
Dijkgraaf
Gerhard van den Top, dijkgraaf 
van Waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht: ‘Na de dijkdoorbraak in 
Wilnis in 2003 heeft het water-
schap direct de meest kwetsbare 
veendijken verstevigd.

De dijken in ons gebied zijn daar-
om goed op orde.
De inwoners in ons gebied zijn 
goed beschermd tegen het water. 
Dat neemt niet weg dat we alert 

blijven en nu bepaalde dijken uit 
voorzorg extra inspecteren.’
 
Neerslagtekort en controles
Inspecteurs van Waternet hou-
den de situatie van enkele veen-
dijken al enige tijd in de gaten. 
Zij zijn alert op scheuren in de 
grond, vormveranderingen van 
de dijk en aantasting van de be-
kleding van de dijk. Als inwoners 
iets ongewoons zien op of rond-
om een dijk, kunnen zij een mel-

ding doen via 0900-9394 of de so-
ciale mediakanalen van waternet.
 
Hoeveelheid water in sloten
Door de droogte moeten we har-
der werken om het water in de 
sloten op peil te houden. Daar-
om heeft Waternet de gemeen-
ten in de Amstel, Gooi en Vecht-
streek gevraagd, de beregening 
van sportvelden en openbaar 
groen aan te passen. Verzoek is 
om dit zoveel mogelijk ‘s avonds 
en ‘s nachts te doen en water al-
leen uit grotere wateren te halen 
zodat sloten ontzien worden. Het 
gaat om een verzoek, geen ver-
bod. Voor andere groepen zoals 
boeren of inwoners zijn er nog 
geen gebruiksadviezen. Maar ook 
voor hen geldt; ga verstandig om 
met oppervlaktewater.
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Dijken worden in de gaten gehouden
Regio - Door de droogte is het neerslagtekort de 200 mm gepas-
seerd. Daarom gaan de offi  ciële dijkinspecties van start. Waternet 
controleert namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een aantal 
veendijken. Het gaat om 11 dijken in de gemeentes aan de linker-
zijde van het Amsterdam Rijnkanaal. Omdat hier de meeste veen-
dijken liggen. In totaal wordt 25 km aan dijken gecontroleerd. Af-
hankelijk van de weersverwachting kan het aantal dijkinspecties 
toenemen.
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Miele specialist
Eigen technische dienst

Hartelust
100% serv ice!

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454 

info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

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

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

ALS KWALITEIT
BELANGRIJK IS!

AH Jos van den Berg in 
de ban van verbouwing
Uithoorn - Wie toevallig in de 
buurt van winkelcentrum Amstel-
plein komt of er boodschappen 
gaat doen, ziet aan de zijkant van 
het gebouw aan de Schans een 
blauwe afrastering langs de ge-
vel ter hoogte waar vroeger on-
der meer de Bruna en Bakker Bart 
waren gevestigd. De afrastering is 
het eerste teken dat na lange tijd 
het groene licht is gegeven voor 
de verbouwing van de super en 
dit nu eindelijk op het punt staat 
te gebeuren. Op dit moment is 
nog niet alles in kannen en krui-
ken en afgerond. Dat is ook de re-
den dat wij er nog niet veel over 
mogen vertellen.  Wel dat de su-
per veel groter gaat worden; lo-
gisch als je daar de voormali-
ge ruimten van Bruna en Bakker 
Bart bij betrekt en die van Gall & 
Gall en Iets voor Kids. Maar vol-
gens Jos wordt het ook de meest 
moderne en innovatieve winkel 
van de omgeving. Drankenwin-
kel Gall & Gall gaat intern verhui-
zen en wordt volgens zeggen ver-
plaatst naar de voormalige ruim-
te waar ooit Blokker zat. Verder is 
het de bedoeling dat de glazen 
puien onder het overdekte deel 

gelijk worden getrokken met de 
gevel. Dat scheelt 2 meter win-
kelruimte naar de straatkant. Aan 
de buitenkant kan dus al wor-
den gewerkt, maar binnen wordt 
het voor iedereen een verrassing 
waar volgens Jos zijn klanten van 
zullen opkijken maar vooral pro-
fi teren.
Het werd ook stilaan tijd dat er 
wat ging gebeuren in het win-
kelcentrum met de AH super. Kijk 
naar winkelcentrum Zijdelwaard-
plein waar de verbouwing al ach-
ter de rug is en twee supers zijn 
gevestigd die al veel klanten aan-
zuigen: AH en de Jumbo. AH Jos 
van den Berg Amstelplein mag 
dus niet achterblijven. “Als de ver-
bouwing helemaal achter de rug 
is en we zijn weer in de running 
gaan we ons vol inzetten voor on-
ze klanten en wie weet kunnen 
dan weer de beste supermarkt 
van Nederland worden, net zo-
als in 2011,” aldus een enthousias-
te Jos. Zodra er meer details be-
kend worden over de aanstaande 
verbouwing van AH Jos van den 
Berg en de inrichting van de win-
kelruimte zullen wij u dat zeker la-
ten weten.

D66: “Ook papier 
ophalen in augustus”
De Ronde Venen - D66 vindt 
dat er ook in de maand augus-
tus papier opgehaald moet wor-
den. Twee jaar geleden trok de 
gemeente zich terug uit de pa-
pierophaaldienst en werden ver-
schillende verenigingen en orga-
nisaties gevraagd het papier op 
te halen. Bij die overgang daal-
de de frequentie van ophalen al. 
Ook pleitte D66 voor een hogere 
frequentie van ophalen. Dit om te 
voorkomen dat er te veel papier 
beland in het restafval en op die 
manier niet gerecycled kan wor-
den. Fractielid Cees van Uden 
herinnert zich dat de wethou-
der aangaf dat er maar liefst 12 
verenigingen waren die het pa-
pierafval konden ophalen. Toch 
wordt er nu aangegeven dat er 
deze zomerperiode geen vrijwil-
ligers zijn. Cees van Uden: “Wij 
vragen de verenigingen met al 
haar vrijwilligers, toch een ophaal 

te doen in augustus”. Als dit niet 
haalbaar is, vindt D66, kan de ge-
meente gevraagd worden inval-
lers te regelen. “Het D66 fractieid 
zet zijn woorden meteen kracht 
bij: “Ook D66 is bereid om als vrij-
williger achter de wagen te han-
gen. Verenigingen zijn daarmee 
geholpen en de afvalscheiding 
blijft intact”

Veel kandidaten voor 
burgemeesterschap Uithoorn
Uithoorn - De gemeente Uit-
hoorn schijn een aantrekkelijke 
gemeente te zijn om er burge-
meester te worden. Pieter Heilie-
gers neemt als ‘interim’ momen-
teel samen met zijn collega’s van 
het college voortvarend de be-
stuurlijke zaken waar.
Hij zal dit waarschijnlijk doen tot 
en met 31 december dit jaar. In 
januari 2019 treedt de nieuw be-
noemde burgemeester voor het 
voetlicht. Die wordt dit jaar uit 
een aantal kandidaten die zo veel 
mogelijk aan de profi elschets vol-

doen, in overleg en in samenwer-
king met de vertrouwenscom-
missie uit de raad, naar voren ge-
schoven. Uithoorn verdient een 
goede en slagvaardige burge-
meester.
Daarom wordt niet over één 
nacht ijs gegaan. Een koel gezeg-
de bij de huidige tropische tem-
peraturen, maar dat terzijde. Op 
17 juli jl. liet de afdeling commu-
nicatie van de Commissaris der 
Koning in Noord-Holland, de heer 
Johan Remkes, de gemeenteraad 
weten dat er inmiddels 22 per-

sonen(!) naar het ambt van bur-
gemeester van Uithoorn hebben 
gesolliciteerd, onder wie 12 vrou-
welijke kandidaten.
Van deze kandidaten hebben/
hadden 17 personen een (full-
time) functie in het (lokaal) open-
baar bestuur, 5 personen heb-
ben/hadden een functie daarbui-
ten. Iedereen is natuurlijk razend 
benieuwd wie het zal gaan wor-
den.
Maar daarover wordt overeen-
komstig de regels, voorlopig niets 
naar buiten gebracht.

Bespreking procedure en profi elschets met de Commissaris der Koning in Noord-Holland, de heer Johan Rem-
kes, tijdens de raad van 14 juni jl.

Brand in garage in Uithoorn
Uithoorn – Donderdag 19 ju-
li rond negen uur in de ochtend 
werden de brandweerkorpsen 
van Uithoorn en Aalsmeer ge-
alarmeerd voor een brand in een 
woning aan de Pieter Langendij-
klaan in Uithoorn. Ter plaatse za-
gen de brandweerlieden rook 
uit de inpandige garage komen. 
Hier bleek de brand te woeden, 
evenals in de kruipruimte van het 
huis. De brandweer van Uithoorn 
heeft het vuur geblust. De vrijwil-
ligers van kazerne Aalsmeer heb-
ben koolmonoxide metingen ver-
richt in de naastgelegen woning. 
Er is gelukkig niemand gewond 
geraakt. In de kelder van de wo-

ning werd bij de bluswerkzaam-
heden een wietplantage aange-
troff en. Buurtbewoners zeggen 
dat de  gordijnen van de woning 

altijd dicht zaten. Ook zou de be-
woner gevlucht zijn toen er brand 
uitbrak. Dit is echter niet beves-
tigd. 

(Foto Inter Visual Studio /
Vivian Tusveld)
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Gemeente Uithoorn

www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
www.facebook.com/
gemeenteuithoorn
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 
en schuldhulpverlening)
Tel. spreekuur 0297-513111: 
ma. t/m vr.  09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag 13.00-17.00 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 
of op www.vindjeruimte.nl

Openbare vergaderingen 
welstandscommissie
Een onafhankelijke welstandscom-
missie 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 commissieverga-
deringen 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: 
gemeente@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Aanvragen subsidie voor 
sociale activiteiten 2019
Wilt u met uw organisatie een 
steentje bijdragen aan het opzet-
ten of ondersteunen van de soci-
ale / maatschappelijke projecten 
of activiteiten in onze gemeen-
te? Vraag vóór 1 september 2018 
subsidie aan. U kunt een aan-
vraag indienen zolang de activi-
teiten passen binnen de genoem-
de regels en voorwaarden in de 
subsidieregeling.
 
Procedure structurele subsidie
Wilt u een subsidieaanvraag in-
dienen voor een project of acti-
viteit dat op reguliere/structurele 
basis plaatsvindt. Dien uw aan-
vraag tot uiterlijk 1 september 
2018 in.
De aanvraagtermijn die genoemd 
staat in beleidsregel 6 en 7 wijkt 
af van de verordening (artikel 7 lid 
1 en 3) en staat vast op 1 okto-
ber 2018.
 

Procedure incidentele subsidie
Een incidentele (eenmalige) sub-
sidie kunt u het hele jaar aanvra-
gen. U moet de aanvraag voor 
een eenmalige subsidie uiterlijk 
13 weken voor de start van de ac-
tiviteiten aanvragen.
 
Subsidie aanvragen
U moet altijd gebruik maken van 
de offi ciële aanvraagformulieren, 
bij voorkeur het e-formulier op on-
ze website www.uithoorn.nl.
 
Beleidsregels
De beleidsregels voor subsidie-
aanvragen 2019 met een fi nanci-
eel voorbehoud, zijn op 12 juli 218 
vastgesteld door het college van 
Burgemeester en wethouders op 
basis van de algemene Subsidie-
verordening 2012 (ASV 2012). U 
vindt deze beleidsregels op www.
uithoorn.nl.

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

De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse pu-
blicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële me-
dedelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bij-
voorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bo-
vendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er be-
zwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moei-
lijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over de 
rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of 
u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de offi ciële medede-
lingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingeke-
ken. De stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecen-
trum (Laan van Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer 
dat is aangegeven liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zo-
als bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Qua-
kel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en de 
openbare bibliotheek kunt u vinden in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet 
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uit-
hoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebben-
den bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motiva-
tie en schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders 
van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het 
verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn inge-
diend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit bete-
kent dat de vergunning voor het verstrijken van de termijn al kan zijn 
uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet wor-
den gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de ver-
gunning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het 
aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuurs-
recht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het 

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
adres: Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een 
voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het aan-
vragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kos-
ten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht binnen zes weken na verzending van onze beslissing in 
beroep kunt gaan bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Post-
bus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het be-
roepsschrift door de rechtbank worden u griffi ekosten in rekening ge-
bracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking. 
Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Am-
sterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een ge-
motiveerd 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 janua-
ri 2014 heeft de overheid een verplichting gesteld om Algemeen ver-
bindende voorschriften, uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de 
volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog 
digitaal inzien via  www.offi cielebekendmakingen.nl U kunt zich daar 
ook inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit de gemeen-
te Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE
-  Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Banken 1. Beroepperiode 14 

juni 2018 tot en met 25 juli 2018. Inlichtingen bij afdeling wonen en wer-
ken, de heer L. Schuijt (0297) 513111.

-  Ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 41. Inzageperiode vanaf  donder-
dag 14 juni 2018 tot en met woensdag 25 juli 2018. Inlichtingen bij af-
deling wonen en werken. (0297) 513 111. Vervolg op volgende blz.

Evenementen in de 
gemeente
In Uithoorn en De Kwakel is de komende paar maanden veel te 
doen. U vindt hieronder een selectie van de evenementen die in 
Uithoorn en De Kwakel plaatsvinden waarvoor een vergunning 
is aangevraagd of verleend. Meer weten over het evenement? 
Kijk op www.uithoorn.nl/evenementen voor meer informatie.

Juli
28 juli Hollands a/d Amstel

Augustus
1 t/m 7 aug Polderfeest
4 aug Augustus Braderie
25 en 26 aug Tropical Night en The Day After
26 aug De Ronde van Uithoorn (wielerwedstrijd) - 
  UWTC

September
1 t/m 4 sept Kermis De Kwakel
14 t/m 16 sept Foodtruck Festival
26 t/m 29 sept Snuffelmarkt

Kent u iemand in Uithoorn 
die een lintje verdient?

Toeristenbelasting: hoe zit 
dat ook alweer? 

Maak gebruik van de 
burenkaart tijdens de 
vakantie

Veel inwoners van Uithoorn zet-
ten zich belangeloos in voor het 
welzijn van anderen. Wilt u ie-
mand voor een Koninklijke onder-
scheiding in aanmerking laten ko-
men? Kom dan op tijd in actie!

De procedure voor het toeken-
nen van een Koninklijke onder-
scheiding vergt veel tijd. De voor-
dracht voor de Lintjesregen is in 
april 2019. U moet dan u het voor-
stel vóór eind juli 2018 dit jaar bij 
de burgemeester indienen. Gaat 
het om een uitreiking tijdens een 
andere gelegenheid, dan moet u 
het voorstel tenminste zes maan-
den van tevoren naar de burge-
meester sturen. 

Informatie Koninklijke 
onderscheiding
Meer informatie, waaronder het 
aanvraagformulier, vindt u op 
de gemeentelijke website Uit-
hoorn.nl of Lintjes.nl. Daarnaast 
kunt u contact opnemen met het 
bestuurssecretariaat via 0297-
513108 of sbestuurssecretari-
aat@uithoorn.nl.

Informatie gemeentelijke 
onderscheidingen
Informatie over het aanvragen 
van gemeentelijke onderscheidin-
gen kunt u ook opvragen bij het 
bestuurssecretariaat via (0297) 
513108 of bestuurssecretariaat@
uithoorn.nl.

Overnachten er wel eens tegen 
betaling mensen van buiten de 
gemeente Uithoorn bij u? Omdat 
u bijvoorbeeld een Bed & Break-
fast runt of op een andere ma-
nier betaalde overnachtingsmo-
gelijkheid aanbiedt? Dan bent u 
verplicht voor deze personen toe-
ristenbelasting aan de gemeente 
te betalen. Daartoe heeft de ge-

meenteraad enige tijd geleden 
besloten. Het maakt hierbij niet 
uit of de overnachting toeristisch 
of zakelijk is. Voor 2018 is het ta-
rief vastgesteld op € 1,01 per per-
soon per nacht. U bent vrij om de 
toeristenbelasting door te bereke-
nen in uw overnachtingstarief. Als 
bij de gemeente bekend is dat u 
betaalde overnachtingsmogelijk-

De vakantieperiode breekt 
weer aan. Inbrekers hebben 
nooit vakantie en maken juist 
van deze periode gebruik om 
bij onbewoonde woningen in 
te breken. U kunt zelf voorbe-
reidende maatregelen treffen 

uw woning goed te beveiligen. 
Maar wist u dat u gebruik kunt 
maken van de burenkaart? Of 
van de vakantieservice van de 
politie? 
Kijk op www.uithoorn.nl voor 
meer informatie. 

Zwemmen in de haven? 
Levensgevaarlijk!
Bij warm weer zoeken veel 
mensen verkoeling in het wa-
ter in de Amstel, ook bij de stei-
gers in het Dorpscentrum. 
Het is te begrijpen dat de ka-
des en steigers bij de haven 
op deze dagen uitnodigen om 
vanaf te springen om in het 
water te zwemmen. Het is al-
leen in de haven (net als in al-
le havens in Nederland) ver-
boden om te zwemmen. Dit is 
niet zomaar, het kan levens-
gevaarlijk zijn. Bovendien ris-
keer je een boete van 140 eu-
ro als je zwemt in en rond ha-
vens en in de buurt van een 
brug of sluis.

Levensgevaarlijk
Door te zwemmen in de ha-
vens, breng je niet alleen je-
zelf, maar ook andere (boot)

gebruikers in gevaar. Boot-
gebruikers kunnen zwem-
mers bijna niet zien. Ook kun-
nen boten niet altijd even snel 
vaart minderen en uitwijken. 
Ook van de steigers afsprin-
gen brengt de nodige risico’s 
met zich mee. Door het troe-
bele water is niet altijd te zien 
hoe diep het water is en of er 
voorwerpen op de bodem lig-
gen. 

Veilig zwemmen in natuur-
water
Wil je toch graag veilig zwem-
men in natuurwater? Ga dan 
naar een officiële zwemloca-
tie. Deze officiële zwemloca-
ties vindt je op www.zwem-
water.nl  een site van water-
schappen, provincies en Rijks-
waterstaat.

heden aanbiedt, ontvangt u aan 
het eind van het jaar automatisch 
een verzoek om aangifte te doen. 
Ontvangt u geen verzoek tot aan-
gifte maar biedt u wel betaalde 
overnachtingsmogelijkheden? 

Neem dan zelf contact op met de 
gemeente voor het doen van aan-
gifte. Meer informatie over toeris-
tenbelasting vindt u op www.ge-
meentebelastingenamstelland.nl/
uithoorn   

-  Lokale gezondheidsnota 2018-2022 Uithoorn gezonder en gelukkiger. 
Inzageperiode: 21 juni 2018 tot en met 2 augustus 2018. Inlichtingen bij 
afdeling Leven, J. Ottenheym (0297) 513111.

-  Ter inzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Appartementencom-
plexen Heijermanslaan en ontwerpbesluit Hogere waarde Wet Geluid-
hinder Appartementencomplexen Heijermanslaan. Inlichtingen bij afde-
ling wonen en werken, R. Noorhoff (0297) 513111.

-  Vaststelling Wijzigingsplan Europarei-Midden, fase 2 en Besluit hoge-
re waarde geluid Europarei Midden, fase 2 en 3. Beroepperiode 12 juli 
2018 t/m 22 augustus 2018. Inlichtingen bij afdeling wonen en werken, 
R. Noorhoff (0297) 513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van 
bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Bedrijventerrein Uithoorn
-  Joh. Enschedeweg 100-112 melding verzoek aanleg uitweg (ontvangen 

4 juli 2018).
De Kwakel
-  Steenwycklaan 40, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten 

van een woning (ontvangen 11-07-2018).
-  Het Korte Eind 7, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

een tijdelijke woning (ontvangen 12-07-2018).
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 

Park Krayenhoff, Buitendijks)
-  In het Midden 39, aanvraag omgevingsvergunning voor het maken van 

een dakopbouw en het wijzigen van een kozijn (ontvangen 11-07-2018).
-  Langs de Baan 1, aanvraag omgevingsvergunning, het vergroten van 

het dakterras en het wijzigen van de gevels (ontvangen 12-07-2018).

Dorpscentrum
-  Amstelplein, aanvraag van THIB organisatie voor het organiseren van 

een braderie op 9 februari, 13 april en 11 mei 2019 (ontvangen 29 juni 
2018).

-  Wilhelminakade, Marktplein en Schans aanvraag ontheffing art 35 
Drank en Horeca wet (ontvangen 9 juli 2018).



 AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING BUITEN 
 BEHANDELING
De Kwakel
-  Bezworen Kerf 7, aanvraag omgevingsvergunning voor het verhogen 

van een bestaande kas (verzonden 16-07-2018).
 INGETROKKEN (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

De Kwakel
-  Jaagpad, het verbeteren van de dijk (verzonden 13 juli 2018).

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grij-
ze kader.
De Kwakel
-  Vuurlijn 15, omgevingsvergunning voor het het vergroten van de woning 

(verzonden 20 juli 2018).
-  Cyclamenlaan 50, instemmingsbesluit Liander aansluiten laadpaal (ver-

zonden 6 juli 2018).
-  Poelweg 4, exploitatievergunning tijdelijke huisvesting arbeidsmigran-

ten (verzonden 10 juli 2018). 
-  Randweg 121, exploitatievergunning tijdelijke huisvesting arbeidsmi-

granten (verzonden 20 juli 2018). 
-  Randweg 125, , exploitatievergunning tijdelijke huisvesting arbeidsmi-

granten (verzonden 20 juli 2018).
-  Randweg 145, exploitatievergunning tijdelijke huisvesting arbeidsmi-

granten (verzonden 10 juli 2018).
-  Randweg 149, exploitatievergunning tijdelijke huisvesting arbeidsmi-

granten (verzonden 10 juli 2018).
-  ozenlaan evenemententerrein ontheffing art  D W tbv van het ol-

derfeest van 1 t/m 5 augustus 2018 (verzonden 18 juli 2018).
-  Rozenlaan (evenemententerrein) evenementenvergunning Stichting 

Feestcomite De Kwakel Polderfeest van 1 t/m 5 augustus 2018 (ver-
zonden maandag (23 juli 2018). 

-  Steenwycklaan, instemmingsbesluit CIF IJsselmonde B.V.  aanleg tele-
comkabels (verzonden 6 juli 2018). 

-  uurlijn 0 nabij, het aanleggen van een tijdelijke fietspad verzonden 
13 juli 2018).

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

-  Burgemeester Brautigamlaan 27, instemmingsbesluit Stedin aanleg 
gasleiding (verzonden 6 juli 2018). 

-  Noorddammerweg-Randweg hoek, omgevingsvergunning voor het 
plaatsen van deels e ibele  keerwanden verzonden 9 juli 201 . 

-  Ransuil-Torenvalk verklaring van geen bezwaar buurtbarbecue op 13 
juli 2018.

Dorpscentrum
-  Amstelplein tegenover het Kruidvat vergunning verleend voor het afzet-

ten met bouwhekken in verband met sloopwerkzaamheden aan BAM 
Bouwtechniek in verband met de uitbreiding van Albert Heijn naar Al-
bert Heijn XL (verzonden 16 juli 2018). 

-  Dorpsstraat 51, omgevingsvergunning voor het realiseren van een dak-
terras (verzonden 9 juli 2018). 

-  Wilhelminakade 11, exploitatievergunning horecabedrijf t/m 9 juli 2021 
verleend aan de exploitant van Grieks Restaurant Irodion (verzonden 
10 juli 2017).

-  Stationsstraat 10, omgevingsvergunning voor het vergroten van een 
garage/berging  (verzonden 17 juli 2018).

Thamerdal
-  Den U llaan  ontheffing geluid slotfeest  hamen op 19 juli 201  

van 17.00 tot 23.00 uur. (verzonden 16 juli 2018).
-  Johan de Wittlaan 83 verklaring van geen bezwaar Welooti Festival 

Thamen vrijdag 20 juli 2018 van 15.00 uur tot 19.00 uur (verzonden 18 
juli 2018). 

Zijdelwaard (Europarei)
-  Zijdelwaardplein 77, instemmingsbesluit Liander verzwaren klantaan-

sluiting (verzonden 6 juli 2018).

Uithoorn - De Kwakel
-  Vergunning verleend aan de AKU voor het plaatsen van driehoeksbor-

den en spandoeken in de periode van 19 juli 2018 t/m 3 augustus 2018 
(verzonden 18 juli 2018).

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Bekendmaking Coördinatiebesluit Prinses Beatrixlaan en Prins Ber-
nardlaan
De gemeente Uithoorn maakt bekend dat de Gemeenteraad van de ge-
meente Uithoorn op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) op 31 mei 2018 heeft besloten om de coördinatieregeling, zoals be-
doeld in artikel 3.30, eerste lid, onder a, van de Wro toe te passen op het 
project Prinses Beatrixlaan en Prins Bernardlaan.
Voor deze maatregel worden in ieder geval de volgende besluiten gecoör-
dineerd voorbereid en bekendgemaakt:
-  bestemmingsplan op grond van de wro
-  vergunningen op grond van de Wabo
-  vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming;
-  overige besluiten die nodig zijn om de gewenste maatregel mogelijk te 

maken.

De bevoegdheid tot besluitvorming over deze besluiten ligt bij verschillen-
de overheidsorganen en er zijn verschillende procedures van toepassing. 
Door toepassing te geven aan de coördinatieregeling uit de Wro vindt de 
voorbereiding en bekendmaking van de in het coördinatiebesluit aangewe-
zen besluiten plaats volgens de uniforme openbare voorbereidingsproce-
dure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Dit betekent dat de voor het project benodigde besluiten tegelijkertijd in 
één procedure worden voorbereid, waarbij het college van de gemeen-
te Uithoorn de coördinatie van deze besluiten op zich neemt en via één 
kennisgeving de besluiten gelijktijdig bekend maakt. Voor een ieder be-
staat te zijner tijd de mogelijkheid om via één loket zienswijzen in te bren-
gen tegen één of meerdere ontwerpbesluiten. Belanghebbenden die een 
zienswijze hebben ingediend kunnen later bij de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de aad van tate in beroep gaan tegen de definitieve beslui-
ten. Het is niet mogelijk om tegen dit coördinatiebesluit besluit bezwaar of 
beroep in stellen.

Uithoorn, 25 juli 2018

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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Vervolg van vorige blz.

20-jarig bestaan van het 
Johannes Hospitium
De Ronde Venen - Op vrijdag 20 
juli, - rond deze datum werd 20 
jaar geleden de eerste bewoner 
bij ons opgenomen -, hees wet-
houder Kiki Hagen, samen met 
een van de bestuursleden, de lus-
trumvlag in de tuin van ons hos-
pice. Zij gaf hiermee, samen met 
de aanwezige medewerkers, be-
stuursleden en andere (oud-)vrij-
willigers de aftrap voor de viering 
van het twintigjarig bestaan van 
het Johannes Hospitium. Hoewel 

er geen grootse festiviteiten op 
het programma staan dit jaar, zul-
len we met (oud)-medewerkers 
en vrijwilligers in september met 
een inhoudelijk programma stil-
staan bij het feit dat het mogelijk 
is gebleken, met hulp en steun 
van velen, waaronder onze trou-
we donateurs, deze voorziening 
voor palliatieve zorg in De Ron-
de Venen al zoveel jaar in stand 
te houden. Dat is een felicitatie 
waard, vond ook de wethouder!

Gemeentepils voor 
boom en struik
Wilnis - In De Ronde Venen genie-
ten veel mensen van een prachti-
ge en vooral warme zomer. Nog 
niet eerder was het zolang warm 
en vooral droog. Vooral dat laat-
ste heeft zijn consequenties voor 
de natuur. Die snakt naar een 
beetje fris water want alles ver-
dort waardoor het landschap 
langzaam aan verandert van 
groen naar geel. Straks het ‘Ge-
le Hart’ in plaats van het Groene? 
Liever niet. In dat licht gezien was 
er afgelopen zaterdag een op-
merkelijke actie om de beplan-
ting voor zover mogelijk groen 
te houden. Over de Pastoor Kan-

nelaan reed tot twee keer toe een 
tractor met een tankwagen. Ach-
terop een vrolijke man die ken-
nelijk met veel plezier de spuit 
hanteerde om bomen, struiken 
en andere planten ruimschoots 
van wat men wel noemt een ‘ge-
meentepils’ te voorzien. In wiens 
opdracht dit is gebeurd is dezer-
zijds niet bekend. Wellicht toch 
de gemeente.
Ook niet of dit door het hele dorp 
en elders gebeurt waar het groen 
graag zou willen delen in deze 
traktatie. In elk geval een goe-
de zaak en met dank namens het 
dorstige groen.

Kenteken-
platen gestolen
Uithoorn - In de nacht van maan-
dag 23 op dinsdag 24 juli zijn 
twee kentekenplaten van een au-
to gestolen. De wagen met ken-
teken 25-PR-JL stond geparkeerd 
aan Bertram.

Tas gevonden
De Kwakel - In de nacht van 
woensdag 18 op donderdag 19 
juli is ingebroken in een bedrijf 
aan de Hoofdweg. De inbrekers 
hebben geen spullen meegeno-
men, maar juist achter gelaten. 
Bij de deur vond de eigenaar een 
paar schoenen, een tas met hierin 
twee foto’s en een identiteitskaart 
en er liep een bloedspoortje. Het 
politie-onderzoek loopt nog.

Scooter weg
Uithoorn - In de nacht van dins-
dag 17 op woensdag 18 juli is 
vanaf Aan de Zoom een scooter 
gestolen. De blauwe Piaggio met 
kenteken D5-97-JK was door de 
eigenaar alleen op het stuurslot 
gezet. De diefstal werd om 00.20 
uur ontdekt. Er is nog een zoekac-
tie gehouden, maar de scooter uit 
2016 is niet meer aangetroffen.

Uithoorn - Op zondag 22 juli tus-
sen twaalf en één uur in de mid-
dag is een fiets gestolen vanaf 
het Amstelplein. De eigenaresse 
had haar rijwiel voor de drogist 
bij de oversteek van de weg ge-
zet. De vrouw is op zoek gegaan 
naar haar fiets in de straten en 
toen zij haar eigendom niet aan-
trof het parkeerdek opgelopen. 
Hier zag zij een gele bestelauto 
staan met de laaddeur nog open. 
In de laadruimte stond haar fiets. 
De vrouw heeft direct de twee 
mannen die erbij stonden aan-
gesproken, maar de twee deden 
of ze er niets van begrepen. De 
vrouw heeft behoorlijke stampij 
gemaakt, want de mannen heb-
ben de fiets toch uit de bestelau-
to gehaald en deze retour gege-
ven. Een van de mannen is rond 
de 60 jaar, 1.80 meter lang en 
heeft een Oost-Europees uiter-
lijk. Om zijn rechterknie had hij 
een verband zitten. De bestelbus 
was van een bedrijf uit de regio. 
De vrouw heeft met de eigenaar 
contact opgenomen en deze be-
loofde maatregelen te zullen ne-
men tegen zijn personeel. De po-
litie doet verder onderzoek, ook 
omdat dezelfde zondag tussen 
9.50 en 15.40 uur nog een fiets 
gestolen is vanaf het Amstelplein. 
Een damesfiets van het merk Al-
do, type basic en zwart van kleur. 
Het registratienr. eindigt op 551.

Gestolen fiets 
weer retour

Welooti Fest Uithoorn 
groot succes!
Uithoorn - Uithoorn voor Elkaar 
& Vluchtelingenwerk Uithoorn or-
ganiseerde in samenwerking met 
Team Champ Mama Coelia FunFit 
en de Voedselbank het 1ste Wel-
ooti Fest in Thamerdal.Het feest 
werd geopend door Wethouder 
Ria Zijlstra. Bezoekers konden 
meedoen aan kickboks clinics 
van Elnur Gadimov Oud Holland-

se spellen van Ilonka Den Ouden, 
muziekbelevingslessen van Co-
rinne Boswijk en diverse creatie-
ve workshops. De dag werd afge-
sloten met een Multicultureel Di-
ner en een geweldig concert van 
mensenrechtenactivist Yero Gay-
naako uit Mauritanië! Met dank 
aan alle vrijwilligers, Goudreinet 
Zijdelwaard en Cafetaria Friends!
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DOKTERSDIENSTEN
De Ronde Venen: Alle diensten 
van de huisartsen worden gedaan 
vanuit Huisartsenpost Leidse Rijn, 
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het 
weekend en voor werkdagen van 
17.00-08.00 uur

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

APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht, 
0297-285163. Open: ma. t/m vr. 
8.30-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.

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

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

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

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:

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

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

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

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

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

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

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

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachto�erhulp.nl

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

MANTELZORGSPREEKUUR
Elke do. tussen 08.30-16.00 u. kan 
iedere mantelzorger haar vragen 
stellen bij Mantelzorg & Meer. 
Tel. 020 333 53 53, 
info@mantelzorgenmeer.nl,
www.mantelzorgenmeer.nl

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

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

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

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

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

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

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

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 Ho�, 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
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Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl 
of verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Kees-Jan Koedam
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl 
of redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent
André Veenstra

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en 
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang

Oplage: 30.900

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Privé collectie Vinkeveen
Vinkeveen - Een privé collectie 
van 33 tekeningen en gouaches 
van de schilder Jan Sluijters Jr. 
en enkele van zijn vrouw Diene-
ke zijn nog de gehele maand ju-
li te zien. De werken zullen te zien 
zijn in de koffie corner Ann’s Pla-
ce in Vinkeveen (Broedplaats) de 

gehele maand juli. Deze collec-
tie wordt voor het eerst tentoon-
gesteld. Adres: Herenweg 63C1, 
3645 DG Vinkeveen. 
Geopend van 10.00 tot 17.00 be-
halve dinsdags.
Tel 06-14358762, e-mail: annspla-
cevinkeveen@hotmail.com

De Schone Baadster in 
het zonnetje
De Ronde Venen - Het beeld De 
Schone Baadster van beeldend 
kunstenaar Gozen Doorn, dat in 
Abcoude de entree tot het dorp 
siert, is afgelopen zondag weer 
even stevig in de “zonnebrand-
olie” gezet, zoals een  voorbij zoe-
vende wielrenner uitriep. Het 
beeld van Gozen is door zijn zoon 
Eelco Doorn, weer geschrobd, ge-
schoren en vet in de lijnolie ge-
zet. Tijdens de klus werd duidelijk 
dat het hoog tijd is dat het beeld 
van Azobe hout echte aandacht 
krijgt, “want de toestand van het 
beeld is zorgwekkend” is de in-
druk die Eelco aan de klus heeft 
overgehouden. 

Doorn in ‘t oog
Het is de familie Doorn en veel 
dorpsgenoten al veel langer ‘een 
Doorn in het oog’ dat er, na de 
restauratie van enkele jaren ge-
leden, geen structureel onder-
houd aan het beeld plaatsvindt. 
“De familie heeft het beeld nu 
een aantal jaar achter elkaar in de 
olie gezet, maar dat heeft de ge-
meente nog niet doen inzien dat 
zij een zorgplicht heeft voor de 
kunst in de publieke ruimte”, vol-
gens Doorn. “En dat is nu te mer-
ken. Ongedierte heeft vrij spel en 
door een gebrek aan onderhoud 
is de restauratie zo goed als teniet 

gedaan en hebben weer, wind en 
water weer vrij spel.” 

Aanleiding
Aanleiding om het beeld in de 
olie te zetten, was niet alleen het 
broodnodige onderhoud, het was 
zeker geen straf om dit in het zon-
netje te doen, maar ook de lopen-
de tentoonstelling van de houten 
beelden van Gozen in kunstwerk-
plaats Gemeen-Goed, gevestigd 
in Abcoude Proof, de oude super-
markt in de Hoogstraat.
De Schone Baadster was niet Go-
zen zijn eerste ruimtelijke werk. 
Eerder waren ook zijn objecten 
als het Telraam, De 3 Zuilen en De 
Bonte Boom in de publieke ruim-
te te zien.
Kunstwerken die zijn achter-
grond van grafisch vormgever 
verraden. Vooral het object De 3 
Zuilen, kende door de drie draai-
bare zuilenkolommen een veel-
heid aan beeldcombinaties van 
geometrische vormen.
“Er lijkt een wereld van verschil 
te bestaan tussen het strakke lij-
nenspel van zijn ruimtelijk werk 
en zijn houten beelden”, zegt Eel-
co Doorn daarover, “maar verras-
senderwijs blijkt uit de ook geëx-
poseerde werktekeningen van dit 
ruimtelijke werk, dat er wel dege-
lijk overeenkomsten bestaan. Go-

zen zijn strakke grafische en ge-
ometrische lijnenspel vloeien als 
vanzelf over in de ronde organi-
sche vormen van Gozen zijn ge-
toonde houten beelden. Een en-
kele daarvan staat overigens in 
de verkoop en dat is, verrassing 
voor de liefhebbers, niet eerder 
gebeurd.”
De kunstwerkplaats toont naast 
de beelden van Gozen, ‘objets 
trouvé’ van Niki Fröhling en ‘made 
ready’s’ door Patrick Duyker on-
der de noemer ‘IN-ZIEN’. De expo-
sitie is gratis toegankelijk, vraagt 
even de tijd en dat kan op woens-
dag t/m vrijdag van 10.00-18.00 
uur en zaterdag tot 17.00 uur. Een 
bezoekje zeker waard. Vrij entree.

De Ronde Venen Senioren Soos 
neemt ook vakantie
De Ronde Venen - Met ingang 
van woensdag 11 juli a.s. neemt 
de DRV soos 7 weken vakantie. 
Ron en Brigitte beheerders van 
de Willisstee gaan allebei van een 
welverdiende vakantie genieten 
en de thuisbasis gaat dus dicht.
DRV senioren soos vindt iede-
re woensdagmiddag plaats in de 
Willisstee te Wilnis. Er is gelegen-
heid om te biljarten, klaverjassen, 
bridgen of rummikuppen. Denk 
niet dat senioren niet willen win-
nen! Er wordt strikt maar gezellig 
gespeeld. 

Opgerteld
Op 4 juli werden de competitie 
scores opgeteld. De heren (plus 
twee dames) van het biljarten 
hebben als kampioenen Jan Blue-
mink op de eerste plaats en op de 
tweede plaats Jan de Graaff. Bij 

het bridgen waren Gerard van 
der Meer en zijn partner Ria Ver-
steeg de sterksten. De klaverjas-
beker ging naar winnaar Cor van 
Veen en Hennie Wagenaar ein-
digde als tweede. Joke Blauwhof 
was de marsen-topper. Allemaal 
gefeliciteerd.
Ook stond er een bloemetje klaar 
voor Len van Rossum  die ieder 
woensdag de klaverjas competi-
tie scores uitrekent.

Probleem
Begin 2018 zat de soos met een 
groot probleem: Er waren maar 
twee vrijwilligsters om 70+ gas-
ten te voorzien van consump-
ties. Advertenties bij supermark-
ten, oproepen via 0297/internet 
en hulp inroepen bij gemeente-
lijke instanties leverden niets op. 
Uiteindelijk was het de Nieuwe 

Meerbode die de soos heeft ge-
red. Een oproep heeft acht nieu-
we gastvrouwen opgeleverd. 
Woensdag 11 juli was dus de Dag 
van de Soos Vrijwilligers. De soos 
gastvrouwen ontvingen onder 
luid applaus een mooie boeket. 
BrginDe soos begint weer op 
woensdag 29 augustus a.s., 13.00 
uur. Entreegeld blijft €2,50  incl. 
koffie/thee en koekje. Bridgers 
zijn zeker welkom!!  Kort daarna is 
er een dagje uit voor alle soos be-
zoekers en andere reislustige.  De 
reis gaat  naar de Ooijpolder, rich-
ting Nijmegen en is inclusief kof-
fie-uurtje, lunch en  diner.
Heeft u vragen over het dagje 
uit van 4 september of over de 
soos zelf neem gerust contact op 
met Greet van Scheppingen (tel. 
778424) of Jenny Tonge 
(tel. 775802).

Buurt beleeft afspraken ‘Vreedzaam’ 
speelveld anders
Uithoorn - Buurtbewoners heb-
ben een totaal andere beleving 
van de avond die de gemeen-
te organiseerde over het gebruik 
van het betonnen speelveld in 
het park bij De Scheg. In deze 
krant verscheen hier vorige week 
een artikel over. Tijdens de avond 
begin juli kregen buurtbewoners 
een theoretische uitleg over het 
programma Vreedzame School 
en Wijk van de gemeente en lie-
ten kinderen van basisscholen 
De Vuurvogel en Het Startnest 
zien wat zij geleerd hebben van 
dit programma. De groep jonge-
ren of jongvolwassenen waar de 
buurt afspraken mee wilde ma-
ken, waren er niet. Gemiste kans. 
Of heeft de gemeente hen niet in 
beeld?
Met jonge kinderen zijn prima af-
spraken te maken. Vóór de aan-

leg van het ‘vreedzame speelveld’ 
waren overigens nooit afspraken 
met spelende kinderen nodig. De 
buurt verzette zich van meet af 
aan tegen het sportveld en de 
sporttoestellen omdat zij vreesde 
dat het gebied een aanzuigende 
werking zou hebben op publiek 
dat het niet zo nauw neemt met 
vreedzame afspraken. Sterker 
nog, waar geen afspraken mee te 
maken valt.

Niet serieus genomen
En dat is nu ook de praktijk. Nadat 
de kinderen in de basisschool-
leeftijd naar bed zijn, komt er pu-
bliek dat niet alleen komt spor-
ten. Eerst een groep tieners die 
zich intimiderend opstellen, den-
ken dat zij de regels bepalen en 
het park alleen van hun is. Ver-
volgens groepen mannen van 

tegen de 20 die komen hangen, 
dealen, blowen en als dank troep 
achterlaten. Meestal tot diep in 
de nacht. De buurt had verwacht 
dat de gemeente dit ook zag aan-
komen en vanaf het moment dat 
het veld er lag, jongerenwerkers 
of jeugdhandhavers er op zou af 
sturen. Van begin af aan duidelijk 
en strak de regie zou voeren. Maar 
dit is helaas niet het geval. De ge-
meente laat het op zijn beloop en 
denkt met een avondje pedago-
gie er te zijn. Tijdens de bewus-
te avond is het jongerenwerk en 
de politie niet aan bod geweest. 
In groepjes is er onder leiding van 
jonge mediators, kinderen van de 
basisscholen, gesproken over het 
gebruik van het speelveld. Een 
van de afspraken is: we stoppen 
met sporten bij zonsondergang. 
En dan begint de ellende pas in 
deze buurt. Volgens buurtbewo-
ners hebben ambtenaren van-
achter hun bureau geen idee wat 
er zich afspeelt elke avond. Amb-
tenaren en bestuurders laten 
zich niet zien. In ieder geval niet 
‘s avonds laat. De enige die zich 
zichtbaar inleeft in de materie is 
de wijkagent. Op het gemeente-
huis zelf denken ze dat een hand-
jevol buurtbewoners last heeft 
van het veld. Dit is echter niet 
zo volgens de buurt. Slecht een 
handjevol bewoners neemt de 
moeite om overlast te melden bij 
de gemeente.

Uniek
Door de desolate aanblik van het 
park en de rotzooi zien buurtbe-
woners dat publiek dat normaal 
gesproken op het veld picknickt 
of een balletje trapt zich nu niet 
meer laat zien.
Anderen hebben het park in be-
slag genomen. De gemeente 
vindt het speelveld het eerste en 
meest unieke vreedzame speel-
veld van heel Nederland. Een la-
chertje want er is niets vreed-
zaams aan.
De buurt heeft de avond uitge-
zeten uit respect voor de leraren 
van de basisscholen en de leer-
lingen.
Heel goed om aandacht te be-
steden aan een goede omgang 
met elkaar. Nu nog het publiek 
dat hier niet mee is opgevoed c.q 
grootgebracht.
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Wilnis. Het blijft kennelijk voor 
alle partijen een moeilijk onder-
werp: de ontsluiting van de nieu-
we woonwijk De Maricken. Voor 
de derde keer in het afgelopen 
half jaar werd er in dorpshuis De 
Willisstee een presentatie gehou-
den over dit onderwerp. Ditmaal 
was de gemeente weer eens de 
organiserende partij. Via wand-
borden met daarop aangege-
ven plattegronden en overzich-
ten van de in aanmerking komen-
de ontsluitingen voor het verkeer 
werden betrokken en belangstel-
lende bewoners van de nieuwe 
woonwijk en die van de omge-
ving Wethouder van Damlaan op 
de hoogte gebracht van de plan-
nen. Gelet op wat er gepresen-
teerd werd, zijn die weer in een 
verder gevorderd stadium dan de 
keren daarvoor. Dat mag ook wel, 
want het college van B&W wil al 
in september dit jaar een besluit 
nemen over de ontsluiting en dat 
aan de gemeenteraad voorleg-
gen. De nieuwe woonwijk (bouw-
fase 1) wordt uiteindelijk ontslo-
ten aan de noordzijde met een ro-
tonde op de Mijdrechtse Dwars-
weg en met een verbindingsweg 
aan de zuidkant die aansluit op de 
Wethouder van Damlaan. Behal-
ve voor het autoverkeer zullen er 
ook veilige routes komen voor het 
langzaam verkeer als brommers, 
fi etsers en voetgangers met ‘fi ets- 
en voetbruggen’. Omdat een va-
riant met meerdere ontsluitings-
wegen zal zorgen voor een bete-
re verdeling van de verkeersdruk 
en ook op het gebied van ver-
keersveiligheid, komen wellicht 
ook ontsluitingen via de Veen-
man en die naast het nieuwe ge-
zondheidscentrum op de Wagen-
maker in beeld.

Van Damlaan heikel punt
Bij veel bewoners in en rond de 
Van Damlaan is echter die door-
steek nog steeds een heikel punt. 
Een van hen, Mario Veenvliet, ziet 
het helemaal niet zitten, mede 
vanwege de beperkte ruimte en 
de geparkeerde auto’s aan beide 
kanten. Off er die stukjes onno-
dig groen ook maar op voor meer 
parkeerruimte,” laat hij weten. Hij 
woont halverwege de Van Dam-
laan waar de verbindingsweg op 
uit komt. “Jaren geleden moesten 
de huizen aan de overkant wor-
den gesloopt om een brede toe-
gang vanaf de Pieter Joostenlaan 
tot een nieuw te bouwen woon-
wijk te maken. De huidige Van 
Damlaan was niet geschikt want 
die was te smal,” vertelt Veenvliet. 
“Bewoners moesten maar verhui-
zen. Wij blij want het zou dan al-
lemaal wat ruimer worden opge-
zet. Mooi niet. Wat later ging het 
allemaal plotseling niet door en 
werden de huizen weer aan het 
woningbestand toegevoegd. Dat 
heeft de gemeente heel wat geld 
gekost. En wat toen niet kon, kan 
nu ineens wel met dat smalle stuk 
Van Damlaan. Het voelt een beet-
je als een steek in je rug. De rijweg 
is veel te smal om al dat verkeer 
wat ze verwachten in twee rich-
tingen doorgang te verlenen. Er 
staan bovendien geparkeerde au-
to’s langs de kant. Dat wordt wat 
want je heb ook nog eens te ma-
ken met de voorrangsregels op 
de kruising met de Veenweg. Het 
verkeer wat van de Pastoor Kan-
nelaan en de Pieter Joostenlaan 
komt moet voorrang verlenen 
aan wat er uit de Van Damlaan 
komt. Dat doet het nu al niet… 
Als het druk is in de spits stroopt 
het verkeer achteraan op en gaan 
de mensen het stuk Van Damlaan 
nemen naast de oude spoorbaan. 
Maar dat geloven ze niet. Ach, je 
mag meepraten maar ze doen 

toch wat ze zelf willen, als inwo-
ner heb je niks in te brengen.” Zo 
waren er meer gevoelens die wer-
den vertolkt. Zoals een bewoner 
die woont op de hoek van de Pas-
toor Kannelaan en de Wethouder 
van Damlaan. Hij wijst op de ve-
le geparkeerde auto’s die dag en 
nacht op de parkeerplaatsen in 
het korte deel van de Van Dam-
laan staan. Ook daar is de rijbaan 
dan te smal om tweerichtings ver-
keer af te wikkelen. Bovendien 
wordt door bewoners aan het 
stuk Van Damlaan naast de oude 
spoorbaan gevreesd voor sluip-
verkeer van en naar De Maricken. 
Dat was al eerder voorspeld.

Extra ontsluiting nodig
Hoewel veel inwoners de plan-
nen inmiddels al kennen, waren 
er toch nog tientallen naar de in-
loopavond gekomen; voorname-
lijk zij die nog een zienswijze wil-
den indienen en degenen die van 
de gemeentelijke woordvoerders 
nog eens wilden horen hoe ver 
het nu stond met de ontsluiting 
van de andere verbindingen. Voor 
de zienswijzen lagen op de stata-
fels formulieren om in te vullen. 
In de zogeheten ‘zienswijzenota’ 
worden alle zienswijzen inclusief 
de reacties op de plannen gebun-
deld. Tijdens de inloopavond kon-
den bezoekers tevens nadere in-
formatie en uitleg krijgen van ge-
meentelijke woordvoerders bij de 
wandborden over de verschillen-
de ontsluitingen en te verwach-
ten verkeersdrukte. Een van de 
woordvoerders gaf uitleg bij een 
bord waar dit op werd voorge-
steld in aantallen auto’s. Hij ver-
telde dat meerdere verkeerson-
derzoeken en metingen in het 
kader van deze plannen zijn uit-
gevoerd door twee partijen, t.w. 
Goudappel Coff eng en Mobycon 
die beide tot een capaciteitsgrens 
van de aan- en afvoerwegen zijn 
gekomen. In het uiterste geval, 
na fase 2, zal het door het auto-
verkeer zo druk kunnen worden 
dat vrijliggende fi etspaden een 
must zijn. Uit het onderzoek blijkt 
voorts dat een tweede ontsluiting 
op de Wethouder van Damlaan 
vervolgens méér dan een optie is. 
Beide studies gaven al eerder aan 
dat de Wethouder Van Damlaan 
als erftoegangsweg(!) voldoen-
de capaciteit biedt om het te ver-
wachten autoverkeer in de meest 
voorkomende scenario’s af te wik-
kelen. ‘De geprognotiseerde ver-
keersintensiteiten zorgen hier-
bij niet voor knelpunten of onac-
ceptabele situaties,’ zo staat ver-
meld in het rapport. Maar de eer-
der voorgestelde hoeveelheid au-
toverkeer, variërend van 4.000-
7.000 voertuigen per etmaal in 
het meest ongunstige scenario, 
geeft toch te denken… Mobycon 
adviseert daarom om voor De Ma-
ricken in 2021 een tweede zuide-
lijke ontsluitingsweg aan te leg-
gen op het oostelijk gedeelte van 
de Van Damlaan met aansluiting 
op de Pastoor Kannelaan, nabij de 
kruising met de Burgemeester de 
Voogtlaan. De planning hiervan is 
afhankelijk van de planontwikke-
ling en fasering van de woning-
bouw in fase 2.

Ontsluiting in beeld
Op een van bijgaande afbeeldin-
gen (ontsluiting De Maricken Fase 
1 en 2) wordt een totaaloverzicht 
met alle ontsluitingen weergege-
ven (langzaam- en snelverkeer) 
inclusief de verkeersremmende 
maatregelen en de geplande da-
ta van uitvoering. Dat gaat al snel 
gebeuren. Na de zomer worden 
drie fi ets-, en voetgangersbrug-
gen aangelegd tussen De Maric-
ken en Wilnis die aanhaken op 

de Spoordijk waarmee (een deel 
van) de Spoordijk een fi ets- en 
voetpad wordt. Op de Mijdrecht-
se Dwarsweg worden dit jaar nog 
drie extra drempels aangelegd 
om de verkeersveiligheid op korte 
termijn verder te verbeteren. De 
twee rotondes op de Mijdrecht-
se Dwarsweg/kruising N212 en 
Industrieweg/kruising Veenweg) 
worden dit jaar aangepast om 
de doorstroming en veiligheid te 
verbeteren. Bij de rotonde op de 
N212 is dat reeds het geval met 
de uitbreiding van een bypass om 
het verkeer vanuit Mijdrecht rich-
ting Wilnis/Woerden sneller af te 
wikkelen. Het project, dat wordt 
uitgevoerd door aannemer BAM, 
blijkt bij nadere beschouwing 
eveneens onderdeel te zijn van 
een betere ontsluiting van De Ma-
ricken. Overigens wordt eind dit 
jaar  gestart met de voorberei-
dende werkzaamheden voor de 
nieuwe rotonde op de Mijdrecht-
se Dwarsweg bij de hoofdentree 
van De Maricken (kruising Maric-
kenlaan). De uitvoering van dit 
project is volgens de gemeente 
civieltechnisch erg complex door 
de aanwezigheid van veel kabels 
en leidingen (onder meer gelijktij-
dige vervanging van het persriool 
ten behoeve van heel Mijdrecht) 
en wordt daarom gefaseerd uit-
gevoerd.

Wanneer opengesteld?
Bij een positief besluit van het 
college over de openstelling van 
de Veenman en/of Wagenmaker 
is het uitgangspunt dat de Wet-
houder Van Damlaan en de Veen-
man en/of Wagenmaker in prin-
cipe gelijktijdig open gaan om-
dat dit leidt tot de beste spreiding 
van verkeer. Afhankelijk van welke 
planologische procedure gevolgd 
wordt, is de globale planning van 
de openstelling van de verbin-
ding De Maricken-Wilnis na de re-
guliere bestemmingsplanperio-
de eind 2019 begin 2020 (tenzij 
er bezwaarschriften worden inge-
diend dan wel beroep wordt aan-
getekend). Op dit moment wordt 
met de volgende nieuwbouw van 
de fasen 3 en 4 van start gegaan, 
waaronder de maisonnettes ach-
ter het gezondheidscentrum en 
de beide appartementsgebou-
wen ‘Heeren van Wilnis’ die naast 
de toegang van de Marickenlaan 
aan de Mijdrechtse Dwarsweg ko-
men te staan (nu nog twee kui-
len). Daar komt ook een roton-
de. ‘In 2019 en 2020 vindt ook de 
verdere uitvoering van de bouw-
plannen 5a en 5b van De Maric-
ken plaats. De ontwikkeling van 
fase 1 van De Maricken loopt tot 
2021. Met ontwikkelaar Verwelius 
zijn afspraken gemaakt over het 
moment dat de ontwikkeling van 
fase 2 van De Maricken kan star-
ten. De gemeente heeft afgespro-
ken dat zij pas start met het Plan-
gebied Marickenzijde fase 2 als 
90% van de woningen in Plange-
bied Marickenzijde fase 1 gerea-
liseerd is. Naar verwachting is dit 
2020/2021. Het wordt dan ook 
raadzaam geacht om een tweede 
rotonde op de Mijdrechtse Dwars-
weg direct bij aanvang van fase 2 
te realiseren ongeveer ter hoog-
te van het Shell tankstation. Dit 
is naar verwachting 2021/2022,’ 
zo laat de gemeente in een Me-
mo ter Toelichting op de ontslui-
ting van De Maricken weten. De 
Mijdrechtse Dwarsweg krijgt te 
zijner tijd in totaal vier(!) rotondes. 

Met de voorgaande informatie 
kunnen we voorlopig even voor-
uit! Worden er nieuwe ontwikke-
lingen of aanpassingen bekend 
gemaakt, dan zullen we u die ze-
ker niet onthouden.

Voor de derde keer 
Ontsluiting De Maricken 
gepresenteerd

Overzicht van de ontsluiting van woonwijk De Maricken fase 1 en 2

Plan van de ontsluiting via de Wethouder van Damlaan op de Veenweg

De nu nog met paaltjes afgesloten ontsluiting bij de Veenman

De ontsluiting via de te smalle Wethouder van Damlaan blijft een heikel punt

De aanleg van de bypass bij de rotonde op de N212 is ook onderdeel van het plan
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All American Sunday 
was weer super!

Uithoorn - All American Sun-
day dat afgelopen zondag 
vanaf 12.00 tot 19.00 uur voor 
de 18e keer werd gehouden, 
ondanks de hitte, trok het eve-
nement weer heel veel deel-
nemers en heel veel bezoe-
kers.. Aangelokt door het 
prachtige zomerse weer trok 
het gebeuren op het vrij toe-
gankelijke evenemententer-
rein aan de Randhoornweg 
toch al gauw een paar dui-
zend belangstellenden waar 
ook dit keer liefhebbers van 
motorfietsen en échte Ameri-
kaanse auto’s (oldtimers uit de 
jaren 50 en 60) watertandend 
konden genieten van het aan-
bod. Rijen opgestelde motor-
fietsen van allerlei merken, de 
een nog mooier dan de ander, 
met toch wel als hoofdmoot 
de Harley-Davidson, werden 
met ‘kennersogen’ bekeken, 
net zoals de vele trikes, de op-
gestelde oldtimers en sport-
wagens. All American Sunday 
kan behalve als een evene-
ment ook worden gezien als 
een eenmalige tentoonstel-
ling van bijzondere voertui-
gen. Bij een dergelijk evene-
ment horen ook kramen met 
een passend assortiment aan 
(motor)kleding en uitrusting, 
schoenen, accessoires, ge-
reedschap, gadgets en noem 
maar op. Er waren standjes en 
stalletjes met drankjes en hap-
jes als hamburgers, hotdogs, 
broodjes pulled pork, spare-
ribs en verdere smakelijke eet-
waren die gretig aftrek von-
den en op de druk bezochte 
terrassen werden genuttigd. 
Betaling kon men doen met 
‘munten’ die men kon kopen 
bij een kassa op het terrein. De 
band ‘Slapback Johnny & Spu-
nyboys’ bracht live passende – 
vaak rock - muziek bij dit eve-
nement ten gehore.  Al met al 
een ‘place to be’ voor iedereen 
die had gekozen voor een bij-

zonder dagje ‘uit’ en niet in de 
laatste plaats voor liefhebbers 
van (bijzondere) motoren en 
oldtimers die bij het zien van 
zoveel moois hun lol niet op 
konden. Het was druk maar er 
heerste een gezellige en ont-
spannen sfeer. Niets wijst bij 
een evenement als dit op ca-
lamiteiten veroorzaakt door 
motorclubs. Integendeel, All 
American Sunday staat be-
kend als een bijzonder gezel-
lige en druk bezochte happe-
ning! “Ik denk dat iedereen 
heeft genoten van dit week-
end met op zaterdag de Ride 
Out. 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 ge-
leverd, de gemeente, vrijwil-
ligers, de politie en natuurlijk 
onze sponsors. Want zonder 
hun inbreng is zo’n happening 
niet mogelijk. Iedereen be-
dankt! Mede omdat het de he-
le dag prachtig zomers weer 
was is de All American Sunday 
andermaal een super evene-
ment geworden. Bij leven en 
welzijn hopen we het volgend 
jaar weer mogelijk te maken.” 
Aldus een tevreden lachende 
Han Nollen van Café Drinken 
& Zo die er met zijn organisa-
tie en talloze vrijwilligers weer 
in is geslaagd om een voor Uit-
hoorn uniek en prachtig eve-
nement neer te zetten waar-
van velen hebben genoten. 
Petje af!
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Uithoorn - Op 3 juli kwamen 
in Zijdelwaard buurtbewoners 
naar de aula van basisschool 
’t Startnest om te praten over 
het gebruik van het omstre-
den speelveld in het Scheg-
park. Erbij waren mensen van 
de school, de gemeente, Buurt-
beheer en Videt. De inmiddels 
in de wijk actieve en graag ge-
ziene wijkagent Kalikadien was 
aanwezig. Schoolkinderen en 
jongens die op het speelveld 
voetballen zaten op de tribune. 
“Buurtbewoners maken afspra-
ken over speelveld”, werd op jui-
chende toon in een persbericht 
digitaal en op papier in de krant 
medegedeeld.
Volgens de persberichten werd 
besproken“een van de start tot 
het eindpunt in meerdere op-
zichten uniek project”. In Trum-
piaanse stijl werd tevens ver-
meld dat het speelveldpro-
ject niet alleen uniek is voor 
Uithoorn,“maar misschien ook 
wel voor Nederland omdat het 
één van de eerste vreedzame 
speelvelden in Nederland is”. Ja, 
ja: Uithoorn first!

Plateaus 
Het“unieke”speelveld, de “aan-
winst voor de buurt” is er nu.
Ernaast ligt een plateau met 
constructies waaraan je je kunt 
optrekken, uitrekken of opdruk-
ken (calisthenics).
Verder ziet men naast het wan-
delpad naar de Anne Franklaan 
een plateau met daarop gemon-
teerd: twee op kappersstoelen 
lijkende zitfietsmeubelen met 
trappers. Ook staat er een, op 
een hoog kassameubel of scha-
kelpaneel lijkende, constructie 
met wiebelplaten en een aan-
tal uit de bodem met ongelij-
ke hoogte oprijzende kopstuk-
ken van betonnen heipalen. Die 
schijnen“stapstenen”te heten. 
Ze zijn voorzien van twee hek-
ken waaraan de, tot op heden 
nog niet waargenomen, on-
evenwichtige stapper zich kan 
vasthouden.

Roze bril
Speelveld, calisthenics en be-
weegplateau zijn inmiddels in 
gebruik genomen.
Nu is het nieuwe etiket “Unieke 
eerste Nederlandse vreedzame 
speelveld” erop geplakt.
Nog wat afspraken maken over 
het gebruik, was het thema op 
de bijeenkomst van 3 juli. Vrien-
delijk met elkaar omgaan. Geen 
ruzie maken op het speelveld. 
Rekening  houden met elkaar 
en met de buurt. De spullen 
niet vernielen.
Afspraak maken over het uur 
van de dag waarop het speel-
veldspel moet stoppen. Een 

bord met die regels erop er-
naast. Een extra prullenbak. Met 
elkaar in gesprek blijven en el-
kaar aanspreken op handha-
ving van de regels. Iedereen te-
vreden, dus zonnig nieuws in de 
media.
Maar bestuurders, ambtenaren 
en voorlichters van de gemeen-
te Uithoorn, mensen van Videt 
en Buurtbeheer: zet die roze 
bril toch eens af ! Kijk eens wat 
er nu al werkelijk gebeurt op en 
om het speelveld. Stop met het 
verspreiden van de door uw bril 
gefilterde zoetsappige informa-
tie over het omstreden speel-
veldproject. Als het niet zo’n be-
laden woord is, zou ik haast de 
term nepnieuws gebruiken. Dat 
doe ik dus maar niet.

Vreedzaam speelveld was er 
altijd al 
Laten we eens kijken door de 
bril van buurtbewoners die dag 
en nacht situaties, feiten en ge-
drag met eigen ogen en oren 
waarnemen. Eerst, om geheu-
gens op te frissen, de situatie 
voordat de buurt het al aanbe-
stede plan als voorbeeld van 
mislukte buurtparticipatie op 
zijn bord kreeg.
Er was een mooi groot grasveld, 
met op het volledige groene 
oppervlak, alle seizoenen, kin-
deren uit de buurt en schoolkin-
deren die volop alle speelmo-
gelijkheden gebruikten. Tikker-
tje spelen, rennen, ravotten met 
de hond, picknicken, veldbrede 
spelletjesdagen voor de kinde-
ren van ’t Startnest, sneeuwbal-
len in de winter: het gebeurde 
allemaal. Het park was een wel-
dadige en op gepaste tijden le-
vendige groene oase voor de 
prettig gemengde wijkbevol-
king van oudere bewoners en 
een groeiend aantal gezinnen 
met jonge kinderen.
Voetballen kon, en werd ge-
daan, op het hele veld of op een 
gedeelte met twee doeltjes. 
Door gebrekkig onderhoud was 
gras tussen de doelen verdwe-
nen. Na een regenbui kon het 
daar, inderdaad, nat zijn. Ech-
ter, kan ik uit eigen waarneming 
verklaren, de volgende dag 
werd er weer lustig gevoetbald.
Versleten stukken grasveld tus-
sen de doelen op het oude veld 
waren met eenvoudige midde-
len op te kalefateren. Voetbal-
lende buurtkinderen zouden 
dan al heel gelukkig zijn ge-
weest.
Zonder bord met spelregels 
zouden ze net zo vreedzaam 
zijn blijven spelen als ze al de-
den voordat het ongevraagde 
gevaarte van beton, asfalt en 
ijzer en de attributen eromheen 
waren aangelegd.

Vreedzaam speelveld nu al de 
verwachte bron van overlast

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak 
om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te infor-
meren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat al-
le mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die 
zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens 
gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews 
worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze 
krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat 
dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen 
nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender 
wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of 
zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de in-
houd. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een 
standpunt inneemt.

Buurtprotest 
Het in mei vorig jaar door het ge-
meentebestuur aan de buurt ge-
presenteerde al panklare speel-
veldplan stuitte op fel protest van 
buurtbewoners. Dat protest werd 
door 158 bewoners onderschreven 
met hun handtekening.
Een enquête onder willekeurige 
passanten in het Schegpark en en-
kele schoolkinderen vormden voor 
het gemeentebestuur de legitima-
tie om het omineuze plan te kleden 
in de schijnbaar democratisch ver-
antwoorde, maar wel misleidende, 
participatiejas van“buurtinitiatief”. 
Dat werd, tot verbijstering van de 
betrokken buurtbewoners, ook 
door hun eigen Buurtbeheer Zij-
delwaard zonder ruggespraak met 
betrokken buurtbewoners om-
armd en in de raadszaal inspre-
kend enthousiast bepleit als “verrij-
king voor de buurt”.
De pas opgediende “Vreedza-
me speelveld”-saus moet de-
ze bittere pil kennelijk nu ook 
een zoet, pedagogisch verant-
woord, smaakje geven. Resultaat is 
het“multisportveld” waarover jon-
gens uit de Europarei tijdens de 
bijeenkomst in ’t Startnest op 3 juli 
als antwoord op een vraag van een 
bewoner zeiden: “We voetbalden 
eerst ergens anders. We komen nu 
naar het speelveld. Maar voor ons 
ligt dat eigenlijk op de verkeerde 
plaats. En waarom kunnen we niet 
op kunstgras spelen?”

Asfalt en beton niet geschikt 
voor voetbal
“Het resultaat is een strak aange-
legd speelveld met daaromheen 
diverse speeltoestellen en sportat-
tributen”, aldus de dragers van ro-
ze brillen in hun persberichten. Wa-
rempel, “strak aangelegd.” Zet de ro-
ze bril af en kijk ter plaatse naar de 
werkelijkheid. Een grote plak met 
lijnen beschilderd asfalt. Erom-
heen een, al bijna vanaf de Achter-
berglaan zichtbaar metalen, alles-
behalve groen, hekwerk.
Rondom op een vijf meter brede 
strook vernietigd gras een zand-
vlakte met rommelig rondgestrooi-
de losse stenen. Misschien zal op 
de zand- en puinvlakte ooit nog 
gras groeien. De stenen worden 
door jonge bezoekers gebruikt om 
elkaar en het hek- en houtwerk van 
de speelkooi mee te bekogelen. De 
brokken puin liggen her en der op 
het overgebleven grasveld. Gras-
maaiers rijden er straks de mes-
sen van hun machines op stuk. Dit 
is het “strak aangelegde speelveld”.
Op het, voor voetbal ongeschikte 
asfalt, wordt tot nu toe vrijwel uit-
sluitend gevoetbald. Op het over-
gebleven gras zijn de doelen weg-
gehaald. Er zijn baskets en palen 
om een volleybalnet aan op te 
hangen. Maar basketbal- of  vol-
leybalteams, badmintonspelers: ik 
heb ze tussen de hekken nog niet 
gezien. En beoefenen kinderen van 
de basisscholen, die dit speelveld 
kennelijk wensten, deze teamspor-
ten al? Onbekend is waar de teams 
alle seizoenen vandaan komen, nu 
deze sporten in gymzalen plegen 
te worden beoefend en niet bui-
ten in weer en wind, bij regen, in 
de sneeuw of in de duisternis van 
avond en nacht.

Klimrek
De calisthenictoestellen worden 
door buurtkinderen gebruikt als al-
ternatief klimrek. Het plateau waar-
op ze staan vertoont nu al spleten 
en barsten en is vervuild met over-
vloedig aanwezig zand. Want ook 
dit plateau is omringd door een 
ruim vijf meter brede “strak aan-
gelegde” zandvlakte met verspreid 
puin.
Na een regenbui zal deze zand- en 
puinruïne voor de buitensporter 
met zijn  gymschoenen de modde-
rige toegangsweg tot de optrek – 
en opdrukrekken vormen. Daar kan 
hij zich straks in de regen onder zijn 
paraplu opdrukken of optrekken. 
Met modder onder zijn Nikes, in 

hip trainingspak of met stoer ont-
blote bast.
De, naar het schijnt voor oudere lij-
ders aan bewegingsarmoede be-
doelde, fietsen en stapstenen in de, 
eveneens door meters zand, losse 
stenen en verspreide glasscherven 
omringde, “beweegtuin” zijn inmid-
dels een kennelijk welkom zitfiliaal 
van de bestaande hangplek op en 
om de naburige bank.
Bewoners van het Hoge Heem 
hebben de weg naar deze bewee-
gaanwinsten nog niet gevonden, 
onwetend dat je op de stapstenen 
ook met een pizzadoos kan zitten 
en weed kan roken. Een der toe-
stellen is inmiddels zo vernielzuch-
tig bekrast dat de schilder kan ko-
men. Een ter plaatse ‘s nachts bij de 
rommel achtergelaten, wellicht ge-
stolen, electrische fiets is door een 
buurtbewoner bij de politie ge-
meld en bij het bureau gestald.

Vrees voor overlast was gegrond 
Wat bewoners vorig jaar al ver-
wachtten komt uit.
Als buurtkinderen in het begin 
van de avonden het veld verla-
ten of niet meer mogen meespe-
len en jonge volwassenen hun au-
to’s in de straat parkeren, uit de kof-
ferbak picknicken of met scooters 
de voetpaden op rijden, beginnen 
de al aan de gemeentebestuur-
ders ruimschoots voorspelde pro-
blemen.
Buurt- en schoolkinderen die voor-
heen het veld gebruikten, speel-
den altijd al vreedzaam zonder 
bord met spelregels. Geen rom-
mel als dank voor het aangenaam 
verpozen. Zij zorgden en zorgen 
niet voor problemen. Geen hard 
gepraat en boem, boem, boem, 
boem door het gestuiter van bal-
len op de harde ondergrond of te-
gen het hek van het “buurtinitia-
tief”. Tot diep in de nacht.

Corrigerende jongerenwerkers en 
op één oor liggende gemeente-
ambtenaren of wethouders zien 
we ’s avonds en ’s nachts niet. Pro-
beren we zelf als buurtbewoners 
met jonge voetballers afspraken 
te maken over de eindtijd voor 
het voetballawaai, dan ervaren we 
bij aangesproken jongeren onder 
hen aan het begin van de avond 
goede wil. Maar vervolgens kun-
nen we om twaalf uur ’s nachts op-
nieuw de slaapkamerramen slui-
ten, omdat een oudere kern van 
nachtvoetballers het getrap tegen 
bal en hekken na tienen kennelijk 
overneemt.
Ook het overbruggen van enkele 
meters naar intussen twee prullen-
bakken is, ook als ze leeg zijn, ken-
nelijk een zo vermoeiende bezig-
heid, dat de zandvlakte rond speel-
veld, hangbank en hangfietsen‘ s 
morgens vaak weer een pizzado-
zen-, peuken-, lege weedzakjes-, 
blikjes- en lege flessenpaviljoen is.

Niet gehandhaafde regels was-
sen neus
Wijkagent Kalikadien was onlangs 
ook ‘s avonds zichtbaarder aan-
wezig dan zijn voorgangers in ja-
ren. Dat wordt in de buurt zeer ge-
waardeerd. Maar onzichtbaar zijn 

Uithoorn - Zoals iedereen heeft 
kunnen lezen in de regiokranten 
is er geen enkele indicatie dat 
deze halte weer in gebruik ge-
nomen gaat worden, de moeite 
onzerzijds is dus voor niets ge-
weest.
Mijn dank gaat uit naar de Uit-
hoornse gemeenteraad die de 
nodige stappen hebben onder-
nomen om het tij in ons voor-
deel te doen keren, maar helaas 
tevergeefs!
Ook wil ik iedereen die de hand-

tekeningacktie hebben onder-
steund hartelijk bedanken.
De onvrede blijft echter bestaan, 
nog een laatste zin, onderhan-
delen kan je alleen als de juiste 
mensen zich op de juiste plaats 
bevinden anders is het tot mis-
lukken gedoemd, dit is er een 
goed voorbeeld van! (Connexxi-
on-RVA bedankt)
Dit is alles wat ik voor jullie heb 
kunnen bereiken.

Jan winkelaar  

Einde bushalte heiermanslaan

LEZERSPOST de mensen van initiatiefnemer Vi-
det die hun nek eens zouden kun-
nen uitsteken om het rommelige 
en stuurloze gebruik van veld en 
gymattributen deskundig te be-
geleiden. Ook zien buurtbewoners 
graag dat Buurtbeheer zelf eens 
komt kijken hoe de bepleite “aan-
winst voor de buurt”‘s avonds en ’s 
nachts functioneert.
Vast staat intussen dat de bestuur-
ders en ambtenaren die betrokken 
zijn bij de totstandkoming van dit 
moois een veel werktijd vragende 
taak hebben aan het ontvangen 
en beantwoorden van de dagelijk-
se overlastmeldingen uit de buurt.
Dat is de in ambtelijke uren uit-
gedrukte gevolgschade van 
het doordrukken van een mis-
lukt, onzorgvuldig voorbereid en 
ook in de uitvoering slordig af-
gewerkt participatieproject. Een 
ooit in contact met de gemeente 

genoemd“geluidwerend hek”is er 
niet. Suggesties over kunstgras in 
plaats van de voor voetbal onge-
schikte en veel geluidsoverlast ver-
oorzakende harde ondergrond van 
het speelveld zijn niet opgepakt.
Twee weken na de bijeenkomst 
over omgaan met het speelveld op 
3 juli staat het besproken bord met 
vreedzame speelveld-afspraken er 
niet. Graag zien buurtbewoners 
nu de handhavers van het dras-
tisch verstoorde evenwicht in het 
geruIneerde groene hart van onze 
buurt verschijnen. Ook om twaalf 
uur ’s nachts als we de slaapkamer-
ramen weer dicht moeten doen. 
En ’s morgens als buurtbewoners 
en parkbezoekers rond speelveld, 
hangbank en nieuwe speel- en 
sportattributen weer een moede-
loos makende troep aantreffen.

Bob Berkemeier



In de Nieuwe Meerbode van 18 
juli jl. staat een ingezonden stuk 
over het zogenaamde ‘vreedza-
me’ speelveld dat zo’n drie we-
ken is geplaatst in het park bij 
Zijdelwaard. Er staat geen naam 
van de auteur bij het artikel, 
maar lijkt erop dat dit iemand is 
die betrokken is bij het realise-
ren van het project, in ieder ge-
val een voorstander van het eer-
ste uur dus. Derhalve doet het 
stuk ook zeer apologetisch aan. 
In deze eenzijdige weergave 
van de werkelijkheid beschrijft 
de auteur hoe buurtbewoners 
op de daarvoor georganiseer-
de avond afspraken hebben ge-
maakt over hoe het speelveld 
‘vreedzaam’ dient gebruikt te 
worden. De schrijver rept ech-
ter met geen woord over het 
feit dat de inspraak van buurt-
bewoners in het gehele pro-
cess daarvoor compleet is gene-
geerd. Ook wordt de aanleiding 
voor deze avond bewust weg-
gelaten. 
Onrustig
Sinds de plaatsing van het speel-
veld is het immers sinds zo’n drie 
weken opvallend onrustig in het 
park. Een selectie over wat wij 
al allemaal voorbij hebben zien 
komen:
•	 Vrijwel	 elke	 dag	 ‘s	 avonds	

herrie,	 soms	 doordeweeks	
tot	midden	in	de	nacht.

•	 Continu	 achtergelaten	
troep	op	meerdere	plekken	
in	 het	 park,	 terwijl	 er	 ge-
woon	vuilnisbakken	staan.

•	 Een	vuilnisbak	die	 in	de	fik	
is	gestoken.

•	 Jongeren	die	door	het	hele	
park	 stenen	 lopen	 te	gooi-
en.

•	 Er	wordt	vuurwerk	afgesto-
ken.

•	 De	 speeltoestellen	 zijn	 nu	
al	 bekrast	 en	 bewerkt	met	
teksten.	

•	 Er	wordt	continu	met	scoo-
ters	op	de	voetpaden	gere-
den.	

•	 Er	 is	met	auto’s	het	park	 in	
gereden	 en	 door	 het	 gras	
gescheurd.

•	 Er	 stoppen	 regelmatig	 au-
to’s	 aan	 de	 rand	 van	 het	
park,	waar	jongeren	uit	het	
raam	 lopen	 te	 schreeuwen	
naar	jongeren	in	het	park.	

•	 Er	 lijken	 ook	 zaken	 onder-
hands	 verkocht	 te	 worden	
aan	de	langsrijdende	auto’s.

•	 Kinderen	 uit	 deze	wijk	 zijn	
weggejaagd	 door	 groepen	
jongeren.		

Oase van rust
Nogmaals, dit waren pas de af-
gelopen drie weken. Dit is een 
bizar groot contrast met de ja-
ren daarvoor. Het park was toen 
namelijk een oase van rust. Een 
van de redenen dat veel oude-
ren en jonge gezinnen (waar-
onder wijzelf ) hier kwamen wo-
nen. Kortom, voordat het speel-
veld is geplaatst, was de buurt 
gewoon nog echt ‘vreedzaam’. 
Een deel van de buurtbewoners 
heeft continu geprotesteerd te-
gen de bouw van het speelveld 
met als reden dat het te veel 
overlast zou gaan veroorzaken. 
Ik kan inmiddels niet anders dan 
ze gelijk geven. Al moet ik eer-
lijkheidshalve bekennen dat dit 
niet mijn grootste bezwaar was 
tegen de bouw van het speel-
veld. 
Dit was namelijk de bijzonder 
ondemocratische en zelfs ar-
rogante wijze waarop dit pro-
ject ons als buurtbewoners in 
de maag is gesplitst. Het exacte 
proces hierachter was mij ech-
ter tot dusver nog niet helemaal 
duidelijk. De auteur van het bo-
venstaande artikel verschaft hier 
gelukkig nu eindelijk ophelde-
ring in. Maar de tranen schieten 
je er wel van in de ogen. 

Aanleiding
Laten we beginnen bij de aan-
leiding. Want waarom moest 
het oude groene voetbalveld ei-
genlijk wijken na decennia lang 
trouwe dienst?
De auteur van het artikel schrijft 
dat ‘het initiatief voor het speel-
veld is ontstaan bij kinderen uit 
de buurt.’ 
Dat wil ik best geloven, maar de 
vraag is dan over welke buurt 
we het eigenlijk hebben? 
Niemand heeft namelijk hier tot 
dusver de desbetreffende ‘kin-
deren uit de buurt’ weten te tra-
ceren.
Sterker nog, het buurtcomite 
‘Geen Beton op het Gazon’, heeft 
handtekeningen verzameld van 
meer dan 150 omwonenden die 
juist tegen het speelveld waren. 
Om te zeggen dat het initiatief 
uit deze buurt komt lijkt me dan 
hoogst onwaarschijnlijk. 
Dan de reden die de ‘kinderen 
uit de buurt’ gaven voor de aan-
passing van het veld.
De auteur schrijft ‘na een fikse 
regenbui bleek steeds vaker dat 
het speelveld te modderig werd 
en daardoor langere tijd niet 
bruikbaar was’. 

Het zogenaamde ‘vreedzame’ 
speelveld in Uithoorn De afgelopen dagen heb ik re-

gelmatig mij onbekende men-
sen gesproken in het park de 
Groen Rode Scheg. Werkelijk ie-
dereen blijkt ontstemd en ont-
zet over de puinhoop die er-
van gemaakt is bij de aanleg van 
het zogeheten multifunctione-
le sportveld, een paradepaardje 
van de gemeente.
Niet alleen over de achtergela-
ten rotzooi overal maar ook over 
de desolate aanblik van zand en 
puin.
Het is absoluut geen parkje 
meer om overdag in te vertoe-
ven, vinden alle passanten.
Dat is ook klaar en duidelijk  te 
zien: overdag, een op rotzooi na, 
leeg en verlaten park. Pas na ze-
ven ‘s avonds natuurlijk ... dan 
wordt het er weer druk, vaak tot 
ver na middernacht.

Bizar
Hoe bizar is het dan om in de 
Nieuwe Meerbode van vorige 
week te lezen dat de gemeente 
van mening is dat de aanleg van 
een ‘strak speelveld’  in het park 
is voltooid.
Een bijeenkomst met omwo-
nenden en jongeren in ’t Start-
nest onder het mom van ‘afspra-
ken maken voor een vreedzaam 
speelveld’ is blijkbaar in de ogen 
van de gemeente een vrijbrief 
om de buurtbewoners mede-
verantwoordelijk te maken voor 
het welslagen van een sport-
veld; een sportveld waar zij niet 
om hebben gevraagd en waar-
tegen zij zich tevergeefs heb-
ben verzet.
Het zijn absoluut niet de basis-
schoolkinderen die voor over-
last of problemen zorgen, zij vol-
gen het programma Vreedzame 
wijk en school. Het zijn de jon-
geren en jong-volwassenen met 
hun eigen normen en waarden.

Einde zomer
Voor het einde van de zomer, 
zo meent de gemeente in haar 
wijsheid, is het vroeg genoeg 
om een evaluatiemoment in te 
bouwen. Echter, veel zaken blij-
ven nu nog steeds volstrekt on-
duidelijk voor de direct omwo-
nenden.
Zo is er door de gemeente een 
bord met spelregels bedacht.  
Maar wanneer dat er bord komt 
weet niemand. 
Hoe lang zal dat bord daar ove-
rigens blijven staan en worden 
gedoogd door de jongeren? 
Laat staan, wie is zo naïef om te 
denken dat een bord overlast zal 
voorkomen? Wie gaat de jonge-
ren daar trouwens op wijzen? 
Denkt de gemeente echt dat de 
omwonenden dat bij toerbeurt 
gaan doen? Ik denk dat niet.
Hoe gaat de gemeente haar re-
gie functie bij overlast invullen 
c.q. waarmaken? Niemand die 
dat weet. Het is prachtig dat on-
ze nieuwe wijkagent, de heer 
Kalikadien, zo vaak aanwezig is. 
Van gemeentewege zie ik ei-
genlijk niemand, behalve mede-
werkers van de Amg-groep die 
dagelijks de rotzooi komen op-
ruimen.
Wat is de rol van VIDET, de initia-
tiefnemer van dit onzalige plan? 
Wat gaat die organisatie alle-
maal organiseren op het veld? 
Dat is op de avond in ‘t Startnest 

ook niet aan bod gekomen.
Hoe gaan de twee basisscholen 
in en naast het park gebruik ma-
ken van dit sportveld? Ook daar-
over is nog niets gezegd.

Waterput
‘We denken nog na over de 
wens van een watertappunt’, zei 
een gemeenteambtenaar op-
gewekt!! Ik zou haast zeggen 
‘god verhoede dat dat er komt’! 
De ellende is dan helemaal niet 
meer te overzien. Overigens is in 
het ontwerp nimmer sprake ge-
weest van een watertappunt. 
Zo’n tappunt is vast en zeker 
in strijd met het bestemmings-
plan…
‘We gaan nog in overleg met 
het buurtcomité  over aanplan-
ten van struiken’. Nog zo’n gil-
ler. Waar willen ze die aanplan-
ten dan? In de zandstrook tus-
sen al het puin? Geen schijn van 
kans, ook al niet omdat er steeds 
meer jongeren op de hekken 
zitten en die hekken ook als fiet-
senstalling gebruiken.
Hoezo is het een geluidwerend 
hek, zoals de wethouder toe-
zegde?  Wat is er aan dit hek ge-
luidwerend? Dat het stevig in de 
grond verankerd staat wellicht? 
Tsja, dat is nodig in verband met 
vandalisme. Om diezelfde reden 
is ook afgezien van een kunst-
grasmat. “Die kan namelijk in 
brand worden gestoken”, lieten 
de mannen die het aanlegden 
weten. En van een geluidswe-
rend hek hadden zij nog nooit 
gehoord.

Bewonerscomite
Waar blijft de aanpak van het 
veld aan de andere kant van het 
pad? Het bewonerscomité heeft  
vorig jaar al verzocht om de klei-
ne draaimolen, die vooral wordt 
gebruikt als ‘draaibaar toilet’ en 
de ’roeptoeters’ maar weg te ha-
len., die hebben het nooit ge-
daan. En verzocht om een wip-
kip of zoiets voor de kleintjes 
daar te plaatsen; .... niks meer 
over gehoord. 
Kortom, de gemeente denkt nu 
klaar te zijn met het sportveld. 
Niets is echter minder waar. De 
aangelegde faciliteiten tonen 
nu al dankzij de jongeren ge-
breken. De omgeving van die 
faciliteiten ziet er niet meer uit. 
De jongeren hebben aange-
geven eerst elders ’s avonds te 
voetballen. Zij begrijpen niet 
dat het door hen gewaardeer-
de sportveld niet op een andere 
plek aangelegd is, lieten zij we-
ten op de avond in ’t Startnest. 
En tenslotte, de verwachte toe-
name van overlast tot in de klei-
ne uurtjes is helaas waarheid ge-
worden.
Kortom, de gemeente kan echt 
nog niet achterover leunen. De 
geplande ‘ feestelijke’ opening 
na de zomer is volstrekt onge-
past en kan daarom beter ach-
terwege worden gelaten.
 Ik roep iedereen op om zijn of 
haar ongenoegen over de toe-
stand van het park  kenbaar te 
maken bij de gemeente en erva-
ren overlast consequent door te 
geven. Beide  kan via gemeen-
te@uithoorn.nl.

Een bezorgde buurtbewoner.
C. Thönissen

Gemeente moet nodig aan de slag

Een grap?
Sorry, wat? Is dit een grap? Okay, 
dit is Nederland en het regent re-
gelmatig, so what? Mag de kleding 
van de kids niet vies worden ofzo? 
De jeugd heeft altijd in wind en 
weer gespeeld.  
Goed, dat het veld er niet helemaal 
meer jofel bij lag, daar was ieder-
een uit de buurt het wel mee eens. 
Maar waarom dan niet gewoon het 
oude grasveld even vernieuwen, in 
plaats van het groen te vervangen 
door allerlei metalen en betonnen 
gevaartes te waarde van honderd-
duizenden euro’s?
Op het grasveld waren bovendien 
al genoeg andere sporten en spel-
len te beoefenen en anders wel in 
de sportzalen die nota bene naast 
het park staan.  
Volgens de auteur van het arti-
kel komt het uiteindelijk allemaal 
voort uit het grondige ‘onderzoek’ 
verricht door Videt, de organisa-
tie die naar eigen zeggen mensen 
‘verbindt’.
Zij hebben namelijk een enque-
te gehouden waar de voorkeuren 
voor de huidige speeltoestellen uit 
waren gerold. 
Nu is een enquete een valide voor-
beeld van een kwalitatief onder-
zoeksinstrument voor een dergelij-
ke sociale studie.
De uitvoering van het onderzoek 
van Videt is echter niet anders dan 
lachwekkend te noemen.

Enquete?
Wie zijn namelijk de bronnen van 
deze enquete? 
Videt heeft dit laten invullen door 
‘de kinderen van groep 6, 7 en 8 
van basisschool het Startnest en 
de Vuurvogel’, zo vertelt de auteur 
van het artikel ons. 
Let wel, ik ben er helemaal voor 
om kinderen zo vroeg mogelijk 
aan democratische inspraak te la-
ten wennen, maar even serieus: 
zouden kinderen van deze leeftijd 
ooit hebben gezegd dat ze hele-
maal geen speelveld wilden heb-
ben? Natuurlijk niet. Dit was een re-
torische vraag. En dat wist men bij 
Videt natuurlijk ook wel. 
Maar daarom hebben zij gelukkig 
nog een andere, zeer overtuigen-
de, bron aangesproken. Volgens de 
auteur gaven namelijk ook ‘passan-
ten in het park uiteindelijk een dui-
delijk beeld van de wensen’. 
De schrijver bedoelde hier natuur-
lijk eigenlijk ‘toevallige passanten 
die op die dag in het park waren’. 
Ja goh, zouden die ook tegen het 
speelveld kunnen zijn geweest? 
Een dergelijke bron is ronduit be-

lachelijk te noemen. Hier stopt dan 
ook gelijk dit uitgebreide en bij-
zonder hoogstaande sociale on-
derzoek ‘in de buurt’. U vraagt zich 
vast af: waar zijn alle omwonenden 
eigenlijk in dit geheel? 
Nou, er wordt nog steeds beweerd 
dat de buurtbewoners een brief 
hebben ontvangen waarin hun 
mening werd gevraagd over het 
speelveld. Helaas heeft niemand 
van de meer dan 150 onwonenden 
deze brief ooit ontvangen.  

Er buiten gehoiuden
Het lijkt er hierdoor verdacht veel 
op dat de buurtbewoners door Vi-
det bewust buiten hun ‘onderzoek’ 
zijn gehouden om er hoe dan ook 
een positief resultaat uit te krijgen. 
Het feit dat een eerder vergelijk-
baar project bij de Europarei was 
tegengehouden door buurtbewo-
ners aldaar zal hierbij ongewijfeld 
hebben meegespeeld. Een verge-
lijkbare situatie moest blijkbaar dit-
maal voorkomen worden. 
Een gemeente met verstand van 
sociaal-wetenschappelijk onder-
zoek zou direct hebben gewezen 
op de wankele bronnen waarop 
het project berustte. De politieke 
leiders van Uithoorn hebben ech-
ter steevast laten weten de mening 
van buurtbewoners toch niet be-
langrijk te vinden. Burgers mogen 
alleen hun mening geven als een 
project al gerealiseerd is, op een 
avond waar moet worden bespro-
ken hoe we moeten omgaan met 
de uitwassen van dergelijke ge-
meentelijke besluiten.  
Het is wederom de bevestiging 
dat het gemeentehuis wordt be-
volkt door een oligarchie die alleen 
maar uit lijkt te zijn om hun contact 
met het gepeupel te beperken tot 
allerlei parades en feestelijke ope-
ningen, alwaar zij haar macht weer 
eens ritueel kan bevestigen. 
Begrijp me niet verkeerd; ik ben er 
helemaal voor dat kinderen van de 
basisscholen zoveel mogelijk kun-
nen spelen in het park. En ik ben 
zelf ook jarenlang hangjongere 
geweest dus ik weet ook hoe het 
is om geen eigen plek te hebben 
waar je kunt zitten met leeftijdsge-
noten. Maar de wijze waarop het 
speelveld hier is neergezet is wer-
kelijk een grove schending van el-
ke vorm van democratie. 
Wij als buurtbewoners zijn bewust 
passief gehouden in de realisatie 
van het project, maar nu moeten 
we zeker wel actief omgaan met 
de gevolgen ervan? Nee, het is nu 
ook aan Videt en de gemeentelijke 
despoten om hun verantwoorde-
lijkheid te nemen. Zij mogen er nu 
ook voor zorgen dat het park ook 
na 20:00 ‘vreedzaam’ blijft. 

Dennis van Lammeren, één van 
de jonge vaders uit Zijdelwaard. 

Weer fietswrakken
Mijdrecht - Ik hoorde dat elke 6 
maanden de gemeente in samen-
werking met de politie een ronde 
maakt in de Ronde Venen om fiets-
wrakken van straat / de bushaltes 
op te halen.
Op een drietal bushaltes waar ik va-
ker gebruik van maak, viel het mij 
op dat er sinds lange tijd meerde-
re fietswrakken stonden die waar-
schijnlijk uit deze ronde ontsnapt 
zijn. 

Dus deze weer maar even aange-
kaart en de belofte gekregen dat er 
meteen werk van gemaakt zou wor-
den. 
Nu maar kijken of dit werkelijk de 
komende weken gebeurt. 

Alex Stalenberg 
Project Ontwikkeling -
Beeldend Vormgever.
Fractie assistentie D66
Ronde Venen 
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Uithoorn - Zaterdag 7 juli j.l. or-
ganiseerde Atletiek Klub Uit-
hoorn (AKU) de derde en laatste 
pupillencompetitiewedstrijd van 
het seizoen. Een laatste kans voor 
de jonge atleten om zich te kun-
nen plaatsen voor de fi nale op 
zaterdag 15 september a.s. Met 
maar liefst zes deelnemende ver-
enigingen uit de regio, versche-
nen er 262 deelnemers aan de 
start. Een ieder gebrand om het 
persoonlijk record te verbreken. 

AKU zelf was goed vertegen-
woordigd met 60 deelnemers, 
verspreid over de mini pupillen, C 
pupillen, B pupillen, A1 pupillen 
en A2 pupillen. 
De atleten konden zich inschrij-
ven voor de Meerkamp (sprint-, 
werp- en springnummer) en/
of de lange afstand (600 of 1000 
meter). Wanneer een team uit vier 
atleten bestond, mocht het team 
ook deelnemen aan de estafette. 

Deelnemers
Door het grote aantal deelne-
mers, werden in de meeste groe-
pen de kinderen onderverdeeld 
in een eerste of tweede team. Dit 
betekende dat de faciliteiten op 
de atletiekbaan hierop moesten 
worden aangepast. Zo werden er 
door de materiaalploeg van AKU, 
onder leiding van Kees Verkerk, 
een extra kogelstootring en bal-
werpafzet aangebracht op het 
veld. Op deze manier konden de 
groepen kleiner worden gemaakt 
en kon er vlot achter elkaar gesto-
ten, geworpen worden. 

Om 11.00 uur klonk het eerste 
startschot en mochten de meisjes 
pupillen A2 het spits afbijten met 
de 4x60 meter estafette. Tien mi-
nuten later was het de beurt aan 
de jongens pupillen A2 waar AKU 
in actie mocht komen met Kas 
Voges, Lars Wiedijk, Ralph Roo-
sendaal en Kyan Valentijn die als 
A eerstejaars het team compleet 
maakte. De jongens een mooie 
4e plaats. Direct na de estafette 
mocht  Kyan in actie komen bij 
het verspringen en behaalde hij 
een mooie afstand van maar liefst 
3,63 meter en eindigde hiermee 
op een 7e plaats. 

Meisjes
Bij de meisjes pupillen A1 ver-
schenen er maar liefst twee AKU 
teams aan de start bij de 4x60 
meter. Het eerste team eindig-
de als 3e en het tweede team be-
haalde de 8e plaats. Op de 4x40 
meter liepen de jongens en meis-
jes pupillen C eveneens met twee 
teams de estafette en eindig-
den beide op een mooie 3e en 
4eplaats.  Bij de meisjes pupillen 
B pakte het eerste team zilver en 
werd het tweede team 6e. De jon-
gens pupillen B en de meisjes mi-
ni kwamen beide als 3e over de 
streep. Een mooi begin op deze 
zonovergoten dag. 

Meerkamp
Op de meerkamp werden over de 
hele dag prachtige prestaties ge-
leverd door onze AKU atleten. 
Bij de jongens pupillen A2 wierp 
Ralph Roosendaal  maar liefst 
33,89 meter met de bal, waarmee 
hij veel punten pakte. Kas Voges 
zat daar net 3 meter onder. Lars 
Wiedijk sprong een afstand van 
2,86 meter in de verspringbak. De 
jongens eindigde respectievelijk 
op een 5e, 10e en 26e plaats. 
Bij de meiden in dezelfde leef-
tijdscategorie stonden Maud 
Schrama en Roosje Honingh klaar 
om hun PR te verbeteren. Met een 
sprong van maar liefst 3,64 meter 
werd Maud zowel op dit onder-
deel als in het eindklassement 5e 
en mocht zij een medaille in ont-
vangst nemen. Roosje eindigde 
met een puntentotaal van 689 
punten op een 26e plaats. 

A pupillen
Bij de A pupillen eerstejaars had-
den we acht meiden aan de start 
staan. Elin van Dijken was snel 
op de sprint en zette een tijd van 
minder dan 10 seconde neer. Lau-
ra van Luinen en Tess van Tol zet-
te een mooie afstand boven de 
3 meter neer op het verspringen 
(3,24 m en 3,06 m) Bij het kogel-
stoten stootte zowel Merel Ap-
peldoorn als Zara velten over de 5 
meter heen. Zara wist maar liefst 
een afstand van  5,57 meter neer 
te zetten. Bij het verspringen zet-
te Tess van Tol en Oana Huisman 
een bijna zelfde afstand neer van 

2,89 en 2,86 meter neer. Dagmar 
van den Berg behaalde met ko-
gelstoten een afstand van 4,31 
meter. Elin viel met haar 7e plek 
in het eindklassement net buiten 
de medailles, maar zij kan, net als 
alle andere meiden trots zijn op 
haar mooie prestaties. 

B pupillen
Bij de B pupillen telde AKU 15 en-
thousiaste atleten. Bij de jongens 
was met name Florian Faber erg 
gebrand om de top 3 te behalen 
aangezien dit bij beide voorgaan-
de competitiewedstrijden ook 
was gelukt. Bij de 40 meter sprint 
behaalde hij een 6e plaats en bij 
zowel het kogelstoten als hoog-
springen werd hij 2e. Met een 
puntenaantal van 1376 punten 
kwam hij net 10 punten tekort 
om opnieuw het brons in ont-
vangst te mogen nemen. Een me-
daille voor de knappe 4e plaats 
was er wel en natuurlijk zien we 
hem terug op 15 september in de 
fi nale. Akira Kerr en Mark Westra 
eindigden beide ook in de top 10. 
Akira werd mede door zijn 5,09 
m op het kogelstoten 8e en be-
haalde een knappe 4e plaats op 
de 1000 meter. Mark werd door 
een mooie hoogte van 1,05 op 
het hoogspringen 10e. Jannick 
de Jong sprong een mooie hoog-
te van 1,00 meter op het hoog-
springen en eindigde als 12e in 
het klassement. Vijf plaatsen hier-
onder zat Jack Verkerk die met 
kogelstoten bijna 4,00 meter wist 
te werpen. Guus Pouw kon helaas 
maar aan twee van de drie onder-
delen deelnemen en eindigde 
alsnog op een 22e plaats waar-
mee hij nog drie jongens achter 
zich liet. 

Medailles
Bij de meiden werden er ook me-
dailles uitgereikt. Dit keer voor 
Esmée Kriger die een prachtige 
gouden plak in ontvangst mocht 
nemen op de 1000 meter en een 
bronzen medaille omgehan-
gen kreeg voor de meerkamp. 
Zij sprong 1,05 meter met hoog-
springen en liet met een tijd van 
7,11 sec op de 40 meter alle deel-
nemers op één na, achter zich. 
Mirthe Gunther werd prachtig 9e 

op de meerkamp met een mooie 
hoogte op het hoogspringen van 
0.95 meter. Een hoogte van 0,90 
m werd behaald door zowel Dana 
Hogenboom, Amber Springer en 
Fleur Hofmijster. Laatst genoem-
de behaalde de top 5 met sprin-
ten met een tijd van 7,21 sec. 
Overal werd zij 11e. Dana werd 
13e en Amber eindigde op een 
15e plaats. Drie plaatsen daarach-
ter kwam Marlou Smorenburg die 
net onder de 8,00 sec op de sprint 
bleef. Drie plaatsen achter Mar-
lou, eindigde Liesje Ouderling.  
Zij zorgde er met een afstand 
van 3.03 meter voor dat de kogel 
net over de 3,00 meter kwam. Eli-
se Hoetmer wist een hoogte van 
0,70 meter te springen. Bij dit on-
derdeel verscheen Nefeli Bak-
ker niet aan de start, waardoor zij 
veel punten miste voor het eind-
klassement. Dankzij een snelle 
sprint van exact 8,00 sec eindig-
de zij met 492 punten op een 25e 
plaats, net achter Elise. 

Jongens
Met maar liefst negen sportieve 
jongens kon de strijd tussen de 
AKU atleten en de andere deel-
nemers van start gaan. Ook hier 
weer twee atleten die binnen de 
top 10 wisten te eindigen. Tim 
Taanman en Sem Rossing wer-
den 4e en 7e. Bij het versprin-
gen was Tim oppermachtig. Met 
een sprong van 3,41 meter was er 
niemand die bij hem in de buurt 
kwam. De nummer twee verloor 
met een verschil van 18 cm veel 
punten. Bij de 40 meter sprint liet 
Sem met een tijd van 7,25 sec  ne-
gentien jongens achter zich en 
behaalde hij een 4e plaats. Collin 
Röling en Jay van Kempen spron-
gen met één cm verschil dezelfde 
afstand op het verspringen. Col-
lin sprong 2,71 meter en Jay 2,72 
meter. De jongens eindigden op 
een 15e en 16e plaats. Zij werden 
op de voet gevolgd door Cian 
van Lammeren. Zijn 739 punten 
zijn mede behaald door zijn snel-
le tijd op de 40 m (7,65 sec)
Tobias Shore liet de bal neerko-
men op 13,10 meter en eindig-
de op een 18e plaats. Riff  Fuite, 
Sytse Knaap en Sebastiaan van 
der Schinkel werden 21e, 22e en 

23e. Riff  heeft helaas niet kunnen 
deelnemen aan het verspringen. 
Sytse en Sebastiaan behaalden 
op dit onderdeel een afstand van 
2,25 en 2,01 meter. 

Start
Bij de meisjes pupillen C ston-
den zeven deelneemsters klaar 
aan de start. Met een afstand 
van maar liefst 16.89 meter op 
het balwerpen en 2,96 meter bij 
het verspringen was het geen to-
tale verrassing dat Nynke Veen 
op het podium mocht verschij-
nen om haar bronzen medaille in 
ontvangst te nemen. Naast haar 
mocht Naomi Keteku een medail-
le voor haar prachtige 4e plaats in 
ontvangst nemen nadat zij met 
een tijd van 7,77 sec op de 40 me-
ter bijna het hele veld achter haal 
liet. Haar afstand met balwerpen 
was over de 15,00 meter. Er wer-
den meer mooie prestaties gele-
verd in deze categorie door Ab-
by Korver (14e), Julia Bronneman 
(16e), Marit Wiedijk (17e), Arantxa 
Ligtvoet (19e) en Zara Burgers 
(22e). Zo sprongen Abby, Ma-
rit en Julia ruim over de 2,00 me-
ter heen met verspringen, liep 
Arantxa een tijd van 8,89 sec op 
de 40 meter en wierp Zara de bal 
bijna 10,00 meter het veld in. 

Verbazing
Ook  bij de jongens mini pupil-
len werd een medaille uitge-
reikt. Liam Röling deed ieder-
een verbazen met zijn balwer-
pen en verspringen. Met een af-
stand van maar liefst 18,65 me-
ter op het balwerpen en 2,70 me-
ter met verspringen behaalde hij 
veel punten waardoor hij aan het 
einde van de dag op het middel-
ste podium mocht komen staan 
om de zilveren plak omgehangen 
te krijgen. Op een 8e en 9e plaats 
eindigde Ruben van Vliet en Roel 
Verlaan. Ruben was Roel iets te 
snel af op de 40 meter sprint, 
maar Roel wist de bal verder in 
het veld te werpen. Bij het ver-
springen waren de jongens erg 
aan elkaar gewaagd en sprongen 
ze met een verschil van 2 cm bei-
de over de 2,50 meter heen. Tim 
Solopchuk behaalde veel punten 
met een mooie worp van 12,90 

meter en eindigde op een 11e 
plaats. 

De jongste
De jongste deelneemsters wa-
ren te vinden bij de meisjes mi-
ni. Mahlet Perebooms eindigde 
heel knap in de top 10 op een 7e 
plaats met een puntenaantal van 
569. Zij wist de bal bijna 10,00 
meter het veld in te werpen. Jo-
sephine de jong behaalde een 
PR op het verspringen met een 
sprong van maar liefst 2,24 meter. 
Zij eindigde in totaal als 12e. Op 
plek 14 en 15 kwamen Evi Schoen 
en Rowan van Kempen. Evi wist 
tijdens haar debuut een mooie 
afstand van 8,37 neer te zetten 
op het balwerpen en Rowan wist 
als jongste van het hele veld een 
afstand van 1,77 meter te beha-
len bij het verspringen. Ook voor 
haar was dit een dik PR. Mila Weg-
brands sprong precies 10 cm ver-
der dan Rowan, maar kon door 
ziekte helaas niet deelnemen 
aan het balwerpen. Zij eindigde 
als 17e in het klassement. Alicia 
Verkerk werd 18e en maakte een 
sprong van 1,26 meter. 
Suus Hogenboom nam niet deel 
aan de meerkamp, maar wel aan 
de 600 meter en deed dit vol 
overtuiging. In haar serie werd 
ze, zelfs na een val in de laat-
ste honderd meter, eerste. Over-
al eindigde zij op een knappe 4e 
plaats.  AKU mag trots zijn op de-
ze mooie prestaties die de kinde-
ren met zoveel enthousiasme, fa-
natisme en plezier hebben we-
ten neer te zetten. Aangemoe-
digd door een groot publiek op 
deze zeer warme dag. De orga-
nisatie wil alle vrijwillige juryle-
den en ouders die hun hulp heb-
ben aangeboden deze dag ont-
zettend bedanken. Zonder deze 
hulp had deze wedstrijd niet zo 
goed kunnen verlopen.  Wij ma-
ken ons klaar voor het volgen-
de evenement dat op donderdag 
2 augustus zal plaatsvinden; De 
30e Kooijman Polderloop in de 
Kwakel, waar ook weer veel vrij-
willigers de handen uit de mou-
wen zullen steken. 

Kijk voor meer informatie op 
www.aku-uithoorn.nl 

Derde pupillencompetitie bij AKU groot succes 
met prachtige prestaties
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Klaverjasseizoen afgesloten
Vinkeveen – Het klaverjas sei-
zoen is afgesloten met gezellig 
eten, en prijsuitreiking.
Bij de eerste competitie van 10 
avonden werd An van der Meer 
met 49389 punten eerste. 2e, 
Maarten Roelvink met 47863 
punten. 3e, Mijnie Kleinveld met 
46899. Bij de tweede competitie 
werd Herman Mulckhuijse met 

50698 punten eerste. 2e, Ria Mat-
thiesen met 48145 punten. 3e, 
Riet Kok met 47721 punten.
Kampioen 2017 – 2018 werd Her-
man Mulckhuijse met 97369 pun-
ten. De marsenprijs was voor Riet 
Kok met 34 marsen. De nieuwe 
competitie begint dinsdag 2 ok-
tober, nieuwe kaartliefhebbers 
zijn van harte welkom.

De Ronde van de Waver
Regio - Op donderdag 9 augus-
tus 2018 wordt voor de 43ste 
maal tijdens het bekende Waver-
feest de hardloopwedstrijd ‘De 
Ronde van de Waver’ gehouden. 
Het parcours zal, zoals vanouds, 
worden uitgezet rondom het ri-
viertje de Waver, tussen de Stok-
kelaarsbrug en de Winkelbrug. De 
afstanden zijn voor junioren (t/m 
14 jaar) 2.7 km en voor de dames- 
en herensenioren en veteranen 
is er de keuze tussen 6.2 km. en 
12.5 km. Het parcours-record van 
De ronde van de Waver stamt nog 
steeds uit de vorige eeuw. De or-
ganisatie hoopt dit jaar op verbe-
tering; 
Heren 12,5 km: 41.38.3, Heren 6,2 
km: 19.33.9
Dames 12,5 km: 46.43.0, Dames 
6,2 km: 23.09.3

Inschrijving
De inschrijving vindt plaats tus-
sen 18:30 uur en 19:15 uur in de 

feesttent nabij het buurthuis ‘De 
Waver’ (Waver 10 te Ouderkerk 
aan de Amstel). De kosten voor 
deelname bedragen 5 euro voor 
senioren/veteranen en 2,50 euro 
voor junioren. De wedstrijd be-
gint om 19:30 uur. 
Medeweggebruikers wordt ver-
zocht rekening te houden met dit 
evenement en de aanwijzingen 
van de baancommissarissen strikt 
op te volgen. Na afloop zal de 
prijsuitreiking plaatsvinden in de 
feesttent. Tijdens de daarop vol-
gende gratis toegankelijke feest-
avond verzorgd ‘Disco ‘70’s – 80’s 
– 90’s’ de muziek. Voor toeschou-
wers en deelnemers is van 18.30-
22.00 uur in het bij de start/finish 
gelegen buurthuis de expositie 
’80 jaar Waverfeest’ te bezoeken.
Op Facebook heeft ‘De Ronde van 
de Waver 2018’ een evenement 
aangemaakt. Zie voor meer infor-
matie over het Waverfeest www.
waverfeest.nl.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 14 ju-
li werd  ter afsluiting van het ge-
hele seizoen een halve marathon 
in de Schutse gespeeld. Ondanks 
het warme weer waren er toch 
nog 40 kaartliefhebbers die hier-
aan meededen. Mede door spon-
soring van DUO-plant uit Amstel-
veen , en vanuit het winkelcen-
trum Zijdelwaard  Albert Heijn, 
Alexanderhoeve, Hulleman brood 
en banket, Keurslager Bader, Poe-
lier van Egmond, en Zeevishan-
del Volendam en de hulp van di-
verse vrijwilligers, werd deze dag 
een groot succes. Na acht speel-
rondes werd Gerrie Ruimschoot 
met 14247 punten de uiteinde-
lijke winnaar. Als tweede eindig-
de Gijs Brozius met 14066 punten 
terwijl To van der Meer met 13477 
punten beslag wist te leggen op 
de derde plaats. Alle drie wer-
den beloond met een waarde-
bon. Dit gold ook voor de plaat-
sen 4 t/m 13 zijnde Johan Zelden-
thuis, Hans Heere, Marian van Ge-
stel,  Mia Kenter, Jan de Kuijer, Do-
ra van der Steen, Joke Rietbroek, 
Corrie  van Bemmelen, Gerard 
Cordes en tot slot Piet Luijten. De 
poedelprijs was met 10294 pun-
ten voor Anneke Lebesque. Zij 
mocht hiervoor een aardigheid-
je in ontvangst nemen. De hoog-
ste ronde was deze dag met 2448 
punten voor Joke Rietbroek en 
Piet van Klaveren. De minste voor 
Egbert Verkerk en Anneke Lebes-
que met slechts 577 punten. Ver-
der ging niemand met lege han-

den naar huis. Alle dames ontvin-
gen een prachtig bloemenboeket 
en een doosje bonbons terwijl de 
heren een tas met allerlei lekker-
nijen in ontvangst mochten ne-
men. Al met al een zeer geslaag-
de dag en volgend seizoen weer 
voor herhaling vatbaar.

Ook werd deze dag de einduit-
slag van de reguliere competi-
tie seizoen 2017-2018 bekend 
gemaakt. Het totaal van de der-
tig hoogst gespeelde rondes 
gold hierbij als uitgangspunt. 
Winnaar werd Jan de Kuijer met 
199661 punten. Gerrie Ruim-
schoot werd  met 197841 pun-
ten tweede  en Richard van den 
Bergh met 197569 punten der-
de. Ook hier vielen de nummers 4 
t/m 13 in de prijzen. Dit waren in 
volgorde van de uitslag Gijs Bro-
zius, Gerrit Vink, Tinus Smit, Cor 
de Beer, Maus de Vries, Egbert 
Verkerk, Louis Franken , Piet Luij-
ten, Johan Zeldenthuis en als eni-
ge dame in dit gezelschap  Dora 
van der Steen. Aan al deze win-
naars werd een waardebon uit-
gereikt. Dit gold ook voor degene 
die het meeste aantal marsen be-
haalde. Dit werd Richard van den 
Bergh met in totaal 82 keer. Alle 
winnaars van harte proficiat.  Het 
seizoen 2018 – 2019  begint weer 
op donderdag 6 september uiter-
aard in de Schutse aan de Mero-
delaan 1 te Uithoorn. Aanvang 
20.00 uur. Ook dan is iedereen 
weer van harte welkom.

Uithoornse Reddingsbrigade
Zwembad om tot tropisch 
spelletjesparadijs

Uithoorn - Op donderdagavond 
19 juli j.l. hield de URB haar jaar-
lijkse spelletjesavond om de va-
kantie feestelijk in te luiden. De 
zwemmers wedijverden wie het 
best een zak met gewichten kon 
laten drijven, wie het handigste 
geblindeerd de hindernisbaan 
kon nemen en hoe hun groepje 
het snelst in en uit een opblaas-
boot kon komen. 
De jongere leden vulden, met be-
kertjes, om het hardst een pvc 
buis met gaten. Door hun goe-
de samenwerking met de water-
schepper en het dichtdrukken 

van de gaten door de rest van het 
team als heuse Hans Brinkers, kon 
het waterpeil stijgen tot de win-
nende hoogte van 32 cm. Ze lie-
pen ook nog een estafette in het 
ondiepe gedeelte van het bad in 
reuzelaarzen. Tegelijkertijd moes-
ten ze een pingpongballetje op 
hun lepel laten liggen. Dat was 
een echte uitdaging!

Vrij zwammen
Tenslotte was er tijd over om vrij 
te zwemmen en de avond is be-
sloten met een verkoelend ijsje 
voor alle leden van de Uithoornse 
Reddingsbrigade.De Uithoornse 
Reddingsbrigade houdt nu een 
zomerstop.Op donderdagavond 
op 6 september begint de URB 
weer met de wekelijkse lessen 
reddend zwemmen. In zwembad 
‘de Otter’  te Uithoorn van 18.30-
19.30 u.
Naast de techniek en theorie van 
het reddend zwemmen wordt er 
ook aan de conditie gewerkt.Er is 
plek voor nieuwe leden; dus houd 
je van zwemmen en wil je meer 
dan alleen baantjes trekken? Kom 
een proefles volgen op donder-
dagavond om 18.30 u.
Aanmelden kan via urb.ledenad-
ministratie@gmail.com

Vierde speelavond PvdA 
KroegKwis-competitie
Uithoorn - In een spannend ver-
lopen avond betoonde het team 
van ‘We rotzooien maar wat an’ 
zich het sterkst. Vanaf de eer-
ste ronde mengden ze zich in de 
strijd om de eerste plaats en ze 
wisten die uiteindelijk ook vast te 
houden.
In de vierde speelavond van de 
PvdA KroegKwis-competitie 2018 
streden negen teams – het team 
van ‘Ons Uithoorn’ moest verstek 
laten gaan – om de zege. In de 
eerste rondgang van twee keer 
tien vragen nam ‘PvdA Uithoorn’ 
de leiding, op de voet gevolgd 
door ‘We rotzooien maar wat an’ 
en ‘Klaver 5’. Na de vragenrondes 
drie en vier kwamen vier teams 
aan kop: ‘We rotzooien maar wat 
an’, ‘PvdA Uithoorn’, ‘Klaver 5’ en 
‘De Cliffhangers’. Vooral het laat-
ste team had in deze twee rondes 
goed gescoord. Vragenrondes vijf 
en zes waren een duidelijke prooi 
voor ‘We rotzooien maar wat an’, 
daardoor namen zij alleen de 
koppositie in. De voorsprong op 
de achtervolgers was echter maar 
klein. ‘PvdA Uithoorn’ volgde op 
twee punten en ‘Herstel Team 
2’ en ‘Hé een kasteel’ op drie. De 
laatste twee series vragen moes-
ten de doorslag geven. Ronde 
tien met de muziekfragmenten 
trad opnieuw op als scherprech-
ter. ‘Kwis(t) even niet’ en ‘We rot-
zooien maar wat an’ hielden el-

kaar hierin in evenwicht en be-
haalden elk de meeste punten. 
Daardoor kon het laatste team 
zijn voorsprong op de achtervol-
gers uitbreiden en toonde het 
zich de duidelijke winnaar van 
deze avond.

De volledige uitslag 
van deze avond:
1. ‘We rotzooien maar wat an’: 
68 punten; 2. ‘PvdA Uithoorn’: 64 
punten; 3. en 4. ‘Herbergh 1883’ 
en ‘Kwis(t) even niet’: 63 punten; 
5. en 6. ‘Herstel Team 2’ en ‘Klaver 
5’: 62 punten; 7. en 8. ‘Hé een kas-
teel’ en ‘De Cliffhangers’: 61 pun-
ten; 9. ‘Ik trap op mijn fietsje’: 55 
punten.

De tussenstand na vier 
van de zes avonden:
1. ‘PvdA Uithoorn’: 32 punten; 2. 
‘Herstel team 2’: 24,5 punten; 3. 
‘Kwis(t) even niet’: 21,5 punten; 
4. ‘Klaver 5’: 21 punten; 5. ‘Hé een 
kasteel’: 19,5 punten; 6. ‘We rot-
zooien maar wat an’: 16,5 pun-
ten; 7. ‘Ik trap op mijn fietsje’: 14,5 
punten; 8. ‘Herbergh 1883’: 13 
punten; 9. ‘Ons Uithoorn’: 12 pun-
ten; 10. ‘De Cliffhangers’: 8,5 pun-
ten.

De vijfde en zesde speelavond 
zijn op 19 september en 21 no-
vember in de Herbergh 1883 aan 
de Schans in Uithoorn.

Angelique liep voor het 
goede doel
Uithoorn - Angelique Hoetmer 
heeft samen met haar vader Fre-
do Hamer en Hugo Zweegman 
de Nijmeegse Vierdaagse gelo-
pen (4 x 40 kilometer).
Angelique woont in Uithoorn en 
heeft er net zoals vorig jaar een 
sponsoractie aan verbonden. Ze 
heeft gelopen voor De Beleving-
stuin van Ons Tweede Thuis waar 
ze al 17 jaar werkt. Vorig jaar is er 
een bedrag van 3100 euro ge-
sponsord.
Daarvan heeft ze een muziekbol 
voor de tuin kunnen kopen.
Om de tuin compleet te maken 
heeft ze besloten om dit jaar weer 
te lopen voor Ons Tweede Thuis.
Dit jaar heeft ze een totaal bedrag 
van 5260 euro opgehaald.
4510 euro sponsorgeld dat op de 
site van de Vierdaagse staat en 
750 euro van de Sinterklaasaktie 
Uithoorn. Met dit bedrag kunnen 

er nog diverse attributen gekocht 
worden om van de tuin een echte 
Belevingstuin te maken.

In memoriam Cor Hendrix
Uithoorn - Bestuur en leden van 
de Bridge Vereniging De Kwa-
kel werden dit weekend overval-
len door het trieste nieuws dat 
Cor Hendrix op donderdag 19 ju-
li plotseling is overleden. Dat dit 
uitgerekend op een donderdag 
gebeurde kan bijna geen toeval 
zijn. De donderdag was immers 
de dag waar Cor jarenlang el-
ke  week naar toeleefde en werk-
te om de wekelijkse bridgeavond 
van ‘zijn BVK’ in goede banen te 
leiden. Tot het begin van het af-
gelopen seizoen was Cor de drij-
vende kracht van de Wedstrijd 
Kommissie (WEKO) die met an-
dere vrijwilligers zorgde voor een 
veelal vlekkeloos verloop van de 
avonden. Hij was echter de spil 
van de organisatie. Hij regelde in-
vallers, was arbiter en was ook de-
gene die de uitslagen verzorgde 
en voor las.
Met de introductie van de ‘Bridge-
mates’, waarmee via de computer 
de uitslagen van de speelvonden 
veel sneller dan voorheen be-
schikbaar kwamen was Cor he-
lemaal in zijn element. Nu is dat 
voor iedereen gesneden koek, 
maar in de begintijd was Cor de 
man die de kinderziektes van 
het systeem oploste. In verband 
met zijn langzaam afnemende 
gezondheid moest hij met pijn 
in het hart zijn activiteiten lang-
zaam aan anderen overdragen, 
maar hij bleef beschikbaar voor 
hand- en spandiensten en bleef 
zo lang mogelijk zelf nog spelen. 
De BVK verliest in Cor niet alleen 
een markant, maar bovenal een 
zeer geliefd lid. In het bericht-

je aan een aantal leden over zijn 
overlijden werd gesproken over 
‘Onze Cor’ en die 2 woorden zeg-
gen genoeg.  

Kofferbridge 
Niet alleen bij de BVK laat Cor 
een grote leegte achter. Hij was 
immers ook bij een aantal ande-
re Uithoornse verenigingen een 
gezien lid. Daarnaast organiseer-
de hij jarenlang in de loop van 
het seizoen regelmatig een open 
drive op de zondagmiddag in 
Dorpshuis de Quakel, waar hij zelf 
zorgde voor hapjes en drankjes 
en waar hij zich de complimenten 
van de deelnemers graag liet wel-
gevallen. 
Ook introduceerde hij in Uithoorn 
het fenomeen  ‘Kofferbridge’, 
waardoor paren thuis tegen el-
kaar  konden spelen middels een 
koffer met 24 spellen daarin. Die 
koffer ging daarna naar 10 of 12 
andere adressen  waar men de-
zelfde spellen speelde, waardoor 
er toch een wedstrijdelement  
per koffer was ingebouwd. Er wa-
ren meerdere koffers in omloop 
en aan het eind van het seizoen 
werden de per koffer best scoren-
de paren  uitgenodigd voor een 
slotdrive.
Bridgend Uithoorn zal vanaf 19 
juli 2018 niet meer hetzelfde zijn.
De BVK is Cor ontzettend veel 
dank verschuldigd voor zijn niet 
aflatende inzet en zijn betrokken-
heid , maar bovenal verliezen wij 
in Cor een bijzondere ,maar voor-
al innemende persoonlijkheid , 
die wij ontzettend zullen missen.   
Jaap Verhoef

30e editie Kooijman 
Polderloop
Regio - Donderdag 2 augustus 
wordt voor de 30e keer het loop-
evenement ´De Kooijman Pol-
derloop´ in de Kwakel gehou-
den. Ook na 30 jaar mag de pol-
derloop zich nog steeds op  een 
grote belangstelling verheugen. 
Er zijn weinig regionale avond-
lopen die in de vakantieperiode 
800 à 900 lopers aan de start kun-
nen verwelkomen.
Naast de vele deelnemers op de 
4 en 10 kilometer doen bijna al-
le Kwakelse kinderen vanaf 3 jaar 
mee aan de 1 kilometer, de laat-
ste jaren zijn dat er meer dan 200.
Ook dit jaar krijgt elke deelnemer 
aan de 1 km een mooie medaille 
en een ijsje na afloop.

Extra taarten 
I.v.m. het 30-jarige jubileum heeft 
de organisatie besloten om elke 
30e loper die over de finish komt 
een taart te geven, zowel op de 4 
als op de 10 kilometer. Dat bete-
kent dat op deze avond ongeveer 
25 taarten worden uitgedeeld. 
Daarnaast krijgen de eerstaanko-
mende Kwakelse dame en heer 
een grote taart.

Rien Röling
Tijdens de vierdaagse van Nijme-
gen hoor je regelmatig dat wan-
delaars voor de 10e of 25e keer 
meedoen aan dit wandelevene-

ment. De Polderloop heeft ook 
een bijzondere deelnemer, Kwa-
kelaar Rien Roling heeft aan al-
le edities meegedaan en doet 
dus dit jaar voor de 30e keer mee 
aan de polderloop, een geweldi-
ge prestatie. Rien heeft een meer 
dan 15 jaar een kwekerij gehad in 
Noordse Hoek waar hij ook woon-
de en ook toen kwam hij elk jaar 
naar de Kwakel om aan de start 
van de 10 kilometer te verschij-
nen. Sinds twee jaar woont hij 
weer in de Kwakel en zal uiteraard 
ook dit jaar weer starten.

Programma
De polderloop zal ook dit jaar 
weer starten met de G-run. De 
meesten van hen hebben elke 
week hard getraind bij AKU en 
zullen dus goed voorbereid aan 
de start verschijnen.
18.30 u:  start G-run
19.00 u.: start 1 km voor kinderen 
t/m 12 jaar
19.15 u.: start 4 kilometer
20.00 u.: start 10 kilometer
Het feestcomité en atletiekver-
eniging AKU zullen ook nu weer 
garant staan voor een goede or-
ganisatie en verloop van de Kooij-
man Polderloop.

Voor meer informatie: www.aku-
uithoorn.nl en www.polderfeest.
nl



Stilstand en vooruitgang 
in Tour de Kwakel
De Kwakel - Waar het klassement 
in de Tour de France afgelopen 
week flink op zijn kop werd ge-
zet, bleef het in De Kwakel rus-
tig. Op de tweede rustdag deze 
Tour hangen bijna alle truien om 
dezelfde schouders als een week 
eerder.
Ton Vlasman leidt nog steeds zo-
wel het algemeen als extra pun-
ten klassement en Sebastiaan Ho-
fer het jongerenklassement. Als 
tweede in de rangschikking van 
de extra punten draagt Paul nog 
steeds het rood.
Het was een week waarin de pun-
ten schaars waren. Zeker in de zo-
genaamde konijnenetappes, rit-
ten waarin de vluchters voor de 
ritzege strijden.
Toch zijn er altijd weer een paar 
goochelaars met een hoge hoed. 
Dinsdag was dat John van der 
Hulst. Hij wist te voorspellen dat 
Alaphillipe de etappe zou winnen 
en scoorde daarmee 8 punten, 
zo’n 5 punten meer dan de rest. 
Zaterdag was het Marco Pouw die 
met 8 punten een flinke sprong in 
het klassement maakte.
Mede dankzij zijn gouden lap 
zorgde John er voor dat er dan 
toch nog een trui van schouder 
wisselde deze week, de grijze 
trui. Of beter gezegd de Co Vlas-
man trui. Vanwege zijn verdien-
ste voor de Tour de Kwakel meen-
de de Tourdirectie de prijs voor 
de beste renner boven de 55 jaar 

te vernoemen naar Co. Nadat hij 
een grijze trui in ontvangst had 
genomen, liet Co in een interview 
op Rick FM weten verheugd te 
zijn met dit eerbetoon.

Kans
De kans is groot dat de eerste 
Co Vlasman prijs naar zijn broer 
Ton gaat. In dit klassement staat 
Ton immers 9 punten voor op 
zijn naaste concurrenten John 
van der Hulst en Marjo Plasme-
ijer. Laatsgenoemde voert op 
haar beurt het klassement voor 
de beste vrouw aan en het klas-
sement van de familie Plasmeijer. 
Een familie die dit jaar verrassend 
goed presteert.
Marjo en zoon Bas lijken te profi-
teren van  de onnavolgbare wis-
kundige capaciteiten van vader 
Ron. Zijn statistische 50/50 algo-
ritme heeft al heel wat wenkbrau-
wen in het Tourhome doen fron-
sen, maar pakt vooralsnog goed 
uit.
De gele petten voor de bes-
te ploeg zijn in het bezit van de 
ploeg Ventiel van kopman Rob 
van den Berg. Oud Tourwinnaar 
Rob wist mede dankzij het juist 
voorspellen van de top 5 (!) van 
etappe 13 een flinke sprong in 
het klassement te maken. In zijn 
kielzog nam hij ploeggenoten 
Gerard van Dam, Frank van Dijk, 
Jeroen Könst en Arnoud van der 
Knaap mee. Samen verdedigen 

Zomerbridge De Legmeer 
evenaart record
Uithoorn - Met twee en vijftig pa-
ren staat de deelname aan het zo-
merbridge 2018 nu al op gelijke 
hoogte met het hoogste aantal 
op een avond ooit. Vandaar dat er 
in vier lijnen werd gespeeld, wat 
voor de accommodatie geen en-
kel probleem vormde. In de ster-
ke A-lijn met zestien paren was 

de winst voor Joop van Delft & 
Frans Kaandorp met 57,74%. Jos 
Hillegers & Jan de Jong pakten 
met 56,55% het tweede paar fles-
sen wijn en snoepten die prijs dus 
net af van Johan Le Febre & Wim 
Slijkoord die met 56,25% nipt 
derde werden. Ben ten Brink & 
Jan Bronkhorst moesten het met 

Mooie start vrijdagavond-
cyclus petanque
De Kwakel - De 23e editie van de 
Vrijdagavondcyclus werd onder 
schitterende weersomstandighe-
den gespeeld en daardoor ook in 
de sfeer, die bij petanque hoort.
34 doubletten hadden zich inge-
schreven, waaronder acht equi-
pes van de organiserende vereni-
ging Boule Union Thamen. Zoals 
gebruikelijk werd er volgens het 
Zwitsers systeem gespeeld, wat 
inhield dat winnaars steeds te-
gen winnaar speelden en verlie-
zers tegen verliezers. Dit is voor 
een toernooi eigenlijk het meest 
eerlijke systeem, want uiteinde-
lijk komt tegen tegenstanders 
van een gelijk niveau uit.
Het deelnemersveld kende een 
aantal zeer sterke equipes, waar-
onder voormalige winnaars. Ge-
lukkig waren er dit jaar ook ver-
schillende deelnemers, die voor 
het eerst deelnamen.
Na de drie speelronden werd de 
stand opgemaakt op basis van 
het aantal gewonnen partijen en 
het puntensaldo. Voor de acht 
beste equipes waren er dagprij-
zen. De eerste plaats ging naar de 
totaalwinnaars van 2016 en 2017 

De equipe Davey Kooiman/Mar-
cel van Nieuwenhuizen.
De equipes van Boule Union Tha-
men hadden geen topavond met 
uitzondering van de equipe Jelle 
Pekelharing/Michiel Buchner, die 
de laatste partij van de nummer 
drie verloren waardoor ze op de 
zevende plaats eindigden.

De top acht na de 
eerste speelavond:
1. Davey Kooiman/
 Marcel v Nieuwenhuizen 36 
2 Dennis Bakker/Teun v Oijen 35 
3 Kees en Jikke Rakers 27 
4 Michael Voorn/
 Milan Saunier 22 
5 Peter Dijkman/Leo Thijssen 13 
6 Erik v/d Sluys/Eugène Farez 18 
7 Jelle Pekelharing/
 Michiel Buchner 9 
8 Tom Toonen/
 Thomas v Drunen Littel 9 

De afsluitende speelronde vindt 
plaats op vrijdag 27 juli aanstaan-
de, aanvang 19.30 uur.
Dan zal bepaald worden wie er 
naast de dagprijzen ook in de top 
drie over twee avonden eindigen.

Tweede plaats voor Bas de 
Bruin bij NK mountainbikeen
Uithoorn - UWTC lid Bas de Bruin 
pakte op zaterdag 21 juli bij het 
NK mountainbiken in Apeldoorn 
de zilveren medaille bij de mas-
ters 30+. Naast mooie klasserin-
gen bij de cyclocross en mtb wist 
Bas ook onlangs op de weg een 
tweede plaats te behalen. 

Tour de Mont Blanc
Zaterdag 21 juli waagde UWTC 
lid Bart de Veer zich samen met 
Niels Ruijter aan de Tour de Mont 
Blanc. Een prestatietocht van 330 
km’s met 8000 hoogtemeters 
door Frankrijk, Zwitserland en Ita-
lië. Ruim 600 deelnemers van 30 

nationaliteiten hadden zich hier-
voor ingeschreven. Om 05.00 uur 
in de ochtend werden de deel-
nemers weggeschoten en reden 
dus het eerste stuk in het don-
ker.  Bart en Niels kwamen om 
even over 19.00 uur over de eind-
streep heen en wisten deze mon-
stertocht in 14 uur en 2 minuten 
te volbrengen. Zij waren hiermee 
de 36e en 37e renner die de finish 
haalden. De laatste renner die de 
tocht volbracht kwam na 19 uur 
en 50 minuten over de streep.

Zege voor Lorena in de 
BeNe ladies Tour
Lorena Wiebes uit Mjdrecht heeft 
etappe 2A van de BeNe Ladies 
Tour op haar naam geschreven. 
De 19-jarige Nederlandse sprint-
ster van Parkhotel Valkenburg 
versloeg na een 98,3 kilometer 
lange etappe in Sint-Laureins Jo-
lien D’Hoore en Emma White in 
de massaspurt. Marianne Vos, die 
vrijdag al de etappe naar Merel-
beke op haar naam schreef, blijft 
leidster in de Nederlandse etap-
pekoers. Het is voor de piepjon-
ge Wiebes alweer haar vierde ze-
ge van het seizoen. Eerder op het 
jaar won ze de Rabobank 7-Dor-
penomloop Aalburg, de Salver-
da Omloop van de IJsseldelta en 
de GP Sofie Goos. Ook eindigde 
ze als negende op het voorbije 
NK op de weg. (bron: www.wiel-
erflits.nl) 

Uw kostbaarheden zijn goud waard!

Ook u heeft kostbaarheden in huis. Misschien wel veel meer dan 
u denkt. Een paar oude munten, bankbiljetten of een diamant 
bijvoorbeeld. Of een doosje met sieraden zoals een ketting, een 
ring of een horloge. Laat uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend 
beoordelen door een specialist van Goudwisselkantoor. Dan ontdekt u 
of uw kostbaarheden goud waard zijn. Als u deze zou willen verkopen 
betalen wij u ook nog eens een reële prijs.

Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:

Goud ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Zilver ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Munten ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Sieraden, diamanten en horloges ✔ ✔ ✔ ✔

Oude bankbiljetten ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Postzegels ✔ ✔ ✔

Antiek speelgoed ✔ ✔ ✔

Inkoop Verkoop Veiling Beleggen TaxatieVerpanden

Meer dan 70 locaties 

in Nederland en België!

Kantoor Uithoorn 
t.h.v. Coop supermarkt
Prinses Irenelaan, 1421 AN Uithoorn
uithoorn@goudwisselkantoor.nl

Openingstijden
Elke zaterdag van 10.00 - 16.30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Goudwisselkantoor is eigendom van 
familie De Ruiter en heeft ruim 25 jaar expertise!Uw kostbaarheden zijn goud waard!

zij een voorsprong van 4 punten 
op de ploegen Buitenblad en Ba-
gagedrager. Komende week zul-
len de klassementen en truien in 
Frankrijk en De Kwakel in een de-
finitieve plooi vallen. Zal Geraint 
Thomas viervoudig Tourwinnaar 
Chris Froome achter zich weten 
te houden? Zal Ton Vlasman vier-
voudig Tourwinnaar Eric Zethof 
achter zich weten te houden? De 
spanning zal om te snijden zijn.

Algemeen klassement 
na 14e etappe

Ton Vlasman 108
Eric Zethof 105
Nick Verlaan 103
Sebastiaan Hofer 103
Rob van der Berg 102

Rode trui
Ton Vlasman 24
Paul Hogerwerf 24
Nick Verlaan 23

Ploegenklassement
Ventiel 321
Buitenblad 317
Bagagedrager 317

55,65% als vierde ook alleen met 
de, zeker niet geringe, eer doen 
evenals Gerard van Beek & Rina 
de Jong, die met hun 55,36% vijf-
de werden. De top zat dus met 
een verschil van nog geen twee 
en een half procent erg dicht bij 
elkaar. In de B-lijn scoorden Dies 
Bouterse & Carla Dijkman een 
zestiger van 62,80% en werden 
daar duidelijk eerste en het beste 
paar van de avond mee. De twee-
de plek was hier voor Jan Koek & 
Corry Twaalfhoven die op 59,23% 
uitkwamen, waarna Cobie Bruine 
de Bruin & Ada van Maarseveen 
derde werden met 57,44%. 
Mieke van den Akker & Lijnie 
Timmer bleven Gijs de Ruiter & 
Wies Gloudemans, met 55,36 en 
53,27% als vierde en vijfde van 
de B-top, wat ruimer voor. In de 
C-lijn verdienden Elisabeth van 
den Berg & Maarten Breggeman 
met 60,42% als eerste, nu hun 
flessen wijn wel verdiend! Ger-
da Ruygrok & Ger Wiersma kwa-
men hier dichtbij met 59,38% 
als tweede paar, waarna de rest 
op wat grotere afstand volg-
de. Van deze groep werden John 
van Diemen & Ria Verkerk derde 
met 55,21% en deelden Jeanet 

Vermeij & Cathy Troost de vier-
de en vijfde plaats met An Gre-
ven & Joyce Udema met voor al-
len 54,17%. In de D-lijn een suc-
ces voor beginnend bridger Anja 
Brugman en  André Langendonk, 
die met een prima 61,30% eer-
ste werden. Voor Ineke Koek & El-
len van der Toorn was de 60,87% 
dus net niet genoeg voor de top, 
maar evengoed een uitstekend 
resultaat. Jannie Aarsman & Ma-
rijke Knibbe werden met 56,88% 
derde en Wim Harding haalde 
met grote steun van Debora van 
Zantwijk met 55,63% ook het 
streeknieuws. De chocolade als 
“prikprijs” was echter voor Adrie 
& Ko Bijlsma, die met 52,24% als 
vijfde zo het dichtst bij de hier-
voor als meetpunt bedachte vijf-
tig procent kwamen. Wilt u de hit-
te ontvluchten, kom dan kaarten 
in het koele onvolprezen weer-
bestendige Dans & Partycentrum 
Colijn aan de Industrieweg 20 te 
Uithoorn. Elke woensdagavond 
tot en met 29 augustus vanaf 
19.45 uur. Inschrijven kan per e-
mail: gerdaschavemaker@live.nl, 
telefoon 06-83371540 of tussen 
19.15 en 19.30 uur in de zaal voor 
de som van €6,- per paar.

Veteranen
De veteranen van de UWTC Leen 
Blom, Ben de Bruin John Tromp 
en Guus Zantingh hebben het af-
gelopen weekend volop gekoerst. 
Zaterdag 21juli stonden de ren-
ners aan de start in Alphen aan de 
Rijn. Bij de 69+ kwam na ¾ koers 
een kopgroep van 4 renners met 
daarbij Guus Zantingh.
De groep werkte goed samen en 
bouwde een ruime voorsprong 
en met nog 2 ronden te gaan ont-
snapte Hans van Bavel uit Sint An-
thonis uit de kopgroep en won de 
wedstrijd.
Guus Zantingh uit Mijdrecht won 
de spurt voor de tweede plaats. 
Leen Blom eindigde als 14e.
Bij de 60+ werden veel pogingen 
ondernomen om uit het peloton 
te ontsnappen maar het duurde 
tot 7 ronden voor het einde dat 
Henri Spijker uit Den Haag weer 
een poging waagde en een voor-
sprong nam en de wedstrijd won 
voor Hans Lap uit Hendrik Ido 

Ambacht en 3e Rinus Cerfontaine 
uit Amsterdam. John Tromp ein-
digde als 6e
Zondag 22 juli waren de UWTC 
renners naar Achterveld afge-
reisd om in de ronde van Achter-
veld te starten op een mooi stra-
tenparcours. In de wedstrijd voor 
de 69+ ontstond een kopgroep 
van 4 renners met nog 12 ronden 
te gaan en daarbij Guus Zantingh.
Zij werden niet meer achterhaald 
door het peloton.

De wedstrijd werd gewonnen 
door Hans Van Bavel en 2e werd 
Guus Zantingh. Leen Blom finish-
te als 12e. Bij de 60+ was al vroeg 
een kopgroep van drie renners 
onder aanvoering van Bert Bakker 
en zij bouwden een ruime voor-
sprong op. Bert Bakker uit Zaan-
dam demarreerde met nog 10 
ronden te gaan uit de kopgroep 
en won de wedstrijd 2e werd Arie 
Blomberg uit Keldichem. Ben de 
Bruin eindigde als 9e.






