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Harley Davidson weekend in
Uithoorn weer groot succes
Uithoorn – Zaterdag en zondag jl.
was het een komen en gaan van de
honderden prachtige motoren in
Uithoorn. Zoals ieder jaar had Nol
van Drinken en Zo, nu met sponsoring van Schijf, Huub van Vliet, Millenaar Makelaardij, Retief, Tornado Design, Millenaar Installateurs,
RO Automaten, GPA Nederland en
Martins Smartshop weer een fantastisch Harley-weekend georganiseerd. Op zaterdag was er de Ride
out en ’s avonds een barbecue en
zondag was de gehele Wilhelminakade gereserveerd voor de Harley’s. Honderden motorliefhebbers
waren er op af gekomen. Jong en
oud genoten volop. Wat wil je ook
nog meer: mooi weer en alle soorten
motoren en accessoires waren er te
bezichtigen.
Voor een fotoverslag, zie pagina 2.

Vijftig jaar
Het wordt nog onbegrijpelijker als
je de brief verder leest. Bijna iedereen dacht dat het kerkbestuur deze begraafplaats wilde ontmantelen
om de grond te verkopen en te laten
bouwen. Dat zouden ze misschien
wel willen, maar dat kunnen en mo-

voor/tegen

Ik ben
de sluiting van het
kerkhof aan het Zijdelveld in Uithoorn omdat
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gen ze niet. In hun brief schrijven
ze namelijk ook: “Na sluiting dient
de begraafplaats gedurende 20 jaar
onaangeroerd te blijven liggen. Ruiming van graven waarvan de rechten
zijn vervallen is wel mogelijk. Na 20
jaar mag de grond van een graf gedurende 10 jaar slechts voor bezaaiing of beplanting worden gebruikt,
mits niet dieper dan 50 centimeter
wordt gegraven. Graven waarop nog
grafrechten rusten en waarvan in het
onderhoud behoorlijk wordt voorzien, moeten altijd onaangeroerd

ZWEMMEN:

waterplezier voor iedereen!
dit kan de hele zomervakantie in zwembad
‘’de Waterlelie’’ in Aalsmeer
(binnen-en buitenbaden)
Kijk naar www.esa-aalsmeer.nl
Of vraag naar openingstijden folder 0297-322022
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Nabestaandengroep heeft bezwaar
aangetekend bij Gedeputeerde Staten
benden heeft te kennen te geven dat
zij het grafrecht niet wensen te verlengen. Van deze graven worden de
grafsteen en grafbeplanting verwijderd. Het is dus zeker niet zo dat alle
grafstenen worden verwijderd”, aldus
de brief.
Waarom dan het kerkhof ontmantelen? Als er nog diverse graven blijven, en zoals uit de (nu reeds 130
reacties) blijkt dat men het kerkhof
graag zo wil behouden als rustpunt
in de gemeente en respect voor de
doden, laat het dan gewoon zo het
nu is.

Locatie: tegenover het gemeentehuis

gaat u voor
goedkoop of kiest
u voor kwaliteit?

Onvoorstelbaar veel reacties op artikel sluiting kerkhof

Uithoorn – De nabestaandengroep,
die vecht tot behoud van het kerkhof, heeft maandag jl. officieel bezwaar aangetekend tegen de sluiting van dit kerkhof bij Gedeputeerde Staten (lees hun ‘Reactie van een
Lezer’ elders in deze krant). In een
schriftelijke reactie (zie Reactie van
een Lezer) heeft het kerkbestuur zijn
visie gegeven over het sluiten van
het kerkhof, het verwijderen van de
grafstenen en het later ruimen van
de graven. Als u dat leest dan snapt
u waarschijnlijk, evenals wij, helemaal niet meer dat het kerkbestuur
en het Bisdom dit plan willen doorzetten. In hun brief schrijven ze namelijk: “Op de begraafplaats zijn nog
diverse graven aanwezig waarop nog
grafrechten rusten. Bovendien zijn er
rechthebbenden die te kennen hebben gegeven dat zij het grafrecht
willen verlengen. Deze graven blijven
in stand. Een deel van de rechtheb-

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

worden gelaten tot het tijdstip waarop dat recht vervalt. Pas 50 jaar na
sluiting (ja, u leest het goed, 50 jaar,
red), dus in 2059, vervalt de bestemming van de begraafplaats en kan de
locatie een andere bestemming krijgen”, aldus de brief. Mensen, waar
hebben we het dan over. Laat die begraafplaats gewoon in tact. Ook de
graven waarvan de rechten zijn verlopen.
Diverse nabestaanden van deze zogenaamde graven waarvan de rechten zijn verlopen hebben aangegeven

BezorGer/ster

Wil je Wat Bijverdienen? en heB je op
WoensdaGmiddaG tijd, Bel dan met

0251674433

(vraaG naar marco of roGier)

Lutz:
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vr
9-18 uur
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9-17 uur
Herenweg 45, 3645 de vinkeveen, t: 0297 21 21 21, www.Lutz.nL

dat zij het graag willen verlengen.
Het gehele kerkhof wordt geweldig
goed onderhouden, door vrijwilligers,
dat kost het kerkbestuur niets.
Bezwaar maken
Ook staat er in de brief dat het kerkbestuur zijn plannen op 4 juni jl. heeft
bekendgemaakt bij het gemeentebestuur. “Belanghebbenden die het niet
eens zijn met het besluit tot sluiting
van de begraafplaats kunnen tegen

dit besluit in beroep bij Gedeputeerde Staten”, aldus de brief. Dus mensen, bent u tegen sluiting laat u horen. Vul onderstaande bon in en stuur
deze naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 AM
Mijdrecht of stuur een mailtje naar
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Niet anoniem daar hebben we niets
aan. Lees elders in deze krant diverse reacties van verontwaardigde burgers.
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Jaarlijkse Harley Davidson Day
in Uithoorn wederom een groot succes
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Onvoorstelbaar veel reacties op artikel sluiting kerkhof

Leeghalen kerkhof Zijdelveld nu nog onbegrijpelijker
Vervolg van de voorpagina
Uithoorn /De Ronde Venen - Onvoorstelbaar hoeveel reacties we in een week hebben ontvangen op de actie ‘moet het kerkhof aan Zijdelveld blijven, ja of nee’. Woensdagmiddag is de krant uitgekomen en tot en
met zondag, dus in vier dagen tijd, ontvingen we maar liefst 131 reacties. 63 met de
post, met een ingevulde bon uit de krant en
maar liefst 68 per mail. Allemaal van mensen
die willen dat deze begraafplaats gewoon in
tact blijft. Het is onmogelijk om alle reacties
te plaatsen, maar we zullen er zoveel mogelijk, soms delen ervan, plaatsen:
“Het is verbijsterend, dit nieuws. Wat een
achterbakse smerige actie van dit kerkbestuur. Waar zijn deze mensen in godsnaam
mee bezig? Is het weer het geld, waar het
om draait. Beschamend. Laat dit mooie historische stukje grond waar mensen hun laatste rust hebben gevonden in waarde.
Dit kerkhof hoort bij Uithoorn, zijn bewoners
en omwonenden. Mijn opa en oma en meerdere familieleden liggen hier. Ik hoop dat dat
nog heel lang zo mag blijven. Ik schrijf dit
ook namens mijn vele neven, nichten, ooms
en tantes, die verdeeld over Nederland wonen. Zij hebben dit nieuws via via vernomen
en zijn geschokt en zeer tegen deze plannen”, aldus Gertruud Smit uit Uithoorn.

Weinig betrokkenheid
“Wij zijn tegen sluiting van dit kerkhof. Het
moet een plek blijven waar nabestaanden
de overledenen kunnen blijven bezoeken. Er
wordt door dit kerkbestuur totaal geen alternatief gegeven of een kleine (tijds)verlening
om het graf te laten ruimen. Het getuigt van
weinig betrokkenheid. Is er totaal geen goede reden voor dit kerkbestuur om dit kerkhof
te sluiten behalve alleen maar geld, waarbij
ze over enkele tientallen jaren honderdduizenden euro’s kunnen vangen voor de grond
en de komende tien jaar nog voor honderdduizenden euro’s aan exorbitante hoge grafrechten (waarbij de grafrechten vele malen
hoger liggen dan in de omliggende gemeenten en zelfs de andere begraafplaats in Uithoorn. Ook het onderhoud kost ze vrijwel
niets, omdat dat allemaal door vrijwilligers
gedaan wordt. Er is destijds, zonder dat er
goed gecommuniceerd is, bepaald in 1971
om geen grafrechten op de begraafplaats
meer toe te kennen, o.a. door indertijd gestegen grondwater. Dat lijkt me nu überhaupt geen probleem meer.
Kortom, een vrij eenzijdige beslissing van
de kerk waarbij het maar om een ding gaat:
geld”, aldus J.C.A. Hazes en W.E.M. van
Bruggen uit Uithoorn.

Onmenselijk
Ilonka den Oude schrijft: “Ik ben tegen slui-

ting, omdat wij de mensen die Uithoorn
hebben opgebouwd moeten eren en dat
doe je niet door hun graven te ruimen.”
Rob Bunschoten: “Ik ben tegen, omdat mijn
opa Martinus Hendrikus Bunschoten en
mijn oma Johanna Cornelia Bunschotenvan der Meer daar begraven liggen.”
J van Wijngaart: “Ik ben tegen, omdat het
een monumentje is van rust en vrede. Laat
dat zo blijven.”
Joke Klijn van der Laan schrijft: “De reden
dat wij willen dat het blijft is dat niet zolang
geleden er op de nieuwe begraafplaats ook
graven geruimd zijn, waaronder het graf van
mijn oudste zus. Ik heb geprobeerd het tegen te houden, maar daar was geen sprake
van, zelfs niet als wij er voor betaalden.
Het heeft mij erg aangegrepen en voor
mijn moeder was het vreselijk. Zij ging om
de week naar het graf van mijn zus en van
mijn vader. Ze zette er dan altijd kaarsjes
en bloemen neer. Ze gaat nu nog, maar alleen naar het graf van mijn vader. Mijn zus
is er niet meer.
Nu heb ik ook nog een broertje en een zusje op de oude begraafplaats liggen. Ze hebben wel geen eigen steen, daar was toen
geen geld voor, maar ze liggen beiden vlak
bij het kindje van Van Gasteren.

Ik hoop niet dat mijn moeder hoeft mee te
maken dat ook die grafjes geruimd worden.
Dat is onmenselijk en voor een moeder niet
te dragen.”
Paula Schulte: “Ik reageer op de boodschap
en het goede artikel in de Nieuwe Meerbode over het kerkhof. Ik vind het een schande dat het bisdom voornemens is het kerkhof te ruimen. Dit moet behouden worden.
Als stilteplek met respect voor het leven, de
dood en het menselijk bestaan daarin. Ik
vind dat de gemeente Uithoorn haar stem
moet laten horen in het behoud van dit historisch erfgoed.”
B. Tenger: “Ofschoon ik geen lid van de
R.-K. kerk ben, zit ik toch geregeld op deze lieflijke begraafplaats om weer helemaal
tot mezelf te komen in de rust en vrede die
daar heersen. Een plek als deze is broodnodig in deze hectische tijd.”
Annet Roelofse-Samson: “Wij zijn fel tegen
de ruiming. Mijn opa ligt daar begraven en
zijn dochtertje. Mijn oma kon niet begraven worden bij haar man en kind, maar er
leven nog zeven kinderen. Die moeten als
zij dat willen naar hun vader en hun zusje kunnen.
Nergens voor nodig om dit te verstoren.
Laat de doden met rust.”

Toevallig
Nicole van Schaick uit Amsterdam schrijft:
“Ik ben tegen, omdat mijn opa, zijn tweede
vrouw, mijn zusje, een neefje en een nichtje daar begraven liggen. Via mijn tante, die
de begraafplaats wat vaker bezoekt dan
ik, hoorde ik dat alleen voor mijn opa nog
een verlening van tien jaar kan worden verkregen tegen betaling van 1200 euro. Zelf
woon ik in Amsterdam maar las toevallig de
Nieuwe Meerbode bij een bezoek aan mijn
moeder in Het Hoge Heem en was echt onprettig verrast maar ook blij dat de Nieuwe
Meerbode een mogelijkheid biedt om een
proteststem te laten horen.”
Familie Dukker: “Ons inziens zou dit goed
verzorgde kerkhof nog minstens 10 jaar
open moeten blijven en dan in goed overleg afbouwen. Wij weten dat van een familie
in Nieuw Vennep de beide ouders op deze
begraafplaats begraven zijn. Zij zijn tot eind
augustus op vakantie en kunnen hierdoor
nergens op reageren.”
En zo gaat het maar door en gaat het maar
door. Heeft u nog niet gereageerd, kijk op
de voorpagina van deze krant en vul de bon
in. Of stuur een mailtje naar:
redactiemijdrecht@meerbode.nl.
Hoe meer reacties hoe meer kans dat dit
kerkhof misschien bewaard kan blijven.
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Jeu de boules

Eerste Vrijdagavondcyclus
succesvol afgesloten
Uithoorn - Vrijdag 24 juli werd de
tweede en laatste avond van de
vrijdagavondcyclus bij Boule Union Thamen gespeeld. De tweede
avond telde, mede door de start van
de bouwvak, iets minder deelnemers. Ditmaal hadden 30 doubletten ingeschreven. Twee minder dus
dan de eerste avond, maar wel achttien equipes, die aan beide avonden
deelnamen.
Nu is de deelname van dertig equipes voor de wedstrijdleider wat bewerkelijker bij het Zwitsers spelsysteem, want na de eerste ronde zijn
er 15 winnaars en dus moet er in de
tweede ronde een verliezer tegen
een winnaar spelen en dat geeft wat
oponthoud omdat uitgezocht moet
worden wie de beste verliezer is. Gelukkig viel dat oponthoud in werkelijkheid erg mee en hebben de spelers dat eigenlijk niet gemerkt. De
deelname was weer sterk met zelfs
een tweetal in Nederland woonachtige Fransen, van wie er één dit jaar

Tour de Kwakel:
om het een interessant toernooi te
maken en na de derde speelronde bleek dat de avondoverwinning
naar de equipe Hans vd Wal/Nel

avonden kwamen dus achttien
equipes in aanmerking, maar er waren er veertien die door hun twee
gewonnen partijen met een goede
laatste dag een kans hadden. Opmerkelijk was dat geen enkele equipe op beide avonden alle partijen
won. Uiteindelijk waren er drie equipes met vijf gewonnen partijen en
hun puntensaldo bepaalde de eerste t/m derde plaats.
Eindstand 2e speelavond:
Winst
1 Hans v/d Wal - Nel Bloemers
2 Wil Steenbergen - Sebastiaan
Diemel
3 Ger v Helden - Teun v Ooyen
4 Martin Pialorsi - G Giordano
5 Charley Misset - Bas de Haan
6 Peter Dijkman - Ina Hoekstra 2
7 Henry Calvetti - Jacques Lerat
8 Italo Pialorsi - Edwin Segers

deel uitmaakte van de vereniging
PUK uit Haarlem, die Nationaal Verenigingskampioen werd. Zij troffen
het echter niet met de loting en verloren de eerste ronde van de nummer vijf van de eerste avond. Italo
Pialorsi gaf zijn verjaardag kleur met
een 13-4 overwinning.
Na de tweede speelronde waren
er nog zeven equipes ongeslagen,
waaronder twee van de eigen vereniging. Het goede weer deed mee

Bloemers ging. Opmerkelijk was dat
deze equipe uit een ex-voorzitter en
de voorzitter van Boule Union Thamen bestond. Op de zesde plaats
eindigde nog een lid van BUT, dat
met een speler van Les Boules Fleuries uit Lisse speelde. Twee equipes
vielen net buiten de prijzen met een
negende en tiende plaats.
Voor de drie extra prijzen voor de
eerste drie uit de stand over twee

De eindstand over
twee avonden:
Winst
1 Martin Pialorsi - G Giordano
2 Andries Wijand – D Martron
3 Ger v Helden - Teun v Ooyen
Het volgende evenement is het
Open Uithoorns doublettenkampioenscha op 9 augustus 2009.
Mocht u nader kennis willen maken
met het jeu de boules, kom dan gerust eens langs op de dinsdag- of
donderdagavond om 19.30 uur of op
de woensdagmiddag om 13.30 uur
om een balletje te gooien.

Verbouwing van wereldwinkel
de Aardnood start in augustus
Uithoorn - De Wereldwinkel Uithoorn gaat verbouwen. Het hele
interieur van de winkel wordt vernieuwd en aan de eisen van de
tijd aangepast. Vrijwilligers zullen daar vier weken intensief mee
bezig zijn.
De winkel is dan ook van 10 augustus tot en met 5 september
gesloten. In die periode kunnen
de medewerkers van de Aardnood u daarom helaas niet van
dienst zijn. Wellicht dat u hiermee
rekening kunt houden door vóór
10 augustus nog wat inkopen bij
deze wereldwinkel te doen. Vanaf
7 september staan zij weer voor
u klaar in de vernieuwde, prachtige winkel. Omdat niet zeker is
dat op 7 september de winkel al
voor 100% op orde is, zal de officiële heropening pas begin oktober plaatsvinden met veel feestelijkheden en acties.

Acties
Voorafgaand aan deze officiële
heropening kunt u vanaf 7 september toch weer voor het gehele assortiment op de vertrouwde locatie onder de Bibliotheek
terecht en kunt u profiteren van
een aantal speciale acties.
De medewerkers zullen u hierover nader informeren en u uiteraard ook nog uitnodigen voor de
officiële heropening.
Wereldwinkel de Aardnood, Hugo de Grootlaan 1, Uithoorn. Tel.:
0297-533103
Openingstijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

13.30-17.00
13.30-17.00
13.30-17.00
13.30-17.00
11.00-17.00
11.00-16.00

Tiger Vlasman slaat zijn slag
De Kwakel - Woensdagmiddag
was het Tourhome geopend om een
bergrit in Frankrijk te volgen. Om de
deelnemers eerst wat te laten ontspannen werd het ‘Kwakels Open
Golf’ georganiseerd. Vlak voor het
Tourhome was de ‘tee’ geplaatst,
waarvan de deelnemers richting Uithoorn mochten meppen. De ‘green’
van erve Vlasman bleek te kort, de
bal van Timo Kas reikte zelfs tot aan
Poldersport. Timo dacht daarmee
gewonnen te hebben, maar Berry Groen kwam ’s avonds met een
bal aanzetten die in het gemeentehuis terecht was gekomen. Het onderzoek naar de eigenaar van deze
bal loopt nog.
De winnaar van de voorspellers zat
deze woensdagmiddag niet in het
Tourhome maar bevond zich bij de
finish van deze etappe. Wery Koeleman heeft de renners daar op zijn
volgorde van voorspelling doorgelaten, daarmee won hij de dagprijs en
besliste de tour in Frankrijk.
Het Kwakelse tourspel kent ook
haar gebroeders Schleck, Frank en
Andy Voorn. Zij maakten het koploper Lejo Hoogervorst zeer lastig. Jo-

ris Voorn mocht zelfs even aan het
geel ruiken. Lekker fris, aan het geel
waarin Lejo al de hele week trots
had rondgereden. Maar vlak voor
het afsluitende weekend lijkt Lejo zijn beslissende slag geslagen te
hebben. Hij nam vier punten voorsprong op de Voorns en overige belagers. Bij de dames doet Marina vd
Hulst het zeer goed, haar enige belaagster Nicole vd Knaap heeft ze
ook vier punten los gereden.
Gerard Meekel had deze week een
Gouden Lap, daarmee bracht hij de
rode trui van Bert vd Haak danig in
gevaar. Het verschil tussen de ploegen is verwaarloosbaar. De ploeg
Licht van Troost, bestaande uit Gonny Vlasman, Bart-Jan van de Jagt,
Bart de Bruin, Frans Kouwenhoven
en Rob van de Berg, hoeft daarom
nog geen zilverpoets aan te schaffen.
In de onderste regionen gaat de
strijd om de rode lantaarn tussen
Ronald in ’t Veld en Rik van Zanten onverminderd voort. Zij hebben
samen evenveel punten bij elkaar
als de koploper van Tour de Kwakel. Maar in de echte tour rijden de

meeste renners op enkele uren van
Contador, geen schande dus. Maar
zo een rode lantaarn levert wel weer
lucratieve contracten op. De winnaar
mag aanstaande donderdagavond
het startschot lossen van de Polderloop en de laatste deelnemer over
het donker wordende parkoers naar
binnen loodsen.
Op de Champs-Elysees worden de
prijzen pas echt verdeeld en op vrijdagavond 7 augustus in het Tourhome uitgereikt. Een week later dan
normaal omdat er naast de dopingtest ook een, zo wordt gefluisterd,
gehoortest zal worden afgenomen.
Gele trui:
1 Lejo Hoogervorst
2 Joep Voorn
3 Joris Voorn

110 pnt
106
106

Rode trui:
1 Lejo Hoogervorst
2 Bert vd Haak
3 Gerard Meekel

31
29
27

Ploegen:
1 Licht van Troost
2 Witte Raaf
3 Batavieren

320
318
317

Jeu de boules

Finale van de zomerverenigingscompetitie
bij Boule Union Thamen
Uithoorn - Naast een Nationale
Competitie worden er in de afdelingen van de Nederlandse Jeu de
Boules Bond (NJBB) een competitie
voor de iets meer recreatieve spelers georganiseerd. In Afdeling 09,
begrensd door HetIJ/Noordzeekanaal, De Amstel, De Oude Rijn en de
Noordzee, is dat de competitie voor
verenigingsteams.

worden gespeeld.

Elk team bestaat uit zes spelers/
speelsters, die drie doubletten vormen. In de voorronden wordt in
poules gespeeld. Per ontmoeting
worden negen partijen, elke doublette speelt drie partijen, tegen één
vereniging gespeeld. De nummers
één t/m drie van elke poule plaatst
zich voor de finaledag, waar vijf ronden van drie partijen per vereniging

Hoewel Boule Union Thamen niet
aan deze competitie deelnam, had
men wel een speelronde aangevraagd en kregen zij de finale. Een
voordeel daarvan was dat geen van
de teams enig thuisvoordeel had.

De partijen verliepen vlot en om vijf
uur kon tot de prijsuitreiking worden overgegaan.
1 JBH Hillegom
2 De Gouden Gooi
3 De Boulende Stier
4 De Spaanse Ruiter 1
5 De Vaste Voet
6 De Spaanse Ruiter 2

Aan de toewijzing zat wel vast dat
de vereniging een officiële wedstrijdleider en scheidsrechter moest

Bij gelijk geëindigde teams is het resultaat van de onderlinge ontmoeting bepalend.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

De zes equipes, die zich geplaatst
hadden waren van vijf verenigingen, n.l. De Gouden Gooi uit Haarlem, De Boulende Stier uit Leiderdorp, De Vaste Voet uit Sassenheim,
JBH Hillegom en De Spaanse Ruiter uit Nieuw Vennep, die met twee
teams vertegenwoordigd was.

leveren. Nu heeft de vereniging
een aantal van deze gediplomeerde functionarissen in de gelederen,
dus was dat geen probleem.
Ook op dit toernooi werkte het weer
mee en kon tussen de partijen door
van de zon genoten worden.

Veertien Kwakelaars hebben
de Vierdaagse gelopen
De Kwakel – Veertien Kwakelaars
haalden de eindstreep op de Vierdaagse in Nijmegen.
Deze Kwakelaars zijn:
Dirk & Els Plasmeijer,
Anton & Joke Meijer,
Hans & Astrid ten Brink,
Jan & Conny Westerbos,

Marie Jose Borger,
Jan de Groot,
Wout Verlaan,
Ans van Scheppingen,
Ben Marsen,
Jan Plasmeijer.
Een prestatie die er zijn mag en
waarbij we ze van harte feliciteren.

Blinde weer ziend door zoen
Kun jij alles zien? Probeer dan eens met een blinddoek om de straat over te steken. Of
een boterham te smeren. Iemand die jou gedag zegt, te herkennen. Iemand in het café te
versieren. Da’s best moeilijk. Maar voor meer dan 350.000 Nederlanders de dagelijkse
realiteit. Zij zijn blind of ernstig slechtziend. En dit aantal groeit snel.

Moeite

Die groei komt doordat we steeds ouder worden. Maar de groei zit bij alle leeftijden. Ook
bijvoorbeeld diabetes en erfelijkheid hebben ermee te maken. Het Oogfonds wil op de rem
trappen. Ook wil het Oogfonds de leefkwaliteit van blinden en slechtzienden verbeteren.
Visueel beperkten moeten net zo goed kunnen meedoen in de samenleving als iedereen. In
ruim zestig jaar heeft het Oogfonds op dat gebied al veel bereikt. De pratende geldautomaat
bijvoorbeeld. Nieuwe behandelmethodes. En dan niet iemand die blind is en weer ziend
geworden door een zoen, maar serieus onderzoek. Er moet echter nog veel worden gedaan.

met

lezen?

Want veel wetenschappelijk onderzoek blijft liggen, bijvoorbeeld naar oogtumoren bij

kinderen onder de zes jaar. En waarom hebben zoveel automobilisten navigatie in de auto
maar is de modernste techniek nauwelijks beschikbaar voor blinden en slechtzienden? De
witte stok, eigenlijk al honderden jaren nauwelijks het niveau van een boomtak ontstegen,
moet dringend worden opgewaardeerd naar een intelligente geleidestok met gps en
obstakeldetectie. De eerste proefmodellen van de geleidestok van morgen zijn er. Voor
doorontwikkeling is veel geld nodig. Mensen met oogproblemen zitten sowieso met veel
vragen. Hun omgeving ook. Daarom financiert het Oogfonds de Ooglijn, een onmisbare
vraagbaak. En die willen we graag laten voortbestaan.
Oogfonds Nederland maakt wetenschappelijk onderzoek, toegankelijkheidsprojecten,
voorlichting en belangenbehartiging mogelijk. Toch blijft er nog veel liggen. Hoe dat komt?
Het antwoord is simpel: gebrek aan geld. De overheid geeft het niet. Gelukkig is er het
Oogfonds. En gelukkig ben jij er. Want zonder jouw gift blijven blinden en slechtzienden in
het duister tasten.

www.gratisloepje.nu

TEL (030) 254 57 11
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OMLEGGING N201
Hoe staat het ermee? (2)

De tunnelbouw onder de Ringvaart vanuit de lucht gezien. Boven het stukje omgelegde Fokkerweg, onder de Ringvaart de aanleg door het Bovenland, in het midden de Oosteinderweg met
de Hoge Dijk. Beneden de Aalsmeerderweg.

Aalsmeer/Uithoorn/De Ronde Venen.
De provincie Noord-Holland werkt aan de
vernieuwing en verbreding van de N201
tussen de rijksweg A4 en Amstelhoek.
Dat is hard nodig om het economisch belangrijke gebied rondom Schiphol en FloraHolland (Bloemenveiling) vitaal te houden en de ruimte tot expansie te bieden.
Dat vraagt om een betere doorstroming en
afhandeling van het verkeer dat nu regelmatig voor een infarct op te smalle N201
zorgt. Een 2 x 2 rijstroken nieuw tracé
buiten de bebouwing om moet zorg dragen voor een betere verwerking van het
doorgaande verkeer en een snellere toegang tot de snelwegen A4, A9 en A2 voor
vrachtverkeer uit de regio. In 2007 is gestart met de realisatie van de omlegging
Aalsmeer-Uithoorn waarin voor ongeveer
7 km nieuwe provinciale weg is voorzien
met bijbehorende natuurcompensatie in
De Bovenlanden bij Aalsmeer en de Bovenkerkerpolder. Dit is inclusief openbare
verlichting, verkeerslichten, groenvoorzieningen, geluidsreducerende maatregelen,
bebording en bewegwijzering. Medio 2011
moet dit project zijn gerealiseerd plus nog
een jaar voor de aansluiting op het bestaande tracé van de N201 bij Amstelhoek
in De Ronde Venen. In de vorige aflevering werd aandacht besteed aan het deel
A4 tot aan de ondertunneling bij de Ringvaart ter hoogte van Oude Meer. Hier pakken we de draad weer op.
Fokkerweg-A9
De N201 sluit aan op de tunnel onder de
Ringvaart waarbij ‘kruisende wegen’ via
een geplande rotonde en een kruising met
verkeerslichten zorgen voor doorstroming
van zowel het doorgaand als afslaand (lokaal) verkeer, maar ook de bereikbaarheid

van nabijgelegen bedrijventerreinen mogelijk maken. Lokaal verkeer kan komend
vanaf de Aalsmeerderdijk via een nieuw
aan te leggen Oude Meerweg de Fokkerweg bereiken. De Fokkerweg wordt verbreed tot 2 x 2 rijstroken en ligt geheel
op maaiveldniveau. Bij de bedrijventerreinen Skypark en het Anthony Fokker Businesspark komen gelijkvloerse kruisingen
met verkeerslichten. Voor de ontsluiting
van bedrijven langs de Fokkerweg wordt
oostelijk hiervan een parallelweg aangelegd. De Fokkerweg gaat over in de Schipholdijk die extra rijstroken krijgt tussen de
Bosrandbrug en de Schipholdraaibrug bij
Schiphol-Oost. Voor het verkeer richting
Utrecht via de A9 wordt bij de kruising met
de Bosrandbrug een apart viaduct gerealiseerd met een aparte rijstrook en aansluiting op de A9 rij ter hoogte van het benzinestation. Op die manier wordt de doorstroming van de Fokkerweg naar de A9
verbeterd. Ideaal voor inwoners van de regio Aalsmeer en Uithoorn (en in zekere zin
ook van De Ronde Venen) die nu via de
nieuwe N201 voor hen werk rechtstreeks
en sneller de bedrijvenparken rond Schiphol-Oost kunnen bereiken en Amstelveen
centrum, zonder door de woongebieden
met verkeerslichten te hoeven rijden. Voor
lokaal verkeer en het openbaar vervoer
worden de Nieuwe Meerlaan en de Burgemeester Colijnweg nog aangepast.
Van tunnel tot Middenweg
De N201 ‘duikt’ de tunnel onder de Ringvaart in. Samen met het aquaduct onder
de Amstel bij Amstelhoek is deze tunnel
een belangrijk onderdeel van het traject.
Deze krant smaakte het genoegen een
rondleiding te krijgen van uitvoerder Bas
Oskam en kwaliteitsbewaker Nico Eggers

van Heijmans Beton en Waterbouw BV,
Grote projecten. Het bouwbedrijf voert samen met Boskalis de bouw van het project
uit. Als geen ander weten de mannen te
vertellen over de technische realisatie van
het tunnelgedeelte met aangesloten open
bak waarin straks 2 x 2 rijstroken komen te
liggen. Maar ook de aanleg van verschillende viaducten, fietsbruggen en fietstunnels én het aanpassen van de waterhuishouding behoren tot het project. Het bezoek aan de tunnel geeft een indruk hoe
groot die wordt. “De vloer waarop we lopen, is het onderwaterbeton dat gestort is.
Dat wordt nog opgehoogd met een speciale funderingslaag van 60 cm dikte waarop dan nog het wegdek komt te liggen”,
vertelt de uitvoerder die wijst op de drempels die aan weerskanten van de vloer tegen de betonwand te zien zijn. “Dat komt
overeen met die hoogte. Ingebouwd zijn
ook al de afvoerkanalen voor regenwater en onder de tunnel zit verder nog een
bak in de grond die in geval van veel regen
300 kuub hemelwater tijdelijk kan opslaan.
De tunnel zelf heeft een doorrijhoogte van
4,90 meter, wordt ongeveer 700 meter lang
plus een deel van 300 meter dat als een
open bak wordt uitgevoerd. Op de tunnel
zijn de richtlijnen van de Nieuwe Tunnelwet van toepassing. We zijn nog niet aan
detaillering toe, maar er komen camera’s
in de tunnel evenals ventilatoren. Je kunt
er nog niet doorheen lopen want de tunnel is voorbij het midden afgesloten met
een damwand aangezien men aan de
Aalsmeerkant druk bezig is met de aanleg en het vastzetten met speciale treken groutankers. Dat moet voorkomen dat
de tunnelbakken gaan opdrijven door het
grondwater. We zijn nu op een plaats in de
tunnel waarbij de bootjes over ons heen

varen. Zo ver zijn we al onder de Ringvaart
gevorderd. De tunnel loopt niet alleen onder de Ringvaart en de Bovenlanden door,
maar ook onder de Oosteinderweg en de
Hoge Dijk. Na de Hoge Dijk sluit de tunnel aan op een open bak waarin de N201
verdiept wordt aangelegd. De damwanden
functioneren hierbij als dijklichaam. Pas
na de Aalsmeerderweg komt de N201 op
maaiveldniveau te liggen.”
Waterwolftunnel
Boven de tunnel, aan de Ringvaartkant,
zijn de contouren van het bedieningsgebouw al zichtbaar. Het is een kale bunker met verschillende ruimten. Maar er is
nog niets te zien aan inrichting. Dat komt
t.z.t. allemaal nog. Nico Eggers wijst op de
kwaliteit en de veiligheidsnormen die aan
de bouw van de tunnel en de open bak
ten grondslag liggen. “Er wordt geen stukje materiaal gebruikt of het moet gecertificeerd en goedgekeurd zijn. Het gaat
tenslotte om veiligheid en duurzaamheid.
Daar zijn wij verantwoordelijk voor. Aardig
is ook dat je op het bouwterrein maar tot
een bepaalde hoogte je hijskraan mag opstellen. Kijk, hier slechts tot 13,4 meter. Dat
komt omdat we pal achter de Aalsmeerbaan van Schiphol bouwen en de vliegtuigen bij start en landing rakelings over
ons heen gaan. Horen en zien vergaat je
dan, maar ach daar wen je aan”, aldus Eggers die nauwelijks is te verstaan bij een
juist van de grond gekomen 747. De getallen van de tunnelbouw zijn indrukwekkend: Daarvoor moest 210.000 kuub grond
worden ontgraven en is 52.000 m2 aan
damwanden geplaatst, er is 3.000 ton aan
wapening gebruikt plus 500 prefab palen;
verder is 29.000 m3 beton gestort, waarvan 11.000 m3 onderwaterbeton. Zo’n 400

Zorg dat je hijskraan de veilige werkhoogte niet overschrijdt…

Tijdens de sanering van de Bovenlanden kwamen opmerkelijke zaken boven water, zoals lege olievaten

Een doorkijkje in de nog onvoltooide tunnelbak

De heren Eggers (li.) en Oskam geven uitleg
over de in aanbouw zijnde tunnel onder de
Ringvaart.

trek- en groutankers houden de tunnel in
de grond vast. De tunnel wordt voorzien
van brandwerende beplating en afgewerkt
met 11.000 m2 aan wandtegels. Ongeveer
185 mensen zijn fulltime aan het werk voor
de tunnel.
De tunnel heeft ook al een naam gekregen. Daarvoor kon iedere belangstellende
tot 1 mei jl. meedenken. Uiteindelijk is voor
de naam ‘Waterwolftunnel’ gekozen. Gerelateerd aan de turfwinning in het veengebied waardoor de Haarlemmermeer ontstond. Tijdens stormachtig weer zorgde dat destijds voor afkalving van oevers
waardoor veel land door het meer werd
opgeslokt. Het kreeg om die reden de bijnaam ‘Waterwolf’.
Rugstreeppadden
De omlegging van de N201 heeft ook tot
gevolg dat het leefgebied van de rugstreeppad die voorkomt op en in de omgeving van de Bovenlanden, wordt aangetast. De padden zijn wettelijk beschermd
op grond van de Flora- en Faunawet. Als
compensatie wordt na afbouw van de tunnel een nieuw leefgebied voor de padden
gemaakt bovenop de tunnel dat ongeveer
1 hectare zal beslaan.
“Toen we het traject in de Bovenlanden
gingen uitgraven en saneren voor de tunnelbak kwamen we bergen met puin en
afval tegen in de ondergrond dat daar
door wie dan ook destijds kennelijk (illegaal?) gestort is”, vertelt Madeleine MaatHopman van Projectbureau 201+ tijdens
een uitleg over de aanleg van de tunnel.
“Als alles klaar is en de natuurcompensatie is gerealiseerd, is het terrein schoner
dan ooit tevoren.”
(Wordt vervolgd)

Bouw van de tunnel in het Bovenland

De werk- en vluchtruimte tussen beide tunnelbuizen. Deze komt aan
het einde uit in het bedieningsgebouw

Nieuwe Meerbode - 29 juli 2009

Koe wilde ook eens varen
op het water...
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Zij zwom een eindje en meerde aan waar vaak bootjes aanmeren.

...maar de zijde van de Rabobank trok haar meer. Weer teruggejaagd.

Mijdrecht - Vorige week woensdagavond liet brugwachter Sergio
Camach een boot door bij de brug bij de Rabobank in Mijdrecht.
Een groep koeien stond toe te kijken.

Oké, dan maar proberen aan de andere kant. Na een paar keer...

Na een poosje had ze het wel gezien en wilde er wel weer uit, maar
dat ging de brugwachter te ver. Als ze er hier uitklom zou ze zo de weg
op kunnen en dat was niet de bedoeling. Ze werd teruggejaagd en de
brandweer werd voor alle zekerheid gebeld.

Steeds zien ze vrolijke mensen op een boot. ‘Lijkt me ook wel wat’, dacht
een van de koeien...

... ja hoor, gelukt. Een beetje hulp van haar vriendinnen en...

Haar vriendinnen riepen haar terug naar waar ze erin was gesprongen...
... en hup, hij sprong met een luide plons in het water.

... ze had ze heel wat te vertellen. De brandweer was niet meer nodig.

‘Allround Break-de-week’

Vakantieactiviteiten voor de
jeugd van De Ronde Venen
Mijdrecht - Ben jij al op vakantie
geweest? Of ga je misschien deze
zomer niet op vakantie? En verveel
je je inmiddels wel een beetje? Dan
is de ‘Allround Break-de-week’ echt
wat voor jou. Op 5, 6, 12 en 13 augustus organiseert Stichting de Baat
de ‘Allround Break-de-week’ vakantieactiviteiten. Tijdens deze vier dagen worden een heleboel leuke activiteiten voor tieners van 10 t/m 15
jaar georganiseerd. Op 5 augustus
is er een sport- en speldag. Er worden dan in teams allemaal leuke
spelletjes en sportcompetities gedaan. En natuurlijk zijn er leuke prijzen te verdienen.
Op donderdag 6 augustus organiseert men een speurtocht door De
Ronde Venen. Bij lekker weer eindigt de speurtocht bij de Vinkeveense Plassen. Bij slecht weer wordt, na
een korte speurtocht, naar een leuke film gekeken in Allround.
Op woensdag 12 augustus wordt
een theaterdag georganiseerd. ’s
Ochtends gaan de deelnemers allerlei improvisatie-toneeloefeningen

en spelletjes doen. ’s Middags gaan
jullie in groepjes een circusoptreden
voorbereiden. Donderdag 13 augustus is het tijd voor de spektakeldag.
Van 10.00-16.00 uur staan er voor
Allround een hindernisbaan en een
buikschuifbaan.
Je hoeft je voor de activiteiten niet
van te voren in te schrijven. Wel
eventjes op de dag zelf tussen 9.30
en 9.45 uur aanwezig zijn om je
voor de activiteit aan te melden en
te betalen.
Even op een rijtje
Woensdag 5 augustus
10.00-17.30 uur
Sport- en speldag
Sportkleding aan
Kosten: 2 euro p/p (lunch krijg je
van ons)
Donderdag 6 augustus
10.00-17.30 uur
Speurtocht en zwemmen of film
Zwemkleding en fiets meenemen
Kosten: 2 euro p/p (zelf een lunchpakketje meenemen)

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Woensdag 12 augustus
10.00-17.30 uur
Theaterdag
Je mag verkleedkleren, pruiken,
goochelspullen,
knutselspullen,
jongleermaterialen, eenwielers enz.
meenemen
Kosten: 2 euro p/p
Donderdag 13 augustus
Spektakeldag
10.00-16.00 uur
Handig om oude kleding of je
zwemkleding aan te doen of mee te
nemen
Kosten: 0 euro!!
Zelf even wat eten meenemen
Tijdens alle activiteiten-dagen wordt
gratis limonade met wat lekkers geschonken. Wil je meer weten over
de activiteiten? Neem dan even
contact op met Wendy de Waal: tel.
0297-230280 of 0297-272829. De
activiteiten vinden plaats in of starten bij JC Allround aan de Rondweg
1a in Mijdrecht.
Voor de “Allround Break-de-week”
is men ook nog op zoek naar vrijwilligers. Ook zijn ze nog op zoek
naar:
Knutselmaterialen zoals papier, karton, hout, stofjes, enz.
Verkleedkleding, pruiken enz.
Circusmaterialen zoals jongleerattributen, een-wielers, goochelspullen enz.
Heeft u nog het een en ander op
zolder of in de schuur liggen? Laat
het dan eventjes weten! (Wendy de
Waal: 0297-230280 of 0297-272829)

Syntrus Achmea Vastgoed
wil investeren in Vinkeveen
Vinkeveen – Afgelopen week ontvingen we het volgende persbericht
van de eigenaar van winkelcentrum
Zuiderwaard in Vinkeveen: “Syntrus
Achmea Vastgoed heeft haar plannen voor een herontwikkeling van
het winkelcentrum Zuiderwaart in
Vinkeveen gepresenteerd aan de
gemeente. De plannen zijn enthousiast ontvangen. Een eerste haalbaarheidsstudie voor de herontwikkeling is afgerond.
Syntrus Achmea Vastgoed is al
sinds 2006 met de gemeente in gesprek over een herontwikkelingsplan. Een eerste plan voor integrale
nieuwbouw van het winkelcentrum
bleek niet haalbaar. Om deze reden
is een haalbaarheidsanalyse uitge-

voerd voor herontwikkeling van het
winkelcentrum die uitgaat van de
bestaande situatie.
Uit de detailhandelsvisie van de gemeente blijkt dat een versterking
van de winkelstructuur van Vinkeveen is gewenst. Uit de haalbaarheidsanalyse blijkt dat deze versterking realiseerbaar is door toevoeging van een tweede supermarkt in
het winkelcentrum. De voorkeur van
de bewoners, de winkeliers en Syntrus Achmea Vastgoed gaat uit naar
een supermarkt in het lagere segment dan de al bestaande Super de
Boer die het hogere segment bedient.
De uitbreiding van 1000 tot 1500 m²
is van groot belang voor de verster-

king van het winkelcentrum. Een
aantal huidige winkeliers heeft aangegeven te willen uitbreiden.
Over de noodzaak van een grondige
verbouwing is geen discussie; het
winkelcentrum Vinkeveen is toe aan
een facelift.
Ons nieuwe initiatief voor de uitbreiding en de facelift is enthousiast ontvangen. Het verouderde winkelcentrum moet concurreren met
winkelcentra van omliggende plaatsen. Syntrus Achmea Vastgoed is
bereid om te investeren in Vinkeveen en wacht nu op duidelijkheid
van de gemeente voor de uitwerking van het herontwikkelingsplan”,
aldus het persbericht.
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Olleke Bolleke bij
prijswinnaars Veldjesfeest
Mijdrecht - Clown Olleke Bolleke - dé vaste gast bij het Veldjesfeest – heeft de prijsjes uitgedeeld
aan de winnaars van de kleurwedstrijd. Hij is bij iedereen thuis geweest en daarvoor hoefde hij niet
ver weg te gaan, want ze wonen alledrie in Mijdrecht.
Ongeveer zestig kinderen hebben
een kleurplaat ingeleverd tijdens het
Veldjesfeest. Dat leverde elke avond
weer een feestelijke kleurige waslijn
op. Bij het inleveren mochten ze direct zelf een klein prijsje uitzoeken
uit een mand vol speelgoed. De jury heeft daarna alle kleurplaten van
kinderen in dezelfde leeftijdsgroep
met elkaar vergeleken en de winnaars gekozen.
In de jongste leeftijdsgroep sprong
de kleurplaat van Meike Nouwt eruit, terwijl ze nog maar vier jaar oud
is. Samen met haar vriendinnetjes werd ze wel even stil toen Olleke Bolleke bij haar in huis kwam,

NATUUR
DICHTBIJ
HUIS

maar al snel zat ze gezellig samen
met hem te kijken in haar boek over
Krummel met vrolijke illustraties.
Paul Postma van zeven jaar oud
vond het ook gezellig dat Olleke
Bolleke op bezoek kwam. Toen hij
zijn cadeau eenmaal had uitgepakt,
begon hij al bijna direct te lezen in
zijn boek, want hij kon dat AVI-niveau al lezen. Samen met zijn broer
ging hij toch nog even op de foto.
In de groep met de oudste kinderen
die naar het Veldjesfeest waren gekomen, is Laurens Burger de winnaar geworden. Hij is tien jaar oud
en kreeg ook bezoek van de clown,
terwijl hij buiten aan het spelen was.
Meevoetballen kon Olleke Bolleke
niet met zijn grote schoenen, maar
hij kon Laurens wel blij maken met
een boek.
Olleke Bolleke heeft alle kinderen
ook nog eens uitgenodigd voor het
Vakantie Bijbel Feest in de herfstvakantie. Kijk voor meer informatie op:
www.cgkmijdrecht.nl

Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”

Zoemen;
het paringsduet
van muggen

Klachten van de buurtconciërges niet
meer geaccepteerd door servicelijn?

Wethouder Dekker: “Dit
is te gek voor woorden. Is
geen besluit van ons”
De Ronde Venen - Gerda Ton van
Stichting Buurtbeheer liet onze redactie afgelopen week het volgende weten: “Al sinds mei 1995 worden buurtmeldingen over benodigde verbeteringen in de gemeentelijke zorg voor de openbare woonomgeving door één of meer buurtconciërges aangeleverd bij de gemeentelijke afdeling Openbare Werken.
Deze afdeling toetst de meldingen
aan de eigen prioriteiten en neemt
waar nodig actie om de gemelde situatie op te nemen.
Waar deze actie ingepast wordt in
het gemeentelijk onderhouds- en
renovatieplan wordt de buurtconciërge daarover geïnformeerd, zodat deze de betreffende buurtbewoners daarover op de hoogte kan
brengen.
Vorig jaar nog ontving Cor van
Schaik uit handen van de burge-

meester een lintje voor zijn jarenlange inzet in het buurtbeheer ter
verbetering en handhaving van een
veilige en leefbare woonomgeving.
Stroomlijnen
Het vrijwilligerswerk van de buurtconciërges levert de gemeente jaarlijks circa 7.500 uur gratis bewonersdeskundigheid over het wel en
wee van de woonomgeving. Door
de meldingen over waarnemingen
van buurtconciërges en bewoners
te toetsen en op uniforme wijze te
melden helpt onze stichting ook
om de uitvoeringstaken van de gemeentelijke afd. Openbare Werken
te stroomlijnen.
Inmiddels is er desondanks geen
waardering meer voor dit werk bij
onze burgemeester. Dit geeft ons
als inwoners van De Ronde Venen
de indruk dat wij de uitspraken van

onze burgemeester niet serieus mogen nemen. Alleen aan de hand van
haar daden kunnen wij kennelijk
bepalen welk beleid zij voert.
Kennelijk heeft zij haar (grote) invloed op het beleid van St. De Baat
zelfs (actief of passief) aangewend
om te bereiken dat St. De Baat het
buurtconciërgewerk per 1 januari
jongstleden zonder meer heeft beeindigd.
Als reactie hierop heeft Cor van
Schaik met enkele anderen het
buurtconciërgewerk overgenomen
en een stichting daartoe opgericht,
die zich volledig toewijdt aan deze
vorm van burgerparticipatie.
Aan de gemeente is gevraagd om
een bijdrage van 1.000 euro per
jaar voor de dekking van de kosten
van drukwerk, postzegels enz. Deze
aanvraag is afgewezen.

Misverstanden
Op 25 mei jl. had onze stichting
een onderhoud met de burgemeester om misverstanden over het nut
van buurtconciërgewerk voor het
gemeentebestuur en de inwoners
uit de wereld te helpen. Daarbij is wederzijds vastgesteld dat de
afd. Openbare Werken weigert te
communiceren met onze stichting,
waardoor er geen kans is om gezamenlijk tot goede werkafspraken
te komen. Sedert 7 juli weigert afd.
Openbare Werken zelfs de meldingen van onze stichting te ontvangen. Zij neemt zonder enige motivering, in een anoniem e-mailbericht aan ons secretariaat, het verbijsterende standpunt in dat vanaf
nu alleen de meldingen die bewoners zelf indienen nog door haar geaccepteerd zullen worden.
Onze poging om de burgemeester
(als portefeuillehouder) hierop aan
te spreken heeft (nog) geen wijziging in dit standpunt opgeleverd.
Daarom adviseren wij de bewoners
van onze gemeente om hun waardering voor de voortzetting van het
plaatselijke buurtconciërgewerk aan
ons te melden door ons te machtigen
om onze meldingen van hun woonomgeving namens hen aan het gemeentelijk apparaat te rapporteren.
Dat kan op twee manieren, namelijk:
door ons een briefje te sturen waarin u ons machtigt buurtbeheermeldingen van uw woonbuurt namens
u in te dienen. Ons adres is: Anselmusstraat 21B, 3641AM Mijdrecht
of per e-mail naar: buurtconcierge@gmail.com. Of: door een bankoverschrijving van minimaal 1,00
naar RaBo-bankrekening 1486 66
256 ten name van St. Buurtconciërgewerk De Ronde Venen; met vermelding van de tekst “Machtiging
voor meldingen uit mijn woonbuurt”.
Met dit bedrag wordt u tevens donateur van onze stichting (deze bijdrage is als gift voor u fiscaal aftrekbaar)”, aldus de niet mis te verstane
tekst van Gerda Ton.
Reactie wethouder
Na een telefoontje naar het gemeentehuis bleek dat de burgemeester
op vakantie was en hier geen reactie op kon geven. De waarnemend
burgemeester, wethouder Van Breukelen, was zoals dat heet ‘buiten de
deur’. Wethouder Dekker was in bespreking, maar zou zo snel mogelijk
contact met ons opnemen.
Een kwartier later worden we teruggebeld door een medewerkster van
het secretariaat: ze had het overlegd
met wethouder Van Breukelen, deze had gezegd dat we de brief eerst
maar moesten publiceren en dan
zou hij wel bekijken of een reactie

Waarschijnlijk heeft u net
als ik alweer de eerste mug
doodgeslagen. Muggen dulden we niet in onze slaapkamer. De reden: ze zoemen en
ze steken.
Maar waarom zoemen en
steken muggen?
Om met het zoemen te beginnen, dit is niet meer of
minder dan het zingen van
liefdesliederen. Het gezoem
ontstaat door snel op en neer
bewegen van de vleugels.
Mannetjes en vrouwtjesmuggen passen de toonhoogte
van hun gezoem onderling
aan, als onderdeel van de
paringsdans. Binnen een
seconde na de ontmoeting
klinkt het gezoem op de exact
dezelfde frequentie. De paring kan dan plaatsvinden.
Eigenlijk zoemt het in uw
slaapkamer van Romeo’s en
Julia’s.
Heeft de bevruchting plaats
gevonden dan heeft het
vrouwtje bloed nodig voor
het rijpen van haar eitjes.
Daarvoor zijn wij een geliefd
slachtoffer.
We hebben het dan wel over
steekmuggen want er zijn
ook tal van muggen soorten
die helemaal niet steken.
De steekmuggen (familie culicidae) kent ook weer vele
soorten met ieder hun eigen
bloedgastheer en dat is lang
niet altijd de mens. Ook zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën en zelfs vissen worden
door de dames gestoken.

De mannetjes nemen genoegen met water of nektar.
De eitjes worden op iedere
plek afgezet waar water is
dat hoeft slechts een klein
plasje te zijn, zelfs een holte
in een boom komt in aanmerking. Muggen zijn er altijd en
overal.
Het eitje wordt een larf, de
larf wordt een pop en hieruit
komt uiteindelijk weer een
mug te voorschijn.
Muggen steken vooral met
vochtig, warm, windstil weer.
Aan wind hebben muggen
een hekel. Een ventilator boven het bed biedt dus een
oplossing.
Zoals gezegd, er zijn ook muggen die niet steken. Daarom
besluiten we met Romeo’s
en Julia’s die tot deze groep
behoren: de dansmuggen
(familie chironomidae).
Deze tere en slanke muggen
zijn bekend om hun grote
paringszwermen die op zomeravonden in de buurt van
water op en neer dansen. De
wijfjes vliegen afzonderlijk de
zwerm in en vinden een partner, waarna het paar in de
vegetatie verdwijnt. Zonder
ons (de mens) daarbij lastig
te vallen. Immers deze muggen steken en eten niet !
Nog veel warme zomeravonden toegewenst.
Julia
IVN Natuurgids

www.ivn.nl/derondewenen&uithoorn
nodig was.
Wethouder Dekker begreep dit niet
zo goed. “Openbare werken is mijn
portefeuille en ik vind, zoals deze
burgers behandeld schijnen te worden door onze dienst, om het maar
eens netjes uit te drukken hoogst
vreemd. Ik zal hier ook zeker een
onderzoek naar instellen. Iedere
burger, in welke hoedanigheid dan
ook, heeft het recht om voor het algemeen belang, klachten in te dienen bij de servicelijn. Ik ben echt
geschrokken van hetgeen ik hier
lees. Dit is te gek voor woorden. Deze opstelling is zeker niet een besluit van ons college van twee weken daarvoor.”

Kinderstep
gevonden
Mijdrecht - Zondag jl. is er in
de bosjes aan de Anselmusstraat, schuin tegenover het
kantoor van de Nieuwe Meerbode, een mooie kinderstep
gevonden.
De kans is natuurlijk groot dat
‘iemand’ de step ‘ergens’ heeft
meegenomen en in de bosjes
heeft gegooid. De step is zwart
met geel en er staat een merk
op.
Is de step van u, bel dan naar:
06 50 217 238

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten
of interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Geen plaats voor een AH
in Vinkeveen?
Vinkeveen - Graag wil lk reageren op een aantal ingezonden brieven die de afgelopen maanden in de diverse bladen stonden en proberen het een en ander uit te leggen waarom wij
als winkeliers van Zuiderwaard ons standpunt
hebben over de problemen die er zijn rond een
eventuele komst van een Albert Hein aan de Herenweg en winkelcentrum Zuiderwaard in Vinkeveen. Natuurlijk is de komst van een concurrent iets waar je niet om staat te springen maar
dit is echt niet de enige reden.
1. Locatie Herenweg.
Het is natuurlijk een feit dat deze locatie op het
ogenblik niet de schoonheidsprijs verdient en
dat daar iets aan moet gebeuren. Ook voor de
eigenaar die zijn pand leeg ziet staan en hier dus
geen inkomsten heeft. De vraag is echter: is deze locatie geschikt voor een supermarkt. Vooral gezien het drukke verkeer dat over de Herenweg/Kerklaan rijdt. En waar laten ze de 18 meter
lange vrachtwagen die de AH nu eenmaal gebruikt om zijn winkels te bevoorraden. Dan is er
nog het punt dat de rechter heeft bepaald dat op
enkele punten de plannen in strijd zijn met het
bestemmingsplan. En ook de bezwarencommissie de bezwaren gegrond heeft verklaard. Aan
de andere kant hebben de panden een detailhandelsfunctie en heeft er ooit een kleine buurtsuper in gezeten van ongeveer 350 vierkante meter en een elektronicazaak, wat ook weer
rechten geeft. Het wil natuurlijk ook niet zeggen
dat er geen detailhandel in dit pand gevestigd
mag worden. Het uiterlijk van deze locatie is natuurlijk gewoon de verantwoordelijkheid van de
eigenaar, die heeft ook gewoon Buitenlust gesloopt, dit heeft ook niets met de komst van een
evt. supermarkt te maken.
2. Winkelbestand in Vinkeveen.
A. In de afgelopen decennia zijn er voor Vinkeveen vele winkels verloren gegaan, over de oorzaak hiervan is veel te zeggen maar de belangrijkste reden is dat de winkels teveel versnipperd over het dorp verspreid gevestigd waren.
De gemiddelde consument stopt het liefst maar
één keer om al zijn boodschappen te doen. Met
als gevolg dat de mensen uit Vinkeveen naar
Mijdrecht rijden om daar die ene stop te kunnen
maken, dit probleem wordt zowel door de middenstand van Vinkeveen als door de politiek al
zo’n 25 jaar onderkend. Het probleem is echter
dat men al die tijd geen juiste locatie voor een
groter winkelcentrum kon realiseren, het is geprobeerd achter Maria–Oord en ook op de locatie Adelaar, maar helaas kon men op beide locaties om wat voor reden dan ook geen winkelcentrum van de grond krijgen.
b. Het voordeel van een winkelcentrum is ook
dat het mogelijkheid biedt aan kleinere winkels
mee te liften op de aantrekkingskracht van de
grotere winkels waardoor er voor Vinkeveen in
ieder geval nog wat voorzieningen overblijven.
C. Dit heeft er toe geleid dat de gemeente in samenwerking met MKB Nederland in 2007 een
detailhandelsvisie en een structuurvisie heeft
opgesteld, en dit door de gemeenteraad is aan-

genomen. Hierin staat dat het grotere winkelcentrum in Zuiderwaard gerealiseerd zal moeten worden. Deze zelfde visie van de gemeente spreekt ook over een eventueel te vestigen
supermarkt in het oude dorp en wel als volgt:
”De vestiging van een supermarkt is dan ook
niet wenselijk: dat zal het functioneren van winkelcentrum Zuiderwaard ondermijnen en kan lijden tot een ontwrichting van de detailhandelsstructuur.”
d. Een vestiging van een supermarkt op de Herenweg het winkelbestand in Vinkeveen alleen maar uit elkaar trekt en dus de voordelen
van een groter winkelcentrum juist tegenwerkt
en dit de bestaansmogelijkheden voor kleinere
winkels (uw voorzieningen) op het spel zet.
E. Door de vestiging van een AH er geen plaats
is voor een echt goedkope supermarkt in Vinkeveen, er is namelijk vastgesteld dat er voor
Vinkeveen ruimte is voor 2500 vierkante meter
supermarktoppervlakte. Daar AH en Super de
Boer in hetzelfde Marktsegment opereren is dit
geen aanwinst (hun prijsniveau is nagenoeg gelijk), terwijl een goedkopere supermarkt (ander
marktsegment), o.a. Aldi en Lidl, wel aanvulling
betekenen.
3. Plannen winkelcentrum Zuiderwaard.
De eigenaar van winkelcentrum Zuiderwaard
heeft in 2007 een plan ingediend bij de gemeente voor een aanzienlijk groter winkelcentrum
waar ook plaats was voor een tweede supermarkt uit het goedkopere segment. Tevens werden bij deze plannen op verzoek van de gemeente de nieuwbouw van basisschool De Schakel en
woningen, zorgvoorzieningen en herontwikkeling van het zwanenpark meegenomen. Het was
een mooi plan, alleen de gemeente wilde hier
geen stuiver aan meebetalen, het financiële gat
dat hierdoor ontstond (2,5 à 3 miljoen) was voor
de huiseigenaar te groot om de plannen uit te
kunnen voeren.
Wat is nu de conclusie van dit alles?
Dat, als we voor Vinkeveen willen streven om zoveel als mogelijk winkels te behouden, er een
groter winkelcentrum zal moeten komen met
minstens twee supermarkten die elkaar aanvullen (twee segmenten) en daarbij een aantal aanvullende winkels. Aangezien dit helaas niet realiseerbaar is in het oude dorp zal dit in Zuiderwaard moeten gebeuren. De conclusie is dan
wel dat er in het oude dorp geen plaats meer
is voor een supermarkt maar wel voor nog wat
losse aanvullende winkels welke dus ook minder gericht zijn op de dagelijkse boodschappen. Deze problemen hebben overigens niets
met het uiterlijk van de panden op de Herenweg te maken. Die panden zullen, of er nu een
AH in komt of niet, opgeknapt moeten worden.
Gelukkig hebben we een gemeente(raad) met
een visie en die daar ook wat voor over heeft .
Een gemeente(raad) die weet waarvoor ze staat.
Vastberaden, standvastig, betrouwbaar en integer.
Ab Smit
winkelier in winkelcentrum Vinkeveen

Een gesprek met Steffi
over het oude dorp van Vinkeveen
“Ooh”, zei Steffi terwijl wij heerlijk in de zon zaten. “Was war Vinkeveen früher so schön.”
Steffi is een Duitse van zeventig jaar en is getrouwd met Boris die 72 jaar is. Zij komen al dertig jaar in Vinkeveen. Eerst hadden ze een boot
van circa 13 meter lang, waar ze elk weekend
vanaf Mannheim naar toe gingen. Toen ze eenmaal met de VUT waren hebben ze een ark gekocht en verblijven ze op de Vinkeveense Plassen vanaf april tot en met oktober.
Ik vraag aan Steffi wat er vroeger dan zo mooi
was aan Vinkeveen. Immers, de Vinkeveense
Plassen zijn nagenoeg gelijk gebleven. “Nee”,
zegt Steffi (na dertig jaar kan ze een klein beetje Nederlands praten), “het gaat niet om de plassen maar om het dorp. Waar zijn de winkels van
vroeger gebleven. In Achterbos hadden we vroeger een grutter, een bakker en een melkboer.
Op de Herenweg hadden we twee bakkers, een
melkboer, een grutter, een groentewinkel, twee
slagers en een supermarkt. Waar zijn ze allemaal
gebleven?”
“Ja”, zeg ik met enige weemoed in mijn stem, “je
hebt gelijk. De meesten zijn weg en met name
het gebrek aan een supermarkt in het oude dorp
is zeker een gemis voor met name de toeristen en
de ouderen onder ons.” Steffi geeft mij volkomen
gelijk. Logisch natuurlijk. Steffi is immers toerist
en gezien haar leeftijd hoort zij ook bij de ouderen. “Maar”, zeg ik dan met opgeheven hoofd
“het gaat allemaal in Vinkeveen veranderen. Er
komt een supermarkt in het oude dorp. Immers,
daar wordt hard aan gewerkt. Oké, het college
van burgemeester en wethouders is misschien
niet zo gecharmeerd van het idee van een tweede supermarkt, maar de gemeenteraad is dat zeker wel. Zij hebben in de laatste raadsvergadering voor het zomerreces geconstateerd dat er in
het oude dorp van Vinkeveen toch enige sprake

Wij bieden de redactie dan ook daarvoor onze excuses aan. Echter, het verhaal houdt niet op waar
het artikel eindigt. Kippen vangen (hoe moeilijk
soms ook) is maar een deel ervan. Minstens zo
belangrijk is een diervriendelijke opvang van de
kippen en daar verschijnt het Duurzaam Fauna
Advies op het toneel. Hoewel de Dierenambulance (waar wij nauw mee samenwerken) deze
club al had gewaarschuwd, kon die pas in actie komen nadat zij daartoe opdracht had gekregen van de Dierenbescherming. De Dierenbescherming is (helaas pas) in actie gekomen na
een verzoek van de Dierenambulance en heeft
de verdere zaken gecoördineerd. De Dierenbescherming zal de kosten van de vangactie en
plaatsing van de kippen voorschieten; eind augustus volgt daarover overleg met de gemeente
De Ronde Venen. Inmiddels heeft de Dierenbescherming maatregelen genomen om dergelijke

“Ja ja”, zeg ik bedenkelijk, “Duitse punktlichkeit”.
“Je hebt gelijk, Steffi, onze gemeenteraad ziet eigenlijk best wel een beetje laat dat Vinkeveen
verpauperd is. En natuurlijk is het vreemd dat
ons college van burgemeester en wethouders
het nog steeds niet ziet. Zij wandelen liever met
de Commissaris van de Koningin door Mijdrecht.
Daar is immers alles wel prima geregeld. Ook
verblijven de burgemeester en de wethouders
graag op de Vinkeveense Plassen. Ja, wat mooi
is, kan moeilijk verpauperen. Maar ervoor zorgen dat de toeristen zich weer thuis gaan voelen
in Vinkeveen is een ander verhaal. Dat de toeristen en zeker ook de ouderen uit het oude dorp
op een redelijke manier boodschappen kunnen
doen is ook een zorgplicht van ons gemeentebestuur. Maar let op Steffi, ik zie na de laatste
raadsvergadering toch lichtpuntjes. Ik heb er alle
vertrouwen in dat Vinkeveen bij ons gemeentebestuur weer op de kaart komt.” “Warum”, vraagt
Steffi? “Let op Steffi, volgend jaar mei zijn de gemeenteraadsverkiezingen.”
Carl Pothuizen
Vinkeveen

Fietspad langs de N201
Regio - In de vroege ochtend van maandag 27
juli reed ik met de (brommer-)scooter over het
fietspad van de N201, richting de A2. Zoals bekend worden daar tot en met 17 augustus, in opdracht van de Provincie Utrecht, wegwerkzaamheden uitgevoerd.
Vanaf het viaduct te Vinkeveen tot aan de A2 was
de asfaltlaag reeds verwijderd en wat schetste
mijn verbazing? Onder die asfaltlaag kwamen
de oude straatklinkers tevoorschijn. Ofwel, hoe
is het mogelijk dat na zoveel jaren de onderlaag
er nog als een biljartlaken bij ligt? Wat hebben
die Duitsers als fundament voor de weg in de
plassen gebruikt, waardoor er van verzakking in
al die jaren geen sprake is geweest? Hoe is het
dan mogelijk dat men hier geen les uit heeft getrokken bij de aanleg van bijvoorbeeld de Baam-

Kippendumping, vervolg
In de Nieuwe Meerbode van 22 juli jl. stond een
ingezonden brief van de Dierenbescherming Afdeling Aalsmeer e.o. naar aanleiding van een eerder geplaatst artikel in de Nieuwe Meerbode. Dit
artikel ging over gedumpte kippen en de vangst
ervan in de Meerbode van twee weken daarvoor.
In de ingezonden brief verweten wij de redactie een eenzijdig beeld te hebben gegeven van
de rol van de Dierenbescherming in die operatie.
In de reactie van de redactie op dat artikel verwijt Nel van der Pol ons dat wij onterecht verontwaardigd zijn over de inhoud van het artikel. Nader onderzoek in onze organisatie heeft uitgewezen dat er – anders dan wij bij het schrijven van
de ingezonden brief veronderstelden – inderdaad
door onze infolijn in eerste instantie onjuiste en
misleidende informatie is verstrekt, waardoor het
negatieve beeld over de Dierenbescherming kon
ontstaan.

is van verval. Oftewel, het lijkt wel of er een bom
op gevallen is. Nu maakt één zwaluw nog geen
zomer, maar toch, het is een begin.” Steffi luistert
aandachtig en roept daarna: “Aber Carl, das ist
doch scheisze! Waarom ziet die gemeenteraad
nu pas dat Vinkeveen economisch verwaarloosd
is. Dat ik als toerist anderhalve kilometer moet
sjouwen met mijn boodschappen. En dat is nog
niet zo erg, maar die verdomde Gerlos pas (Steffi bedoelt de Roerdompbrug) moet ik ook nog op
en af. Bij ons in Duitsland is dat wel anders geregeld. In ons dorpje Olphen zijn twee kasten van
supermarkten. Een Kaufland en een Real en dat
is niet eens een toeristendorp en heeft ook maar
achtduizend inwoners.”

problemen te voorkomen. Lezers die misstanden signaleren of vragen hebben met betrekking tot dierenwelzijn kunnen dan ook gerust (blijven) bellen naar
ons infonummer 0297-343618. U wordt op werkdagen
tussen 09.30 en 11.30 uur rechtstreeks te woord gestaan. Buiten die uren kunt u de voicemail inspreken
en wordt u binnen enkele uren teruggebeld.
Terug naar het artikel: eind goed al goed voor de kippen. Dankzij de inzet van alle betrokkenen, de redactie van de Nieuwe Meerbode, de Dierenambulance en
Duurzaam Fauna Advies, hebben de kippen een goed
onderkomen gekregen. Om herhaling te voorkomen
zouden de politie en wij graag willen weten wie de
dumping van de kippen op zijn geweten heeft, want
die handeling is ronduit dierenmishandeling.
Hans G. Paar
				
Voorzitter Dierenbescherming Aalsmeer
en omstreken.

brugse Zuwe? Want die verzakt om de zoveel
jaar. Hebben we als gemeente niet al veel teveel
geld gestopt in diverse nieuwe oplossingen die
keer op keer niet de juiste bleken te zijn?! Terwijl de echte oplossing al jaren tussen of in de
plassen lag. Overigens is men dezelfde middag
begonnen de straatklinkers te verwijderen. Jarenlang, zelf ken ik de weg als automobilist al
ruim 40 jaar, is er dus een keiharde onderlaag
gebruikt voor het relatief zachte asfalt. Moeten
we nu over een paar jaar constateren dat er herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd wegens
spoorvorming door het zware en vele vrachtverkeer? Ik vond het een opmerkelijke constatering.
H. Koene
Mijdrecht

Dieren
bescherming
Beste redactie Nieuwe Meerbode,
Geweldig, jullie antwoord op het ingezonden artikel van de D0ierenbescherming over
de kippendumping in de Meerbode van vorige week. Nu begrijpen jullie ook dat ik als
zogenaamd erelid afscheid van het geheel
heb genomen.
Ze zijn alleen bezig met zichzelf (het bestuur) op de voorgrond te plaatsen.
Jammer van al het werk dat jullie als pers
erin gestoken hebben.
Theo Peters,
oud-voorzitter,
waarvoor ik me nu schaam.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten
of interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Reactie op interview RTV NH en Bezwaarschrift

Bezorgde nabestaanden
begraafplaats Zijdelveld
Als bezorgde nabestaanden willen wij reageren
op de uitspraken van het parochiebestuur Emmaüs in het interview met RTV NH op vrijdag
24 juli jl.
In dit interview wordt gezegd dat:
* de parochie bezig is om de administratie op
orde te brengen en dat zij op zoek zijn naar nabestaanden.
* nabestaanden een vriendelijk verzoek in kunnen dienen voor verdere verlenging. De parochie neemt dit dan in overweging.
* de parochie problemen heeft met de kosten
van het onderhoud van de begraafplaats.
De parochie heeft begin juni de voorgenomen
sluiting bekend gemaakt in haar parochieblad
en op de begraafplaats. Voorts heeft de parochie op 5 juni de haar bekende nabestaanden
een brief gestuurd.
Wij vinden de toelichting in deze brief onduidelijk. In de bijgevoegde verklaring
wordt de nabestaanden verzocht om voor 5
juli 2009 een keuze te maken uit de volgende opties:
* Ik wil het bestaande grafrecht in stand houden
en ga akkoord met een verlenging tot en met …
(uiterste datum en een geldbedrag dat voor 15
augustus 2009 betaald dient te worden).
* Ik doe afstand van het grafrecht, ik heb geen
belangstelling voor de steen en ga akkoord met
ruiming na 1 september 2009, te beginnen met
de steen.
* Ik doe afstand van het grafrecht, ik heb belangstelling voor de steen en zal die voor 1 oktober 2009 ophalen. Ik vind het goed dat het graf

geruimd gaat worden. De eerste optie is alleen
aangeboden als op basis van een door de parochie bepaalde termijn, een verlenging mogelijk
zou zijn. De tweede en derde optie is aan alle
nabestaanden aangeboden. Hierbij doet de nabestaande altijd afstand van het recht en gaat
hij of zij akkoord met de voorgenomen ruiming
van het graf na 1 september 2009, te beginnen
met de steen.
De aangeboden opties, in combinatie met de
korte termijnen, geeft ons niet het beeld dat
er slechts een administratie op orde wordt gebracht.
De parochie verwijst naar kosten voor het onderhoud. Wij zien al jaren een perfect onderhouden begraafplaats dankzij de inzet van vrijwilligers en bijdragen van nabestaanden. Ook
nu zijn nabestaanden bereid om bij te dragen in
het onderhoud.
Wij hebben een bezwaarschrift ingediend bij
het parochiebestuur en de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. De Gemeente Uithoorn
en het Bisdom Haarlem zijn hiervan in kennis
gesteld.
Als u ons hierbij wilt steunen of als u vragen
heeft over uw specifieke situatie dan kunt u reageren via het e-mailadres:
redactiemijdrecht@meerbode.nl of via de bon
op de voorpagina van deze krant.
Namens de bezorgde nabestaanden:
families Van Luinen,
Smit en Markenhof

Actiegroep pleit voor spoedige
bestemming Schanskerk
Regio - Anderhalf jaar geleden is de kerk van
St. Jan de Doper (De Schans) door het parochiebestuur gesloten.
Vele inwoners en oud-inwoners van Uithoorn
hebben in die periode én daarvoor hun instemming betuigd met het voorstel van Stichting
BOUD en Actiegroep ‘Open de Kerk’ tot behoud van het kerkgebouw en aangrenzende
pastorie voor de gemeenschap.
Overleg tussen de Gemeente Uithoorn en het
Bisdom Haarlem met als doel het behoud van
het karakteristieke en historische gebouw als
kerk lijkt tot op heden nog niets te hebben opgeleverd.
Om het gebouw te behouden voor toekomstige generaties pleit Actiegroep ‘Open de Kerk’
daarom voor een spoedige (her)bestemming
van de kerk, opdat de kerk voortvarend kan worden gerestaureerd en aangepast. Argumenten
daarvoor zijn: de status van de kerk en pastorie
als gemeentelijk monument, het brede draagvlak voor het behoud van de kerk onder de bevolking, het behoud van het karakteristieke en
beeldbepalende dorpsgezicht (inspraak structuurvisie) en vergelijkbare oplossingen van herbestemming van kerken in andere gemeenten.
Actiegroep ‘Open de Kerk’ pleit voor een hernieuwde bestemming als kerk, en als dat absoluut niet mogelijk blijkt, voor een maatschappelijke bestemming zoals een bibliotheek of
dorpshuis.
Het aangrenzende parochiecentrum, gesticht in
1995, zou in dat geval ook een sociale bestemming kunnen vervullen ten behoeve van vergaderingen van verenigingen of de Gemeente
Uithoorn zelf (tekort vergaderruimte) en/of het
houden van vieringen (kapel, sociale functie ouderen). Hiervoor zou overigens ook een deel van

de kerk kunnen worden gebruikt. Zowel bij het
Bisdom als bij de landelijke stichting Taskforce
Toekomst Kerkgebouwen zijn hiervan vele voorbeelden bekend.
Onderzoek
Actiegroep ‘Open de Kerk’ roept de Gemeente Uithoorn op tot het verrichten van een grondig onderzoek naar de mogelijkheden van een
hernieuwde kerkfunctie of, indien dit niet mogelijk is, een onderzoek naar een andere sociale functie.
Dit zou kunnen aansluiten op de al langer bestaande behoefte van een alternatieve locatie voor de bibliotheek (groter oppervlak gelijkvloers, rustige omgeving), de behoefte aan een
dorpshuisfunctie (plek voor ontvangst Sint Nicolaas, sociale ontmoetingsfunctie Oude Dorp en
Meerwijk) én de bestaande wens van Uithoornaars om meer van het historische dorpsgezicht
te behouden (slogan: Uithoorn mooi wel). Uiteraard is hiervoor de medewerking van het parochiebestuur en/of Bisdom vereist. Bij een eventueel gebrek aan vierkante meters is rond het
gebouw voldoende ruimte beschikbaar om een
vergroting van het vloeroppervlak te realiseren
of te verkrijgen. Gelet op de genoemde motieven en het grote draagvlak onder inwoners van
Uithoorn en De Kwakel moet het mogelijk zijn
om ook particuliere investeerders een rol te laten vervullen om het project te doen slagen.
Voor reacties kunt u zich wenden
tot de volgende leden van
Actiegroep ‘Open de Kerk’,
Toos van Egmond (533047)
Astrid Zijlstra (540787)
Paul Goossens (534241)
of mail naar: opendekerk@live.nl

R.-K. Begraafplaats
Zijdelveld Uithoorn
Uithoorn - De afgelopen weken is er veel commotie ontstaan over vermeende ruiming van graven
op de R.-K. Begraafplaats Zijdelveld te Uithoorn. In
deze krant zijn artikelen, oproepen en ingezonden
brieven geplaatst. In verband hiermee ziet het parochiebestuur zich genoodzaakt om u enige uitleg te
geven over de situatie van de begraafplaats.
Graven op begraafplaatsen worden uitgegeven
door middel van het vestigen van grafrechten. Degene op wiens naam het grafrecht staat wordt de
rechthebbende genoemd. De rechthebbende heeft
het recht om, gedurende de looptijd van het grafrecht, overledenen in het graf te begraven en een
grafsteen op het graf te plaatsen. Het parochiebestuur is momenteel bezig met het aanschrijven van
de rechthebbenden van de grafrechten. Van een
aantal graven is geen rechthebbende bekend en
voor deze graven wordt, zoals de Wet op de Lijkbezorging voorschrijft, een aanschrijving op het graf
en bij de ingang van de begraafplaats aangeplakt.
Per grafrecht kan slechts één rechthebbende geregistreerd zijn. Nabestaanden hebben tot 1 oktober
2010 de tijd om zich te melden. Indien u meent dat
u rechthebbende van een grafrecht bent verzoek ik
u contact op te nemen met de parochie. Dat kan telefonisch via 0297-561439 of per e-mail aan secretariaat@emmaus-uithoorn.nl.
Regels
De Wet op de Lijkbezorging en het begraafplaatsreglement stellen de regels waaraan de parochie
en de rechthebbenden zich dienen te houden. In
de wet is onder andere bepaald dat een grafrecht
op een eigen graf wordt uitgegeven voor minimaal
20 jaar. In het verleden werden grafrechten op de
R.-K. begraafplaats Zijdelveld in Uithoorn uitgegeven voor 40 jaar. Met ingang van het nieuwe begraafplaatsreglement van 2008 blijft de uitgiftetermijn van grafrechten 40 jaar en is in het reglement
expliciet opgenomen dat de grafrechten na het verstrijken van de termijn van 40 jaar met telkens 10
jaar verlengd kunnen worden. Aan die rechthebbenden met een grafrecht dat nog niet meer dan
10 jaar is vervallen, wordt de mogelijkheid aangeboden om het grafrecht te verlengen en het graf in
stand te houden. Voor de periode tot 1 september
2009 worden geen kosten voor de verlenging in rekening gebracht.

Na het verstrijken van de termijn waarvoor het grafrecht is gevestigd én indien de rechthebbende geen
gebruik maakt van de mogelijkheid om het grafrecht te verlengen, vervalt het grafrecht. De nabestaanden worden in de gelegenheid gesteld om de
grafsteen en de grafbeplanting op te halen. Als een
grafrecht is vervallen is de parochie gerechtigd om
het graf te ruimen. Onder ruiming wordt verstaan
het verwijderen van de resten uit het graf. Ruiming
blijkt niet altijd nodig. Het parochiebestuur volstaat
vooralsnog met het verwijderen van de grafsteen
en de grafbeplanting. De vraag of een graf al dan
niet geruimd kan worden is iets tussen de rechthebbende en het parochiebestuur.
Rechten
Op de begraafplaats zijn nog diverse graven aanwezig waarop nog grafrechten rusten. Bovendien
zijn er rechthebbenden die te kennen hebben gegeven dat zij het grafrecht willen verlengen. Deze
graven blijven in stand. Een deel van de rechthebbenden heeft te kennen gegeven dat zij het grafrecht niet wenst te verlengen. Voor deze graven
worden de grafsteen en grafbeplanting door de na-

bestaanden opgehaald of door het parochiebestuur
verwijderd. Het is dus zeker niet zo dat alle grafstenen op de graven worden verwijderd. Het betreft
die graven waarvan de rechten zijn vervallen en niet
worden verlengd.
Enigszins parallel aan het voorgaande loopt een
traject om te komen tot sluiting van de begraafplaats. Sluiting van de begraafplaats betekent dat
geen begrafenissen in bestaande graven op de begraafplaats mogen plaatsvinden. Sluiting van de begraafplaats is nodig vanwege de gestegen grondwaterstand en de slechte grond, waardoor de vertering van de stoffelijke resten moeizaam verloopt.
Daarbij komt dat de kosten voor het beheer van de
begraafplaats steeds verder oplopen, terwijl de inkomsten steeds verder teruglopen. Sluiting betekent niet dat het hek op slot gaat, de begraafplaats
blijft gewoon toegankelijk voor nabestaanden en
bezoekers.
De eigenaar van een begraafplaats is degene die
besluit of een begraafplaats al dan niet gesloten wordt. In dit geval betreft het een parochiële begraafplaats en is het parochiebestuur degene die bevoegd is om hierover een besluit te nemen. Het toenmalige parochiebestuur heeft reeds
in april 1971 besloten om geen nieuwe graven op
de begraafplaats uit te geven en alleen bijzettingen in bestaande graven toe te staan. Het was de
bedoeling van toenmalige parochiebestuur om de
begraafplaats te sluiten, hiertoe is echter destijds
geen formele procedure gestart. Op 12 mei 2009
heeft het parochiebestuur besloten om de begraafplaats met ingang van 1 augustus 2009 te sluiten.
Voor dit besluit heeft het parochiebestuur op 18
mei 2009 toestemming van de bisschop van Haarlem-Amsterdam gekregen. Bij brief van 4 juni 2009
heeft het parochiebestuur de sluiting meegedeeld
aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Uithoorn. Belanghebbenden die
het niet eens zijn met het besluit tot sluiting van de
begraafplaats kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij Gedeputeerde Staten.
Sluiting
Na sluiting dient de begraafplaats gedurende 20
jaar onaangeroerd te blijven liggen, ruiming van
graven waarvan de rechten zijn vervallen is wel mogelijk. Na 20 jaar mag de grond van een graf gedurende 10 jaar slechts voor bezaaiing of beplanting
worden gebruikt, mits niet dieper dan 50 centimeter wordt gegraven. Graven waarop nog grafrechten rusten en waarvan in het onderhoud behoorlijk
wordt voorzien, moeten altijd onaangeroerd worden gelaten tot het tijdstip waarop dat recht vervalt. Pas 50 jaar na de sluiting, dus per 2059, vervalt
de bestemming van begraafplaats en kan de locatie een andere bestemming krijgen. De geruchten
dat de parochie op de locatie woningbouw wil plegen zijn niet juist en gelet op het voorgaande ook
niet mogelijk.

Het parochiebestuur begrijpt dat bovenstaande
ontwikkelingen emoties bij nabestaanden oproepen en tracht daarom zorgvuldig met deze materie om te gaan. Nabestaanden en rechthebbenden met vragen naar aanleiding van het voorgaande kunnen contact opnemen met de parochie. Dat
kan telefonisch via 0297-561439 of per e-mail aan
secretariaat@emmaus-uithoorn.nl
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Het heeft even geduurd, maar nu is
het eindelijk rond

Blom en Blom Fietsexperts
heeft zijn vergunning
Mijdrecht – Per 20 juli jl. heeft
Sjaak Blom vergunning om zijn fietsenzaak op het Industrieterrein te
exploiteren. De donkere wolken
die nog steeds boven zijn prachtige
nieuwe bedrijf hingen zijn hiermee
verdwenen en kan hij eindelijk een
fiets verkopen, zonder dat deze via
de achterdeur naar buiten moest.

Het heeft nog wel wat voeten in aarde gehad, maar nu het bezwaarschrift dat was ingediend, ongegrond is verklaard staat Sjaak Blom
niets meer in de weg om zijn nieuwe
bedrijf tot bloei te brengen.
U kunt hem vinden aan de Industrieweg 41 in Mijdrecht.

Aanstaande vrijdag 31 juli:

Gestolen goederen, drugs en
verboden wapens aangetroffen
bij grote politiecontrole

Orgelconcert van André
Knevel in de Janskerk
Mijdrecht - Deze inmiddels in De
Ronde Venen bekende Canadese
organist komt ook dit jaar op zijn
jaarlijkse tournee door Nederland
een concert geven op het mooie
Bätz-orgel in Mijdrecht.
André Knevel is geboren in Bussum.
Toen hij acht jaar oud was kreeg hij
zijn eerste orgel- en pianolessen.
Zijn leraren waren onder anderen
dr. J.A.M. van Stokkum, Rutger van
Mazijk en Willem Hendrik Zwart.
André Knevel gaf zijn eerste officiële orgelconcert toen hij 19 jaar oud
was.
In 1975 emigreerde André Knevel
naar Canada, waar hij in St. Catharines, Ontario, zijn onderkomen heeft.
Hij is daar als muziekdocent verbonden aan verschillende christelijke scholen. Tevens is hij ter plaatse

kerkorganist.
André Knevel maakt vele concertreizen door Canada, Amerika en Europa. Jaarlijks maakt hij een zomertournee door Nederland, alsmede
Duitsland, voor het geven van 25 tot
30 concerten.
Wilt u meer weten over deze organist en de concerten die hij dit
jaar in Nederland geeft, kijk dan op
www.andreknevel.com.

De Ronde Venen – Vrijdagmiddag
jl. is er in Mijdrecht tussen 15.00
uur en 22.00 uur een grote algemene politiecontrole gehouden op de
Rondweg en Hofland.
Bij deze controle werden 28 mensen
ingezet van de technische verkeersdienst politie Utrecht, onopvallende
videomotor, Koninklijke Marechaussee, UWV, Douane, Recreatieschap
en Wijkteamleden De Ronde Venen.

Het programma in Mijdrecht bestaat
deze maal uit werken van onder anderen Charles Gounod, Georg Friedrich Händel, Klaas Jan Mulder, Johann Gottfried Walther en natuurlijk
improvisaties van de ‘meester’ zelf.
Het concert begint om 20.00 uur
en de toegang is gratis (met een
schaalcollecte aan de uitgang).

In het eerste uur werden twee verdachten aangehouden voor het bezit van drugs en verboden wapenbezit. Na controle bleek het voertuig in zo’n staat te verkeren dat het
kenteken werd ingevorderd. Tevens
werden er vermoedelijk gestolen
goederen aangetroffen in het voertuig. Ook werd een bus met buitenlandse medewerkers aangetroffen
waarbij er twee, vermoedelijk illegale, vreemdelingen werden gesignaleerd. Later bleek één persoon een
ongewenste vreemdeling te zijn en
zich te legitimeren met een aangekochte legitimatiekaart. Deze verdachte is in vreemdelingenbewaring gegaan. Er volgt verder onderzoek naar de verkoper van de legitimatie.

EHBO in de vakantie?
Uithoorn - We zitten midden in de
zomervakantie, tijd voor leuke dingen! Toch kom je ook wel ‘ns minder
leuke dingen tegen. Alice van Zanten van EHBO-vereniging St. Camillus: “Onlangs reed ik op de snelweg
en in een flits zag ik een motor onder de vangrail liggen. Een fractie
verder lag de bestuurder bewusteloos onder de vangrail… Wat was ik
blij dat ik wist wat ik kon doen! Maar
ja, je kind kan ook van de schommel vallen en niet meer op kunnen
staan. Of je buurman op de cam-

ping stikt bijna in een kippebotje. Of
je wordt gestoken door een wesp en
voelt jezelf daarna helemaal flauw
worden. In welk geval dan ook, als jij
verstand hebt van EHBO en je buurman ook, dan zijn jullie in elk geval
van Eerste Hulp verzekerd!”
Denk eens na over een cursus
EHBO! Bij EHBO-vereniging St. Camillus gaat begin oktober weer een
cursus van start. Kijk voor informatie op www.ehbo-camillus.nl of mail
naar alicevanzanten@ehbo-camillus.nl, bellen kan ook: 0297-561758.

Zaterdag 8 augustus:

Afscheid van Stichting O.A.S.E.
Uithoorn - Met ingang van 1 oktober a.s. is de huidige locatie van
Stichting O.A.S.E. niet meer beschikbaar.
Doorstarten is voor deze stichting
niet mogelijk daar er geen andere
locatie beschikbaar is. Dat zou ook
te hoge kosten met zich mee brengen. Bepaalde groepen zijn op een
andere locatie ondergebracht.
Een medewerker van Stichting
O.A.S.E.: “Wat het sociale support
en de hulpverlening betreft, spijt het
ons zeer, dat we dit na 33 jaar niet

kunnen continueren. Hierbij willen
wij dan ook alle vrijwilligers, donateurs, sponsors, adverteerders en
andere belanghebbenden bedanken voor hun inzet en vertrouwen.
Dankzij al deze personen is het
O.A.S.E. mogelijk gemaakt, om heel
veel voor de gemeenschap betekend te hebben. Wij willen u en iedereen die bij OASE betrokken is in
de gelegenheid stellen om afscheid
te nemen.
Het afscheid is op zaterdag 8 augustus van 15.00 uur tot 17.00 uur.

Uitkeringen
Verder werd door het UWV 85 controles uitgevoerd. Hierbij zijn de volgende zaken aan het licht gekomen: 6 personen waarvan een uitkeringscontrole gaat plaatsvinden,
3 personen die zijn aangehouden
voor het niet tonen van legitimatie,

Culinaire Venen dit jaar op zaterdag 5 september

Proeven en genieten op
het Raadhuisplein
Mijdrecht - Op zaterdag 5 september a.s. vindt op het Raadhuisplein
in Mijdrecht weer het jaarlijkse evenement ‘Culinaire Venen’ plaats.
Voor de vierde achtereenvolgende
keer presenteren tien restauranten horecabedrijven uit De Ronde Venen en omgeving hun gastronomisch visitekaartje. Het evene-

ment begint die dag om 13.00 uur
en eindigt ’s avonds om 23.30 uur.
Om 15.00 uur verricht burgemeester
Burgman de officiële opening.
Deelnemers aan het culinaire festijn
zijn Restaurant Boven Water, Restaurant Plashoeve, De Eetkamer van
Vinkeveen, La Farola, Restaurant
Lust!, Restaurant Meesters, Eet- &
Drinkgelegenheid Rendez-Vous, Le

Onvoorstelbaar veel reacties op artikel sluiting kerkhof

Nabestaandengroep heeft
bezwaar aangetekend bij
Gedeputeerde Staten
Uithoorn - De nabestaandengroep,
die vecht tot behoud van het kerkhof, heeft maandag jl. officieel bezwaar aangetekend tegen de sluiting van dit kerkhof bij Gedeputeerde Staten (lees hun ‘Reactie van een
Lezer’ elders in deze krant). In een
schriftelijke reactie (zie Reactie van
een Lezer) heeft het kerkbestuur zijn
visie gegeven over het sluiten van
het kerkhof, het verwijderen van de
grafstenen en het later ruimen van
de graven. Als u dat leest dan snapt
u waarschijnlijk, evenals wij, helemaal niet meer dat het kerkbestuur
en het Bisdom dit plan willen door-

zetten. In hun brief schrijven ze namelijk: “Op de begraafplaats zijn nog
diverse graven aanwezig waarop nog
grafrechten rusten. Bovendien zijn er
rechthebbenden die te kennen hebben gegeven dat zij het grafrecht willen verlengen. Deze graven blijven
in stand. Een deel van de rechthebbenden heeft te kennen te geven dat
zij het grafrecht niet wensen te verlengen. Van deze graven worden de
grafsteen en grafbeplanting verwijderd. Het is dus zeker niet zo dat alle grafstenen worden verwijderd”, aldus de brief.
Waarom dan het kerkhof ontmante-

len? Als er nog diverse graven blijven, en zoals uit de (nu reeds 130
reacties) blijkt dat men het kerkhof
graag zo wil behouden als rustpunt
in de gemeente en respect voor de
doden, laat het dan gewoon zo het
nu is.
Vijftig jaar
Het wordt nog onbegrijpelijker als je
de brief verder leest. Bijna iedereen
dacht dat het kerkbestuur deze begraafplaats wilde ontmantelen om de
grond te verkopen en te laten bouwen. Dat zouden ze misschien wel
willen, maar dat kunnen en mogen ze
niet. In hun brief schrijven ze namelijk ook: “Na sluiting dient de begraafplaats gedurende 20 jaar onaangeroerd te blijven liggen. Ruiming van
graven waarvan de rechten zijn vervallen is wel mogelijk. Na 20 jaar mag
de grond van een graf gedurende 10
jaar slechts voor bezaaiing of beplanting worden gebruikt, mits niet dieper dan 50 centimeter wordt gegraven. Graven waarop nog grafrechten
rusten en waarvan in het onderhoud
behoorlijk wordt voorzien, moeten altijd onaangeroerd worden gelaten tot
het tijdstip waarop dat recht vervalt.

Ik ben

Virage en Corfu. Maison Vinocerf
zorgt weer voor prachtige wijnen en
champagnes.
Gezamenlijk zullen deze bedrijven
zeker weer een breed publiek trekken met hun culinaire hapjes en gerechtjes. Het evenement wordt ondersteund door een aantal artiesten, waarbij echter wel het culinair

8 Bulgaarse ZZp-ers die voor één
opdrachtgever werkten en daarom
een onderzoek vanuit de arbeidsinspectie kunnen verwachten. 2 Poolse mensen die hier al lange tijd verbleven maar niet in systemen voor
kwamen worden verder onderzocht
door de arbeidsinspectie.
Het recreatieschap heeft alcoholcontroles op het water uitgevoerd.
Hierbij is één persoon aangehouden. Deze persoon bleek op het politiebureau niet te veel te hebben
gedronken.
Douane
De douane heeft 3 waarschuwingen
uitgedeeld voor naheffingen van
de BPM. De wijkteamleden, Marechaussee, de videomotor, de technische verkeersspecialisten hebben
de volgende resultaten behaald: 8x
niet dragen autogordel, 4x ondeugdelijke rem van bromfiets, 3x niet
tonen kentekenbewijs, 1x geen legitimatie tonen, 1x te donkere folie
op de ramen, 1x mistlichten voeren
aan de voorzijde, 5x niet tonen rijbewijs, 2x rijden door rood licht, 1x losse helm op bromfiets, 4x overschrijding constructiesnelheid bromfiets,
max 15 km, 1x rijden op bromfiets
zonder rijbewijs, 1x gladde banden
op personenauto, 1x Ondeugdelijke
wisinstallatie op auto.
Tijdens de controle hebben 50 personen een alcoholtest ondergaan.
Alles was in orde.
“De controle was een succes”, aldus
de politie.
genieten de boventoon zal voeren!
Ook wordt weer een ‘Culinaire Nol’
uitgereikt aan die deelnemer die
zich tijdens het evenement het best
presenteert. De onderscheiding is
een hommage aan de bekende restauranthouder Nol Vermeulen, die
vorig jaar overleed, en werd eerder
toegekend aan Boven Water (2007)
en Meesters (2008).
Het evenement wordt voor de Stichting Culinaire Venen georganiseerd
door the Entertainment Group en
Homan Elektrotechniek. Initiatiefnemer Lionsclub Mijdrecht-Wilnis zorgt ervoor dat een vast bedrag van elke verkochte culinaire
bon naar KiKa gaat. Een flink aantal bedrijven en instellingen steunt
het evenement.

voor/tegen de sluiting van het

kerkhof aan het Zijdelveld in Uithoorn omdat
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Woonplaats :.............................................................................................................

Pas 50 jaar na sluiting (ja, u leest het
goed, 50 jaar, red), dus in 2059, vervalt de bestemming van de begraafplaats en kan de locatie een andere
bestemming krijgen”, aldus de brief.
Mensen, waar hebben we het dan
over. Laat die begraafplaats gewoon
in tact. Ook de graven waarvan de
rechten zijn verlopen. Diverse nabestaanden van deze zogenaamde graven waarvan de rechten zijn verlopen
hebben aangegeven dat zij het graag

willen verlengen. Het gehele kerkhof
wordt geweldig goed onderhouden,
door vrijwilligers, dat kost het kerkbestuur niets.
Bezwaar maken
Ook staat er in de brief dat het kerkbestuur zijn plannen op 4 juni jl. heeft
bekendgemaakt bij het gemeentebestuur. “Belanghebbenden die het niet
eens zijn met het besluit tot sluiting
van de begraafplaats kunnen tegen

dit besluit in beroep bij Gedeputeerde Staten”, aldus de brief. Dus mensen, bent u tegen sluiting, laat u horen. Vul bovenstaande bon in en stuur
deze naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 AM
Mijdrecht of stuur een mailtje naar
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Niet anoniem daar hebben we niets
aan. Lees elders in deze krant diverse reacties van verontwaardigde burgers.

