkeerterrein aan de Rondweg in 
Mijdrecht is bedoeld voor langpar-
keren, bijvoorbeeld voor personeel 
dat werkt in het centrum. 

Strenger toezicht op parkeren 
blauwe zone Mijdrecht Centrum

Een aantal sterk verouderde wonin-
gen aan de Monseigneur Noord-
manlaan in De Kwakel die rijp zijn 
voor sloop, blijven tot nader aan-
kondiging nog even bewoond. 

Het gaat om woningen gelegen aan 
de oostkant van de straat. Aan de 
westkant heeft woningcorpora-
tie Eigen Haard die de woningen in 
beheer heeft, al veel woningen ge-
renoveerd en die zien er goed uit. 
Dit tot tevredenheid van bewoners 
die dat niet onder stoelen of ban-
ken steken, ook al omdat het bewo-
nerscomité gaande weg in het tra-
ject in ‘goede harmonie’ verkeert 
met Eigen Haard. De sloopwonin-

gen kwamen tijdens de raadsverga-
dering van 6 juli ter sprake. Raadslid 
Jan Hazen (VVD) sprak wethouder 
Hans Bouma (Wonen) er over aan 
waarom voor een aantal woningen 
dat niet meer voor renovatie in aan-
merking komt, de sloopvergunning 
nog niet is afgegeven. Op die plaats 
zijn sociale woningen, woningen 
voor senioren en huurwoningen 
voor in de plaats komen. Hoe snel-
ler hoe liever. De huidige wonin-
gen zijn nu nog bewoond voor an-
ti-kraak. Omdat aan de naaste om-
geving, zoals het groen, niets wordt 
gedaan dreigt dat deel in de overi-
gens nette buurt al snel te verpau-
peren waar bewoners terecht gro-

te moeite mee hebben. “Het bewo-
nerscomité zit Eigen Haard achter 
de broek om snel over te gaan tot 
sloop en krijgen te horen dat de ge-
meente geen sloopvergunning wil 
afgeven,” geeft Hazen verbaasd aan 
die daar de volgende vragen aan 
vastknoopt. “Is het juist dat de ge-
meente de sloopvergunning wei-
gert? Zo ja wat is daarvan de ach-
terliggende reden; zo nee heeft Ei-
gen Haard wel een aanvraag ge-
daan? Kan de wethouder inzicht 
geven in de voortgang en planning 
van de afronding van het hele pro-
ject Monseigneur Noordmanlaan? 

Vervolg elders in deze krant.

Verpaupering dreigt rond de sloopwoningen aan de Monseigneur Noordmanlaan in De Kwakel

Sloopwoningen blijven 
nog even bewoond

De Ronde Venen op weg 
naar 75% afval scheiden
Inwoners in de gemeente De Ron-
de Venen scheiden met 61% al be-
hoorlijk goed hun afval. Maar dat 
kan beter. De ambitie van de raad 
is om in 2020 het huishoudelijk af-
val voor 75% gescheiden in te za-
melen. Dit vraagt om speciale maat-
regelen voor alle huishoudens: zo-
wel laagbouw als hoogbouw. De 
combinatie van maatregelen die het 
college voorstelt, leveren 11% meer 
gescheiden afval op. En het is nog 
goedkoper ook. Het voorstel van 
het college staat naar verwachting 
in september op de agenda van de 
raad. 
Met het scheiden van papier, groen-

te-, fruit- en tuinafval (gft) en plas-
tic, metaal en drankenkartons 
(pmd) valt de meeste winst te ha-
len. Het college stelt daarom on-
der meer voor bij laagbouw de in-
zamelfrequentie van het restafval 
te verlagen. Dit stimuleert inwoners 
hun papier, gft en pmd nog beter te 
scheiden. Bij hoogbouw is het voor-
stel de bestaande cocons voor rest-
afval om te bouwen tot cocons voor 
oud papier en verzamelcontainers 
voor groente en fruit te plaatsen 
bij hoogbouwlocaties die dit soort 
voorzieningen nog niet hebben. 

Vervolg elders in deze krant.

De voedselbank Uithoorn-de Kwa-
kel zit dringend verlegen om verse 
groente en vers fruit. 
Mocht u in het bezit zijn van een 
moes- of volkstuintje en u hebt over 
van uw oogst, dan zouden ze heen 

blij zijn als u dit zou willen doneren 
aan de voedselbank. Ook als u geen 
overschot heeft, maar wel groen-
te of fruit wil doneren, wees wel-
kom bij ons gebouw de ‘ Boven-
boog’ aan de Johan de Witlaan 83 

in Uithoorn. Op donderdag tussen 
14.00 en 16.00 uur zijn de vrijwilli-
gers aanwezig. 
Meer weten? Goederenbeheer: 
0645106250 (bereikbaar ma t/m 
vrijdag tussen 14.00 en 17.00 uur.

Voedselbank Uithoorn zoekt vers fruit en groente

De hele maand juni waren er op 
de praktijk van dierenarts Anne-
mieke Calis uit Uithoorn, voedings-
vouchers te verkrijgen voor 1 dag, 
1 week of 1 maand dieetvoeding 
voor de katten van Stichting Help 
de Zwerfkat. Heel veel klanten heb-
ben hun steentje aan deze fantas-
tische actie bijgedragen en hadden 
bijna een jaar aan voeding bij elkaar 
gedoneerd. Annemieke heeft er zelf 
nog een fl ink schepje bovenop ge-
daan en ervoor gezorgd dat er voor 
ruim 2 jaar voeding voor een kat af-
geleverd kon gaan worden. Afgelo-
pen week heeft Annemieke samen 
met assistente Marijke de dieet-

voeding persoonlijk afgeleverd bij 
Stichting Help de Zwerfkat in Uit-
hoorn. Zij kregen een warm wel-
kom van een aantal van de katten 
en natuurlijk van Els en Annemieke 
van de stichting. Zij richten zich met 
name op de opvang van op kansar-
me en kansloze katten. In de prak-
tijk gaat dat voornamelijk om oude, 
gehandicapte, erg schuwe en on-
zindelijke zwerfkatten. Het spreekt 
voor zich dat zij er ontzettend blij 
mee zijn. Zij willen iedereen die een 
bijdrage heeft geleverd enorm be-
danken, natuurlijk ook namens al 
hun lieve snorrebaarden die voorlo-
pig weer heerlijk kunnen smikkelen.

Annemieke en Marijke van Dierenarts Annemieke Calis leveren persoonlijk 
het gedoneerde voer af bij Stichting Help de Zwerfkat

Dierenarts in actie voor 
‘Help de Zwerfkat’
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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 worden inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél naam 
en woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren dan 
wel te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!

WWW.MEERBODE.NL

COLOFON

DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
weekend, feestdagen en voor 
werkdagen van 17.00-08.00 u.

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

APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht, 
0297-285163. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

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

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

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

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:
Apotheek Woerden
Rubensstraat 54, Open: ma t/m 
vr. 17.30-22.00 u.; za en zo. 
10.00-22.00 u.

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

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

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

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

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

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

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

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

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

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

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

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

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

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

Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen

Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl

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

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

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

INFORMATIEF

Zomerprogamma 
Vita Ontmoetingsgroepen 
Uithoorn
Zomer is een prachtige periode, 
maar ook een periode waar het 
soms wat stiller kan zijn. Kinderen, 
buren, vrienden op vakantie. Met 
de zomerstrippen-kaart kan u mee-
doen aan de activiteiten van de Ont-
moetingsgroepen, zoals de geheu-
genspellen, samen wandelen, gym-
nastiek op de stoel. De activitei-
ten zijn gericht op mensen met ge-
heugenproblematiek of die kwets-
baar zijn. Kom gerust langs of neem 
contact op: Vita-Amstelland, Caro-
line Vrijbergen 0297-533540 Wijk-
steunpunt Bilderdijkhof 1 Uithoorn 
c.vrijbergen@vita-amstelland.nl 
Het wijksteunpunt Bilderdijkhof 
blijft gewoon open in de zomerpe-
riode. Op maandagochtend kunt u 
meedoen aan de brei- en babbel-

club. In de middag kunt u kleuren 
bij Wilma. Ook de huiskamergroep 
blijft doordraaien op woensdag-
ochtend. Eerst wordt er koffi e ge-
dronken, daarna worden er spelle-
tjes gespeeld en rond de klok van 
twaalf wordt er een heerlijke lunch 
geserveerd door onze vrijwilligers. 
Graag vooraf aanmelden als u mee 
wilt doen. Op dinsdag 25 juli om 
13.30 uur kunt u deelnemen aan 
een workshop schelpenkrans ma-
ken. Met touw en schelpen maakt 
u een uniek werkstukje. De kos-
ten bedragen 9,50 euro voor mate-
riaal, kopje koffi e of thee met wat 
lekkers erbij. Er zijn slechts enkele 
plekken beschikbaar dus vol is vol. 
Opgeven kan bij Irma de Jong, tel.
nr. 06-24264047

Kerngroep De Ronde Venen
Geslaagde boottocht 
Rode Kruis
Op donderdag 13 juli hebben 100 
gasten, vergezeld door de vrijwil-
ligers van het Rode Kruis, genoten 
van een prachtige boottocht over 
de Vecht met de het schip de Sil-
ver Cloud. Na aankomst in Maars-
sen gingen de gasten om 11.00 uur 
aan boord waar zij werden ontvan-
gen met heerlijke koffi e en gebak. 
De trossen werden losgegooid en 
de vaartocht kon van start gaan. De 
dag stond in het teken van Zelfred-
zaamheid en er werd aandacht be-
steed aan het onderwerp Senioren 
en Veiligheid. Zowel in de ruimtes 
binnen als op het buitendek vonden 
er veel geanimeerde gesprekken 
plaats waarbij gelegenheid was om 
te genieten van de prachtige natuur 
en huizen waar langs werd gevaren. 
Veel oude contacten werden opge-

haald en nieuwe contacten werden 
er ontwikkeld door de gasten. Na 
de goed verzorgde lunch en uiter-
aard een borreltje werd er per tafel 
nog aandacht besteedt aan het on-
derwerp Senioren en Veiligheid. Alle 
gasten kregen ook nog een prach-
tige folder over dit onderwerp met 
veel nuttige tips en trucs mee naar 
huis. Na een zeer geslaagde dag 
waarbij wederom het nuttige met 
het aangename werd gecombineerd 
werd om 14.30 uur aangemeerd bij 
het uitgangspunt waarbij de bussen 
en auto's weer op huis aan gingen 
met zeer tevreden gasten. De vrij-
willigers van het Rode Kruis en de 
gastvrouwen van de rederij wer-
den door veel gasten bedankt voor 
de heerlijke dag waarop met plezier 
kan worden teruggekeken.

Meester Coen neemt op 
actieve wijze afscheid van 
De Fontein
Speciaal voor zijn afscheid trakteer-
de het team van De Fontein mees-
ter Coen en zijn vrouw Judith op een 
gezellig middagje uit bij de Boerinn 
in Kamerik. Na de boerenlandspe-
len was er nog een heerlijke bar-
becue met het gehele team, waar-
bij het cadeau van het team werd 
overhandigd. Een week later was 
het grote afscheid met de kinderen 
van De Fontein. Om 10.30 uur werd 
meester Coen in een rode eend op-
gehaald door groep 7. Alle kinde-
ren reden op prachtig versierde fi et-
sen al bellend en toeterend door 
Mijdrecht naar zijn huis. De eerste 
auto van meester Coen was een ro-
de eend en al zijn schooljaren had 
er een model van zijn eerste auto in 
zijn kamer gestaan. Meester Coen 
was dan ook blij verrast, dat hij 
weer achter het stuur van de eend 
mocht plaats nemen. Alle kinde-
ren bij De Fontein heetten hem wel-
kom en over de rode loper liep hij de 

school in. Daar werd hij toegespro-
ken en toegezongen door alle kin-
deren. Ook kreeg hij een prachtig 
scrapbook van alle groepen ter her-
innering. Vrijdagmiddag vond er een 
vossenjacht plaats. Groepjes ouders 
met hun kinderen en meester Coen 
moesten op zoek naar vossen. De-
ze vossen, de leerlingen van groep 
8, waren verkleed als een fi guur die 
meester Coen ooit heeft gespeeld in 
zijn lange carrière. Zelfs voor mees-
ter Coen was dit best lastig. Na de 
vossenjacht was er tijdens ons zo-
merfeest gelegenheid voor de kin-
deren en ouders om afscheid te 
nemen van hun meester. Aanslui-
tend aan het drukbezochte, ge-
slaagde zomerfeest was er een re-
ceptie. Veel oud-collega’s en oud-
leerlingen kwamen meester Coen 
de hand schudden. Meester Coen 
is nogmaals toegezongen en was 
te gast in De Kwis, gepresenteerd 
door het team. 

Vinkeveen steunt de strijd tegen 
jeugddiabetes
Bij AH Vinkeveen wordt gedurende 
de maand juli vrijblijvend de statie-
geld bonnen  via een daar voor be-
stemde emballage zuil ingezameld. 
Vanaf maandag 17 juli zal weder-
om dit jaar voor een wat langere pe-
riode bij Jumbo Vinkeveen de em-
ballagezuil voor dit zelfde doel op-
nieuw worden ingezet. JDRF is ver-

bluft over het feit dat dat winkeliers-
vereniging Zijdewaard de donatie 
van den klanten Jumbo zal verdub-
belen zodat er een nog hoger on-
derzoeksbedrag wordt gerealiseerd. 
JDRF heeft slechts een doel “van ty-
pe één naar type géén”. Wij zullen u 
later op de hoogte houden over het 
resultaat van deze unieke actie! 

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar 
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.

   Goed geschoten...

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’.  Per mail kan 
het naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@
meerbode.nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmus-
straat 19, 3641 CB in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto...

Welkome gast
Bij ons komt iedere dag een Bonte Specht Musjes koolmeesjes en 
Pimpelmeesjes hun ontbijt lunch en avondeten halen. Dat is genieten

Louis van der Tol 

Jeugd TheaterSchool Uithoorn 
Klaar voor nieuw seizoen!
De Jeugd TheaterSchool Uithoorn, 
kortgezegd JTSU, maakte in janu-
ari een vliegende start; vanaf de 
eerste lessen zaten de groepen zo 
goed als vol, een mooi begin. Het 
seizoen werd afgesloten met een 
fantastische eindvoorstelling ‘Een 
dag in het bos’, waarin alle leerlin-
gen in de leeftijd tussen 4 en 16 
jaar konden te stralen op het po-
dium. Helaas hebben Robbert Bes-
selaar en Danny Nooy wegens pri-
vé omstandigheden moeten beslui-
ten dat zij niet door zullen gaan als 
docenten van de JTSU. Axel en Hel-
een Colijn danken hen voor de pret-
tige samenwerking. Zij zijn in de af-
gelopen weken heel druk geweest 
om goede vervanging te zoeken en 
dat is gelukt! Vanaf september zul-
len de lessen weer beginnen met 
deels nieuwe docenten en een ver-
nieuwd concept. Wat blijft is dat de 
JTSU voorziet in de mogelijkheid 
voor de leerlingen om hun creatieve 
(verborgen) talenten op gebied van 
dans, zang en acteren te ontwikke-
len in een fi jne, veilige en artistiek 
verantwoorde omgeving.

Docenten
Sabrine Hallewas heeft in het afge-
lopen seizoen het onderdeel ‘dans’ 
voor haar rekening genomen maar 
zij heeft veel meer in haar mars en 
nu krijgt ze de kans om dit te laten 
zien. Zij zal de onderdelen ‘zang en 
dans’ voor haar rekening nemen. 
Na haar opleiding (Fontys Musical-
theater) heeft zij bijvoorbeeld in de 
Sprookjesmusical ‘Klaas Vaak’ ge-
speeld en in 2016-2017 de rol van 
‘De Keizer’ in de familiemusical ‘De 
nieuwe kleren van de keizer’. De 
spel/acteerlessen zullen bij de jong-
ste kinderen worden gegeven door 
Caroline Smeets. Caroline zal bij 
veel mensen bekend zijn, ze werkt 
al jaren op een peuterspeelzaal in 
Uithoorn. Kortgeleden heeft ze de 
opleiding Vakspecialist Drama afge-
rond. De spel/acteerlessen voor de 
Kids en de Teens worden gegeven 

door Mascha Bakker. Ook zij is een 
bekende naam in Uithoorn. Mascha 
is professioneel improvisatieactrice 
en mede-eigenaar van Nhar Enter-
tainment. Een bedrijf dat voorziet in 
acteurs en actrices voor evenemen-
ten en trainingen. Ze was in thea-
tersseizoen 2016/2017 in het thea-
ter te zien, naast Sabrine Hallewas, 
in de Musical ‘De Nieuwe Kleren 
van de Keizer’. Zowel de Kids als de 
Teens zullen minimaal 1 x per half 
jaar een masterclass krijgen van ie-
mand uit het theatervak.

Open les
Op dinsdag 5 september is er een 
Open Les. Iedereen die belangstel-
ling heeft voor de lessen van de 
Jeugd TheaterSchool Uithoorn mag, 
vrijblijvend, deelnemen aan de-
ze les. Houd er rekening meer dat 
de eerste les dus vrij druk kan zijn. 
De JTSU bewaakt het aantal leerlin-
gen per groep. Wanneer je na deze 
les besluit om een cursus te volgen, 
kan het zijn dat je op een wachtlijst 
wordt geplaatst omdat het maxi-
maal aantal leerlingen per groep, 
door de voorinschrijving, is bereikt.



 
Bakkerij Westerbos & Mens is gespecialiseerd in het maken van brood 
en bankt producten door een unieke combinatie van een aparte 
broodbakkerijen banketbakkerij zijn wij in staat hoogwaardige 
producten te produceren.  

 
Voor onze bakkerij in De Kwakel zijn wij op zoek 

naar een broodbakker en voor Mijdrecht een 
banketbakker  

 
Een creatieve collega met werk ervaring die klantvriendelijk is. Vind je het leuk 
om in een gemotiveerd team te werken en hebt geen negen tot vijf mentaliteit. Je 
bent ondernemend, resultaatgericht en werkt graag gestructureerd en 
probleemoplossend. 
 
Wij bieden: 
Een uitdagende en goed betaalde baan ( bakkers cao ) in onze bakkerij evenals de 
mogelijkheid om zelfstandig te werken in een professioneel en gezellig team. 
 
Enthousiast geworden? Reageer dan snel! 
Wij zijn erg benieuwd naar je schriftelijke reactie die je,  
met C.V.,stuurt aan 
Brood & Banketbakkerij Westerbos & Mens 
t.a.v. Jan Westerbos, Kerklaan 7 
1424 BK De Kwakel. 
E-mailen kan ook: info@westerbos.nl 
 

Ter gelegenheid van onze nieuwe winkel 
en bakkerij in Mijdrecht, deze hele week:

De Lindeboom 19
3641 EX Mijdrecht
Tel: 0297 - 285868
Email: info@westerbos.nl

10 zachte witte bolletjes halen

Schiphol-onderzoek:
de stand van zaken

Colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn Opdrachtgever Gemeenteraad Uithoorn Concept, ontwerp & redactie Merktuig, Amsterdam 

Fotografi e Gemeente Uithoorn Meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad? Kijk op Uithoorn.nl of neem contact op met de griffi e, via (0297) 51 39 63 of griffi e@Uithoorn.nl

afspraken houden. 
Daarnaast moeten er de 
komende twee jaar ook 
afspraken worden gemaakt 
over groeien ná 2020. 
De gemeenten rond 
Schiphol, vertegenwoordigd 
in de Bestuurlijke Regie 
Schiphol (BRS), moeten 
daarover een gezamenlijk 
standpunt gaan innemen. 
Het standpunt van de 
gemeente Uithoorn hebben 
we inmiddels helder op 
tafel gelegd: wij vinden 
dat de verdere groei van 
Schiphol niet nóg verder 
ten koste mag gaan van 
onze gemeente. In ieder 
geval niet zonder dat 
daar harde afspraken 
tegenover staan.

Hinderbeperking
Voor Uithoorn is verdere 
groei van Schiphol over de 
Zuidoosthoek -voor of na 
2020- niet bespreekbaar 
zolang er geen harde toe-
zeggingen worden gedaan 
op het gebied van hinder-
beperking. In 2008 heeft 
Uithoorn haar hand tekening 
gezet onder het Alders-
akkoord. Daarin werd 
af gesproken dat Schiphol 
mocht groeien, maar dat 
er tegelijkertijd aan hinder-
beperking moest worden 
gedaan. De groei is er 
gekomen, de hinder-
beperking niet. Alle maat-
regelen die Uithoorn en 
omliggende gemeenten 
hebben voorgesteld, bleken 
keer op keer ‘onuitvoerbaar’ 
volgens de luchtvaartsector. 
De sector is haar afspraken 
dus niet nagekomen. Daar-
om willen we deze keer niet 
alleen de toezegging dat 

er naar hinderbeperking 
gekeken wordt, maar ook 
bindende afspraken maken 
over wat er daadwerkelijk 
aan hinderbeperking gedáán 
gaat worden. Een route
wijziging zou mogelijk
kunnen, maar we willen 
bijvoorbeeld ook kijken 
naar de nieuwe start-
procedure NADP2. Hier 
hebben we in Uithoorn veel 
last van, omdat er op lagere 
hoogte wordt over gevlogen. 
Als Schiphol wil groeien 
over de secundaire banen 
(die niet voor niets niet 
‘preferent’ zijn) waarom 
dan niet de startprocedure 
op die banen aanpassen? 
Het zijn allemaal zaken 
die we de komende maanden 
gaan inbrengen.

50/50-regeling
Ook de discussie over de 
invulling van de ‘50/50-
regeling’ wordt belangrijk 

voor Uithoorn. De milieu-
winst van schonere en stillere 
motoren zou dan voor de helft 
naar omwonenden en voor de 
helft naar de luchtvaart sector 
gaan. De oorspron ke lijke 
afspraak luidde dat deze 
regeling in werking zou treden 
zodra de grens van 500.000 
vluchten in 2020 is bereikt. 
Omdat de grens van 500.000 
vluchten veel eerder bereikt 
wordt, wil Schiphol nu alle 
geluidswinst tot 2020 volledig 
gebruiken voor extra vluchten 
na 2020. Bewoners, gemeenten 
en de staatssecretaris zijn het 
daar absoluut niet mee eens: 
die vinden dat alle geluids-
winst 50/50 verdeeld moet 
worden, ook de winst die voor 
2020 is behaald. Het spreekt 
voor zich dat ook Uithoorn 
zich hier stevig tegen zal 
verzetten. Verdere groei 
van Schiphol mag niet ten 
koste gaan van de gezond -
heid en ons welzijn! 

De verdere groei van Schiphol mag niet 
nóg verder ten koste gaan van onze gemeente.

De leden van 

de werkgroep Schiphol.

Van links naar rechts

Nick Roosendaal (raadslid VVD), 

Hans Bouma (wethouder Schiphol), 

Jordy Keimes (raadslid CDA), 

Elfriede Henraat (raadslid DUS!), 

Els Gasseling (raadslid PvdA)

en Herman Bezuijen (raadslid 

Gemeentebelangen).

Hoe staat het met het Schiphol-onderzoek van de gemeente? We dachten dat eind juni de 
uitkomsten van ons onderzoek naar een routewijziging boven Uithoorn bekend zouden worden.
Dat is niet gelukt, want Schiphol rekent nog steeds aan de milieueffectrapportage (MER). 

De MER hebben we nodig 
om ons onderzoek af te 
ronden. Onze inschatting 
is dat de nieuwe MER 
begin september openbaar 
wordt. Dan worden ook de 
nieuwe concept-con touren 
bekend, die aangeven hoe 
groot de geluids belasting 
is in het gebied rondom 
Schiphol. Daarnaast 
bepalen de contouren 
welke beperkingen er 
in de gemeenten rondom 
Schiphol gelden. 
Bijvoorbeeld voor woning-
bouw. We ontvangen met 
regelmaat vragen van 
bezorgde bewoners over 
wat de uitwerking zal zijn 
van die nieuwe contouren. 
Op dit moment kunnen 
we daar dus helaas nog 

niets over zeggen. Zodra we 
daar meer over weten, hoort 
u dat uiteraard van ons.

Harde afspraken
Als de MER er is, gaat 
ook de discussie van start 
over de verdere groei 
van Schiphol. Het Alders-
akkoord uit 2008 gaat 
uit van een groei tot 
500.000 vluchten in 2020. 
Die bovengrens wordt 
echter naar verwachting 
eind 2017 / begin 2018 
al bereikt. De sector wil 
dan ook het liefst éérder 
dan 2020 verder groeien. 
Bewoners en gemeenten 
-waaronder de gemeente 
Uithoorn- zijn daar fel 
tegen: Schiphol moet zich 
gewoon aan de gemaakte 



UitvaartcentrUm 
BOUWenS

sinds 1927 hét adres van vertrouwen voor 
iedereen die in moeilijke dagen behoefte heeft 

aan menselijke benadering, doelmatige adviezen 
en deskundige begeleiding

UitvaartcentrUm BOUWenS 
Startbaan 7 • 1185 XP Amstelveen 

020 647 12 12
UitvaartcentrUm BOUWenS 

Noorddammerweg 40 • 1424 NX Uithoorn 
0297 56 34 55

crematOriUm BOUWenS 
Noorddammerweg 40 • 1424 NX Uithoorn 

0297 52 04 98
www.uitvaartcentrumbouwens.nl

Gestopt is het lijden, gestaakt is de strijd
Wat ons rest is haar liefde, die is voor altijd

 

Hierbij willen we iedereen bedanken voor 
alle kaarten, bloemen, telefoontjes, steun 
en warmte na het moeilijke verlies van onze 
lieve moeder, schoonmoeder en oma 
 

Anjenetta Jacoba 
Bos-Banga

 
Het is voor ons een grote steun geweest.
 
  Kinderen en kleinkinderen

“Mijn oog zal op u zijn”

Zoals hij het graag wilde zo is het gegaan, 
omringd door zijn dierbaren is in zijn ver-
trouwde omgeving overleden, onze lieve 
vader, schoonvader, opa en opa-pet

Hendrik Brommer
Henk

weduwnaar van Emmie Nap

in de gezegende leeftijd van 96 jaar.

Wij zijn dankbaar voor de goede en 
liefdevolle verzorging welke hij heeft gehad 

in zorgcentrum Zuiderhof te Vinkeveen.

  Gert en Joke

  Riet en Co

  Anneke en Cor

  Kleinkinderen en
  achterkleinkinderen

Vinkeveen, 15 juli 2017

Correspondentieadres: 
Riet Zuidervaart-Brommer
Bosch en Haven 12
3641 AC Mijdrecht

Er is gelegenheid tot afscheid nemen op 
donderdag 20 juli van 10.00 tot 10.15 uur in
het Hervormd Verenigingsgebouw “Mara-
natha” aan de Herenweg 207 te Vinkeveen,
waarna daar om 10.30 uur een afscheids-
dienst gehouden zal worden.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden 
op de Hervormde Begraafplaats aldaar.

Daarna is er gelegenheid tot condole-
ren in het Hervormd Verenigingsgebouw  
“Maranatha”.

Geen bloemen.

  Verder van de wereld af,
  elke dag ’n beetje.
  Dicht naar de Hemel toe,
  elke dag ’n treetje.

                            Toon Hermans

Zijn leven lang heeft hij hard gewerkt, 
toen was hij nog gezond en sterk.

Bedroefd, maar dankbaar dat wij hem zolang 
in ons midden mochten hebben, geven wij u 
kennis dat na een zorgzaam leven van ons 
is heengegaan

Leen van Bemmelen
*De Hoef,    † Vinkeveen,
30 januari 1934    14 juli 2017

 Corrie van Bemmelen-Hogervorst 
André en Erica
   Joeri
   Bianca
   Nanda 
Leo en Ingrid
   Jelle en Eline 
   Marlies
   Daan 
   Floris   

Zr. den Hertoglaan 25
3641 KT Mijdrecht

De begrafenis heeft inmiddels plaats ge-
vonden.

Veilig in Jezus’ armen

Na een leven vol zorg en toewijding aan 
allen die haar lief waren, hebben wij onze 
innig geliefde moeder, schoonmoeder en 
oma moeten loslaten

Anna Catharina 
van den Berg-Korver

weduwe van Jan van den Berg

* Nieuwer Ter Aa,    † Vinkeveen,
22 april 1926        13 juli 2017

  Mettie en Rob
   Dyonne en Robert 
   Cheryl en César
  Ria
  Anneke en Ronald
   Joeri

Correspondentieadres
Mettie en Rob ten Hoope
Viergang 42
3642 BL Mijdrecht

Onze dank gaat uit naar het personeel van 
Maria Oord, kliniek Somatiek 1ste etage, 

voor de liefdevolle verzorging van 
onze moeder.

De begrafenis heeft inmiddels plaats ge-
vonden.

Met respect voor uw persoonlijke wensen

Volledig begeleid door een persoon

U kunt mij 24 uur per dag bereiken
0297-594345 / 06-26242126

www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

U itvaartverzorg ingJolanda Dirksen

` `

Wentel uw weg op de Here, hij zal het maken!
Psalm 37:5

Intens verdrietig, maar dankbaar voor alles 
wat hij voor ons betekend heeft, moeten wij
helaas afscheid nemen van mijn lieve man, 
onze vader, schoonvader en trotse opa

Jacobus Hogerwerf
Koos

14 juni 1944           Wilnis  15 juli 2017

  Weinie Hogerwerf-Ockhuizen

  Arthur en Brenda
   Dave

  Mark en Esther
   Svenn
   Naud

Beatrixstraat 30
3648 BX Wilnis

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en con-
doleren op donderdag 20 juli van 19.00 tot
20.00 uur in Uitvaartcentrum Finnema, 
Ringdijk 4 te Wilnis.

De dankdienst voor zijn leven wordt gehou-
den op vrijdag 21 juli om 13.30 uur in de 
Hervormde kerk, Koningin Julianastraat 23 
te Wilnis, waarna aansluitend de begrafenis
zal plaatsvinden op de begraafplaats achter 
de kerk.

Overeenkomstig de wens van Koos 
geen bloemen.

Sterven is geen afscheid
van het leven,

wel van de tijd.

Verder van de wereld weg
elke dag een beetje

dichter naar de hemel toe
elke dag een treetje

Na alle fijne jaren die we met haar mochten 
hebben, geven wij kennis van het overlijden 
van mijn vrouw, onze moeder, schoon-
moeder en lieve oma

Anna Maria Theresia 
Reurings - van der Meer

Annie
7 januari 1930  17 juli 2017

 Wilnis:  Jan Reurings
   †
  Martin †

 Vinkeveen:  Anja en Anton
      Jeffrey en Saar
      Nadia en Matthew

 Heiloo:  Hans en Annemarie
      Gideon
      Tobias

Raaigras 13
3648 JA Wilnis

Annie is overgebracht naar Uitvaartcentrum 
Vinkeveen, Kerklaan 2a te Vinkeveen, 
alwaar gelegenheid tot afscheid nemen op 
vrijdag 21 juli van 19.00 tot 20.00 uur.

De gezongen uitvaartmis zal gehouden 
worden op maandag 24 juli om 10.30 uur in 
de RK kerk, Johannes de Doper, Driehuis-
plein te Mijdrecht/Wilnis. Aansluitend zullen 
we haar begraven op het parochiekerkhof.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren 
in het Oude Parochiehuis, tegenover de kerk.

Op 15 juli 2017 is overleden onze 
oud-medewerker

Koos Hogerwerf
Wij wensen zijn vrouw Weinie, kinderen, 

kleinkinderen en verdere familie 
veel sterkte toe bij het verwerken van dit 

verlies.

Directie en medewerkers
Voorbij Funderingstechniek B.V.  

Amsterdam

 Opeens
 was er nog zo veel te zeggen.
 Opeens
 was er nog zo veel te vragen.
 Opeens
 is het te laat.

Dankbaar voor alle liefde en humor die 
hij ons tot het einde toe heeft gegeven, 
moeten wij met veel verdriet afscheid 
nemen van onze geweldige vader, 
schoonvader en opa in ons leven

Nicolaas Leonardus 
van Bemmelen

Nico
echtgenoot van

Trijntje van Bemmelen - van der Rijt 
in liefdevolle herinnering

 Mijdrecht, 14 februari 1939
† Mijdrecht, 12 juli 2017

Marjan en Sjaak in liefdevolle herinnering
        Manuela en Richard
        Jesse, Naomi
        Michael en Lisa
        Djayson
Jacqueline en Enrico
        Sylla 

Correspondentieadres: 
Vijzelmolen 26, 3642 AS Mijdrecht
De crematieplechtigheid heeft inmiddels 
plaatsgevonden.

Elke bijdrage, hoe klein ook, 
maakt de wereld van Fabian 
weer groot.
Fabian zit 40 uur per week vast aan een enorm 
dialyse  apparaat. Dat houdt hem in leven, maar is 
loodzwaar. Het maakt zijn wereld heel klein. Daarom 
zijn de ambities van de Nierstichting groot. We maken 
de kunstnier klein. En we krijgen nierziekten klein. 
Sms NIER naar 4333 of geef via nierstichting.nl

Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoonkosten). 
Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms

Rust nu maar uit,
je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het met veel moed gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden
en wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

Na een moeilijke strijd is zacht en kalm 
overleden, onze lieve en zorgzame moeder, 
schoonmoeder en overgrootmoeder

Cornelia Bartels-Klijn
Corrie

weduwe van Johannes Bartels

* De Kwakel,      † Uithoorn,
30 december 1926   18 juli 2017

 De Kwakel  Cees en Gerda
  Wim en Cora
   Toine en Roger
 Uithoorn  Irma en Herman

 Nij Beets  Jan en Mariska
  Sem en Kim

Correspondentieadres:
C. Bartels
Irislaan 47
1424 CP De Kwakel

De gezongen liturgie van de uitvaart zal ge-
houden worden op zaterdag 22 juli om 11.00 
uur in de parochiekerk St. Jans Geboorte, 
Het Kwakelsepad 4 te De Kwakel. Waarna 
we haar te rusten leggen op het kerkhof 
van de parochie.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot 
condoleren in het Dorpshuis van De Kwakel.
Ma ligt opgebaard in de rouwkapel van de 
kerk, alwaar geen bezoek.

Een bijzonder woord van dank voor 
de geweldige verzorging door artsen en 

verzorgenden van Het Hoge Heem.



Als de zorg voor een
stervend familielid

te zwaar wordt

kunnen vrijwilligers
thuis hulp bieden

Vrijwilligerszorg
“Thuis Sterven”
Vecht en Venen

Tel: 06-51.45.11.30
www.thuissterven.info

Muziekwinkel

• muziekinstrumenten
  • accessoires
  • flightcase-materiaal
  • verhuur van
    geluidsapparatuur

OPEN:
maandag: 13.00-18.00 
dinsdag-vrijdag:  10.00-18.00
vrijdag koopavond: 19.00-20.30
zaterdag: 10.00-17.00

Schoolstraat 7 | Aalsmeer
0297-328044

www.stagemusic.nl

STAGE
MUSIC SHOP

binnenkort
te HUUr:

garage-
box

(18m2) Wilnis 
e95,- p.m.

keij & Stefels 
storage rent
020-5775333

info@keij-stefels.nl

PROGRAMMA
ZORGBOERDERIJ INNER-ART

INLOOP DE LANDER:
Voor ieder die zin in een verzetje heeft,

contacten, gezelligheid of afl eiding zoekt
of wanneer een spel niet alleen te spelen is.

Met elkaar iets ondernemen is gezelliger!

Maandagochtend:
snookeren - schaken/dammen
Maandagmiddag: spelletjes

Dinsdagochtend:
spelletjes - yatze

handwerken (breien, haken, naaien)
Dinsdagmiddag:
kaarten (keezen) 
darten (buiten)

Woensdagochtend:
schilderen/tekenen - crea

Woensdagmiddag:
crea - darten (buiten)
Donderdagochtend:

poolbiljart - yatze - kaarten
Donderdagmiddag:

schaken/dammen - spelletjes, kaarten.
Bij belangstelling meer of

andere activiteiten mogelijk.
Toegang vrij. ma. t/m do. 9.30-15.30u.

Vuurlijn 36, 1424 NS De Kwakel. 0297-563753.

* Te koop:
Garagedeur 255 breed 2 meter 
hoog. Balken hout deiverse 
maten 15 bij 5,5 tegen elk 
aannemelijk bod. 
Hogedrukreiniger. 
Tel. 06-25578839
* Gevraagd:
Oudijzer o.a. wasmachines, 
gasfornuis, vaatwassers, 
droger, kachels, fietsen, radia-
tors, accu’s en div. metalen. 
Tel. 020-6455546
Gevraagd:
Wol, borduurgaren, kaarten 
maken, oude patronen, dekens, 
lappen, knopen en knutsels-
pullen voor het rode kruis. 
Tel. 064-7486938
Te koop:
Winterbanden 195/65r15 -91h 
met velgen steek mt. 5 x 114,3 + 
wieldoppen prijs €60,-. 
Tel. 06-26294153/0297-284381

VERSE
ZEEUWSE 

MOSSELEN
PER KILO 5,-

2 KILO 9,-

BRAM VAN DIERMEN WORLD OF FRESH FISH
Elke donderdag op de markt in Mijdrecht

HOLLANDSE
NIEUWE

(VERS VAN HET MES)
PER STUK 2,00

4 VOOR 7,50

WIJ BAKKEN TOT 17.00 UUR!!

DEZE AANBIEDINGENZIJN GELDIG OPDONDERDAG 20 JULIOP DE MARKTIN MIJDRECHT!

MET GRATIS KRUIDEN!

Tel. 0297-583448 Vinkeveen • Tel. 0294-293063 Baambrugge
Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen
E-mail: info@robvandevelde.nl • www.robvandevelde.nl

Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge
Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen
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George Kluinhaar 06-41130020

Alu-Specials
Onderhoudsbedrijf en nieuwbouw van:

Aluminium-Kunststof kozijnen
Veranda’s-Serres-Windschermen
Puien-Ramen-Deuren-Gevelelementen
Levering en plaatsing alle soorten glas
Zonwering-Horren-Luxe parasols

Helling 66, 1431 BT Aalsmeer
Tel. 0297-343382 | Fax 0297-569768
E-mail: info@alu-specials.nl
www.alu-specials.nl

▲
▲

▲
▲

▲

Kudelstaartseweg 222,  Kudelstaart
Tel. 0297-341836

Mail: info@restaurant-jones.nl
www.restaurant-jones.nl

Geopend van woensdag t/m zondag voor diner.

Shared dining
bij joneS

De gehele maand juli 
kunt u voor €35,00 p.p. 

alle 11 gerechten van het 
Jones Holiday Menu 

proeven!

0297-250 638 / www.verkeerscollege.com / 0172-577 980 

Het VerkeersCollege

Theorieles voor je Rijbewijs ??
Natuurlijk bij Het VerkeersCollege

Elke week Theoriecursus: 
Auto (1 dag) + examen
Bromfiets (1 dag) + examen
Motor (1 dag) + examen
Voor maar € 125,-

Ook kun je iedere werkdag GRATIS theorie examens 
komen oefenen op onze locatie in Mijdrecht.

Elke maand Theoriecursus:
Tractor + examen
Voor maar € 145,-

JOS ROELEVELDJOS ROELEVELD
Voor al uw klusjes in en om uw huis/bedrijf

 Gespecialiseerd in
 houtrotreparaties en
 professioneel 
 schilderwerk

   Voor al uw vragen bel:

 Tel.: 0297-241290
 of 06-21225103

KLUS- EN ONDERHOUDSBEDRIJF

Zon, vakantie, ontspannen & vol zelfvertrouwen
Wil je na de zomer dit gevoel vasthouden en:
• Meer in je kracht staan
• Je grenzen aangeven
• Stralen van binnenuit naar de mensen om je heen

Boek dan deze zomer drie sessies Soul Body Fusion®
Zomeractie 3 sessies van €180,00 voor €150,00

Een kennismakingssessie is €30,-, er wordt €15,- in mindering ge-
bracht op het totale bedrag als je binnen een week 3 sessies afspreekt.

Kom je samen dan betaal je €125,00 per persoon.

De eerste sessie is altijd bij mij in de praktijk. De tweede sessie is 1 
week later en twee weken daarna volgt de derde sessie. De laatste 2 
sessies kunnen zowel in mijn praktijk als via Skype gedaan worden.

Soul Body Fusion® kan toegepast worden op volwassenen 
en kinderen (vanaf 8 jaar).

Meer info over Soul Body Fusion®? Neem vrijblijvend contact op met 
Diny Kosten van Angeliet 
in Uithoorn: 06-18783253 of diny@angeliet.nl 
of kijk op http://soulbodyfusion.nl

T. 0297  76 91 74

ADVOCAAT LIEFTING
HOUDT SPREEKUUR

OP AFSPRAAK
1e gesprek gratis • uurtarief e150,-

ook pro deo

Te koop:
Potten niet woekerend bamboe 
v. half schaduw +/- 1 mtr. hoog 
p. pot €20,-. 
Tel. 06-22675517
Te koop:
Leuke betonnen beeldjes en 
geschilderd, hoogte tot 40 cm. 
Wegens beëindiging  hobby 
vanaf €3,-. 
Tel. 0279-264464
Te koop:
Heel veel kindervideobanden 
en enkele dvd eventueel samen 
met video Akay €10,-. 
Tel. 06-47551172

Te koop:
Aquarium b60,h35,d30 cm 
+ pomp €18,-. 4 rotan rieten 
stoelen €35,- of €10,- p.st. 2 
lattenbodems bed 70 x 200 cm 
€15,-. Tel. 06-23481531
Te koop:
2 gekoppelde Logitech PC 
stereo speakers 5wRMS/10W 
Piek. Wegens overcompleet, 
z.g.a.n. in originele verpakking. 
Nwe prijs €30,- nu voor €15,-. 
Tel. 06-42158344
Aangeboden:
Gratis af te halen, encyclopedie 
14 delen i.perf. st. 
Tel. 06-24559007

Gevraagd:
Keukenweegschaal, zou er erg 
blij mee zijn. Tel. 0297-563815

Te koop:
Nette kinderstoel €15,-. 
Tel. 0297-287940

Aangeboden:
Gouden mandje voor gest. 
kater/poes. Moet buiten 
gewend zijn, lief en aanhanke-
lijk. Géén overnamekosten. 
Tel. 0297-548305
Te koop:
Snelkookpan in doos, 1 x 
gebruikt, pan is te zwaar voor 
mij, van €39,99 voor €14,-. 
Tel. 0297-880255
Te koop:
Linnenkast met schuifderuren 
waarvan een spiegeldeur. 
Beukenkleurig  €75,-. 
Tel. 06-30022620
Te koop:
29 koperen gewichtjes €65,-. 
18 dozen oude spullen €200,-. 
6 harde teddy beren inkoop 
€100,-. 
Tel. 0297-261529

Te koop:
2 luidsprekers €15,-. Merk 
denon S102. Akka caravanslot 
safty type €30,-. 
Tel. 06-12252158
Te koop:
Damesfiets Batavus, 7 versnel-
lingen, goede staat €180,-. 
Tel. 0297-285017

Te koop:
DVD recorder panasonic 
250GB, HDD, HDMI, RGB, SVH, 
afstandsbediening enz. €40,-. 
Tel. 0297-283010
Te koop:
Watshome fryer voor frites en 
snacks nieuw €45,-. 
Tel. 0297-562417



 
06   Nieuwe Meerbode  • 19 juli 2017

Het KnA orkest start aanko-
mende september weer een 
nieuwe groep Middelbare Mu-
zikale Meesters. Te vaak wordt 
er gezegd als het orkest er-
gens speelt: “jammer dat ik 
nooit een instrument heb leren 
spelen”. Terwijl een instrument 
leren bespelen op middelba-
re leeftijd (30+, 40+, 50+ en 
60+) juist heel goed te doen is. 
Vorig jaar hebben een aantal 
mensen zich voor het Middel-
bare Muzikale Meesters pro-
ject opgegeven en een jaar la-
ter vragen we ze naar hun er-
varingen.

Dit keer vragen we Anne Burger 
naar haar ervaringen. Anne is vo-
rig jaar klarinet gaan spelen op 66 
jarige leeftijd.
 
Waarom ben je op latere leeftijd 
begonnen met het bespelen van 
een muziekinstrument?
Het is voor mij een opnieuw be-
ginnen. Begin 90-er jaren van de 
vorige eeuw ben ik begonnen 
toen onze 2 oudste kinderen op 
muziekles gingen. Maar een ge-
zin met 4 kinderen en onregelma-
tig werk in de zorg maakte dat ik 
nogal eens slecht voorbereid naar 
les ging. Dat voelde niet fi jn. Ben 
daarom gestopt. Nu zijn de kinde-
ren (al lang) de deur uit en sinds 
1 jaar ben ik uitgewerkt. Het krie-
belde weer.
 
Wat vond je lastig toen je begon? 
Het lastigste vond ik dat ik weer 
bij het begin moest beginnen 
maar ik ben blij dat heb doorge-
zet, nu is het echt heel leuk.
 
Kost het veel van je tijd? Wat vind 
je makkelijker dan verwacht?
Het is maar net hoeveel tijd je 
eraan wil/kan besteden. De stuk-
ken die ik nu speel met het orkest 
vind ik eigenlijk te makkelijk. Heb 
aan Esther gevraagd naar een 
meer uitdagender partij.

Hoe bevallen de lessen? En speel 
je mee in het leerlingenorkest? 
Eigenlijk vul ik de les zelf in. Doe 
voorstellen over de in-te-stude-

ren stukken en vraag naar theo-
retische zaken en praktische op-
lossingen.
 
Heeft het spelen in het orkest een 
duidelijke meerwaarde voor je?
Meespelen is wel een bepalende 
factor. Het is leuk en vraagt inzet. 
Soms is het lastig omdat het or-
kest nogal gemêleerd is qua nivo 
(geen probleem, want leerzaam) 
en leeftijd (soms kunnen kinde-
ren zich moeilijk concentreren).

 
Voel je je prettig in de vereniging? 
Wat is de meerwaarde van het lid-
maatschap van KnA?
Ik voel me zeer prettig binnen de 
vereniging. Ik ben met veel warm-
te ontvangen en wordt gesteund 
door meer ervaren leden uit het 
orkest. Dat werkt erg goed. Ik blijf 
het wel lastig vinden als guppie 
op leeftijd.
 
Ga je door met de muzieklessen?
Zeker! Ik heb nog veel te leren en 
het maakt dat ik steeds makkelij-
ker mee kan komen met het or-
kest. En ik heb er veel plezier in.
 
Wat zou je willen zeggen tegen 
mensen die twijfelen over het ne-
men van muzieklessen?
Gewoon doen. Probeer het: je 
hoeft geen ster te worden (gaat 
trouwens ook niet meer lukken). 
Het is een mooie manier om een 
beetje idee te krijgen van wat mu-
ziek met je doet als je zelf daar 
een aandeel in hebt. 

Heb je ook interesse in het 
leren bespelen van een 
muziekinstrument? 
Geef je dan op voor de informa-
tieavond van het Middelbare Mu-
zikale Meesters Project op maan-
dag 4 september. Je krijgt er al-
le informatie en je kunt kijken en 
proberen welk instrument je wilt 
gaan leren bespelen. Je kunt kie-
zen uit onder andere klarinet, 
saxofoon, dwarsfl uit, hoorn, trom-
pet, slagwerk, trombone, tuba, 
hobo of fagot. Voor meer informa-
tie stuur je een email naar kna.se-
cretaris@gmail.com.

Middelbare 
Muziek 
MeesterKnA

66 jaar en vorig jaar een 
muziekinstrument leren spelen!

Raad accepteert verbeterde 
participatie Buitendijks
Tijdens de laatste gemeenteraad 
voor het zomerreces op 6 juli stond 
ook het vervolg van het participatie-
traject voor bewoners van de wijk 
Buitendijks aan de Faunalaan en di-
recte omwonenden op de agenda. 
Het onderwerp was na de commis-
sievergadering van 14 juni op ver-
zoek van een aantal partijen door-
geschoven naar het politiek de-
bat omdat er toch nog wat onvre-
de bleek over het gevoerde partici-
patieproces. 
Ons Uithoorn en het CDA zet-
ten meteen de toon met het indie-
nen van een motie waarin het col-
lege werd verzocht ‘de direct aan-
wonenden actief en meedenkend te 
betrekken bij alle besluiten over al-
le aanpassingen betreffende de in-
passing van de Uithoornlijn. Voorts 
alsnog een participatietraject in 
te gaan met de genoemde bewo-
ners over de ontsluiting van de wijk 
Buitendijks, waarbij ook de idee-
en van de bewoners dienen te wor-
den meegewogen.’ Wethouder Mar-
vin Polak (Verkeer & Vervoer) had 
tijdens de commissievergadering 
van 14 juni aangegeven dat dit par-
ticipatieproces het meest intensie-
ve was wat Uithoorn ooit in gang 
had gezet, maar het was kennelijk 
niet genoeg gelet op de commen-
taren vanuit de raad. Dit was ken-
nelijk de aanleiding voor het indie-
nen van de motie die meer gericht 
was op het gebrekkig gevoerde pro-
ces dan de inhoud ervan. De ande-
re partijen konden hierop inschieten 
en deden dat met verve.

Veiligheid boven alles
Arjan Koopmans (GU) zei weinig 
met de motie te kunnen omdat zijn 
partij altijd al tegen de komst van de 
Uithoornlijn was. Wel was hij duide-
lijk wat betreft de veiligheid die vol-
gens hem boven alles staat en ver-
wees daarbij naar de reeds geno-
men beslissing van de wethouder 
op dit gebied. “De motie zal ons in-
ziens niet leiden tot een andere uit-

komst van het besluit,” aldus Koop-
mans. Frans Boonman (OU) vroeg 
of het waar was dat door een ho-
gedrukleiding in het waternet ont-
sluiting van het (auto)verkeer via 
een andere route richting Koningin 
Máximalaan niet mogelijk is. Fer-
ry Hoekstra (GB) wees erop dat in 
de commissievergadering al uitge-
breid op het participatieproces is in-
gegaan. “De wethouder heeft toen 
al aangegeven dat hij het proces 
nauwgezet zal uitwerken in over-
leg met de bewoners. Er is inmid-
dels een werkgroep in het leven ge-
roepen die al aan de slag is gegaan 
en misschien zijn er ook alternatie-
ven voorgedragen. De wethouder 
heeft gezegd die te zullen bestude-
ren als ze in het kader van de veilig-
heid passen. Er is al duidelijkheid in 
dat beleid dus zal mijn partij de mo-
tie niet steunen.” Nick Roosendaal 
(VVD) ging mee in dat wat zijn col-
lega’s hadden verwoord. “Wat is het 
doel van dit participatieproces als 
je mensen laat meepraten zonder 
randvoorwaarden. Waar gaan we 
dan over praten? Vaak leidt dat al-
leen maar tot teleurstelling,” zo stel-
de Roosendaal. Hij deelde met de 
indieners van de motie het gevoel 
waarin dingen waren toegezegd en 
waarop later door de wethouder is 
teruggekomen. Misschien te laat 
maar wel gemotiveerd. Hij was van 
mening dat het participatieproces 
op zich over het algemeen redelijk is 
verlopen. Zijn partij steunde de mo-
tie niet omdat de besluitvorming van 
de wethouder helder is dat aan de 
veiligheidsnorm bij de kruising met 
Aan de Zoom meer dan voldaan 
wordt. Iets wat de raad zelf heeft 
aangegeven dat te doen en wat de 
bewoners ook voorstaan. Tenzij zij 
alternatieven worden aangedragen 
die deze veiligheidsnorm halen en 
tevens binnen de gestelde fi nanci-
ele kaders vallen, kunnen die mee-
genomen worden in de overwegin-
gen. Roosendaal hoopte dat het ver-
volg van het participatieproject zo-

besluitvorming over de inpassing en 
ontsluiting.”

Werkgroep waardevolle aanvul-
ling
Wethouder Polak gaf in zijn ant-
woord aan de werkgroep intussen 
twee keer bij elkaar is geweest en 
dat er ook alternatieven zijn aange-
dragen, onder meer in de vorm van 
een fi etsonderdoorgang bij de krui-
sing. Op diverse vragen van bewo-
ners zijn antwoorden gegeven. Door 
bewoners zijn verder wensen en va-
rianten geuit. “Er was een goede en 
soms heftige discussie en heb ver-
der gemerkt hoe betrokken de be-
woners zijn bij dit alles. De werk-
groep is een waardevolle aanvul-
ling gebleken op de andere bijeen-
komsten en bij andere overlegsitu-
aties. Er zijn waardevolle ideeën uit 
voortgekomen over bijvoorbeeld het 
fi ets parkeren en de ontsluiting via 
Aan de Zoom waar uitsluitend be-
woners van Buitendijks gebruik van 
kunnen maken. De ideeën worden 
nu uitgewerkt waarna terugkoppe-
ling volgt naar de werkgroep en de 
bewoners. Dat willen we doen voor-
dat het bestemmingsplan ter inzage 
wordt gelegd. Ook de raad zal hier-
over worden geïnformeerd. Zodoen-
de kunnen eventuele reacties hierop 
meegenomen worden. Indien nodig 
kunnen bewoners ook nog zienswij-
zen indienen. Nog een antwoord op 
de hogedruk waterleiding: die ligt 
ten zuiden van de wijk Buitendijks 
waardoor er geen ontsluiting in die 
richting gerealiseerd kan worden. 
Het huidige voetgangersbruggetje 
kan daardoor niet vervangen wor-
den door een versie waar ook au-
toverkeer overheen mag. Dat heeft 
met de constructie van de fundering 
te maken die om reden van de ho-
gedrukleiding een kostbare uitvoe-
ring zal zijn. Daarom wordt daar niet 
voor gekozen.” Aldus de wethou-
der. De raadsleden hadden genoeg 
gehoord en bleken tevreden te zijn 
met de antwoorden van de wethou-
der en het vervolg van het participa-
tietraject. Zij vonden de motie over-
bodig en die werd dan ook met een 
meerderheid van stemmen verwor-
pen. Het uitvoeringsproces van de 
Uithoornlijn in de wijk Buitendijks 
en de ontsluiting wordt aldus met 
inachtneming van de inbreng van 
de aanwonenden en omwonenden 
voortgezet.

Ontsluiting van de woonwijk Buitendijks via Aan de Zoom heeft de voorkeur bij bewoners

Alternatief: een fi etsonderdoorgang bij de toekomstige kruising trambaan (lo-
catie ter hoogte van de stapel stenen)/Aan de Zoom

NISSAN QASHQAI

NU € 5.000 
VOORDEEL*
NU € 5.000 
VOORDEEL*

*Vraag naar de exacte voorwaarden. Nissan QASHQAI:  3,8-6,0 l/100km  99 tot 138 gr/km.

Nissan Nieuwendijk                
Zijdelweg 53, 1421 TC Uithoorn, Tel.: (0297) 56 30 44, nissan-nieuwendijk.nl        

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot 
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mo-
gelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt 
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en 
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspe-
len en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke ver-
gaderingen, bijeenkomsten of interviews worden ge-
daan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, 
ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat 
dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te 
kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat 
de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt 
gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verant-
woordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

REACTIE VAN EEN LEZER
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Failliete Democratie of 
Bestuurlijk Autisme in Uithoorn

Na lezing van de ingezonden brief 
in de Meerbode van vorige week 
omtrent de failliete democratie in 
Uithoorn beleefde ik toch een déja 
vu. Nu ruim een half jaar gelden 
exact hetzelfde meegemaakt om-
trent de aanleg van de inmiddels 
toch wel beruchte Uithoornlijn. 
Ook toen een overvolle publieke 
tribune in de raadszaal met tegen-
standers van die Uithoornlijn (incl 
een ‘applausverbod’). En ook toen 
een raad die ziende blind en ho-
rende doof was voor de argumen-
ten van de tegenstanders, met - 
eerlijk is eerlijk - uitzondering van 
het CDA en Groen Uithoorn.

Ongeloofelijk
Het is werkelijk ongeloofl ijk en 

stuitend om mee te maken hoe 
onze wethouders en gemeente-
raad zichzelf in meerderheid heb-
ben losgezongen van de inwoners 
van Uithoorn, voor wie zij daar 
toch zitten. Ja, ons zelfs vertegen-
woordigen. Wat nu participatie? 
De gemeente doet gewoon wat 
hen goed dunkt. De participatie is 
verworden tot een papieren tijger 
die de ambtenaren uit naam van 
het college als een soort ‘to do–
list’ afvinken, zodat ze niet verder 
gehinderd worden in hun wens-
dromen om Uithoorn op te la-
ten stomen in de vaart der dor-
pen. Maar je hoeft de Meerbode 
van de afgelopen maanden er nog 
maar eens na te slaan om te zien 
dat welk besluit ons college ook 

neemt, altijd ontstaat er gedonder. 
Een fi etsbruggetje in de Kwakel, 
appartementen in de Heijerman-
slaan, de Uithoornlijn, de toegang 
tot de wijk Buitendijks, de ruzie 
met de Ronde Venen omtrent de 
Irenebrug (let op : straks ook ru-
zie met Amstelveen. . . ) en dan nu 
weer het betonnen speelveld na-
bij de Scheg. Het is steeds weer 
het gemeentebestuur (B&W) die 
de plannen door de strot van de 
bewoners perst, waarbij de belan-
gen van de (direct) betrokkenen 
worden genegeerd en weggemof-
feld achter ambtelijke procedures. 
Inmiddels is er geen sprake meer 
van een incident of een enkeling 
die zich benadeeld/gefrusteerd 
voelt door de besluiten van de ge-
meente, maar het gaat om struc-
tureel gedrag en vele,vele inwo-
ners staan met de rug naar de ge-
meente en het bestuur.

Gemeenteraad
En de gemeenteraad die zich door 
de lokale variant van de ratten-
vangers van Hamelen het ravijn 
in laten sleuren; het idee van dua-
lisme in de gemeentepolitiek was 
blijkbaar toch te veel van de ‘ni-
neties’ en de ‘nullies’. Ik vraag mij 
oprecht af met welke intenties de 
Uithoornse politici zich ooit tot de-
ze op zich toch nobele taak/roe-
ping hebben gewend; maar verte-
genwoordiging van de bewoners 
is daar lastig in te ontdekken. En 
er gloort al weer een nieuw splijt-
zwam tussen de gemeente en 
haar inwoners. De plannen van 
onze (nu nog) goede buur Am-
stelveen die een biomassacen-

trale/afvaloverslagstation aan de 
rand van Uithoorn willen plaatsen. 
Kan er ook nog wel bij voor de in-
woners van de Legmeer die zich 
na de ellende van de Uithoornlijn, 
opnieuw genoodzaakt zullen zien 
zich in buurtcomites ed te vereni-
gen om vervolgens wederom ge-
negeerd te worden door ons ge-
meentebestuur. Want ja, Uithoorn 
moet voort. Alhoewel . .  ik lees nu 
dat mw Gasseling (PvdA) zich wel 
wat zorgen maakt want er “staat 
al zo veel druk op leefkwaliteit en 
milieu in onze gemeente vanwe-
ge het vliegverkeer van Schiphol”. 

Opvallend
Opvallende wending in de ge-
dachtevorming van de PvdA; bij 
de vergaderingen rondom de Uit-
hoornlijn waarin dit aspect ook 
terecht werd ingebracht tegen de 
Uithoornlijn is dit argument weg-
gewuifd, mede door de PvdA. Laat 
ik, net als dhr Berkemeier van de 
ingezonden brief van vorige week, 
afsluiten met de wetenschap dat 
volgend jaar een nieuwe gemeen-
teraad gekozen gaat worden. 
Eens kijken of de bestuurlijke tun-
nelvisie van de afgelopen maan-
den/jaren nog dusdanig beklijfd is 
dat er, zoals het in een functione-
rende democratie hoort te gaan, 
een andere raad komt en dan ook 
maar een ander college dat wél 
oog en oor heeft voor de belan-
gen van de Uithoornaars. Of mis-
schien zijn we opeens ontdaan en 
geschokt over het lage opkomst-
percentage in Uithoorn, tja... hoe 
zal dat nu komen? 
Hans Sparnaaij

Al een behoorlijke tijd komt de po-
litie op verschillende hangplekken 
van jongeren, waaronder het bus-
station, lege lachgaspatronen te-
gen. Het recreatief gebruik van lach-
gas is al enige tijd een trend met na-
me onder jongeren. De verkoop en 
het gebruik van lachgas is legaal in 
Nederland. Wel is gebruik van lach-
gas in het verkeer strafbaar. Het ge-
bruik van lachgas is overigens niet 
geheel zonder risico. Vooral in com-

binatie met andere middelen of bij 
overmatig of verkeerd gebruik, kan 
innemen van lachgas gezondheids-
klachten met zich meebrengen met 
in sommige gevallen de dood tot 
gevolg. Het laten rond laten slin-
geren van gebruikte lachgaspatro-
nen is bij veel inwoners een doorn 
in het oog. De politie heeft hier di-
verse klachten over gekregen. Dus: 
Lachgas gebruiken, eerst nadenken 
en patronen opruimen!

Gebruik lachgas niet zonder gevaar

veel mogelijk in dialoog zal plaats-
vinden en dat de bewoners zich 
daarin kunnen vinden. José de Ro-
bles (DUS!) kon zich eveneens goed 
vinden in de woorden van de vori-
ge sprekers en was van mening dat 
het participatietraject met de bewo-
ners heel degelijk is uitgevoerd. Al-
leen dat het nemen van de beslis-
sing door de wethouder niet hele-
maal helder is gecommuniceerd wat 
bij bewoners slecht geland is. Ook 
zijn partij zou de motie niet steunen 
omdat er teveel wordt gepraat over 
het proces en niet genoeg over de 
inhoud. Els Gasseling (PvdA) was 
het ook eens met de vorige spre-
kers en vond dat de motie niet méér 
helderheid verschafte. “Het besluit 
moete vallen over de veiligheid als 
zodanig en niet over het proces,” zo 
stelde zij. “Het participatieproces is 
duidelijk verlopen, ook al zijn er af 
en toe onduidelijkheden. Veel zaken 
hadden inderdaad beter gekund 
maar dat mag geen rem zijn op de 
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Mijdrecht - De Mijdrechtse 
marktkooplieden weten iedere keer 
weer extra gezelligheid en sfeer te 
brengen op de donderdagse week-
markt. Afgelopen week konden de 
marktbezoekers proeven. Alle eet-
bare producten die de Mijdrecht-
se weekmarkt iedere week te bie-
den heeft. Er was een heuse kok en 
die maakte de heerlijkste gerech-
ten. Als je de kok niet zag, dan liep 
je gewoon je neus achterna, want 
er waren de heerlijkste geuren, 
ontstaan door vlees, kip, vis, brood 
en noem maar op. Deze lekkernij-
en  werden door de marktbezoeker 
enorm op prijs gesteld.
Ook bracht  RTV Utrecht deze week 
een bezoek aan de markt. Zij inter-
viewden de bezoekers, deden quiz-
jes met hen, ook dat gaf nog meer 
sfeer aan deze toch al zo gezellige 
markt. Kort en goed: het was weer  
goed toeven op de Mijdrechtse 
weekmarkt.



Minder restafval, beter scheiden!

Afval scheiden kan 
lastig zijn, maar het 
loont! 
We zijn er elke dag mee bezig en 
we produceren er met z’n allen 
bergen van: afval! Veel afval is 
een grondstof dat hergebruikt 
wordt. Maar dan moeten we 
dat wel goed scheiden. Afval 
scheiden is soms lastig, maar 
het levert ook wat op. Wethouder 
Hans Bouma, verantwoordelijk 
voor Afvalstoffeninzameling 
en -verwerking, Milieu en 
Duurzaamheid, legt uit waarom de 
gemeente zich hier voor inzet.

Hoe staat het met het afvalbeleid?
“De afgelopen jaren is er een fl inke slag gemaakt op het gebied van 
de afvalinzameling. In de gemeente Uithoorn hebben we jaren lang 
aan huis papier en restafval opgehaald. Nu is dat anders! Op veel 
plaatsen in de gemeente hebben inwoners nu een minicontainer 
voor papier en één voor PMD (Plastic verpakking, Metaal (blik) 
en Drinkpak). De grijze minicontainer voor het gf/restafval heeft 
plaatst gemaakt voor de PMD container. Het gf/restafval gaat nu 
in de ondergrondse containers. Afgelopen voorjaar was de buurt 
Zijdelwaard aan de beurt en zijn er 37 ondergrondse containers 
geplaatst. In 2018 staat Thamerdal op de planning en dan wordt 
al het gf/restafval in de gemeente Uithoorn in de ondergrondse 
container ingezameld, behalve bij lintbebouwing (buitengebied).”

Hoe doen we het eigenlijk als gemeente?
“We zien dat het afval scheiden nog niet overal goed gaat. Dat 
begrijpen we ook. Hoort iets nu bij het PMD of is het toch restafval. 
We snappen dat het wennen is, dus daarom willen we er als 
gemeente ook extra aandacht aan besteden. Deze pagina in de 
krant is daar een goed voorbeeld van. Aan de andere kant doen 
we het heel goed. Er wordt steeds meer PMD ingezameld. Zoveel 
dat sorteerders en verkopers van het PMD-materiaal zich kunnen 
veroorloven om partijen af te keuren. De richtlijnen worden strenger. 
Afkeuring is zonde want wij krijgen vergoedingen voor grondstoffen 
en het verwerken van restafval wordt steeds duurder.”

Krijgen we er nog meer minicontainers bij?
“Ons beleid is het verminderen van het restafval. Daar ligt de focus 
en dat moeten we optimaliseren. We willen het aantal containers wel 
beperken, dus voorlopig blijven het twee minicontainers: voor papier 
en PMD. Tuingroen mag niet bij het restafval. Daarvoor hebben we 
door de hele gemeente tuingroendepots. De gemeente heeft ook 
bewust deze keuze gemaakt. In het weekend wordt er veel getuinierd 
en de tuingroendepots zijn ook dan open”.

Heeft u nog een goede tip?
“Werk met kleine zakken. Zelf gebruik ik kleine zakken voor restafval. 
Dan moet ik wel iets vaker lopen, maar het grote voordeel is wel 
dat ik minder hoef te sjouwen! Als tweede tip wil ik onze inwoners 
meegeven om met doorzichtige zakken te werken voor het PMD. Op 
deze manier helpen we de inzamelaar beter ons PMD te controleren. 
In het artikel over PMD is hier meer over te lezen. We zijn goed op 
weg, maar we zijn er nog niet. Als inwoners en gemeente moeten we 
ons best blijven doen om maximaal te scheiden.
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Elektrische apparaten

Huishoudelijke apparaten zijn soms 

letterlijk goud waard, maar ook voor het 

milieu! Breng apparaten, groot en klein, 

naar het scheidingsdepot. Als je ter 

plekke op je smartphone naar wecycle.nl/

inleveren gaat kun je een nieuw apparaat 

winnen. Voor het ophalen van een 

koelkast of vriezer betaalt u € 10,56. Denk 

ook aan reparatie bij ‘Repair Café’ of 

de kringloopwinkel voor werkende 

apparaten!

https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/afval-scheiden-en-recyclen/welk-afval-waar

Wat is PMD 
en waarom leveren 
we het in?
PMD staat voor Plastic, Metaal (blik) en Drinkpak. In deze 
verpakkingen zitten waardevolle grondstoffen die zeer 
geschikt zijn voor hergebruik. De gemeente zorgt voor de 
recycling van dit materiaal. Op die manier houden we samen 
de kosten zo laag mogelijk en zorgen we voor een schoon en 
leefbaar milieu!

Doorzichtig zak 
Het PMD kan het beste in een doorzichtige zak. Ook als deze 
zak in een ondergrondse container gaat. De inzamelaar kan 
dan zien of de lading ter recycling kan worden aangeboden of 
moet worden verbrand. Daar is de volgende reden voor. De 
gemeente krijgt vergoedingen voor PMD vanuit het verpakkende 
bedrijfsleven. Helaas worden partijen PMD afgekeurd als het 
gaat om bedrijfsafval (b.v. landbouwplastic), gebruiksartikelen (in 
plaats van verpakkingen) of materiaal dat niet met de machine 
van elkaar gescheiden kan worden (zoals plastic van metaal). De 
verpakkingen hoeven niet uitgespoeld te zijn maar moeten wel 
leeg zijn. De verpakking maakt u plat en doppen mogen er op 
blijven zitten.

PMD-wijzer
“De vernieuwing gaat door, zowel bij verpakken als toepassen 
van het materiaal. Maar om het voor nu wat duidelijker te maken 
heeft de gemeente een PMD-wijzer ontwikkeld. Na de zomer 
verspreiden wij de PMD-wijzer.”

Wat mag WEL 
mee met PMD
Plastic verpakkingen:
Plastic flessen, flacons, bekers, 
kuipjes, plastic tubes, potjes, 
deksels,  doppen, zakken en 
folies.

Metalen verpakkingen:
Frisdrankblikjes, blikjes van 
soepen, groenteblikken, meta
len deksels, tubes en doppen, 
 aluminium schaaltjes en bakjes.

Drankpakken:
Pakken voor sap en zuivel zoals 
melk,  yoghurt, vla e.d., drink
pakjes voor kinderen.

Wat mag NIET 
mee met PMD
Piepschuim
Chipszakken
Doordrukstrips
Hard plastic (bv. speelgoed, emmers)

Boodschappentas
Landbouwplastic
Grote lappen folie

Verfblikken
Spuitbussen

Los karton (bv. wikkels en dozen)
Gelamineerd papier
Diepvriesverpakkingen

CHIPS

Taxussnoeisel gevraagd 
voor chemokuren
De gemeente Uithoorn en stichting Taxus voor Hoop steunen 
de strijd tegen kanker door zoveel mogelijk jong taxussnoeisel 
in te zamelen. De gemeente roept inwoners daarom op om nu 
taxussnoeisel in te zamelen tot 31 augustus, want dan is de 
basisgrondstof voor chemotherapie aanwezig in de Taxus.

Bruikbaar taxussnoeisel, zuiver en jong
Hoe zuiverder het snoeisel, hoe hoger het rendement. Gebruik 
daarom een zeil of doek om het snoeisel op te vangen en een zo 
zuiver mogelijk product aan te leveren. Taxussnoeisel vermengd 
met aarde, gras of ander groen, is waardeloos. Enkel het eenjarig 
snoeisel (takken tot 30 centimeter lang en 1 centimeter dik) van de 
Taxus baccata bevat de waardevolle stof baccatine. Het is dan ook 
belangrijk dat het verzamelde snoei-groen afkomstig is van hagen die 
jaarlijks gesnoeid worden.

Taxushaag
Een taxushaag bevat baccatine, een belangrijke grondstof voor de 
aanmaak van kanker bestrijdende geneesmiddelen. Bij 50% van 
de chemotherapieën kiest men voor geneesmiddelen op basis van 
Taxus. 

Inzamelen op het scheidingsdepot
Het scheidingsdepot van de gemeente Uithoorn heeft een 
inzamelpunt. Elke kubieke meter taxussnoeisel is goed voor 
1 chemotherapie. Stichting Taxus voor Hoop doneert per kubieke 
meter een bedrag van € 30 aan de gemeente. Gemeente Uithoorn 
laat dit bedrag ten goede laten komen aan Stichting Kinderen 
Kankervrij. Meer weten over het inzamelen van taxus: 
www.taxusvoorhoop.nl 

Nieuw tuingroendepot 
in Legmeer-West
Tuinafval mag niet bij het restafval. Tuinafval wordt namelijk 
gebruikt om biogas op te wekken en zuivere compost van te 
maken. Op elk gewenst moment kunt u gratis terecht bij een 
tuingroendepot met uw takken, snoeiafval, blad en gras (zonder 
plastic). Grond brengt u naar het Scheidingsdepot. U herkent de 
tuingroendepots aan de wilgentenen of damplanken omheining en 
het blauwe bord met gebruiksregels. Via www.recyclemanager.nl 
kunt u zien waar het dichtstbijzijnde tuingroendepot is: 

Ook in Legmeer-West is pas geleden een tuingroendepot in 
gebruik genomen. Het depot bevindt zich op de hoek Vogellaan/
Amfi bieënpad/Randhoornweg.

Tuingroendepots
De Kwakel achter de kerk Traverse
De Kwakel-De Kuil Rozenlaan
De Legmeer Boterbloem
De Legmeer Geertruidahoeve nabij school
Europarei Brusselfl at
Legmeer-West Vogellaan - Randhoornweg (nieuw)
Meerwijk-Oost Grevelingen - Gouwzee 
Meerwijk-Oost Laan van Meerwijk nabij school
Meerwijk-West Korte Polderweg - Watsonweg
Meerwijk-West Polderweg - Bergeend
Thamerdal Karel Doormanlaan
Zijdelwaard-Noord Marsmanlaan
Zijdelwaard-Zuid  Tegenover winkels 
 Joost. van den Vondellaan

Grof afval bij 
ondergrondse 
container
Bijplaatsen van afval bij ondergrondse afvalcontainers; 
het levert een vervelend straatbeeld op, veel zwerfafval en 
ongemak bij het legen van de containers.

De redenen voor bijplaatsingen zijn vaak onschuldiger dan 
gedacht. Soms gaat het wel bewust om asociaal gedrag, 
maar veel vaker gaat het om een wasrekje dat net niet door 
de opening past, of een kastje waarvan iemand denkt dat een 
ander het misschien nog kan gebruiken. Uiteraard is dit niet 
toegestaan en de gemeente handhaaft op bijplaatsingen.

Wat kunt u doen als u grof 
afval ziet bij de container? 
- Op de container staat een telefoonnummer, dat u kunt bellen.
- Een Melding Openbare Ruimte (MOR) doen via 
 www.uithoorn.nl 
- De ‘Makkelijk Melden app’ voor Apple en Android is gratis. 

De app leest de actuele locatie via het GPS systeem. Uit 
een voorkeurslijst kan het soort melding gekozen worden 
en u kunt een subcategorie kiezen. U kunt er ook een foto 
aan toevoegen. De melding is op dat moment al klaar om te 
versturen naar de gemeente voor verdere behandeling.

Op het Scheidingsdepot vindt u ook een container voor grof 
tuinafval. Tweemaal per jaar (na mei- en herfstvakantie) houdt de 
gemeente per wijk een takkendag. De data vindt u op de afval- en 
grondstoffenkalender. De takken (maximaal 5 m3) worden gratis 
opgehaald na aanmelding via www.uithoorn.nl/grofvuil of 
tel. (0297) 513111. Ze mogen niet langer zijn dan 2 meter 
en u moet ze bundelen (zonder plastic). 
 
Voor het laten ophalen van grof tuinafval buiten de takkendagen 
om kunt u contact opnemen met de gemeente via 
www.uithoorn.nl/grofvuil. Ophalen kost € 46,64 per m3.

In het najaar plaatst de gemeente op diverse locaties bladkorven 
waar u uw bladafval (zonder plastic) in kwijt kunt.

Openingstijden 
scheidingsdepot Uithoorn
Industrieweg 29, 1422 AH Uithoorn. 

Openingstijden: 
Maandag, woensdag, vrijdag zaterdag 
9.00 tot 12.30 uur en 13.00 tot 16.30 uur.Ben jij goed in scheiden? Do

e de quiz

Geen idee in welke 
container het afval hoort?

Ga naar de afvalscheidingswijzer 

en die helpt je verder!

https://www.afvalscheidingswijzer.nl
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Inzamelen op het scheidingsdepot
Het scheidingsdepot van de gemeente Uithoorn heeft een 
inzamelpunt. Elke kubieke meter taxussnoeisel is goed voor 
1 chemotherapie. Stichting Taxus voor Hoop doneert per kubieke 
meter een bedrag van € 30 aan de gemeente. Gemeente Uithoorn 
laat dit bedrag ten goede laten komen aan Stichting Kinderen 
Kankervrij. Meer weten over het inzamelen van taxus: 
www.taxusvoorhoop.nl 

Nieuw tuingroendepot 
in Legmeer-West
Tuinafval mag niet bij het restafval. Tuinafval wordt namelijk 
gebruikt om biogas op te wekken en zuivere compost van te 
maken. Op elk gewenst moment kunt u gratis terecht bij een 
tuingroendepot met uw takken, snoeiafval, blad en gras (zonder 
plastic). Grond brengt u naar het Scheidingsdepot. U herkent de 
tuingroendepots aan de wilgentenen of damplanken omheining en 
het blauwe bord met gebruiksregels. Via www.recyclemanager.nl 
kunt u zien waar het dichtstbijzijnde tuingroendepot is: 

Ook in Legmeer-West is pas geleden een tuingroendepot in 
gebruik genomen. Het depot bevindt zich op de hoek Vogellaan/
Amfi bieënpad/Randhoornweg.

Tuingroendepots
De Kwakel achter de kerk Traverse
De Kwakel-De Kuil Rozenlaan
De Legmeer Boterbloem
De Legmeer Geertruidahoeve nabij school
Europarei Brusselfl at
Legmeer-West Vogellaan - Randhoornweg (nieuw)
Meerwijk-Oost Grevelingen - Gouwzee 
Meerwijk-Oost Laan van Meerwijk nabij school
Meerwijk-West Korte Polderweg - Watsonweg
Meerwijk-West Polderweg - Bergeend
Thamerdal Karel Doormanlaan
Zijdelwaard-Noord Marsmanlaan
Zijdelwaard-Zuid  Tegenover winkels 
 Joost. van den Vondellaan

Grof afval bij 
ondergrondse 
container
Bijplaatsen van afval bij ondergrondse afvalcontainers; 
het levert een vervelend straatbeeld op, veel zwerfafval en 
ongemak bij het legen van de containers.

De redenen voor bijplaatsingen zijn vaak onschuldiger dan 
gedacht. Soms gaat het wel bewust om asociaal gedrag, 
maar veel vaker gaat het om een wasrekje dat net niet door 
de opening past, of een kastje waarvan iemand denkt dat een 
ander het misschien nog kan gebruiken. Uiteraard is dit niet 
toegestaan en de gemeente handhaaft op bijplaatsingen.

Wat kunt u doen als u grof 
afval ziet bij de container? 
- Op de container staat een telefoonnummer, dat u kunt bellen.
- Een Melding Openbare Ruimte (MOR) doen via 
 www.uithoorn.nl 
- De ‘Makkelijk Melden app’ voor Apple en Android is gratis. 

De app leest de actuele locatie via het GPS systeem. Uit 
een voorkeurslijst kan het soort melding gekozen worden 
en u kunt een subcategorie kiezen. U kunt er ook een foto 
aan toevoegen. De melding is op dat moment al klaar om te 
versturen naar de gemeente voor verdere behandeling.

Op het Scheidingsdepot vindt u ook een container voor grof 
tuinafval. Tweemaal per jaar (na mei- en herfstvakantie) houdt de 
gemeente per wijk een takkendag. De data vindt u op de afval- en 
grondstoffenkalender. De takken (maximaal 5 m3) worden gratis 
opgehaald na aanmelding via www.uithoorn.nl/grofvuil of 
tel. (0297) 513111. Ze mogen niet langer zijn dan 2 meter 
en u moet ze bundelen (zonder plastic). 
 
Voor het laten ophalen van grof tuinafval buiten de takkendagen 
om kunt u contact opnemen met de gemeente via 
www.uithoorn.nl/grofvuil. Ophalen kost € 46,64 per m3.

In het najaar plaatst de gemeente op diverse locaties bladkorven 
waar u uw bladafval (zonder plastic) in kwijt kunt.

Openingstijden 
scheidingsdepot Uithoorn
Industrieweg 29, 1422 AH Uithoorn. 

Openingstijden: 
Maandag, woensdag, vrijdag zaterdag 
9.00 tot 12.30 uur en 13.00 tot 16.30 uur.Ben jij goed in scheiden? Do

e de quiz

Geen idee in welke 
container het afval hoort?

Ga naar de afvalscheidingswijzer 

en die helpt je verder!

https://www.afvalscheidingswijzer.nl
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Klaverjasnomaden
Donderdag 13 juli werd de laat-
ste klaverjasavond van het seizoen 
2016-2017 in de Schutse in Uit-
hoorn gespeeld. Veertig liefhebbers 
bonden deze avond de strijd met el-
kaar aan.
Winnares werd deze avond Corrie 
Smit met een totale score van 7469 
punten. Als 2e eindigde op eerbiedi-
ge afstand Brigitte Tönnes met 7152 
punten en Louis Franken ging met 
6990 punten er met de 3e prijs van-
door.
Het laagste aantal punten, en dus 
de poedelprijs, was deze keer voor 
Corrie Compier. Haar punten totaal 
bedroeg slechts 4813 punten.
De marsenprijzen, bestaande uit een 
fles overheerlijke wijn, gingen de-
ze avond naar Egbert Verkerk (2x), 
Herman de Jong, Maus de Vries, Piet 
Luyten en Willy van der Hilst, terwijl 

de fraaie door DUOplant  verzorgde 
boeketten bloemen  in deze cate-
gorie  werden gewonnen door Tho-
mas Verkerk, Nel Ales, Gerard van 
Eekhof en Gerard Compier. De ka-
dobonnen, eveneens te besteden bij 
DUOplant, kwamen deze avond als 
marsenprijs in het bezit van  weder-
om Thomas Verkerk en Tinus Smit. 
Al met al een behoorlijk geslaagde 
avond voor de gebroeders Verkerk. 
Dit was dus de laatste avond van dit 
seizoen. Het nieuwe seizoen vangt 
weer aan op donderdag 24 augus-
tus in de Schutse aan de Merode-
laan 1 te Uithoorn. Tot slot spelen 
wij nog een gezellige halve mara-
thon op zaterdag 22 juli aanstaande 
waarvoor de inschrijving reeds ge-
sloten is. Een  ieder die zich hiervoor 
opgegeven heeft wordt verzocht ui-
terlijk om 09.45 uur aanwezig te zijn.

Zomerbridge De Legmeer, 
voor elk wat wils
De A- lijn voor de wat meer gehar-
naste spelers werd deze keer gedo-
mineerd door Geke Ludwig & Mar-
got Zuidema, die met een geweldige 
score van 65,63% tevens de meeste 
procenten van allen van deze avond 
behaalden.
Op twee eindigden Cora de Vroom & 
Ruud Lesmeister met ook een zes-
tiger van 60,42%, hetgeen als be-
loning voor de geleverde prestatie 
ook wijn opleverde. Ben ten Brink 
& Jan Bronkhorst moesten het als 
derde paar en 56,94% alleen met de 
eer doen, maar dat is ook wat waard 
toch?
Agnes Kroes & Jo van Wijngaar-
den werden met 54,51% keurig vier-
de, een fractie voor de 54,17% van 
Janny Streng- Korver & Francis Ter-
ra, die hiermee de top vijf van de-
ze lijn afsloten. De B- lijn, waar het 
ludieke element wat meer de bo-
ventoon voert, werd een prooi voor 
Truus Groot & Corine Kooke die zich 
met 58,75% net de sterksten toon-
den. Nico Koning & Jan Streng  ble-
ven met hun 57,50% maar een lut-
tel procentje achter hen als tweede, 
goed gedaan. De derde en vierde 
plaatsen werden met 56,67% zelfs 
gedeeld door Tineke Schreurs & Re-

né de Jong en Elisabeth van den 
Berg & Maarten Breggeman, het-
geen aangeeft dat het hier lekker 
spannend toegaat! Tineke & Frans 
sloten hier met 52,92% de eregalerij 
van deze lijn af. In de C- lijn, de lijn 
der beloften, deden Rie Bezuyen & 
Gerbrand Nigtevegt het ‘t best met 
een prima 62,50%, proost! Elly Bel-
derink & Anneke Wijmans misten 
de wijn, maar met 60,42% konden 
ze ook thuis komen. Maria Baas & 
Klaas Verrips gunden de topposities 
nu aan een ander, maar de 56,25% 
was toch goed om als derde door te 
komen. Adrie & Ko Bijlsma kwamen 
met hun 54,69% als laatste paar 
met een score van boven de vijf-
tig in aanmerking voor een eervolle 
vermelding. Wilt U ook een avond-
je lekker kaarten, doe dan mee aan 
het Zomerbridge van Bridgeclub De 
Legmeer. Tot en met 30 augustus el-
ke woensdagavond vanaf 19.45 uur 
in Dans & Partycentrum Colijn aan 
de Industrieweg 20 te Uithoorn. In-
schrijven bij voorkeur per e- mail: 
gerdaschavemaker@live.nl, of tus-
sen 19.15 en 19.30 uur in de zaal, dit 
ivm. het tijdig kunnen indelen van 
de diverse lijnen. De koste bedra-
gen 6 euro per paar.

Tenniskamp bij Vinkeveense Tennis Vereniging
Van 10 t/m 12 juli was het jaarlijkse tenniskamp bij de Vinkeveense Vereniging. Voor meer dan 30 enthousiaste deelnemers betekende dit 3 dagen vol acti-
viteiten. Naast veel tennis werd er gezwommen, trampoline gesprongen en een sport en spel middag georganiseerd. De dagen werden geweldig georgani-
seerd door tennisschool MyTennis. Ter afsluiting ontvingen alle deelnemers een medaille en de winnaars van de verschillende onderdelen een mooie beker.

Willy Turk heerst in Tour 
de Kwakel
Chris Froome verloor afgelopen 
week in de Tour de France verras-
send de gele trui aan Fabio Aru. Dat 
liet Willy Turk zich niet gebeuren 
in het Tourhome in De Kwakel. Na 
twee weken koers leidt zij nog altijd 
het algemeen klassement.
Teamgenoten Jim, Joris en Adrie 
Krul Voorn voelen zich als een vis in 
het water binnen de ploeg van Wil-
ly. Samen met Jacco Lauwers be-
kleden zij, na één dagje bovenaan, 
nu de tweede plaats in het ploe-
genklassement. Het lijkt erop dat 
zij samen met de huidige koploper 
Il Bello (Marc van Wees, Ria Ver-
hoef, Wery Koeleman, René van Rijn 
en Berrie Verhoef) uit gaan maken 
welke ploeg de beste van deze Tour 
gaat worden.
De gelukkigste deze week was on-
getwijfeld Mario van Schie. Hij 
scoorde afgelopen vrijdag geen 
één-twee-drietje, maar een acht-
negen-tientje. Froome, Aru en Uran 
op de plaatsen 8, 9 en 10 in de dag-
uitslag bezorgde hem niet alleen 3 
extra punten, maar ook nog eens de 
rode trui. Peter Mayenburg liep rood 
aan bij het horen van Mario’s score, 
gehecht als hij was geworden aan 
de trui die hij de hele week gedra-
gen had.
Mario maakte zijn gouden lap op 
de jaarlijkse BBQ in het Tourhome, 
die dit jaar door sponsor slagerij 
Eijk en Veldt werd verzorgd. De op-
komst was niet zo hoog als andere 
jaren, maar de gezelligheid was er 
niet minder om. Hoofdonderwerp in 
het jeugdige gezelschap was de wit-
te trui. Was de trui van leider Jelle 
de Jong nu echt zo donker gewor-
den van zijn werk in de tuin? Met 
Jeroen Meijer als nieuwe drager van 
de trui zal de wasvrouw er ongetwij-
feld makkelijker van af komen.
Waar de oudere garde het liet afwe-
ten op de BBQ, lieten zij toch op ver-

rassende wijze van zich horen de-
ze week. Viermaal werd de jackpot 
uitgekeerd aan een deelnemer die 
een punt scoorde met een renner 
die verder niemand in zijn lap had 
meegenomen. John Plasmeijer (3,50 
euro!), Fred Klijn, Do van Doorn 
en oudste deelnemer Co Vlasman 
spekten hun prijzenpot aanzienlijk 
met hun verrassende namen.
De Tour de Kwakel gaat haar laatste 
week in. Het verzoek van de Kwa-
kelse Tourdirectie aan de Franse 
parcourbouwers om zo lang moge-
lijk de spanning in het klassement 
te houden lijkt goed uit te pakken. 
Willy Turk mag de Tour dan wel een 
week lang in haar greep gehou-
den hebben, het is nog zeker geen 
wurggreep.

Algemeen klassement 
na 13e etappe
• Willy Turk 110
• Bertil Verhoef 108
• Jeroen Meijer 107

Rode trui
• Mario van Schie 29
• Peter Mayenburg 28
• Bertil Verhoef 27

Ploegenklassement
• Il Bello 333
• Thanee 331
• Oropa 325

Team ‘PvdA Uithoorn’
versterkt koppositie
In de afgelopen week gespeel-
de vierde ronde van de Kroegkwis-
competitie werd het team van PvdA 
Uithoorn eerste en versterkte daar-
mee de koppositie. ‘Kwis(t) even 
niet’ eindigde als tweede en bezet 
ook in de algemene rangschikking 
die plaats. De vierde ronde van de 
PvdA Kroegkwis-competitie 2017 
bleef tot aan het eind toe spannend. 
Na de derde reeks van vragen leid-
den drie teams met elk negenen-
veertig punten. De laatste serie van 
twee keer tien vragen bracht de be-
slissing. Direct vanaf het begin werd 
duidelijk dat de teams er zin in had-
den. Na de eerste twee vragenseries 
ging het team van ‘Herbergh 1883’ 
fier aan kop met zeventien punten. 
Ze werden op de voet gevolgd door 
‘Kwis(t) even niet’ en ‘PvdA Uit-
hoorn’ met elk zestien punten. ‘Ons 
Uithoorn’, ‘Hé een kasteel’ en ‘Kla-
ver 5’ volgden met een punt ach-
terstand. De bordjes werden in de 
tweede doorgang danig verhangen. 
De koploper scoorde maar veer-
tien punten en zakte naar de vijfde 
plaats. ‘PvdA Uithoorn’, ‘Klaver 5’ en 
‘Kwis(t) even niet’ deden goede za-
ken, elk achttien punten. ‘Ik trap op 
mijn fietsje’ bleef laatste. In de der-

de serie van twee keer tien vragen 
scoorde ‘Klaver 5’ het best met zes-
tien punten. Omdat ‘PvdA Uithoorn’ 
en ‘Kwis(t) even niet’ met een punt 
minder elkaar in evenwicht hiel-
den, voerden zij nu met zijn drie-
en de ranglijst aan. De laatste door-
gang met daarin de altijd moeilijke 
muziekvraag zou als scherprech-
ter moeten optreden. Quiz-mas-
ter Remco had tien Franstalige lied-
jes op een rij gezet en vroeg van 
elk de titel en de uitvoerende. Dat 
deze serie veel van de deelnemers 
zou vragen was duidelijk. ‘We rot-
zooien maar wat an’ en ‘Ik trap op 
mijn fietsje’ behaalden maar de helft 
van het totaal aantal te scoren pun-
ten. Ook ‘De Buurtjes’, ‘Klaver 5’ en 
‘Hé een kasteel’ hadden hier grote 
moeite mee. ‘Herbergh 1883’ haal-
de een redelijke score, maar ‘PvdA 
Uithoorn’ toonde duidelijk de mees-
te muziekkennis. Het won daarmee 
deze ronde en eindigde daardoor de 
avond als eerste.

Einduitslag
De einduitslag van de vierde ron-
de in de competitie: 1. ‘PvdA Uit-
hoorn’: 66 punten; 2. ‘Kwis(t) even 
niet’: 63 punten; 3. en 4. ‘Ons Uit-

Sterk bezet petanque toernooi
Vrijdag 21 juli vindt de eerste speel-
avond van de 21e editie van de vrij-
dagavond cyclus van Boule Union 
Thamen uit Uithoorn plaats. Deze 
cyclus bestaat uit twee speelavon-
den. De tweede avond is op 28 ju-

li. Per avond worden drie partijen 
gespeeld volgens het Zwitsers sy-
steem. Dit betekent dat na de loting 
voor de eerste speelronde, de win-
naars in de tweede speelronde te-
gen elkaar uitkomen en de verlie-

Homerun avond bij Thamen 
tegen Flying Petrels
Afgelopen donderdag kwam Flying 
Petrels uit Purmerend op bezoek bij 
de honkballers van Thamen uit de 
Kwakel. Flying Petrels staat in de 
onderste helft van de 2e klasse en 
Thamen moest dus gewoon winnen. 
De eerste 1,5 inning komen er wel 
wat honklopers op de honken, maar 
beide teams weten niet te scoren.
In de gelijkmakende tweede slag-
beurt neemt Thamen de leiding. 
Mike van Rekum slaat een honkslag 
en Wietse Cornelissen een twee-
honkslag, beide komen binnen op 
de homerun van Menno Schouten, 
3-0. In de derde inning is het weer 
raak voor Thamen, Van Rekum komt 
wederom op de honken met een 
honkslag en ook Cornelissen volgt 
weer met een honkslag, waarop Van 
Rekum kan scoren 4-0. Gijs Rikken 
slaat een honkslag en dan is het 
weer raak, de tweede homerun van 
Schouten, 7-0.

Puntje
Ondertussen weet Flying Petrels 
één puntje te scoren in de vierde in-
ning op het werpen van Maikel Ben-
ner. Thamen loopt in de vierde in-
ning verder uit. Rick Groen en Jel-
le Vogelaar worden beide geraakt 
door de pitcher en mogen naar het 
eerste honk en schuiven beide een 
honk op na een steelpoging. Groen 
kan scoren op een wilde worp, 8-1. 

Van Rekum slaat de bal hard op de 
kortestop van Flying Petrels en die 
maakt een veldfout waarop Voge-
laar kan scoren, 9-1. Cornelissen 
slaat dan zijn eerste homerun van 
zijn carrière en dan brengt de stand 
op 11-1. Rikken komt op de honken 
met een honkslag en dan gebeurt 
het weer, Schouten slaat zijn DER-
DE homerun van de avond, 13-1.

Honkslag
In de vijfde inning neemt Lieuwe 
Hoekstra het pitchen over van Ben-
ner en de Thamen heren kunnen 
weer snel aan slag. Groen krijgt vier 
wijd, maar sneuvelt op het twee-
de honk op de geslagen bal van 
Hoekstra. Titi Hernandez slaat een 
honkslag en Farley Nurse krijgt vier 
wijd. Van Rekum slaat een honkslag 
waarop Hoekstra kan scoren, Her-
nandez scoort nog op de actie van 
Orlando Martinez. De stand na vijf 
volledige innings is dan 15-1. Flying 
Petrels weet in de zevende inning 
nog een punt te score na een honk-
slag, maar daar blijft het ook bij.
De einduitslag kwam daarmee op 
15-2. Thamen gaat nu de zomerstop 
in met een eerste plaats in de twee-
de klasse.
Zondag 20 augustus gaan de he-
ren weer verder met de competitie 
en gaan dan op bezoek bij Bears in 
Bergen.

Thamen softbal dames gaan 
aan kop de zomerstop in!
De Thamen softbalsters  uit Uit-
hoorn, staan al weken prima te spe-
len en op één ongelukkige ver-
liespartij begin  juni tegen HCAW/
Zuidvogels hebben de dames nog 
niets verloren. Afgelopen donder-
dag kwam HCAW/Zuidvogels op 
bezoek en de Thamen dames wa-
ren op zoek naar revanche. Tha-
men pakt in de gelijkmakende eer-
ste inning meteen de leiding. Mar-
tine Rikken bereikt het eerste honk 
na een geraakt werper. Anne Vriens 
legt een mooie stootslag neer, maar 
de derde honkvrouw heeft een bij-
zonder slechte aangooi op het eer-
ste honk, waardoor Vriens door kan 
richting drie.  Rikken komt over de 
thuisplaat en even later ook Vriens 
nadat de aangooi vanaf de eer-
ste honkvrouw weer langs het der-
de honk gaat. Madelon Schotman 
weet de bal bijna over het hek te 
slaan, maar de bal komt ongeveer 
1,5 meter te kort, en slaat dus een 
driehonkslag. Even later komt zij de 
plaat over door een honkslag van 
Roos Gasseling, 3-0.

Verdediging
Op het prima pitchen van Anne-
Myrthe Schotman en de prima ver-
dediging van het Thamen veld ko-
men de bezoekers niet verder dan 
één honkloper in de tweede inning. 
De Thamen dames gaan echter ge-
woon verder waar ze waren geble-
ven. Lyndsey Mevius slaat een twee-
honkslag, Raisa Pierre een honkslag 
en Rikken ook een honkslag waarop 
Mevius kan scoren, 4-0. Vriens legt 
weer een stootslag neer waarop alle 
honken vol staan. Linda van Rekum 
komt op de honken waarbij Rikken 

sneuvelt op het derde honk, maar 
Pierre kan scoren (5-0). Kirsten 
Benner slaat een honkslag waarop 
Vriens kan scoren (6-0). Madelon 
Schotman slaat een honkslag waar-
op Benner kan scoren (7-0). In de 
derde inning pakt HCAW/Zuidvo-
gels één puntje na een vier wijd en 
een tweehonkslag, 7-1. De Thamen 
aanval valt heel even stil in de ge-
lijkmakende inning, maar pakt in de 
vierde inning weer door. 

Stootslag
Vriens en Van Rekum bereiken het 
eerste honk na een stootslag, Ben-
ner slaat een honkslag waarop 
Vriens kan scoren. Madelon Schot-
man slaat een opofferingsslag in het 
linksveld waarop Van Rekum kan 
scoren. Anne-Myrthe Schotman 
slaat een honkslag waarop Benner 
kan scoren en ook Mevius slaat een 
honkslag. AM Schotman scoort op 
een doorgeschoten bal en ook Me-
vius doet dat even daarna. Pierre 
krijgt vier wijd en Rikken en Vriens 
slaan nog een honkslag waarop de 
stand na vier volledige innings op 
14-1 komt. HCAW/Zuidvogels komt 
met een honkslag meteen op de 
honken in de vijfde inning. Schot-
man staat nog steeds een prima 
wedstrijd te gooien en zet de vol-
gende slagvrouw aan de kant met 
drie slag. Een spectaculaire vangbal 
van Van Rekum op het eerste honk 
zorgt voor de tweede nul en de laat-
ste nul is een vangbal van catcher 
Mevius. De Thamen dames staan op 
de eerste plek in de 3e klasse C en 
gaan op vrijdag 25 augustus weer 
verder met hun competitie tegen 
Olympia Haarlem 3 in Haarlem.

hoorn’ en ‘Klaver 5’: 62 punten; 5. 
‘Herbergh 1883’: 61 punten; 6. en 7. 
‘Herstel Team 2’ en ‘Hé een kasteel’: 
55 punten; 8. ‘We rotzooien maar 
wat an’: 53 punten; 9. ‘De Buurtjes’: 
51 punten en 10. ‘Ik trap op mijn 
fietsje’: 48 punten. 

Tussenstand
De tussenstand na vier rondes en 
nog twee rondes te gaan: 1. ‘PvdA 
Uithoorn’: 35 punten; 2. ‘Kwis(t) 

even niet’: 26 punten; 3. ‘Klaver 5’: 
25,5 punten; 4. ‘We rotzooien maar 
wat an’: 23 punten; 5. en 6.: ‘Herstel 
Team 2’ en ‘Ons Uithoorn’: 20,5 pun-
ten; 7. ‘Hé een kasteel’: 17 punten; 
8. en 9.: ‘Ik trap op mijn fietsje’ en 
‘Herbergh 1883’: 16 punten en 10. 
‘De Buurtjes’: 9,5 punten. De vijf-
de speelavond is 27 september, op-
nieuw om acht uur ‘s avonds in Her-
bergh 1883 aan de Schans in Uit-
hoorn.”

zers tegen elkaar. In de derde speel-
ronde komen de equipes met twee 
gewonnen partijen tegen elkaar uit. 
Zo ook de equipes met winst-ver-
lies, met verlies-winst en met twee-
maal verlies. Na de derde speelron-
de wordt de stand opgemaakt voor 
avondprijzen. Dit gebeurt op ba-
sis van het aantal winstpartijen en 
hef saldo gescoorde en tegenpun-
ten in de partijen. Equipes die beide 
avonden deelnemen in dezelfde sa-
menstelling komen nog in aanmer-
king voor drie extra prijzen. Voor de 

eerste speelavond hebben zich ruim 
30 doubletten aangemeld waaron-
der tien van Boule Union Thamen. 
De winnaars van 2016, Marcel van 
Nieuwenhuizen en Davey Kooi-
man komen hun titel verdedigen. 
Het toernooi start om 19.30 uur en 
is een mooie gelegenheid voor een 
nadere kennismaking met de sport 
petanque ook wel jeu de boules ge-
noemd. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met Henk van 
Rekum, redactie@buthamen.nl, tel. 
0612390091.



BIJ AANSCHAF VAN EEN E-BIKE
NU 5 JAAR GARANTIE OP ALLES!

(niet van toepassing op lopende acties)

*  ontvangt 

iedereen

een Tour-

verassings

pakket

VROUWENAKKER 7A • 0297 561609VAN RIJN FIETSEN
VROUWENAKKER WWW.VANRIJNFIETSEN.NL

BIJ AANSCHAF
VAN EEN FIETS
TIJDENS DE TOUR:

Cannondale 
Caad 12

Shimano 105

van €1599,- voor

€ 1199,-
van €1749,- voor

€ 1499,-
voor

€ 2649,-
van €64,95 voor

€ 44,95
van €1749,- voor

Batavus
wayz E-go

Continental 
GP 4000

*  nu met

gratis

accu upgrade 

t.w.v. €200

en vijf jaar 

garantie 

Gazelle
Orange
C7 HMS

     van Walraven b.v.                  
    
         verwarming   -   ventilatie   -   sanitair   -   water
                riolering  -  gas  -  dakwerk  -  duurzame energie
                                

                                  Nijverheidsweg 3  Uithoorn  -  tel.0297-561312  -  www.walravenbv.nl 

Steven van Rumelaerstraat 49 - 3641CK Mijdrecht - 0297-28 33 49  -  www.proostdij.com

Al uw waardevolle audio- en videobanden
vakkundig naar een CD, DVD of USB-drive.

SEAT.NLDe SEAT Leon ST Style is klaar voor iedere situatie.

Gemiddeld brandstofverbruik SEAT Leon: 5,8 - 7,2 l/100 km (1:13,9 - 1:17,2). Gemiddelde CO2-emissie: 96 - 164 
g/km. De vermelde consumentenadviesprijs geldt voor de SEAT Leon 1.0 TSI Style Business Intense en is incl. btw, 
bpm, rijklaarmaakkosten, recyclingbijdrage en leges. Genoemde prijs is een vrijblijvende consumentenadviesprijs 
‘af importeur’ en zolang de voorraad strekt. SEAT-importeur Pon’s Automobielhandel B.V., Leusden. Actie geldt 
t/m 29 september 2017. *De SEAT Private Lease actieprijs geldt voor de SEAT Leon ST Reference en wordt onder de 
voorwaarden van het Keurmerk Private Lease aangeboden door SEAT Financial Services, handelsnaam van Volks-
wagen Leasing B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 20073305. Getoond tarief is o.b.v. private 
lease inclusief btw, bij 48 maanden, 10.000 km per jaar, € 500 eigen risico en regio Utrecht. Tarieven kunnen per 
regio afwijken in verband met provinciale opcenten. Brandstof is niet inbegrepen. Na jaar 1 bedraagt de tussentijd-
se opzegvergoeding maximaal 40% van de resterende leasetermijnen. Aanbod geldig tot 1 oktober 2017, zolang 
de voorraad strekt. Afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid. Vraag naar meer informatie in onze showroom. 
Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. *Vraag ons naar de voorwaarden. 

 TOT WEL
€ 4.440 VOORDEEL*

GRATIS 
DSG-AUTOMAAT

RIJK UITGERUSTE 
BUSINESS INTENSE 

ALS JIJ ZOVER BENT
DE SEAT LEON ST 

 TIJDELIJK VOOR
€ 365 P/M*

Teelmanstraat 3 • Aalsmeer  

0297 - 32 43 20 • www.automaas.nl 

Ben jij.... 
die vrouw die alles uit het leven wil halen wat erin zit?

die vrouw die haar gezondheid op nr.1 zet 
maar klaar is met alle gezondheid hypes?

de vrouw die begeleiding zoekt van een expert die jou individueel 
begeleidt en jou handvaten geeft om het straks zelf te kunnen?

Ik ben Linda Barens 
van 

Acupunctuur Uithoorn

Herken je dit?  
Je bent moe en uitgeblust. Op papier heb je een super leuk leven, maar het 
voelt al een tijdje niet meer zo. Je hebt soms waanzinnig leuke plannen voor 
de toekomst, maar de puf niet om ze uit te voeren. Je weet best dat je je 
voedingspatroon zou moeten aanpassen. Maar, jeetje, gezonder eten lijkt wel 
heel erg moeilijk geworden de laatste tijd. Superfood, alsjeblieft zeg. En dan 
al die vrouwen die van die boerenkool smoothies naar binnen slurpen en net 
doen of dat lekker is, aaaaah. Door het dieetgoeroe-bos zie jij allang de bo-
men niet meer, alle adviezen zijn vaak ook nog tegenstrijdig. Maar jij houdt 
van het leven, je bent een vrouw die alles eruit wil halen wat erin zit. Je wilt je 
niet meer laten leiden door stress. Je wilt weer lekker in je vel zitten.

Kan het ook anders? Ja dat kan!

Wil je weten hoe ik jou kan begeleiden?  
Bel voor meer informatie: 06-24729559
www.acupunctuur-uithoorn.nl

Hollandse Nieuwe 
(vers van het mes) per stuk €1,95

4 stuks €7,50

NIEUW: 
Huisgemaakt Zalmslaatje 

per stuk €2,75

Elke donderdag en vrijdag 

van 10.00-17.30 uur

tegenover supermarkt Coop
Voor al uw onderhoud, APK en reparaties 

voor alle merken!
Kijk voor onze occasions 

www.mazdadonker.nl
Visserstraat 36 - 1431 GJ Aalsmeer 

0297-324247 
Mazda Service Dealer

Donker

 * Aangeboden:
Burbri Antiek. 5000 m2 antiek 
en curiosa. Eigen imp.; rechtstr. 
naar particulier. Oosteinderweg 
201a, Aalsmeer.
Tel: 0297-320058
* Te koop:
Grote of kleine partijen oude 
schoolstoelen of stapelstoelen 
kantine, kantoor of kerkstoelen, 
we komen de spullen zelf bij u 
ophalen dus twijfel niet en waag 
er een belletje aan. Wij betalen 
u contant. 
Tel. 06-10893672
* Gevraagd:
Oude antieke meubels en/of 
inboedels. Stuur uw foto’s en uw 
prijs naar info@burbriantiek.nl 
dan mailen wij u terug of het 
wat voor ons kan zijn. Bij inte-
resse komen we het betalen en 
ophalen. Tel. 0297-320058
* Gevraagd:
Voor St. mensen in Nood, 
draagbare kleding, schoenen, 
dekens enz. Inleveradressen: 
ma. t/m za. tussen 08.00-20.00 
uur. Mijdrechtse Dwarsweg 
20 in Wilnis en Herenweg 36 in 
Vinkeveen. Beide adressen op 
zondag gesloten. 
Tel. 0297-778103
* Gevraagd:
Blik speelgoed van vóór 1960. 
Auto’s, schepen, treinen en 
motorrijders e.a. oud mecha-
nisch speelgoed. Defect geen 
bezwaar. 
Tel. 06-22885528
* Aangeboden:
Ervaren rijksgediplomeerde 
horlogemaker. Reparatieplaats 
voor mechanische uurwerken. 
Tel. 0297-564845
Te koop:
Kinderstep verstelbaar stuur 
inklapbaar €5,-. Kinderma-
tras past in kampeerbedje 
60x120x14 cm nieuw €10,-.
Tel. 0297-281750
Gevraagd:
Verzamelaar geeft eerlijke prijs 
voor uw lp’s en singeltjes pop 
beat rock muziek uit de jaren 50 
en 60. Tel. 06-12946730
Te koop:
Rubberboot 290 cm/1 paar 
peddels /tas met accessoires 
z.g.a.n.(1 maal gebruikt) in zak 
€45,- . Tel. 06-53776024
Te koop:
Sigarenplank €27,50, div.
wekkers €7,50 p/st, coca-cola 
zitzak nieuw €37,50 svp bellen 
tussen 18.00 en 19.00 uur. 
Tel. 06-38819380
Te koop:
Mountainbike €175,-, beccon 
4 pits oliestel compleet €45,-, 
bidstoel met rode velours bekl. 
€47,50 tussen 18.00 en 19.00. 
Tel. 06-38819380

Vermist:
Verloren omgeving Oude Dorp/
Amstelplein: gouden zegelring. 
Grote emotionele waarde. 
Tel. 06-10423044
Te koop:
Camping bedtje “ winnie 
the phoo * kleur blauw + 2 
matrasjes 1 dik 1 dun €25,-. 
Tel. 0297-521651
Te koop:
Bruine maxi cosi + verkleiner + 
zonneklep samen €15,-. Zwarte 
maxi cosi + zonneklep €7,50. 
Tel. 0297-521651
Te koop:
KLM-huisjes €9,50. Nw parasol 
2 mtr rond incl. voet €45,-. 
Spiegel met houten rand €25,-. 
Schilderijen €10,-. Verrekijker + 
tas €10,-. Tel. 0297-564561
Te koop:
Mooi batik uit Bali, hoogte 90 
cm, breed 75 cm, kleuren: rood, 
wit, blauw, geel, zwart. Prof. 
geraamd €15,-.
Tel. 0297-880255

Te koop:
Nieuwe oogst. zwarte/rodebes 
sap. jam braam/pruim/bes. 
v.a. €1,- p.pot. Leimuiderdijk 97 
Rijsenhout. Staat buiten, voor 
Kika. Tel. 0297-331433
Te koop:
Gebruikte olijfgroene, ruime, 
lederen tweezitsbank. Lengte 
160, diepte 75, rug hoogte 95 
cm. Prijs €50,-. Tel. 06-23467638

Te koop:
Twee persoons opklapbed 
z.g.a.n. 3 keer op geslapen, nu 
over gekocht bij morpheus in 
mijdrecht mt 140-200. €150,-. 
Tel. 0297-562938
Te koop:
Linnenkast-hang-leg met twee 
laden. Licht eiken overcom-
pleet. Nieuw 543. 1 jaar gebr. 
€150,-. Tel. 0297-561632
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Gemeente De Ronde Venen
Bevolkingsonderzoek 
borstkanker start
Alle vrouwen in de leeftijd van 50 t/m 
75 jaar ontvangen eens per 2 jaar een 
uitnodiging voor het bevolkingson-
derzoek borstkanker. Vanaf 9 augus-
tus 2017 kunnen vrouwen uit de Ge-
meente De Ronde Venen (woonplaat-
sen: De Hoef, Amstelhoek, Mijdrecht, 
Vinkeveen, Waverveen, Wilnis) weer 
meedoen. De gegevens van de vrou-
wen ontvangt Bevolkingsonderzoek 
Midden-West automatisch van de 
gemeente. Een goed georganiseerd 
onderzoek is een belangrijke manier 
om de sterfte aan borstkanker terug 
te dringen. Door het bevolkingson-
derzoek overlijden er elk jaar onge-
veer 850 vrouwen minder aan borst-
kanker.

Bevolkingsonderzoek
Het onderzoek bestaat uit het maken 
van röntgenfoto’s van de borsten. De 
foto’s worden gemaakt door speciaal 
opgeleide radiodiagnostisch laboran-
ten. Deelnemers ontvangen binnen 
2 weken een uitslagbrief. Het bevol-
kingsonderzoek is een momentop-
name en geeft geen volledige zeker-
heid. Ook kunnen niet alle gevallen 
van borstkanker vroegtijdig worden 
opgespoord. Bij klachten wordt ge-
adviseerd direct contact op te nemen 
met de huisarts. Het is belangrijk om 
regelmatig deel te nemen, ook als bij 
het vorige onderzoek geen afwijkin-
gen zijn gevonden. Deelname aan het 
onderzoek is vrijwillig en gratis.

Waar staat het 
onderzoekcentrum?
Locatie onderzoekscentrum: 
achter het Veenweidebad, 
Ontspanningsweg 1
3641 SV Mijdrecht 
Postcodegebieden: 1426, 1427, 3641 
t/m 3643, 3645, 3646 en 3648 
Aantal uitgenodigde vrouwen: 
ongeveer 6130

Veel voorkomende vorm van 
kanker
Borstkanker is een van de meest 
voorkomende vormen van kanker in 
Nederland. Ongeveer 1 op de 8 vrou-
wen in Nederland krijgt borstkanker. 
Door de ziekte in een vroeg stadi-
um op te sporen, wordt de kans op 
genezing aanzienlijk groter. Van el-
ke 1.000 onderzochte vrouwen is bij 
ongeveer 25 vrouwen aanvullend on-
derzoek nodig in het ziekenhuis om 
vast te stellen of werkelijk sprake is 
van borstkanker. Bij ongeveer 7 op de 
25 van de naar het ziekenhuis verwe-
zen vrouwen wordt inderdaad borst-
kanker vastgesteld.

Meer informatie
Meer informatie kunt u vinden op 
www.bevolkingsonderzoekmidden-
west.nl. U kunt ook bellen met de in-
formatielijn van Bevolkingsonderzoek 
Midden-West op telefoonnummer 
088 266 90 00, op werkdagen bereik-
baar van 9.00 tot 17.00 uur.

De Ronde Venen op weg 
naar 75% afval scheiden
Vervolg van de voorpagina.

In 2016 is het inwonerpanel van 
de gemeente De Ronde Venen 
gevraagd naar hun voorkeur 
voor maatregelen voor verbete-
ring van afvalscheiding. De ho-
ge respons maakt dat het on-
derzoek representatief is voor 
de inwoners van de gemeente. 
Meer dan de helft van de res-
pondenten (58%) denkt nog va-
ker en vollediger afval te kunnen 
scheiden. Van de vier genoemde 
maatregelen hebben ‘communi-
catie’ en ‘een lagere ophaalfre-
quentie’ de voorkeur ten opzich-
te van ‘omgekeerd inzamelen’ en 
‘afvalcontainers op naam’. Tij-
dens de inwoneravond over het 
scheiden van afval van 28 maart 
2017 heeft een groep van onge-
veer twintig mensen actief mee-
gedacht over de mogelijkhe-
den van afvalscheiding en de 
belemmeringen waar zij nu te-
genaan lopen. Veel tips en sug-

gesties voor gemeente en inwo-
ners kwamen daar uit voort. En 
er werd expliciet aandacht ge-
vraagd voor de verbeterde inza-
meling bij hoogbouw.

De voorgestelde maatregelen 
zijn het meest effectief
Uit onderzoek blijkt omgekeerd 
inzamelen (je restafval wegbren-
gen naar een (ondergrondse) 
container) 6% extra afvalschei-
ding oplevert. De kosten per 
huishouden stijgen dan echter 
met bijna € 21. Als de raad be-
sluit het restafval bij laagbouw 
een keer in de vier weken in te 
zamelen in plaats van een keer 
in de twee weken, levert dit juist 
geld op. De extra faciliteiten die 
het college voorstelt voor hoog-
bouw kosten geld. Maar al met 
al komt de gemeente met deze 
maatregelen - uiteraard mét in-
zet van inwoners - in 2020 tot 
bijna 75% afvalscheiding tegen 
lagere kosten.

Dirigenten doen examen 
met het KnA Orkest
Afgelopen zaterdagavond was het 
spannend in het muziekgebouw 
van KnA in Uithoorn. Een tweetal 
dirigenten mochten met medewer-
king van het KnA Orkest hun exa-
men directie afleggen. Thomas Eve-
leens en Niels Ket hebben in de af-
gelopen drie jaar de opleiding ge-
volgd bij Gerhart Drijvers. Ze heb-
ben zich veel theoretische kennis 
eigen moeten maken en daarnaast 
natuurlijk leren hoe een orkest ge-
leid moet worden. Hoe zorg je dat 
de verschillende secties op de juiste 
momenten sterker of zachter wor-
den, het leiden en begeleiden van 
de solisten en bovenal, hoe zorg 
je ervoor dat het orkest één ha-
monisch geheel wordt. Er werden 
drie stukken gespeeld: The witch 
and the saint, de Gloria Estafette 
en de Second suite in F. Twee to-
taal verschillende dirigenten; Tho-
mas was onstuimig maar ook zeer 

duidelijk in zijn leiding met af en toe 
een grapje tussendoor wist hij het 
orkest prima door de drie ingestu-
deerde stukken te leiden. Niels is 
juist een wat meer ingetogen diri-
gent, zachter in zijn bewegingen en 
verbaal minder aanwezig maar ook 
hij heeft het orkest prima geleid. 
Beide heren zijn dan ook geslaagd! 
Dit was het laaste evenment voor 
het KnA Orkest van dit seizoen. Nu 
even een zomerstop maar het be-
stuur is al weer druk met de voor-
bereidingen voor het nieuwe sei-
zoen. Om te beginnen is er op 4 
september een informatieavond 
van de Middelbare Muziek Mees-
ters. Een project bedoeld om juist 
oudere muzikanten (weer) aan 
het spelen te krijgen. Het eerst-
volgende concert van het orkest 
staat gepland op 17 september 
aan de Wilhelminakade. Meer info:  
www.kna-uithoorn.nl 

Zomerfeest bij Solidoe 
Peuteropvang Zijdelwaard
Een zomerfeest terwijl het giet van 
de regen? Voor de peuters van De 
Vuurvliegjes en ’t Overstapje uit Uit-
hoorn, was dat vorige week geen 
probleem. Spelletjes kun je namelijk 
ook prima binnen doen. De peuters 
hebben zich enorm vermaakt met 
allerlei leuke activiteiten zoals ring-
werpen, sjoelen, eendjes vangen, 
kleien en kleuren. Voor de durfallen 
was er zelfs een grote springkussen 
en een klim en glij parcours. Je kon 
ook een mooie vlinder of een stoe-
re spin op je gezicht laten schmin-
ken. Aan het eind van de ochtend 
kwamen de papa’s en mama’s om 
het feest af te sluiten met een pick-
nick. Want ook dat kan gewoon lek-
ker binnen. Het was misschien niet 
zo zomers op ons zomerfeest, maar 
de pret en gezelligheid zal nog lang 
herinnerd worden.

Sloopwoningen blijven nog 
even bewoond
Vervolg van de voorpagina.

En indien het traject langer duurt 
gaat het college dan de woning-
corporatie ook aanspreken en ver-
volgens ook toezien op het onder-
houd van de buitenruimte om ver-
dere verpaupering te voorkomen?”
Wethouder Bouma geeft in zijn be-
antwoording aan dat Eigen Haard 
nog geen aanvraag tot slopen heeft 

ingediend. “Reden is dat de woning-
corporatie op dit moment nog aan 
het inventariseren is waarbij naar 
alle projecten en mensen wordt ge-
keken die daarbij uitgeplaatst moe-
ten worden in combinatie met de 
beschikbare woonruimte. Wij heb-
ben Eigen Haard geadviseerd dit 
eerst goed uit te zoeken. Dan volgt 
daar een planning op en kan beke-
ken worden wat verantwoord is om 

te gaan schuiven met mensen naar 
een andere woning. Dit is ook ver-
teld aan het bewonerscomité en die 
moeten er dus vanaf weten. Wat be-
treft de verpaupering: Eigen Haard 
heeft wel een hovenier opdracht 
gegeven om het groen bij te hou-
den. Maar ik wel het nog wel een 
keer meenemen in het overleg om 
er extra aandacht aan te schenken 
zodat de omgeving leefbaar blijft.” 

Aldus wethouder Bouma die ver-
der aangeeft de betreffende wonin-
gen niet meer in aanmerking komen 
voor herhuisvesting van mensen die 
noodgedwongen naar een ande-
re locatie (en dus naar deze sloop-
woningen) zouden moeten verhui-
zen. “De druk is heel hoog, we heb-
ben veel mensen om te herhuisves-
ten. Er wordt minder verhuisd dus 
de doorstroming is ook lager. Dat is 
knellend en daar moeten we oplos-
singen voor bedenken. Er moet echt 
eerst gedegen onderzoek gedaan 
worden en daar moet een helder to-
taalplan uitkomen anders lopen we 
vast.” Een termijn waarop de voor 
sloop bestemde woningen tegen de 
grond gaan werd niet gegeven.

Nieuwbouw Molenhof 
kan eindelijk van start
Na acht jaar van overleg, het orga-
niseren van informatie avonden, be-
zwaarschriften behandelen en te-
gemoet komen aan de wensen van 
omwonenden en niet in de laatste 
plaats aan die van Hoogvliet Beheer, 
mag laatstgenoemde nu eindelijk 
aan de slag aan de Dorpsstraat en 
de Kerklaan. Dat gebeurt na de zo-
mervakantie op 1 september met het 
slopen van de oude opstallen. Ver-
volgens wordt het terrein bouw-
rijp gemaakt om daarna met nieuw-
bouw te beginnen. Wanneer dat zal 
zijn is nog niet bekend (gemaakt). 
Het bericht dat er gesloopt en ge-
bouwd mag worden werd vorige 
week door de gemeente naar buiten 
gebracht. De (aangepaste) nieuw-
bouw zal bestaan uit 350 vierkante 
meter aan winkelruimten op de be-
gane grond met daarboven 10 ap-
partementen die alle inmiddels ver-
kocht zijn, parkeerfaciliteiten voor 
70 auto’s op maaiveldniveau plus die 
voor bewoners van de nieuwe wo-
ningen. Aan de Kerklaan staat een 
voorziening voor een Hoogvliet su-
permarkt op de nominatie van 1.500 
vierkante meter. Nieuwbouw is ook 
van toepassing op de huidige woon-
locatie van de familie Van Beek. Er 
komt een nieuw huis in de plaats 
van het bestaande. Na jaren van ge-
steggel gaat het dus eindelijk van 
start. Eerder dit jaar liet directeur 
Cor-Jan Schreuder van Hoogvliet 
Beheer al doorschemeren dat als 
het moment suprême daar was hij 

een fles champagne zou opentrek-
ken. Dat kan hij dus nu gaan doen! 
Proost en succes met de aanloop 
naar de nieuwbouw. Daar zal het 
centrum van Mijdrecht echt van op-
knappen, naast de inmiddels al aar-
dig gevorderde renovatie van win-
kelcentrum De Lindeboom. Ieder-
een in Mijdrecht mag zich verheu-
gen in het gegeven dat er onderne-
mers zijn die brood zien in renovatie 
en nieuwbouw van winkels en wo-
ningen in het centrum van Mijdrecht 
en dat ook realiseren, ook al kost het 
jaren van geduld en soms ergernis. 
Fijn dat men voet bij stuk heeft ge-
houden en de gemeente hen de hel-
pende hand heeft toegestoken. Vol-
gens een woordvoerder van de ge-
meente zijn de laatste beletselen 
in de vorm van zienswijzen en be-
zwaarschriften recentelijk afgehan-
deld en opgelost. De omgevings-
vergunning is daarmee onherroepe-
lijk geworden. De sloop van de oude 
opstallen zal ongeveer tien weken in 
beslag nemen. Daarna kan het ter-
rein bouwrijp worden gemaakt voor 
nieuwbouw. De planning is dat die 
eind 2018, begin 2019, zal worden 
afgerond en opgeleverd. Als dat 
laatst het geval is zijn er bijna tien 
jaar voorbij gegaan om het project 
te realiseren waarmee het onderne-
mersgeduld van Hoogvliet Beheer 
wel op de proef is gesteld. De ver-
keersafwikkeling zal gewoon via het 
Hofland, Dorpsstraat en de Kerk-
vaart vice versa plaatsvinden.

De oude opstallen rond Passage Molenhof worden in september gesloopt
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CARS 3
Door een nieuwe generatie razendsnelle 

racers komt de legendarische carrière van 

Bliksem McQueen onverwachts tot een 

einde. 

Verslagen, maar vastberaden om terug te keren 

naar zijn geliefde sport, heeft hij de hulp nodig 

van de enthousiaste, jonge race technicus Cruz 

Ramirez. Samen met haar - en de hulp uit andere, 

onverwachte hoeken - wil Bliksem laten zien dat 

#95 nog lang niet klaar is met racen. En dit wil hij 

bewijzen in de allergrootste arena van de Piston 

Cup tot nu toe! Geregisseerd door Brian Fee (verant-

woordelijk voor de storyboard van Cars en Cars 2) en 

geproduceerd door Kevin Reher (Een Luizenleven).

Cars 3 (3D/NL) kijk je vanaf €7,50 per persoon in 

Bioscoop Aalsmeer.

22.07
Andre Rieu’s 
Maastricht concert

23.07
Andre Rieu’s 
Maastricht concert

08.08
Seniorenvoorstelling
Een Echte Vermeer

AGENDA

NU IN DE BIOSCOOP
    
www.studiosaalsmeer.nl

Vakantie Bijbelclub was 
weer een geweldig feest
Bijna 200 kinderen hebben de blau-
we tent in het Speelwoud afgelopen 
week opgezocht. Wat een opkomst! 
En wat een geweldig programma. 
Iedere dag een kinderochtend met 
veel zingen, een bijbelverhaal en 
een leuke knutsel. Ook in de mid-
dagen was er van alles te doen: Een 
spelletjesmiddag, een vrouwenmid-

dag, een kindertheater, pannenkoe-
ken eten met de ouders en ook nog 
een echte bootcamp op vrijdag. Su-
per stoer! Ook de avonden wer-
den goed bezocht. Veel tieners gin-
gen de uitdaging aan met ‘wie is de 
mol?’ En dat dit allemaal beslist de 
moeite waard was, bewijzen de fo-
to’s wel.

Met dit warme weer zoeken veel 
mensen verkoeling in het water. Bij 
de Wilhelminakade wordt regelma-
tig gezien dat mensen tussen de bo-
ten in de Amstel door zwemmen. Het 
gevaar om onder een varende boot 
terecht te komen of geraakt te wor-
den door de schroef van de motor is 
hierbij aanwezig. Ook is gezien dat 
bij de busbaan jeugd van de brug-
gen in het water springen. Let er 
echter op dat er veel spullen in het 
water worden gegooid en gedumpt. 

Natuurlijk blikjes en papier, maar 
ook fietsen, brommers en andere 
grote spullen. Vorige week heeft de 
politie met behulp van de gemeente 
een vuilcontainer uit het water ge-
haald. Het is dus echt niet zo ver-
standig om in het water te springen, 
zonder te kunnen zien wat er onder 
water ligt. De politie raadt aan vooral 
voorzichtig te zijn en zeker niet zo-
maar het water in te springen. Op 
deze manier verkoeling zoeken, kan 
heel verkeerd aflopen!

Voorzichtig in/op het water!



in de regioOp zoek naar werk job

Gratis kabaaltJE
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels T
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen naar:
Weekblad de Nieuwe Meerbode
Anselmusstraat 19 - 3641 AM Mijdrecht
of gewoon digitaal lekker vanaf de bank via www.meerbode.nl 

GRATIS kAbAALTjES WORDEN GEPLAATST
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- 
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

2/3

vacature

Interesse? Mail werken@bosmanvanzaal.com 

www.bosmanvanzaal.com

Monteur 
Buitendienst

vacature

Interesse? Mail werken@bosmanvanzaal.com 

www.bosmanvanzaal.com

Calculator 
Teeltsystemen

Wegens uitbreiding van de werkzaamheden zijn wij op zoek naar een:

Werkvoorbereider/ 
calculator 40/uur

allround timmerman 40/uur

Kijk voor meer informatie op: www.bouwbedrijf-wendelgelst.nl

AUTOSCHADEHERSTELLER
MET TECHNISCHE ERVARING

Wij zijn op zoek naar een autoschadehersteller met technische 
ervaring om  ons team te versterken. Heb je geen 9 tot 5 mentaliteit 

en hou je van aanpakken, dan zijn wij op zoek naar jou.
Ben je geïnteresseerd bel dan voor een afspraak.

Automobiel en Schadebedrijf Bakker
Constructieweg 15  •  3641 SB Mijdrecht  

info@autobedrijf-bakker.nl  •  0297-255838

De Spelt bedrijven te 
Nieuwveen hebben 
een gevestigde naam 
in de grond-, weg- en 
waterbouw alsmede 
op het gebied van 
sloopwerkzaamheden, 
afvalinzameling, 
bodem- & 
grondwatersanering 
en leverancier van 
menggranulaat.

www.spelt.nl

Wij zoeken voor ons team een:

BIJRIJDER
VUILNISWAGEN

om onze inzamelroutes te 
begeleiden.

Kandidaten voor deze functie 
kunnen mailen of schrijven naar 

de afdeling personeelszaken t.a.v. 
R.P. Spelt, Blokland 18, 2441 GG 

Nieuwveen, Tel. 0172-536130
e-mail: werkenbij@spelt.nl

De Spelt bedrijven te 
Nieuwveen hebben 
een gevestigde naam 
in de grond-, weg- en 
waterbouw alsmede 
op het gebied van 
sloopwerkzaamheden, 
afvalinzameling, 
bodem- & 
grondwatersanering 
en leverancier van 
menggranulaat.

www.spelt.nl

Wij zoeken ter uitbreiding
van ons team een:

MEDEWERKER 
PERSONEELSZAKEN

Kandidaten (m/v) voor deze 
functie kunnen mailen of schrijven 
naar de afdeling personeelszaken

t.a.v. R.P. Spelt
Blokland 18, 2441 GG Nieuwveen,

 Tel. 0172-536130 
e-mail: werkenbij@spelt.nl

Breewel Bedrijfswagen Service BV is een zelfstandig opererende werkmaat-
schappij binnen Breewel Holding BV. Breewel Bedrijfswagen Service BV levert 
full-service van carrosserie tot koelinstallatie aan het eigen wagenpark en 
voor derden. Breewel Bedrijfswagen Service BV is aangesloten bij Top Truck B.V. 
Nederland en is gevestigd in Mijdrecht. 

Wegens uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar enthousiaste 
collega’s:

Bedrijfsautotechnicus FT/PT

Profiel: 
Je hebt aantoonbare ervaring in soortgelijke functie, daarnaast ben je 
in het bezit van een relevant diploma eventueel aangevuld met APK 1. 

Leerling Bedrijfsautotechnicus 

Profiel:
Je bent (bijna) in het bezit van een VMBO-diploma (bij voorkeur 
sector techniek) en je wil graag de MBO -opleiding Bedrijfsauto-
technicus niveau 2 gaan volgen.

Wat bieden wij: 
Wij bieden jou een goed salaris, ruimte voor persoonlijke ontwikke-
ling, afwisseling van werkzaamheden, enthousiaste collega’s en een 
informele werksfeer.

Wil je bij ons aan de slag? Stuur dan jouw sollicitatie met CV naar  
pverbruggen@breewel.nl

Of wil je meer informatie over de vacature neem dan contact op met 
Jan Wouter Pater, Werkplaatsmanager, te bereiken op 076-5960059.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Voor versterking van ons team zijn wij op zoek naar een fulltime

WERKVOORBEREIDER/
CALCULATOR

Wij zoeken iemand met de volgende capaciteiten:
•	 Ervaring	in	de	bouw	als	werkvoorbereider/calculator
•	 MBO	diploma	of	MBO	denkniveau
•	 Zelfstandig	werken
•	 Werken	in	teamverband

 tevens zijn wij op zoek naar een

(ALLROUND) METSELAAR 
Bouwbedrijf	 Gebr.	 Van	 Scheppingen	 BV	 is	 een	 bedrijf	 dat	 reeds	
generaties	 lang	bestaat.	Wij	bestaan	uit	een	klein	team	met	ge-
motiveerde	werknemers	en	zijn	gericht	op	nieuwbouw,	verbouw	
renovatie	en	onderhoud.
	
In	verband	met	onze	bouwvakvakantie	kunt	u	het	beste	uw	sol-
licitatie	richten	aan	johan@scheppingenbouw.nl	
Na	14-8-2017	kunt	u	ook	telefonisch	contact	opnemen,	ons	tele-
foonnummer	is	0297-281369.	Wij	nemen	na	onze	bouwvakvakan-
tie	contact	met	u	op.

Bouwbedrijf Gebr. van Scheppingen BV
Bozenhoven 135
3641 AE MIJDRECHT
www.scheppingenbouw.nl
	

Inter M. (werving en selectie van tandheelkun-
dig personeel) vraagt voor een tandartspraktijk 
in Aalsmeer een

tandartsassistente
voor 3 dagen per week

Wij vragen:
•	 goede beheersing van de Nederlandse taal
•	 hulpvaardig
•	 teamspirit
•	 goede omgang met patiënten
•	 betrokken
•	 snel kunnen schakelen
•	 vaardig met computer
•	 enthousiasme voor het vak

Wij bieden
een prettige werkomgeving en fijne samenwer-
king binnen een gemotiveerd en gedreven team.

Stuur een e-mail met CV en pasfoto
naar info@interm.nl. 

Voor informatie over deze functie:
06-55307505 (Mickey van Gendt).

Aangeboden:
Lieve poesjes zoeken goed 
tehuis. Alle kleuren, geen rood. 
Tel. 0297-594670 na 16.00 uur
Te koop:
Pauwstaart duiven, kleur wit 
€25,- p.p. 
Tel. 0297-520180 na 20.00 uur
Te koop:
3 kittens, €50,- p.st. Grote reis-
mand €25,-. 
Tel. 06-57156172
Gevraagd:
Stevige damesfiets. 
Tel. 06-83222828
Gevraagd:
Gevraagd gratis leg puzzels, . 
Tel. 06-51155631
Te koop:
Boerenbond servies. 38 onder-
delen. Merk villeroy en boch. 
t.e.a.b. Tel. 0297-563461
Te koop:
Ong 5 m3 boomhout; wel 
gezaagd, niet gekloofd (popu-
lieren en coniferen) €50,-. 
Tel. 0297-264807
Aangeboden:
Glazen jampotjes met deksel, 
gratis afhalen. Tel. 0297-263354
Te koop:
Campingtafel crespo 100x70 
verstlb. poten €30,-. 
Tel. 06-40701567

Te koop:
1 persoon slaapzak blauw 
€15,-. Schoolbureautje voor 
inktpotje + stoeltjes €17.50,-. 
Tel. 0294-293157
Te koop:
Vlotte nette jongenskleding mt. 
80 86 98 104 110 116 122 en 128 
€1,-. Ook schoenen, sokken etc. 
Tel. 0297-281750
Te koop:
Busfiets bato 28 inch terug-
traprem led verlichting €30, 
driade zuil luidspreakers €50,-. 
Tel. 0297-786546
Te koop:
4 zomerbanden arrowspeed 
cp661 175/70 r14 84t i.pr.st. 
€30,-. Tel. 06-53393489
Te koop:
80 suske’s en wiske’s tegen elk 
aannemelijk bod. 
Tel. 06-23978870
Te koop:
Batavius damesfiets 21 versnel-
lingen i.z.g.st. €325,-. 
Tel. 06-43740786
Te koop:
Twee schumann bordjes. Tien 
hoekig rand opengewerkt. 
Diameter 21 cm. 
Tel. 0297-563461
Gezocht:
Antieke marklin speelgoed. 
Tel. 0297-778469

Te koop:
Open boekenkast/stellingkast 
beukenkleurig €35,-. Twee 
2-zits bankjes grijs €50,-.  
Tel. 06-12935536

Te koop:
Puzzels 1 x gelegd z.g.a.n., 
merken Ravensburger, Jumbo 4 
voor €10,-. 
Tel. 0297-569129

Te koop:
Overwelfde kattenmand van 
bruine wilgenteen in goede 
staat €20,-.  
Tel. 0297-283036



DEEN Uithoorn: Legmeerplein 18

Veel winkels zijn op zondag open. Kijk voor de openingstijden op deen.nl

ACTIES ZIJN GELDIG VAN DONDERDAG 20 JULI T/M ZONDAG 23 JULI

Sisi of Sourcy kids drinkpakjes
alle soorten
6-pack

Rode bessen  
bak 500 gram

Marques de Riscal 
Vina Collada Rioja
Spaanse wijn
� es 75 cl.

5.00

A
ct

ie
p

ri
js

 p
er

 li
te

r 
6.

67

  

Amstel pils blik 50 cl.  
tray 24 blikken

DEEN Mexicaanse tortilla’s  
schaal 2 stuks

Hak appelmoes, rode bieten schijven,
witte bonen, bruine bonen, kapucijners, 
sperziebonen of worteltjes
pot 370 ml.

2.00

  

  

DEEN gekruide entrecôte
250 gram

Calvé pindakaas
alle soorten
pot 350 gram

Hertog mini’s of Ola mini viennetta  
per stuk

ROBUUST
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24 blikken

14.00

bak 500 grambak 500 grambak 500 grambak 500 grambak 500 grambak 500 grambak 500 grambak 500 grambak 500 grambak 500 gram
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pot 370 ml.
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Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden.

1.00
DIEPVRIES

Tip: DEEN witte of 100% 
volkoren puntjes                  

2 zakken à 6 stuks 
voor € 1,50.
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250 gram




