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BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2

UITHOORN

gaat u voor 
goedkoop of kiest 
u voor kwaliteit?

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Big L. Maak je keuze
G-Star  Wrangler  Garcia  Pall Mall  Only

Nudie jeans  Cars  Esprit  Vila

FINAL SALE

kOrtING
70%

OP EEN GrOOt dEEL VAN dE

zOMErCOLLECtIE

zijdstraat 61, Aalsmeer, 
tel 0297-321177
www.bigl.nl

Openingstijden: 
Maandag 12.30-18.00 uur
dinsdag t/m donderdag 10-18.00 uur  
Vrijdag 10-21.00 uur 
zaterdag 10-17.00 uur

hErEN, dAMES EN kIdS

Wat vindt u: moet de begraafplaats blijven of niet?

Laat u horen... steun de nabestaanden 
die vechten voor het behoud
Uithoorn – “Het is toch echt niet 
te begrijpen, dat een kerkbestuur 
zoiets doet! Hebben ze dan hele-
maal geen gevoel meer in hun lijf? 
Zomaar even besluiten dat je een 
kerkhof gaat ruimen. Respect voor 
de doden hebben ze niet en mede-
leven met de nabestaanden heb-
ben ze blijkbaar nog nooit van ge-
hoord. En dan, het allemaal precies 
plannen in de grote vakantie. Lek-
ker makkelijk. Tachtig procent van 
de mensen op vakantie en op 1 au-
gustus het kerkhof sluiten en dan in 
september de grafstenen eraf halen. 
Nou, geloof me, dat gebeurt niet. Al 
moet ik me aan het hek vastmaken, 
ze beginnen niet begin september. 
Ze stellen het maar eerst eens een 
jaartje uit, zodat iedereen er ken-
nis van kan nemen en in de gele-
genheid wordt gesteld om te bezien 
wat zij/hij wil, maar zomaar even de 
boel afbreken... oh nee, over mijn 
lijk.” Aan het woord Bertus Smit uit 
Mijdrecht. Zelf geboren in Uithoorn 
en op het kerkhof aan het Zijdelveld 
in Uithoorn vecht hij voor het be-
houd van het graf van onder ande-
ren zijn opa en oma, maar ook vecht 
hij voor de vele nabestaanden die 
nog niet eens weten wat er aan de 
hand is. Het R.-K. kerkbestuur (het-
zelfde bestuur dat ook de kerk aan 
de Schans wil laten afbreken) heeft 
maar even bepaald dat dit prach-
tige oude kerkhof aan de Zijdel-
veld in Uithoorn leeg moet. Het is 
een prachtig onderhouden kerkhof, 
waar dagelijks mensen hun overle-
den dierbare(n) komen bezoeken. 
En waarom moet het weg? Gewoon, 
ze willen er woningen bouwen, zo 
wordt er gefl uisterd. Wat vindt u: 
moet dit prachtige kerkhof verdwij-
nen (zie elders in deze krant een 
uitgebreide fotoreportage over het 
kerkhof) en laat het ons weten. Laat 
uw mening horen. Niet anoniem, 
daar hebben we niets aan. 

Bertus Smit bij het graf van zijn opa 
en oma: “ik hoop dat ik dit graf kan 
laten waar het is, maar geef mij in ie-
der geval de tijd en de kans een op-
lossing te vinden.”

Onze kat is vermist. Hij heet Garfi eld en is 2 jaar oud. Garfi eld heeft een 
witte vacht met grijze vlekken en een hartje op de zijkant van zijn rug. 
Hij woont aan de Drechtdijk in De Kwakel. Mocht u weten waar hij is, laat 
het ons weten. We missen hem enorm. 
Ons telefoonnummer is 0297-562805.

POES VERMIST

Kapvoorstel van de baan

Platanen aan de P.C. Hooftlaan
worden toch niet gekapt
Uithoorn – Afgelopen week schreef 
de heer J.J. van Veen, ex buurtbe-
heerder ons het volgende: “De af-
gelopen weken was de P.C. Hooft-
laan weer in het nieuws. Er wordt 
dan vaak gezegd dat de werkgroep 
voorgesteld heeft om de platanen 
te vervangen. Het is echter niet de 
werkgroep die het voorstel tot ver-
vanging van de platanen heeft ge-
daan maar de gemeente, in dit ge-
val de afdeling projecten. De afde-
ling projecten heeft dit voorstel ge-
daan terwijl zij geweten moet heb-
ben dat binnen de afdeling Leefom-
geving het vervangen van de pla-
tanen onbespreekbaar was. Ik heb 
dat reeds eerder uitgebreid belicht 
in een stukje in de krant. Toen daar-
na de bewoners, zonder vooraf be-
werkt te zijn en met minimaal een 
week bedenktijd, hun enquête in-
vulden, kwam daar tot grote schrik 

van de gemeente het vervangen van 
de platanen als eerste keus uitrol-
len, met de notitie dat er volwassen 
bomen voor in de plaats moesten 
komen. Dus absoluut geen manipu-
latie. Binnen een week nadat het re-
sultaat van de enquête bij de afde-
ling projecten binnen was werd het 
project gestopt. Geen bericht naar 
de werkgroep, geen bericht naar 
de bewoners, het project ter ver-
vanging van de platanen was dood. 
Enige maanden later, midden in de 
vakantieperiode 2008, werd door 
projecten een nieuw voorstel gelan-
ceerd dat niet door de werkgroep 
is besproken. De gemeente moest 
nu haar eigen plan stoppen door 
de platanen ‘Waardevol’ te verkla-
ren! Bovendien werden de bestaan-
de tegenstellingen in de straat uit-
bundig gebruikt om de platanen te 
behouden. 

De afdeling projecten kon ook we-
ten dat niet ‘herinrichten’ maar ‘her-
straten’ in de gemeentelijke plan-
nen stond. Het project startte met 
herstraten en werd geleidelijk her-
inrichten. Daarom kon projecten 
ook niet aan de bewoners vertellen 
waarom 2,25 meter voetpad ingele-
verd moest worden in een laan waar 
veel voetgangers wandelen of naar 
winkelcentrum Zijdelwaard gaan. 
Nu wordt aan de noordelijke zijde 
half op het voetpad geparkeerd en 
is de rijbaan niet op volle breedte 
bruikbaar, maar dat maant de auto-
mobilisten juist tot opletten en ge-
beuren er geen ongelukken. Er zijn 
straten in de nabijheid zoals de re-
centelijk herstrate Brederolaan en 
de Tesselschadelaan waar ook au-
to’s op elkaar moeten wachten bij 
het passeren. In de voorstellen is er 
slechts een ‘postbodepaadje’ aan de 

Automobilist mist deur 
van garage
Uithoorn - Zaterdagmiddag rond 
12.00 uur is op de Brunel een auto-
mobilist met de zijkant van zijn au-
to tegen een garagemuur gereden. 
De auto kwam tegen de hoek van 
de garage aan en maakte aanzienlij-
ke schade. De brandweer werd op-
geroepen maar kon weinig actie on-

dernemen. Wel moest de muur ge-
stut worden. 
Deze garagemuur krijgt het de laat-
ste weken wel te verduren. Hij was 
net weer gerepareerd van een aan-
rijding twee weken geleden. 

 Foto: Ronald van Doorn

“solleveld’

UW ADRES VOOR 
DE MOOISTE FOTO’S 

EN PASFOTO’S

Dorpsstraat 20
1421 AT UITHOORN

TEL.: 0297-569222

noordzijde en kunnen boodschap-
penwagens elkaar aan de zuid-
zijde moeilijk passeren. In de door 
de gemeente genoemde breedten 
worden de sluitsteen en de trottoir-
band in de breedte meegerekend 
en houdt men geen rekening met 
overhangend groen en lantaarnpa-
len. Met andere woorden, het wordt 
een voetgangers uiterst onvriende-
lijke en een voor auto’s vriendelijke 
straat en dat terwijl het verkeer in de 
straat minimaal is.
En dan hebben we het nog niet eens 
over de bewoners in de wijk van wie 
ongeveer 20% ouder dan 70 jaar is 
en van wie enkelen rollators gebrui-
ken. Door al het gesjoemel over de 
laatste 18 maanden is de sfeer in 
de straat compleet verziekt en dan 
durft projecten nog met een voorstel 
van een straatfeest te komen!! 

Het is te hopen dat Burgemeester 
en Wethouders de wijsheid op kun-
nen brengen hun goedkeuring aan 
de herinrichting te onthouden zodat 
de straat in bestaande maat- en uit-
voering kan worden herstraat”, al-
dus de heer van Veen. 

U kunt dit doen door ons 
te schrijven: 
Redactie Nieuwe Meerbode, 
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht 
of mailen: 
redactieuithoorn@meerbode.nl 
of vul onderstaande bon in:



WERK IN 
UITVOERING

LOPENDE
PROJECTEN

Lopende projecten
• Aansluiting Randweg-Legmeer-

dijk permanent afgesloten
• Grootschalige renovatie buiten-

ruimte Europarei
Meer informatie (of uitgebreide toe-
lichting) over de lopende projecten 
kunt u vinden op de website: www.
uithoorn.nl/actueel/werkinuitvoering.

WERKZAAMHEDEN 
AMSTERDAMSEWEG

De Alliantie N201 is 13 juli begon-
nen met de werkzaamheden op de 
Amsterdamseweg in de gemeen-
te Uithoorn. Dit houdt in dat er zand 
wordt aangebracht op het nieuw aan 
te leggen tracé tussen de Holland-
se Dijk en de Amsterdamseweg. 
Gedurende een periode van circa 
twee weken vinden er zandtranspor-
ten plaats, waarbij er ongeveer 10 
vrachtwagens per uur via de Zijdel-
weg, Wiegerbruinlaan en de Amster-
damseweg heen en weer rijden. Er 
kan hierdoor overlast ontstaan.

FIETSPAD LANGS RAND-
WEG (AMSTELVEEN) 
AFGESLOTEN

Het fietspad langs de Randweg in 
Amstelveen is sinds 6 mei in ver-
band met de aanleg van de N201 af-
gesloten. De afsluiting duurt waar-
schijnlijk tot juni 2011 als de nieu-
we N201 is aangelegd. Fietsers die 
via de Randweg naar de Legmeer-
dijk (en v.v.) willen, kunnen kiezen uit 
de volgende twee omleidingen: De 
Randweg via de Noorddammerweg 
naar de Legmeerdijk en v.v., of de 
Randweg via Poelweg, N201 naar 
de Legmeerdijk en v.v. De afsluiting 
is nodig vanwege de aanleg van de 
N201. Ter plaatse van de Legmeer-
dijk worden terpen aangelegd

BOUWPROJECT 11     
APPARTEMENTEN IN 
CENTRUM  DE KWAKEL

Op de hoek van de Drechtdijk en    
Boterdijk bouwt de fi rma Bot Bouw 
11 appartementen. In het eerste 
kwartaal van 2010 is de oplevering 
van de appartementen gepland. 
Meer info: Bot Bouw, Cor van der 
Linden, tel.: 06-52092090.

RENOVATIE BUITEN-
RUIMTE BRIANDFLAT/
COUDENHOVEFLAT

Vanaf dit voorjaar is de gemeente 
bezig de buitenruimte op te knappen 
aan de noordzijde van de Briandfl at 
en rond de Coudenhoveflat en ba-
sisschool De Tweemaster. De par-
keerterreinen worden herstraat en 
de openbare verlichting opgeknapt. 
Alle onderbeplanting wordt vervan-
gen en er komen nieuwe bomen op 
de parkeerplaatsen en achter de 
Coudenhovefl at. De bestratingwerk-
zaamheden gaan tot en met de zo-
mer duren. Daarna volgt het opknap-
pen van de gazons. De beplanting 
wordt geplaatst tijdens het plantsei-

zoen, dat loopt vanaf november tot 
maart.

AFSLUITING N201 
TUSSEN VINKEVEEN 
EN DE A2

Vanaf 24 juli (20.00 uur) tot 17 au-
gustus (05.00 uur) is een gedeelte 
van de provinciale weg N201 afge-
sloten voor al het doorgaande ver-
keer. Het betreft het gedeelte tus-
sen de kruising met de N212 (ir. 
Enschedeweg), Vinkeveen en de 
A2, afrit Vinkeveen (afrit 4). Omdat 
er dag en nacht wordt gewerkt, 
geldt de afsluiting alle dagen van 
de week en 24 uur per dag.

Waarom?
De afsluiting is noodzakelijk voor de 
uitvoering van groot onderhoud door 
de provincie Utrecht op de N201 en 
de werkzaamheden van Rijkswa-
terstaat. Tijdens het groot onder-
houd krijgt de weg ook een aange-
paste, duurzaam veilige inrichting.
De onderhoudswerkzaamheden van 
de provincie zijn afgestemd met de 
werkzaamheden van Rijkswater-
staat die bezig is met de verlegging 
en de verbreding van de A2. Gelijk-
tijdig met de werkzaamheden van de 
provincie Utrecht aan de N201 wordt 
het oude viaduct van rijksweg A2 
over de Geuzensloot gesloopt.

Omleidingroute
De omleidingsroute loopt via de 
N212, de N401 en de A2, afrit Breu-
kelen (afrit 5). Voor het vrachtver-
keer tussen Aalsmeer/Uithoorn en 
Rijksweg A2 is een adviesroute aan-
gegeven via de A2 en de A9.

Bereikbaarheid
• Het fi etspad langs het afgesloten 
 werkvak blijft beschikbaar.
• Het centrum van Vinkeveen is 
 bereikbaar via de omleidingen, 
 vanaf het kruispunt N212-N201. 
 Personenauto’s en openbaar 
 vervoer kunnen vanaf dit kruis-
 punt het centrum bereiken.
• Bewoners langs de N201 
 kunnen hun perceel ook via dit 
 kruispunt bereiken. Vracht-
 verkeer is niet toegestaan op dit 
 afgesloten wegvak tot aan de 
 Herenweg.  
• ‘Golden Tulip’ en de Groen-
 landsekade zijn bereikbaar via 
 de A2, afrit Vinkeveen (afrit 4).
• De doorgang van de hulp-
 diensten langs het werkvak is te 
 allen tijde gegarandeerd.

Wijziging busroutes
Op het betreffende traject rijden drie 
buslijnen van Connexxion: lijn 126, 
130 en 121. Tussen 24 juli en 17 au-
gustus zal Connexxion met een aan-
gepaste dienstregeling rijden. 
• Lijn 126 gaat rijden via de Baam-
 brugse Zuwe. 
• Lijn 130 volgt de omleidingsroute 
 via de N212 - N401 - A2, vice 
 versa.
• Lijn 121 rijdt de normale route 
 tussen Hilversum en Loenen 
 Kerklaan om vervolgens via de 
 N201 en de A2 naar Breukelen 
 te rijden.

Nadere informatie
T (030) 258 38 88 (infonummer 
 wegwerkzaamheden provinciale 
 wegen Utrecht)
E wegwerkzaamheden@
 provincie-utrecht.nl
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A L G E M E N E  I N F O R M A T I E
Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
Ma. t/m do. 8.30-17.00 uur
Vrijdag 8.30-12.30 uur

Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
Maandag 8.30-12.00 uur
Dinsdag 8.30-12.00 uur
Woensdag 8.30-12.00 uur
  12.30-16.30 uur
Donderdag 8.30-12.00 uur
  18.00-19.30 uur
Vrijdag 8.30-12.00 uur
Op afspraak
Dinsdag 12.30-16.30 uur
Donderdag 12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienstver-
lening kunt u ook bellen met Pu-
bliekszaken: 0297-513111.

Loket Wonen Welzijn 
en Zorg (WWZ)
Openingstijden
ma. t/m vr. 08.30-12.30 uur
Telefoon: 0297-513131. 
E-mail: loketwwz@uithoorn.nl

Wilt u de burgemeester of één 
van de wethouders spreken? 
U kunt dan een afspraak maken 
met hun secretaresse te bereiken 
op 0297 513 151. Maar u kunt ze 
ook direct een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen: 
burgemeester.groen@uithoorn.nl 
wethouder.verheijen@uithoorn.nl 
wethouder.oudshoorn@uithoorn.nl 
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt 
u alleen nog op afspraak terecht. 
Voor een afspraak kunt u bellen 
met Publiekszaken: 0297-513111. 

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

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

Alarm
Centrale telefoonnummers 
van diverse hulpdiensten: 
- Ambulancevervoer, 
 brandweer, politie: 112 
- Politie niet-spoedeisend: 
 0900 8844 
- Storingsnummer brandweer 
 (centrale): 0297 565656 
- Huisartsen spoedgevallen 
 overdag: 0297 531111
- Huisartsen spoedgevallen 
 ’s avonds en in het weekend: 
 020 4562000 

In het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op: 
-  Radio Noord-Holland: 88.9 
 MHz ether en 93.1 MHz kabel
-  Radio 1: elk heel uur 
 ANP Nieuws 98.9 Mhz ether 
 en 96.1 MHz kabel 
 -  Rick FM: 106.3 MHz ether 
 en 99.00 MHz kabel

Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111
- Over vliegtuiglawaai? 
 Bel de commissie Regionaal 
 Overleg Schiphol, 
 020-6015555
 Of neem contact op met 
 Platform Overlast Schiphol, 
 www.platformuithoorn.nl, 
 Postbus 131, 
 1420 AC Uithoorn
- Over het milieu? 
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111 of het 
 provinciale milieuklachtennr. 
 023-5310200
- Over het functioneren 
 van de sirenes? 
 Bel de regionale brandweer 
 Amsterdam, 020 5556014

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of ad-
vies kunt u bellen met nummer 020-
6116022. Dit nummer is 24 uur per 
dag bereikbaar, buiten kantooruren 
alleen voor acute gevallen.

Actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende mede-
delingen van het gemeentebestuur 
kunt u dagelijks lezen op de inter-
netpagina www.uithoorn.nl. Voor in-
formatie over de omlegging van de 
N201 gaat u naar www.n201.info.

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Benieuwd naar de 
resultaten van de enquête
grondwateronderzoek?
De resultaten van het grondwateronderzoek dat de gemeen-
te Uithoorn in samenwerking met Grontmij Nederland bv heeft 
gehouden zijn nu in te zien via de gemeentelijke website.

Het uiteindelijke resultaat waarin de uitkomsten per postcode zijn te 
zien en waarin de gestelde vragen zijn beantwoord laat nog even 
op zich wachten. De verwachting is dat eind augustus/begin sep-
tember het beeld compleet is en dat we dan meer gedetailleerde 
uitkomsten beschikbaar kunnen stellen. Inwoners die de enquête 
per post hebben ingediend en waarvan het adres bekend is kunnen 
vanaf dat moment de resultaten tegemoet zien. 

Wet gemeentelijke watertaken
Op 1 januari 2008 is een wet in werking getreden: de Wet gemeen-
telijke watertaken. Deze nieuwe wet stelt de gemeenten beter in 
staat een bijdrage te leveren aan de aanpak van watervraagstuk-
ken. Eén van de problemen kan schade door grondwater zijn. Om 
inzicht te krijgen in de grondwaterstand zijn alle inwoners van Uit-
hoorn en De Kwakel via een huis aan huisbrief en via de websi-
te en de gemeentepagina attent gemaakt op deze enquête. Daar-
in is gevraagd naar hun ervaringen op het gebied van grondwater 
en grondwateroverlast/onderlast (te hoge of te lage grondwater-

stand). Met de resultaten van de enquête brengt de gemeen-
te in kaart hoe de inwoners water beleven, welke ideeën zij 

hebben en waar zij grondwateroverlast ondervinden. De 
enquête kon via de gemeentelijke website of via een 

in het gemeentehuis verkrijgbaar formulier worden 
ingevuld van 27 april tot 5 juni 2009. Ruim 800 

mensen uit Uithoorn en De Kwakel hebben 
de enquête ingevuld.

Verbeterplan
buitenruimte Langs 
de Baan en omgeving
B&W hebben ingestemd met 
het defi nitieve plan om de bui-
tenruimte van Langs de Baan 
e.o. te verbeteren. Het con-
ceptplan is op 16 maart jl. voor-
gelegd aan de bewoners van 
de buurt. Naar aanleiding hier-
van is het ontwerp op een aan-
tal punten gewijzigd. De werk-
zaamheden beginnen in het 
najaar van 2009.

Het integrale verbeterplan Langs 
de Baan e.o. omvat verbeterin-
gen om de verkeersdruk in de 
buurt te verminderen door de 
aanleg van extra parkeerplaat-
sen, de verkeersveiligheid te ver-
beteren en het groen in de buurt 
afwisselender en mooier te ma-
ken. Het plan is door de gemeen-
te samen met een klankbord-
groep met  buurtbewoners ont-
wikkeld. De buurtbewoners zijn 
uitgenodigd om op 16 maart hun 
visie te geven op het plan. Omdat 
de bewoners van de buurt hierna 

nog veel vragen hadden heeft de 
gemeente op 14 april een buurt-
schouw georganiseerd om spe-
cifi ek over het groen in de buurt 
te praten. Tijdens deze bijeen-
komst liepen groenspecialisten 
samen met bewoners door de 
buurt om het plan in detail te be-
spreken. De inspraak van de be-
woners heeft ertoe geleid dat het 
ontwerp op een aantal punten is 
gewijzigd. Zo wordt er bijvoor-
beeld een voetpad aangelegd 
langs Langs de Baan (vanaf Bru-
nel tot aan de kruising Langs de 
Baan – Aan de Klucht) en worden 
er aanvullende verkeersremmen-
de maatregelen genomen. Het 
volledige plan inclusief de wijzi-
gingen is te vinden op de websi-
te van buurtbeheer De Legmeer:  
www.buurtbeheer.uithoorn.nl De 
uitvoer van het verbeterplan be-
gint in het najaar.  De bewoners 
ontvangen hierover van de ge-
meente te zijner tijd meer infor-
matie.

Verbeterplan 
buitenruimte 
Heijermanslaan
B&W hebben ingestemd met het 
defi nitieve plan om de buitenruim-
te tussen  Albert Verweijlaan en He-
ijermanslaan te verbeteren. Het con-
ceptplan is op 25 maart tijdens een 
inspraakavond voorgelegd aan de 
bewoners van de buurt. Naar aanlei-
ding hiervan is het ontwerp op een 
aantal punten gewijzigd. De werk-
zaamheden in de buurt beginnen 
eind 2009.
Het integrale verbeterplan Heijerman-
slaan is onderdeel van het Uithoorns 
Verkeer- en Vervoersplan, het UVVP. 
Het plan omvat verbeteringen om de 
verkeersveiligheid in de buurt te verbe-
teren door de inrichting van een 30km-
zone en betere fi etsroutes. Tegelijker-
tijd maakt de gemeente de buurt mooi-
er door de waterpartij langs de Heijer-
manslaan te voorzien van een natuur-
vriendelijke oever. Het plan is door de 

gemeente samen met een klankbord-
groep met buurtbewoners ontwikkeld. 
Naar aanleiding van het conceptplan 
zijn de buurtbewoners uitgenodigd om 
op 25 maart hun visie te geven op het 
plan. De inspraak heeft ertoe geleid 
dat het ontwerp op een aantal punten 
is gewijzigd. Zo wordt er op verzoek 
van de bewoners extra parkeergele-
genheid gemaakt langs de Heijerman-
slaan en wordt er een vrachtwagenver-
bod ingesteld op de Heijermanslaan 
tussen de Anne Franklaan en de Arthur 
van Schendellaan om zwaar verkeer te 
weren uit de straat. Het volledige plan 
inclusief de wijzigingen is te vinden 
op de website van buurtbeheer Zijdel-
waard: www.buurtbeheer.uithoorn.nl 
De uitvoering van het verbeterplan be-
gint eind 2009. Bewoners van de buurt 
ontvangen hierover van de gemeente 
te zijner tijd meer informatie.



O F F I C I Ë L E  M E D E D E L I N G E N  E N  B E K E N D M A K I N G E N
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar 
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas 
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u 
vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 
0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de offi ciële 
mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-

meentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in 
de colofon. 

Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit 

moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders 
van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een 
voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondisse-
mentsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een 
motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening wor-
den door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij 
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amster-
dam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden 
u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen 
schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de 
rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. 
Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in 
behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in re-
kening gebracht.

 

Vervolg op volgende blz.
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Activiteitenkalender
Activiteiten en evenementen
Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel? 
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. De-
ze vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

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

  26 juli Harley Davidsondag, Dorpsstraat/Wilhelminakade
  29 juli t/m Polderfeest De Kwakel, Evenementenlaan 15, 1424 CD
  2 aug. De Kwakel
  3 en 4 aug. Scouting organiseert activiteiten voor kinderen van 6 t/m 12 
 jaar. Knutselen, koken en spelletjes op thema Europa. Clubhuis 

Mercurius, J.A. van Seumerenlaan 3, 1422 XS Uithoorn. 
 www.scoutingvooriedereen.nl
  10 t/m14 aug. Speel Mee Week, A. van Schendellaan 100A 
  19 aug. Buurtschouw De Kwakel, Dorpshuis, 17.30 uur
  20 aug. Infoavond herinrichting Amsterdamseweg, Thamerkerk,
 19.00 uur
  26 aug. Buurtschouw De Kwakel, Watsonweg/Vuurlijn, 17.30 uur
  26 aug. Zomeractiviteiten op Kinderboerderij De Olievaar 
 (13.30-15.30 uur)
  29 aug. Tropical Night in Oude Dorp (20.00-01.30 uur) 
  1 sept. Bewonersoverleg Meerwijk, De Kajuit, 19.00 uur
  2 sept. Buurtschouw De Kwakel, buitengebied
  8 sept. Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur
  15 sept. Bewonersoverleg Oude Dorp, Ponderosa, 19.30 uur
  6 okt. Bewonersoverleg De Legmeer, 
 buurtsteunpunt Legmeerplein, 19.30 uur
  7 okt. Bewonersoverleg Europarei
  27 okt. Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur
  31 okt. 50e editie Kwakelse veiling in sporthal K.D.O.
  7 nov. 50e editie Kwakelse veiling in sporthal K.D.O.
  14 nov. Intocht Sinterklaas, Marktplein
  24 nov. Bewonersoverleg Oude Dorp, Ponderosa, 19.30 uur
  8 dec.  Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten voor de rest van het jaar op 
onze website www.uithoorn.nl/activiteiten.
Meer informatie over de buurtbeheeracties: 
Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl.

Verbeterplan buitenruimte
Madelief, Boterbloem en
Bijvoet
B&W hebben ingestemd met het 
defi nitieve plan om de buitenruim-
te rondom de flats Madelief, Bo-
terbloem en Bijvoet te verbeteren. 
Het conceptplan is op 23 maart jl. 
voorgelegd aan de bewoners van 
de buurt. De werkzaamheden be-
ginnen in het najaar van 2009.

Het verbeterplan omvat maatrege-
len om de uitstraling van de buurt te 
verbeteren. Dit gebeurt onder ande-
re door een andere inrichting rond-
om de vijver, hoogwaardige bestra-
ting en nieuw en afwisselend groen.
Naar aanleiding van het conceptplan 

zijn de bewoners uitgenodigd om op 
23 maart hun visie te geven op het 
plan. Tijdens deze bijeenkomst en 
gedurende de inspraakperiode heb-
ben de bewoners geen opmerkin-
gen gemaakt over het conceptplan. 
Daarom heeft het college het plan 
ongewijzigd vastgesteld. Het vol-
ledige plan is te vinden op de web-
site van buurtbeheer De Legmeer:     
www.buurtbeheer.uithoorn.nl
De uitvoer van het verbeterplan be-
gint in het najaar. Bewoners van de 
buurt ontvangen hierover van de ge-
meente te zijner tijd meer informa-
tie.

Herinrichting PC Hooftlaan
Op 23 juni heeft het college inge-
stemd met het defi nitieve voorstel 
voor de herinrichting van de PC 
Hooftlaan. Dit voorstel is op een 
aantal punten aangepast ten op-
zichte van het voorlopig besluit dat 
het college op 10 maart nam over 
de herinrichting van de PC Hooft-
laan. Het uitwisselen van gedach-
ten met bewoners heeft geleid tot 
het aanpassen van het ontwerp. 

Het belangrijkste verschil is dat in het 
defi nitieve ontwerp de platanen blij-
ven staan. De belangrijkste reden om 
nu te besluiten de platanen te laten 
staan is dat een meerderheid van de 
bewoners tijdens de inspraakronde 
heeft laten blijken voor behoud van 
de platanen te zijn. Dat bleek eerder 
niet uit de enquête.  Nieuw in dit voor-

stel is het idee om in samenwerking 
met stichting Cardanus een plata-
nenfeest te organiseren. Het organi-
seren van dat feest is bedoeld om het 
gezamenlijk opruimen van de blade-
ren te stimuleren. Stichting Cardanus 
roept bewoners die hieraan mee wil-
len werken op zich bij hen te melden. 
Ter afsluiting van de inspraakronde 
is het besluit van het college bespro-
ken met een delegatie van de klank-
bordgroep. De delegatie benadrukte 
dat het belangrijk is  om de bewoners 
goed op de hoogte te houden. 

De werkzaamheden worden nog 
in 2009 uitgevoerd. Meer informa-
tie over de herinrichting van de P.C. 
Hooftlaan vindt u op www.uithoorn.nl 
onder Plannen en projecten/ Herin-
richtingsprojecten/ P.C. Hooftlaan.

Kinderbijschrijving paspoort
vanaf juni 2012 ongeldig
Afschaffi ng van gratis 
Nederlandse identiteits-
kaart voor 14-jarigen
De geldigheid van bijschrijvingen 
van kinderen in het paspoort vervalt 
op 26 juni 2012. Daarna moeten al-
le kinderen die willen reizen een ei-
gen reisdocument hebben. Dit is het 
gevolg van een wijziging van de Eu-
ropese verordening die voorschrijft 
waaraan reisdocumenten moeten 
voldoen. De Europese Raad heeft 
op 27 april 2009 met deze wijziging 
ingestemd. Om gezinnen financi-
eel tegemoet te komen in de kosten 
voor een eigen reisdocument voor 
kinderen wil staatssecretaris Bijle-
veld vanaf 1 januari 2010 de kosten 
van een Nederlandse Identiteitskaart 
voor kinderen tot en met 13 jaar ver-
lagen tot een prijs die vergelijkbaar 

is met de huidige bijschrijving. Om 
dit te fi nancieren vervalt met ingang 
van 1 januari 2010 de gratis verstrek-
king van de identiteitskaart aan 14-
jarigen. Kinderen van 14 jaar of kin-
deren die uiterlijk 25 februari 2010 
14 jaar worden, kunnen tot en met 
31 december 2009 een gratis identi-
teitskaart aanvragen. Houdt u hierbij 
rekening met de openingstijden van 
het gemeentehuis in de periode van 
Kerst en oud en nieuw. 
Met de Nederlandse identiteitskaart 
kan worden gereisd binnen de Eu-
ropese Unie en naar Andorra, Liech-
tenstein, Monaco, Noorwegen, San 
Marino, Turkije, IJsland, en Zwitser-
land.

Met geldig Nederlands
paspoort gewoon naar
de V.S.
Met een geldig Nederlands 
paspoort kunt u gewoon zon-
der visum naar de Verenig-
de Staten reizen. Dit geldt ook 
voor paspoorten die zijn uitge-
geven voor 28 augustus 2006. 
Deze paspoorten bevatten 
geen chip.

Visumplicht voor
noodpaspoorten 
De VS laten echter geen men-
sen meer toe die reizen met een 
noodpaspoort zonder chip. Voor 
noodpaspoorten zonder chip 
geldt vanaf 1 juli 2009 een visum-
plicht. Dat betekent dat u met een 
Nederlands noodpaspoort alleen 
naar of via de VS kunt reizen met 
een visum, omdat Nederlandse 
noodpaspoorten chiploos zijn. De 

VS kunnen een uitzondering ma-
ken voor aantoonbare noodsitua-
ties, zoals een sterfgeval in de fa-
milie of vanwege een dringende 
medische noodzaak. Een nood-
paspoort kunt u op Schiphol aan-
vragen als u op het laatste mo-
ment niet beschikt over een (gel-
dig) reisdocument en wel in aan-
merking komt voor een reisdocu-
ment. De eis dat kinderen over 
een eigen paspoort moeten be-
schikken voor reizen naar de VS 
is al enkele jaren van kracht. De 
offi ciële informatie over de toela-
tingseisen tot de Verenigde Sta-
ten is te vinden op de internetsite 
van het  Amerikaans Consulaat: 
http://amsterdam.usconsulate.
gov/visa_waiver_program2.html

 TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.       

Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
Tijdelijk
- Besluit vaststelling hogere geluidgrenswaarde Park Krayenhoff. Info: de heer 

J. J. Vennik, tel.: 0297-513223. Inzageperiode: t/m 29 juli 2009
- Verkeersbesluiten Zijdelwaard en Oude Dorp. Info: mevrouw M. Vermaas, tel: 

0297-513264. Inzageperiode: t/m 5 augustus 2009
- Besluit tot afwijzen van verzoek tot het oprichten van een basisschool op al-

gemeen-bijzondere grondslag door de Stichting Zelfontwikkelingsonderwijs 
Uithoorn. Info: mevrouw T.A. Goedbloed, tel. 0297- 513210. Inzageperiode:          
t/m 10 augustus 2009.

 INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Jaagpad 17, reguliere bouwaanvraag voor het geheel vernieuwen van het  
 dak door dakpanplaten.
- Gerberalaan 67, reguliere bouwaanvraag voor het gedeeltelijk veranderen  
 en vergroten van een woning met een onderheid terras.
- Hoofdweg 1 B, reguliere bouwaanvraag voor het geheel oprichten van een  
 bedrijfsruimte en een barn.
- Mgr. Noordmanlaan 9, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een 
 dakkapel aan de voorzijde.
- Iepenlaan 40 WON., lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een 
 dakkapel.
Thamerdal
- Zijdelveld 24, lichte bouwaanvraag voor het maken van doorbraken en het 
 tijdelijk vestigen van een kinderdagverblijf.
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de legmeer
-	 Rode	Klaver	14,	lichte	bouwaanvraag	voor	het	vernieuwen	van	de	voorgevel.
-	 Ruwe	Bies	12,	sloopaanvraag	voor	het	slopen	van	asbesthoudende	platen.
Zijdelwaard
-	 De	Gasperiflat	4,	sloopaanvraag	voor	het	slopen	van	diverse	asbesthouden-

de	materialen.
bedrijventerrein uithoorn
-	 Anton	Philipsweg	5,	reguliere	bouwaanvraag	voor	het	gedeeltelijk	plaatsen	
	 inpandige	verdiepingsvloer.
-	 Amsteldijk-Noord	35,	sloopaanvraag	voor	het	slopen	van	asbesthoudende		
	 materialen.
-	 Hollandsedijk	3,	sloopaanvraag	voor	het	slopen	van	asbesthoudende	
	 golfplaten.
-	 J.N.	Wagenaarweg	6,	sloopaanvraag	voor	het	uitvoeren	van	diverse	
	 sloopwerkzaamheden	op	de	begane	grond,	1e	en	2e	etage,	slopen	van	het		
	 dak	en	oude	kozijnen	worden	vervangen.
 

 kennisGeVinG VOORGenOmen OntHeffinG Van bestemminGs- 
 Plan en/Of dOORbRekinG Van aanHOudinGsGROnd aRtikel  
 50.1 wOninGwet/aanleGVeRGunninGen
Burgemeester	en	wethouders	van	de	gemeente	Uithoorn	maken	hun	voornemen	
bekend	om	met	toepassing	van	artikel	3.23	van	de	Wro	ontheffing	te	verlenen	van	
het	geldende	bestemmingsplan	ten	aanzien	van	de	aanvraag	om	sportieve	bui-
tenschoolse	opvang	(hierna	bso)	door	de	Stichting	Uithoornse	Kinderopvang	en	
de	sportvereniging	Qui	Vive.
de kwakel
-	 Noorddammerweg	2,	aanvraag	om	sportieve	buitenschoolse	opvang	(hierna		
	 bso)	door	de	Stichting	Uithoornse	Kinderopvang	en	de	sportvereniging	Qui	
	 Vive.
Dit	plan	ligt	van	24	juli	2009	tot	en	met	3	september	2009	ter	inzage	bij	de	recep-
tie	in	de	hal	van	het	gemeentehuis.	Binnen	deze	termijn	van	zes	weken	kan	een	
ieder	tegen	het	voornemen	van	burgemeester	en	wethouders	schriftelijk	zienswij-
zen	kenbaar	maken.

Burgemeester	en	wethouders	van	de	gemeente	Uithoorn	maken	hun	voornemen	
bekend	om	met	toepassing	van	artikel	3.23	van	de	Wro	ontheffing	te	verlenen	van	
het	geldende	bestemmingsplan	en	daarna	bouwvergunning	te	verlenen	voor	het	
(de)	hierna	te	noemen	bouwplan(nen):
thamerdal
-	 Prinses	Christinalaan	67,	lichte	bouwaanvraag	voor	het	plaatsen	van	een	
	 berging	en	een	overdekt	terras.
Zijdelwaard
-	 Constantijn	Huygenslaan	70,	lichte	bouwaanvraag	voor	het	plaatsen	van	een		
	 blokhut	en	erfafscheiding	met	pergola.
-	 Achterberglaan	95,	lichte	bouwaanvraag	voor	het	vergroten	van	een	woning.
-	 Slauerhofflaan	14,	lichte	bouwaanvraag	voor	het	plaatsen	van	een	erf-
	 afscheiding	en	een	pergola	en	het	vernieuwen	van	een	tuinhuis.
bedrijventerrein uithoorn
-	 Thamerweg	44,	lichte	bouwaanvraag	voor	het	veranderen	van	de	voorgevel.
Genoemde	bouwplannen	liggen	van	24	juli	2009	tot	en	met	3	september	2009	ter	
inzage	bij	de	receptie	in	de	hal	van	het	gemeentehuis.	Binnen	deze	termijn	van	
zes	weken	kan	een	ieder	tegen	het	voornemen	van	burgemeester	en	wethouders	
schriftelijk	zienswijzen	kenbaar	maken.

 VeRleende VeRGunninGen/OntHeffinGen
Tegen	de	afgifte	van	deze	vergunningen	c.q.	verleende	ontheffing	kunt	u	wel	be-
zwaar	maken.	Hoe	u	dat	moet	doen	leest	u	bovenaan		in	deze	advertentie	in	het	
grijze	kader.
uithoorn / de kwakel
-	 Vergunning	aan	VLO-promotions	voor	het	plaatsen	van	20	driehoeksborden		
	 per	evenement	om	bekendheid	te	geven	aan	de	vlooienmarkten	die	gehou-	
	 den	worden	op	26	juli	2009	en	30	augustus	2009	op	het	evenementen-	 	

	 terrein	Legmeer-West.
	 Bezwaar	t/m	27	augustus	2009
de kwakel
-	 Uithoornse	polder	vergunning	voor	het	aanleggen	van	natuurvriendelijke	
	 oevers	en	elektrakabel	t.b.v.	stuw.	
	 Bezwaar:	t/m	18	augustus	2009
-	 Uithoornse	polder	vergunning	voor	het	aanleggen	van	keerschotten,	boot-
	 stuwen	en	duikers.
	 Bezwaar:	t/m	18	augustus	2009
-	 Boterdijk	146,	vergunning	voor	het	gedeeltelijk	veranderen	van	een	pergola		
	 met	dakbedekking.
	 Bezwaar:	t/m	27	augustus	2009
-	 Cotoneaster	12
	 Verklaring	van	geen	bezwaar	aan	Hilverda	De	Boer	voor	het	organiseren	
	 van	een	besloten	feestavond	op	17	oktober	2009	van	19.00	tot	0.00	uur.
-				Noordammerweg	2
	 Vergunning	aan	Uithoornse	Hockeyclub	Qui-Vive	voor	het	exploiteren	van
	 een	horecabedrijf	in	de	kantine	van	Qui-Vive	t/m	11	juli	2012.
	 Bezwaar	t/m	24	augustus	2009
dorpscentrum
-	 Ontheffing	van	artikel	35	van	de	Drank-	en	Horecawet	aan	de	heer	Pouw	
	 voor	het	schenken	van	zwakalcoholhoudende	dranken	tijdens	de	braderie.
	 Bezwaar	t/m	21	augustus	2009
meerwijk-Oost
-	 Eger	6,	vergunning	voor	het	plaatsen	van	een	onderheid	terras.	
	 Bezwaar:	t/m	24	augustus	2009
-	 Eendracht	2,	vergunning	voor	het	vergroten	van	de	basisschool	De	Kajuit.	
	 Bezwaar:	t/m	26	augustus	2009
-	 Frees,	vergunning	aan	Vessies	Infra	B.V.	voor	het	in	gebruik	nemen	van	een	
	 gedeelte	van	de	openbare	weg	voor	het	plaatsen	van	1	afvalcontainer,	1	
	 zeecontainer,	1	schaftkeet,	1	eco-toilet	en	bouwmateriaal	van	24	augustus	
	 t/m	24	december	2009.
	 Bezwaar	t/m	24	augustus	2009
-	 Laan	van	Meerwijk	16,	vergunning	aan	Connexxion	Openbaar	Vervoer	voor	
	 het	innemen	van	een	incidentele	standplaats	met	een	demobus	op	8	juli	
	 2009	van	13.00	–	17.00	uur	en	op	21	juli	2009	van	9.00	–	13.00	uur.
	 Bezwaar	t/m	17	augustus	2009
thamerdal
-	 Johan	de	Wittlaan	15,	vergunning	voor	het	vernieuwen	van	de	erf-
	 afscheiding.	
	 Bezwaar:	t/m	19	augustus	2009
de legmeer
-	 Ruwe	Bies	12,	vergunning	voor	het	slopen	van	asbesthoudende		platen.	
	 Bezwaar:	t/m	24	augustus	2009
-	 Korenbloem	70,	vergunning	aan	de	heer	Eveleens	voor	het	in	gebruik	
	 nemen	van	een	gedeelte	van	de	openbare	weg	voor	het	plaatsen	van	een	
	 afvalcontainer	op	de	parkeerplaats	t/m	14	juli	2009.
	 Bezwaar	t/m	21	augustus	2009
legmeer-west
-	 Ringslang	38,	vergunning	voor	het	plaatsen	van	een	overkapping.	
	 Bezwaar:	t/m	19	augustus	2009
-	 Evenemententerrein	Legmeer-West,	vergunning	aan	VLO-promotions	voor
	 het	organiseren	van	twee	vlooienmarkten	op	26	juli	2009	en	op	30	augustus	
	 2009	van	10.00	tot	17.00	uur.
	 Bezwaar	t/m	27	augustus	2009
Zijdelwaard
-	 Bilderdijklaan	23,	vergunning	voor	het	plaatsen	van	een	dakkapel	aan	de	
	 voorzijde.	
	 Bezwaar:	t/m	24	augustus	2009
-	 Nijhofflaan	36,	vergunning	voor	het	veranderen	van	een	garagedeur	voor	
	 een	kunststof	kozijn.	
	 Bezwaar:	t/m	27	augustus	2009
-	 J.A.	van	Seumerenlaan	1,	vergunning	voor	het	plaatsen	van	een	nooddeur.	
	 Bezwaar:	t/m	26	augustus	2009.
-	 De	Gasperiflat	4,	vergunning	voor	het	slopen	van	diverse	asbesthoudende	
	 materialen.	

	 Bezwaar:	t/m	24	augustus	2009
-	 Arthur	van	Schendellaan	100a,	vergunning	aan	Systolé	Mobile	Medical	
	 Services	voor	het	innemen	van	een	incidentele	standplaats	met	een	
	 onderzoekswagen	op	de	parkeerplaats	van	1	november	2009	t/m	31	januari	
	 2010.
	 Bezwaar	t/m	26	augustus	2009
-	 Hollandsedijk	3,	verlenging	van	de	vergunning	aan	Joulz	Service	Provider	
	 voor	het	in	gebruik	nemen	van	een	gedeelte	van	de	openbare	weg	voor	het		
	 plaatsen	van	1	opslagcontainer	t/m	30	september	2009.
	 Bezwaar	t/m	19	augustus	2009

bedrijventerrein uithoorn
-	 Industrieweg	25,	vergunning	voor	het	oprichten	van	een	kantoor.	
	 Bezwaar:	t/m	27	augustus	2009
-	 Hollandsedijk	3,	vergunning	voor	het	slopen	van	asbesthoudende	golfplaten.	
	 Bezwaar:	t/m	24	augustus	2009

 uitVOeRinGsbesluit
uithoorn en de kwakel
Burgemeester	en	wethouders	hebben	besloten	om	vanaf	1	oktober	2009	te	be-
ginnen		met	de	gescheiden	inzameling	van	kunststofverpakkingsafval	uit	huis-
houdens	met	behulp	van	speciaal	hiervoor	ontwikkelde	doorzichtige	vuilniszak-
ken.	Deze	zakken	worden	bij	laagbouw	en	gestapelde	bouw	eens	per	4	weken	en	
bij	grootschalige	hoogbouw	eens	per	week	ingezameld.	Dit	besluit	ligt	tot	en	met	
woensdag	2	september	2009	ter	inzage.	Daartegen	kan	tot	en	met	deze	datum	
een	bezwaarschrift	worden	ingediend.

 VeRORdeninG aansluitVOORwaaRden RiOleRinG uitHOORn 2009
De	gemeenteraad	heeft	in	zijn	vergadering	van	25	juni	2009	de	Verordening	aan-
sluitvoorwaarden	riolering	Uithoorn	2009	vastgesteld.	De	verordening	treedt	in	
werking	met	ingang	van	23	juli	2009.	Deze	verordening	vervangt	de	Verorde-
ning	aansluitvoorwaarden	riolering	Uithoorn	2001.	De	verordening	ligt	ter	inza-
ge	bij	de	receptiebalie	bij	de	ingang	van	het	gemeentehuis.	Tijdens	de	openings-
uren	van	de	receptiebalie	kunt	u	de	stukken	inzien.	Binnenkort	is	de	verordening	
ook	in	te	zien	op	de	website	www.uithoorn.nl	onder	‘Bestuur	en	Organisatie	/	Ver-
ordeningen	‘.

 VeRkeeRsbesluiten
Zijdelwaard
-	 Burgemeester	en	wethouders	hebben	besloten	om	vanaf	1	januari	2010	een
	 inrijdverbod	voor	vrachtverkeer	in	te	stellen	in	de	Heijermanslaan	(tussen	de	
	 Arthur	van	Schendellaan	en	de	Anne	Franklaan).
	 Dit	besluit	ligt	tot	en	met	woensdag	2	september	2009	ter	inzage.	Daartegen	
	 kan	tot	en	met	deze	datum	een	bezwaarschrift	worden	ingediend.
-	 Burgemeester	en	wethouders	hebben	besloten	om	een	maximumsnelheid
	 van	30	km/u	in	te	stellen	in	de	Heijermanslaan	(tussen	de	Arthur	van	
	 Schendellaan	en	de	Anne	Franklaan).
	 Dit	besluit	ligt	tot	en	met	woensdag	2	september	2009	ter	inzage.	Daartegen	
	 kan	tot	en	met	deze	datum	een	bezwaarschrift	worden	ingediend.

 Officiële bekendmakinGen in de staatscOuRant
Op	1	juli	2009	is	de	Wet	Elektronische	Bekendmaking	in	werking	getreden.	Vanaf	
deze	datum	verschijnen	Staatsblad,	Tractatenblad	en	Staatscourant	niet	meer	als	
papieren	uitgave,	maar	alleen	nog	digitaal.	De	actuele	officiële	bekendmakingen	
van	Staatscourant,	Staatsblad	en	Tractatenblad	kunt	u	raadplegen	op	www.officie-
lebekendmakingen.nl		U	kunt	ook	zoeken	in	Staatscourant,	Staatsblad,	Tractaten-
blad	en	parlementaire	documenten	vanaf	1995	via	https://zoek.officielebekendma-
kingen.nl	Deze	zoekdienst	beschikt	tevens	over	een	attenderingsfunctie.	Met	deze	
functie	kunt	u	een	zoekvraag	vastleggen.	Via	e-mail	wordt	u	op	de	hoogte	gesteld	
als	er	bekendmakingen	of	parlementaire	documenten	verschijnen	die	aan	uw	op-
gegeven	zoekterm(en)	voldoen.	Op	de	website	www.officielebekendmakingen.nl	
vindt	u	bij	‘help’	onder	andere	een	toelichting	op	de	zoek-	en	attenderingsfunctie.
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www.eyecarefoundation.nl

Eye Care Foundation werkt aan het voorkomen en bestrijden
van oogaandoeningen in ontwikkelingslanden
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INFORMATIEF

COLOFON

DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van 
de huisartsen worden gedaan vanuit 
de huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het hele 
weekend, feestdagen en voor werk-
dagen van 17.00 u. tot de volgende 
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden via huisartsenpost Ziekenhuis 
Amstelveen, tel. 020-4562000.

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Dorpsstraat 
39, tel: 0297-286262. Open: ma. t/m 
vr. 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg 
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m 
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-12.30 u. 
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

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

Verschijnt woensdag

EDitiE 2:
DE RonDE VEnEn,
MijDREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, DE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn,
VRoUWEnAkkER,
ZEVEnhoVEn

EDitiE 3:
UithooRn, DE kWAkEl,
nEs A/D AMstEl

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

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

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

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

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

121e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDitiE 2
oplAAg 14.950

EDitiE 3
oplAAg 13.150

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.MEERBoDE.nl

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

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

VERLOskUNDIGEN
D.R.V.

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

psyChOLOGIsChE
hULpVERLENING

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

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

sTIChTING
REChTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTVERLENING

De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-288288. 
Geopend op werkdagen 8.30-17.00 
u (maatschappelijk werk, thuiszorg, 
jeugdgezondheidszorg).
Voor informatie over allerlei 
mogelijkheden van zorg: 
Zuwe Service, tel. 0900-2359893.
jeugdgezondheidszorg:
tel. 0346-552930. Pedagogisch 
bureau: tel. 0346-581487. 
Voor ouders van kinderen van 0-12 jr.
centrum indicatiestelling
Zorg (ciZ): voor info., advies of 
aanmelding voor thuiszorg, verpleeg-
thuiszorg, opname in een verzorging-
huis of verpleeghuis kunt u contact 
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, 
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

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

Openingstijden De Woudreus 
in de zomervakantie
De Ronde Venen - In de zomerva-
kantie is het NME-centrum van 20 
juli tot 22 augustus op maandag en 
vrijdag geopend van 10.00 tot 15.00 
uur. 
Woensdag is het centrum open van 
10.00 uur tot 17.00 uur. Dinsdag en 
donderdag is het NME-centrum ge-
sloten. Hoewel er geen speciale kin-
deractiviteiten zijn, zijn kinderen 
welkom om te komen helpen bij-
voorbeeld bij het verzorgen van de 

dieren. Kinderen die dat willen en 
mogen kunnen een dier (muis of 
konijn) thuis een week houden en 
verzorgen. Als u daar belangstelling 
voor heeft kunt u contact opnemen 
met Meta van Dijk.

De Woudreus vindt u aan Pieter 
Joostenlaan 28a in Wilnis.
Voor meer informatie: tel. (0297) 
273692, of mail woudreus@milieu-
dienstnwu.nl

Tijdig inschrijven voor 
de Kunstbus is gewenst!
Regio – De KunstBus biedt com-
fortabel vervoer van en naar diverse 
culturele activiteiten in de regio. Al-
le inwoners van de provincie Utrecht 
van 55 jaar en ouder kunnen hier ge-
bruik van maken. De KunstBus rijdt 
alleen als er voldoende mensen zich 
voor een voorstelling hebben inge-
schreven. Iedereen die zich heeft in-
geschreven krijgt circa drie weken 

voor de betreffende voorstelling be-
richt of de bus rijdt en zo ja, waar en  
wanneer er kan worden opgestapt. 
Omdat het aantal plaatsen beperkt 
is, is het raadzaam vóór 9 augustus 
a.s. te reserveren. De programma-
boekjes ( waarin achterin ook het in-
schrijfformulier zit) zijn verkrijgbaar 
bij mevrouw Rietstap, Hoofdweg 29 
in Mijdrecht, tel: 0297-281888.

Paviljoen de Venen in 
concept op papier
De Ronde Venen - In het recrea-
tiedeel van Marickenland komt een 
multifunctioneel bezoekerscentrum 
voor het gebied De Venen. Dit Pavil-
joen de Venen zal uitgroeien tot een 
kenniscentrum van de venen waar 
informatie en ontspanning samen-
komen en bezoekers een plezierige 
dag beleven.
Dit is de ambitie uit het concept-
plan voor het Paviljoen de Venen, 
dat adviesbureau LA Group in op-
dracht van de gemeente De Ronde 
Venen heeft gemaakt. Het plan be-
schrijft op hoofdlijnen de inhoude-
lijke, organisatorische en financi-
ele mogelijkheden en consequen-
ties van het Paviljoen de Venen. In 
het conceptplan worden verschil-
lende organisaties in het Paviljoen 
de Venen gehuisvest: het Museum 
De Ronde Venen, het NME Centrum 
De Woudreus, IVN De Ronde Venen 
en Uithoorn, de Historische Vereni-
ging De Proosdijlanden, het Pro-
grammateam de Venen en op ter-
mijn de VVV Hollands Midden. Het 
Paviljoen wordt daarmee niet alleen 
een bezoekerscentrum, maar te-
vens museum en recreatief knoop-
punt met horecavoorzieningen dat 
op termijn uitgroeit tot een kennis-
centrum van de venen. Bezoekers 

maken kennis met de unieke ken-
merken van veenweidegebied, na-
melijk de hoogteverschillen en la-
gen van het cultuurlandschap. Het 
Paviljoen wordt het vliegwiel voor de 
recreatieve ontwikkelingen van Ma-
rickenland en het vertrekpunt voor 
een bezoek aan de omgeving: het 
gebied Marickenland, het gebied de 
Venen en de Vinkeveense Plassen. 
Samen met de betrokken partijen 
is invulling gegeven aan het hui-
dige conceptplan. Het resultaat is 
een ambitieus plan, maar een wens-
beeld en nog geen eindbeeld.
Het rapport is een eerste aanzet om 
te komen tot de realisatie van het Pa-
viljoen de Venen. De volgende stap 
is het uitwerken van de bouwstenen 
en aanbevelingen uit het rapport, 
samen met de stakeholders.
Dit betreft een uitwerking van alle in 
het rapport genoemde aspecten, zo-
als samenwerking, promotie, finan-
ciën, ruimtebeslag, inrichting, etc. 
Volgens een eerste voorlopige ra-
ming en op basis van de in het con-
ceptrapport genoemde aannames, 
gaat de realisatie van het Paviljoen 
de Venen 4 miljoen kosten.
Het streven is om in december 2011 
het Paviljoen in gebruik te kunnen 
nemen.

Jaarlijkse uitgaansdag van 
ANBO De Ronde Venen
De Ronde Venen - ANBO De Ron-
de Venen organiseert op dinsdag 
18 augustus aanstaande de jaarlijk-
se uitgaansdag. De reis per luxe bus 
gaat dit keer naar Leerdam, de glas-
stad van Nederland. Daar hoort na-
tuurlijk een bezoek aan de glasbla-
zerij bij! Een rondvaart op de Linge 
met een heerlijke lunch zal een ge-
weldige belevenis zijn. 
Een bezoek aan een tingieterij zal  

eveneens niet ontbreken. Het is ver-
rassend wat met verhitting allemaal 
gemaakt kan worden. U kunt dat 
zelf zien. Ook kunt u zich laten ver-
leiden om een mooi souvenir te ko-
pen. De dag kan worden afgesloten 
met een maaltijd in De Meijert.
Ook niet-ANBO leden zijn van har-
te welkom. Wilt u meer weten, neem 
dan contact op met Marja van der 
Vaart, tel. 0348 402244.

iPod van Renault Nieuwendijk 
voor Jeffrey Baltus
Uithoorn– Jeffrey Baltus werd vori-
ge week verrast door Renault Nieu-
wendijk. Hij bleek tijdens de Midzo-
mernachtmarkt in Westwijk het juis-
te aantal ballen in de bagageruim-
te van de Renault Scénic te heb-
ben geraden. Het waren er exact 
tachtig. Nog twee bezoekers van 

de Renault-stand hadden het juis-
te aantal geraden maar Jeffrey werd 
als winnaar uitgeloot. 

Op de foto neemt hij de eerste prijs, 
een iPod-shuffle, in ontvangst uit 
handen van Norella van Klaveren 
namens Renault Nieuwendijk.

Instellingen Prinsenhuis 
naar Energieweg

De Ronde Venen - Uit nader on-
derzoek is gebleken dat het gebouw 
aan de Energieweg in Mijdrecht een 
geschikte locatie is voor de tijdelijke 
huisvesting van de instellingen van 
het Prinsenhuis. In februari werd 
besloten de mogelijkheden van het 
pand aan de Energieweg 105 nader 
te onderzoeken. Na overleg met de 
betrokken instellingen, stemde het 
college van B en W op dinsdag 14 
juli in om het pand per 1 augustus 
te huren voor een jaar. 

De organisaties ROC, Vluchte-
lingenwerk, Atelier De Kromme 
Mijdrecht en het Seniorweb, heb-
ben inmiddels ingestemd met huis-
vesting in het pand aan de Energie-
weg. De Stichting Educatie en re-
creatie verstandelijk gehandicap-
ten heeft onderdak gevonden in de 
Willisstee. Enkele aanpassingen zijn 
nodig om de ruimte geschikt te ma-
ken voor de huisvesting van meer-

dere organisaties. De betrokkenen 
hebben voorstellen voor aanpassin-
gen ingediend en er is een verdeling 
van de ruimte gemaakt. Door mul-
tifunctioneel gebruik te maken van 
de ruimten, ontstaan er mogelijkhe-
den om extra gebruikers te huisves-
ten. Stichting De Baat heeft aange-
geven ook graag gebruik te willen 
maken van de beschikbare ruimte. 
Aangezien het Prinsenhuis gesloopt 
wordt, is vervangende ruimte no-
dig voor de instellingen die nu in 
het Prinsenhuis zijn gehuisvest. Het 
gaat om een tijdelijke huisvesting. 
De betreffende instellingen komen 
in de toekomst mogelijk in het Cul-
tuurhuis.
Echter, naar aanleiding van een mo-
tie die in mei in de raad is aange-
nomen, wordt op dit moment eerst 
onderzocht of de instellingen op be-
staande locaties binnen de gemeen-
te, zoals de Boei en de Willisstee, 
kunnen worden ondergebracht.

Natuur Zomer Koffer in 
Gerardus Majella

Regio - De bewoners van Gerardus 
Majella zaten in een grote kring: wat 
zal er in de Natuur Zomer Koffer zit-
ten van de natuurgids van het IVN? 
Er zaten foto’s in van zomerse mo-
menten: o.a. een molen. Onmiddellijk 
begonnen de mensen te zingen ‘daar 
bij die molen…’ 
Ze zagen bomen met de mooiste 
groene blaadjes, er liepen koeien in 
de wei en bij al die mooie gekleurde 
bloemen vlogen de mooiste vlinders. 
Vlinders zoeken nectar, bijen maken 
honing: tijd om te proeven. Met een 
dipstokje smulden ze van de honing. 

Toen kwamen de geurzakjes tevoor-
schijn: wat was er te ruiken... scha-
penwol, gras, hooi, munt, lavendel. 
De meningen waren verdeeld. Wat 
de een lekker vond ruiken, vond de 
ander dat niet echt. En de tuinbonen 
mochten nog gedopt worden. Vervol-
gens keek het gezelschap nog wat 
foto’s over vakantie. 
Er werd gezongen over de speeltuin 
en er werden nectarines gegeten. 

De koffer werd weer gesloten. 
De gids zal in de herfst weer terug-
komen.



Vrijdag 31 juli
Om 14.00 uur treden de circuschauf-

feurs van Circus Cappuccino de la Ansjovis 
op tijdens de kindermiddag. De entree voor 

dit bijzondere optreden is gratis. ’s Avonds 
staan voor de derde maal in successie de 
Booming Piano’s op het podium van de feest-
tent en ook deze keer belooft het weer een 
groot feest te worden. De tent gaat om 21.00 
uur open en kaarten zijn reeds in de voor-

verkoop verkrijgbaar.
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34ste Polderfeest De Kwakel
weer vol spektakel!

Redenen genoeg om ook een bezoek aan het Polderfeest te brengen!
Voor meer info kunt u terecht op de website: www.polderfeest.nl. 

Voorverkoop
vrijdag-en

zaterdagavond
Kaarten zijn verkrijgbaar bij:

- E-Markt Schalkwijk
- Café Bolle Pouw
- Coop Rehorst Nieuwveen
- Dierenspeciaalzaken van Tol in Uithoorn

Entreeprijzen voor beide avonden:
- aan de tent    18.00

- voorverkoop  15.00

Op zaterdagavond is de toegang
vanaf 14 jaar.

De Kwakel - Van woensdag 29 juli tot en met  zondag 2 augustus zal in De Kwakel het Polderfeest gevierd worden. Dit feest voor jong en oud zal voor de 34ste keer gehouden worden en de vele vrijwilligers van het               Feestcomité De Kwakel zijn dan ook al druk in de weer met de voorbereidingen. 

Feestcomité De Kwakel zijn dan 
Feestcomité De Kwakel zijn dan ook al druk in de weer met de 
ook al druk in de weer met de voorbereidingen. 

Woensdag 29 juli
Het Polderfeest begint met de Polderfeestbar-

becue, die dit jaar alweer voor de vierde keer wordt 
gehouden. Iedereen is om 17.00 uur van harte welkom 

om te genieten van een heerlijke barbecue, waarvoor de 
kaarten tot en met maandag 27 juli te koop zijn bij slager 
Eijk en Veld. De prijzen zijn ook dit jaar weer hetzelfde als 
voorgaande jaren, mede door de voortreffelijke samenwer-
king met warme bakker Westerbos, snackbar ’t Trefpunt en 
kwaliteitsslager Eijk en Veld. Mee-eten kan voor 12 euro 
vanaf 16 jaar en 8 euro voor kinderen van 6 t/m 15 jaar. 
De allerkleinsten eten gratis mee. Tijdens de barbecue 

zal de Nieuwveense zanger, Ed Jansen, voor een vro-
lijke noot zorgen met zijn gezellige, Nederlands-

talige meezingers. Voor de kinderen zullen 
er weer spelletjes aanwezig zijn. De tent 

sluit om 21.00 uur.sluit om 21.00 uur.

Donderdag 30 juli
Voor de 21ste keer organiseren het Feestcomité 

en de atletiekvereniging AKU uit Uithoorn de Decath-
lon Polderloop. Inschrijven voor de als zeer gezellig en 

succesvol bekend staande loop kan vanaf 18.30 uur in 
de feesttent. De inschrijfkosten bedragen 1 euro voor de 
1 kilometer (voor kinderen t/m 11 jaar), 3,50 euro voor de 4 
kilometer en 5 euro voor de 10 kilometer. Om 19.00 uur start 
de 1 kilometer, om 19.15 uur de 4 kilometer en om 20.00 
uur begint de 10 kilometer. Naast de diverse prijzen die er 
te winnen zijn, zal ook dit jaar de premie voor het ver-
beteren van het parcoursrecord 100 euro bedragen. 
Na afl oop van de prijsuitreiking zal de Nederlands-

talige zanger Cock Zwanenburg een optreden 
verzorgen. De entree is gratis.

Redenen genoeg om ook een bezoek aan het Polderfeest te brengen!
Voor meer info kunt u terecht op de website: www.polderfeest.nl. 

Zaterdag 1 augustus
Het kinderprogramma begint om 13.00 uur met 

een “surprise”, waarbij vast staat dat het een uurtje vol 
spel en plezier wordt. Hierna kan er onder leiding van de 

kleiclub weer een mooi kleiwerkje gemaakt worden. Om 
14.00 uur begint van oudsher weer de zeskamp voor de 
jeugd vanaf 12 jaar en de volwassenen vanaf 16 jaar. Naast 
vaste items als de theorieronde en de zeephelling ook dit jaar 
weer de Kwakelse buikglij-kampioenschappen, die alweer 
voor de vijfde keer plaatsvinden. Aanmelden van de teams, 
die uit niet meer dan vijf deelnemers mogen bestaan, kan 
alleen telefonisch bij Gerrit Burggraaf, tel 0297-561276. 

’s Avonds gaat de tent weer om 21.00 uur open voor 
iedereen van 14 jaar en ouder en zal het duo Nick 

en Simon een optreden verzorgen. Kaarten voor 
dit Volendamse duo zijn inmiddels in de 

voorverkoop te verkrijgen.

Zondag 2 augustus
De zondag staat bekend als de familiedag en begint 

om 12.45 uur met het oplaten van ballonnen, waarmee de 
laatste dag van het Polderfeest offi cieel van start gaat. Voor de 

kinderen staan er zowel binnen als buiten vele spellen en attrac-
ties klaar, waaronder lasergame, de draaimolen en het visspel. Ook 

kan er geknutseld worden met PlayMais en is er een tattoo-shop.  In 
navolging van het vorig jaar ook nu weer “Quakel’s Got Talent”, voor 
iedereen die zijn of haar act eens op het podium wil laten zien. Meld 
je wel aan voor 15 juli bij Albert Blommestijn. Duo Savar zal deze mid-
dag twee maal optreden met een adembenemende trapeze act op een 
hoogte van maar liefst acht meter. Sam Shine Vuurdans geeft een 
show waarin brandende stokken, clubs en vuurballen centraal staan. 
Matt en Marieke treden na hun succesvol debuut van vorig jaar 
opnieuw op en om de sfeer nog meer te verhogen zal blaasorkest 
Ladderszat deze middag over het feestterrein lopen. En wie 

graag een treffende karikatuur op papier van zichzelf wil 
hebben kan terecht bij karikaturist Renee van Hooren. 

En of dit nog niet allemaal genoeg is zal de band 
Shore Line dit 34ste Polderfeest afsluiten.



Koffie/thee speciaal 
IEDERE DONDERDAG 10.15–11.30 UUR	
De	 koffie/thee	 speciaal	 is	 bestemd	 voor	 zelfstandig	 wo-
nende	ouderen	uit	Uithoorn	en	De	Kwakel.	Doel	van	deze	
activiteit	is	ouderen,	onder	het	genot	van	een	kopje	koffie/
thee,	 in	gelegenheid	te	stellen	(nieuwe)	contacten	te	 leg-
gen	met	leeftijdgenoten.	

Programma
De	groep	komt	wekelijks	op	donderdagmorgen,	van	10.15-
11.30	 uur,	 bijeen.	 Twee/drie	 vrijwilligers	 begeleiden	 deze	
groep.	De	deelnemers	kunnen	hun	ervaringen	kwijt,	waar	
anderen	weer	op	reageren.	Er	worden	zeer	uiteenlopende	

deelnemers.	U	heeft	dus	geen	boeken	nodig.	Wel	 raden	
wij	u	aan	de	woordenboeken	Engels-Nederlands	en	Ne-
derlands-Engels	(Prisma)	te	kopen.	De	begeleiding	van	dit	
uurtje	 wordt	 verzorgd	 door	 Jeannette	 Cnossen.	 In	 totaal	
worden	 er	 20	 lessen	 gegeven,	 beginnend	 in	 september	
verdeeld	over	het	nieuwe	seizoen.
De	kosten	hiervan	zijn	40,00	euro.	
Wilt	u	meer	 inlichtingen	of	wilt	u	zich	opgeven	voor	deze	
cursus,	 dan	 kunt	 u	 bellen	 naar	 Bernadette	 Verhaar/								
Monique	Sintenie	0297-567209

HUISKAMERGROEP IEDERE WOENS-
DAGMORGEN 10.00-12.30 UUR
Voor wie?
De	huiskamergroep	 is	bedoeld	voor	ouderen,	die	om	
verschillende	redenen	aan	huis	gebonden	zijn	en	hier-
door	in	een	isolement	dreigen	te	raken.
De	redenen	kunnen	onder	andere	zijn:
•	 de	activiteiten	in	het	wijksteunpunt	zijn	te	druk	of	te	
	 vermoeiend
•	 men	wil	meer	contacten	met	leeftijdgenoten,	maar	
	 wel	op	een	rustige	manier
•	 wegens	lichamelijke	beperkingen	kan	men	moeilijk	
	 aan	andere	activiteiten	meedoen
De	 huiskamergroep	 is	 uitdrukkelijk	 géén	 vervanging	
voor	bestaande	voorzieningen	als	 (dag-)verzorging	of	
ontmoetingsgroep	 voor	 vergeetachtigen.	 Deelnemers	
moeten	in	staat	zijn	in	een	groep	te	functioneren.

Wat doet de huiskamergroep?
Op	 woensdagmorgen,	 eenmaal	 per	 week,	 komt	 de	
groep	bij	elkaar	in	de	ontmoetingsruimte	van	wijksteun-
punt	Bilderdijkhof,	Bilderdijkhof	1	te	Uithoorn.	De	vaste	
onderdelen	 van	 het	 programma	 zijn	 het	 gezamenlijk	
koffie	drinken	en	de	eenvoudige	lunch;	de	rest	van	het	
programma	wordt	door	deelnemers,	medewerkers	 in	
samenwerking	met	vrijwilligers	ingevuld.
In	Uithoorn	komen	na	de	koffie	meestal	de	spellen	zo-
als	 kaarten,	 triominos,	 klaverjassen	 en	 rummikub	 te	
voorschijn.	Met	feestdagen	worden	er	andere	activitei-
ten	georganiseerd.	

Kosten en aanmelding
De	kosten	zijn	e4,00	inclusief	koffie/thee	en	lunch.
Voor	inlichtingen:	Bernadette	Verhaar	0297-567209.

De BELKLUS
De	 BELKLUS	 bestaat	 uit	 een	 team	 van	 mensen	 dat	 klus-
jes	uitvoert	in	en	rond	de	woning.	Het	is	een	gratis	service	
aan	 ouderen	 die	 kleine	 reparaties	 en	 verbeteringen	 van	
het	woongenot	niet	(meer)	zelf	kunnen	uitvoeren.	U	moet	
daarbij	denken	aan	de	verwarming	bijvullen,	geiser	aan-
zetten,	stopcontact	vastzetten,	 lampen	verwisselen,	stek-
ker	repareren,	smeren	van	sloten,	tochtstrips	aanbrengen,	
en	ga	zo	maar	door.
De	 BelKlus	 is	 er	 voor	 ouderen	 en	 mindervaliden	 en	 die	
een	karweitje	 te	doen	hebben	waar	 je	niet	zo	gauw	een	
bedrijf	voor	inschakelt.	De	service	van	de	BelKlus	is	gratis.	
Elke	werkdag	kunt	u	bellen	naar	de	BelKlus,	telefoon	020-
6471089,	mobiel	 	 	 	 	06-54340370	 (werkdagen	van	9.00-	
17.00	uur).	Dan	meldt	u	aan	de	werkmeester	Freek	Beijer	
of	aan	het	antwoordapparaat	welk	klusje	u	te	doen	heeft.	
Belt	u	gerust;	u	krijgt	altijd	antwoord!
We maken direct een afspraak. Soms moet er eerst 
vooraf worden besproken, hoe de klus kan worden ge-
klaard.

	

Spreekuur MEE! 
Wijksteunpunt	Bilderdijkhof	
Bilderdijkhof	1		
Uithoorn

In de zomerperiode van 6 juli tot 16 augustus is er op 
de woensdagmiddag geen inloopspreekuur

Als	u	een	beperking	of	een	chronische	ziekte	heeft	die	
voor	 uw	 65e	 levensjaar	 is	 ontstaan	 en	 op	 zoek	 bent	
naar	iemand	die	er	voor	u	is	met	uw	vragen,	dan	bent	
u	bij	MEE	aan	het	 juiste	adres.	Ook	mensen	met	niet-
aangeboren	 hersenletsel	 en	 mensen	 met	 een	 vorm	
van	autisme	kunnen	bij	MEE	terecht.

Voor	vragen,	afspraken	en	inlichtingen	kunt	u	op	werk-
dagen	tussen	8.30	uur	en	12.30	uur	bellen	naar:

MEE Amstel en Zaan 
Vestiging	Hoofddorp	
Informatie	en	Advies	Team
023-55	6	33	00

Ontmoetingsgroep voor 
vergeetachtigen en hun verzorgers
We	gaan	naar	de	club…………….
In	het	wijksteunpunt	Bilderdijkhof	is	de	Ontmoetingsgroep	
voor	 vergeetachtigen	en	hun	verzorgers	gevestigd.	 In	de	
‘Ontmoetingsgroep	 voor	 vergeetachtigen	 en	 hun	 verzor-
gers’	kunnen	mensen	met	lichte	tot	matig	ernstige	demen-
tie	drie	dagen	in	de	week	(maandag,	woensdag	en	vrijdag)	
gebruik	maken	van	een	dagsociëteit	waar	zij,	 individueel	
of	 in	 groepsverband,	 deelnemen	 aan	 allerlei	 activiteiten,	
zoals	 geheugentraining,	 bewegen,	 zingen	 en	 schilderen	
en	andere	creatieve	bezigheden.	Het	programma		wordt	
uitgevoerd	door	een	programmacoördinator,	een	activitei-
tenbegeleider	en	vrijwilligers.		De	ontmoetingsgroep	is	een	

initiatief	 van	de	Stichting	Vita	welzijn	en	advies	en	 is	be-
stemd	voor	vergeetachtigen	en	hun	verzorgers	 (partners,	
familieleden,	buren,	ook	wel	mantelzorgers	genoemd)	 in	
Uithoorn.	Mantelzorgers	nemen	vaak	een	groot	deel	van	
de	zorg	voor	de	vergeetachtige	persoon	op	zich.	Dit	kost	
veel	tijd	en	energie.	Om	deze	mantelzorgers	te	ontlasten	
wordt	 het	 project	 georganiseerd.Voor	 partners/familiele-
den	is	er	een	gespreksgroep	en	vinden	er	informatieve	bij-
eenkomsten	plaats.	Het	project	ondersteunt	 familieleden	
om	de	zorg	thuis	langer	vol	te	houden.	Voor	informatie	over	
het	project	kunt	u	contact	opnemen	met	de	programma-
coördinator,	 Caroline	 Vrijbergen	 of	 Monica	 van	 der	 Laan	
–	Krayvanger.	Zij	zijn		te	bereiken	op	maandag,	woensdag	
en	vrijdag	op	telefoonnummer	0297-533540.

We zoeken voor de club.....vitale vrijwilligers
•	 die	op	maandag,	woensdag	beschikbaar	zijn
•	 affiniteit	hebben	met	onze	doelgroep
•	 kunnen	invallen	als	andere	vrijwilligers	afwezig	zijn
•	 woonachtig	zijn	in	Uithoorn	of	nabije	omgeving

Taken	en	werkzaamheden	van	de	vrijwilligers
1.	 assisteren	bij	diverse	activiteiten	zoals	wandelen,
		 meegaan	met	de	uitstapjes,	creatieve	activiteiten	etc.
2.	 huishoudelijke	hand-	en	span	diensten	verrichten				
	 zoals	boodschappen	doen,	assisteren	bij	de	lunch
3.	 ondersteunen	van	de	activiteitenbegeleidster
Heeft	 u	 interesse	 of	 wilt	 u	 meer	 informatie,	 bel	 dan	 met	
Monica	 van	 der	 Laan	 –	 Krayvanger	 telefoonnummer											
0297-533540	 (ma/wo/vrij)	 activiteitenbegeleidster	 Ont-
moetingsgroep	Uithoorn.

Buurtbemiddeling Amstelveen
en Uithoorn
Eerste hulp bij conflict met de buren.
-	 Onze	buren	maken	voortdurend	ruzie	met	elkaar,	tot	
	 diep	in	de	nacht.	Dat	is	akelig,	niet	in	het	minst	voor	
	 onze	kinderen.	
-		 Als	de	buren	weg	zijn	maken	hun	kinderen	
	 verschrikkelijk	veel	herrie,	slaande	deuren,	harde	
	 muziek	en	brommers.
-		 De	buren	barbecuen	de	hele	zomer,	we	zitten	altijd
	 in	die	vette	rook	waardoor	we	niet	meer	normaal	in
	 de	tuin	kunnen	zitten.
-		 De	hond	van	de	buren	kan	niet	alleen	zijn,	hij	jankt	
	 de	hele	dag,	dat	gaat	door	merg	en	been.
Buren	kunnen	elkaar	dwars	zitten.	Wat	begint	met	een	klei-
nigheidje	kan	ruzie	en	escalatie	tot	gevolg	hebben.	Instan-
ties	als	politie	of	woningcorporatie	worden	ingeschakeld	
maar	het	levert	vaak	niet	dat	op	wat	buren	zich	wensen.	
Daarom en om erger te voorkomen kan buurtbemidde-
ling worden ingeschakeld.	Een	aantal	goed	getrainde	vrij-
willigers	bemiddelt	in	beginnende	conflicten	tussen	buren.	
Zij	spelen	niet	voor	rechter	en	vellen	ook	geen	oordeel.	
Er	wordt	ondersteuning	geboden	om	de	gesprekken	tus-
sen	de	twee		partijen	weer	op	gang	te	brengen	en	hen	
samen	tot	een	oplossing	te	laten	komen.

Wilt u uitgebreide informatie, uitleg of een melding doen?
U	kunt	dan	contact	opnemen	met	buurtbemiddeling,	tel.	
020-	5	430	430	of	een	mail	sturen	naar	buurtbemidde-
ling@vitawelzijnenadvies.nl.

Buurtbemiddelaars
In	verband	met	de	toename	aan	verzoeken	voor	bemidde-
ling,	hebben	we	een	serieus	tekort	aan	vrijwilligers.	Daar-
om	is	buurtbemiddeling	op	zoek	naar	mensen	die	het	leuk	
vinden	om	te	bemiddelen	en	met	plezier	in	teamverband	
werken.	Zij	zijn	welkom	om	buurtbemiddelaar	te	worden.	
Taken:
•	 U	werkt	in	tweetallen.	
•	 U	bemiddelt	volgens	de	principes	van	de	basis-
	 training	buurtbemiddeling.	
•	 U	brengt	de	communicatie	op	gang	tussen	buurt-
	 bewoners	die	onderling	een	al	of	niet	uitgesproken	
	 conflict	hebben.	
•	 U	zorgt	dat	de	beide	partijen	met	elkaar	in	gesprek		
	 raken	en	leidt	neutraal	en	onpartijdig	het	gesprek.	
•	 U	hoeft	niet		in	uw	eigen	buurt	te	bemiddelen
	 vanwege	uw	privacy.	In	ruil	voor	uw	inzet	en	
	 enthousiasme	ontvangt	u	van	ons	prettige	team-
	 bijeenkomsten,	gratis	trainingen,	praktijkbegelei-
	 ding	en	andere	interessante	bijeenkomsten.

Als	u	denkt	dat	het	wat	voor	is	dan	kunt	u	contact	opne-
men	met	de	coördinator	Jeanine	de	Koster	via	telefoon	
nummer	020-5430430	of	mail:
buurtbemiddeling@vitawelzijnenadvies.nl
	

Buurtschouwen 2009
Al	een	aantal	jaren	loopt	er	in	Uithoorn	een	project	wonen,	
welzijn	en	zorg	(WWZ).	Het	gaat	hierbij	onder	andere	om	
toegankelijke	 woningen,	 activiteiten	 en	 zorgvoorzienin-
gen	 in	de	wijk,	aangepaste	bushaltes	maar	ook	om,	de	
toegankelijkheid	van,	de	woonomgeving.	 	 Een	belangrijk	
onderdeel	van	dit	project	waren	dan	ook	de	WWZ-schou-
wen.	 In	 voorgaande	 jaren	 controleerden	 medewerkers	
van	 buurtbeheer	 samen	 met	 (ervarings-)	 deskundigen	
van	 gehandicaptenorganisaties	 en/of	 ouderenbonden,	
obstakels	in,	de	wijk.	Hierbij	moet	u	denken	aan	te	smalle	
stoepen,	slechte	afritten	voor	rolstoelen,	hindernissen	zo-
als	paaltjes,	te	smalle	voetgangers-/fietssluizen,	verkeerd	
geplaatste	reclameborden	en	obstakels	op	blindegeleide-
stroken	(“de	witte	ribbeltegels”).
Veel	 van	 de	 maatregelen	 primair	 gericht	 op	 de	 toegan-
kelijkheid	voor	mensen	met	een	handicap,	vergroten	ook	
de	gebruiksmogelijkheden	van	mensen	zonder	beperking	
zoals	het	gebruik	van	een	kinderwagen.	
Inmiddels	is	er	veel	ervaring	opgedaan	met	aanpassingen	
voor	mensen	met	een	handicap	zodat	de	aparte	schou-
wen	niet	meer	nodig	zijn,	maar	de	inbreng	van	bewoners	
hierbij	blijft	noodzakelijk.	
U,	als	bewoner,	kent	de	buurt	en	kunt	de	wensen	of	pro-
blemen	 het	 beste	 aangeven.	 En	 al	 lopend	 door	 de	 wijk	
kunnen	alle	partijen	direct	zien,	wat	u	bedoelt!	

Wilt u melding maken van:
•	 losliggende	stoeptegels	of	putdeksels;	
•	 verzakkingen	in	de	weg	of	in	het	trottoir;	
•	 last	of	hinder	van	openbaar	groen;	
•	 storingen	in	de	openbare	verlichting	of	
•	 een	goed	idee?	

Dat	kan	het	hele	jaar	door	bij	Publiekszaken,	telefoon	0297-
513111.	Overige	informatie	zoals	data’s,	startplaatsen	en	tij-
den	kunt	u	vinden	in	de	Buurtbeheerkrant	van	uw	wijk.

Vita welzijn en advies

Vita welzijn en advies Uithoorn is een onderdeel 
van de Vita welzijn en advies Amstelveen

Dr. Willem Dreesweg 2 - 1185 VB Amstelveen 
telefoon 020-5430430

WIJKSTEUNPUNT BILDERDIJKHOF - BILDERDIJKHOF 1 - UITHOORN - TELEFOON 0297-567209 - WEBSITE: WWW.VITAWELZIJNENADVIES.NL

Vita welzijn en advies Uithoorn is een onderdeel van de Vita welzijn en advies Amstelveen – Dr. Willem Dreesweg 2 - 1185 VB Amstelveen - telefoon 020-5430430

BELANGRIJKE ADRESSEN
& TELEFOONNUMMERS

Internetcafé
Informatie:	tel.	0297-567209
Computercursus
Informatie:	I.	Janmaat,	tel.	0297-564765
(tussen	19.00-21.00	uur)
Zen meditatiegroep:
Informatie:	David	van	Coevorden,
tel.	0297-525564
Buikdansen
Informatie:	A.	Nolte,	tel.	0297-582666
Bridge
Informatie:	donderdagmiddag	tijdens
bridgemiddag.	Vanaf	14.00	uur.
Fotokring
Informatie:	dinsdagavond	
(1x	per	14	dagen)	vanaf		19.00	uur
Yoga
Informatie:	J.	Zeij,	tel.	0297-563829
Schaakvereniging de Amstel
Informatie:	H.	Elserman	0297-566501
Postzegelclub
Informatie:	iedere	4de	dinsdagavond	van	de	
maand	vanaf	19.00	uur	clubavond	en	iedere	
1ste	zaterdag	ruilbeurs	om	9.00	uur

Let ook op onze informatieborden
in het wijksteunpunt.

OVERIGE ACTIVITEITEN IN
WIJKSTEUNPUNT 
BILDERDIJKHOF

DIENSTVERLENING VOOR 65+
De volgende dienstverlening is aanwezig 
in wijksteunpunt Bilderdijkhof:
•	Kapster	op	maandag:	
			Francisca	0297-262307
•	Schoonheidsspecialiste	op	dinsdag:
			Charity	06-10053199
•	Pedicure	op	woensdag:	
			Aljo	06-10088612
•	Pedicure	op	donderdag:
			Arnold	0297-531897	of	06-41578193

U kunt hen ook bereiken op de 
werkdagen in wijksteunpunt 
Bilderdijkhof op tel. 0297-532325.

Vita welzijn & advies Uithoorn
Bilderdijkhof	1,	1422	DT	Uithoorn
Telefoon	0297-567209
Internet:	www.vitawelzijnenadvies.nl

Loket Wonen, Welzijn en Zorg Uithoorn
Laan	van	Meerwijk	16,	
Postbus	8,	1420	AA	Uithoorn
Telefoon	0297-513131
Internet:	www.loketwwzuithoorn.nl

Gemeente Uithoorn
Laan	van	Meerwijk	16,	
Postbus	8,	1420	AA	Uithoorn
Telefoon	0297-513111
Internet:	www.uithoorn.nl

Vita Welzijn en Advies,
Algemeen maatschappelijk werk
H.	de	Grootlaan	1,	1422	BR	Uithoorn
Telefoon 0297-562955

Buurtbemiddeling
Telefoon	020-5430430

Steunpunt Huiselijk Geweld
Tel.	020-5430430	(tijdens	kantooruren)
Tel.	020-6116022	(24	uur	per	dag)

Amstelring
Zorgcentrale	Amstelland	&	Meerlanden
Telefoon	0900-1866
Internet:	www.amstelring.nl

Regiotaxi
Telefoon	0299-469459

Woonzorgcentrum Het Hoge Heem
Wiegerbruinlaan	29,	1422	CB	Uithoorn
Telefoon	0297-519520

CIZ
Maalderij	38,	1185	ZC	Amstelveen
Telefoon	020-3472808
Internet:	www.ciz.nl
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onderwerpen	 besproken,	 zoals	 ervaringen	 uit	 het	 leven	
van	de	deelnemers	en	actuele	thema’s.	In	overleg	met	de	
deelnemers	komen	speciale	onderwerpen	aan	bod	waar-
voor	zo	nodig	een	gastspreker(ster)	kan	worden	uitgeno-
digd.

Groepsgrootte
Er	kunnen	maximaal	16	ouderen	deelnemen	aan	de	kof-
fie/thee	speciaal.

Deelname is uitgesloten:
•	 als	u	opgenomen	wordt	of	bent	in	een	intramurale						
	 instelling,	zoals	een	zorgcentrum;
•	 als	u	last	heeft	van	geheugenproblemen;
•	 als	u	niet	kunt	functioneren	in	een	groep.

Aanmelding
U	kunt	zich	aanmelden	bij	Bernadette	Verhaar,
telefoon	0297-567209
Kosten:	e1.50	euro,	incl.	2	kopjes	koffie/thee

Maatjesproject voor ouderen
Heeft u zin om samen met een ander een kopje kof-
fie te drinken, een spelletje te doen, een wandeling 
te maken of een museum te bezoeken?

Vita	welzijn	en	advies	is	in	Uithoorn	een	Maatjesproject	
gestart	voor	ouderen.	Het	Maatjesproject	richt	zich	op	
ouderen	die	(tijdelijk)	behoefte	hebben	aan	een	(extra)	
contact	 met	 een	 maatje.	 Door	 verschillende	 omstan-
digheden,	zoals	ziekte,	beperktere	mobiliteit	of	b.v.	het	
wegvallen	 van	 de	 partner,	 kan	 de	 behoefte	 ontstaan	
aan	een	uitbreiding	van	de	sociale	contacten.		
Op	basis	van	gedeelde	interesses	worden	deelnemer	
en	maatje	met	elkaar	in	contact	gebracht.	Samen	met	
uw	 maatje	 kunnen	 verschillende	 activiteiten	 worden	
ondernomen	 die	 beide	 personen	 prettig	 vinden	 om	
te	doen.	Dit	kan	variëren	van	een	kopje	koffie	drinken,	
het	doen	van	een	spelletje,	het	bezoeken	van	een	mu-
seum,	het	maken	van	een	wandeling	tot	het	bijwonen	
van	 een	 activiteit	 van	 een	 wijksteunpunt	 bij	 u	 in	 de	
buurt.	 Belangrijk	 is	 dat	 maatje	 en	 deelnemer	 beiden	
plezier	beleven	aan	het	contact.		

Spreekt	het	Maatjesproject	u	aan	en	zou	u	zich	graag	
als	 deelnemer	 of	 vrijwilliger	 willen	 opgeven	 of	 wilt	 u	
meer	informatie,	neemt	u	dan	contact	op	met	Monique	
Sintenie,	sociaal	cultureel	werker	Wijksteunpunt	Bilder-
dijkhof:			0297-567209.

Wegens de grote schoonmaak van 
Wijksteunpunt Bilderdijkhof zijn wij 
gesloten op 12, 13 en 14 augustus.

Open eettafel, iedere dinsdagmiddag
Wilt	u	graag	gezellig	met	anderen	eten	en/of	heeft	u	geen	
zin	om	te	koken?	Dan		kunt	u	terecht	in	Wijksteunpunt	Bil-
derdijkhof,	Bilderdijkhof	1	te	Uithoorn,	iedere	dinsdagmid-
dag	 van	 11.45-	 13.00	 uur,	 ook	 in	 de	 zomermaanden.	 In				
samenwerking	met	Apetito	hebben	wij	voor	u	het	MultiPlus	
project.	Dit	betekent	dat	er	iedere	dinsdag	in	wijksteunpunt	
Bilderdijkhof	 door	 vrijwilligers	 een	 warme	 maaltijd	 wordt	
geserveerd.	Wanneer	u	mee	wilt	eten	kunt	u	zich	van	 te	
voren	 opgeven	 bij	 Vita	 welzijn	 en	 advies.	 Dit	 kan	 tot	 en	
met	 de	 maandag	 ervoor.	 U	 bent	 	 absoluut	 niet	 verplicht	
om	iedere	week	te	komen	eten.	U	geeft	zich	op	wanneer	
u	dit	wilt.	
De	 kosten	 zijn	e5,75.	Hiervoor	 krijgt	 u:	 soep	 vooraf,	 dan	
volgt	de	hoofdmaaltijd	en	daarna	is	er	nog	een	toetje.	
Voor	informatie	en	opgave:	Bernadette	Verhaar/Monique	
Sintenie,	telefoon	0297-567209

Voordelige en service-garante
rijbewijskeuringen voor alle
70-plussers
Iedere	2de	maandagmorgen	van	de	maand	biedt	Vita	
welzijn	en	advies	Uithoorn,	in	samenwerking	met	dok-
ter	R.	Sadiek	rijbewijskeuringen	aan,	aan	alle	70-plus-
sers	en	gehandicapten	 in	Wijksteunpunt	Bilderdijkhof,	
Bilderdijkhof	1	in	Uithoorn	voor	25 euro inclusief BTW.
Dokter	 Sadiek	 keurt	 voor	 de	 regio’s	 de	Ronde	 Venen,	
Aalsmeer,	 Amstelveen,	 Kudelstaart,	 Uithoorn,	 Hoofd-
dorp,	Badhoevedorp	en	Rijsenhout	.
Zowel	leden	als	niet-leden	van	de	diverse	ouderenbon-
den	(ANBO,	PCOB,	Unie,	KBO)	en	de	diverse	thuiszorg-
organisaties	 kunnen	 hier	 terecht.	 Indien	 er	 veel	 aan-
meldingen	zijn	kan	er	gebruik	gemaakt	worden	van	de	
mogelijkheid	om	op	de	vierde	woensdagmiddag	van	
de	maand	gekeurd	te	worden	bij	de	afdeling	van	Vita	
welzijn	en	advies	in	Aalsmeer.	
Servicegarante		keuring	houdt	in:	de	keuring	vindt	plaats	
conform	de	richtlijnen	van	het	CBR;	na	de	keuring	wordt	
de	eigen	verklaring	(het	keuringsformulier)		persoonlijk	
door	 dokter	 Sadiek	 naar	 het	 CBR	 gebracht,	 dit	 levert	
een	tijdwinst	op	van	enkele	weken	voor	de	keuring.	Om	
kwijtrakingen	 van	 het	 formulier	 te	 voorkomen	 wordt	
door	dokter	Sadiek	een	kopie	van	de	eigen	verklaring	
gemaakt	alvorens	deze	bij	het	CBR	wordt	afgegeven.	
Het	advies	is	om	ruim	vier	à	vijf	maanden	van	tevoren	
gekeurd	te	worden,	want	de	huidige	wachttijden	bij	het	
CBR	zijn	inmiddels	opgelopen	tot	vier	maanden.
Voor	 afspraken	 kunt	 u	 bellen	 met	 06-10444535	 van	
maandag	 t/m	 vrijdag,	 van	 20.00	 uur	 –	 22.00	 uur	 en	
maandag,	 woensdag	 en	 zaterdag	 van	 09.00	 uur	 –	
17.00	uur.	Of	via	info@rijbewijskeuringsarts.nl	Bewaart	
u	deze	informatie	zorgvuldig	totdat	u	moet	worden	ge-
keurd	!

	

Conversatie Engels
Bij	 voldoende	 deelname/animo	 starten	 wij	 in	 september	
met	 conversatielessen	 Engels	 op	 dinsdagmorgen	 van	
09.30	–	10.30	uur.	Heeft	u	ooit	Engelse	les	op	school	gehad	
of	een	cursus	Engelse	taal	gevolgd	en	u	wilt	deze	taal	weer	
eens	ophalen,	dan	is	deze	morgen	wellicht	iets	voor	u.
Het	 is	 de	 bedoeling	 om	 een	 uur	 lang	 deze	 taal	 zoveel	
mogelijk	te	spreken	in	een	groepje	van	ongeveer	8	tot	10	



De Kwakel - In de Tour de France 
is er al grote ophef over de oor-
tjes ontstaan, in het Tourhome zijn 
daar ook vragen over gerezen. Hoe 
komt Lejo Hoogervorst aan die oren 
waarin, meer dan de helft van de 
etappes, de winnaars werden inge-
fluisterd? Lejo heeft ze in ieder ge-
val in de eerste tourweken gespitst 
gehouden en daardoor de kopposi-
tie in het Kwakelse tourspel van Bert 
van de Haak overgenomen.
Bert verschoot deze week van kleur, 
nu draagt hij de rode trui voor de 
grootste mazzelaar.
Op de tweede plaats staat heel ver-
rassend Marina v.d. Hulst, als bes-
te dame gaat zij Joyce Mayenburg 
met vier punten vooraf. Ook hier zijn 
de geruchten sterk dat zij door hun 
mannen Jacques en Peter worden 
ingefluisterd. Er zou wel een apart 
klassement ingesteld kunnen wor-
den voor paren. Mayenburg – v.d. 
Hulst zouden daarin hoog scoren. 
Het paar Bart de Bruin en Alex v.d. 
Hulst niet. Zij groeien verder uit el-
kaar, er is zelfs sprake van een flin-
ke scheiding.
Bij de ploegen komen de Batavieren, 
bijna een halve eeuw na de kermis 
van 1965, de ringvaart weer afzak-
ken om in het Tourhome de macht 
te grijpen. Met Peter Mayenburg aan 
het roer, Eric Zethof, Berry Verhoef, 
Jan Tilburgs en Ingrid van Weer-
denburg aan de riemen. Zij gaan de 
ploeg Kwak met zes punten vooraf, 
derde staat Licht van Troost. Onder-
aan staan de leden van Zot Manne-
ke, waarvoor het pompen of verzui-
pen is. Kopman Wery Koeleman, Zot 
Manneke nummer 1 van deze tour, 
is dit weekend naar Frankrijk afge-
reisd om daar zijn oor te luister te 
leggen.
De oudste deelnemer aan de Tour 
de Kwakel, May Verhoef, pakte deze 
week een dagprijs van vijftig euro-
centen. Dit ging echter wel ten kos-
te van zijn bridgeprestaties. Deze 
ruim tachtigjarige renner staat wel-
iswaar bovenaan in zijn klasse: fiet-
sen met hulpmotor.
In de strijd om de rode lantaarn heeft 

Rick van Zanten een paar keer de 
bus gemist waardoor hij onderaan 
de lijst staat. Links van deze sco-
relijst staat de bus voor ‘de lappen’ 
opgesteld. Deze bus werd ook een 
keer gemist door Do van Doorn. Do 
vond zijn voorspelling de volgende 
morgen in zijn broekzak, maar toen 
was de bus al lang vertrokken.
Vrijdagavond, knobbelavond, was 
het een komen en gaan op erve 
Vlasman. Nicole v.d. Knaap moest 
hollen met de bidons. Alvast een 
goeie training voor de komende 
Polderloop waarin zij net als in de-
ze tour wil schitteren.
Deze avond werd druk gespecu-
leerd over de afloop van deze nogal 
saaie Tour 2009.
Hopelijk gaan de renners in Frank-
rijk de komende week voor wat meer 
spektakel zorgen, zonder de deelna-
me aan het Kwakelse tourspel zou 
er geen enkele spanning zijn.
De spanning die het juist zo mooi 
maakt als je met je ‘Gouden Lap’ 
voor de buis zit. De spanning die 
alsmaar toeneemt naarmate Parijs 
nadert en de druk op de koploper 
vergroot.
Vier oud-winnaars bij de top tien 
kunnen het de gele trui nog knap 
moeilijk gaan maken.
Aangezien Albert Verlinde zijn 
rechtszaak tegen afluisterpraktij-
ken gewonnen heeft kan deze Tour 
de Kwakel weleens een verrassend 
slot krijgen.
Volgende week meer over dit span-
nende hoorspel in het Tourhome.
 
Gele trui:
1 Lejo Hoogervorst     80 pnt
2 Marina v.d. Hulst        77 pnt 
3 Bert v.d. Haak            77 pnt
 
Rode trui:
1 Lejo Hoogervorst     26 pnt
2 Bert v.d. Haak            25 pnt
3 Marina v.d. Hulst        25 pnt
 
Ploegen:
1 Batavier                    226 pnt
2 Kwak                       220 pnt
3 Licht van Troost        218 pnt
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Een sterk bezet toernooi 
bij Boule Union Thamen
Uithoorn - Vrijdag 17 juli werd de 
eerste speelavond van de eerste 
vrijdagavondcyclus gepeeld. De or-
ganiserende vereniging Boule Uni-
on Thamen mocht zich verheugen in  
een uitstekende deelname. Niet al-
leen in aantal (32 doubletten), maar 
zeker ook in kwaliteit met verschil-
lende spelers uit de Ereklasse en de 
Hoofdklasse van de Nationale Com-
petitie. De deelnemers kwamen o.a. 
uit Den Haag, Amsterdam, Amstel-
veen, Bodegraven, Lisse, Hillegom 
en Alphen aan den Rijn. Hoewel de 
weersverwachtingen tijdens de da-
gen voorafgaand aan het toernooi 
niet rooskleurig waren, was de re-
aliteit prachtig mooi weer met een 
goede temperatuur. De 32 equipes 
begonnen om half acht aan de eer-
ste van drie partijen. Twee kansheb-
bers op de eindoverwinning kwa-
men elkaar al in de eerste partij te-
gen en dat betekende dat viervou-
dig winnaar, Italo Pialorsi, meteen 
werd uitgeschakeld voor een vijfde 
toernooioverwinning, daar hij ver-
loor van de equipe Misset/Smith. 
Het toernooi wordt verspeeld vol-
gend het zogenoemde Zwitsers sy-
steem, waarbij winnaars steeds te-
gen winnaars spelen en verliezers 
tegen verliezers. Na twee ronden 
waren er nog acht equipes onge-
slagen. In die laatste ronde kan ver-
lies ook betekenen dat je buiten de 
prijzen valt, die voor de beste acht 
gereserveerd waren. Het saldo ge-
scoorde punten is mede bepalend 
bij gelijk eindigen. Bij drie van de 

vier verliezers gebeurde dat ook. Zij 
werden ingehaald door equipes, die 
de laatste partij wonnen, maar eer-
der in het toernooi één partij verlo-
ren hadden.
Het gebeurt niet vaak, maar deze 
keer eindigden twee equipes pre-
cies gelijk en waren er vier win-
naars.
De eindstand van de eerste avond:

1 Martin Pialorsi/Gio Giordano 3 28
Andries Wijand/Dorien Wijand 3 28
3 Esmee Rakers/Chris Bos 3 18
4 Charley Misset/Scott Smith 3 15
5 Italo Pialorsi/Edwin Segers 2 19
6 Peter Dijkman/Ina Hoekstra 2 12
7 Freek Vogelaar/
  Gunther Jacobs 2 11
8 Leandro Klassen/Ria v/d Poel 2 9
Twee leden van BUT wisten zich bij 
de eerst acht te plaatsen, op de zes-
de plaats Ina Hoekstra en op de ze-
vende plaats Günther Jacobs. Het 
best geklasseerde team van BUT  
was de equipe Bert Rademakers/
Lucie v/d Helder op de negende 
plaats.
De tweede speelavond vindt plaats 
op vrijdag 24 juli a.s., aanvang 19.30 
uur aan de Vuurlijn. De meeste deel-
nemers zullen dan weer present zijn 
en naast de dagprijzen zijn er nog 
prijzen voor de drie equipes, die 
over de twee speelavonden het best 
gescoord hebben. Kom eens kijken 
naar deze sport, die iedereen kan 
doen, zowel recreatief als competi-
tief. Proef de sfeer van gezelligheid, 
sportiviteit en sociaal contact.

Postduivenvereniging Rond de Amstel

Ton Duivenvoorde en 
Hennie Pothuizen winnaars
Regio - Twee programmavluch-
ten, een Jonge duivenvlucht van-
uit het Belgische Nivelles/Nijvel9 
(gem. afstand 186 km) en de Laat-
ste Nationale Dagfond vlucht vanuit 
het Franse Chateauroux (gem. af-
stand 634 km), en een Internatio-
nale Overnacht Fondvlucht vanuit 
het Franse Marseille (gem. afstand 
992 km) waren de vluchten van af-
gelopen weekend voor de leden van 
Rond de Amstel.
De jonge duiven werden om 11.45 
gelost, en de eerste duif diende zich 
om 13.48.24 uur aan bij Ton Duiven-
voorde in De Hoef, dit was de eerste 
in de vereniging, maar ook de eerste 
in Rayon F, waar ongeveer 3400 dui-
ven in concours stonden.

Zijn duif maakte een snelheid van 
1501,020 meter per minuut, ruim 
90 Km per uur.  Een ware verras-
sing, want de harde west- zuidwes-
tenwind was beslist geen voordeel 
voor Ton, dus een prachtige presta-
tie. Hennie Pothuizen uit Vinkeveen 
werd 2e in de vereniging en 18e in 
het Rayon, Henk Snoek uit De Kwa-
kel werd 3e in de vereniging en 36e 
in het Rayon. Co Oussoren uit Vin-
keveen een nieuw lid in onze vereni-
ging werd 7e, en was daarmee 1e 
in de B-groep, en werd 49e in Ray-
on F, en ook dat mogen we ook een 
prachtige prestatie noemen.

Om 07.45 uur waren de duiven voor 
de Nationale Eendaagse Fondvlucht 
in Chateauroux gelost, en ook de-
ze hadden met de harde west-zuid-
westenwind te maken, en net als bij 
de jonge duiven kregen deze ook 
nog met buien af te rekenen.

Om 15.01.09 arriveerde de eerste 
duif bij Hennie Pothuizen in Vinke-
veen, en deze maakte een snelheid 
van 1475,335 meter per minuut, dat 
is ruim 88 ½ km per uur en 28 se-
conden later klokte hij zijn tweede 
duif.

Met dit resultaat werd Hennie Kam-
pioen Oude duiven Onaangewezen, 
Wim Wijfje werd Kampioen Oude 
duiven Aangewezen. Cor van Bem-
melen uit De Hoef klokte zijn duif om 
15.01.39 uur en werd 3e. Ton Dui-

venvoorde werd Duifkampioen Ou-
de duiven. De Internationale vlucht 
vanuit Marseille werd zaterdag uit-
gesteld vanwege een zeer harde 
wind (Mistral) in en rond Marseille 
van ruim 60 km per uur. 

Ook zondag werd deze vlucht weer 
uitgesteld wegens slecht weer.

De uitslagen zijn als volgt:
Nivelles/Nijvel 536 duiven,
18 deelnemers
A.M. Duivenvoorde
C. Pothuizen
H.P. Snoek
N. Oussoren
C. Stevens
P. Baas

Chateauroux 11 duiven,
11 deelnemers
C. Pothuizen
C. van Bemmelen
R. den Boer
P.J. van Schaik
Th. Kuijlenburg 5

Eindstand Dagfond
Onaangewezen  
1. C. Pothuizen  
2. A.M. Duivenvoorde 
3. W. Wijfje  
4. P.J. van Schaik  
5. Th. Kuijlenburg  

Aangewezen
1. Th. Kuijlenburg
2. W. Wijfje
3. C. Pothuizen
4. A.M. Duivenvoorde
5. C. van Bemmelen

Eindstand Oude duiven
Onaangewezen  
1. C. Pothuizen  
2. W. Wijfje
3. R. den Boer 
4. A.M. Duivenvoorde 
5. Ginkel & Berg 
6. Bosse & Zn  
 
Aangewezen
1. W. Wijfje
2. C. Pothuizen
3. Bosse & Zn
4. Ginkel & Berg
5. Th. Kuijlenburg
6. R. den Boer

Tour de Kwakel:
Oortjes geheime wapen 
van Lejo Hoogervorst

Wisselende prestaties 
bij de AKU atleten
Regio - Op vrijdagavond 17 juli 
stond een zestal AKU atleten aan de 
start bij de Wageningen Track Mee-
tings. Het was prachtig weer: een 
lekker zonnetje met weinig wind. 
Ideaal voor het lopen van wedstrij-
den, zou je denken. Voor sommi-
ge atleten pakte dat goed uit, maar 
voor anderen wat minder deze keer.
Erwin Koopstra was de eerste atleet 
van AKU die in actie kwam. Hij was 
er erg op gebrand om opnieuw bin-
nen de 2 minuten te eindigen op de 
800 meter. Na de start bleek direct 
dat niemand de kop wilde nemen 
en het tempo lag dan ook te laag. 
Erwin realiseerde zich dat, nam al 
snel de kop, maar kwam na de eer-
ste 200 meter toch te langzaam door 
om het doel te bereiken. Niettemin 
bleef hij aan kop sleuren tot 700 me-
ter, waarna hij voorbij werd gesto-
ken door diverse andere atleten. Het 
verbaast dan ook niet dat hij boven 
de 2 minuten eindigde: 2.02,11. 
Thom de Wildt startte eveneens op 
de 800 meter. Hij heeft onlangs de 
overstap gemaakt van de 400 naar 
de 800 meter. Na zo’n overstap kost 
het ongeveer 2 jaar om optimaal op 
de nieuwe afstand te presteren. De-
ze tweede wedstrijd voor Thom op 
de 800 meter viel niet mee. ‘Het’ zat 
niet goed en hij was dan ook niet 
tevreden met zijn 2.03,77. Het zal 

nog even tijd kosten om ook op de 
800 meter te excelleren. Met Maai-
ke Koopstra ging het daarente-
gen beduidend beter. Zij heeft een 
groot deel van de wintervoorberei-
ding door blessures moeten missen, 
maar kwam dankzij een uitermate 
sterke laatste 200 meter als eerste 
in haar serie over de finish in een 
mooi 2.23,71. Tenslotte kwam juni-
ore Githa de Wildt voor de 800 me-
ter in de baan. Zij werd deze avond 
‘gehaasd’ door haar trainer, Remi 
Bouwmeester, en deze leidde Githa 
naar een nieuw persoonlijk record: 
2.18,26. Een prima prestatie, waar-
mee ze naast een nipt PR tevens de 
14e plaats bezet op de Nederland-
se seizoenranglijst in haar catego-
rie. Een PR was er ook voor Anouk 
Claessens. Deze lange afstandat-
lete nam deel aan de 5000 meter. 
Na een keurige race kwam Anouk 
uit op 18.37,54 hetgeen een fractie 
sneller was dan haar oude PR. 

De AKU deelname werd afgeslo-
ten met Dino Sontrop. Ondanks zijn 
deelname ‘s ochtends aan een bob-
slee-training liep hij een keurige 400 
meter in 53,46 seconden. Vooral het 
laatste stuk maakte indruk en, in-
dien hij een normale voorbereiding 
gehad zou hebben, zou ook hij een 
dik PR gelopen hebben. 

Zevende bridgezomerdrive 
Uithoorn - Ben ten Brink en Luuk 
Smit waren bij Bridgevereniging De 
Legmeer de glorieuze winnaars in 
de A-lijn met 58,26%. Jan Egbers 
en Lijnie Timmer blijven scoren met 
57,83%. En een eervolle vermelding 
voor Joop van Delft van Toon Over-
water 55,22%, een 3e plaats. 
In de B-lijn: voor de eerste keer dit 
jaar deelnemers Lia van Kessel van 
Thea Twaalfhoven 63,54%, 2e plaats 
voor Truus de Groot en Ans Brugge-
man 61,46% en een mooie 3e plaats 

voor Jannie Aarsman en Anton Zijl-
stra 57,64%.
De prikprijs was deze avond voor de 
nummers 9: A-lijn Tini van Drunen 
en Wouda Roos, B-lijn Els Yssenag-
ger en Deborah van Zantwijk.
U kunt nog steeds meedoen met 
deze gezellige bridgedrive. Op de 
woensdagavond inlopen tussen 
19.15 en 19.30 uur in De Scheg in 
Uithoorn. Bridgevereniging De Leg-
meer gaat hiermee door t/m 26 au-
gustus a.s.

Van Rijn Racing weer
present op het Eurocircuit
Regio - Zondag 19 juli was Van Rijn 
Racing weer present op het Eurocir-
cuit. De vierde ontmoeting voor het 
NK Rallyracing stond op de kalen-
der voor het team uit Mijdrecht. Dit-
maal reed de pechduivel niet mee! 
De techniek liet Dennis van Rijn 
niet in de steek en zorgde ervoor 
dat de SEAT Cordoba al zijn man-
ches finishte. De monteurs hadden 
niet veel herstelwerk aan de wagen 
en hadden daarom tijd om de auto 
steeds een stukje beter aan de start 
te laten verschijnen. En met resul-
taat, een mooie startplek voor de B-
finale werd veroverd. Onder het zui-
delijk zonnetje konden de gasten 
van Van Rijn Racing, waaronder en-
kele sponsoren, zien hoe het team 
te werk ging. De eerste manche 
mocht van Rijn starten vanaf de po-
le-position. Samen met Deelen was 
Dennis als eerste bij de bocht. Van 
Rijn zat aan de binnenkant, maar 
bij het insturen verloor de achter-
kant grip. Hierdoor gleed de wagen 
als het ware dwars de bocht in, door 
vol gas te geven kreeg hij de auto 
weer recht. Wel was de kans op de 
eerste positie verkeken. De tweede 
plek werd met succes behouden, 
ondanks het aandringen van de 
nummer drie Chalmet. Na 4 rondes 
stond er een 13e tijd op de klokken. 
Niet slecht, maar de jacht op verbe-
tering van de tijden was geopend.

Pole
Na de eerste manche vanaf de pole 
vertrokken te zijn, moest Dennis van 
Rijn nu starten vanaf plek 5. Geheel 
aan de buitenzijde van de startlijn. 
Maar na het doven van de lichten, 
kwam de Cordoba als een speer van 
zijn plek en veroverde een derde 
plaats bij het ingaan van de eerste 
bocht. Op plaats twee reed van de 
Warrenburg in de Toyota Yaris. Na 
een paar speldenprikjes gegeven te 
hebben om hem voorbij te steken, 
lukte het in de derde ronde einde-
lijk. Bij het aanstormen op de chi-
cane ging Dennis hem buitenom (!) 
voorbij. Niemand had dit verwacht 
en enkele stemmen in het publiek 
dachten even dat het mis zou gaan, 
gezien er een muur gevaarlijk dicht-
bij kwam. De volgende ronde kon 
meteen een gat van ruim 2 secon-
de geslagen worden, dit resulteer-

de in een 11e tijd. De derde manche 
eindigde Van Rijn wederom weer 
als 2e in de heat. Dit keer zat Van 
der Eijk met de Mini in de achter-
volging. Deze kon geen vuist maken 
en hij had het nakijken. Enkel door 
een keer misgeschakeld te hebben 
op het onverharde gedeelte van het 
circuit, kwam Van der Eijk even ge-
vaarlijk dichtbij. Weer kon Den-
nis zijn tijd verbeteren en een tien-
de tijd werd behaald. Alle manches 
waren uitgereden en het team had, 
gezien de laatste wedstrijden, een 
klein feestje te vieren. 

Geen zorgen
Zonder zorgen kon de B-finale ge-
start worden. Vanaf de middelste 
rij mocht er gestart worden door 
Van Rijn. Deze keer kwam de SEAT 
Cordoba niet zo goed van zijn plek 
als eerder deze dag. Maar er ont-
stond een gat aan de buitenzijde 
van de baan doordat Theunisse, ook 
in een Yaris, inhield. Zo vlug moge-
lijk ging Dennis weer naar de bin-
nenzijde van de bocht, om een zo 
goed mogelijke positie te verove-
ren. Helaas, waar de techniek dit-
maal niet de boosdoener was, kreeg 
Dennis een ferme tik op zijn rech-
terachterwiel. De wagen spinde en 
kwam vervolgens in aanraking met 
de muur. Door de tik op het achter-
wiel was de ophanging dusdanig 
beschadigd dat verder rijden niet 
mogelijk was. Einde wedstrijd. Uit-
eindelijk dus 14e plaats algemeen. 
Bij de aanraking met de muur was 
de voor- en achterzijde van de au-
to flink beschadigd. Komende da-
gen wordt de schade verder opge-
nomen en kan het team weer aan 
de slag.
Helaas kon het team de dag niet 
in stijl afsluiten. Aan het werk van 
het team heeft het niet gelegen. 
Van Rijn Racing is weer “back on 
track”.  Het team en coureur heb-
ben aan hun sponsoren, gasten en 
publiek kunnen laten zien wat ra-
cen is. De mooie inhaalacties en fel-
le gevechten met de tegenstanders 
geven weer,  waartoe het team in 
staat kan zijn. De volgende en laat-
ste wedstrijd voor het NK zijn op 22 
en 23 augustus tijdens het Eurocir-
cuit Power festival. Van Rijn Racing 
gaat weer vooruit!

Donderdag 30 juli a.s.

21ste Decathlon Polderloop
De Kwakel - Het Feestcomité en 
AKU organiseren op donderdag 30 
juli alweer de 21e hardloopwedstrijd 
door de Kwakelse dreven.

Voorzien van een chip, veel publiek 
en naast de afstanden van 1 km, 4 
km en 10 km voor de liefhebbers 
ook een officiële 10 km. KNAU loop 
voor de gedreven atleten, wordt ge-
rekend op een grote deelname.

Naast hoofdsponsor Decathlon en 
de vele plaatselijke sponsors, zonder 
wie de organisatie van zo’n evene-
ment eigenlijk niet meer goed mo-
gelijk is, vraagt AKU deze keer extra 
aandacht voor “A Sisters Hope”.

Deze organisatie beijvert zich voor 
het stimuleren van borstkankeron-
derzoek en plaatst hiervoor collec-
tebussen om de financiële noden 
wat te lenigen en de sporters even 
te laten beseffen dat gezond kun-
nen hollen niet altijd vanzelfspre-
kend is.

De Polderloop is tevens de opmaat 
voor de zomeravond hardloopwed-
strijden bij de “buren” van de maan-
den augustus/september, zoals die 
in De Waver op de 6e, in Baambrug-
ge op de 21e, in Abcoude op de 25e 
en in Aalsmeer op 8 september wor-
den gehouden.
Voor eenieder dus een prachtige 
gelegenheid om deze zomermaan-
den conditie, snelheid en sociale 
loopcontacten op te bouwen en te 
onderhouden, gesteund door echte 
tijdregistratie, prima organisatie en 
gezelligheid en de onderlinge com-

petitie tussen de loopmaatjes eens 
op scherp te zetten.

Het parcoursrecord bij de dames 
staat al jaren op naam van Kristij-
na Loonen met 34.07 en het wordt 
tijd dat dit eens een keer gaat sneu-
velen. Het record bij de heren is 
nog kersvers van vorig jaar met een 
“Afrikaanse” tijd van 29.54 gescoord 
door niemand minder dan  Hugo 
van den Broek uit Castricum.
Inschrijven is mogelijk in de feest-
tent op het aangegeven feestterrein 
in De Kwakel vanaf 18.30 uur en de 
starttijden zijn voor de 1 km (t/m 11 
jaar) om 19.00 uur, 4 km om 19.15 
uur en de 10 km trim en KNAU om 
20.00 uur.

De inschrijfgelden zijn in volgorde: € 
1, 3,50 en 5 euro.

Het parcours bestaat voor de 10 km 
uit een rondje van 4 km en een laat-
ste ronde van 6 km en volgt de dijk-
jes van de Legmeerpolder en de 
Vuurlijn.
Voor parcoursrecordverbetering is 
100.- euro uitgetrokken en voor de 
diverse leeftijdsgroepen op de 10 
km KNAU zijn steeds 3 geldprijzen 
uitgeloofd.
Vermaard en dus niet te missen is 
het Polderfeest in de tent na afloop 
met een optreden van Cock Zwa-
nenburg, waar ook de prijsuitreiking 
van de 10 km zal plaatsvinden, die 
van de andere lopen direct na ein-
de afstand.
Contactpersoon: Jos Lakerveld, (At-
letiek Klub Uithhoorn), tel: 0297- 
565358.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar 
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten 
of interviews worden gedaan, 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 verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door 
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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REACTIE VAN EEN LEZER

 Ja! Ja! Begraafplaats
in Uithoorn 

 Het is altijd hetzelfde. 
Of het zich nú afspeelt 

of 2000 jaar geleden, dat doet er eigenlijk weinig 
toe. Wat er ook gebeurt, het draait altijd banaal 
om geld en macht... Wat ook altijd hetzelfde is, 
is de manier waarop de machthebbers omgaan 
met de mensen die geen macht hebben. Er 
wordt gegoocheld met cijfers en feiten om de 
gewone mensen een loer te draaien. Er wordt 
gemanipuleerd. Of het nu om overheden gaat, 
of om instellingen gaat, of om de kerk. Vooral 
van die laatste verwacht je dat niet. Dan gaat 
het om gelovigen. Daar zou je niet mee mogen 
manipuleren. Toch? Toch gebeurt het. Ja! Ja! Toch 
gebeurt het. Vroeger gebeurde het. Iedereen 
kent het gezegde uit Brabant afkomstig van de 
burgemeester tegen de pastoor: “Als u ze dom 
houdt, dan hou ik ze arm.” Ja! Ja! De tijden zijn 
nauwelijks veranderd als het om geld gaat. En het 
gaat hier om de begraafplaats van de parochianen 
van St. Jan de Doper uit Uithoorn en Amstelhoek 
die volgens insiders niet goed zijn voorgelicht 
en ook geen mogelijkheid hebben om bezwaar 
te maken. Ja! Ja! Wij hebben als niet-gelovigen 
er voor kunnen strijden om via allerlei wettelijke 
regels en de Raad van State misstappen van 
de overheid te controleren en aan te vechten. 
Dat is in de katholieke kerk niet zo. Dat is een 
ouderwets feodaal systeem waar de parochianen 
weinig te vertellen hebben. Ze mogen alleen 
altijd maar dienstbaar zijn en moeten alles wat 
de bisschop beveelt als zoete koek slikken. Geen 
wonder dat de kerken leeglopen. In Nederland 
zijn de mensen mondig geworden. Die slikken 
gemanipuleer niet meer, die gaan in verzet of 
lopen weg bij die kerk. We hebben kunnen lezen 
dat de begraafplaats bij St. Janskerk in Uithoorn 
dicht moet. Dat die geruimd moet worden. 
Waarom? Dat levert geld op. Dat levert ordinair 
heel veel geld op. Dat levert misschien wel een 
miljoen euro (1.000.000,--) op. Dat is in wezen 
geld dat de parochianen hebben opgebracht. De 
katholieken in Uithoorn en Amstelhoek hebben 
daar zoals men zegt vaak krom voor gelegen. 
Zo ging dat vroeger. Nu niet meer. Nu wordt er 
als vrijwilliger aan het onderhoud van de kerk 
en de begraafplaats gewerkt. Dat is helemaal 
niet in geld uit te drukken. Ja! Ja! Hoe zit het 
nu met zo’n begraafplaats. Ik heb begrepen dat 
het geweide grond is. Dat weiwater is gebruikt 
om de begraafplaats in te zegenen. Dat is toch 
heilig water dat de bisschop over de grond, 

samen zegeningen heeft uitgestrooid. Hoe wordt 
die grond nu ontheiligd? Gaat de bisschop er 
dan over plassen? Ik ben benieuwd hoe dat 
gaat. Maar ik denk dat er heel wat parochianen 
niet blij mee zijn dat hun begraafplaats wordt 
geruimd en dat de resten van hun dierbaren 
zomaar met een of ander graafapparaat bij 
elkaar geharkt gaan worden om verbrand te 
worden. Allemaal om een boel geld. Banaal, 
vindt u niet? Ja! Ja! Zo gaat het. Of niet? We 
zullen het horen. Nu gaan ze al stenen ruimen 
terwijl die helemaal geen kwaad doen. Dat is 
om het aanzien van de begraafplaats voor de 
achterblijvers onaangenaam te maken. Dat 
kondigen ze aan precies in de vakantieperiode. 
Dat zijn banale machthebbersmanieren. Die 
zitten altijd te kijken wanneer zij het kunnen 
aankondigen om de minste bezwaren te krijgen 
van onze parochianen. In de vakantie. Ja! Ja! Dat 
doen wij in de vakantie. Goed idee, jongens! Dat 
doen wij in de vakantie. Dat doen wij door niet 
lang van te voren ons voornemen kenbaar te 
maken  (dat zijn bekende machtsspelletjes). Ja! 
Ja! De mensen krijgen maar een paar weken, zeg 
maar een paar dagen, om na te denken. Jammer 
voor hen dat ze met vakantie zijn. Toch? Moet je 
maar niet op vakantie gaan. Ja! Ja! Waarom niet 
nu aankondigen en in oktober pas doen. Te veel 
kans op bezwaren.Toch? Ja! Ja! 
(Het wordt vervolgd). 
De gemeente De Ronde Venen heeft een nieuwe 
racebaan geschapen. In Vinkeveen. Er wordt 
onzinnig hard gereden. 50km is niet genoeg 
in een straat waar mensen wonen en kinderen 
naar school gaan. In de Kerklaan wordt idioot 
hard gereden, zelfs door het openbaar vervoer, 
Ja! Ja! Dat is lachen. Een bus reed zo hard dat hij 
zelfs de halte voorbij reed en een stuk achteruit 
terug moest rijden om een vergeten passagier 
op te pikken. Er wordt veel te hard gereden in de 
Kerklaan. Er wordt idioot hard gereden. Zou de 
wethouder daar nog iets aan gaan doen. Voor de 
Reigerstraat waar niemand zijn voordeur heeft, 
heeft hij wel zijn gewicht in de schaal gelegd. 
Vriendjes misschien? Vroeger was er een sluis in 
het midden van de Kerkstraat. Geen gelukkige 
oplossing maar het verkeer werd geremd. Die is 
nu weg. Komt die er weer? Wij zullen het maar 
weer afwachten. Kijken wat de wegendeskundige 
ambtenaren weer uitdokteren. Ja!Ja! Afwachten.

John B. Grootegoed

Afgelopen week ontving onze redactie de volgende 
brief van de dierenbescherming. Hoewel wij het ze-
ker niet eens zijn met de kritiek hierin, plaatsen wij 
de brief wel. Onder de brief  geven wij een korte re-
actie van onze kant: 

In de Nieuwe Meerbode van 8 juli stond een uit-
gebreid en met foto’s geïllustreerd artikel over de 
vangst van 30 gedumpte kippen in De Ronde Ve-
nen bij Wilnis. De waardering voor het werk van de 
Dierenambulance De Ronde Venen/Amstelland die 
uit het artikel blijkt, delen wij volledig en het is goed 
dat daaraan positieve aandacht wordt besteed. Een 
andere partij die een belangrijke rol heeft gespeeld 
blijft echter volledig buiten beeld en dat is Duur-
zaam Fauna Advies van Peter van Poelgeest uit 
Purmerend (en niet de “kippenopvang Amsterdam” 
die in het artikel wordt genoemd). Na het vangen 
van de kippen door Michel en Riek heeft Peter van 
Poelgeest zich over de 30 kippen ontfermd en ze 
een goed tehuis bezorgd.

Daarnaast is in het artikel een volkomen verkeerd 
beeld van de Dierenbescherming geschetst. Wij 
weten niet waar uw medewerkster de beweringen 
over de Dierenbescherming vandaan heeft gehaald, 
maar verificatie bij de Dierenbescherming had een 
volstrekt ander beeld gegeven. Allereerst zijn kip-
pen óók dieren, want ook het welzijn van alle die-
ren valt onder onze taak, ook het vee, zie maar ons 
jaarthema over het welzijn van paarden. Nu zijn er 
ook kippen die als (buiten)huisdieren worden ge-
houden, dus om alles maar onder “vee” te stoppen 
is ook nog eens te kort door de bocht en dat doen 
wij dan ook niet zomaar. Overigens was het in dit 
geval wel ‘vee’, want veel kippen hadden een ge-
kapte snavel, hetgeen inhoudt dat zij in grote aan-
tallen als legkippen zijn gebruikt in waarschijnlijk 
weinig diervriendelijke omstandigheden. Het dum-
pen van de kippen duidt daar ook op en daarom 
heeft de Dierenbescherming ook aangifte van het 
dumpen gedaan.

De Dierenbescherming heeft, kennelijk buiten het 
zicht van de medewerkster, een belangrijke coör-
dinerende rol in deze zaak gespeeld, die onze info-
lijnmedewerkers en één van onze inspecteurs ve-
le uren heeft beziggehouden. Daar klagen wij niet 
over, want dat is ons werk. Naast het overleg met de 
Dierenambulance en Duurzaam Fauna Advies heeft 
de Dierenbescherming ook contact gehad met de 
gemeente De Ronde Venen. Die kunnen zelf inder-
daad niet veel doen, maar vervolgens behoren zij 
wel de kosten van de operatie te betalen, wat de 
gemeente Breukelen, waar ook een aantal kippen 
liepen, al wel heeft gedaan. Daarover zal de Dieren-

bescherming – samen met Duurzaam Fauna Ad-
vies – nog met de gemeente De Ronde Venen gaan 
praten, maar vooralsnog zal de Dierenbescherming 
waar noodzakelijk de door de andere partijen ge-
maakte kosten vergoeden.

Wij verzoeken de redactie voortaan beweringen 
over de Dierenbescherming bij ons te verifiëren, al-
vorens die op te schrijven.

Hans G. Paar 
voorzitter Dierenbescherming

Aalsmeer en omstreken.

Reactie van de redactie: Het verslag over de kip-
pendumping is opgetekend uit eigen ervaring van 
de redactie van de Nieuwe Meerbode. Onze redac-
tie was als eerste bij de gedumpte kippen, daar de 
eigenaar van het stuk grond waar de eerste ge-
dumpte kippen liepen, geen enkel contact kon krij-
gen met wie dan ook van de dierenbescherming en 
ons belde. Onze redactie heeft zelf diverse malen 
met de dierenbescherming gebeld (en met de ge-
meente, met de politie, met de AIVD en werd door 
hen allen van het kastje naar de muur gestuurd.

Wij hebben het dus niet van horen zeggen, maar 
van eigen waarnemingen en eigen contacten. Ook 
de medewerkers van de dierenambulance heb-
ben moeten smeken bij de dierenbescherming om 
toch iets voor de kippen te doen. Een medewerk-
ster van de dierenbescherming heeft zelf gezegd 
dat zij niets konden doen omdat het geen dieren 
waren maar dat het onder pluimvee viel, precies zo-
als in ons verslag te lezen was. Bij de tweede dum-
ping heeft onze redactie samen met de twee men-
sen van de dierenambulance, uren gewerkt om de 
kippen te vangen, ze veilig te stellen en van voer 
en drinken te voorzien. Omdat deze mensen van de 
dierenambulance maar bleven bellen met de die-
renbescherming en vertelden dat er een groot ar-
tikel in de krant zou verschijnen, werd er gezegd 
door de dierenbescherming dat de kippenopvang 
gebeld kon worden en dat de dierenbescherming 
het geld dan wel zou voorschieten en het terug zou 
halen bij de gemeente De Ronde Venen.

De medewerkers van dierenambulance hebben de-
ze opvang gebeld en niet de dierenbescherming. 
Als er twee mensen echt hebben gewerkt aan de 
oplossing en het welzijn van deze kippen zijn het 
die twee mensen van de dierenambulance en zeker 
niet de dierenbescherming. Om dan nu zo veront-
waardigd te doen past niet, vinden wij,

Redactie Nieuwe Meerbode
Nel van der Pol

Reactie op artikel over 
kippendumping

Parochiebestuur ontmoedigt 
verlenging grafrechten historische 

begraafplaats Zijdelveld 
Enkele weken geleden werd bekend dat het 
parochiebestuur van de Emmaüsparochie veel graven 
op de historische begraafplaats aan het Zijdelveld wil 
ruimen. Naar aanleiding van onze brief in de krant zijn 
veel oud-bestuursleden van de voormalige parochie 
De Schans benaderd door verontruste nabestaanden. 
Alom heerst verbazing en ontzetting over het 
voorgenomen beleid. Het feit dat het nieuwe reglement 
voor de begraafplaats al eind 2007 is vastgesteld, dus 
nog vlak vóór de sluiting van het kerkgebouw, toont 
aan dat er sprake is van opzet. Dat deze reglementen 
pas onlangs zijn gepubliceerd en mensen nota 
bene in de vakantieperiode op zeer korte termijn 
moeten reageren voor een verlenging van rechten, 
kan niet anders worden uitgelegd dan een vorm van 
onbehoorlijk bestuur. Ter vergelijking: de gemeente 
Uithoorn geeft nabestaanden ruimschoots een half 
jaar de tijd om hierop te reageren. Ons zijn afschriften 
voorgelegd waaruit blijkt dat nabestaanden van het 
parochiebestuur rekeningen hebben ontvangen 
tot zelfs wel 2760 euro voor het verlengen van de 

grafrechten voor een dubbel graf voor een periode 
van 10 jaar. Dit terwijl de begraafplaats tot voor kort 
op basis van vrijwillige bijdragen van parochianen 
door vrijwilligers voortreffelijk werd onderhouden. Het 
is ons derhalve duidelijk dat het parochiebestuur op 
een dergelijke wijze wil ontmoedigen dat mensen hun 
grafrechten voor bestaande graven verlengen. Onze 
mening is dat de historische begraafplaats behouden 
moet blijven in de huidige staat tot ten minste 
2028. Ons rest geen andere conclusie dan dat het 
parochiebestuur voornemens is om de begraafplaats 
op zo kort mogelijke termijn te ruimen opdat het 
gehele perceel van de historische begraafplaats zo 
spoedig mogelijk aan de hoogste bieder kan worden 
verkocht. Wat ons betreft: een schandelijke vertoning 
die een kerkelijke instelling niet past!
 

Actiegroep Open de Kerk
opendekerk@live.nl

secr. Schans 322
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Gediplomeerd dierenverzorger Regio - Op dinsdag 14 juli werden 
op kinderboerderij Boerenvreugd in 
Aalsmeer diploma’s uitgereikt aan 
15 cliënten van de Kinderboerderij-
en van Ons Tweede Thuis. 

In bijzijn van afgevaardigden van 
het Wellantcollege en Ons Twee-
de Thuis kregen allen het MBO di-
ploma dierverzorging niveau 1. Tij-
dens de opleiding  hebben de cli-
enten geleerd wat de dieren eten, 
welke verzorging verschillende die-
ren nodig hebben, en hoe je vei-
lig en hygiënisch werkt. Karin Kei-
zer, verantwoordelijk sectormanager 
van Ons Tweede Thuis benadrukte 
in haar toespraak dat de nieuwe ge-
diplomeerden hun werk daarvoor al 
jaren prima deden, maar dat ze nu 
een officiële proeve van bekwaam-
heid hebben afgelegd. Ook voor de 
buitenwereld is het nu duidelijk dat 
de dierverzorgers van Ons Tweede 
Thuis goed zijn in hun werk en dat 
de dieren van de kinderboerderijen 
daar wel bij varen.
Ons Tweede Thuis doet inmiddels de 
dierverzorging op zes kinderboerde-
rijen in Amstelland en de Meerlan-
den. De cliënten werken onder be-

geleiding van begeleiders, maar zijn 
daar naarmate hun kennis groei-
de, steeds zelfstandiger in gewor-
den. Buiten alle kennis en diploma’s 

zijn het bovendien allemaal mensen 
die toegewijd zijn aan de dieren op 
de boerderij. Het plezier in het werk 
staat voorop!

Jongeren bekeurd voor 
verbranden afval
Vinkeveen - De politie heeft in de 
nacht van zondag 19 op maandag 
20 juli acht jongens bekeurd voor 
het verbranden van afval.

Op zondagavond kreeg het Recre-
actieschap Midden Nederland de 
melding dat jongeren bij de Noord-
plas (Botshol) aan het kamperen 
waren en daarbij de boel zouden 
vervuilen.
De melding werd doorgegeven aan 
de politie. Agenten gingen pools-
hoogte nemen en troffen daar twee 
jongens. Zij verklaarden daar met 
zijn achten te kamperen en daar te 
verblijven voor de feestweek in Vin-
keveen. Rondom de tenten troffen 
de agenten afval en menselijke ont-

lasting aan en er was onder andere 
een houten bank gebruikt om een 
groot kampvuur te maken.
 
Omdat niet de gehele groep aanwe-
zig was, spraken de agenten af later 
terug te komen. Dat deden zij rond 
01.00 uur ’s nachts.
Zij troffen toen de gehele groep van 
acht jongens van 16-18 jaar afkom-
stuig uit Maarssen (4), Breukelen 
(2), Tienhoven (1) en Nieuwersluis 
(1). De acht kregen allemaal een 
proces-verbaal van 150 euro voor 
het verbranden van afval.

Tevens stelt het Recreatieschap 
Midden Nederland hen aansprake-
lijk voor de ontstane schade.



Mijdrecht - De zomer is bij uit-
stek de periode dat (vliegende) mie-
ren, wespen, bijen, muizen en ratten 
er in groten getale op uit gaan om 
voedsel te zoeken. De hoge tempe-
raturen zorgen als geen ander voor 
het uitkomen van eitjes bij vliegen-
de en kruipende insecten.

Het zomerse weer lokt bovendien 
allerlei ander ongedierte als rat-
ten en muizen naar buiten of la-
ten binnenshuis sporen achter om 
hun aanwezigheid kenbaar te ma-
ken. Hoe dan ook, ze zorgen dikwijls 
voor overlast. Dan is het goed te we-
ten dat er een bedrijf voor u klaar 
staat om de zaken deskundig aan te 
pakken, namelijk Veenweide Dien-
sten van Corné van Vliet, gevestigd 
in Mijdrecht. Eigenaar en tevens uit-
voerder van een breed aanbod aan 
schoonmaak- en reinigingsdiensten 
in de breedste zin van het woord en 
gecertificeerd ongediertebestrijder.

Corné (36) behoort tot de groep 
succesvolle (kleine) ondernemers 
waaraan De Ronde Venen rijk is. 
Veenweide Diensten biedt zich aan 
voor het schoonmaken van kantoren 
en woningen, glasbewassing, gevel-
reiniging en het gespecialiseerd rei-
nigen en onderhouden van vloeren, 
waaronder die van natuursteen, zo-
als marmer, travatin en hout. Het 
laatste wordt ook gedaan in samen-
werking met het bedrijf CP Vloeron-
derhoud te Wilnis die voor klanten 
in heel Nederland dit soort vloeren 
reinigt en onderhoudt.

Corné weet waarover hij praat gelet 
op de uitleg hoe dat onderhoud in 
zijn werk gaat waarbij speciale pro-
ducten worden gebruikt. Corné is in 
april 2008 met zijn eigen bedrijf ge-
start. Daarvóór was hij ruim 10 jaar 
in loondienst bij Van Dam Bedrijfs-
diensten. Vanwege de toeloop aan 
werk heeft hij inmiddels iemand in 
dienst genomen. Als zelfstandig on-
dernemer is Corné er niet vies van 
de handen uit de mouwen te steken 
om allerlei schoonmaakwerkzaam-
heden te verrichten, zowel binnen 
als buiten.
Dat deze vorm van dienstverlening 
op prijs wordt gesteld en hij in zijn 
werk kwaliteit levert, blijkt uit het 

ruime klantenbestand dat hij in kor-
te tijd heeft opgebouwd. In De Ron-
de Venen behoren daar bijvoorbeeld 
ook toe Rendez Vous, Het Recht-
huis, het Oude Parochiehuis en De 
Strooppot en een aantal kantoren. 
Alleen al van deze bedrijven krijgt 
Corné veel werk toegeschoven om 
de zaken dagelijks schoon en net-
jes te houden.

Ongedierte bestrijding
“De basis van mijn activiteiten ligt in 
de schoonmaak- en reinigingsac-
tiviteiten. Waar echter steeds meer 
vraag naar is, is het bestrijden van 
ongedierte. Zoals wespen, (vliegen-
de) mieren, zilvervisjes, vlooien, vlie-
gen, muggen, broodkevers, kakker-
lakken, muizen, ratten en dergelij-
ke. In deze periode ligt het accent 
voornamelijk op het verwijderen van 
wespennesten”, legt Corné uit die 
zich voor het aanpakken van de-
ze plaag vaak laat informeren door 
een ongedierte bestrijdingsbedrijf in 
Barendrecht dat tevens gespeciali-
seerd is in het verwijderen van wes-
pennesten.

“Voor ongediertebestrijding moet 
je tegenwoordig gediplomeerd zijn 
en per soort ongedierte weten hoe 
je die moet bestrijden dan wel het 
vermeerderen van de beesten moet 
voorkomen. Je mag niet alle gifsoor-
ten meer gebruiken en als je dat 
doet moet je het gedoseerd met een 
minimum aan gif doen, op een ma-
nier die het meest effectief is.
Het milieu mag er niet of nauwelijks 
onder lijden. Ik bestrijd ongedierte 
zowel buitenshuis als binnenshuis, 
bij zowel particulieren als bedrijven, 
op het platteland maar ook in ver-
stedelijkte gebieden.

Op bepaalde tijdstippen is een stad 
als Amsterdam bijvoorbeeld een el-
dorado om ongedierte te bestrijden, 
speciaal bij supermarkten en groot-
handelsbedrijven van food en non-
food en niet te vergeten restaurants 
en (snack)bars. Maar ook in zieken-
huizen en kantoorpanden met ka-
belgoten tussen (systeem)plafonds 
komt veelvuldig ongedierte voor. 
Dan heb ik het hoofdzakelijk over 
ratten en muizen. Daar kun je dag-
werk aan houden. Je moet daarbij 

oppassen dat die beesten niet ‘aas-
schuw’ worden, wat betekent dat ze 
na verloop van tijd leren dat in lok-
doosjes giftig aas zit en dat ze daar 
dus niet meer van eten. Zelfs leren 
ze het hun nakomelingen dat niet te 
doen. Dan moet je weer wat anders 
bedenken.

Je kunt ook direct de sporen zien 
van muizen waar ze veel naartoe 
gaan en wat dus hun favoriete plek-
jes zijn.” Maar ook het preventief 
voorkómen van ongedierte als rat-
ten en muizen voor bedrijven die 
van te voren moeten kunnen aan-
tonen dat ze ongediertevrij zijn, be-
hoort tot de activiteiten van Veen-
weide Diensten. Daartoe dient ook 
een logboek te worden bijgehou-
den, hetgeen betekent dat er regel-
matig controle moet plaatsvinden of 
ongedierte al dan niet in of rond het 
pand aanwezig is. Corné is een er-
kend ongediertebestrijder. De certi-
ficering is 5 jaar geldig. Tussentijds 
moet hij daarvoor regelmatig een 
opleiding volgen.
Die worden gegeven in Wageningen 
in het kader van het Vakbekwaam-
heidsdiploma Bestrijdingstechni-
cus Dierplagen en Houtrotverwek-
kende Schimmels. Een en ander on-
der auspiciën van de stichting Ken-
nis en Advies exameninstituut Dier-
plagen (KAD). Toe maar… Dit jaar 
volgt Corné zijn laatste cursus van 
de vier. Bij het behalen van het di-
ploma kan hij weer vijf jaar vooruit 
in het vak van ongediertebestrijding. 
Mocht Corné iemand aannemen wie 
hij dit ook wil laten doen, dan moet 
ook hij/zij het volledige cursuspak-
ket volgen.

Hoewel Veenweide Diensten in-
geschreven staat op Hofland in 
Mijdrecht zijn de opslag en werk-
plaats gevestigd aan de Mijdrecht-
se Dwarsweg. Nog wel, want in het 
kader van de aanleg van Maricken-
land zal dit straks niet meer moge-
lijk zijn en zal het bedrijf t.z.t. moe-
ten verkassen.

Wie Corné van Vliet van Veenweide 
Diensten nodig heeft kan hem altijd 
bellen op 06-30957037 of de web-
site bezoeken:  www.veenweide.nl 
voor meer informatie.
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Van 24 juli tot17 augustus 

Afsluiting van N201 tussen 
Vinkeveen en de A2

De Ronde Venen - Vanaf 24 ju-
li, 20:00 uur tot 17 augustus, 05:00 
uur is een gedeelte van de provinci-
ale weg N201 afgesloten voor al het 
doorgaande verkeer. Het betreft het 
gedeelte tussen de kruising met de 
N212 (ir. Enschedeweg), Vinkeveen 
en de A2, afrit Vinkeveen (afrit 4).
Omdat er dag en nacht wordt ge-
werkt, geldt de afsluiting alle dagen 
van de week en 24 uur per dag.

Waarom?
De afsluiting is noodzakelijk voor de 
uitvoering van groot onderhoud door 

de provincie Utrecht op de N201 en 
de werkzaamheden van Rijkswater-
staat. Tijdens het groot onderhoud 
krijgt de weg ook een aangepaste, 
duurzaam veilige inrichting.

De onderhoudswerkzaamheden van 
de provincie zijn afgestemd met de 
werkzaamheden van Rijkswater-
staat die bezig is met de verlegging 
en de verbreding van de A2. Gelijk-
tijdig met de werkzaamheden van 
de provincie Utrecht aan de N201 
wordt het oude viaduct van rijksweg 
A2 over de Geuzensloot gesloopt.

Omleidingroute
De omleidingsroute voor het door-
gaande verkeer is aangegeven op 
bijgaand kaartje. De omleiding loopt 
via de N212, de N401 en de A2, afrit 
Breukelen (afrit 5).
Voor het vrachtverkeer tussen 
Aalsmeer/Uithoorn en Rijksweg A2 
is een adviesroute aangegeven via 
de A2 en de A9.

Bereikbaarheid
Het fietspad langs het afgesloten 
werkvak blijft beschikbaar.
Het centrum van Vinkeveen is be-
reikbaar via de omleidingen, van-
af het kruispunt N212-N201. Perso-
nenauto’s en openbaar vervoer kun-
nen vanaf dit kruispunt het centrum 
bereiken.

Bewoners langs de N201 kunnen 
hun perceel ook via dit kruispunt 
bereiken. Vrachtverkeer is niet toe-
gestaan op dit afgesloten wegvak 
tot aan de Herenweg.  
‘Golden Tulip’ en de Groenlandse-
kade zijn bereikbaar via de A2, af-
rit Vinkeveen (afrit 4).
De doorgang van de hulpdiensten 
langs het werkvak is te allen tijde 
gegarandeerd.

Wijziging busroutes
Op het betreffende traject rijden 
drie buslijnen van Connexxion: lijn 
126, 130 en 121.
Tussen 24 juli en 17 augustus zal 
Connexxion met een aangepaste 
dienstregeling rijden.
Lijn 126 gaat rijden via de Baam-
brugse Zuwe.
Lijn 130 volgt de omleidingsroute 
via de N212 - N401 - A2, vice versa. 
Daarbij doet de bus wel eerst Vin-
keveen aan via de N201 en de He-
renweg.0
Lijn 121 rijdt de normale route tus-
sen Hilversum en Loenen Kerklaan 
om vervolgens via de N201 en de A2 
naar Breukelen te rijden.

Nadere informatie
Tel.: (030) 258 38 88 (infonummer 
wegwerkzaamheden provinciale 
wegen Utrecht)
E-mail: wegwerkzaamheden@pro-
vincie-utrecht.nl

En wéér is het ‘diamant’ in 
de huwelijkse staat

Mijdrecht - Waar Amsterdam en 
Antwerpen al vele jaren lang de 
naam hebben ‘diamantstad’ te zijn, 
blijkt de regio De Ronde Venen een 
goede derde te worden. Althans, als 
het gaat om diamanten huwelijken. 
Toegegeven, een wereld van ver-
schil (in stoffelijke vorm) maar niet 
minder opzienbarend. Want hoeveel 
diamanten – en zelfs platina – hu-
welijken in De Ronde Venen de re-
vue al niet gepasseerd zijn, is nau-
welijks bij te houden. Het leven is 
hier kennelijk goed.
Deze keer komen Chris Nijhuis en 
zijn echtgenote Jenny Nijhuis-Brin-
kers daarbij in beeld. Ze zijn nog ge-
zond van lijf en leden, ook al ont-
kom je op die leeftijd niet altijd aan 
kleine onvolkomenheden en onge-
makken in de gezondheid. Maar dat 
mag bij beiden geen naam hebben. 
Gelukkig maar. Chris werd geboren 
in Wilnis op 17 februari 1928, zijn 
echtgenote zag in Ambt Delden in 
de Achterhoek het levenslicht op 31 
maart 1926. Vanwege zijn jeugdige 
leeftijd ontsprong Chris de dans van 
de Duitse bezetter. Jenny is van oor-
sprong een boerendochter en was 
veel op de boerderij van haar ouders 
te vinden. Totdat zij op een keer in 
1947 in de bus zat naar Hoofddorp 
om als zorgverlener hulp en bijstand 

te verlenen aan een inwoner aldaar. 
“Laat het toeval nou zo zijn dat ik 
ook in die bus zat en ik weet ook 
nog dat het sneeuwde buiten”, ver-
telt Chris. “Maar in eerste instantie 
zat ik er niet voor haar, want ik was 
op weg naar Aalsmeer. Ik vond haar 
echter zo leuk – en zij mij kennelijk 
ook – dat we na de korte kennis-
making in de bus elkaar zijn blijven 
ontmoeten. Kort en goed, we kregen 
verkering zoals dat heet en zijn eni-
ge tijd later getrouwd op 15 juli 1949 
in Mijdrecht. Eerst op het gemeen-
tehuis, daarna voor de kerk. Dat was 
toen in de Janskerk omdat we Ne-
derlands-Hervormd zijn.”
Chris en Jenny kregen drie kinderen, 
twee jongens en een meisje. Een 
zoon en dochter wonen in De Ron-
de Venen, de andere zoon in Duits-
land. Inmiddels zijn er vier kleinkin-
deren en evenzoveel achterkleinkin-
deren. Chris herinnert zich nog dat 
hij destijds nog een poos bij Rijken-
berg heeft gewerkt. Die had toen 
een kruidenierszaak, maar had ook 
een winkel in schoenen, tassen en 
lederwaren. Lang geleden allemaal. 
De laatste jaren van zijn werkza-
me leven heeft Chris nog bij Pimen-
tel gewerkt waar hij met de vut en 
vervolgens met pensioen ging. Be-
kendheid kreeg Chris Nijhuis in het 

Mijdrechtse als penningmeester en 
wedstrijdsecretaris bij SV Argon. Dat 
heeft hij zo’n twintig jaar gedaan en 
werd als verdienste voor deze club-
activiteiten benoemd tot erelid van 
de club. Het gezin Nijhuis heeft lan-
ge tijd gewoond aan de Molmlaan 
in Wilnis. Daarna zijn Chris en Jen-
ny verhuisd naar de Stadhouderlaan 
in Mijdrecht waar ze nu alweer 19 
jaar wonen. 
Burgemeester Marianne Burgman 
bracht een bezoek aan het bruids-
paar om haar gelukwensen per-
soonlijk over te brengen, vergezeld 
van een cadeautje in de vorm van 
een prachtig boek over het plassen-
gebied in De Ronde Venen. 
Ook de Commissaris van de Konin-
gin had zich niet onbetuigd gelaten 
en per brief namens de Koningin 
zijn welgemeende felicitaties toege-
stuurd. Een avondje heerlijk uit eten 
met de kinderen zat natuurlijk aan 
deze dag vast. En zaterdag 18 ju-
li was er in De Meijert een receptie 
om anderen de gelegenheid te ge-
ven het bruidspaar te feliciteren met 
deze mijlpaal in hun leven. 
Bruidspaar Nijhuis-Brinkers, na-
mens de Nieuwe Meerbode alsnog 
van harte gefeliciteerd met uw dia-
manten bruiloft. Op naar het plati-
na!

Last van ongedierte? Bel 
Corné van Vliet!

Heel veel halters van klei 
in Marickenland
De Ronde Venen - Ongeglazuur-
de keramische halters op drijvende 
turfblokken. Vanaf woensdag 15 juli 
jl. is de installatie RE-PEAT van kun-
stenaar Jay Bakker te zien in Maric-
kenland, het toekomstige natuurge-
bied in gemeente De Ronde Venen. 
Bakker, onlangs afgestudeerd aan 
de Gerrit Rietveld Academie, is de 
eerste die de recent geplaatste plat-
forms van kunstenaar Jan Konings 
in het gebied gebruikt als podium 
voor een tijdelijk kunstwerk. 
De installatie RE-PEAT bestaat uit 
turf, klei, water en wind; materia-
len en elementen die eigen zijn aan 
het gebied De Venen. Opgebouwd 
rond het getal 24 verbeeldt het turf-
veld het aantal officiële instanties 
dat oorspronkelijk betrokken is bij 
de op stapel staande veranderingen 
in het gebied. Onder invloed van de 
weersomstandigheden breekt de 
installatie langzaam af en wordt het 
materiaal weer opgenomen door het 
landschap. Het werk reageert op de 
veranderingen in het gebied, in een 

spel met de materie die steeds weer 
andere vormen aanneemt. 

Kunst in Marickenland
De installatie van Jay Bakker komt 
voort uit een samenwerking van 
Centrum Beeldende Kunst Utrecht 
met het Lectoraat Kunst en Publie-
ke Ruimte van de Gerrit Rietveld 
Academie, waarbij twaalf studen-
ten hun visie op de veranderingen 
in het gebied hebben vormgegeven 
in projectvoorstellen. De samenwer-
king maakte deel uit van het kunst-
plan De Venen, waarbij CBKU kun-
stenaars op verschillende manie-
ren koppelt aan de gebiedsontwik-
kelingen in De Venen. Het werk van 
Bakker is een van de afstudeerpro-
jecten die daadwerkelijk kon wor-
den uitgevoerd en paste goed in het 
project Platform Marickenland van 
ontwerper Jan Konings. Hij ontwierp 
een aantal platforms van waaruit je 
het landschap en de veranderingen 
in het gebied kunt zien en ervaren. 
De platforms zijn verbonden met 

functionele ingrepen zoals bruggen, 
maar er zijn ook platforms die bij-
na letterlijk een podium bieden voor 
activiteiten in het gebied. Een voor-
beeld van zo’n activiteit is het plaat-
sen van een tijdelijk kunstwerk, zo-
als de installatie van Jay Bakker. 

Locatie en wandelroutes
De installatie ligt in het weiland 
langs het eerste wandelpad van Ma-
rickenland dat in zijn geheel onge-
veer drie kilometer lang is. RE-PEAT 
is geplaatst vlakbij de brug met het 
brugwachtershuisje (platform 3) van 
Jan Konings. Het veld is te bereiken 
vanaf de spoordijk en sluit ook aan 
op de langere wandeling ‘Spoordijk-
route’ van 13 kilometer, die te vin-
den is op www.marickenland.nl en 
op de website van de ANWB bij de 
wandelroutes. 
RE-PEAT is financieel mogelijk ge-
maakt door het Prins Bernhard Cul-
tuurfonds, gemeente De Ronde Ve-
nen en Centrum Beeldende Kunst 
Utrecht.



Vinkeveen - Komende zaterdag 18 
juli begint het 34ste Plassentoernooi 
op het tenniscomplex Molmhoek in 
Vinkeveen. Met een recordaantal in-
schrijvingen, ruim 400 wedstrijden, 
belooft het een geweldig toernooi 
te worden. Met  meer dan 19 deel-
nemers categorie heren enkel 3 en  
bij de dames 3, 11 deelnemers, kan 
gesproken worden van toptennis op 
het Vinkeveense Meeùs Plassen-
toernooi. Vanzelfsprekend zijn alle 
andere categorieën ook ruim verte-
genwoordigd! 
Het plassentoernooi wordt dit jaar 
georganiseerd in samenwerking 
met Meeùs Assurantiën B.V., He-
ijmerink TBI bouw, Reinders schil-
derwerken en Alrec in-store brand 
experience solutions.
Toptennis, gezelligheid en fantasti-
sche plassenmenu’s!
Naast toptennis en gezelligheid 
wordt er gekookt op topniveau door 
een club vrijwilligers die het culinai-
re vak goed in de vingers hebben.
Elke avond is er een thema op cu-
linair gebied. Dit prikkelt de zintui-
gen!

Prins Tennis Clinic op zondag 19 ju-
li, 17.00 uur. Schrijf je in.
Tijdens dit toernooi zal er een Prince 
Tennis Clinic gegeven worden. Deze 
tennis clinic duurt circa 1,5 uur en 
is geschikt voor tennissers van alle 
niveaus. 
De clinic kan o.a. bestaan uit:
- Oefeningen met een professioneel 
ballenkanon.
- Een hard serveerwedstrijd met een 
servicevak vol prijzen.
- Het terug proberen te slaan van 
een service van 200 km/h.

- Allerlei leuke en leerzame tennis-
oefeningen van onze leraren die u 
gratis tennistips geven.
 
Prijzen zijn er ook!
Naast het meten van de servicesnel-
heid ligt het servicevak boordevol 
prijzen! Elke prijs die u met uw ser-
vice raakt mag u mee naar huis ne-
men. Tevens kunnen de deelnemers 
leuke prijzen winnen met de tennis-
spellen. Aan het eind van de clinic 
maakt elke deelnemer kans om een 
racket van Prince, een paar tennis-
schoenen van K-Swiss of een ten-
nisvakantie van Camelot reizen te 
winnen. 
Opgeven voor deze clinic is mogelijk 
op info@plassentoernooi.nl.

Finaleweekend en feestavond
In het weekend van 25 en 26 ju-

li worden op zaterdag de halve fi-
nales en op zondag de finales ge-
speeld. Op zaterdag 25 juli is de in-
middels welbekende feestavond, dit 
jaar wordt er een White Summer 
Night Party georganiseerd. Doorde-
weeks overdag speelt het Veteranen 
toernooi zich af en is vrijdag de fi-
naledag!

De inschrijving voor het toernooi is 
gesloten!
Op www.plassentoernooi.nl kun je 
tijdens het toernooi de schema’s 
vinden en ook alle overige informa-
tie over het plassentoernooi. We-
gens het overvolle schema begin-
nen de wedstrijden in het weekend 
om 8.30 uur!

Tot ziens op het Meeùs Plassentoer-
nooi!
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PK Sport Streetdance 
show een groot succes
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
was het weer zover, de jaarlijkse 
dansshow van PK Sport werd weer 
gehouden in De Boei in Vinkeveen.
Dit jaar kwamen er 4 groepen aan 
bod die hun dansjes uitvoerden, na-
melijk de kidsswinggroep voor de 
allerkleinsten, de dancestars groe-
pen 1 en 2 voor de middelleeftijden 
en de streetwisegroep waar de oud-
sten in zitten. De dag werd georga-
niseerd door de dansleraressen Kal-
lista Nonnekes en Anne Ratterman 
die het hele jaar hard gewerkt heb-
ben om tot de uiteindelijke show te 
komen. 
De show zat goed in elkaar en was 

een lust om naar te kijken. Er kwa-
men dansen voor van verschillen-
de artiesten. De Dancestarsgroe-
pen deden een dans op Belle Perez,  
waar ze Spaanse pasjes op deden, 
maar ook deden ze een dans op het 
nummer 1001 nights van Chipz! en 
het nummer Kus gaat Los van Kus 
waar ze een echt feestje van heb-
ben gemaakt! De kidsswinggroe-
pen waren verbazingwekkend mooi 
verkleed in allerlei kostuums en het 
was een pracht om naar te kijken. 
Ze deden dansjes op Toveren en 
Blub, Ik ben een vis van K3 en een 
dans waar ze met pompons in hun 
hand mee zwaaiden op het nummer 

Going up van Djumbo. De Streetwi-
segroep moest het spits afbijten met 
hun openingsdans die ze deden op 
een mix met verschillende stijlen 
nummers erin. Ze spetterden van 
het podium af en bij de rest van de 
dansen deden ze het ook erg goed.

De einddans werd gedaan door al-
le groepen en ook dat was een mix 
die Anne Ratterman ze heeft aange-
leerd. 

Al om al was het een spetterende 
ochtend en iedereen kijkt nu al uit 
naar het volgende jaar van de PK 
Sport dansshow.

Open dag bij KDO groot 
succes
De Kwakel - Zaterdag 11 juli was 
het dan zover, KDO opende haar 
deuren, zodat iedereen de gele-
genheid kreeg de voortgang van 
de nieuwbouw zelf te aanschou-
wen. Veel mensen hadden de aan-
kondigingen gelezen want de op-
komst was ondanks de zomerva-
kantie overweldigend. Het hoofd-
bestuur van KDO had dit niet ver-
wacht. Door de aanwezige be-
stuursleden, beheerder en de aan-
nemer de heer Frank van den Aard-
weg zelf, werd in groepen uitgelegd 
wat de status was en welke tech-
nieken worden toegepast. Zo is bij-
voorbeeld het gehele gebouw voor-
zien van vloerverwarming. Om dit 
te verwezenlijken moest wel eerst 
12.000 meter slang aangebracht 
worden. Verder is ondertussen aan-
gebracht : 1.477 mtr heipaal, 28.000 
kg wapeningsstaal, 70.000 kg staal-
constructie, 455 m3 beton, en wor-
den er 250.000 stenen gemetseld.
Enthousiast werd gereageerd op de 
grootte van de kleedkamers, waar 
nu wel 15 volwassen kerels inpas-

sen, en de ruime doucheruimtes. 
De meeste bezoekers bleven toch 
wel even stilstaan bij de kantine op 
de eerste etage waar de contouren 
van keuken, bestuurskamer en toi-
letgroepen duidelijk zichtbaar wa-
ren. Hier kreeg men een goede in-
druk hoe de kantine er definitief uit 
komt te zien. Veel bewondering ook 
voor het uitzicht vanaf deze verdie-

ping. Het handbalveld, hoofdveld en 
tweede veld kunnen – ook vanaf het 
daar aanwezige terras - prima wor-
den overzien.  

Tot slot werd er nog even nagepraat 
in de “oude” kleine kantine, die nog 
even stand houdt maar toch ook de 
tweede week van oktober tegen de 
vlakte gaat.

Meeùs Tennis Plassentoernooi
aanstaande zaterdag van start

Nordic Walking De Ronde 
Venen op locatie
De Ronde Venen - Ieder jaar gaan 
de leden van Nordic Walking de 
Ronde Venen op locatie. De maand 
juni leent zich daar het beste voor. 
De avonden zijn lang en het weer 
zit vaak mee. Onder leiding van Leo 
Neuteboom gaan de groepen op de 
avonden naar verschillende loca-
ties. Dit jaar werden Bosdijk, ’s-Gra-
veland, Waterleidingduinen Zand-
voort, Langvelderslag en de Botshol 
aangedaan. Nordic Walking op zijn 
mooist, wat een kick het geeft als je 
dit beleeft. Echt nordiccen met een 
goede techniek geeft zo’n enorm 
lekker sportgevoel. Door het bos, 

langs de vloedlijn, over een heuvel 
of een duin! En dan dus die com-
binatie met werkelijk een prachtige 
natuur. In alle gebieden hebben de 
deelnemers ook de mooiste dieren 
kunnen bewonderen. Herten, reeën, 
vossen, maar ook heel veel bijzon-
dere watervogels waaronder de Ibis 
zijn waargenomen. Uiteraard wordt 
er pittig getraind maar de gezellig-
heid staat altijd centraal. Op som-
mige locaties werd er tijdens of na 
afloop een heerlijke duik in zout- 
of zoetwater genomen. De afslui-
ting gebeurde altijd op de inmid-
dels bekende prettige wijze waarbij 

de deelnemers culinaire bijdragen 
leverden die uiteraard voorzichtig 
werden weggespoeld. In september 
start het nieuwe seizoen. Docent 
Leo Neuteboom heeft inmiddels een 
uitwisselingsprogramma opgesteld 
waarbij docenten van de Atletie-
kunie elkaar bijstaan op locaties in 
heel Nederland. De leden van Nor-
dic Walking de Ronde Venen zullen 
op zaterdagen in het najaar de mo-
gelijkheid krijgen om o.l.v. hun ei-
gen docent en een gids/docent op 
“vreemde locaties” te lopen. Er zul-
len heel verrassende locaties bij zijn. 
Voor info : 0297-289027

AKU organiseert 
Decathlon Polderloop
De Kwakel - Het Feestcomité en 
AKU organiseren op donderdag 30 
juli alweer de 21e hardloop wed-
strijd door de Kwakelse dreven.
Voorzien van een chip, veel publiek 
en naast de afstanden van 1 km, 4 
km en 10 km voor de liefhebbers 
ook een officiële 10 km. KNAU loop 
voor de gedreven atleten, wordt ge-
rekend op een grote deelname.
Naast hoofdsponsor Decathlon en 
de vele plaatselijke sponsors, zonder 
wie de organisatie van zo’n evene-
ment eigenlijk niet meer goed mo-
gelijk is, vraagt AKU deze keer extra 
aandacht voor “A Sisters Hope”.
Deze organisatie beijvert zich voor 
het stimuleren van borstkankeron-
derzoek en plaatst hiervoor collec-
tebussen om de financiële noden 
wat te lenigen en de sporters even 
te laten beseffen dat gezond kun-

nen hollen niet altijd vanzelfspre-
kend is. De Polderloop is tevens de 
opmaat voor de zomeravond hard-
loopwedstrijden bij de “buren” van 
de maanden augustus/september, 
zoals die in De Waver op de 6e, in 
Baambrugge op de 21e, in Abcou-
de op de 25e en in Aalsmeer op 8 
september worden gehouden. Voor 
eenieder dus een prachtige gele-
genheid om deze zomermaanden 
conditie, snelheid en sociale loop-
contacten op te bouwen en te on-
derhouden, gesteund door echte 
tijdregistratie, prima organisatie en 
gezelligheid en de onderlinge com-
petitie tussen de loopmaatjes eens 
op scherp te zetten. Het parcours-
record bij de dames staat al jaren 
op naam van Kristijna Loonen met 
34.07 en het wordt tijd dat dit eens 
een keer gaat sneuvelen. Het record 

bij de heren is nog kersvers van vo-
rig jaar met een “Afrikaanse” tijd 
van 29.54, gescoord door niemand 
minder dan Hugo van den Broek 
uit Castricum. Inschrijven is moge-
lijk in de feesttent op het aangege-
ven feestterrein in De Kwakel vanaf 
18.30 uur en de starttijden zijn voor 
de 1 km (t/m 11 jaar) om 19.00 uur, 
4 km om 19.15 uur en de 10 km trim 
en KNAU om 20.00 uur. De inschrijf-
gelden zijn in volgorde: 1, 3,50 en 5 
euro. Het parcours bestaat voor de 
10 km uit een rondje van 4 km en 
een laatste ronde van 6 km en volgt 
de dijkjes van de Legmeerpolder en 
de Vuurlijn. Voor parcoursrecordver-
betering is 100 euro uitgetrokken en 
voor de diverse leeftijdsgroepen op 
de 10 km KNAU zijn steeds 3 geld-
prijzen uitgeloofd. Vermaard en dus 
niet te missen is het Polderfeest in 
de tent, waar ook de prijsuitreiking 
van de 10 km zal plaatsvinden, die 
van de andere lopen direct na ein-
de afstand. Contactpersoon: Jos La-
kerveld, (Atletiek Klub Uithoorn), tel: 
0297 565358.

Derde seizoenszege voor 
Carla van Rooijen op Texel
Holten - Het zijn drukke tijden voor 
de triatleten van het Oceanus/Mul-
ti Supplies Triathlon Team. Een week 
geleden deden Sander en Birgit 
Berk mee aan het EK Triatlon en 
stond een grote teamdelegatie aan 
de start van de Triatlon van Noord-
wijkerhout. Afgelopen weekeinde 
won Carla van Rooijen op Texel haar 
derde wedstrijd van dit seizoen. 
Een week geleden stonden San-
der en Birgit Berk, die worden ge-
sponsord door Multi Supplies en P. 
Hoekwater, aan de start van het EK 
triatlon in Holten. Sander Berk werd 
voor eigen publiek 21ste in het top-
veld. Het was niet het resultaat waar 
hij op had gehoopt, maar het was 
wel zijn beste klassering ooit op een 
Europees kampioenschap. Tijdens 
het laatste gedeelte van het loop-
onderdeel had Berk nog veel atle-
ten in weten te halen. Zijn zus Bir-
git eindigde in Holten op de 27ste 
plek, doordat ze na het zwemmen 
een goede fietsgroep had gemist 
en die opgelopen schade later niet 
meer kon goedmaken. 

Triatlon Texel
Afgelopen zaterdag was de Triat-
lon van Texel, waar het Multi Sup-
plies Triathlon Team al sinds de be-

ginjaren van het team in de zomer 
heeft meegedaan. Frans van Hete-
ren hield de traditie dit jaar samen 
met Carla van Rooijen in stand. De 
twee multi’s gaven meteen een vi-
sitekaartje af voor het team. Bei-
den stonden op het podium van 
de kwarttriatlon. Het zwemonder-
deel over 1000 meter werd gelukkig 
voor Van Rooijen in een vlakke Wad-
denzee afgelegd. Op de fiets kon ze 
haar achterstand goedmaken. Ze 
haalde een aantal dames in op de 
fiets. Tijdens het 10 kilometer lange 
looponderdeel nam de Multi-dame 
al snel de leiding in de wedstrijd. Na 
2.12.20 kwam ze met ruim zes minu-
ten voorsprong als eerste dame over 
de finish. Het betekende haar derde 
overwinning al in dit seizoen. Frans 
van Heteren kon op Texel ook zeer 
tevreden zijn over zijn wedstrijd. Het 
zwemmen was dan misschien niet 
super gegaan bij hem, op de fiets 
voelde hij zich wel sterker. En dat 
ondanks de wind (windkracht 4) 
op het Waddeneiland. Van Heteren 
pakte na 1.55.00 uur met slechts 12 
seconden achterstand op de num-
mer twee het brons.

Triatlon Utrecht
Een dag later stonden Fokko Tim-

mermans en Jeroen Hijstek namens 
het Multi Triathlon Team in Utrecht 
aan de start voor een kwarttriatlon, 
die werd gekenmerkt door veel re-
gen. Jeroen Hijstek uit Nieuw Ven-
nep had een sterk fietsonderdeel en 
liep ook een goede afsluitende 10 
kilometer.

Hij finishte in 2.21.00 uur op een 
vijftigste totaalplek en een vijf-
de plek in zijn categorie Heren 50. 
Aalsmeerder Fokko Timmermans fi-
nishte slechts drie minuten ach-
ter zijn teamgenoot op de 69ste to-
taalplek. Hij kon vooral erg tevreden 
zijn over het zwemonderdeel waar-
bij hij als 38ste uit het water was 
gekomen. Timmermans finishte in 
2.24.16 uur als 35ste in de catego-
rie Heren20-40. 

Triathlon Noordwijkerhout
Een week eerder stond in Noord-
wijkerhout een hele teamdelega-
tie aan de start. Op de kwarttriatlon 
werd Frans van Heteren tweede in 
1.59.34 uur, wat in de categorie He-
ren 40 goed was voor de eerste plek. 
Corné Klein uit De Kwakel kwam na 
een rustperiode in Noordwijkerhout 
weer terug en finishte slechts een 
minuut achter Van Heteren op de 
derde overallplek.

Bij de Heren 40 werd hij daarmee 
tweede. Tonny Blom stond dit keer 
net buiten het podium. Hij finishte 
in 2.03.46 als achtste overall en vier-
de bij de Heren 40. Jeroen Hijstek 
stond in de categorie Heren 50 wel 
op het podium. Hij werd tweede in 
2.12.18 uur. Fokko Timmermans was 
in 2.17.56 uur als twintigste gefinisht 
in zijn leeftijdscategorie onder de 40 
jaar. Freek de Boer uit Zwaanshoek 
won in Noordwijkerhout de acht-
ste triatlon met drie minuten voor-
sprong. De Multi-triatleet, die vorig 
jaar een seizoen verloren zag gaan 
door ziekte, liet met een sterk loop-
onderdeel zien weer op de goe-
de weg te zijn. Menno Koolhaas uit 
Amstelveen viel in Noordwijkerhout 
ook op door zijn sterke lopen. Tus-
sen veel oudere mannen werd de 
jonge Multi knap elfde, en in zijn ei-
gen leeftijd was hij de snelste.

Jeroen Hijstek fietste sterk in Noordwijkerhout en Utrecht. 
           Foto: Pieter van der Meer.
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Regio – Er is nogal wat commotie ontstaan rond de op 
handen zijnde ruiming van de R.-K. begraafplaats aan 
het Zijdelveld in Uithoorn. Een kerkhof waar vele Uit-
hoornaars en Amstelhoekers hun dierenbare(n) hebben 
begraven. Bertus Smit en zijn zus Dineke Koek-Smit zijn 
heel boos. Boos op het R.-K. kerkbestuur van de R.K.-
parochie St. Jan de Doper die maar ‘even’ hebben be-
sloten dat deze begraafplaats per 1 augustus a.s. wordt 
gesloten. Er kan niemand meer begraven worden, maar 
wat erger is, het ligt in de bedoeling dat het hele kerkhof 
wordt geruimd, leeggehaald. Per 1 september worden, 
als het kerkbestuur haar plannen doorzet, de meeste 
stenen al verwijderd.
En dit wil een groep nabestaanden koste wat kost, voor-
komen. Een van de grote voorvechters tot behoud van 
het kerkhof en woordvoerder van de (nu nog kleine) 
actiegroep is Bertus Smit uit Mijdrecht. Aan het woord 
Bertus Smit: “Via een neef uit Amstelveen kreeg ik te ho-
ren dat er bij de begraafplaats in Uithoorn, waar onder 
anderen mijn opa en oma liggen begraven en drie ooms, 
een bord stond dat de begraafplaats dicht ging en dat 
bij het graf van mijn opa en oma ook een bordje stond 
dat dat graf geruimd ging worden en dat we contact 
konden opnemen met het kerkbestuur, zodat we even-
tueel de steen konden krijgen.

Grafrust
Ik heb toen direct gebeld. Ze zouden me terugbellen. Ik 
heb twee weken rustig afgewacht, maar ik hoorde maar 
niets. Toen heb ik ’s maandags weer gebeld en toen 
werd me gezegd dat ik rustig moest afwachten, ik werd 
echt teruggebeld. 
Diezelfde middag deden ze dat ook en werd mij verteld 
dat ik zo snel mogelijk over de post formulieren zou krij-
gen, die ik moest invullen, ondertekenen en dan kwam 
alles in orde. 
Ik kreeg toen papieren waarin stond wanneer mijn opa 
en oma begraven waren, waarin stond wanneer de graf-
rechten verlopen waren en dat was november 2008. Dus 
in principe hebben we geen recht meer op grafrust zoals 
dat heet.
Maar waarom hebben ze niet laten weten dat het graf-
recht afl iep? Dan hadden we het gewoon kunnen laten 
verlengen. Ik begrijp het wel, daar hadden ze geen zin 
in. Ze hebben gewoon gewacht tot de meeste rechten 
zijn verlopen en toen konden ze hun plannen uitvoeren. 
In die brief stond ook dat de begraafplaats per 1 augus-
tus dicht ging en dat men in september begon met de 
ruiming van de grafstenen bij alle graven waar een geel 
bordje stond.
Als je gaat kijken op het kerkhof staat er bij meer dan 
90% van de graven gele bordjes, dus het merendeel van 
de stenen willen ze maar even weghalen. Hoe weet je 
dan nog waar je dierbare ligt?

Buitenland
Ze hebben gewoon bij al die graven bordjes gezet en 
als je niet reageert dan halen ze de steen sowieso weg. 
Daar had ik nog een discussie over met zo’n woordvoer-
der van het kerkbestuur. Hoe weten al die nabestaanden 
dat? Stel, je bent een half jaar in het buitenland. Of je 
komt een paar keer per jaar omdat je verder weg woont. 
Dan kom je weer en hup... alles weg, dan is er alleen 
nog gras. Maar er liggen ook nog mensen die nog niet 
zolang geleden begraven zijn. Daar zijn ze verplicht om 
de rechten nog te verlengen. Maar die mensen moeten 
dat wel weten.
Maar dat vind ik zo raar. Er zullen dus nog tien jaar lang 
graven blijven op dat kerkhof. Daar zijn rechten op. 
Waarom dan de andere ook niet in tact houden? Waar-
om een zo’n mooi onderhouden kerkhof de vernieling 
in werken.
Het wordt elke week door vrijwilligers netjes verzorgd, 
het ziet er echt prachtig onderhouden uit, waarom dan 
dit?  Alleen maar voor geld? Moet ook deze rustplaats 
weer zo nodig volgebouwd worden?
Ik roep iedereen op, help ons deze rustplaats te behou-
den. Laat u horen. Weet iemand hoe je dat wettelijk ge-
zien nog zou kunnen tegenhouden? Help ons! 
Vindt u ook dat dit kerkhof niet verloren moet gaan, laat 
u dan horen. Bij dit kerkhof kan het kerkbestuur niet 
zeggen dat het oud en krakkemikkig is en dat het zo-
genaamd gevaarlijk zou zijn zoals bij de prachtige kerk 
aan de Schans. Dit kerkhof wordt keurig onderhouden, 
ziet er gelikt uit. Help mee om dit zo te houden. Als men 
stenen gaat ruimen wordt het een zooitje en geef je het 
kerkbestuur een stok om de boel stuk te slaan”, aldus 
Bertus Smit

Wilt u ons steunen: 
zie de bon op de voorpagina!!

Wat vindt u : moet de begraafplaats blijven of niet?

Laat u horen... steun de nabestaanden 
die vechten voor behoud van het kerkhof 
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OMLEGGING N201
Hoe staat het ermee? (1)

Aalsmeer / Uithoorn / De Ronde Venen 
- Sinds 2005 wordt intensief gewerkt aan 
de omlegging van de provinciale weg N201. 
De laatste tijd gaat het hard met de uitvoe-
ring van verschillende deelprojecten, waar-
uit de omlegging van de weg bestaat. Zo 
is de Kruisweg aangepast met 2 x 3 rijstro-
ken en is de onderdoorgang van de Ring-
vaart al bijna klaar. Het verdere tracé in de 
vorm van open ‘tunnelbakken’ is al duide-
lijk te zien aan de oostkant van de Ring-
vaart ter hoogte van de Oosteinderweg, 
Aalsmeerderweg, Middenweg en Hornweg 
tussen Aalsmeer en Oosteinde. Maar ook 
het verdere tracé en de diverse nog te reali-
seren aansluitingen, zoals bij de A4, zijn in-
teressant genoeg om er (weer) eens ruime 
aandacht aan te schenken. Dat gebeurt de 
komende weken met een aantal afl everin-
gen in deze krant. Dit in samenwerking met 
het Projectbureau N201+ van de Provincie 
Noord-Holland. Zie ook www.N201.info.

Omdat er overal langs het tracé werk is 
aanbesteed kan er in het tijdbestek om be-
paalde redenen nog wel eens wat veran-
deren in de planning. Dat overkwam de re-
dactie van deze krant bij het verslag van de 
inloopavond over de Omlegging N201 Am-
stelhoek in de Thamerkerk te Uithoorn op 
7 juli jl. Daarbij werd melding gemaakt van 
het feit dat op 13 juli werkzaamheden aan 
de Amsterdamseweg in Uithoorn zouden 

starten. Tussen de ontvangen informatie 
van het Projectbureau en de redactionele 
verwerking bleek dat de planning intussen 
was veranderd. De betreffende werkzaam-
heden zijn voorlopig opgeschort tot na de 
bouwvakvakantie. Voorts was er bij vergis-
sing halverwege de tekst een zin in beland 
dat op 7 september aan de Aalsmeerder-
weg werkzaamheden zullen worden uitge-
voerd. Dat had niets met de aansluiting van 
de N201 op de Amsterdamseweg te ma-
ken. Onze excuses. In deze eerste afl eve-
ring richten wij onze blikken op de nieuwe 
aansluiting vanaf de A4 tot de onderdoor-
gang van de Ringvaart bij Oude Meer.

A4 en N201
De nieuwe aansluiting van de N201 op de 
A4 is op zich al een kunstwerk met diver-
se op- en afritten, viaducten en fl y-overs. 
Langs een gedeelte van de A4, tussen het 
brugrestaurant en de bestaande op- en af-
ritten met de N201 (Kruisweg) en de aan-
sluiting met de A5 – kruispunt De Hoek – 
worden aan beide kanten parallelwegen 
met elk 2 rijstroken aangelegd. Deze rijba-
nen zullen worden voorzien van het nieuw-
ste verkeersinformatiesysteem via matrix-
borden. Het verlegde tracé van de N201 
sluit op deze parallelwegen aan. Er komen 
twee nieuwe op- en afritten naar en van 
de A4. Voor deze aansluitingen wordt een 
nieuw viaduct gebouwd over de A4, naast 

het bestaande busviaduct van de Zuidtan-
gent. De op- en afritten zijn bestemd voor 
de bereikbaarheid van o.a. Hoofddorp e.v, 
Rijsenhout, Schiphol-Rijk, Aalsmeer, Uit-
hoorn e.v. en het toekomstige bedrijventer-
rein aan de N201, waaronder Schiphol Lo-
gistics. De bestaande op- en afritten bij de 
Kruisweg zoals die er nu zijn, komen dan 
te vervallen. Voor het verkeer van en naar 
Hoofddorp komt nog een extra aanslui-
ting op de huidige N201. Die aansluiting 
ligt naast de baan van de Zuidtangent. Het 
verkeer van en naar Aalsmeer kan gebruik-
maken van deze aansluiting. Verder wil de 
gemeente Haarlemmermeer nog een extra 
weg aanleggen tussen de afrit en het stati-
on van Hoofddorp. 
Het project omvat liefst zes grote kunst-
werken (viaducten, fl y-overs), waaronder 
een fraaie ‘pergola’ in de busbaan over de 
N201. Wat nu langs de A4 te zien is, is de 
aanleg van de infi ltratievoorziening voor 
hemelwater. Volgens de planning zal eind 
van dit jaar worden begonnen met de aan-
leg van het project; oplevering staat ge-
pland in het tweede kwartaal 2012.
De nieuwe aansluiting ligt op een steen-
worp afstand van de Geniedijk die door de 
A4 wordt doorsneden. Pal daarnaast wordt 
over de snelweg een nieuw voet- en fi ets-
viaduct aangelegd in het verlengde van het 
huidige fi etspad in de route Aalsmeer/Rij-
senhout en Hoofddorp. De bestaande ver-

binding via het busviaduct verdwijnt op ter-
mijn. De fi etsbrug zal naar verwachting eind 
2010 gereed zijn. De Geniedijk behoort tot 
de Stelling van Amsterdam en staat op de 
lijst van het Werelderfgoed van de Unesco. 
In die zin wordt de dijk zoveel mogelijk ont-
zien bij de realisatie van de plannen.

Aalsmeerderweg-Fokkerweg
Vanaf de A4 gezien buigt het nieuwe tra-
cé van de N201 op maaiveldhoogte naar 
het oosten parallel aan de Kruisweg rich-
ting Aalsmeerderweg. Deze gaat met een 
viaduct over de N201 heen. De N201 door-
snijdt het gebied dat onder de naam Schip-
hol Logistics een bedrijventerrein wordt en 
buigt vervolgens ter hoogte van de kruising 
met de Fokkerweg naar het noorden. Er ko-
men aansluitingen met de verschillende 
bedrijventerreinen en kantoorparken via de 
zogenaamde Aorta, een wegstelsel dat dit 
gebied ontsluit. In eerste instantie was het 
de bedoeling dat de N201 via een hoogge-
legen weg (fl y-over) de kruising (boven de 
Fokkerweg) zou passeren om wat verder-
op weer gelijkvloers op deze weg uit te ko-
men. Die variant is zo goed als zeker van 
de baan. Een andere optie is in beeld geko-
men, namelijk de ‘Boerenlandvariant’. Die 
zou moeten voorzien in een wat eerdere af-
buiging van de N201 om (door middel van 
een viaduct?) de Kruisweg en de ernaast 
gelegen parallelweg te passeren en weste-

lijk van de bebouwing van Schiphol-Rijk op 
de grens met Rozenburg door het boeren-
land zijn weg te vervolgen. Vandaar ‘Boe-
renlandvariant’. Aansluiting op de Fokker-
weg vindt dan plaats achter de industrie-
terreinen van Oude Meer. De weg draait op 
die plaats via een nog aan te leggen weg- 
en rotondeconstructie naar het oosten rich-
ting Ringvaart met aansluiting op de tun-
nel onder de Ringvaart door. De Fokkerweg 
vervolgt zijn weg richting Schiphol-Oost en 
wordt t.z.t. uitgevoerd in 2 x 2 rijstroken.

Overigens is de Boerenlandvariant nog niet 
zeker. Op dezelfde strook grond is name-
lijk ook een parallelle Kaagbaan op Schip-
hol gepland. Inmiddels is een nadere studie 
gestart naar de mogelijkheid van deze ‘om-
legging’ om Schiphol-Rijk heen. Het Pro-
jectbureau N201+ kon er ons om die reden 
nog niets over meedelen. Het voornemen is 
wel de studie en het overleg tussen partij-
en snel af te ronden zodat minister Camiel 
Eurlings daaraan al dan niet nog dit jaar zijn 
goedkeuring kan geven. De verwachting 
is wel dat de nieuwe omlegging de nodi-
ge vertraging in de oplevering van het eer-
ste deel van de nieuwe N201 met zich mee-
brengt. In de volgende afl evering over de 
omlegging van de N201 beginnen we bij de 
ondertunneling van de Ringvaart.

(wordt vervolgd)

Het verloop van de omgelegde N201 met aan weerskanten nog te realiseren bedrijventerreinen

Nieuw aan te leggen aansluiting van de N201 op de A4 met links 
de locatie van de nieuwe fi etsbrug bij de Geniedijk en geheel 
rechts de bestaande kruising met de Kruisweg die t.z.t. komt te 
vervallen. Beneden de kruising met de Aalsmeerderweg.

Ontsluitingsweg als deel van de ‘Aorta’ voor het 
bedrijvenpark Schiphol Logistics. Rechts hiervan 
buigt het tracé van de N201 af richting Kruisweg

De ‘Aorta’ sluit aan op het kruispunt met de Fok-
kerweg. Waar eerder de N201 hierop zou uitko-
men met een fl y-over is (tot dusver) niet meer 
van toepassing.

Als voor de ‘Boerenlandvariant’ wordt gekozen kruist de N201 dit stuk grond 
verderop met een viaduct over de Kruisweg en de naast liggende parallelweg

Tussen de bebouwing door zou het tracé van de N201 in de ‘Boerenlandvariant’ 
op de grens van Schiphol-Rijk en Rozenburg uitgezet kunnen worden 

Het ‘boerenland’ westelijk van Schiphol-Rijk waar het tracé kan komen te liggen. 
Minister Eurlings moet daarvoor toestemming geven. Hier was ook de parallel-
baan van de Kaagbaan gepland.

Aansluiting van de nieuwe weg op de tunnelingang bij de Ringvaart. Rechts het 
stuk omgelegde Fokkerweg, links van het midden de contouren van de rotonde. 
Op de achtergrond Schiphol.
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