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Aanhouding 
agressieve ex
Uithoorn - Vorige week  heb-
ben agenten moeten ingrijpen 
bij een ruzie op het Amstelplein. 
Een inwoonster was in het win-
kelcentrum met haar nieuwe 
vriend toen de man, waarmee 
ze in echtscheiding ligt, haar 
vriend aanviel. Hij sloeg de man 
en spoot met pepperspray. Ook 
probeerde hij de vriend aan te 
rijden. De ex van 31 jaar uit Al-
phen aan de Rijn is aangehou-
den en meegenomen voor ver-
hoor. Na twee dagen 'afkoeling' 
is hij heengezonden. De man 
zal zich moeten verantwoorden 
bij justitie.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/
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UW SERVICEPUNT IN DE BUURT:
Tilly’s Nailstudio

Rondweg 1 Mijdrecht

D.I.O. drogist de Bree
Vinkeveen

Martens Mode
Loenen aan de Vecht

Hendrikse Stomerijen 
Baambrugge, Rijksstraatweg 109

www.hendriksestomerijen.nl

 WIE wordt onze nieuwe collega 

Aanmelding / informatie bij Maj Vriesendorp:
e-mail : info@buurtbus526.nl
tel. : 06-402 128 83

 WIE wordt onze nieuwe collega 

BUURTBUS-CHAUFFEUR?
• Rijbewijs B (E)
• Oog voor kwaliteit /

vrijwilligerswerk

WIJ bieden een enthousiast team!

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

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

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

ASN Catsman Uithoorn
Johan Enschedeweg 17

0297-513070

Catsman
De enige echte
voor uw auto

Autoschade Service
Catsman Uithoorn

voor het 
gemeentenieuws 

zie pagina 2
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All American Sunday was 
weer een geweldig succes
Uithoorn - All American Sunday op 
het evenemententerrein was weer 

een geweldig succes om te zien en 
mee te maken. Hierbij een totaal-

overzicht. Lees en zie elders in de-
ze krant voor een uitgebreid verslag. Grote dorpse projecten 

voorlopig in de ijskast?
Uithoorn - Het elan van de ge-
meente om met veel bombarie 
een aantal grootse plannen te re-
aliseren om Uithoorn op de kaart 
te zetten, lijkt een beetje bekoeld. 
Misschien beseft men dat de lat 
momenteel wat te hoog ligt waar-
door een paar plannen voorlopig 
in de ijskast dienen te verdwijnen 
totdat er voor de gemeente fi nan-
cieel betere tijden aanbreken. Als 
dat laatste in het geding is, lijkt 
dit een doordachte beslissing. Een 
paar voorbeelden. Op de Water-
lijn na komt er voorlopig niets te-
recht van de uitbouw van het Am-
stelplein (dorpscentrum), ook is de 
‘cultuurcluster’ Confucius aan de 
Wilhelminakade tot nader order 
afgeblazen net zoals de ontwik-
keling van het Schansgebied, is er 
nog steeds geen nieuwbouw mo-
gelijk op de locatie van de voorma-
lige ‘Vleeschhoek’ (Plan Vincke-
buurt naast de busbaan) en is er 
nog altijd geen jachthaven gereali-
seerd aan de Wilhelminakade tus-
sen de busbrug en de Thamerkerk. 
Het enige wat wel ‘in de maak’ is - 
als het college dit doorzet ondanks 
alle tegenstand - zal de herinrich-
ting zijn van het stukje N196 om 
doorgaand verkeer over de Prinses 
Irenebrug te weren. Maar ook dat 
moet allemaal nog en het wordt 
door veel inwoners en onderne-
mers als erg onplezierig ervaren. 
Geen wonder dat enkele politieke 
partijen het onderwerp tijdens de 
bespreking van de Kadernota 2017 
in hun Algemene beschouwingen 
hadden meegenomen.

Dan maar de OZB omhoog!...
Van de zeven politieke partijen 
gingen Ons Uithoorn, het CDA en 
de PvdA hierop in. Men is niet te-
vreden met de huidige situatie. 
Ons Uithoorn stelt dat de gemeen-
te achter de feiten aanloopt en de 
grip op de projecten totaal kwijt 

is. Waar blijft de investeerder met 
zijn plannen voor het dorpscen-
trum waarover door de wethouder 
voortdurend wordt gerept, maar 
waar nooit iets uitkomt. De PvdA 
constateert eveneens dat de ont-
wikkeling van het dorpscentrum 
helaas stagneert. Zij stelt voor 
het genomen verkeersbesluit, om 
doorgaand verkeer over de Irene-
brug te weren, uit te stellen tot-
dat er defi nitieve plannen op tafel 
liggen die ook binnen afzienbare 
tijd kunnen worden gerealiseerd. 
Het CDA vindt dat de projecten 
van groot belang zijn voor de ont-
wikkeling van Uithoorn, niet in de 
laatste plaats omdat er al veel geld 
door de gemeente in is geïnves-
teerd. De partij roept het college 
op om met meer daadkracht de 
projecten te blijven aanpakken en 
de samenwerking met partners te 
intensiveren. Dat zal ongetwijfeld 
wel gebeuren maar het blijft niet-
temin erg stil aan het ontwikke-
lingsfront. Er wordt ook met geen 
woord gerept over de voortgang 
van de projecten. Wethouder Po-
lak (Verkeer & Vervoer) ging er tij-
dens zijn antwoord niet op in. Het 
enige wat hij te berde bracht was 
dat de gemeente afhankelijk is van 
commerciële partijen en dat de ge-
meente zelf niks kan doen (geen 
geld voor). 
De gemeente neemt in die zin een 
afwachtende houding aan  waar 
het de komende ontwikkelingen 
betreft. Dat kan lang duren. Er 
wordt wel onderzocht of een sub-
sidie kan worden aangevraagd (bij 
de Provincie?) om de voortgang 
van het project Dorpscentrum te 
bevorderen. Indien nodig kan aan 
de raad een verhoging van de OZB 
(!) worden voorgesteld, zo staat in 
de Kadernota. Wat een kortzichti-
ge gedachtegang! Bij voorbaat kan 
nu al worden gesteld dat dit voor-
stel het in de raad niet zal halen.

Verbouwing Broedplaats na 
de zomervakantie van start
Vinkeveen - Nu de benodigde ver-
gunningen voor het verbouwen en 
inrichten van de Broedplaats – eer-
der bekend onder de naam ‘Drukte 
van Belang’ – op de benedenverdie-
ping in het appartementencomplex 
Maria-Oord een akkoord heeft ge-
kregen van de gemeente en eerder 
van woningcorporatie GroenWest, 
kan dit opgepakt gaan worden.

Volgens de laatste planning zullen 
de verbouwingswerkzaamheden op 
12 september aanstaande een aan-
vang nemen. In de weken daarvóór 
zal de riolering die buiten om het 
gebouw ligt, gecontroleerd en aan-
gepast worden aan de nieuwe situ-

atie. De oplevering van de Broed-
plaats en offi ciële opening staat 
medio december 2016 gepland.
Op donderdag 25 augustus wordt 
voor toekomstige gebruikers van de 
ruimten in de Broedplaats en verde-
re belangstellenden om 19.30 uur 
een informatieavond op de loca-
tie aan de Herenweg 63 georgani-
seerd. Aan de orde komen natuur-
lijk de aanstaande verbouwing en 
verdere huishoudelijke medede-
lingen. Het bestuur van de stich-
ting WOEV (Werken, Ontmoeten, 
Ervaren, Verbinden), de organisa-
tie die de Broedplaats in het leven 
heeft geroepen en zal gaan behe-
ren, maakt met plezier bekend dat 

zich wederom een paar nieuwe po-
tentiële gebruikers voor een ruimte 
hebben aangemeld, t.w. een prak-
tijk voor integratieve kinderthera-
pie en het Servicepunt Vinkeveen. 
De Broedplaats begint langzaam-
aan vol te lopen en er zijn nu nog 
maar drie ruimten beschikbaar, va-
riërend in grootte van 36, 43 en 50 
m2. Deze ruimten zijn zeer geschikt 
om bijvoorbeeld als atelier te ge-
bruiken, als winkelruimte (tweede-
hands spullen), als reparatieshop 
voor computer/smartphone, als kle-
dingherstelbedrijf (kleermaker) etc. 
Wie het niet alleen kan of wil kan 
het wellicht samen met een collega 
exploiteren.

Kind uit het water gered 
door de brandweer
Uithoorn - De Uithoornse brand-
weer is zaterdagmiddag uitgerukt 
voor assistentie van de politie aan 
de ‘In het Midden’. Ter plaatse bleek 
er een kindje in het water te lig-
gen. Waardoor het kind in het wa-
ter terecht kwam is nog onbekend. 
Een duikteam uit Mijdrecht kwam 

ter plaatse, en redde het kind uit 
de sloot. Daar werd het kind over-
gedragen aan ambulancepersoneel. 
Het kind maakt het naar omstandig-
heden goed.

Foto: KaWijKo Media /
Nickelas Kok

Sloop Straatsburgfl at tijdelijk 
stilgelegd vanwege asbest
Uithoorn - De voortvarende sloop 
van de Straatsburgfl at aan de Euro-
parei is afgelopen week tijdelijk stil-
gelegd in verband met de mogelijke 
aanwezigheid van asbest in een deel 
van de fl at. Het onderbreken van de 
sloop is op verzoek van de Arbeids-
inspectie. Op een onverwachte plek 
in het nog te slopen deel van de 
fl at was asbesthoudend materiaal 
gevonden. De gemeente Uithoorn 
heeft in overleg met de eigenaar van 
de fl at, Eigen Haard, direct opdracht 
gegeven aan een gecertifi ceerd bu-
reau (Ingenieursbureau Oesterbaai 
BV uit Rotterdam) om de omgeving 
buiten de bouwplaats te controleren 
op de aanwezigheid van asbest. Dit 
om gezondheidsrisico’s voor omwo-
nenden uit te sluiten. Dit is op 21 ju-
li uitgevoerd. Uit het onderzoek, dat 
op 21 juli is uitgevoerd, is geble-

ken dat er geen asbest in de om-
geving is aangetroffen. De gemeen-
te heeft dit inmiddels per brief aan 
de omwonenden van de Straats-
burgfl at laten weten. Gezondheids-
risico’s door asbest kunnen ont-
staan door het inademen van gro-
te hoeveelheden losse vezels gedu-
rende een lange periode. In zo’n si-
tuatie kunnen asbestvezels op lan-
ge termijn longkanker of longvlies-
kanker veroorzaken. Risico’s han-
gen dus af van de hoeveelheid ve-
zels en duur van inademen. ‘Om-
dat er buiten de bouwplaats geen 
asbest is aangetroffen, is dat voor 
u dus niet aan de orde,’ zo geeft 
de gemeente in haar brief aan. Ei-
gen Haard is verantwoordelijk voor 
de sloop van de Straatsburgfl at. De 
gemeente onderhoudt contact met 
Eigen Haard en met de Arbeidsin-

spectie vanuit haar toezichthouden-
de rol op het gebied van openbare 
veiligheid. De gemeente informeer-
de de omwonenden over het onder-
zoek op de bouwplaats. Daarnaast 
is met Eigen Haard afgesproken dat 
het sloopbedrijf het slooppuin nat 
houdt om verspreiding van stof en 
eventueel aanwezig asbest te voor-
komen. Aldus staat in de brief. Wie 
vragen heeft over de situatie of ene 
toelichting wenst, kan bellen met Ei-
gen Haard, tel. 020-6801801 of met 
de gemeente 0297-513111. 

Meer algemene informatie over as-
best kunt u vinden op http://www.
ggd.amsterdam.nl/gezond-wonen/
milieu-buitenshuis/asbest. In de 
brief wordt niet aangegeven of en 
wanneer de sloop van de Straats-
burgfl at is/wordt voorgezet.



G E M E E N T E N I E U W S

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

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

Klant Contact Centrum /
receptie 
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

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

Sociaal loket 
(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
Telefonisch (0297) 513111 
en met afspraak::
ma., di., do.  08.30-14.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

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

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

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

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

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via 
0297-513151 of een e-mail sturen 
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON

Gemeente Uithoorn

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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, tele-
foon 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 schrif-
telijk 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 arron-
dissementsrechtbank (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 voorzie-
ning worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den 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 tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden 
niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de 
overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, 
uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verorde-
ningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebe-
kendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om 
op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE

Tijdelijk: 
- Vaststelling Bestemmingsplan Grevelingen 40-42. Beroepsperiode 17 juni 2016 

t/m 28 juli 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297) 513111.
- Ontwerpuitwerkingsplan Vinckebuurt. Inzageperiode 16 juni 2016 t/m 27 juli 

2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297) 513111.
- Vaststelling bestemmingsplan Jaagpad 5. Beroepsperiode 17 juni 2016 t/m 28 

juli 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297) 513111.
- Vaststelling bestemmingsplan Mijnsherenweg 2. Beroepsperiode 17 juni 2016 

t/m 28 juli 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297) 513111.
- Vaststelling Bestemmingsplan Steenwijkerveld 21. Beroepsperiode 17 juni 

2016 t/m 28 juli 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297) 
513111.

- Voorontwerp “Iepenlaan deelgebied 6”. Inspraakperiode 11 juli 2016 t/m 21 
augustus 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, A. Stevens (0297) 513111.

- Vaststelling Iepenlaan deelgebied 5. Inspraakperiode 15 juli 2016 t/m 25 au-
gustus 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, A. Stevens (0297) 513111.

- Vaststelling Drechtdijk 90 en hogere waarde Wet geluidhinder. Inspraakperi-
ode 15 juli 2016 t/m 25 augustus 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, A. Ste-
vens (0297) 513111.

- Vaststelling Bestemmingsplan Woningbouwlocatie BMX-terrein. Inspraakperi-
ode 15 juli 2016 t/m 25 augustus 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, A. Ste-
vens (0297) 513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.

Aanvraag ontvangen van: 
- Feestcomité De Kwakel voor het organiseren van het 41e Polderfeest De Kwa-

kel van 3 t/m 7 augustus 2016 op het evenemententerrein te De Kwakel.
- Feestcomité De Kwakel voor het organiseren van de Kermis De Kwakel van 3 

t/m 6 september 2016 op het evenemententerrein te De Kwakel.
- Circus Freiwald om circusvoorstellingen te geven van 1 t/m 4 september 2016 

op het evenemententerrein aan de Randhoornweg te Uithoorn. 
- Artishock Events & Marketing voor een passage door Uithoorn met betrekking 

tot de DiaBeatit!Run op zaterdag 1 oktober 2016.
- What’s Up in Uithoorn voor het organiseren van het sportevenement Xtreme 

Showdown op de skateboardbaan in de Meerwijk op 3 september 2016.

De Kwakel
- Drechtdijk 90, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een kin-

derdagverblijf. Ontvangen 11 juli 2016.
- De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park 

Krayenhoff, Buitendijks)
- Tussen Randhoornweg en Noorddammerweg, aanvraag omgevingsvergun-

ning voor het oprichten van een clubhuis voor wielrenners. Ontvangen 11 juli 
2016.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Canadese Gans 25, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

een dakopbouw boven de garage. Ontvangen 20 juli 2016.

Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein 101 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het 

wijzigen van de centrale entree. Ontvangen 8 juli 2016
- Europarei, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 53 eenge-

zinswoningen en 21 appartementen. Ontvangen 22 juli 2016.

 BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun 
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noe-
men aanvraag:

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

Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsterdamseweg 15g, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van 

het gebruik.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.

De Kwakel
- Vuurlijn 30. Artikel 35 ontheffi ng verleend aan Uithoornse Tennisclub Qui Vive 

voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het Open jeugd 
toernooi van 22 t/m 26 augustus en het 35+ Open Gras toernooi van 27 au-
gustus t/m 4 september 2016. Bezwaar t/m 24 augustus 2016.

- Iepenlaan 32, rioolaansluitvergunning voor het enkel afvoeren van huishoude-
lijk afvalwater. Bezwaart t/m 1 september 2016. 

- Vergunning verleend aan Qua Kunst & Ambacht voor het plaatsen van recla-
meborden om bekendheid te geven aan het evenement Qua Kunst & Ambacht 
op 29 en 30 oktober 2016 te De Kwakel. Bezwaar t/m 11 augustus 2016.

- Vergunning verleend aan Atletiek Klub Uithoorn aangevraagd voor het plaat-
sen van  reclameborden om bekendheid te geven aan de Polderloop 2016 op 
4 augustus 2016 te De Kwakel. Bezwaar t/m 10 augustus 2016.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Kray-
enhoff, Buitendijks)

- Buizerd 24 t/m 44, Faunalaan 25 t/m 37 en Torenvalk 1 t/m 7, omgevingsver-
gunning voor het oprichten van 22 woningen. Bezwaar: t/m 30 augustus 2016.

Dorpscentrum
- Breunis Grill, vergunning verleend voor het innemen van een standplaats op 

de hoek Prinses Irenelaan/Oranjelaan op donderdag- en vrijdagmiddag. Be-
zwaar t/m 30 augustus 2016.

- Marktplein 11 en 17. Vergunning verleend aan Muziekvereniging KNA voor het 
organiseren van een Concert aan de Amstel op 11 september 2016 van 14.00 
tot 15.00 uur. Bezwaar t/m 31 augustus 2016.

Zijdelwaard (Europarei)
- Breunis Grill, vergunning verleend voor het innemen van een standplaats op 

de Arthur van Schendellaan op dinsdagmiddag. Bezwaar t/m 30 augustus 
2016.

- Arthur van Schendellaan. Vergunning verleend aan Stichting Speel Mee Week 
voor het organiseren van de Speel Mee Week van 22 t/m 26 augustus 2016 in 
en rondom Sporthal de Scheg en ’t Buurtnest. Bezwaar t/m 31 augustus 2016.

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Bekendmaking openbare vergaderingen welstandscommissie
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseer-
de een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnum-
mer (0297) 513111. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijd-
stip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.

Jaarlijks ontvangt u van ons de 
gemeentegids. Vanwege de vele 
veranderingen in en binnen de 
organisatie komt de gids later 
uit. Wij proberen de gids uit te 
brengen in januari, begin februari. 
Wij houden u op de hoogte van 

de verschijningsdatum via de 
(social) media. De gids wordt 
dan huis-aan-huis verspreid. 
Actuele informatie over vrijwel 
alle gemeentelijke producten 
en diensten vindt u op www.
uithoorn.nl  

Afsluiting Arthur van 
Schendellaan 
Vanaf donderdag 21 juli tot en met 
zaterdag 30 juli 2016 sluiten wij de 
Arthur van Schendellaan voor al het 
doorgaande verkeer. Dit is nodig om 
de sloopwerkzaamheden van de 
Straatsburgfl at veilig uit te voeren. 

Werkzaamheden De Kwa-
kel
Zoals u gemerkt heeft werken wij 
aan de weg in De Kwakel. Het is 
namelijk nodig om de wegen en de 
fi etspaden op te knappen. Daarmee 
verbeteren wij de bereikbaarheid, 
doorstroming en de verkeersvei-
ligheid in De Kwakel. Wij doen ons 
best om de overlast voor u te be-
perken. Toch kan overlast niet altijd 
voorkomen worden. Wij vragen hier-
voor uw begrip.

Op www.uithoorn.nl hebben wij al-
le werkzaamheden op een rij gezet. 
U leest hier waar wij aan het werk 
gaan, wanneer en tot hoe lang en 

welke maatregelen wij nemen om 
het verkeer om te leiden.

Bij de werkzaamheden aan de 
Drechtdijk en Noorddammerweg 
hebben wij in samenwerking met Ar-
riva een pendeldienst opgezet. Zo 
blijft De Kwakel ook met het open-
baar vervoer goed bereikbaar. Wij 
werken in de schoolvakanties door. 

Blijf op de hoogte van de actue-
le verkeerssituatie of wegwerk-
zaamheden
Blijf op de hoogte van alle wegwerk-
zaamheden in Uithoorn en De Kwa-
kel via de pagina werk in uitvoering 
op de website, Facebook en Twitter 
van de gemeente en de gemeente-
pagina.  Heeft u verder nog vragen, 
dan kunt u ons ook bellen via (0297) 
513 111. Omwonenden van de werk-
zaamheden ontvangen informatie 
via een bewonersbrief. Bij de werk-
zaamheden in De Kwakel kunt u ook 
uw informatie halen via www.arriva.
nl www.pwn.nl 

WERK IN UITVOERING

Op de Gemeentepagina van 13 juli 2016 stond, dat inwoners van de 
gemeente Uithoorn van 75 jaar of ouder gebruik kunnen maken van 
het WMO vervoer Amstelland. 
Het WMO vervoer Amstelland is echter alleen bestemd voor inwoners 
van de gemeente Uithoorn met een beperking en die op basis van de 
Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) een medische indicatie 
hebben. Wanneer u 75 jaar of ouder bent en geen indicatie op grond 
van de Wmo, kunt u geen gebruik maken van het WMO vervoer Am-
stelland. 
 
Onze excuses voor het misverstand.

Blauwalg in Uithoorn
Tijdens een warme zomer wordt er 
veel gezwommen in de Nederland-
se wateren. Helaas is dit niet overal 
even veilig. Een oorzaak daarvan is 
de cyanobacterie (ook wel blauwalg 
genoemd). Blauwalg is giftig en zorgt 
ervoor dat het water troebel wordt en 
gaat stinken. Op dit moment is blauw-
alg gesignaleerd in het Zijdelmeer en 
in de sloten hier omheen.

Wat is blauwalg en hoe ontstaat 
het?
Blauwalgen zijn bacteriën. Ze gedij-
en in water met veel voedingsstoffen 
en bij warm weer. Ze vormen dan een 
drijvende laag op het water. Doordat 
de onderkant afsterft komen er gif-
stoffen vrij in het water.

Herkennen van blauwalg
Je herkent het doordat het water een 
vreemde kleur heeft. Je kunt ook een 
stinkende laag op het water zien drij-
ven.

Waternet
Waternet zuigt op dit moment de 
blauwalgen weg. Zij zorgen ervoor 
dat de doorstroming van het water 
wordt vergroot. Hierdoor wordt de 
aangroei van nieuwe blauwalg tegen-

gegaan.
Niet in het water
Vanwege de grote kans op aanwezig-
heid van blauwalg in de sloten of wa-
teren van de gemeente Uithoorn, ra-
den wij het zwemmen hierin ten zeer-
ste af. Ook spelevaren en/of het laten 
zwemmen van honden kunt u in deze 
sloten nu beter laten.
Hoe weet ik waar ik wel veilig kan 
zwemmen?
De provincie heeft een aantal plek-
ken aangewezen als zwemwater. Op 
die plekken neemt Waternet in de pe-
riode van 1 mei tot 1 oktober iedere 
twee weken monsters om het zwem-
water te controleren. Als de kwaliteit 
niet goed genoeg is geeft de provin-
cie voor die plekken een waarschu-
wing af. Voor Uithoorn zijn de dichtst-
bijzijnde offi ciële zwemwater locaties 
het Oosterbad en de Westeinderplas-
sen in Aalsmeer.

Meer informatie
Lees meer over veilig zwemmen 
op www.zwemwater.nl en Provincie 
Noord-Holland.
Heeft u vragen over Blauwalg, of 
heeft u ernstige overlast? Neem dan 
contact op met Waternet 0900-9394. 
www.waternet.nl 

Gemeente Uithoorn reikt 
elektrische bakfi ets uit aan 
Maurits Niezen

Op donderdag 14 juli heeft Mau-
rits Niezen van wethouder Hans 
Bouma een elektrische bakfiets 
gekregen. Het werkgebied van 
deze zeer trouwe medewerker 
van de AM match (voorheen AM 
Groep) ligt al jaren in de gemeen-
te Uithoorn, wie heeft hem niet 
zien rijden door Uithoorn? Met zijn 

bakfi ets en markante persoonlijk-
heid ruimt hij zichtbaar zwerfafval 
op. Dit was de reden om Maurits in 
het zonnetje te zetten en ervoor te 
zorgen dat hij voortaan niet alleen 
door Zijdelwaard rijdt maar nu ook 
heel Uithoorn elektrisch kan rond-
fi etsen. 

Op zaterdag 10 september vieren 
we de internationale Dag van de De-
mocratie. De gemeente Uithoorn 
doet ook mee en organiseert op de-
ze dag diverse activiteiten in het ge-
meentehuis. 

Dag van de Democratie
15 september is door de VN uitge-
roepen tot de Internationale Dag van 
de Democratie. Sinds enkele jaren 
wordt er ook in Nederland aandacht 
besteed aan deze dag. Met één re-
den: mensen laten beseffen hoe be-

langrijk het is dat ze in vrijheid hun 
stem kunnen laten horen. Dit jaar 
vinden er in diverse gemeenten en 
provincies in heel Nederland activi-
teiten plaats op zaterdag 10 septem-
ber om politiek dichter bij de inwo-
ners te brengen.

Blijf op de hoogte
Achter de schermen wordt nu hard 
gewerkt aan het programma en al-
le activiteiten voor deze dag. Hou 
de Gemeentepagina en de website 
goed in de gaten!

Dag van de Democratie

Gemeentegids komt later uit

WMO vervoer Amstelland 
Rectifi catie





 
04   Nieuwe Meerbode  •  27 juli 2016

Verschijnt woensdag
EditiE 2: dE RondE VEnEn, 
MijdREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, dE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn
oplAgE: 15.800
EditiE 3:
UithooRn, dE kWAkEl, 
nEs A/d AMstEl
oplAgE: 14.900

kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509

Aanleveren van advertentie:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
redactiemijdrecht@meerbode.nl

Redactie: Nel van der Pol

correspondent: André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

129e jaargang

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of 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 tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!

WWW.MEERbodE.nl

COLOFON

DE RONDE VENEN

UITHOORN

DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u. 
en 13.30-17.30 u. In de avond en 
nacht, in het weekend en tijdens 
feestdagen kunt u terecht bij: 
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel. 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; 
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

stichting thuis sterven 
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, tel. 06-51451130.

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, tel: 
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ 
Vinkeveen, tel 0297-263758 
www.dkavv.nl. 
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC 
Mijdrecht, tel. 0297-241146

psychologische 
hulpverlening
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-241562. 
Drs. J.M.M. Simons klin. 
psycholoog geregistreerd 
psychotherapeut en  
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische 
hulpverlening De Ronde Venen: 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69, 3645 DH Vinkeveen. 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan, 
tel. 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

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

stichting 
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance,  
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn, 
tel. 0297-565989

Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

slAchtofferhulp
info: 0900-0101. 
www.slachtofferhulp.nl

psychologische 
hulpverlening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, 
gezondheidszorgpsycholoog 
(BIG geregistreerd) 
tel. 0297-582706 / 06-44222810 
psychoprakt@hetnet.nl
www.psychoprakt.nl

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

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

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

Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl

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

   Goed geschoten...

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

Spechtverwarring

Toch hadden wij nog onze twijfels en besloten navraag te doen bij 
Bert Verweij, een goede vogelkenner van het IVN. Deze kon ons ver-
tellen dat het niet de zeldzame middelste bonte specht is geweest 
maar een juveniele grote bonte specht, die inderdaad erg lijkt op een 
middelste bonte specht. Misschien toch leuk genoeg voor de rubriek 
Goed geschoten? Een maand geleden kregen wij in onze achtertuin 
een (wat wij in eerste instantie dachten) grote bonte specht op be-
zoek. Hij kwam dan aanvliegen en bleef al pikkend wel 3 tot 5 minu-
ten rond de stam van een van onze bomen draaien. Vervolgens vloog 
hij weer weg en soms kwam hij vrij snel voor een tweede keer. Ook 
zagen wij hem nootjes pikken uit een van onze voedersilo’s. Dit ge-
beurde zo’n 3 of 4 dagen achtereen. Nu zien wij wel vaker een gro-
te bonte specht, maar nog nooit eerder in onze achtertuin. Wij von-
den het niet bijzonder genoeg om op te sturen; tot wij op televisie een 
programma zagen van Nico de Haan en Hans Dorresteijn. Zij hadden 
het over de middelste bonte specht, die vrij zeldzaam moet zijn en uit 
de beschrijving van vogelkenner Nico de Haan begrepen wij dat on-
ze grote bonte een middelste bonte specht was geweest. 

Han en Liedie Nordmann

Geef je op voor de VIOS MusicKidz!
Mijdrecht - VIOS vindt het belang-
rijk dat kinderen op zo jong mogelij-
ke leeftijd kennismaken met muziek 
en musiceren.
Vandaar dat er bij de vereniging ook 
dit jaar weer twintig gratis muziek-
lessen voor kinderen vanaf groep 4 
van de basisschool gegeven wor-
den. Geef je gauw op voor deze 
MusicKidz.
Bel met Joyce Tijdeman op tele-
foonnummer (06) 36 32 99 65 of 
stuur een mailtje naar musickidz@

vios-mijdrecht.nl. Wacht niet tot 
na de vakantie want vol is vol. Op 
9 september starten de MusicKidz 
juffen om 19:00 uur in clubgebouw 
de Notenkraker aan de Windmolen 
77 in Mijdrecht met het nieuwe Mu-
sicKidz seizoen.
De lessen zijn wekelijk op de vrij-
dagavond en duren een uur.
En het wordt weer een tof half jaar. 
Met les van lieve juffen, leuke ac-
tiviteiten en workshops door ande-
re leden van VIOS. En er is bij VIOS

nog veel meer te beleven zoals “Wie 
is de VIOS mol” en de activiteiten 
rond Sinterklaas en Kerst. Bij vol-
doende aanmelding wordt er weer 
een heuse MusicKidz-band ge-
vormd met (melodisch) slagwerk, 
trompet, dwarsfl uit, saxofoon en wie 
weet weer trombones?
In februari treden de MusicKidz in 
het clubgebouw op voor de fami-
lie, en in het voorjaar de grote fi na-
le voor het grote publiek tijdens de 
VIOS seizoenpresentatie. Het be-

looft weer een leerzaam en gezellig 
halfjaar te worden. Want ook dit jaar 
zal er vooral weer veel muziek zitten 
in de MusicKidz en dat haalt VIOS 
er zeker uit!
De VIOSKidz is een initiatief van mu-
ziekvereniging VIOS uit Mijdrecht 
en mede mogelijk door subsidie 
van gemeente De Ronde Venen. 
Voor meer informatie over VIOS en 
beeldmateriaal kijk je op www.vios-
mijdrecht.nl of mail je naar info@
vios-mijdrecht.nl.

Cursus EHBO
Uithoorn - In oktober start de EHBO 
vereniging st. Camillus in Uithoorn 
met de basis-cursus EHBO. De cur-
sus is inclusief reanimatie, AED trai-
ning en EHBO aan kinderen. De 
cursus wordt gegeven door een ka-
derinstructeur bijgestaan door een 
lotus–slachtoffer en een arts. Na het 
behalen van het examen ontvangt u 
het erkende EHBO-diploma van het 
Oranje Kruis. De opleiding duurt 12 
avonden van twee uur inclusief het 
examen. De kosten zijn 190,- inclu-
sief het opleidingsboek, materialen 

Buitengewoon Leren!
Uithoorn - Zorgboerderij Inner-Art 
is gestart met het ‘Buitengewoon 
Leren’ project. Dit project wordt 
aangeboden door Stichting Landzij-
de, waarbij de zorgboerderij is aan-
gesloten. Naast het dagelijks leren 
omgaan met dieren, andere men-
sen, de tuin, techniek en creativi-
teit, bieden wij nu ook theoretische 
educatie aan. Buitengewoon Leren 
is voor kinderen en jongeren die om 
wat voor reden dan ook niet meer 
naar school gaan en wel leerplichtig 
zijn. Zij kunnen voor dagbesteding 
naar de Zorgboerderij komen en te-
gelijkertijd een vorm van educatie 
volgen. Met elkaar kijken we naar 
wat hij/zij nog wilt leren en daarvoor 
wordt er een individueel programma 
ontworpen. Wil iemand nog meer le-
ren met taal, rekenen, aardrijkskun-
de? Of wilt hij werken aan de scoo-
ter-/autotheorie? Of misschien wel 
een typdiploma halen of een ande-
re cursus volgen. Ook voor jongeren 
die na het afsluiten van een Praktijk-
school of Voortgezet Speciaal On-
derwijs, moeite hebben met door-

stromen of nog niet weten wat zij 
willen, is de combinatie van dagbe-
steding en Buitengewoon Leren een 
mogelijkheid. Er zijn twee laptops 
speciaal voor dit project geprogram-
meerd met verschillende educatieve 
programma’s. Samen met een on-
derwijskundige wordt er met het 
kind of de jongere bepaald op welk 
niveau er opdrachten gemaakt kun-
nen worden. Hoe ziet dit ‘Buiten-
gewoon Leren’ er op de Zorgboer-
derij uit? De dag zal een combina-
tie zijn tussen het werk op de boer-
derij en de opdrachten van ‘Buiten-
gewoon Leren’. In de ochtend lekker 
naar buiten en in de middag een ge-
deelte de educatie volgen.
Per persoon wordt er gekeken wat 
hierin de juiste tijd, verhoudingen en 
balans is. Er zal altijd een afwisse-
ling tussen educatie en de andere 
activiteiten zijn. 
Ben je benieuwd naar dit nieuwe 
project?
Neem dan contact met ons op!
Zorgboerderij Inner- Art, 0297-563 
753, gera@inner-art.nl, De Kwakel

Met dank aan de 
medewerkers van Stedin
Mijdrecht - Door het attente optre-
den van twee Stedin monteurs is er 
een gasexplosie voorkomen in het 
appartementen gebouw van Veen-
staaeten in Mijdrecht. Tijdens het 
vernieuwen van de bekende ‘ Toon” 
thermostaat constateerde de Stedin 
monteur een gaslek in de woning 
en er werd direct een loodgieters-
bedrijf gebeld die vrij snel te plaat-
sen kwam.
Nadat hij de reparatie had verricht 
en de leidingen had afgeperst bleek 
er nog steeds een gaslek te zitten.  
Weer Stedin gebeld om een mon-
teur te sturen die dit gaslek kon op-

zoeken. Ook deze was er snel en na 
veel zoeken en testen werd er wer-
derom een lek gevonden. 
Weer de loodgieter gebeld die nieu-
we leidingen moest komen aanleg-
gen. Nadat dit op zorgvuldige wij-
ze was gebeurd was het gaslek 
gedicht. De bewoners van dit se-
niorencomplex zijn de beide he-
ren van Stedin, GroenWest/KKC af-
deling, de aannemer Coen Hage-
doorn uit Utrecht en Loodgietersbe-
drijf Gerben de Vos uit Harmelen erg 
dankbaar voor hun snelle optreden, 
waardoor een eventuele gasexplo-
sie is voorkomen

Naar ziekenhuis na val van klimrek
Uithoorn – Vorige week is bij een 
sportschool aan de Noorddammer-
weg een tweejarig kind van een 
speeltoestel afgevallen. Het kind viel 
vanaf ongeveer 1.50 meter hoog-
te en raakte even buiten bewust-
zijn. Een omstander is direct met het 
kind naar de nabij gelegen huisart-

senpraktijk gegaan. Hier heeft het 
kind zuurstof gekregen. Besloten 
werd de tweejarige toch ter obser-
vatie naar het ziekenhuis te bren-
gen. Het kind heeft een nacht-
je doorgebracht in het Amstelland 
Ziekenhuis, maar maakt het inmid-
dels weer goed.

Politie wil vernielingen bij 
busstation aanpakken
Uithoorn - Naar aanleiding van het 
artikel vorige week over het grote 
aantal vernielingen bij het bussta-
tion, is de politie in haar aangifte-
dossier van het afgelopen jaar gaan 
kijken.
Er zijn vanaf eind juni vorig jaar tot 
heden bij de politie totaal 23 mel-
dingen binnen gekomen over dief-
stal van fi etsen en vernielingen bij 
het busstation. Negentien fi etsen 
zijn ongevraagd van eigenaar ge-
wisseld en er is vier keer aangif-
te van vernieling gedaan. Dat er 
dus eigenlijk veel vaker vernielin-

gen worden gepleegd aan fi etsen, 
is niet bekend bij de politie. Uiter-
aard wil de politie ook meer veilig-
heid rond het busstation en zeker 
geen vernielingen. Aan inwoners 
wordt gevraagd een vernieling, ook 
een krom wiel, te melden bij de po-
litie en wie een vernieling ziet wordt 
verzocht direct contact op te nemen 
via 0900-8844. De politie hoopt sa-
men met inwoners de daders op 
te kunnen pakken, zodat een ein-
de gemaakt kan worden aan deze 
zo ongewenste manier van anderen 
schade toebrengen.

om te oefenen en de kosten voor 
het examen.
De opleiding wordt gegeven op de 
maandagavonden van 20.00 uur tot 
22.00 uur in Wijkcentrum ‘t Buurt-
nest aan de Arthur van Schendel-
laan 59. 
Informeer bij uw ziektekostenverze-
keraar of u in aanmerking kan ko-
men voor een vergoeding van het 
cursusgeld. Voor informatie en in-
schrijving mob: 0611155899 
E-mail: cursusadministratie@ehbo-
camillus.nl. Inschrijfformulier voor 
de EHBO cursus kunt u vinden op 
de website: http://ehbo-camillus.nl
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ACTIVITEITENOVERZICHT AugusTus 2016

Voor onderstaande activiteiten kunt zich aanmelding 
via het Klanten Contact Centrum 0297-760260 op 
werkdagen tussen 10.00-12.00 uur tenzij anders ver-
meld. Niet alle activiteiten kunnen wij plaatsen op de 
pagina. Kijk voor een compleet actueel overzicht op: 
www.tympaan-debaat.nl of bel naar: 0297-230280.
Beweegkamers
Elke woensdagochtend van 10.00-12.00 uur in de 
Buurtkamers in Mijdrecht, G. van Aemstelstraat 5 en 
Wilnis, P. Joostenlaan 24 (via achteringang de Willis-
stee). Aanmelden hoeft niet, u kan zo binnen lopen. Het 
kost niets en u krijgt zelfs gratis koffie of thee.
Repair Café Mijdrecht 
Donderdag 11 en 25 augustus van 14:00 tot 16:00 uur. 
Locatie: Buurtkamer Mijdrecht. G. van Aemstelstraat 5. 
Repair Café Vinkeveen
Maandag 15 augustus van 9.30 tot 12.30 uur. Sint Jo-
zefschool (lokaal 16), Tuinderslaantje 1. 
Rollator spreekuur
Woensdag 17 augustus in De Kom, Mijdrecht. Bent u 
niet in de gelegenheid om naar het spreekuur te komen 
en heeft u wel hulp nodig, dan kunt u contact opnemen 
met de ROLLATOR-SERVICE van Tympaan-De Baat tel. 
(0297)  230 280.
scootmobielritten
Vanaf april tot en met september zijn er voor alle bezit-
ters van een scootmobiel of een elektrische fiets elke 3e 
dinsdag van de maand scootmobielritten. Verzamelen 
om 9:30 uur in een van de woonkernen. De ritten kosten 
€6,00. Dit is inclusief 2 keer koffie en iets lekkers.  De 
volgende ritten zijn op: 16 augustus, 20 september.
 
 

De nieuwste vrijwilligerswerk vacatures in uw buurt!
Vacatures voor vrijwilligerswerk augustus 2016
- Gilde De Ronde Venen zoekt een Personal Coach 

voor jongeren (nr. 17039)
- Johannes Hospitium zoekt een vrijwilliger om te 

helpen in de huishouding (nr. 17025)
- Handjehelpen zoekt iemand om op zondagmiddag 

iets leuks te ondernemen met Olaf  (nr. 17017)
- KerstInn zoekt een Projectcoördinator voor de 

organisatie van dit fijne kerstevent. (nr. 17001)
- Alzheimer Nederland West-Utrecht zoekt een 

Bestuurslid met als hoofdtaak (coördinator) 
belangenbehartiging (nr. 16980) en een Bestuurslid 
met als hoofdtaak (coördinator) Alzheimer Cafés (nr. 
16979)

- Wie neemt mevrouw Steinen weer eens mee uit? Via 
Maatje voor Twee van Tympaan-De Baat (nr. 16966)

- Humanitas zoekt chatvrijwilligers die een  luisterend 
oor bieden aan mensen in sociaal isolement via de 
chat.(nr. 16955)

- Zonnebloem Uithoorn/Amstelhoek zoekt 
bezoekvrijwilligers voor eenzame, aan huis gebonden 
ouderen of jongeren met een fysieke beperking. (nr. 
16951)

- YFU (culturele uitwisselingsprogramma’s voor 
jongeren) zoekt vrijwillige leden voor het scholenteam. 
(nr. 16940)

- De Groene Venen zoekt iemand voor de financiële 
administratie voor de natuur- en milieuvereniging. (nr. 
16939)

Deze en vele andere leuke, boeiende, uitdagende en 
gezellige vrijwilligersvacatures staan op www.steun-
puntvrijwilligerswerk.info. Het Steunpunt Vrijwilligers-
werk is bereikbaar via vrijwilligerswerk@stdb.nl of 
0297-230280.

 BuuRTkAMERs DE RONDE VENEN

- Ontmoetingsplek met open inloop voor senioren 
 (55 plussers). 
- Gastvrije ontvangst met (gratis) koffie/thee, info & 
 activiteiten. 
- Buurtkamer eettafels, opgave op locatie.
- Algemene info: Coördinator Pim Jongsma (Wilnis/
 De Hoef/Mijdrecht), 0297-230280. Coördinator 
 Annemarie Keja (Vinkeveen), 0294-284824
Mijdrecht, g. van Aemstelstraat 5 tel. 0297-288466
Elke dinsdag en donderdag 10:00-12:00 uur. 
Eettafels: dinsdag en donderdag 12.00-13.15 uur (€5,-)
Vinkeveen, Tuinderslaantje 4 tel. 06-28249257
(in de bieb). Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 
uur. Eettafels: kijk voor datums en tijden op het informa-
tiebord in de buurtkamer of bel 06-86870629
Wilnis, P. Joostenlaan 24 tel. 0297-250692 
(achterzijde Willisstee). Elke dinsdag en donderdag 
10.00-12.00 uur. Eettafels: dinsdag en donderdag 
12.00-13.15 uur (€ 5,-)
De Hoef, Oostzijde 45 tel. 06-57125450
(in de Pastorie). Elke dinsdag 10.00-12.00 uur. 
Eettafels: 1x per kwartaal 12.00-13.15 (€ 5,-)
Baambrugge, Pr. Margrietstraat 10 tel. 0294-291955 
(Dorpshuis De Vijf Bogen). Elke dinsdag tussen 10.00-
13.00 uur. Bel voor info tijdens openingstijden.

De kracht van verbinden en versterken
Tympaan-De Baat is de welzijnsorganisatie voor alle 
inwoners uit de gemeente De Ronde Venen. U vindt 
op deze pagina een overzicht van de activiteiten in: 
Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis, De Hoef, Waverveen en 
Amstelhoek.

MANTElZORg EN gOEDE VOEDINg

Steunpunt Mantelzorg organiseert in samenwerking 
met voedingsdeskundige Charlotte Meynen een trai-
ning mantelzorg en goede voeding. Deze training is 
voor mantelzorgers uit De Ronde Venen en zal plaats 
vinden op 8, 22 september en 6 oktober in Ontmoe-
tingscentrum ‘De Angstelborgh’ in Abcoude. 
Mantelzorgers zorgen vaak intensief voor een ander, 
soms zo intensief dat zij zichzelf vergeten. Door drukte 
neemt men niet de tijd voor de eigen maaltijd of men 
eet niet meer wat men zelf lekker vindt, omdat de part-
ner niet alles meer mag. Om het zorgen voort te kunnen 
zetten, is het juist zo belangrijk dat men als mantelzor-
ger zelf ook goed blijft eten. De training is bedoeld om 
mantelzorgers te laten zien hoe belangrijk het is ook 
goed voor zichzelf te zorgen. De voedingsdeskundige 
kijkt  mee in het aanpassen van uw eet- en leefpatroon 
om u zo weer fit en vitaal te voelen.
Praktische informatie
Aanmelden kan tot 1 september via ons klant contact 
centrum, tel. (0297)760260 (tussen 10.00-12.00 uur) of 
per mail; kcc@stdb.nl o.v.v. naam, adres, geboorteda-
tum, telefoonnummer en e-mailadres. Vermeld daarbij 
dat het gaat om de mantelzorgtraining “Voeding en 
Mantelzorg”. De cursusdagen zijn 8, 22 september en 
6 oktober van 19.30-21.00 uur in Ontmoetingscentrum 
‘De Angstelborgh’ Dorpszicht 22 1391 LX Abcoude. Bij 
minimaal 6 deelnemers gaat de cursus door, het maxi-
maal aantal is 15 deelnemers.  Deelname aan deze 
training bedraagt €15,-. Dit bedrag kunt u overmaken 
op IBAN nummer NL38 RABO 0135258499 t.n.v. Tym-
paan- De Baat.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website 
www.gezondgewichtmetcharlotte.nl

DORPskAMER HET RAAkVlAk fEEsTElIJk 
gEOPEND

Wethouder Alberta Schuurs heeft vrijdag 1 juli jl. de 
feestelijke openingshandeling verricht van Dorpskamer 
Het Raakvlak dat gevestigd is in de zijvleugel van Bi-
bliotheek Mijdrecht. Uit handen van Cor Hazeleger ont-
ving zij het schilderij dat als basis heeft gediend voor 
het logo voor deze nieuwe ontmoetingsplek. Met het 
ophangen van het schilderij werd Het Raakvlak officieel 
als geopend verklaard.
Cor Hazeleger ontwierp het schilderij in eerste instantie 
voor zijn begeleiders vanuit Zideris (zie foto’s gemaakt 
door Michael Harwigsen), een van de zes partijen die 
tot nu toe bij Het Raakvlak betrokken is. Zijn begelei-
ders vonden het schilderij prachtig en zagen direct de 
raakvlakken tussen de verschillende vormen die Cor 
gemaakt had. Zo werd de naam voor de Dorpskamer 
geboren. ‘Ik vind het geweldig dat mijn schilderij ge-
bruikt is in het logo van de nieuwe Dorpskamer,’ vertelt 
Cor. ‘Ik vind het zo leuk dat ik besloten heb om mijn 
schilderij aan De Dorpskamer te geven. Dan mag het 
hier hangen en kan iedereen ernaar kijken.’ Cor straalde 
toen hij zijn cadeau aan de wethouder mocht overhan-
digen. ‘Ik was wel zenuwachtig hoor,’ lacht hij. ‘Ik had 
zelfs trillende handen, maar ik vind het enorm leuk. Het 
is echt bijzonder dat ze jouw schilderij kiezen. Dat maak 
je niet zomaar mee.’ 
Dorpskamer Het Raakvlak is een ontmoetingsplek voor 
iedereen. Overdag een plek met vrije inloop voor oude-
ren, werkzoekenden of jonge moeders, ’s avonds een 
ontmoetingsplek voor mensen met een verstandelijke 
beperking of psychiatrische kwetsbaarheid. Tot nu toe 
bestaat de samenwerking tussen zes verschillende par-
tijen. Waar mogelijk wordt deze samenwerking nog ver-
der uitgebreid. ‘Het is mooi om te zien dat deze partijen 
elkaar nu al goed weten te vinden,’ sprak wethouder 
Schuurs in haar speech. ‘Ze vullen elkaar aan en de-
len hun talenten. Het Raakvlak moet een plek zijn waar 
iedereen zich welkom voelt en waarbij iedereen zich 
aan mag sluiten. Zo kan iedereen op zijn manier een 
bijdrage leveren aan de maatschappij.’ 
Voor de locatie van Het Raakvlak in Bibliotheek Mijd-
recht werd bewust gekozen. ‘De bibliotheek is een 
waardevrije en toegankelijke plek,’ vertelde directeur 
van de Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen Eric de 
Haan. ‘Dorpskamer Het Raakvlak is ook een plek waar 
iedereen terecht kan. Datzelfde geldt voor de Biblio-
theek.’ Bezoekers hoeven geen lid te zijn van de Biblio-
theek. Iedereen is welkom. Een papierenversie van het 
activiteitenrooster van Het Raakvlak is verkrijgbaar in 
Bibliotheek Mijdrecht. De digitale versie is te vinden op 
de website: www.bibliotheekavv.nl 

Tympaan-De Baat • Kerkvaart 2 Mijdrecht
tel. 0297-230280 • mail: info@stdb.nl
Website: ww.tympaan-debaat.nl 
Twitter: www.twitter.com/tympaandebaat

Dit programma wordt u aangeboden door Tympaan-De 
Baat. Met dank aan de vele vrijwilligers die de bus rijden 
en begeleiden
U kunt het nieuwsblad van de PlusBus gratis afhalen op 
ons kantoor of een van de vele andere afhaaladressen 

zoals alle Servicepunten, Buurtkamers, bibliotheken en 
gemeentehuis.
Met dank aan de vele vrijwilligers die de bus rijden en 
begeleiden.

Redactie Nieuwsblad: Anna Oostrom

PROgRAMMAOVERZICHT PlusBus AugusTus 2016 

datum activiteit bestemming ophalen v/a kosten

Woensdag 3 aug Biologische tuinderij Sperwershof ‘s-Graveland 12.30 uur € 10,00
Donderdag 4 aug Boodschappen + markt Mijdrecht 13.00 uur €  5,00
Vrijdag 5 aug Vislunch Kop van de Haven IJmuiden 09.30 uur € 20,00
Dinsdag 9 aug Toeristenmarkt  Katwijk aan Zee 10.00 uur € 24,00
Donderdag 11 aug Boodschappen + markt Mijdrecht 13.00 uur €  5,00
Vrijdag 12 aug Pannenkoekenrestaurant De Strooppot De Hoef 09.30 uur € 9,00
Dinsdag 16 aug Theehuis Cruquius Cruquius 12.30 uur € 12,00
Woensdag 17 aug PlusBus Diner s’ Anders Vinkeveen 16.30 uur €  3,00
Donderdag 18 aug Boodschappenochtend Mijdrecht 09.00 uur €  5,00
Donderdag 18 aug 55+ Middag Wilnis Festival Wilnis 12.00 uur €  3,00
Vrijdag 19 aug Fruitpluktuin van Reeuwijk Abbenes 12.30 uur € 14,00
Woensdag 24 aug Stranduitje Kijkduin 09.00 uur € 33,00
Donderdag 25 aug Boodschappen + Markt Mijdrecht 13.00 uur €  5,00
Vrijdag 26 aug Tuincentrum Intratuin Ter Aar 09.30 uur €  8,00
Dinsdag 30 aug Lunchen bij Bakker Out Ouderkerk a/d Amstel 10.00 uur € 12,00
Woensdag 31 aug Strandrups De Vrijbuiter Noordwijk 09.00 uur € 28,00

Miss Beauty verkiezing 
ook een leerzaam traject
Uithoorn - Op 21 mei jl. werd de 
twintigjarige Stella Dorrestein win-
naar van de Miss Beauty of Noord-
Holland 2016 verkiezing. Stella is 
geboren en getogen in Uithoorn en 
woont in de Legmeer. Aan deze ver-
kiezing deden verscheidene scho-
nen mee uit de provincie maar Stella 
werd in haar categorie gekroond als 
‘de Miss Beauty of Noord Holland 
2016’. Een compliment waard. Er 
was ook een andere categorie, na-
melijk die van ‘ Miss Teen of Noord-
Holland 2016’. Winnaar werd uitein-
delijk Marit Beerts uit Volendam. 
Samen trekken ze nu op voor de 
landelijke Miss Beauty en Miss Teen 
verkiezing tijdens de finale op zater-
dag 10 september die wordt gehou-
den in het Worldhotel Wings op Rot-
terdam Airport. Daar doen alle ge-
kozen provinciale missen aan mee 
om te strijden voor de hoogste eer.
Wie dacht dat de finalisten vanaf 21 
mei tot aan de finale op hun lauwe-
ren konden rusten heeft het bij het 
verkeerde eind. “Het voordeel is dat 
je bij zo’n miss verkiezing ook heel 
veel leert. Het idee dat het alleen 
maar ‘domme blondjes’ zijn die om 
hun mooie gezichtje en strakke lijf 
hieraan meedoen waaruit ‘de ultie-
me miss’ wordt gekozen, is al lang 
achterhaald,” licht Stella toe, die 
zelf derdejaars studente Gezond-
heidswetenschappen is aan de VU 
in Amsterdam. “Je moet er tussen-
tijds ook echt wat voor doen, bij-
voorbeeld een activiteit ontplooien 

in het sociaalmaatschappelijke vlak 
voor een goed doel en we krijgen al-
lemaal via sessies en bijeenkomsten 
trainingen en adviezen. Daar wordt 
je ook regelmatig getoetst op je in-
tellect. Tussendoor kan je ook mee-
doen aan het showen van bijvoor-
beeld kleding, lingerie en badmo-
de (bikini’s) op de catwalk tijdens 
presentaties. Dat wordt gespon-
sord, in dit geval door het merk Af-
ter Eden. De trainingen bestaan uit 
bijdragen van professionals op het 
gebied van make-up, haardracht, 
kleding, kleurkeuze en hoe je je-
zelf zo goed mogelijk kunt presen-
teren. Niet in de laatste plaats de 
omgang met het gebruik van soci-
ale media en wat je daarop wel en 
niet moet doen. Daar hebben Ma-
rit en ik een aantal weekenden weer 
aan deelgenomen en dat is heel in-
teressant. Je leert er veel van. Maar 
je krijgt ook sportweekenden, zoals 
we er volgende week een krijgen op 
de 30e. Dan gaan we met alle fina-
listen, voor zover ze niet op vakantie 
zijn, op bootcamp in Zeeland,

Studie als basis
Stella legt uit dat alleen al deelname 
aan de finale voor alle deelneem-
sters leuke opdrachten kan opleve-
ren. Dat geldt dus niet alleen voor 
de twee winnaressen, maar ook voor 
de anderen. “Degene in beide cate-
gorieën die Miss Beauty Nederland 
wordt gaat het internationale traject 
in. Denk aan het niveau van Miss 

World, Miss Universe en dergelij-
ke. Maar buiten dat gaan ze over-
al naartoe als grote sponsors dames 
met een aantrekkelijke en passende 
uitstraling willen om hun product te 
sponsoren. Dat kan van alles zijn in 
binnen- en buitenland. Ook de an-
dere deelneemsters kunnen zoiets 
treffen. Sommige sponsors en ook 
bedrijven hebben vaak een dame uit 
de groep finalisten op het oog die 
zij vragen om hun promotiedoelein-
den te ondersteunen. Je krijgt dan 
goed betaalde opdrachten. Vanzelf-
sprekend alleen als je er na zo’n fi-
nale mee verder wilt gaan. Natuur-
lijk streven we allemaal naar het 
hoogst haalbare. Maar er komt na-
tuurlijk een einde aan zodra je in de 
ogen van de sponsors ‘te oud’ wordt 
bevonden. Daarom ben ik blij dat ik 
ook nog een goede studie volg die 
ik volgend jaar hoop af te ronden. 
Dan heb je wel een basis en dan 
kan ik altijd nog kiezen wat ik wil 
gaan doen.
Eerst de finale in september maar 
eens afwachten. Intussen werk ik 
niet meer bij Deen maar heb zo-
juist bij een promotiebureau in Am-
sterdam een aanbod gekregen om 
als werkstudente op tijdelijke ba-
sis iets voor hen te gaan doen.” Al-
dus Stella die al eerder de stich-
ting Haarwensen als ‘haar goede 
doel’ had uitgekozen om zich daar-
voor in te zetten. “Ik heb ervoor ge-
kozen allerlei leuke spulletjes die ik 
heb maar niet meer gebruik te koop 
aan te bieden. Dankzij de welwillen-
de medewerking van Jouw Markt-
kraam tegenover de Coop in het ou-
de dorp van Uithoorn heb ik daar 
tot 10 september een eigen ‘kraam-
pje’ gekregen waar ik heel blij mee 
ben. Daarin bied ik een en ander te 
koop aan. De opbrengst gaat hele-
maal naar de stichting Haarwensen. 
Ik hoop dat veel mensen er wat van 
hun gading vinden en mij daarmee 
voor het goede doel willen steunen.” 
Het zou natuurlijk mooi zijn indien 
Stella, maar ook haar ‘running mate’ 
Margit uit Volendam, als hoogst ge-
klasseerde zou eindigen. Zou toch 
uniek zijn voor Uithoorn (en natuur-
lijk ook voor Volendam)! Met span-
ning wordt daarom uitgekeken naar 
de finale op 10 september a.s.

Burgernet oefening in Uithoorn
Uithoorn - Vorige week dinsdag-
middag heeft er een Burgernet- 
oefening plaats gevonden in de ge-
meente Uithoorn. De oefening zou 
zijn dat er een inbraak woning he-
terdaad plaats gevonden zou heb-
ben. Op verschillende lokale me-
dia was bekend gemaakt dat er op 
dinsdag 19 juli een actie zou gaan 
plaats vinden. Deze actie is opgezet 
om zo de samenwerking tussen de 
burgers en de politie te bevorderen. 
Burgers kunnen heterdaadkracht 
bevorderen door de politie van in-
formatie te voorzien over bijvoor-
beeld signalement of locatie van 
de verdachte(n). De politie wil la-
ten zien dat de ogen en oren van de 
mensen in de wijk onmisbaar zijn.
 
De oefening
Omstreeks 15:30 uur werd de mel-
ding uit gegeven door Burgernet en 
aan de politie collega’s die in dienst 
waren. De melding was als volgt: 
Woning heterdaad op de Ransuil 

te Uithoorn. Twee verdachten heb-
ben middels een schroevendraaier 
de achterdeur opengebroken. Ver-
dachte 1 het signalement: mans-
persoon, getinte huidskleur, zwar-
te baard, 1,75 m lang, witte schoe-
nen, donkere kleding en zwarte pet. 
Verdachte 2: manspersoon, blan-
ke huidskleur, donkere kleding, kort 
donker haar en een zwarte rugtas. 
Alle beschikbare politie-eenheden 
gingen zoeken in het gebied rond-
om de opgegeven locatie. De Bur-
gernet melding was intussen ook 
uitgegeven. Ter plaatse werden de 
politie collega’s gewezen door men-
sen die de verdachten hadden zien 
lopen. 

Op de fiets
Een man op een fiets was ook aan 
het mee helpen en in de omge-
ving aan het uitkijken. De politie zag 
twee personen lopen in de omge-
ving van de Ringslang. Deze twee 
personen voldeden aan het opge-

geven signalement. Bij het zien van 
de politie gingen de twee perso-
nen rennen. Door deze goede sa-
menwerking tussen burgers en po-
litie konden de verdachten binnen 
10 minuten aangehouden worden. 
Om 15:44 uur werd de 1e verdach-
te aangehouden op het voetpad aan 
de Vogellaan, om 15:46 uur werd 
de 2e verdachte aangehouden op 
het voetpad tussen de Ransuil en 
de Bosmuis. Met hulp van de bur-
gers hebben de collega’s ter plaatse 
twee verdachten kunnen aanhou-
den. Via deze weg wil de politie alle 
mensen die hebben meegedaan en 
geholpen bedanken. De politie en 
de gemeente ziet de burger als een 
serieuze partner in de samenwer-
king in de aanpak van heterdaad si-
tuaties. Hoe meer deelnemers aan 
Burgernet hoe beter. Meldt u dus 
nu aan op Burgernet.nl. Het is mo-
gelijk om een sms, spraak-sms of 
whatsapp bericht te ontvangen op 
uw telefoon.”

Het traditionele Waverfeest!
Regio - Van donderdag 11 tot en 
met zaterdag 13 augustus vindt voor 
de 78e keer het Waverfeest plaats. 
Traditioneel komen vele inwoners 
uit De Waver en Waverveen, maar 
ook uit Ouderkerk aan de Amstel, 
Abcoude, Vinkeveen en Mijdrecht, 
naar dit zomerse feest. Iedereen is 
van harte welkom om mee te doen 
aan de diverse programma-onder-
delen. Het Waverfeest wordt altijd 
begin augustus gevierd.
Het Waverfeest kent zoals altijd een 
uitgebreid festiviteitenprogramma 

voor jong en oud. Op donderdag-
avond is de aftrap met de sportie-
ve prestatieloop Ronde van de Wa-
ver en aansluitend in de feesttent 
muziek van discotheek 70&80 van-
daag. Vrijdagmiddag wordt op het 
feestterrein een groots gratis kin-
derfestijn georganiseerd. Vrijdag-
avond staat het modderspekta-
kel ‘Slob- en Slootrace’ op het pro-
gramma met later muziek (Water-
proof Shampoo) in de feesttent. Za-
terdag biedt een gevarieerd en ge-
zellig familieprogramma met een 

rommelmarkt, old-timers, bierkrat-
ten stapelen, kuilbanden gooien en 
tobbetjesteken. Zaterdagavond ver-
zorgt Après Skihut de muziek in de 
tent. Er rijden zaterdagavond gra-
tis taxibussen vanaf 21.00 tot 02.00 
uur vanaf de opstapplaatsen: Via-
duct Vinkeveen, parkeerterrein Bo-
ni Mijdrecht en Jan Benningbrug te 
Ouderkerk aan de Amstel.
U bent van harte welkom op het 
feestterrein aan Waver 23 te Ou-
derkerk aan de Amstel. Zie www. 
waverfeest.nl voor meer informatie.





Uithoorn - Hoewel er momenteel 
aardig wat nieuwbouw aan wonin-
gen plaatsvindt in Uithoorn (en De 
Kwakel), neemt de druk op de wo-
ningmarkt steeds verder toe. Er is 
vooral een nijpend te kort aan soci-
ale huurwoningen.
En die er zijn behoren tot de ‘ou-
de bouwgeneratie’ waar niet zelden 
sloop aan de orde is (zoals de flats 
aan de Europarei) of waar op kor-
te termijn dringend renovatie moet 
worden uitgevoerd.
Oorzaak van een groeiend tekort 
aan (betaalbare) woningen is ener-
zijds een groeiende belangstelling 
voor (goedkoper) wonen in Uit-
hoorn vanuit omliggende gemeen-
ten en anderzijds door de toena-
me van bepaalde doelgroepen zo-
als statushouders (vluchtelingen 
met een verblijfsstatus), personen 
met een urgentieverklaring en de 
uitstroom van ‘beschermd wonen’ 
naar ‘zelfstandig wonen’ met onder-
steuning op maat.
Het college heeft een ‘Actieplan Wo-
nen’ in het leven geroepen waar-
in een analyse wordt gemaakt van 
vraag en aanbod en een voorstel 
uitgewerkt voor verschillende op-
lossingsrichtingen. Daar komt nog 
bij dat door de geplande uitbrei-
ding van de luchtvaartactiviteiten op 
Schiphol de geluidscontouren drei-
gen te worden verruimd, waardoor 
vooral in het gebied van de Legmeer 

(west) nieuwbouw wordt bemoei-
lijkt of beperkt. 

Beperkingen door Schiphol
Enkele fractievoorzitters van de 
politieke partijen in de raad gin-
gen er tijdens hun Algemene be-
schouwingen in de raadvergadering 
van 30 juni op in. Gemeentebelan-
gen uitte haar zorgen over het drei-
gend tekort aan nieuwbouw wonin-
gen, maar was blij dat in De Kwa-
kel met de bouw van de jongeren-
woningen was gestart en sprak de 
hoop uit dat dit ook elders in de ge-
meente zal worden opgepakt, Men 
was tevens benieuwd naar de uit-
komst van het Actieplan Wonen. Pe-
ter Timmer (DUS!) constateerde in 
zijn betoog dat de huisvesting van 
statushouders inmiddels forse ver-
traging oploopt. Slechts 38 van de 
49 statushouders in 2015 zijn ge-
plaatst en in 2016 loopt die ach-
terstand steeds verder op. DUS! wil 
niet wachten op de uitkomsten van 
het Actieplan maar stelt dat er nu 
al actie nodig is. Er is een wettelij-
ke verplichting om statushouders 
woonruimte aan te bieden en wel-
ke mogelijkheden voor alternatie-
ve huisvesting ziet het college daar-
bij voor zich om de achterstand in te 
lopen? Timmer stelt dat er ook een 
tekort aan sociale huurwoningen is 
voor alle doelgroepen die hiervoor 
in aanmerking komen. Hij had ook 

grote zorgen over de ontwikkeling 
van Schiphol die niet alleen van in-
vloed is op het gebied van woning-
bouw, maar ook op het leefklimaat 
van de inwoners. “Luchtvervuiling 
en geluidhinder maken het wo-
nen onder een uitvliegroute er niet 
leuker op,” aldus Timmer. Ook Els 
Gasseling (PvdA) noemde het te-
kort aan sociale huurwoningen zor-
gelijk. Volgens haar partij is het nu 
echt tijd om te stoppen met het li-
beraliseren en verkopen van socia-
le huurwoningen door woningcor-
poraties. De partij is verheugd over 
de nieuwe woningen aan de Bo-
terdijk waarvoor men zich destijds 
hard heeft gemaakt dat die er kwa-
men. Maar het doet in de ogen van 
de PvdA pijn dat de Straatsburgflat 
met potentieel goede woningen on-
der de sloophamer is gevallen. Het 
duurt immers weer lange tijd alvo-
rens op die plaats nieuwe woningen 
zijn gebouwd.
En of daar sociale huurwoningen bij 
zitten is nog maar de vraag. De uit-
breiding van Schiphol mag ook in 
de ogen van de PvdA niet ten kos-
te gaan van wonen en leven in Uit-
hoorn vanwege hinder en ruimtelij-
ke beperkingen. Mede om die re-
den is dit gegeven door het colle-
ge en de raad opgepakt om zich de 
komende periode gezamenlijk in 
te zetten voor een betere uitkomst 
voor Uithoorn.

De Ronde Venen - Kunst Rond de 
Venen organiseerde van 11 tot 15 
juli een zomerweek in Wilnis waar-
in kinderen van 6 tot 12 jaar een 
week lang zongen, speelden en the-
ater maakten. Leidraad was de West 
Side Story, waarin straatbendes “de 
Jets” en “de Sharks” met gebaren 
en lichaamstaal elkaar probeerden 
duidelijk te maken dat zij de belang-
rijkste zijn in New York.
De kinderen speelden de muzikale 
thema’s uit de West Side Story mee 
op fleurige rode trompetten onder 
leiding van trompet-/hoornleraar 
Dick Hesselink. Ze speelden niet al-
leen muziek uit de West Side Sto-
ry, ook het liedje van Sesamstraat: 
“Naar het strand” (voor de jongsten) 
werd ingeluid door trompet. De ou-
dere kinderen stoeiden en ‘zon’den 
daarbij op het podium dat in een 
stranddecor was veranderd. 
De bewegingen en uitdrukkingsmo-
gelijkheden van de West Side Sto-
ry werden door theaterdocent Maya 
Schwantje bijzonder begeleid en 
uitgewerkt. Zij leerde de kinderen 
zichzelf te presenteren. Daarbij was 
het belangrijkste: ‘jezelf neerzetten’, 
‘gezien worden’, ‘je kwaliteiten laten 
zien aan anderen’ en het ‘je hoort 

erbij’ gevoel verder te ontwikkelen.

Zonnebril
Greetje de Haan werkte als zang-
coach met de kinderen. Zij leerde 
ze aan hoe je lekker hoog en zuiver 
zingt door de juiste ademhalings-
techniek, door melodie- en toon-
vorming (door middel van bewegin-

gen) en een uitgevoerde articulatie-
rap! De middengroep (qua leeftijd) 
zong heel overtuigend het liedje van 
Kinderen voor Kinderen “Door mijn 
zonnebril”. Daarbij zongen de oud-
ste kinderen met een prachtige bo-
venstem en riepen ze een swingen-
de yell. De oudste kinderen zongen 
ook een lied uit de West Side Sto-
ry. De uitgangspunten voor meester 
Dick en juf Greetje waren: Ritme en 
articulatie zijn de mooiste bouwste-
nen voor goede zang en prima dic-
tie!
Na de hele week creatief te heb-
ben gewerkt met theater, muziek en 
zang was er de presentatie voor het 
publiek. De kinderen hebben een 
fantastisch theaterstuk neergezet!
Met een swingende samba werd de 
presentatie samen met een enthou-
siast publiek afgesloten. 
De kinderen gaven aan dat ze de 
zomerweek erg leuk hadden gevon-
den, omdat ze fouten mochten ma-
ken zonder dat het erg was, en ze 
vonden het jammer dat het afgelo-
pen was!
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ALTIJD GRATIS OVERDEKT PARKEREN

25
jarig

AMSTELPLEIN VIERT            BESTAAN

‘Iets voor Kids’:
stoere en trendy kinderkleding

Uithoorn - Winkelcentrum Amstelplein met meer 
dan twintig winkels, viert in september haar 25-jarig 
bestaan. Vooruitlopend daarop zetten wij de verschil-
lende winkels in het zonnetje; elke week een. Hoelang 
zijn ze al in het winkelcentrum, wat hebben ze te bie-
den voor hun klanten en hoe willen de winkeliers die 
ook in de toekomst behouden? Hoe zien zij de verde-
re ontwikkeling van het winkelcentrum? En zo meer.
‘Iets voor kids’ is een van de weinige winkels in Uit-
hoorn waar u leuke, stoere, hippe en trendy kinder-
kleding kunt kopen vanaf maat 92 voor kinderen van-
af 2 jaar, tot en met 176, de grootste maat kinderkle-
ding. Daarbij gaat het om kinderen van 8 en 9 jaar tot 
pakweg 13, 14 jaar. De winkel is sinds november 2014 
gevestigd naast boekhandel Bruna op de Schans, aan 
de zijkant van winkelcentrum. De winkel is populair 
bij ouders met kleine en grotere kinderen en mag 
zich verheugen in veel belangstelling. ‘Iets voor Kids’ 
wordt geleid door de enthousiaste eigenaresse Es-
ther Koopmans die niet alleen deskundig advies geeft 
over leuke aankleding van kinderen maar eveneens 
op een ongedwongen manier met haar klanten om 
gaat. Zij speelt veelvuldig in op de vraag naar speci-
fi eke kinderkleding en merken. Haar winkel heeft veel 
leuke en graag gewilde kinderkleding in de rekken 
tegen heel aantrekkelijke prijzen. Die kunnen boven-
dien nog eens een stuk lager uitvallen in de ‘sale-
periode’. Bij ‘Iets voor Kids’ kan men bijvoorbeeld ook 
kiezen uit kleding voor ‘echt een meisje’ (vooral van 
het merk Lofff) en ‘de stoere meid’. Voor de jongens 
is het kleurrijk, hip en natuurlijk ook stoer. Wat bij de 
grotere meiden erg in de smaak valt is het merk Gei-
sha. De jongens dragen graag kleding van het merk 
Funcky XS of Vingino. “Voor weinig geld kunnen ou-

ders hun kinderen bij mij heel leuk aankleden. Er is nu 
nog volop zomeraanbod, maar de nieuwe collecties 
voor het komend najaar komen alweer binnen. En de 
zomercollectie van 2017 wordt binnenkort ook al in-
gekocht. Dat gaat zo in de kledingbranche. De loop 
zit er goed in en vooral de aanbiedingen tijdens sale 
gaan er hard uit. Mensen komen naar de winkel maar 
kunnen ook via onze webshop www.ietsvoorkids.nl 
bestellen en kopen of hier in de winkel afhalen,” laat 
Esther weten die haar echtgenoot als ‘back-up’ ach-
ter zich heeft. Esther: “Ik hoop dat in het winkelcen-
trum de lege plekken snel weer opgevuld worden met 
winkels, zoals bijvoorbeeld speelgoed en een speci-
aalzaak in groente en fruit. Die worden node gemist, 
zo hoor ik van mijn klanten die nog altijd graag naar 
het Amstelplein komen.” U bent ook met uw kinderen 
dus van harte welkom!

Zomers Muzikaal Theater voor 
kinderen een groot succes!

Nijpend tekort aan sociale 
huurwoningen

Forse winkeluitbreiding 
Primera Zijdelwaardplein

Uithoorn - De Primeravestiging in 
winkelcentrum Zijdelwaard heeft 
kort geleden een inwendige verbou-
wing ondergaan waarbij het winke-
loppervlak met bijna 40 m2 is uit-
gebreid. Zaterdag 16 juli ging de 
winkel weer open voor haar klan-
ten. De uitbreiding heeft plaatsge-
vonden in het gedeelte van de ron-
de hoek in de richting van Perlo Pla-
za. Omdat ook de glazen pui is aan-
gepast, is er nu ook veel meer dag-
licht in de winkel. Winkeleigenaar 
Edwin de Jong is opgetogen dat de 
winkel nu veel groter is. “We kun-
nen het bestaande assortiment veel 
efficiënter en ruimer presenteren, 
maar bovendien is het aanbod uit-
gebreid. Onder meer met een pas-
fotoservice, een afdeling met leuke 
dingen en kleertjes voor baby’s en 
niet te vergeten een grote sortering 

prepaid kaarten voor de telefoon en 
Tegoed kaarten voor spelletjes zoals 
iTunes, Playstation, Xbox en Goog-
le Play voor Pokémon Go. Tevens is 
er een Buurman & Buurman display. 
We hebben op dat gebied bijna al-
les in huis,” licht Edwin de Jong toe 
die de zaak samen met zijn colle-
ga’s Mike, Jara en Marja draaiende 
houdt. “Wie van het openbaar ver-
voer gebruik maakt kan hier ook zijn 
Ov-kaart opladen en we zijn als van-
ouds een tabak speciaalzaak voor al 
die mensen die tabakswaren wil-
len kopen, zoals sigaretten en si-
garen. Tevens zijn wij een ‘gemaks-
winkel’, daar staat Primera voor. ‘Ta-
bak en gemak’ is de slogan. Er is 
een prachtige wand met allerhan-
de tijdschriften en kranten; voorts 
zijn er schappen met veel soorten 
cadeaukaarten, VVV cadeaubon-

nen, wenskaarten, schrijfwaren, be-
nodigdheden voor administratie en 
niet te vergeten om aan de balie op 
verschillende manieren een gokje 
te wagen met de lotto, staatsloterij, 
kraskaarten enzovoort. Maar er is 
ook mooi inpakpapier, plakmidde-
len, kleurpotloden, pennen, papier 
om gedichten te schrijven, surprises 
en pakjes te maken, kleurboeken, 
vakantieboeken voor jong en oud 
en wat al niet. Al met al zijn wij er 
als team erg blij dat de verbouwing 
goed gelukt is en dat we onze klan-
ten in een mooie en ruime winkel 
kunnen ontvangen met een breed 
aanbod aan gewilde artikelen.” Al-
dus Edwin de Jong die stelt dat zo-
wat heel Uithoorn en omstreken wel 
weet wat er te koop is bij zijn Prime-
ra. Geen wonder dat de winkel zo-
veel klanten trekt.



Ik ben Rens Gille uit Wilnis en 
heb de Nijmeegse 4-daagse 
gelopen. Ik liep met de #jon-
ge100; dit zijn kinderen ge-
boren in 2004 die voor het 
eerst de 4daagse lopen, 4 da-
gen 30 kilometer. Hier mijn 
belevenissen;

Maandag
Maandag begon voor mij de 
4-daagse met het ophalen van 
het startbewijs en het ontmoe-
ten van de #jonge 100. Nadat 
iedereen aanwezig was zijn we 
met de  burgemeester van Nij-
megen en de marsleider op de 
foto geweest. Dinsdag begint 
het echt.

Dinsdag
De eerste dag zit er op. Het was 
warm, maar overal feest. Het lo-
pen ging goed, de dijk van Lent 
lag vol in de zon en dat maakte 
het zwaar, dat was ook te mer-
ken aan de ambulances die af 
en aan reden. Gelukkig kwamen 
wij van de #jonge100 op tijd bin-
nen. Het uitzicht over de Waal 
was fantastisch!

Woensdag
De 2e dag zit er op het was van-
daag nog warmer als gisteren, 
wel 34 graden. Gelukkig was er 
ook meer wind als gisteren. Li-
ters water heb ik vandaag ge-
dronken. In Wijchen stonden pa-
pa, mama en mijn zusje langs 
de route. Het was vandaag roze 
woensdag en heel veel mensen 
hadden roze kleren aan. In Beu-
ningen zijn we nog met de bur-
gemeester op de foto gegaan.

Donderdag
Vandaag was de 7 heuvelen rou-
te (maar het waren maar 5 heu-
vels). Het lopen ging wel makke-
lijker dan op woensdag, de tem-
peratuur was lager en er was 
overal schaduw. Ook hebben 
wij een stuk achter de militairen 
aangelopen.

Vrijdag
Vanochtend regende het heel 
hard, we hebben zelfs nog ge-
schuild met de groep. Dit was 
het zwaarste moment van de 
4-daagse voor mij, maar de fi -
nish en het 4 daagse kruisje 
waren zo dichtbij, dat opgeven 
geen optie was. Rond het mid-
daguur ging de zon weer schij-
nen en werd het lekker warm. 
Met de #jonge100 zijn wij als 
groep over de fi nish gegaan en 
hebben koning Willem-Alexan-
der gegroet. Papa, mama, opa, 
en m’n zusje stonden ons bij 
de Finish op te wachten. Daar-
na kon ik eindelijk mijn medail-
le ophalen, 

Dank aan alle sponsoren
Nadat ik  de medaille heb ont-
vangen ben ik nog langsgegaan 
bij Stichting Energy4all om het 
resultaat van de sponsoring be-
kend te maken. Alle lieve men-
sen die bij hebben gesponsord 
super bedankt en uiteindelijk 
heb ik EUR. 715-, opgehaald en 
daar ben ik heel trots op.

VrijdagVrijdag

aangelopen.aangelopen.

DE NIJMEEGSE
4-DAAGSE:

De fi nish gehaald
en wat een feest.
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Officieus: Arthur Franken 
wint Tour de Kwakel
De Kwakel - Wanneer men iemand 
met zijn smartphone over straat ziet 
lopen, wordt tegenwoordig al gauw 
aan een fanatieke “Pokémon Go”-
speler gedacht. In De Kwakel kan 
het in zo’n geval echter ook om een 
fanatieke Tour-deelnemer gaan. Via 
de Tourhome-app worden tijdens de 
Tour immers dagelijks massaal rele-
vante (en minder relevante) nieuw-
tjes, dagscores en bijbehorende 
vreugde of teleurstelling gedeeld.
Naar aanleiding van de berichten 
in deze Whatsapp-groep kan er 
maar één conclusie getrokken wor-
den. Wanneer maandag de officië-
le eindstand wordt opgemaakt, zal 
de naam Arthur Franken boven-
aan staan. Voor het weekend was 
het al duidelijk dat de eindwinst be-
twist ging worden door Arthur en 
Bart Peek. De demarrage die Arthur 
op zaterdag plaatste kon niet gepa-
reerd worden door Bart, waarna Ar-
thur zondag rustig uit kon bollen. 
Bart mag zich troosten met de witte 
trui, die hij overneemt van zijn vrien-
din Cynthia van den Berg.
Spannend wordt het gehouden door 
de (oudere) deelnemers die een te-
lefoon alleen gebruiken om te bel-
len. Zo is het de vraag of het Ben de 
Bruin nog gelukt is Jelle de Jong uit 
de rode trui te rijden. En of Arrian-
ne van Wees, Gonny Franken (vrouw 
van) achter zich heeft weten te hou-
den als eerste vrouw in de rang-
schikking. Ook om de rode lantaarn 
(laatste plaats) wordt nog volop ge-
streden nu de dagen weer korter 
beginnen te worden. Michel van der 
Gronden en Berry Schalkwijk verza-
melden tot nu toe de minste punten.
Tot zijn niet zo grote spijt is de te-
lefoon van uittredend directielid Ton 
Onderwater (Dopper) ook niet ver-
bonden met het internet. Dit bete-
kent wel dat hij nog even in span-
ning moet afwachten of zijn ploeg 
Gérardmer, de ploegen Parijs en 
Montpellier de baas is gebleven. 
Arnoud van der Knaap, Sjors Kas, 
Nick Verlaan en Petra van Leeuwen 
bibberen met hem mee.

Voor één van de bijzonderste prij-
zen blijft het altijd tot de laatste dag 
spannend. Het is schier onmoge-
lijk uit te kienen precies op de 50e 
plaats te eindigen, een vereiste voor 
de Frank Vlasman-prijs. De nummer 
30 tot en met 70 maakten voor het 
laatste weekend nog kans. De win-
naar van deze prijs en de officiële 
eindstanden volgen in het verslag 
van volgende week, na de prijsuit-
reiking op vrijdag 29 juli (aanvang 
20.30 uur).

Hieronder de standen na de 19e 
etappe

Algemeen klassement
• Arthur Franken 115
• Bart Peek 114
• Bas Plasmeijer 110

Rode trui
•Jelle de Jong 25
• Ben de Bruin 25
• Bart Peek 24

Ploegenklassement
• Gérardmer 347
• Parijs 344
• Montpellier 344

IVN-zomeravondfietstochten
Regio - IVN-afdeling De Ronde 
Venen en Uithoorn organiseert op 
dinsdag 2 augustus alweer de derde 
zomeravondfietstocht van dit jaar. 
We vertrekken om 19.15 uur vanaf 
het Raadhuisplein in Mijdrecht.
Je merkt dat de avonden alweer 
korter worden maar nog lang ge-
noeg voor deze laatste zomeravond-
fietstocht. Het blijft mooi om met de 

fiets erop uit te trekken en te genie-
ten van de natuur.
Ook deze avond weer een mooie 
route in de omgeving van ons mooie 
veenweidegebied.
Ontdek samen de bijzonderheden 
van dit unieke landschap o.l.v. IVN-
natuurgidsen.
Opgave niet nodig. Afstand: circa 23 
kilometer. Info: Elza Vis 06 23140498

Vrijdagavondcyclus Boule 
Union Thamen
Uithoorn - Voor de 34e keer is de 
vrijdagavondcyclus van start ge-
gaan. Het toeval wil dat er ook 34 
equipes hadden ingeschreven. 
Naast tien equipes van Boule Union 
Thamen kwamen de andere equipes 
onder andere uit Amstelveen, Haar-
lem, Sassenheim, Bodegraven, Lis-
se, Zandvoort en Schiedam. De cy-
clus wordt op twee vrijdagavonden 
gespeeld. Tijdens elke avond wor-
den drie partijen gespeeld volgens 
het zogenoemde Zwitsers systeem. 
Dit betekent dat na de gelote eer-
ste speelronde de winnaars tegen 
elkaar uit komen en de verliezers te-
gen elkaar. In de derde ronde spe-
len de equipes met tweemaal winst 
tegen elkaar, de equipes met winst-
vierlies, de equipes met verlies-
winst en de equipes zonder winst. 
Na de drie partijen wordt de stand 
opgemaakt op basis van het aantal 
gewonnen partijen en het punten-
saldo. Met de aangename tempe-
ratuur en de ligging van het terrein 
ontstaat er echt een Franse sfeer.
De equipes van Boule Union Tha-
men presteerden maar matig. Al-
leen de equipes Ina Hoekstra/Henk 
v Rekum en Anno vd Wal/Eva v Ark 
wonnen hun partij in de eerste ron-
de. De tweede ronde vertoonde 
meer winnende equipes van Bou-
le Union Thamen. Helaas waren de 
twee winnaars van de eerste ron-
de niet bij. In de derde ronde wis-
ten drie van de vijf equipes, die nog 
zonder winst waren hun partij te 
winnen. De equipe Ina Hoekstra/
Henk v Rekum hielden de eer van 
Boule Union Thamen hoog door met 
tweemaal winst op de elfde plaats 
in de tussenstand te eindigen. In 

de top was het redelijk spannend. 
Negen equipes waren na de twee-
de speelronde nog ongeslagen. Uit-
eindelijk wisten vijf equipes onge-
slagen te blijven. Daar de nummers 
1 t/m 6 een dagprijs kregen was er 
dus één equipe met tweemaal winst 
die in de prijzen viel. 

De top zes waren:
1 Marcel v Nieuwenhuizen/
  Davey Kooijman 3   29
2 Wim van Blarcum/
   Adrie Vermeij 3   25
3 Ron Bakker/Tino Rodriques 3   24
4 Roel Claase/Bjorn Spanjer 3   20
5 Milan Saunier/
   Michael Voorn 3   14
6 Peter Balkenende/
   Dennis Bakker 2   16

De cyclus wordt afgesloten op vrij-
dag 29 juli op de petanqueaccom-
modatie aan de Vuurlijn. De eerste 
partij start om 19.30 uur.
Equipes, die beide avonden in de-
zelfde samenstelling hebben deel-
genomen komen in aanmerking 
voor drie extra prijzen op basis van 
de resultaten van beide avonden. Er 
zijn nog twaalf equipes, die om die 
eer strijden.

De daarop volgende activiteit van 
Boule Union Thamen is het Open 
Uithoorns doublettenkampioen-
schap op zondag 7 augustus, aan-
vang 10.30 uur.
Wilt u meer weten over Boule Uni-
on Thamen, raadpleeg dan onze 
website www.buthamen.nl of neem 
contact op met Henk van Rekum, 
tel. 0297-565377, email redactie@ 
buthamen.nl.

Zomerbridge de Legmeer 
houdt het hoofd koel
Uithoorn - Terwijl buiten de vier-
daagse kuiten geroosterd werden 
door het zinderende asfalt, creëer-
de Party centrum Colijn binnen een 
aangename bridgeoase. Met als ge-
volg weer een avond waar gestre-
den werd op drie fronten.
In de A- lijn waren nu Jan Egbers 
& Joop van Delft aan de beurt om 
een fles wijn te scoren. Ze werden 
nipt eerste met 57,92% en zo net 
voor Reina Slijkoord- Zuydveld & 
Wim Slijkoord die met 57,50% twee-
de werden. Tonny & Otto Steegstra 
volgden met 55,83% keurig als der-
de en zo weer net voor Wim Sinne-
ge & Hans Slagboom die op 55,42% 
uitkwamen. Heleen & Mees van der 
Roest deden ten opzichte van een 
week eerder een stapje terug, maar 
voegden zich met 52,08% toch wel 
mooi bij de top vijf.
In de B- lijn vielen de hoogste sco-
res van de avond te bewonderen. 
Tineke & Frans Beliën werden hier 
één met een prima 61,67% en ook 
plek twee was een zestiger, be-
haald door Elisabeth van den Berg & 
Maarten Breggeman die tot 60,42% 
kwamen. Ada Keur & Bep Schu-

macher tekenden voor een der-
de plaats met 58,33% en op vier en 
vijf finishten Cor Hendrix & Wil van 
der Meer en Lia van Kessel & Thea 
Twaalfhoven gelijk met voor allen 
55,42%. De winst in de C- lijn was 
voor Bep Verleun & Ria van Zuy-
len die 56,25% behaalden. Anne-
ke Houtkamp & Marianne Jonkers 
hielden als tweede 52,08% aan de 
strijd over en Rie Bezuijen & Ger-
brand Nigtevegt werden derde met 
51,39%. Dat het allemaal dicht bij el-
kaar zat moge blijken uit de plaat-
sen vier en vijf die met respectieve-
lijk 50,69 en 50% precies aan Ma-
ria Baas & Klaas Verrips en Nelle-
ke Guinee & Loes de Blois toe vie-
len. Hitte golf of strenge vorst, Party 
centrum Colijn aan de Industrieweg 
20 te Uithoorn kan het allemaal aan. 
Laat u dus niet weerhouden door de 
elementen en doe mee aan de zo-
merdrives van Bridgeclub De Leg-
meer, elke woensdagavond tot en 
met eind augustus. Inschrijven per 
email: gerdaschavemaker@live.nl of 
tussen 19.15 en 19.30 uur in de zaal. 
Aanvang 19.45 uur en de kosten be-
dragen zes euro per paar.

Wereldtitel voor Jetze 
Plat op WK paratriathlon
Regio -De gouden Jetze Plat, lid 
van UWTC, bekroonde zondagmid-
dag 24 juli een uitermate succesvol 
triathlonweekend in Rotterdam. Plat 
pakte voor het eerst de wereldtitel 
in de PT1-klasse voor rolstoelatleten 
en zag zijn teamgenoot Geert Schip-
per brons winnen. Europese titels in 
de paratriathlon won Jetze Plat uit 
Vrouwenakker al, maar WK-goud 
ontbrak nog op het palmares van de 
atleet die op de Paralympische Spe-
len uit zal komen als triatleet en als 
handbiker.
Plat was met afstand de snelste 
zwemmer en zag zijn leidende posi-
tie in het vervolg nooit in gevaar ko-
men. Schipper deed verwoede po-
gingen de Amerikaan Krige Scha-
bort te achterhalen, maar moest ook 
de van achter komende Italiaan Gio-
vanni Achenza achter zich zien te 
houden.
Plat reageerde na afloop dolblij: 
“Eindelijk lukt het! Ik was er al va-
ker dichtbij en met het oog op Rio 
wilde ik geen onnodige risico’s ne-

men, maar het is gelukt!” Op de Pa-
ralympische spelen in Rio zal Plat op 
2 disciplines van start gaan: Hand-
biken en Triathlon. Op 10 septem-
ber wordt de triathlon verreden, op 
14 september de tijdrit bij het hand-
biken en op 15 september de weg-
wedstrijd bij het handbiken. Een 
druk programma dus voor Jetze bij 
de Paralympische spelen. UWTC 
wenst Jetze daar heel veel succes. 

Veluwemeerdaagse
De eliterenners van UWTC Jeroen 
Breewel en Steven Stenekes heb-
ben het goed gedaan bij de Velu-
wemeerdaagse.
Vrijdag 15 juli reden zij een wed-
strijd over 80 km in Hardewijk. Je-
roen ging er met de winst vandoor 
en Steven werd 9e. Zaterdag 16 ju-
li reden zij nogmaals een wedstrijd 
over 80 km en nu in het mooie El-
burg. Hier werd Steven 3e en Je-
roen 4e. In het algemeen klasse-
ment werd Jeroen eerste en Steven 
vierde.

Klaverjasnomaden
Regio - Gedurende de avond van 
donderdag de 21ste juli werd er, in 
“De Schutse”, door de Klaverjasno-
maden de gebruikelijke weekwed-
strijd gespeeld.
Aan deze warme editie namen 40 
liefhebbers deel en een cornetto, uit 
gedeeld tussen de partijen hield de 
hoofden koel.
De 1ste plaats werd bezet door Her-
man de Jong met 8112 punten ook 
2 marsenprijsjes wist hij te winnen.
Als 2de tikte Jozef Lebesque aan 
met 7282 punten en de 3de plaats 

was voor Jan de Kuijer met 7091 
punten. De poedelprijs van deze 
week is voor Corrie van Bemmelen 
die niet hoger reikte dan 4612 pun-
ten, een troostprijsje voor Corrie.
Marsenprijsjes werden er verder ge-
wonnen door: Corrie Compier, Gijs 
Brozius, Fran van de Berg, Tineke 
de Munk, Richard van den Bergh en 
Jaap den Butter.
De eerstvolgende gelegenheid voor 
weer een klaverjasavondje is don-
derdag 28 juli en ook dan weer in 
“De Schutse”

Kooyman Polderloop belooft weer een 
groot loopspektakel te worden
Regio - De polderloop in De Kwa-
kel is in de loop der jaren tot een 
loopevenement uitgegroeid waar 
een groot aantal lopers uit een gro-

te regio graag voor naar De Kwa-
kel komen. Dit jaar wordt deze loop 
al weer voor de 28e keer gehouden 
en de verwachting is dat ook dit jaar 

weer tussen 800 en 1000 lopers de 
weg zullen vinden naar de start van 
de polderloop op het feestterrein in 
De Kwakel. Alle deelnemers zullen 

na het volbrengen van de loop een 
blijvende herinnering ontvangen. 
Naast het feit dat de lopers naar De 
Kwakel komen voor de organisa-
tie en het parcours, is de sfeer ook 
een belangrijke factor voor sporters 
en toeschouwers. De polderloop is 
een vast onderdeel van het polder-
feest en dat staat garant voor gezel-
ligheid, enthousiasme en veel  toe-
schouwers.
Het feestcomité dat de polderloop 
organiseert en atletiekvereniging 
AKU werken op een fantastische 
manier samen om de loop elke keer 
tot een groot succes te maken.
All lopers die in de afgelopen jaren 
aan de polderloop hebben meege-
daan zijn via een e-mailbericht uit-
genodigd om dit jaar weer mee te 
doen.
Daarnaast zijn folders verspreid en 
zijn op vele plaatsen in Uithoorn en 
De Kwakel grote posters op borden 
geplaatst.

G- run voor de eerste keer 
op het programma
De organisatie is er trots op dat dit 
jaar een G-run in het programma is 
opgenomen. Stichting Ons Tweede 
Thuis heeft de samenwerking met 

AKU gezocht omdat zij het belang-
rijk vindt dat cliënten en medewer-
kers langer vitaal en gezond blijven 
en hardlopen is daarin een van de 
speerpunten geworden.
Op de woensdagavond wordt sinds 
eind mei een grote groep cliën-
ten op de Zijdelweg en de atletiek-
baan bij AKU door een van de trai-
ners van AKU voorbereid op de pol-
derloop. Voor hen wordt speciaal 
een G-run georganiseerd over 2 ki-
lometer, sommige zijn echter al zo 
ver dat zij aan de 4 of 10 kilometer 
meedoen. 
De G-run staat open voor iedereen 
met een beperking en start vooraf-
gaand aan de kidsrun van 1 km. om 
18.30 uur.

Programma
Dit jaar vindt de polderloop plaats op 
donderdag 4 augustus. Inschrijven 
kan vanaf 18.00 uur. en tot 10 minu-
ten voor aanvang van de afstand die 
wordt gelopen en vindt plaats  in de 
tent van het feestcomite. 

Het programma is dus enigszins ge-
wijzigd ten opzichte van voorgaan-
de jaren. De G-run start om 18.30 
uur en de andere aanvangstijden 

zijn ongewijzigd gebleven. Dat be-
tekent dat om 19.00 uur. het start-
schot wordt gelost van de 1 kilome-
ter voor de kinderen tot en met 12 
jaar. Naast een mooie medaille krij-
gen alle kinderen na afloop allemaal 
een ijsje.
Om 19.15 uur. start de 4 kilometer, 
voor alle leeftijden, en het hoofd-
nummer is zoals altijd de 10 kilome-
ter die om 20.00 uur. start.
Op de 1 kilometer zijn er 3 bekers te 
verdienen voor meisjes en jongens 
tot en met 9 jaar en voor meisjes en 
jongens van 10 tot en met 12 jaar.
Op de 4 kilometer zijn er 3 bekers 
voor dames en heren en kunnen bij 
de 10 kilometer de eerste 10 dames 
en heren waardebonnen verdienen 
die zij kunnen benutten bij een van 
de sponsors, Intersport DUO Uit-
hoorn. De organisatie is  blij dat 
Kooyman sierbestrating en tuinhout 
ook dit jaar weer hoofdsponsor is 
van de loop.
Informatie over de loop kan worden 
ingewonnen bij Jos Lakerveld, 0297 
565358 of via www.polderfeest.nl/
polderloop en www.aku-uithoorn.
com Voorinschrijven kan ook, uit-
leg daarover vindt u op de websi-
te van AKU. 

De Nijmeegse vierdaagse 
voor de vijftigste keer

Wilnis - Afgelopen vrijdag heeft mevrouw Plonia Berkelaar uit Vin-
keveen haar 50ste 4-daagse uitgelopen!! Haar conditie was een stuk 
minder dan afgelopen jaren, maar daarom is het juist een geweldige  
prestatie dat het haar gelukt is, gezien de barre weersomstandighe-
den van de afgelopen week! Voor haar wandelmaatje José Honkoop 
was het de 30ste keer en ook zij heeft hem uitgelopen! Hulde voor de-
ze 2 Vinkeveense dames.
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Op maandag 11 juli 2016 or-
ganiseerde Stichting Opkik-
ker voor de 7 jarige Judith uit  
Uithoorn een hele spannen-
de Opkikkerdag vol verras-
singen.

Judith is langdurig ziek en on-
der behandeling. Haar behan-
delend arts in het ziekenhuis 
vond dat zij en haar gezin wel 
een opkikker konden gebrui-
ken. Even het ziek zijn vergeten 
en met het hele gezin genieten! 
Daarom is Stichting Opkikker 
voor hen aan de slag gegaan 
en heeft aan de hand van de in-
teresses van het gezin én met 
medewerking van plaatselijke 
ondernemers een onvergetelij-
ke Opkikkerdag georganiseerd. 
Op 11 juli werd het hele gezin 
’s morgens al vroeg verrast met 
een ontbijt verzorgd door Bak-
kerij van Maanen uit Uithoorn. 
Daarna werden de vader en 
moeder van huis en Judith en 
haar zus van school, Het Start-
nest in Uithoorn opgehaald, on-
der begeleiding van een mu-
zikale aubade door Slagwerk-
groep Bovenkerk. Vervolgens 
vertrokken zij in een roze limou-
sine naar Spa Zuiver in Amster-
dam, waar vader en moeder 
werden verrast met een heerlij-
ke beautybehandeling en waar 
nagelstyliste, Corinne Luda-

na, Judith en haar zus werden 
voorzien van “nieuwe” nagel-
tjes. Na de lunch bij Eetcafé De 
Schans in Vinkeveen gingen zij 
naar museum de Heksenwaag 
in Oudewater voor een heksen-
belevenis met “echte” heksen 
en tovenaar. De grote wens van 
Judith. Nadat ze werden gewo-
gen op de heksenwaag werden 
zij door “echte” heksen ingewijd 
in de heksenwereld. Na deze 
verrassing gingen zij met vier 
stoere en snelle spotwagens te-
rug naar Uithoorn. 

We sloten de Opkikkerdag af 
met een geweldig diner aan-
geboden door Cafetaria/Eet-
huis Family in Uithoorn. Als-
of het nog niet genoeg is kre-
gen zij daar nog een geweldig 
optreden van dweilorkest Dorst 
uit Mijdrecht. Het gezin werd 
de hele dag begeleid door twee 
vrijwilligers van Stichting Op-
kikker. Zij hebben gezorgd dat 
het aan niets ontbrak en dat 
het gezin nog een mooie fo-
to-/videorapportage krijgt als 
aandenken. Stichting Opkikker 
werkt voornamelijk met vrijwil-
ligers en is geheel afhankelijk 
van sponsoren, donateurs en 
belangeloze medewerking van 
derden. Mede dankzij deze re-
laties zijn de Opkikkerdagen zo 
bijzonder. 

Opkikkerdag vol spannende 
verrassingen voor Judith



was weer super!

Uithoorn - All American Sunday dat afgelopen zondag 
vanaf 12.00 tot 19.00 uur voor de 17e keer werd gehou-
den, heeft niet alleen een record aantal deelnemers ge-
trokken, maar tevens een record aan bezoekers kunnen 
noteren. Aangelokt door het fraaie zomerse weer trok het 
gebeuren op het vrij toegankelijke evenemententerrein 
aan de Randhoornweg toch al gauw een paar duizend 
belangstellenden waar ook dit keer liefhebbers van mo-
torfi etsen en échte Amerikaanse auto’s (oldtimers uit de 
jaren 50 en 60) watertandend konden genieten van het 
aanbod. Rijen opgestelde motorfi etsen van allerlei mer-
ken, de een nog mooier dan de ander, met toch wel als 
hoofdmoot de Harley-Davidson, werden met ‘kenners-
ogen’ bekeken, net zoals de vele trikes, de opgestelde 
oldtimers en sportwagens. All American Sunday kan be-
halve als een evenement ook worden gezien als een een-
malige tentoonstelling van bijzondere voertuigen. Bij een 
dergelijk evenement horen ook kramen met een passend 
assortiment aan (motor)kleding en uitrusting, schoenen, 
accessoires, gereedschap, gadgets en noem maar op. Er 
waren standjes en stalletjes met drankjes en hapjes als 
hamburgers, hotdogs, broodjes pulled pork, spareribs en 
verdere smakelijke eetwaren die gretig aftrek vonden en 
op de druk bezochte terrassen werden genuttigd. Beta-
ling kon men doen met ‘munten’ met een waarde van 
2.50 euro. Die kon men kopen bij een kassa op het ter-
rein. Wie daar zin in had kon dansen bij de stand waar 
een heuse Rock & Roll band bekende liedjes ten geho-
re bracht in live music. Oude tijden van Bill Haley and His 
Comets herleefden… Al met al een ‘place to be’ voor ie-
dereen die had gekozen voor een bijzonder dagje ‘uit’ en 
niet in de laatste plaats voor liefhebbers van (bijzonde-
re) motoren en oldtimers die bij het zien van zoveel moois 
hun lol niet op konden.

Ontspannen sfeer
Talloze bezoekers maakten het zich gemakkelijk in de 
grasbermen langs de rand van het evenemententerrein 
om na hun rondgang even uit te rusten. En wie van het 
toilet gebruik wilde maken kon dat doen bij de toiletwa-
gen in de hoek van het terrein. De organisatie had ook 
hier aan gedacht. De politie hield op afstand een oogje 
in het zeil, maar genoot zelf ook van alle aandacht op het 
terrein. Groepen motorrijders kondigden zich in de loop 
van de middag alsnog aan en reden het terrein op. Het 
was druk maar er heerste een gezellige en ontspannen 
sfeer. Niets wijst bij een evenement als dit op calamitei-
ten veroorzaakt door motorclubs. Integendeel, All Ameri-
can Sunday staat bekend als bijzonder gezellige en druk 
bezochte happening! Volgens Han Nollen hebben meer 
dan 2.000 motorrijders uit binnen- en buitenland met 
hun motoren aan het evenement deelgenomen.

Ride Out en BBQ
Op zaterdag ervoor (The Day before) is er altijd de tra-
ditionele ‘Ride Out’ van Harley-Davidson rijders met als 
startpunt het café Drinken & Zo van Han Nollen aan de 
Wilhelminakade. Een kleine dertig rijders maakten tradi-
tiegetrouw een tocht door de regio en fi nishten weer bij 
het café. De bbq in de namiddag en avond werd bezocht 
door ongeveer vijftig liefhebbers die er een gezellige bij-
eenkomst van maakten. Dezelfde Rock & Roll band die 
ook zondags stevig van zich liet horen op het evenemen-
tenterrein, zorgde voor een passende muzikale omlijs-
ting. “Ik denk dat iedereen heeft genoten van dit week-
end. Het gaat altijd gepaard met veel organisatie en ver-
gunningen maar ik ben blij dat het allemaal goed verlo-
pen is. Dit dankzij allen die er een bijdrage aan hebben 
geleverd, de gemeente, vrijwilligers, de politie en natuur-
lijk onze sponsors. Want zonder hun inbreng is zo’n hap-
pening niet mogelijk. Iedereen bedankt! Mede omdat het 
de hele dag prachtig zomers weer was is de All American 
Sunday andermaal een super evenement geworden. Bij 
leven en welzijn hopen we het volgend jaar weer moge-
lijk te maken.” Aldus een tevreden lachende Han Nollen.
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