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Problemen Zijdelmeer vragen
om een gezamenlijke aanpak
Uithoorn - Jarenlang is het Zijdelmeer in Uithoorn reeds onderwerp
van gesprek. Reden: vervuiling, stilstaand water, dichtslibben, vorming van blauwalg bij zeer warme
weersomstandigheden en daardoor
stankoverlast, maar ook peilverlaging. Met dat laatste zijn vooral de
woonarkbewoners aan de Elzenlaan
niet blij. Om iets aan de slechte waterkwaliteit te doen werden in 1995
door het waterschap de watertoegangen naar het meer afgesloten
en werd vanuit de Molenvliet ‘gefilterd’ water in het Zijdelmeer gepompt. Maar dat hielp niet. Vervolgens kwamen bloementeler Jan van
Rijn en agrariër Albert Blommestijn
uit De Kwakelse polder met het idee

de toegangen van het Zijdelmeer en
de aansluiting op de Ringvaart weer
open te maken. Bovendien moesten er dertien schutten uit. Doel:
de doorstroming in het Zijdelmeer
te bevorderen waardoor de waterkwaliteit zou verbeteren. Eén en ander was te lezen in deze krant in het
artikel ‘Het water kan nu weer vrij
stromen’ (NMB 7 juli). Daar werd
zowel schriftelijk (NMB 14 juli) als
telefonisch door lezers op gereageerd bij deze krant. De maand juli
kenmerkte zich door een flink aantal dagen met zeer hoge temperaturen. Dat leidde in afgelegen delen
van het meer al snel tot de vorming
van blauwalg met als gevolg stankoverlast en dode vissen.

Er zijn diverse manieren voorgesteld om de waterkwaliteit te verbeteren, zoals een betere doorstroming en uitbaggeren. Ondanks dat
er bij de waterwegen in de omgeving veel schutten zijn verwijderd,
zijn er bij sommige doorgangen nog
steeds dammen en die belemmeren
alsnog de doorstroming. Verder is
er nog nooit gebaggerd. Want wegbaggeren van de slappe veengrond
heeft inzakken van de oevers tot gevolg. Het geheel lijkt zich inmiddels
in een impasse te bevinden of zit er
tóch nog schot in de zaak? Een feit
is wel dat de problematiek om een
gezamenlijke inspanning en aanpak
vraagt. Verder in deze krant leest u
er meer over.
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Vanaf heden
Verhuren wij ook
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35ste Polderfeest weer
een grandioos succes

H. Heyermanslaan 2
UITHOORN

voor het officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2+3
het volgenDe officiële
gemeentenieuws verschijnt
tijDens De zomervakantie
op 18 augustus.
Daarna weer wekelijks.

Geen krant ?
0297-581698

De Kwakel - Zondag was de laatste dag van het 35ste Polderfeest in
De Kwakel. Het Feestcomité kan terugkijken op een gezellig en sportief
verlopen feest. Woensdag begon
het Polderfeest met een zeer gezellige en goedbezochte 55+ dag. De
250 bezoekers werden getrakteerd
op een dag vol entertainment en
gezelligheid, waarbij ook een prima
verzorgde lunch op het programma stond. Donderdag werd voor de
22ste keer de Decathlon Polderloop
gehouden, waar ruim 850 lopers
aan deelnamen. Na afloop van de
prijsuitreiking gaf zanger Jan Leliveld een feestelijk en gezellig optreden voor de bezoekers en vermoeide lopers. Vrijdagmiddag bezochten de kinderen de Disco 4 Kids van
DJ Jarno, waar ze vermaakt werden met grote hits en kleine prijsjes.
’s Avonds speelde coverband Bob
en de Blue Band in de feesttent,
waarbij jong en oud genoten van

deze veelzijdige muzikanten met
hun uitgebreide repertoire. Zaterdag was als vanouds de dag van
de zeskamp, waar 44 teams streden
om de eerste plek. ’s Avonds ging de
tent helemaal uit zijn dak bij de geweldige Bolle Jan Show en een optreden van de Dikdakkers. Zondag
was de familiedag, die zeer goed
bezocht werd. Zowel binnen als buiten was er voor jong en oud genoeg
te doen. De kinderen konden zich
vermaken bij de diverse attracties,
zoals de ballenbak, de draaimolen,
de luchtkussens en het spiderweb
of binnen spelen in de zandhoek. Er
werd een skateshow gegeven, terwijl het orkest Ladder(s)zat voor de
vrolijke noot zorgde. Na Quakel’s
got Talent verzorgde Rinke Jacobs
een Hypnose-Mentalisme Show en
sloot partyartiest Starkoo het 35ste
Polderfeest af.
(Vervolg tekst en foto’s elders in deze krant).

Dijkverbeteringen langs
de Kromme Mijdrecht
krijgen een vervolg
De Hoef - Nu de dijkverbeteringen aan De Hoef Oostzijde langs de
Kromme Mijdrecht op de wegmarkeringen na, goeddeels zijn afgerond,
rijst de vraag of het hoogheemraadschap AGV verder gaat met verbeteringen langs de andere oevers te
realiseren. Dat blijkt inderdaad het
geval. Een aantal bewoners langs dit
riviertje dat zich kenmerkt door een
fraaie ingebedde natuur langs de
oevers, heeft er inmiddels kennis van

Het is weer zover: R.-K. kerkbestuur doet het weer:

Tijdens de grote vakantie
bekendmaken dat ze kerkhof
gaan ruimen, tenzij...
Uithoorn – Het is een hele tijd rustig geweest op en om het prachtige,
rustieke, oude begraafplaatsje aan
het Zijdelveld in Uithoorn. Twee jaar
terug, ook zo rond de vakantieperiode liet het R.-K. kerkbestuur, onder
de bezielende leiding van de heer
Van Bemmelen, ‘even’ bekend dat
alle oude grafstenen van dit kerkhofje, waar geen geld meer voor
werd betaald, binnen enkele maan-

den geruimd zouden worden. We
hoeven niet te herhalen wat er gebeurde. Uithoorn en omgeving stonden op zijn kop. Handtekeningenacties, radio, tv erbij. In een mum van
tijd kwamen er duizenden handtekeningen binnen om te pleiten tot
behoud van dit mooie kerkhof.
Een groep nabestaanden betaalde handen vol geld aan het kerkbestuur, om in ieder geval hun graf

te behoeden voor de sloop, maar zij
vochten ook door om toch gewoon
de zerken te laten staan.
De stoffelijke resten mochten toch
nog niet geruimd worden en het
kerkhof mocht volgens de wet nog
zeker veertig jaar niet beroerd worden. Waarom dat wel de grafstenen
eraf slopen? Wat heeft dat nu voor
zin.
(Vervolg elders in deze krant).

genomen dat dit zal gebeuren. Zij
maken zich zorgen dat dit ten koste zal gaan van de plaatselijke natuur. Zo wordt verondersteld dat inhammen van de Kromme Mijdrecht,
waar zich een surplus aan mooie natuur bevindt, zoals uitgestrekte velden met waterlelies, moeten worden
uitgebaggerd, omdat de baggerspecie gebruikt moet worden om de dijk
op te hogen, c.q. te versterken. Dit
valt bij zowel de aanwonenden als

recreanten in slechte aarde. Wanneer vindt dat allemaal plaats en
gaat het inderdaad ten koste van de
bij de rivier behorende zo kenmerkende natuur? Aldus de belangrijkste vraag van een aantal bewoners
aan de redactie van deze krant. Elders in deze editie leest u daar meer
over. Onder andere met reacties van
Waternet, de gemeenschappelijke
organisatie van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
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COLOFON
Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

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

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
maandag
8.30-12.00 uur
dinsdag
8.30-12.00 uur
woensdag
8.30-12.00 uur
		
12.30-16.30 uur
donderdag
8.30-12.00 uur
		
18.00-19.30 uur
vrijdag
8.30-12.00 uur
Op afspraak
dinsdag
12.30-16.30 uur
donderdag
12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienstverlening kunt u ook bellen met
Publiekszaken: 0297-513111
Loket Wonen Welzijn en Zorg
(WWZ)
Openingstijden
ma. t/m vr.
08.30-12.30 uur
telefoon: 0297-513131
e-mail: loketwwz@uithoorn.nl
Cluster Werk en Inkomen
Openingstijden balie
ma. en vr.
9.00-11.00 uur
wo.
13.30-15.30 uur
Telefonisch spreekuur
ma. t/m vr.
9.00-11.00 uur
Tel. is 0297-513255.
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111
Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur

In het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- Radio Noord-Holland: 88.9
MHz ether en 93.1 MHz kabel
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014

Deze wijziging is noodzakelijk in verband met de verwachte invoering
per 1 oktober 2010 van de Wet al-

n

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

gemene bepalingen omgevingsrecht en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen.
De raad heeft dan ook besloten de
wijzigingsverordening inwerking te
laten treden op dezelfde dag dat de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht inwerking treedt.

Zomerdienstregeling
gemeentepagina
Net als in voorgaande jaren publiceert de gemeente Uithoorn tijdens de zomervakantie niet wekelijks, maar om de week in de
Nieuwe Meerbode. Deze regeling gaat in per 12 juli en duurt tot
16 augustus.
De gemeentepagina verschijnt de volgende keer op 18 augustus. Vanaf deze datum verschijnt de gemeentepagina weer
wekelijks. Dus 11 augustus is er geen gemeentepagina in
de Nieuwe Meerbode.
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Verplaatsing
bebouwde komgrens
op de Vuurlijn
De vuurlijn ligt volgens de wegenverkeerswet buiten de bebouwde kom.
De maximaal toegestane snelheid
is 80 km/uur De raad heeft op 8 juli 2010 besloten om in verband met
de realisatie van het gezondheidscentrum en Park Krayenhoff de komgrens te verplaatsen naar de scherpe bocht, om precies te zijn: direct na
huisnummer 12. De maximum snelheid wordt hiermee teruggebracht
naar 50 km/uur.
Dit is belangrijk voor de verkeersveiligheid. Het heeft ook te maken
met het vaststellen van het uitwerkingsplan voor de 2e fase van Park
Krayenhoff. Een geluidsonderzoek
kan namelijk achterwege blijven als
de komgrens verplaatst wordt. Een
geluidsonderzoek kan een hoge-

re grenswaarde opleveren met als
gevolg dat aan de woningen diverse aanpassingen moeten plaatsvinden om een geluidsreductie tot stand
te brengen. Bijvoorbeeld dat ramen
niet open kunnen.
Het besluit van de raad wordt uiterlijk eind 2011 / begin 2012 geëffectueerd, afhankelijk van de oplevering van de woningen Park Krayenhoff fase 2.
Het ligt in de bedoeling om in het kader van het UVVP ((Uithoorns Verkeer- en Vervoerplan) te zijner tijd
op de Vuurlijn het gedeelte vanaf de
Watsonweg tot aan de nieuwe komgrens aan te wijzen als 30 km/uur zone en het gedeelte vanaf de nieuwe
komgrens tot aan de Noorddammerweg als 60 km/uur weg.

Gemeentehuis dicht
wegens verbouwing
Het gemeenthuis is op maandag 9 augustus in verband met een verbouwing vanaf 12.00 uur gesloten. Het gemeentehuis is dan wel (beperkt) telefonisch bereikbaar. Dinsdag 10 augustus is het gemeentehuis vanaf 8.30 uur weer geopend. De ingang van het gemeentehuis wordt in verband met de verbouwing van de begane grond tijdelijk verplaatst.

Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info

i

A L G EMENE IN F O R MATIE

Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)

Bouwverordening
Uithoorn gewijzigd
De raad van de gemeente Uithoorn
heeft in haar vergadering van 24 juni
2010 besloten om bouwverordening
Uithoorn 2007-1 te wijzigen.

e
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Activiteiten kalender
Activiteiten en evenementen

Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel?
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

Meer weten?

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

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
7 aug.
7 aug.

Inloopdag CREA, Fort a/d Drecht, 13.00-16.30 uur
Spelend Schilderen, atelier de Rode draad,
Margrietlaan 86, 13.30-16.30 uur. € 60.
8 aug.
Open Uithoorns kampioenschap petanque voor doubletten.
Aanvang 10.30 uur, toegang gratis.
Deelname alleen met een wedstrijdlicentie van de NJBB.
Voor meer info zie www.buthamen.nl
10 aug.
Spelend Schilderen, atelier de Rode draad, Margrietlaan 86,
9.30-12-30 uur. € 60. Info: info@jokezonneveld.nl
14 aug.
Spelend Schilderen, atelier de Rode draad,
Margrietlaan 86, 13.30-16.30 uur. € 60.
17 aug.
Spelend tekenen voor kindeeren, atelier de Rode draad,
Margrietlaan 86, 10.00-12.30 uur. € 7,50
21 aug.
Inloopdag CREA, Fort a/d Drecht, 13.00-16.30 uur
21 aug.
Braderie , dorpscentrum De Kwakel, 11-18 uur
28 aug.
Tropical Night, Oude Dorp, vanaf 20.00 uur
28 aug.
Spelend Schilderen op proef, atelier de Rode draad,
Margrietlaan 86, 13.30-15.30 uur. € 12,50
4 sept.
Inloopdag CREA, Fort a/d Drecht, 13-16.30 uur
4 t/m 7 sept.
Kermis in De Kwakel
10 t/m 17 sept. Jubileumweek UWTC in en rond clubgebouw en crossbaan
Europarei en wielerparcours Randhoorn. (www.uwtc.nl)
12 sept.
Opening cultureel seizoen, openluchtconcert door Kna,
Thamerkerk, www.scau.nl
15 t/m 19 sept. Circus Solera, evenemententerrein Legmeer-West
17 sept.
Kinderdisco in The Mix
19 sept.
Wielerronde UWTC
19 sept.
14.30 uur, Midas ensemble zang, klarinet,
piano en verteller Thamerkerk
25 sept.
Buurtendag, Amstelplein
29 sept.
Herfstactiviteit op kinderboerderij De Olievaar
30 sept.
Dag van de ouderen
Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten voor de rest van het jaar op onze website
www.uithoorn.nl. Meer informatie over de buurtbeheeracties: Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

Nieuwsbrief
Dorpscentrum
In februari van dit jaar heeft de gemeenteraad het masterplan voor het
dorpscentrum vastgesteld. Als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen in maart en de daarop volgende collegeonderhandelingen is het
enige tijd stil geweest rond de plannen voor het dorpscentrum. Het college is inmiddels gevormd en in het
coalitieakkoord zijn afspraken gemaakt, ook voor de ontwikkeling van
het dorpcentrum.
Aanleiding voor het maken van plannen voor het centrum is de omlegging van de N201. Het verdwijnen

van de grote stroom auto’s door het
centrumgebied biedt kansen om een
echt dorpscentrum te maken. Onlangs is nieuwsbrief nummer 3 over
het dorpscentrum verschenen. Deze nieuwsbrief wordt een dezer dagen huis-aan-huis verspreid in het
centrum van Uithoorn, Thamerdal,
Meerwijk-Oost en Amstelhoek. Daarnaast is de nieuwsbrief op te halen
in de openbare bibliotheek en bij het
gemeentehuis. Op www.uithoorn.nl
(actueel/nieuwbouw en herinrichting)
zijn de nieuwsbrieven en het volledige masterplan te downloaden.

Platanen
Karel Doormanlaan
zijn waardevol
Het college van B&W heeft besloten
twee platanen aan de Karel Doormanlaan op de waardevolle bomenlijst te plaatsen. Beide platanen vormen een herkenningspunt in de
straat en zijn al erg oud. De platanen
zijn bovendien laanbomen en passen goed binnen de omgeving.
De Karel Doormanlaanplatanen zijn
getoetst aan de volgende criteria
- de geschatte leeftijd is minimaal
40 jaar (dit geldt niet voor gedenkbomen);
- de boom mag niet in een onomkeerbaar slechte conditie verkeren;
- de habitus is karakteristiek voor
de soort (dit geldt met name als
de boom een esthetische betekenis heeft);

-

de boom vormt geen onafwendbaar risico voor de omgeving (gevaarlijke situaties en schade kunnen op een redelijk eenvoudige
wijze worden tegengegaan).

Hoewel de twee bomen aan deze
criteria voldoen is de plaatsing op de
waardevolle bomenlijst nog niet definitief. Gedurende zes weken na publicatie van het collegebesluit, van
4 augustus 2010 t/m 15 september
2010 hebben belanghebbenden de
mogelijkheid hiertegen bezwaar in
te dienen. Komen er geen bezwaren
dan is plaatsing definitief en heeft
Uithoorn er twee waardevolle
bomen bij.
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ALGEMENE INFORMATIE

WERK IN
UITVOERING

•
•

LOPENDE PROJECTEN

Grootschalige renovatie buitenruimte Europarei
Herinrichting Fregat tot medio juli 2010

NIEUWE PROJECTEN
Heiwerkzaamheden voor
bustunnel

Op 26 juni is de provincie Noord-Holland begonnen met de laatste fase van de heiwerkzaamheden voor
de bustunnel die onder de Zijdelweg door wordt aangelegd. De tunnel maakt deel uit van de vrije busbaan van de Zuid Tangent. Het heien gebeurt van maandag t/m vrijdag
tussen 7 en 17 uur. Soms ook op zaterdag van 8-17 uur. Het heien duurt
ongeveer zes weken. De omwonenden zijn per brief ingelicht. Nadere
info: de heer E. van Bezeij van de
provincie Noord-Holland, tel.: 0235145362.

EXTRA ASFALTLAAG OP
NOORDDAMMERWEG,
RANDHOORNWEG EN
RANDWEG

De gemeente Uithoorn laat tussen 5
juli en 22 augustus de volgende wegen voorzien van een extra asfaltlaag:
- Noorddammerweg (tussen de
N201 en Randhoornweg)
- Randhoornweg (tussen Noorddammerweg en Randweg)
- Randweg (tussen Randhoornweg en Op de Klucht)
In verband met deze werkzaamheden worden er verkeersmaatregelen
getroffen.
Er wordt gewerkt in fases:
• 1e fase: van 5 juli t/m 23 juli wordt
de Randhoornweg tussen Randweg en de toegang tot het sportpark De Randhoorn afgesloten
en van 19 juli t/m 23 juli wordt ook
de Randweg afgesloten.
• 2e fase: van 2 augustus t/m 21
augustus wordt de Randhoornweg tussen de Zoogdierenlaan
en Noorddammerweg afgesloten
en van 16 augustus t/m 21 augustus wordt ook de Noorddammerweg afgesloten.
De woonwijk Legmeer-West blijft
steeds bereikbaar. Voorafgaand aan
de werkzaamheden worden de afsluitingen en omleidingsroutes met
borden aangegeven.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door BAM Wegen bv. De heer
F. Schrijvers van Grontmij Nederland
BV houdt namens de gemeente toezicht.
Voor vragen naar aanleiding van dit
werk kunt u contact opnemen met de
heer L. Disseldorp van de gemeente
Uithoorn. De heer Disseldorp is bereikbaar op tel. (0297) 513 111.

WERKZAAMHEDEN OP
LEGMEERDIJK
Ernstige verkeershinder

Van 28 juni tot 20 augustus worden
op diverse plaatsen aan de Legmeerdijk wegwerkzaamheden
uitgevoerd. De werkzaamheden zijn opgedeeld in
twee projecten: Legmeerdijk Noord en
Legmeerdijk
Zuid.

1. Legmeerdijk Noord:
eenrichtingsverkeer

Deze werkzaamheden vinden plaats
tussen de Machineweg en de Marshallsingel en worden tussen 28 juni en 25 juli uitgevoerd door de provincie Noord-Holland. De weg wordt
opgeknapt in drie fasen. Twee fasen
zijn inmiddels afgerond en nu is de
derde fase aan de beurt. Tijdens deze werkzaamheden geldt op de Legmeerdijk eenrichtingsverkeer tussen
de Machineweg en de Marshallsingel.
Fase 3:
Opknappen Legmeerdijk vanaf rotonde Snoekbaarsstraat / J. Adamslaan tot aan de Marshallsingel. Deze fase duurt van 16 tot 25 juli.
Extra werkzaamheden
Na 25 juli zal op de Legmeerdijk tussen de Marshallsingel en de kruising
Legmeerdijk/Bosrandweg/Beneluxbaan onderhoudswerk plaatsvinden.
Deze werkzaamheden vinden plaats
in het verkeer (dus werken terwijl
verkeer door kan blijven gaan). Aangezien er tijdens deze periode op de
Legmeerdijk minder verkeer zal zijn
vanwege de afsluiting tussen Flora
Holland en de Machineweg is het efficiënter om deze werkzaamheden
dan uit te voeren.

2. Legmeerdijk Zuid:
volledige afsluiting

Dit project wordt uitgevoerd door projectbureau N201+. Tussen Flora Holland en de Machineweg zal de Legmeerdijk volledig worden afgesloten
van 28 juni tot 20 augustus. Fietsers,
voetgangers en hulpdiensten houden doorgang.
Er vinden diverse werkzaamheden
tegelijkertijd plaats. De werkzaamheden zijn:
• Realisatie van de aansluiting van
de nieuwe N201 op Legmeerdijk;
• Aanleg van de rotonde in de Legmeerdijk bij Meerlandenweg;
• Ophoging van Legmeerdijk met
20 cm vanwege de waterkerende
functie;
• Opknappen Legmeerdijk.
Vooruitlopend op deze activiteiten
worden voorbereidende werkzaamheden getroffen bij de inritten van
de percelen tussen Flora Holland en
Machineweg. Betrokken eigenaren
zijn hierover geïnformeerd. Het verkeer ondervindt van deze voorbereidende werkzaamheden geen hinder.
Dit is een enorme klus met veel gevolgen voor omwonenden en omliggende bedrijven. Er is gekozen voor
een volledige afsluiting van de Legmeerdijk Zuid in de zomermaanden.
Dit is een relatief rustige periode, al
geldt dit niet voor alle bedrijven. Voor
de bloemenveiling is het in elk geval
een rustiger periode en ook de scholen zijn dicht.
Het is onmogelijk om veilig te werken
op dit gedeelte van de Legmeerdijk
(Flora Holland - Machineweg) als er
ook doorgaand verkeer is. De ruimte is te beperkt. Een gedeeltelijke afsluiting zou maandenlang overlast
voor de omgeving betekenen. Door
een volledige afsluiting kan er veiliger en sneller (in acht weken) gewerkt worden.

Hebt u vragen, klachten of
wilt u meer info over de
werkzaamheden?

Met vragen of klachten over de werkzaamheden aan de N201 kunt u tijdens kantooruren bellen met: 065138 8980. Info over de werkzaamheden en omleidingen vindt u op:
www.uithoorn.nl.

Voorkom woninginbraak
De vakantieperiode staat voor de
deur en dat betekent extra aandacht
voor het beveiligen van uw woning.
Daarom hier een aantal tips van het
Centrum voor Veiligheid en Criminaliteitspreventie om de kans op inbraak tijdens de vakantieperiode te
verkleinen. De adviezen zijn gebaseerd op het Politiekeurmerk Veilig
Wonen. Naast tips over goed hangen sluitwerk zijn er ook tips over het
gebruik van nieuwe media.

zogeheten nieuwe media zijn een
belangrijke inspiratiebron om na te
gaan wie er met vakantie is. Ook inbrekers zijn actief op internet. Laat
dus op bijvoorbeeld Twitter, Hyves
en Facebook niet weten dat u met
vakantie bent. Maak uw vakantieperiode ook niet bekend via voicemail,
blog of elektronische afwezigheidsassistent.

Wees voorzichtig met
sociale media

Bij het beveiligen van woningen spelen zowel technische maatregelen
als het gedrag van bewoners een
grote rol. Goedgekeurd hang- en

Inbrekers kijken niet alleen door het
raam of bewoners thuis zijn. Ook de

Geef de woning een
bewoonde indruk

sluitwerk op ramen en deuren verkleint de kans op inbraak aanzienlijk. Ook buren op elkaars huis laten
passen en de post laten opruimen
zijn effectieve maatregelen. Het is
belangrijk de woning een bewoonde
indruk te geven.

Beveilig woning en
eigendommen

Onderzoek wijst uit dat 80% van de
inbraken door gelegenheidsinbrekers wordt gepleegd. Deze inbrekers
zijn uit op gemak en snel succes. Ze
gebruiken hierbij vaak een schroevendraaier voor het openen van
deur of raam. Uit onderzoek blijkt dat

de inschatting of de woning gemakkelijk te kraken is, een belangrijk criterium is voor inbrekers. Een woning
die voldoet aan de eisen van Politiekeurmerk Veilig Wonen loopt 90%
minder kans op inbraak

Links

Op de website www.politiekeurmerk.nl
vindt u een overzicht met tips om veilig
op vakantie te gaan.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse
publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan officiële
mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn.
Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt.
Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er
bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk
leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek,
belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt
mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare
bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. 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 Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en
schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de
bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift
heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het
verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het
eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank
worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de
president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe
tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk
verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.
TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008: onbeperkt
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en
de Bouwverordening 2007. Inzageperiode: onbeperkt
Tijdelijk:
- Verkeersbesluit Polderloop De Kwakel. Inzageperiode t/m 4 aug. 2010. Info:
mevrouw M. Vermaas, tel.: 0297-513111
- Ontwerpbesluit voor wijzigen bestemmingsplan Landelijk gebied Noorddammerweg 13, Inzageperiode 9 juli t/m 19 augustus 2010. Info: de heer R. Noorhoff, tel. 0297-513111
- Ontwerp-Archeologiebeleid en de Erfgoedverordening gemeente Uithoorn Inzageperiode 9 juli t/m 19 augustus 2010. Info: de heer W. van de Lagemaat,
tel.: 0297-513111
- Verkeersbesluit Straattheaterfestival 2010 Meerwijk-Oost. Inzageperiode 7 juli t/m 18 augustus 2010. Info: mevrouw M. Vermaas, tel.: 0297-513111
- Voornemen vaststelling hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder voor nieuwbouw 35 woningen aan Boterdijk. Inzageperiode; 8 juli tot 6 augustus 2010. Info: mevrouw J. Kars, tel.: 0297-513111
- Besluit verplaatsen komgrens op de Vuurlijn. Inzageperiode 4 augustus t/m 15
september 2010. Info: mevrouw M. Vermaas, tel.: 0297-513111
INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Drechtdijk 87, aanvraag sloopvergunning voor het gedeeltelijk slopen van een
bedrijfsgebouw.
Meerwijk-Oost
- Grevelingen 16, aanvraag lichte bouwvergunning voor het plaatsen van een
dakkapel op de garage t.b.v. hobbyruimte.
Meerwijk-West
- Zanglijster 16, aanvraag lichte bouwvergunning voor het oprichten van een
overdekt terras/balkon aan de tuinzijde.
- Zanglijster 16, aanvraag reguliere bouwvergunning voor het gedeeltelijk oprichten van een hobbyruimte / slaapkamers.

Thamerdal
- Admiraal Tromplaan 71, aanvraag lichte bouwvergunning voor het veranderen
van de 1e etage.
- Admiraal de Ruyterlaan 78 te Uithoorn, aanvraag sloopvergunning voor het
slopen van vinyltegels op de vloer in de keuken.
Dorpscentrum
- Willem-Alexanderpoort 1-108 en Prins Bernhardlaan 26-56, aanvraag reguliere bouwvergunning voor het vernieuwen van de kozijnen van de trappenhuizen, kleurstelling, voegwerk, balkonhekken en herstelwerkzaamheden casco.
- Willem-Alexanderpoort 1-108 en Prins Bernhardlaan 26-56, aanvraag sloopvergunning voor het slopen van kozijnen van de trappenhuizen, balkonhekken
en voegwerk
- Stationsstraat 14, aanvraag lichte bouwvergunning voor het geheel veranderen van een garagedeur in een glazen pui.
De Legmeer
- Zevenblad 84, aanvraag sloopvergunning voor het slopen van asbesthoudende materialen op het balkon boven de schuifpui.
Zijdelwaard
- Arthur van Schendellaan 18, aanvraag lichte bouwvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde.
VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende onthefﬁng kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het
grijze kader.
De Kwakel
- Mgr. Noordmanlaan 44, vergunning voor het slopen van asbesthoudende beplating. Bezwaar: t/m 31 augustus 2010.
- Kwakelsepad 22, vergunning voor het oprichten van een woning en het plaatsen van een brug. Bezwaar: t/m 10 september 2010.
Meerwijk-West
- Witkopeend 70, vergunning voor het plaatsen van een steiger. Beroep: t/m 15
september 2010.
Meerwijk-Oost
- Vergunning aan PvdA en DUS voor het organiseren van een streekmarkt op
het Amstelplein op 11 september 2010 van 10.00 tot 16.00 uur. Onthefﬁng artikel 35 van de Drank- en Horecawet voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens de streekmarkt. Bezwaar t/m 2 september 2010
De Legmeer
- Legmeerplein 3 BEDR. vergunning voor het plaatsen van een tijdelijke mobiele kapsalon. Beroep: t/m 16 september 2010.
- Rosmarijn 4, aanvraag lichte bouwvergunning voor het plaatsen van een blokhut. Bezwaar: t/m 10 september 2010.
Zijdelwaard
- Constantijn Huygenslaan 60, vergunning voor het slopen van asbesthoudende platen. Bezwaar: t/m 01 september 2010.
- Nicolaas Beetslaan 27, vergunning voor het vergroten van een woning op de
begane grond, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en het verhogen van de nok aan de achterzijde. Beroep: t/m 15 september 2010
Bedrijventerrein Uithoorn
- Molenlaan 30 te Uithoorn vergunning voor het plaatsen van units en een werkplaats. Bezwaar: t/m 01 september 2010
- Wiegerbruinlaan 8 te Uithoorn vergunning voor het slopen van een asbesthoudende plaat. Bezwaar: t/m 26 augustus 2010.
BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN
WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op tel. (0297)
513 111. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.
BESLUIT VERPLAATSEN KOMGRENS OP DE VUURLIJN
Wijk: De Legmeer
De raad van de gemeente Uithoorn heeft op 8 juli 2010 besloten om in verband
met de realisatie van Park Krayenhoff en het gezondheidscentrum de bebouwde
komgrens, zoals bedoeld in artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994, op de
Vuurlijn te verplaatsen van de kruising met de Watsonweg tot direct na het perceel Vuurlijn12.
Dit besluit ligt tot en met woensdag 15 september 2010 ter inzage. Daartegen kan
tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
VERKEERSBESLUIT
maximumsnelheid 60 km/uur op de Mijnsherenweg vanaf de Vuurlijn tot de
N231
Wijk: De Kwakel
Burgemeester en wethouders hebben besloten om ingevolge het UVVP (Uithoorns Verkeer- en Vervoerplan) een maximumsnelheid van 60 km/uur vast te
stellen op de Mijnsherenweg vanaf de Vuurlijn tot de N231.
Dit verkeersbesluit ligt tot en met 15 september 2010 ter inzage. Daartegen kan
tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
WIJZIGING REGEL VOOR TOEWIJZING GERESERVEERDE
GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn heeft besloten een
van de voorwaarden te wijzigen voor het toekennen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. Degene die in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder welke is toegekend voor een periode langer dan
1 jaar (dit termijn was 5 jaar) kan in aanmerking komen voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
De voorwaarden kunt u vinden op de website van de gemeente: www.uithoorn.nl.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van
de huisartsen worden gedaan vanuit
de huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor werkdagen van 17.00 u. tot de volgende
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u.
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf,
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN
EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
122e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDItIE 2
oPlAAg 15.450
EDItIE 3
oPlAAg 14.050
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBoDE.Nl
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sTICHTING DE BAAT
PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING
De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons
klin. psychol./psychotherap. en medew. 0297-285371 of 0297-568866;
www.simons-psychologischebegeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening, R.
Rap, tel: 0297-286436
Nes a.d. Amstel/Uithoorn:
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog (BIG
geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
06-44222810; psychoprakt@hetnet.
nl; www.psychoprakt.nl

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

sTICHTING
RECHTswINkEL

VVV De Ronde Venen/
Vinkeveense Plassen:
Herenweg 144, 3645 DT
Vinkeveen, tel: 0297-214231.
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/ANWB Uithoorn:
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH
Uithoorn, tel. 0297-532725.
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.3013.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
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Stichting Ontwikkelings

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde
Wereld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de bevolking
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwerking zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als de school
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!

Tanzania:
slaven en specerijen
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Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.

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

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

19,95

DIERENARTsEN

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

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
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Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00
u. Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer,
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn,
tel: 0297-560627. Behandeling na tel.
afspraak

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

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

MORPHEUS RUIMT OP!

Aanstaande zondag 8 augustus
een unieke tuinopenstelling

Hobby van Bram de Groote
leidt tot bezienswaardigheid
Uithoorn - Komende zondag 8
augustus is de Tuin van Bram de
Groote in Uithoorn van 13.00 tot
16.00 uur opengesteld voor bezoekers. Wat begon als een uit de hand
gelopen hobby, is nu een bezienswaardigheid. Bram de Groote wist
zijn woonboot aan de Boterdijk om
te toveren tot een bungalow te midden van allerlei exotische bomen,
heesters en planten.
Met dank aan zijn zonen op de grote vaart en aan kennissen die uit het
buitenland een stekje of zaad meenamen. Toen Bram de Groote stierf
zou hij gezegd hebben: ‘Ik laat jullie alleen maar werk na’. Het pareltje van Uithoorn is nu in beheer bij
Landschap Noord-Holland en wordt
liefdevol onderhouden door een

tiental vrijwilligers. Die zijn 8 augustus aanwezig om bezoekers de nodige informatie te geven.
Bezoekers kunnen zien hoe de natuur zich al weer voorbereidt op het
volgende jaar. Waar eerst bloemen
te zien waren, groeit nu een grote
verscheidenheid aan vruchten en
zaden. De fruitbomen in de boomgaard dragen volop fruit. De bijen
verzamelen hun laatste honing om
daarmee de winter door te komen.
De imker heeft een geweldige oogst
en biedt bezoekers echte natuurzuivere bloemenhoning aan. De tuin
ligt op de hoek van de Elzenlaan
en Boterdijk in Uithoorn. Parkeergelegenheid op korte afstand in de
Glanskopmees. Openbaar vervoer:
bus 170 van Connexxion, uitstappen
Watsonweg. Toegang gratis.

vvv/ANwB

In de 7e eeuw na Chr. werd de Islam in Tanzania geïmporteerd, in 1560 n.
Chr. verscheen de eerste katholieke kapel in het land, gebouwd door de
Portugezen. De Omani’s slagen erin de Portugezen te verdrijven en 100 jaar
over dit gebied te heersen. Er ontstaat een sterke groei van de slavenhandel
De slavenhandel heeft zo’n 2000 jaar bestaan. De Romeinen hadden zwarte slaven en de Bantoes – een Afrikaans volk – hielden Bosjesmannen als
slaaf. Vanaf de 4e eeuw was er slavenhandel met Arabische landen. De slavenhandel was nauw verbonden met de handel in ivoor, goud en specerijen.
De slaven werden te werk gesteld in de goudmijnen van (het huidige) Zimbabwe. De jacht op ivoor leidde bijna tot de uitroeiing van de Afrikaanse olifant. De slaven droegen het ivoor vanuit het binnenland naar de kust. Deze tochten waren zo zwaar dat 90% van hen omkwam. Degenen die overleefden werden doorverkocht naar Perzië en de Arabische landen of te werk
gesteld op de specerijeneilanden Zanzibar en Pemba.
In Europa ontstond oppositie tegen de slavenhandel. Vanaf 1822 een eerste resultaat: de doortocht van slaven (naar Oman) werd beperkt. In 1873
werd de slavenhandel verboden maar illegaal voortgezet. Pas in 1919 kwam
er werkelijk een einde aan de slavenhandel.
Nel Bouwhuijzen

zORG &
DIENsTvERLENING
Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht:
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg
thuis), Maatschappelijk werk (voor al
uw vragen en problemen), Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch
Bureau (voor ouders en kinderen
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel.
0900-2359893. Hulp bij het Huishouden, tel. 0348-437000. Of kijk op:
www.zuwezorg.nl.
Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ): voor info., advies of
aanmelding voor thuiszorg, verpleegthuiszorg, opname in een verzorginghuis of verpleeghuis kunt u contact
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u,
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538.
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

zwANGERsCHAP
Maatschap Verloskundigen: ‘De
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a,
3641 AL Mijdrecht, tel. 0297-272300.
Tel. inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00
u. en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku.
vlgs afspraak.

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

Wordt vervolgd

.

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren & klachten dierenmishandeling op maandag t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt
u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.
Vermist
- Fleur v.d. Beerenbroucklaan in Uithoorn, zgn. ‘koetjespoes’,
zwart-wit, zwarte staart met wit puntje.
- Kuifmees in Uithoorn, ‘Lola’, een zwart dwergkonijntje.
- Op de Klucht in Uithoorn, Mijo, zwarte kater van 3 jaar,
is gechipt.
Gevonden
- Wilnisse Zuwe in Wilnis, schildpadpoes.
- Arthur van Schendellaan in Uithoorn, zwarte kat.
- Molenland t.h.v. nr. 8 in Mijdrecht, kat. Cypers kat op de rug en
wit op de buik.
- Johan Enschedeweg in Mijdrecht, donker cyperse kat met witte
pootjes.
- Karekiet in Mijdrecht, grijs-witte pers met een lichte buik.
- Reiger in Mijdrecht, lichtbeige poes, een Pers.
- Oude Spoorbaan in De Hoef, cyperse kater.
- N201 t.h.v. hm. paaltje 39,3 in Uithoorn, poes. Wit met donkere
vlekken en donkere staart.
- Oosterlanderweg, in Mijdrecht wit/zwarte kater.
Goed tehuis gezocht voor:
- Diverse kittens.

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e ..................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  .....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam..............................................................................................................................
Adres..............................................................................................................................
Tel.nr...............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.
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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.

Ja! Ja!
Kebonk, kebonk,
kebonk, Dat gevoel zit nog
steeds in mijn
lijf. Ja! Ja! Wat is
de industrieweg
mooi geworden,
dat zal een lieve
duit gekost hebben of nog gaan kosten want
het is nog niet klaar. De auto’s kunnen er weer
met grote snelheid over scheuren zonder ook
maar een kuiltje te voelen. Prachtig. Ze hebben er maanden aan gewerkt. In die tijd hebben ze ook het viaduct bij de A2 gebouwd. Zo
lang duurde het. Het duurde maar en het duurde maar, en al die auto’s en fietsers en wandelaars maar omrijden en omlopen, kilometers extra en die fietsers maar in de uitlaatgassen rijden. Wat denk je dat al die optrekkende en afremmende auto’s aan uitlaatgassen produceren
en aan roetstof. Ja! Ja! Een mooie autoweg met
afslag opstelmogelijkheden. Mooi, erg mooi. Alles voor de automobilisten.
Ik sta er altijd weer versteld van wat hier in de
gemeente voor het autoverkeer wordt gedaan.
Ja! Ja! door deze gemeente worden kosten noch
moeite gespaard voor de auto’s Ja! Ja! Er wordt
in onze gemeente veel voor de auto’s gedaan.
Wat doen ze eigenlijk voor de fietsers en de
voetgangers? Ik fiets tegenwoordig veel meer
dan vroeger. Dat komt omdat ik geen hondje
meer heb. Niet dat ik veel liep, maar mijn oude hondje ook niet. Dus elke morgen vroeg op
de fiets voor de conditie en om in staat te zijn
om een leuke fietstocht te maken. Als je vaak
fietst hier in de gemeente De Ronde Venen dan
krijg je dat gevoel van kebonk, kebonk, kebonk
vanzelf. Fietsen is gezond! Een waarheid als een
koe, toch? Dat weet iedereen wel. Op de fiets
zie je ook veel meer dan in de auto. Als je loopt
natuurlijk nog veel meer. Natuurlijk! Maar fiets
je in deze gemeente nou lekker? Ik denk, lekker is anders. Ja! Ja! Dat is heel anders en als
je het vergelijkt met de voorzieningen voor auto’s dan lijkt het helemaal nergens op. Neem
nou de Hoofdweg in Mijdrecht. Daar is aan één
kant een fietspad, aan de kant van de sportvelden. Daar begint het gedonder al. Bij elke inrit gaat het kebonk, kebonk. Wat hebben ze gedaan? Wat hebben ze nou stom gedaan (voor
de fietsers). Ze hebben bij de inritten niet het
fietspad door laten lopen maar de inrit. Gevolg?
De auto’s rijden gladjes naar binnen maar de

fietsers zitten kebonk, kebonk bij elke inrit. Het
is een oud fietspad met naden. Die zijn wel opgevuld maar het gaat gewoon kebonk, kebonk.
De mooie nieuwe verharding op de Westerlandweg is helemaal bijzonder voor de fietsers. Er is
een fietsstrook aan weerszijden van de weg. Ingetekend met krijtstrepen. Ik heb het niet gemeten maar ik schat het op 75 cm. Daar hebben ze iets nieuws bedacht. 25 cm is glad asfalt
en in de overige 50 cm hebben ze allemaal (om
de 10cm) deuken geslagen. Als er een grote
vrachtwagen langskomt dan heb je de neiging
om uit te wijken naar rechts en dan kom je als
fietser op die deuken te rijden. Je hele zaakje is
in de war. Net of je op je stang gevallen bent.
Dat is niet goed voor het nageslacht. Ik bedoel
maar. Ze denken als ze wegen ontwerpen echt
niet aan de fietsers of wandelaars. Alleen aan
auto’s. Ja! Ja! Ze denken alleen maar aan auto’s. Ho! Ik weet toch een voorbeeld waarbij de
fietsers ineens in het beeld zijn. Helemaal duidelijk in het beeld. Niet te geloven. De fietsers
moeten er voor zorgen dat het zware verkeer
niet of moeilijk verder kan rijden. De fietsers
moeten als breekijzer dienen. Niet gelezen? Er
wordt al jaren over het zware verkeer op Dukaton gepraat. Jaren. Jaren en nog eens jaren. Ja!
Ja! Ineens zijn de fietsers in het beeld. De fietsers krijgen voorrang op de rotonde. Die moeten het zware verkeer tegen gaan houden. Ja!
Ja! Leuk bedacht hè, van Toine Doezé van de
Combinatie. De kinderen van het VeenLanden
College mogen als breekijzer dienen. Leuk bedacht. Ja! Ja! Ik las in de krant over het paardenpad in de berm van de Schattekerkerweg en
Hoofdweg, enz. Wat een aanfluiting. Het moest
weer eens goedkoop. 55.000,-- euro. Is dat
goedkoop? Nou ja, slechter kan het niet. Volkomen waardeloos en gevaarlijk. Bij een inrit van
een boerderij aan de Schattekerkerweg ligt in
het pad gedeeltelijk bedekt met kruiden en gras
een zware betonbalk. Als je paard daar op stapt
kan het gebroken benen kosten van het paard
en kopzorg voor de ruiter.
Onze deskundigen op het gemeentehuis doen
maar wat. Was dat ook niet zo bij het fietsbaantje? Was het ook niet zo bij het zwembad? B&W
knoeit maar aan. Er is toch geen Raad meer die
controleert. Toch? Ze moeten zelf eens een keer
een rondje fietsen.
Kebonk. Kebonk. Kebonk. Ja! Ja!
John B. Grootegoed

Lepelaars gesignaleerd
in Uithoorn

Uithoorn/De Kwakel - Zondag 1 augustus reed ik op de fiets samen met mijn man over de Boterdijk en
zag voor het eerst deze lepelaars in de vrije natuur.
Ik ben snel mijn fototoestel gaan halen om dit vast te leggen. Van een voorbijganger hoorden we dat er
wel eens eerder een lepelaar gezien was, maar nooit drie tegelijk.
Anthy Saarloos

Vinkeveense scholierenuitwisselingsorganisatie dringend op zoek naar
(tijdelijke) gastgezinnen
Vinkeveen - Vanuit allerlei landen
verwacht de Vinkeveense scholierenuitwisselingsorganisatie
AFS
eind augustus tientallen scholieren. AFS is heel dringend op zoek
naar (tijdelijke) gastgezinnen voor
een aantal jongeren zoals Artur
uit Brazilië, Lisa uit Italië, Josie uit
Hong Kong, Mikkel uit Denemarken of Debbie uit Duitsland. Gastgezin worden, kan voor een schooljaar of voor drie maanden als welkomstgezin.
Zo’n tijdelijk gastgezin biedt in die
korte periode gastvrijheid en een
goede start, waar AFS heel dank-

baar voor is. Als de jongeren eenmaal naar de middelbare school
gaan, is dat vaak een goed startpunt
voor AFS om een gastgezin te zoeken voor de rest van het schooljaar.
Het ‘risico’ bestaat, dat het gastgezin de scholier al snel niet meer wil
missen.
Kennismakingsprocedure
AFS vraagt van gezinnen gastvrijheid en een gelijke behandeling
voor de scholieren met zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten
als andere kinderen in huis (zouden) hebben. Ze moeten gewoon
naar school, vaak op de fiets net als

andere jongeren. Daarnaast hanteert AFS reisregels en leefregels
zoals: geen drugsgebruik, drankmisbruik en geen voertuig besturen
of liften. Overtreding zal een snel
vertrek opleveren.
Verder vraagt de Vinkeveense organisatie belangstellenden een kennismakingsprocedure te doorlopen.
Dat is inclusief onder meer huisbezoek door een vrijwilliger, een voorlichtingsbijeenkomst en de aanvraag van een Verklaring Omtrent
Gedrag bij de gemeente. AFS biedt
gastgezinnen begeleiding vooraf en
tijdens het gastouderschap en een
evaluatie achteraf.

Geen herindeling
maar annexatie
Het is bijna zover. Nog één gemeenteraad verkiezing te gaan en de herindeling is een feit.
Hier hebben onze bestuurders naar toegeleefd,
een uitbreiding van het grondoppervlak van de gemeente en, net zo belangrijk, een vermeerdering
van het aantal inwoners.
Wij gaan nu echt meetellen in de provincie.
Ondanks dat de grote variant niet doorging zijn de
meeste bestuurders van De Ronde Venen in hun
hart blij met alleen de toetreding van Abcoude.
Je moet er als plaatselijke bestuurder toch niet aan
denken dat je met Breukelen, Loenen, Abcoude en
eventueel Maarssen, na de samenvoeging, moet
gaan discussiëren over bijvoorbeeld de toekomstige plaats van het gemeentehuis, die dan wel zeker
niet in Mijdrecht zou blijven maar misschien wel op
de meest centrale plek en, je weet maar nooit, misschien wel in Nieuwer ter Aa. En zou zo’n nieuwe
gemeenteraad, met een minderheid aan vertegenwoordigers uit De Ronde Venen, de enorme uitgaven die begroot zijn voor de gouden Driehoek en
het centrumplan Mijdrecht goedgekeurd hebben?
Gelukkig voor de ijverige bestuurders en plannenmakers van onze gemeente is dat hoofdpijnscenario van de baan. Gemeente Abcoude wordt de enige nieuwe parel aan de gemeentelijke ketting.
Iedereen blij. Maar toch; Abcoude heeft natuurlijk
wel één van de hoogste gemeentelijke belastingtarieven in Nederland en ze nemen ook nog eens
geen dubbeltje mee om de herindeling te vieren.
Integendeel, er is het laatste jaar in Abcoude nogal wat uitgegeven om het dorp wat begaanbaar te
maken. Een nieuwe brug, nieuwe bestrating, het
bouwrijp maken nieuwe woonwijk. Door deze, overigens begrijpelijke, laatste stuiptrekkingen komt
Abcoude zomaar een half miljoen tekort.
‘Schande!’ roepen ze op het Mijdrechtse gemeentehuis waar de botervloten niet aangesleept konden worden om de inhoud op diverse hoofden uit
te smeren, ‘we hebben het altijd wel gezegd, Abcoude kan niet met geld omgaan’.

Maar ja, Abcoude heeft dan ook geen creatief bureau tot haar beschikking dat in een paar weken
tijd 2 miljoen op De Driehoek kon wegcijferen.
Geld dat, in het verloop van de werkzaamheden
als het project ooit van start gaat, wel weer tekort
gaat komen. Nu de eerste resultaten van een gezamenlijke gemeentelijke stuurgroep bekend worden
blijkt wel dat Abcoude er bekaaid afkomt.
De naam van de nieuwe gemeente blijft, na een
achteraf volkomen overbodige inspraak, gewoon
De Ronde Venen. Het gemeentehuis blijft gewoon
in Mijdrecht, er wordt wel geopperd om tussen
Abcoude en het gemeentehuis in Mijdrecht een
buurtbusje te laten rijden als tegemoetkoming voor
de hulpbehoevende medemens.
Ook de gemeentesecretaris uit De Ronde Venen
kan rekenen op een nieuw contract.
En vervolgens zegt onze overijverige Burgemeester, tijdens het volkomen mislukte evenement ‘samen uit - samen thuis’, dat ze ‘in’ is voor een nieuwe uitdaging en graag de nieuwe en grotere gemeente zal willen leiden. Ja, ja. Heeft Abcoude dan
helemaal geen voordelen bij de samensmelting in
de Grote Ronde Venen?
De belastingen van de inwoners zullen iets omlaag
gaan. Al is dat maar tijdelijk. Het is nu al bijna zeker dat de komende jaren het nieuwe zwembad in
Wilnis (grote) tekorten gaat opleveren waar ook de
inwoners van Abcoude hun natje en droogje aan
moeten gaan bijdragen waarbij zelfs niet uitgesloten moet worden dat hun eigen zwembad ‘Het
Meerbad’, hierbij geofferd gaat worden, mede ook
doordat er op die bestaande plek een woonwijk(je)
gepland staat en je niet moet verwachten dat er
dan nog een nieuw bad gebouwd gaat worden.
Het lijkt er op dat het ooit zo trotse en zelfstandige
(wandelstokken)dorp Abcoude wordt opgeslokt,
ingelijfd en geannexeerd.
Welkom in De Ronde Venen.
Jan van der Maat, Vinkeveen

Killer-kat

In de Telegraaf van 28 juli 2010 stond een artikel
over de ‘killer–kat’.
Net als de legendarische Engelse Jack the Ripper
die het in zijn tijd voorzien had op dames van plezier en er een sadistisch genoegen in schepte deze,
al dan niet van hun diensten gemaakt te hebben, af
te slachten, blijken er in de dierenwereld ook van
die figuren rond te lopen, getuige het artikel uit de
eerdergenoemde krant.
Onder een ‘killer-kat’ wordt dus verstaan : een kat
die erop uit is om andere katten en/of kleinere honden aan te vallen en te verwonden... Aán te vallen!!
Nou, we hoeven niet ver te zoeken want mijns inziens barst het hier in Mijdrecht van de killer-katten.
Elke keer als ik met ons niet al te grote hondje een
wandelrondje maak, is het oppassen geblazen.
Ten eerste wil ik opmerken dat het in ons dorp barst
van katten waarvoor geen enkele vorm van belasting betaald hoeft te worden (grove discriminatie
ten opzichte van de hondenbezitters!!) en het lijkt
of hun aantal zienderogen groeit. Deze dieren lopen in 90 van de 100 gevallen gewoon los rond
en poepen en piesen waar het hen belieft. Ze zijn,
door de goede voeding die ze krijgen, veelal te lui,
te vadsig en belazerd dat ze een kuiltje graven om
hun behoefte naderhand af te dekken. Voor je hond
moet je jaarlijks fors belasting betalen en er wordt
van je verwacht dat je de hondenpoep opruimt als
dit op een plaats gedeponeerd wordt waar anderen
overlast van zouden kunnen hebben. Nee, de kat-

Activiteiten
De scholieren krijgen van AFS voorlichting en hulp bij de voorbereidingen voor hun uitwisseling. AFS-vrijwilligers begeleiden hen bij vertrek
en bij aankomst.
Op Schiphol kunnen ze eind augustus kennismaken met een deel van
de vrijwilligers, die tijdens hun uitwisseling contact blijven houden
en allerlei activiteiten organiseren.
Tijdens het oriëntatiekamp in september bieden ze een basiscursus
over onze taal en cultuur. Stroopwafels en vla zijn tegen die tijd al bekend en geliefd bij de meeste scholieren, maar tips over het openbaar
vervoer, omgangsvormen en school
helpen hen verder.
Regionaal zijn er onder meer kennismakingsbijeenkomsten, culturele
uitjes, barbecues, sinterklaasvieringen en sportieve activiteiten zoals
schaatsen. Landelijk zijn er de stedentrips naar Antwerpen en Berlijn.
Vanuit die stad volgt altijd een indrukwekkende excursie naar voormalig concentratiekamp Sachsenhausen.

ten laten hun keutels die qua grootte niet voor een
kleine hond onderdoen gewoon achter zich liggen
en scheppen er een sadistisch genoegen in zich
dan in de bosjes te verschuilen waar ik dan later
met ons hondje dat aangelijnd is!! langsloopt.
Omdat die krengen zien en weten dat de hondenlijn
maar een beperkte lengte heeft blijven ze meestal
nét buiten de lijnlengte uitdagend zitten om dan, en
dat is vaak genoeg voorgekomen, een uithaal naar
onze viervoeter te doen. Deze, op zijn beurt, wil natuurlijk een revanche, maar aan bloed op de stoep
en beschadiging aan beide dieren heb je niets, dus
houd ik in een dergelijk geval vaak de lijn kort en
probeer door te lopen. Echter, er zijn van die minitijgers die het er niet bij laten zitten en echt tot de
aanval overgaan. In zo’n geval laat ik de aanvaller
tot vlak bij mijn schoen komen en heb reeds menigmaal een katten-attack met een forse trap kunnen beëindigen. Een van pijn wegvluchtende killerkat is dan het resultaat.
Jammer dan voor de kattenbezitter als die kosten
moet maken om zijn kat weer op te lappen.
U bent gewaarschuwd.
C. van Dijck, Mijdrecht
Reactie van de redactie: Normaal gesproken plaatsen wij dit soort berichten niet. Bij deze willen we
echter een uitzondering maken, om u te waarschuwen voor deze kattenhater.

Wereldvrede
De vrijwilligers willen de uitwisselingsscholieren blijven voorlichten over de Tweede Wereldoorlog.
De organisatie probeert met de uitwisselingen namelijk onderling begrip te stimuleren tussen mensen

uit verschillende culturen. AFS (the
American Field Service) is ontstaan
als vrijwillige ambulancedienst in
beide wereldoorlogen.
De Amerikaanse vrijwilligers wilden zich daarna blijvend inzetten
voor de wereldvrede door uitwisselingen te organiseren voor jongeren
uit landen als Nederland.
Meer dan 60 jaar later is AFS actief in meer dan zestig landen, onder meer ook in de vrij jonge staten
in Centraal-Europa: Servië, Montenegro en Kroatië.
Wereldwijd gaan ieder jaar meer
dan 13.000 jongeren via AFS op uitwisseling om een andere taal en
cultuur te leren kennen.
Warm welkom
Meer dan zeventig jonge mensen
komen daarvoor eind augustus naar
Nederland. AFS wil hen een warm
welkom bieden op Schiphol samen
met hun gastgezinnen.
Een deel van deze jongeren wacht
in spanning op bericht over hun
gastgezin. Voor meer informatie:
www.afs.nl, of neem contact op via
info@afs.nl, of via tel. 0297-214076.
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De Kwakel - Zondag was de laatste dag
van het 35ste Polderfeest in De Kwakel.
Het Feestcomité kan terugkijken op een
gezellig en sportief verlopen feest. Woensdag begon het Polderfeest met een zeer
gezellige en goed bezochte 55+ dag. De
250 bezoekers werden getrakteerd op een
dag vol entertainment en gezelligheid,
waarbij ook een prima verzorgde lunch op
het programma stond. Donderdag werd
voor de 22ste keer de Decathlon Polderloop gehouden, waar ruim 850 lopers aan
deelnamen. Op de 10 kilometer, waar ook
dit jaar het parcoursrecord niet sneuvelde,
won bij de heren Mohamed Ali Mohamed
en bij de dames Sylvia Martens. Na afloop
van de prijsuitreiking gaf zanger Jan Leliveld een feestelijk en gezellig optreden
voor de bezoekers en vermoeide lopers.
Vrijdagmiddag bezochten de kinderen
de Disco 4 Kids van DJ Jarno, waar ze vermaakt werden met grote hits en kleine
prijsjes. ’s Avonds speelde coverband Bob
en de Blue Band in de feesttent, waarbij
jong en oud genoten van deze veelzijdige
muzikanten met hun uitgebreide reper-

toire. Zaterdag was als vanouds de dag
van de zeskamp, waar 44 teams streden
om de eerste plek. Terwijl de kinderen in
de tent vermaakt werden behaalden de
Pieterse Voetbalvrouwen buiten de eerste
plaats bij de jeugd. Bij de dames wonnen
De Umbrella’s en bij de heren mocht Paars
Plus de beker mee naar huis nemen. De
6e Kwakelse buikglij-kampioenschappen
werden gewonnen door Joris van Kessel
en Maartje Vork. ’s Avonds ging de tent
helemaal uit zijn dak bij de geweldige
Bolle Jan Show en een optreden van de
Dikdakkers. Zondag was de familiedag,
die zeer goed bezocht werd. Zowel binnen als buiten was er voor jong en oud
genoeg te doen. De kinderen konden zich
vermaken bij de diverse attracties, zoals
de ballenbak, de draaimolen, de luchtkussens en het spiderweb of binnen spelen in
de zandhoek. Er werd een skateshow gegeven, terwijl het orkest Ladder(s)zat voor
de vrolijke noot zorgde. Na Quakel’s got
Talent verzorgde Rinke Jacobs een Hypnose-Mentalisme Show en sloot partyartiest Starkoo het 35ste Polderfeest af. Het
Feestcomité kijkt terug op een geslaagd
Polderfeest en wil iedereen bedanken die
dit mede heeft mogelijk gemaakt.

Voor info, uitslagen en foto’s: www.polderfeest.nl
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In augustus, september en oktober:

Groot scala aan activiteiten in het Groene Hart

Het Groene Hart is een uniek groen gebied midden in de Randstad. Vanuit hartje Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam
is men in 15 minuten fietsen al midden in het groen. Het Groene Hart vormt een mooi contrast met de drukte van de steden
en is het grootste Nationale Landschap van Nederland. Het gebied reikt van het IJsselmeer tot de rivier de Merwede. Van Den
Haag tot voorbij Vianen. Het Groene Hart is niet alleen groter
dan men denkt, maar ook diverser. Het landschap bestaat uit
uitgestrekte weiden, veengebieden, grote plassen, meren, meanderende rivieren, historische stadjes, forten en boerderijen.
Dit maakt het Groene Hart geschikt voor uiteenlopende activiteiten. Er kan heerlijk worden gefietst, gevaren of gewandeld.
Er zijn biologische eieren direct van de boer te koop. In vele
restaurants worden de streekproducten vers van het land geserveerd. Men kan slapen in een hooiberg of genieten van een
koud biertje aan de waterkant.
In de lente dansen de koeien in de wei en in de winter kun je bij
Kinderdijk schaatsen in een 17e eeuws schilderij. De Hollandse luchten bieden het hele jaar door een prachtig schouwspel.
www.groenehart.nl en www.groenehartkloppendhart.nl

De aCtiviteiten
In augustus:
* Molendagen Kinderdijk
iedere zaterdag in augustus
In het molengebied draaien alle molens van 13.00 uur tot 17.30
uur. De Bezoekmolen en de molenkaden zijn geopend van 09.30 uur
tot 17.30 uur.
Info: www.stichting-kinderdijk.nl
* Romeins Festival Alphen
5 tot en met 15 augustus
Tien dagen lang verzorgt Legio II
Augusta uit Britannia spannende
shows en demonstraties die een
beeld geven van het leven in de
provincies van het Romeinse Rijk.
De Romeinse soldaten, vrouwen,
handwerkslieden en slaven staan
centraal. Een bijzonder evenement
vol betoverende Romeinse gebruiken.
Info: www.archeon.nl
* Goudriaan 750 jaar
7 augustus
Op 7 augustus barst Goudriaan uit
zijn voegen. Een ongekend evenement voor jong en oud met stoere
ridders op paarden, bloedstollende
gevechten en een compleet middeleeuws dorp met kampementen
en ambachten.
Een dag vol activiteiten voor kinderen en ook voor vaders en moeders.
Bezoekers van ‘Goudriaan 750
jaar’ kunnen van dichtbij een middeleeuws ridderspektakel
zien.
Er wordt zonder consideratie met
zwaarden, schilden, ronddraaiende
ballen en sterke paarden gestreden
om de gunst van de schone jonkvrouwen. Er is voor kinderen van alles te doen. Ze kunnen tot moedige
ridders of edele jonkvrouwen worden opgeleid in de schildknaepenschool en mooie schilden maken
voor het boogschieten.
Bij Het Geheime Genootschap worden middeleeuwse zoete koek en
braadworstbroodjes van de middeleeuwse grill geserveerd.
Info: www.goudriaan750jaar.nl
* De 24 uur van Montfoort
20 en 21 augustus
Op vrijdag 20 en zaterdag 21 augustus organiseert de stichting ’24 uur
van Montfoort’ met steun van vele ondernemers voor jong en oud
weer “de 24 uur van Montfoort”
rond de Montfoortse jaarmarkt met
een geweldig programma.
Kinderen kunnen met hun ouders op
vrijdagavond vanuit de kinderrommelmarkt in de Keizerstraat naar De
Plaats gaan waar het Kiremko’s Friet
& Frikadellen Feest plaatsvindt. Tijdens dit eetfeest is er onder leiding
van een animatieteam, een swingende kinderdisco met een optreden van Fox Kids Tops 20 presentatrice Monique Smit.
Op De Plaats klinkt ’s avonds het geluid van DJ Theo naast de muziek
van Glamourama, een twaalf man
tellende feestband met een breed
repertoire aan covers. Halverwege de avond is er een optreden van
Berget Lewis.
Ochtend
De ochtend van de marktdag is helemaal gereserveerd voor de Montfoortse jeugd. Clown Tuffe bijt het
spits af, vervolgens treden de entertainers Sjon en Sjeffrie op met hun
Walibi Flevo Show. Als hekkensluiter
verzorgt de Musical Group “Zway”
met het Montfoortse zang- en dans-

talent Saja Katte een optreden.
Vanaf twee uur volgt het traditionele onderdeel “24 uur op volle toeren” dat dit jaar helemaal in het teken van Volendam staat. Als eersten betreden ex-BZN’ers Jan Keizer
en Annie Schilder het podium, gevolgd door de Godfather van de palingsound: Piet Veerman.
Na de Gouwe Ouwe brengen de
Belgische dames van Lasgo hun Top
40 Dance hits ten gehore. Om 18.00
uur sluit Het Feestteam de line-up
van artiesten af. De muzikale omlijsting rond de zangers en zangeressen is in handen van de Montfoortse
feest-DJ Harry van den Berg.
* 36e Jaarmarkt Noordeloos
7 augustus
De Jaarmarkt wordt van 09.00 uur
tot 17.00 uur gehouden in het centrum van Noordeloos. Er staan ±
160 kramen en er worden demonstraties van oude ambachten geven.
De Bonefatiuskerk is open voor bezichtiging en er zijn veel activiteiten
voor de kinderen.
Info: www.noordeloos.nl
* Historische Kaasmarkt Woerden
11 augustus
Historische Kaasmarkt op en rond
het Kerkplein in Woerden. Na een
rijtoer per kaasbrik opent de jeugdkoningin, vergezeld door haar hofdames en een deputatie van het
gemeentebestuur, om 10.30 uur de
markt door het luiden van de kaasbel naast het Arsenaal op de hoek
van de Meulmansweg en de Hoge Woerd. Op deze dag wordt de
kaas op de historische kaasbrikken
naar Woerden gebracht. De boeren
en boerinnen zijn in de Rijnlandse
dracht van rond 1900. Ook heeft de
traditionele touwtrekwedstrijd tussen de kaashandelaren en kaasboeren om ‘de laatste cent’ plaats. In
het Arsenaal is van 09.00 uur tot
12.00 uur een kaastentoonstelling.
Info: www.woerden.nl
* Nieuw arrangement in Woerden
Stadswandeling met rondleiding
en kaasproeverij in het kaaspakhuis van de Reypenaer. Woerden en
kaas zijn al eeuwen met elkaar verbonden, in het historische centrum
zijn dan ook nog veel kaaspakhuizen te zien. Veel van die pakhuizen
kregen een nieuwe bestemming
bijvoorbeeld als restaurant, winkel
of woonhuis. Er zijn echter kaaspakhuizen die hun functie nog steeds
vervullen. De stadswandeling voert
onder leiding van een ervaren gids
van het Gilde Woerden door het
historisch centrum van de stad en
wordt afgesloten bij het kaaspakhuis van de Reypenaerkaas.
Een korte introductie over het merk
en de geschiedenis van de Reypenaer wordt gegeven in dit pakhuis
van drie verdiepingen, waar zo’n
16.000 kazen liggen te rijpen. Vervolgens is er een proeverij van zes
verschillende soorten kazen. Bij de
‘standaard proeverij’ wordt water
geschonken en bij de oudste kaas
een glaasje port. Bij de ‘proeverij
advance’ schenkt men water, één
soort rode wijn en een glaasje port.
Info: www.vvvwoerden.nl
* Tractor Pulling Meerkerk
13 en 14 augustus
Op het terrein aan de Burggraaf zijn
op vrijdag om 17.30 uur en op zaterdag om 11.00 uur de regionale
trekwedstrijden voor tractoren.
Info: www.tractorpullingmeerkerk.nl
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Het is weer zover:
R.-K. kerkbestuur doet het weer:

Tijdens de grote vakantie
bekendmaken dat
ze kerkhof gaan ruimen,
tenzij.....
Uithoorn – Het is een hele tijd
rustig geweest op en om het
prachtige, rustieke, oude begraafplaatsje aan het Zijdelveld
in Uithoorn. Twee jaar terug,
ook zo rond de vakantieperiode
maakte het R.-K. kerkbestuur,
onder de bezielende leiding van
de heer Van Bemmelen, ‘even’
bekend dat alle oude grafstenen van dit kerkhofje, waar
geen geld meer voor werd betaald, binnen enkele maanden
geruimd zouden worden. We
hoeven niet te herhalen wat er
gebeurde. Uithoorn en omgeving stonden op zijn kop.
Handtekeningenacties, radio, tv
erbij. In een mum van tijd kwamen er duizenden handtekeningen binnen om te pleiten tot
behoud van dit mooie kerkhof.
Een groep nabestaanden betaalde handen vol geld aan het
kerkbestuur, om in ieder geval
hun graf te behoeden voor de
sloop, maar zij vochten ook
door om toch gewoon de zerken te laten staan.
De stoffelijke resten mochten
toch nog niet geruimd worden
en het kerkhof mocht volgens
de wet nog zeker veertig jaar
niet beroerd worden. Waarom
dat wel de grafstenen eraf slopen? Wat heeft dat nu voor zin.
Doorzetten
Maar het leek wel of je tegen
een betonnen muur sprak bij
het kerkbestuur. Zij hadden hun
pad uitgestippeld en zo zou het
gebeuren. Ook de gemeente-

raad en de wethouders probeerden nog iets, maar ook zij
hadden er óf geen zin in óf ook
zij braken niet door de betonnen muur van het kerkbestuur.
Heel stilletjes dacht de heer
Van Bemmelen met enkele
kompanen het kerkhof even
leeg te halen vorig jaar, maar
ze hadden niet gedacht dat de
vereniging van nabestaanden
er lucht van had gekregen en
zij stonden er. Helaas voor de
heer Van Bemmelen werd er
ook asbest ontdekt bij de enkele graven die hij reeds had
ontdaan van de grafstenen en
het sloopwerk werd per direct
stilgelegd. Eerst moest er een
onderzoek komen naar het asbest en moest er natuurlijk ook
schoongemaakt gaan worden
voor er verder gesloopt werd.
En dat kost geld...
Stilte
Ondanks gesprekken tussen
gemeente, kerkbestuur, nabestaanden, enz. leek er geen
schot in de zaak te komen. Het
werd stil. Zou het kerkbestuur
hebben ingezien dat het gewoon zonde is als dit kerkhof
nodeloos voor een groot deel
zou worden ontmanteld? Leeg
kan het niet, want her en der op
het kerkhof staan graven waar
nog voor tien, vijftien jaar voor
betaald is.
Er gloorde hoop bij de nabestaanden en voor de vele andere duizenden mensen die
graag dit rustpunt voor Uithoorn willen behouden. Maar

helaas, het kerkbestuur blijft als
een dief in de nacht doorwerken aan de ontmanteling. Sinds
een paar weken vind je op het
kerkhof de volgende tekst:
“Belangrijke mededeling:
Het parochiebestuur probeert
de administratie van graven,
grafrechten en rechthebbenden op orde te krijgen. Degene
op wiens naam het grafrecht
staat wordt de rechthebbende
genoemd. De rechthebbende
heeft onder andere het recht
om gedurende de looptijd van
het grafrecht, overledenen in
het graf te begraven en een
grafsteen op het graf te plaatsen. Op grond van het reglement van de begraafplaats kan
per grafrecht slechts één rechthebbende geregistreerd zijn.
Voor de graven van de namen
die u hiernaast vindt, hebben
zich nog geen rechthebbenden
gemeld. Het parochiebestuur
verzoekt de rechthebbenden
zich te melden bij de parochie,
Potgieterslaan 4, 1422 BB Uithoorn. Of telefonisch op maandag, woensdag en vrijdag van
9 tot 12 uur: 0297-561439.
Rechthebbenden worden verzocht zich vóór 1 oktober a.s. te
melden. Van de graven waarvan zich dan geen rechthebbenden hebben gemeld en
waarvan de grafrechten zijn
vervallen worden de grafsteen
en de grafbeplanting door het
bestuur verwijderd.”

Meldt u als het graf u lief is:
De volgende namen staan vermeld
(op de begraafplaats staan ook de
data van overlijden vermeld, maar
daarvoor hadden wij helaas geen
ruimte in onze krant:
Ancker
Ancker-Kroon
Ancker-Langeveld
Bakker
Bakker-Gottenbos
Bank
Bartels-Hulscher
Bavel
Bax
Bax-Janmaat
Beer
Beij
Beij-Van den Bos
Beld-v.d Toorn
Berendsen
Beumer
Boellaard
Boer
Boer-Vlasman
Bom
Bom-v.d. Linden
Braam
Braam-Bruines
Breuren
Broek-de Jong
Brozius
Buningen- Ham
Bunningen
Bunningen- Vermeulen
Bunningen-Habets
Bunschoten
Clemens
Daalhuizen
Daalhuizen-Andriessen
Daalhuizen-Molleman
Diemen
Diemen-Brouwer
Diemen-Jongbloed
Diemen-Van Schaik
Dood
Dorre
Dort
Dort-Tonen
Droog-De Winter
Eijk
Fontaine
Gasseling
Gasteren
Gieling
Gijlswijk
Goossens
Gouwerok-Lautenschutz
Graeve
Graeve-v.d Berg
Grieken-Van Vliet
Groot
Haas-Vis
Habets
Hagenaars
Hagenaars-Kris
Harte
Heiligenberg
Hilgen
Hilgers-Sombroek
Hogenboom
Hogeveen
Hollander
Hoogeveen
Hoogeveen-De Wildt
Houdijk
Houtkamp
Jagt
Jagt-Kraan
Janmaat-Hagenaars

Jong
Jong-Van Veen
Kaatee
Kampen-Steen
Kas
Kindermans
Kindermans-Pouw
Kints
Kints-Hogervorst
Klok
Knip
Knip-Rijgersberg
Koeleman
Koeleman-Van der Lugt
Kok
Konijn
Konst
Koppers-Jansen
Kortekaas
Kortekaas-Rekelhof
Kortekaas- van der Toorn
Kreetz
Kreetz-Rings
Kunst-De Groot
Lankesten
Lauwers
Lauwers-Scholte
Lotten
Lotten-Sluijmers
Lught
Meer
Meer-De Graaf
Meerendonk
Meeuwissen
Meijer
Meijers-Stok
Muijen
Nes
Nes-Versteed
Olsthoorn
Olsthoorn-Nederhop
Oostenwijk
Oosterwegel
Oosterwegel-Koers
Oudshoorn
Oudshoorn-Miltenburg
Ouwerkerk-Vlasman
Overes-Du Jeu
Pauw
Piere
Poelwijk
Poelwijk-Van der Maat
Pothuizen
Pothuizen-Van Leeuwen
Prie
Prie-Kok
Putten
Raapkamp
Raapkamp-Fengler
Ratterman-Lieshout
Rijk- Van Rijt
Rijn
Rijnbeek
Rijnbeek-Van Vliet
Rijk-Jongeneelen
Roenkerken
Roeleveld
Roeleveld-Versteeg
Roling
Rooijen
Rooijen-Kroonen
Roos-Stok
Ruit
Samsom
Schaik
Schaik-De Bree
Schaik-Groenendijk
Schalkwijk
Scheppingen
Schie

Schijf
Schijf-Teuns
Schijf-Verver
Schinkel
Schinkel-Van der Jagt
Schinkel-Lefferts
Schoorl
Schoorl-Van der Kaaij
Smit
Smit - van Schaik
Smit- Lagerburg
Snelders
Snelders – Vos
Steenkamp - van Heusden
Stegerda - Buscher
Stegerda - Stok
Stok – Vendrik
Straathof - Enthoven
Straathof
Straathof - Pronk
Temmink
Theuns
Thijs
Tol
Tol-Vis
Tol-Kea
Troll-Krempel
Van Odenhove
Van Vliet
Veenhof
Vendrik
Vendrik-Karlas
Vendrik-Kijzer
Vendrik-Van Aarnhem
Verberne
Verheul
Verheul-Kauffman
Verhoek
Verhoek-Van Grieken
Verhoeven
Verhoogt
Verkerk
Verkerk-De Jong
Verkerk-Groeneveld
Vermeij
Vermeij-Verhaar
Vervroost
Vink
Vliet
Vliet-Van Leeuwen
Vliet-Rekelhof
Vliet-Winters
Voorbij
Voorbij-Haring
Voorbij-Pel
Weber
Westkamp
Wijk-Van Hees
Wijngaarden-Pouw
Williams
Williams-Albers
Woerde
Zaal
Zaal-Schalkwijk
Zandvliet
Zethof
Zijden
Zijden-Van Vliet
Zijden-v.d. Ende
Zuijdervliet
Zuidervliet-Van der Horst
5 graven niet te lezen
Recente graven uit deze
lijst
Jansje Boellaard
04-07-1997
Cornelia Maria Oudshoorn
28-01-1992
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Problemen Zijdelmeer vragen
om gezamenlijke aanpak

lang bij schoon

r hebben be
s het Zijdelmee

lang
Alle bewoners

water

Eigenaren van woonarken zijn bang voor
peilverlaging
in het Zijdelmeer
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Bij de Korte Boterdijk wordt ‘sch

Uithoorn - Jarenlang is het Zijdelmeer in Uithoorn reeds onderwerp van gesprek. Reden: vervuiling, stilstaand water, dichtslibben, blauwalgvorming bij zeer warme weersomstandigheden en
daardoor stankoverlast, maar ook peilverlaging (met dat laatste
zijn met name de woonarkbewoners aan de Elzenlaan niet blij).
Om er iets aan te doen werden in 1995 door het waterschap de
watertoegangen naar het meer afgesloten en werd vanuit de
Molenvliet ‘gefilterd’ water in het Zijdelmeer gepompt. Maar dat
hielp niet. Vervolgens kwamen bloementelers Jan van Rijn en
agrariër Albert Blommestijn uit De Kwakelse polder met het idee
de toegangen van het Zijdelmeer en de aansluiting op de Ringvaart weer open te maken. Bovendien moesten er dertien schutten uit. Doel: de doorstroming in het Zijdelmeer te bevorderen
waardoor de waterkwaliteit zou verbeteren. Eén en ander was te
lezen in deze krant in het artikel ‘Het water kan nu weer vrij stromen’ (NMB 7 juli). Daar werd zowel schriftelijk (NMB 14 juli) als
telefonisch door lezers op gereageerd bij deze krant. Want het is
nog maar de vraag of de recent genomen maatregelen wel effect
hebben. De maand juli kenmerkte zich door een flink aantal dagen met zeer hoge temperaturen. Dat leidde in afgelegen delen
van het meer al snel tot de vorming van blauwalg met als gevolg
stankoverlast en dode vissen. Er zijn diverse manieren voorgesteld om de waterkwaliteit te verbeteren, zoals een betere doorstroming en uitbaggeren. Ondanks dat er bij de waterwegen in
de omgeving veel schutten zijn verwijderd, zitten er bij sommige
doorgangen nog steeds dammen en die belemmeren de doorstroming dan toch weer. Verder is er nog nooit gebaggerd, want
dit is om technische en financiële redenen niet gebeurd. Immers
wegbaggeren van de slappe veengrond heeft inzakken van de
oevers tot gevolg. In de aangrenzende gemeente De Ronde Venen, en vooral Vinkeveen, weten ze er alles van.

Alle dammen eruit
Al met al lieten ook enkele bewoners van het Zijdelveld, die met
hun erf aan de achterkant grenzen aan het Zijdelmeer en zich
hebben verenigd in de ‘Werkgroep Zijdelveld’, van zich horen.
Met twee afgevaardigden van de Werkgroep, de heren Jan Uithol en Leen Zoutendijk, hadden wij een gesprek. “De Werkgroep
is zo’n twee jaar geleden opgezet om allerlei problemen en gebeurtenissen rond het Zijdelveld bespreekbaar te maken met
en voor de bewoners. Dat varieert van waterproblematiek via
zwerfvuil tot vandalisme”, legt Leen Zoutendijk uit. “En het werkt
goed want we doen dat in overleg met politie, gemeente en Waternet. Er zijn aantoonbare resultaten uit voortgekomen.”
Jan Uithol haakt hierop in: “In 1995 hebben ze het meer afgesloten van de watertoegangen. Het waterpeil werd wat verhoogd
en via een duur rietfilter zou het water worden gezuiverd. Dat is
uiteindelijk niet gelukt. Daar had men wat meer onderzoek naar
moeten doen. De Universiteit van Utrecht had al eens becijferd,
dat als je een goed functionerend rietfilter wilt hebben dat in
omvang vier keer zo groot als het Zijdelmeer zelf zou moeten
zijn. Bovendien kan je hier geen riet, dat bijvoorbeeld groeit op
klei of op zandgrond, in drassige veengrond aanplanten. Dat
gaat dood. Er stond al veel riet langs de oevers maar dat droeg
ook niet voldoende bij aan het filtratieproces. Bovendien blijkt
dat riet door het vervuilde water inmiddels gewoon af te sterven.
Kijk maar langs de oevers, die worden steeds kaler. Dat kan je
het Waterschap ook aanrekenen; maar goed, dat ligt achter ons.
Intussen hebben we vanwege al onze vragen over de problematiek van het Zijdelmeer een goede ingang bij het Waterschap
gekregen. Tijdens goedbezochte informatieavonden zijn mogelijkheden aangedragen. Bekeken is of die technisch en financieel
haalbaar zouden zijn. Eén daarvan is bijvoorbeeld een laag zand
op de baggerlaag (=bodem) leggen. Dan wordt het meer weliswaar ondieper, maar wel schoner. Zou je het meer overal een
meter diep willen uitbaggeren komt er meer dan 200.000 kuub
bagger naar boven. Probleem is, hoe voer je dat af? Is het vervuild of niet en welke boer wil het over zijn land uitgereden hebben?... Eén van de goede oplossingen was ook dat alle dammen
eruit zouden gaan en het meer flink doorgespoeld zou worden.
Dit bleek zowel financieel als technisch haalbaar. Er zijn inspraakavonden geweest waar dit ter tafel is gebracht en het geheel is
uiteindelijk in 2005 in een peilbesluit vastgelegd.”

Bezwaar
Eind maart dit jaar zou Waternet alle dammen en schuiven in de
Uithoornse polder gereedmaken om vervolgens de waterwegen
en het Zijdelmeer te gaan doorspoelen. Ruim voor Koninginnedag was alles klaar. “Een dag voordat alle dammen zouden
worden verwijderd trokken de arkbewoners aan de bel, want
volgens hen zou dan het waterpeil omlaag gaan en dan zouden
de nutsvoorzieningen en de schuurtjes gaan ‘hangen’. Leidingen zouden afbreken en schuurtjes en andere aanbouwwerken
scheef komen te hangen. Maar er was met medeweten van iedereen al jaren geleden een peilbesluit genomen. Bovendien
kan het niet zo zijn om één dag van te voren je bezwaar kenbaar
te maken. Daarnaast woon je op een ark en dan kan het waterpeil om je heen fluctueren. Toen er hier vorig jaar augustus een
enorme hoosbuis met wateroverlast was is het waterpeil in het
Zijdelmeer zeker met 7 centimeter gestegen. Daar hebben we
niemand van de arkbewoners over gehoord… Toen was er geen
schade?... We hebben het hier over slechts 5 centimeter peilverlaging! Ik kan mij niet voorstellen dat zoiets schade veroorzaakt
of leidingbreuk. Dan is er technisch toch iets niet in orde. Als je
waar dan ook op het water woont gaan de meeste arken gewoon mee op en neer, tenzij er grote golven zijn en dat hebben
we hier niet. Sommige arken zullen misschien ook wel met hun
onderbak op de bodem liggen omdat er grond onder gespoeld
is. Dan zakken ze waarschijnlijk heel geleidelijk.

Actie in 2011
“Waarschijnlijk zijn de bewoners van de arken geschrokken toen
bekend werd dat het waterpeil naar beneden zou worden bijgesteld. Het was waarschijnlijk nog ver van hun bed. Maar nu
wordt men ermee geconfronteerd en wat gaat er dan gebeuren?
Zo krijgen ze nog méér problemen, zeggen ze. Dus men had al
problemen? Welke dan? Als er niet gebaggerd wordt, is dat dan
het probleem? Zodra dat gebeurt zakken de oevers met de aanbouwsels weg het water in. Dat is inherent aan de grondsoort
(laagveen). Dat schiet dus niet op. “Het is water naar de zee dragen,” haakt Leen Zoutendijk in. “Men vraagt zich natuurlijk ook
af wie de eventuele schade zal gaan betalen. Ik vind het vreemd
dat het besluit om de zaak te laten doorstromen opeens is stilgezet. Ook met het weghalen van de dammen overweegt men een
pauze in te lassen. Eerst moet bekeken worden of er inderdaad
schade bij of rond de woonarken zal ontstaan. Het individuele
belang is in dit geval dan groter dan het algemeen belang van
het doorstromen. De gemeente en het Waterschap willen natuurlijk aan alle kanten tevreden geluiden horen, dus die gaan

Het gemaal in de Uithoorn
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eerst kijken hoe het staat met de vergunningen en wat er allemaal wel of niet mogelijk is. Hoe het technisch in elkaar steekt
wat de aansluitingen van de nutsleidingen betreft, enzovoort.
Dat zorgt voor de huidige impasse waardoor we wel met smerig water en blauwalg blijven zitten op warme dagen. Overigens
hoeven de arkbewoners zich nog geen zorgen te maken. Via een
link naar Actueel/Nieuwsberichten/Juli/Waternieuws op de website van de gemeentepagina Uithoorn staat dat pas in 2011 actie
wordt ondernomen.” Zo laat Zoutendijk ons weten.

Oplossinggericht denken
Jan: “Maar we hebben er allemaal wél belang bij dat iedereen
kan wonen aan een schoon en helder Zijdelmeer. Er moet hoe
dan ook iets gebeuren en het Waterschap is bereid daaraan haar
steentje bij te dragen, zo is ons verteld. De partijen moeten met
elkaar tot duurzame en praktische oplossingen komen. Daarbij
gaat het in eerste aanleg hoofdzakelijk om drie dingen: de al dan
niet flexibiliteit van de nutsleidingen onderzoeken, de standvastigheid van de schuurtjes die met de arken zijn verbonden en
als derde de bagger onder de arken. Bij het laatste gaat het om
dunne specie. Dat is net zwarte yoghurt; daar zullen de arken
weinig last van hebben als die daar een paar centimeter in zakken. Ik betwijfel of de arken daardoor echt scheef komen te liggen. Wellicht is het mogelijk een verzoek aan het Waterschap te
richten om gefaseerd het waterpeil te verlagen, bijvoorbeeld in
twee keer. Dan kunnen de arken ‘wennen’ aan de nieuwe waterhoogte en kan er intussen toch doorgespoeld worden. Waarmee
ik wil zeggen, laten we constructief en oplossinggericht denken.
Bijvoorbeeld door het inzetten van een boot met een zware
pomp aan boord die voor een krachtige waterstraal kan zorgen
om de bagger onder de arken weg te spuiten. Hoe dan ook, er
moet vaart in de zaak komen.” Volgens Uithol zijn er namens de
Werkgroep Zijdelveld verzoeken richting Waterschap gedaan om
de kleine poel eens uit te baggeren, en de voormalige opening
aan de westzijde open te graven en van een brug te voorzien. Inmiddels wordt bekeken, hoe de specie moet worden afgevoerd
en wat dat gaat kosten en of er budget voor kan worden vrijgemaakt. Het Waterschap heeft ook positief gereageerd op de
doorstroming van het voorslootje. Maar dit soort projecten gaat
allemaal niet van vandaag of morgen. Het heeft zijn tijd nodig
om het te realiseren. Zo werkt het nu eenmaal bij de overheid.
Bij het doorspoelen komt het water vanaf de Ringvaart bij Bilderdam via de vaart in De Kwakel bij de Elzenlaan waar de arken
liggen, het meer in. Het gaat eruit via sloten naar het Molenvliet,
door de Meerwijk heen naar de Uithoornse polder. Daar wordt
het uitgemalen. Bij de Elzenlaan en de brug bij de Korte Boterdijk
zijn de schuiven goed te zien. Die houden als een zeef ook vuil
tegen. Het gemaal in de Uithoornse polder moet bij veel neerslag 24 uur per dag draaien om het waterpeil in het Zijdelmeer 1
centimeter lager te krijgen!

Gemeente Uithoorn
De gemeente Uithoorn liet ons weten dat er veelvuldig
overleg over dit onderwerp is geweest tijdens inspraaken informatieavonden met onder andere de bewoners
rond het Zijdelmeer. “Alles wat met de waterkwaliteit en
het peilniveau heeft te maken is de verantwoordelijkheid van Waternet. Wij zijn er als gemeente zijdelings bij
betrokken. Maar als het over oevers, woonarken, steigers
en de vergunningen plus de bijbehorende infrastructuur
gaat, valt dat natuurlijk onder onze bevoegdheid,” aldus
een woordvoerder.

Waternet
Een woordvoerster van Waternet stuurde ons desgevraagd
de volgende informatie toe: ‘Het Zijdelmeer is een veenmeer en maakt onderdeel uit van de Uithoornse polder.
Het meer staat niet in open verbinding met de Uithoornse
polder, waardoor er stilstaand water kan ontstaan. De afgelopen jaren zijn er vaak blauwalgproblemen geweest.
Voor het watergebiedsplan Westeramstel, dat in 2005 door
het bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is
vastgesteld, heeft er uitgebreid onderzoek naar de problemen van het Zijdelmeer plaatsgevonden. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het Zijdelmeer voedselrijk is en
dit samen met het stilstaande water er voor zorgt dat de
blauwalg kan groeien. In het watergebiedsplan Westeramstel zijn maatregelen vastgesteld waarmee de problemen
rondom het Zijdelmeer moeten worden verminderd. Eén
van de belangrijkste maatregelen is het Zijdelmeer weer
in open verbinding te brengen met de rest van de Uithoornse polder. Het water in het Zijdelmeer zal zomers
in beweging blijven, waardoor de kans op blauwalg een
stuk kleiner zal zijn. Om het water in open verbinding te
stellen, wordt ook het waterpeil van het Zijdelmeer met
een paar centimeter aangepast. Dit is vastgesteld in het
Peilbesluit van de Uithoornse Polder van 2005, als onderdeel van het watergebiedsplan Westeramstel en heeft alle
wettelijke procedures destijds doorlopen.

Uitvoering
Voor de gehele Uithoornse polder wordt het watersysteem aangepast en verbeterd. In het landelijk gebied
zijn al nieuwe stuwen geplaatst. De twee stuwen rondom
het Zijdelmeer (de stuw bij de Watsonweg en de stuw bij
het gemeentehuis) moeten nog worden verwijderd. Bij
de woonarkbewoners leven nog vragen over het nieuwe
waterpeil, het baggeren en over de nutsaansluitingen.
Er vinden nu overleggen met de gemeente plaats om te
bekijken hoe we samen tot goede oplossingen kunnen
komen. We hopen hierover zo snel mogelijk goede en heldere afspraken te kunnen maken, zodat we de uitvoering
weer ter hand kunnen nemen.”
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Gemeente haakt af bij
zorgkwekerij De Kweektuin

De sleutels worden, scherp door het bestuur gadegeslagen, door Janna Stokhof overhandigd aan wethouder Dekker.

Veenbad definitief overgedragen aan gemeente
De Ronde Venen - Afgelopen
maandag 2 augustus zijn de sleutels van Het Veenbad overgedragen
aan de gemeente. Aan ruim 30 jaar
Veenbad is hiermee definitief een
einde gekomen. Het Veenbad is voor
de bezoekers al op 31 mei dichtgegaan, terwijl het Veenweidebad haar
poorten op 14 juni opende. Het bestuur van de Stichting Het Veenbad
heeft het afgelopen jaar met de gemeente afspraken gemaakt over de
wijze waarop medewerkers van Het
Veenbad konden overgaan naar Optisport. De afspraken hierover zijn
vastgelegd in een bestuursakkoord.
De meeste medewerkers zijn overgegaan naar Optisport, waardoor
de achterblijvers aan de slag moesten om Het Veenbad leeg en schoon
over te kunnen dragen aan de ge-

meente. Namens het college nam
wethouder Jac. Dekker de sleutels
daarom in ontvangst van mevrouw
Janna Stokhof, de bedrijfsleider van
Het Veenbad. Hiermee krijgt de gemeente het gebouw van de Stichting
na ruim 30 jaar weer terug.
Wethouder Dekker gaf nogmaals
aan dat Het Veenbad op een bijzonder goede manier is gerund. Dat is
met name op het conto te schrijven
van de medewerkers, van wie een
aantal meer dan zijn/haar halve leven aan Het Veenbad heeft gewijd.
Hij sprak daarbij zijn enorme bewondering uit over de technische kennis
van mevrouw Stokhof. Het leek volgens hem wel of zij elk boutje en
moertje zelf had geplaatst. Ook een
woord van dank voor het bestuur
was volgens hem op zijn plaats.

Hij richtte zich daarbij speciaal tot
Ruud Zweerman en Hans Wijchers.
Hans en Ruud hebben de afgelopen 30 jaar als vrijwilliger meerdere bestuursfuncties vervuld, waarbij
Het Veenbad als laatste, terwijl Anco Goldhoorn de afgelopen 11 jaar
zich als voorzitter ook onafgebroken
heeft ingezet voor Het Veenbad. Alle bestuursleden hebben dit als vrijwilliger gedaan en dat is - zeker het
laatste jaar - niet altijd even gemakkelijk geweest. Het College, aldus wethouder Dekker, kan hier alleen maar haar waardering voor uitspreken.
De gemeente heeft nog geen concrete plannen voor het gebouw. Wel
zal, om vandalisme te voorkomen,
het gebouw bewoond gaan worden
door een anti-kraakwacht.

Dode eenden in vervuild
water van het Argonpark
Mijdrecht - Bewoners rondom het
park tussen de sportvelden van SV
Argon en hockeyvereniging HVM,
maakten deze krant er afgelopen
week op attent dat er dode eenden
in de plaatselijke sierwaters en vijvers dreven. De gemeente was gewaarschuwd evenals Waternet om

een onderzoek in te stellen. Buitendienstmedewerkers van de gemeente waren inmiddels druk bezig
met een speciale hark dode eenden
uit het water te vissen om ze vervolgens in een afgesloten container
te deponeren. Verder werd geconstateerd dat het oppervlaktewater
op sommige plaatsen aan de oever
sterk vervuild is met een olieachtige substantie, alsof iemand daar
olie heeft gedumpt of een oude vuile motor in het water heeft gegooid.
Begin vorige week werden negen
dode eenden uit het water gevist en
donderdag en vrijdag liep dat aantal behoorlijk op. “Ik hoop dat zowel
de gemeente als Waternet hun gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen om het water schoon te houden. Je kunt het beter meteen met
elkaar oplossen en het liefst snel.
Anders kunnen we straks dagelijks
nog meer dode eenden ruimen. Bovendien is het water erg vies, ook
onder brugjes op de kruising met
afwateringssloten en dammen. Dat
is ook niet bevorderlijk voor het aanzien en de gezondheid”, laat een van
de medewerkers weten.
Onderzoek
Helemaal waar, helemaal als men
beseft dat bij warm weer deze sierwaters frequent worden gebruikt
door kinderen van omwonenden om
in het gras aan de oevers te recreëren en er met hun opblaasbootjes
gaan varen. Verder nemen ook sommige honden – vooral de Labrador
typen – graag een plons in het water
om te gaan zwemmen. Maar of dat

allemaal zo gezond is?... Daarnaast
zal het water ongetwijfeld in verbinding staan met andere sloten en
sierwaters in de buurt. Op het gevaar af dat daar ook vervuiling optreedt dan wel dat eventuele giftige
stoffen zich verspreiden in de omgeving zou nader en snel uitvoerbaar onderzoek toch een pré hebben, door welke instantie dan ook.
Desgevraagd
gaf
wethouder
Jacques Dekker (Groen, Reiniging
en Afvalbeleid) als reden op dat
zuurstoftekort oorzaak was van de
slechte waterkwaliteit. Dit als gevolg
van het warme en droge weer de afgelopen weken. Hij bleek niet op de
hoogte te zijn dat er een olieachtige verontreiniging was aangetroffen
in een van de sierwaters en dat dit
wel eens de sterfte onder de eendenpopulatie kon veroorzaken, of
is het toch botulisme? Hij beloofde
meteen zelf te gaan kijken dat daar
een onderzoek naar ingesteld zou
worden. Hij hield woord, want Waternet kwam afgelopen vrijdagmiddag met een onderzoekteam naar
het Argonpark. Compliment voor
de wethouder die zo snel en adequaat reageerde op onze berichtgeving. De suggestie om (tijdelijk?)
waarschuwingsbordjes te plaatsen
dat het water ongeschikt is om erin te recreëren of zelfs te zwemmen
(honden), nam hij voor kennisgeving aan. De uitslag van het onderzoek door Waternet zou zo spoedig
mogelijk aan de wethouder worden
meegedeeld. Als wij daarvan in kennis worden gesteld zullen wij u dat
vanzelfsprekend ook laten weten.

Mijdrecht - Zorgkwekerij De
Kweektuin aan de Tuinderslaan
dreigt inkomsten voor haar cliënten mis te lopen nu volgens eigenaar-beheerder Wim Koolhaas van
De Kweektuin de gemeente zegt in
oktober de stekker uit het pilotproject te gaan trekken. De Kweektuin
ging in 2009 van start als een sociale onderneming in de vorm van een
laagdrempelige biologische groentetuinderij, waar zelfstandig wonende kwetsbare burgers een zinvolle dagbesteding kunnen krijgen.
Door middel van biologische groenteteelt en de verhandeling tegen
bodemprijzen daarvan op de lokale weekmarkt in Mijdrecht, komen
de medewerkers in contact met
consumenten waardoor zij raakvlakken met de samenleving hebben. Het laagdrempelig aanbieden
van structuur, afleiding, maatschappelijke betrokkenheid, ontmoeting
en waardering zijn de kernwaarden die De Kweektuin in haar dagbesteding centraal stelt. Doel ervan
is de kwetsbare medewerkers weer
te sterken in hun eigen waarde en
naar een niveau te brengen waarop zij op de een of andere manier
weer kunnen functioneren in de samenleving. Anders gezegd, het gevoel te geven dat zij er ook bijhoren en zij stapje voor stapje omhoog
klimmen in het reïntegratieproces.
Vroeger kreeg men een bijstandsuitkering en dat was het dan. Zoek
het maar uit. Nu wordt getracht deze mensen een zinvolle besteding
te geven waardoor zij wellicht later
weer in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Dat is iets wat de gemeente hoog in het vaandel heeft
staan. Opgemerkt zij dat het hier
niet gaat om lichamelijke of verstandelijke gehandicapten. Eerder om
mensen die om welke oorzaak dan
ook ver van de arbeidsmarkt staan
vanwege een niet-aangeboren problematiek. Zij worden bij De Kweektuin begeleid door een cliëntenbegeleider. Het is een pure vorm van
(re)integratie en participatie. Opgemerkt zij dat De Kweektuin niet onder de noemer ‘sociale werkplaats’
gerangschikt kan worden.
Eénzijdig stopgezet
“Het is mij niet duidelijk waarom het
project door de gemeente plotseling wordt beëindigd”, vertelt Wim
Koolhaas. Hij is duidelijk teleurgesteld. “En dat terwijl de gemeenten
Aalsmeer, Uithoorn en zelfs Woerden op het vinkentouw zitten om
wél gebruik te gaan maken van onze dienstverlening voor deze mensen. Vorig jaar oktober hebben wij
met wethouder Jan van Breukelen
een overeenkomst gesloten om cliënten uit De Ronde Venen hier een
kans te geven zich zelf geestelijk
weer op peil te brengen. Kennelijk
hebben de beleidsambtenaren met
ingang van aanstaande oktober de
samenwerking eenzijdig stopgezet.
Misschien spelen de bezuinigingen een rol. Het gaat echter om ‘geoormerkt’ geld dat niet voor andere doeleinden mag worden gebruikt.
En dat geld is voor zover ik weet nog
niet op. Het gaat om een bedrag van
vijftig euro per dagdeel (= een halve dag) vergoeding per cliënt. Daarbij praten we over zeven inwoners
uit De Ronde Venen op een totaal
van zestien cliënten die bij ons actief zijn. Negen daarvan hebben een
andere vorm van financiële ondersteuning. Overigens zijn er in de gemeente nog een kleine 140 van zulke gevallen, maar wij bieden zorg
aan zeven van hen. De vergoeding
die door de gemeente wordt betaald is gebaseerd op wat de AWBZ
voorschrijft. Dat is tussen de 45 en
50 euro. Op 25 juni jl. hebben wij
op het gemeentehuis overleg gehad met wethouder Van Breukelen
en een beleidsambtenaar van de
afdeling Welzijn. Daar was het gevoel al niet goed bij en werd doorgeschemerd dat men eigenlijk geen
zin had in een voortzetting. We hebben toen om een vervolggesprek
gevraagd. Dat is er op 8 juli jl. geweest met twee beleidsambtenaren.
Wethouder Van Breukelen was niet
bij dat gesprek aanwezig. Toen werd

ons meegedeeld dat de gemeente
na oktober niet meer mee doet aan
ons project. Frappant is dat er in de
achterliggende maanden nooit een
zakelijke evaluatie is geweest over
de achterliggende periode. Noch
hebben wij ooit wat gehoord van de
gemeente over hoe het er nu voor
stond met onze cliënten, of er verbetering in hun situatie was, hoe het
werk verliep, wat de verwachting op
de langere termijn was en wat wij er
als zorgkwekerij aan doen om het
geestelijke herstel en eigenwaarde
te bevorderen. Om er maar een paar
te noemen. Voor elke cliënt is er in
die zin een zogeheten ‘trajectplan’
opgezet en daar heeft onze cliëntenbegeleider Christina Dominicus
het nodige werk aan dat allemaal bij
te houden en te administreren. Dat
trajectplan wordt aan het begin van
de zorgperiode voor de cliënt door
hem ondertekend, door ons en door
de gemeente.”
RTG
Feit is wel dat als de subsidie ophoudt de betreffende mensen niet
bij De Kweektuin kunnen blijven.
Voor zover bekend is er voor hen
geen alternatief in De Ronde Venen. “Maar het is niet alleen dat de
mensen hier niet meer kunnen wer-

ken, ook missen ze straks het contact met de samenleving doordat ze
niet meer op de weekmarkt staan
met hun producten die ze hier hebben kunnen verbouwen. Wij krijgen
van de samenleving de mogelijkheid
deze mensen een vorm van hulp te
bieden, maar wij geven er ook iets
voor terug: hulp aan de opbouw van
de menselijke waardigheid en biologisch geteelde groente tegen bodemprijzen. En mocht een consument aan de kraam onder het bestaansminimum leven, dan geven
we het zelfs gratis. Maar onze cliënten zijn nog niet weg; zover is het
allemaal nog niet. We hebben nog
twee maanden te gaan en misschien
wordt er wel besloten dat de cliënten die hier zijn nog wel een poosje
mogen blijven. Wellicht kan dat ook
wel zonder overeenkomst met de
gemeente. Een aantal raadsleden
wil in elk geval tijdens één van de
eerst RTG’s in september de beëindiging van de samenwerking door
de gemeente op de agenda zetten.
Men wil de redenen weten waarom de beleidsambtenaren éénzijdig
de zaak hebben opgezegd. Dus dat
wachten we eerst maar af,” aldus
Wim Koolhaas die daarmee toch
nog een sprankje licht ziet voor het
wel en wee van zijn cliënten.

Fractie van Ronde Venen
Belang stelt vragen aan
het college
De Ronde Venen - Ronde Venen
Belang is blij dat er nu duidelijkheid is over de aantallen cliënten
WWB en hun indeling. Uit de gegevens blijkt dat ca. 50% (trede 3 t/m
5) met hulp toe te leiden is tot de arbeidsmarkt. Voor hen is er dus duidelijk een perspectief, ook al zal dat,
ook met behulp van re-integratieorganisaties, nog de nodige moeite en
tijd kosten.
Uit de gegevens blijkt ook dat ca.
50%, ook na inschakeling van re-integratieorganisaties, niet tot de arbeidsmarkt toe te leiden is. Hierin schuilt een groot maatschappelijk probleem, waarbij de gemeente
haar verantwoordelijkheid moet nemen. De gemeente zal zorg moeten
dragen voor maatschappelijke activering (34,6 %) of voor zorg ( 19,8
%) om deze personen bij het maatschappelijke verkeer te betrekken
oftewel te laten participeren. In totaal gaat het voor categorie 2 om
ca. 100 personen en in categorie 1
om ca. 60 personen. Met dit als uitgangspunt wil Ronde Venen Belang
een aantal vragen stellen.
Is het College het er mee eens dat
de personen uit categorie 1 en 2 onder verantwoordelijkheid van de gemeente moeten resocialiseren of rehabiliteren en dat deze personen
niet aan hun lot kunnen worden
overgelaten?
Is het College het er mee eens dat
re-integratieorganisaties per definitie niet voor categorie 1 en 2 zijn
toegerust?
Heeft het College een aanbestedingstraject uitgevoerd onder re-integratiebedrijven?
Maakt invulling van activiteiten voor
mensen uit categorie 1 en categorie 2 integraal onderdeel uit van de
aanbestedingsprocedure?
Het College is vorig jaar een pilot
met De Kweektuin opgestart om
mensen uit categorie 1 en 2 te laten participeren in de maatschappij.
Naar onze informatie maken nu 7
personen uit de gemeente daar gebruik van. Naar aanleiding hiervan
willen wij hier ook een aantal vragen over stellen:
5. Hoe worden personen in contact
gebracht met De Kweektuin?

6. Waarom zijn slechts 7 personen
actief in De Kweektuin?
7. Hoe zijn de bereikte resultaten tot
op heden?
8. Kunnen de kosten m.b.t. De
Kweektuin verrekend worden uit het
participatiefonds?
9. Is de informatie correct dat de
pilot met De Kweektuin niet wordt
verlengd en per 1 oktober 2010 zal
worden gestopt met de volgende argumenten:
- er heeft een aanbesteding plaats
gevonden onder re-integratiebedrijven
- re-integratie heeft tot doel mensen
toe te leiden tot werk
- de door het Rijk beschikbare reintegratiegelden lenen zich alleen
voor trajecten, die zijn gericht tot
uiteindelijke uitstroom naar werk.
Nu is het bekend dat De Kweektuin zich met name richt op personen, die geheel niet of slechts zeer
beperkt zicht hebben om uiteindelijk door te stromen naar categorie
3 t/m 5, categorieën, waarin wel degelijk uitzicht is op toeleiding naar
werk. Uit de gegevens van Eduper
blijkt echter dat 50% van de WWB
cliënten echt geen uitzicht hebben op werk. Deze mensen moeten
echter, onder andere ook in het kader van de WMO, wel gaan deelnemen aan het maatschappelijke verkeer, zo staat in de doelstelling van
de wet WMO te lezen. Aangezien de
gemeente deze wet al per 1 januari 2010 volledig had moeten invoeren hebben wij hierover de volgende vragen:
10. Wat gaat het College doen om
mensen uit categorie 1 en categorie 2 daadwerkelijk te laten participeren?
11. Waarom is in dit kader het contract met De Kweektuin opgezegd?
12. Heeft het College een vervangende voorziening voorhanden voor
de 7 personen die nu actief zijn in
De Kweektuin?
13. Wat is het plan van aanpak voor
de 160 personen die in categorie 1
en categorie 2 zijn ingedeeld en mogen wij dit plan van aanpak ontvangen?
Anco Goldhoorn
fractievoorzitter
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Koch gekozen tot dé fotograaf van het Groene Hart

Het Hoefse Jeugdkamp mak
als lammetjes weer terug!
De Hoef - Fietsen versierd, snoep
ingeslagen. Het Hoefse Jeugdkamp was weer klaar voor de rit
naar Amerongen! Het thema was
dit jaar de Familie Flodder, het weer
had zich daar goed op aangepast
en is te beschrijven als wat Flodderig... De eerste dag raakten de blije
Hoefse kindertjes enigszins verlept,
’s avonds werd dat geheel goed

gemaakt door een flinke hoeveelheid water en bliksem. Dit patroon
heeft zich gedurende de week enkele keren herhaald. Gelukkig heeft
het programma er geenszins onder
hoeven te leiden: lang leve buienradar en mobiele telefonie! Het nachtspel, de zeskamp, de fietstocht, de
discoavond, alle waren weer een
groot succes. Met als klapper op de

vuurpijl een dag naar Warner Brothers Movie Park. En de volgende dag zo mak als lammetjes weer
naar huis. Beste kampkinderen: de
Familie Flodder heeft genoten van
jullie gezelschap en wil jullie hartelijk bedanken voor het terugvinden
van Wisky. Maarre... heeft iemand er
aan gedacht Opa weer mee uit het
bos te nemen?

Amstelhoek - Stichting Groene Hart
is een campagne gestart ter promotie van het Groene Hart. Gedurende
de gehele zomer staan er acht gigantische billboards in het Groene
Hart langs de snelweg met daarop:
Het Groene Hart begint hier. Begeleid door prachtige grote sfeerfoto’s,
die in 1 oogopslag weergeven hoe
prachtig het Groene Hart is. Maarten Koch, fotograaf uit de Amstelhoek, is door de stichting geselecteerd als dé Groene Hart fotograaf
en heeft alle fotografie voor deze campagne verzorgd. ‘Het Groene Hart is m’n passie. Als ik foto’s
maak weet ik precies wanneer ik de
juiste plaat te pakken heb. Er trekt
een gevoel door je hele lijf heen. Ik
voel tot in m’n tenen: dat was ‘em!’,
aldus Maarten.
Maarten Koch is al 25 jaar actief als
fotograaf. Zijn foto’s uit het Groene Hart zijn onder andere elk kwartaal te bewonderen in Van Streek.
Dit is een boekazine serie met verhalen over bijzonder gewone mensen in het Groene Hart. Tevens verzorgt Maarten elke zaterdag fotoexcursies in het Groene Hart. Naast
alle fotografie in het Groene Hart is
hij ook actief als allround studiofotograaf. Meer weten over Maarten
Koch of deelnemen aan zijn excursies? Kijk op www.kochstudios.nl

Nieuwe eigenaar bij Golden Lotus

Tse neemt na 42 jaar horeca
afscheid en gaat nu van zijn
welverdiende rust genieten
Uithoorn - Het bekende Chinese
specialiteitenrestaurant Golden Lotus aan de Wilhelminakade – gelegen in het gedeelte tussen de busbrug en de Thamerkerk – heeft per
1 augustus een nieuwe eigenaar,
Wong is zijn naam.
Na bijna 24 jaar nemen de heer PingWing Tse en zijn echtgenote Oi-Ling
Chow afscheid van hun specialiteitenrestaurant dat plaats biedt aan
zestig gasten. Voor Tse is het tijd om
met pensioen te gaan, waarop hij
alvast een klein voorschotje neemt
want hij wordt op 12 januari 2011
pas 65 jaar. Hij gaat met zijn vrouw
onder andere een culturele en reislustige invulling geven aan de welverdiende vrije tijd die hen wacht.
De van huis uit rasechte Kantonees
Tse heeft er dan 42 jaar in de horeca
opzitten. Onder zijn leiding bouwde hij samen met zijn echtgenote
het restaurant uit tot een zeer gewilde Oosterse eetgelegenheid die
zich kenmerkte door een gevarieerd
en kwalitatief hoogwaardig aanbod
van échte Chinese gerechten. Daaronder niet alleen Kantonese, maar
ook uit andere culinaire streken van
China.
Daarnaast vergat hij ook de Indische invloeden in zijn keuken niet
waar veel Nederlanders verzot op
zijn. Behalve het aanbod in het restaurant konden liefhebbers ook gerechten bestellen en afhalen. Restaurant Golden Lotus biedt bij binnenkomst een traditioneel Chinees
aanzien met bijbehorende sfeer.
Hier kan je écht Chinees à la carte
eten. De menukaart biedt een surplus aan overheerlijke gerechten
naar ieders wens. De bediening is
navenant. Geen wonder dat in bijna een kwart eeuw tijd Golden Lotus een begrip was in de regio en inmiddels een grote klantenkring kent.

Last van ‘niet in de loop zitten’ heeft
het restaurant nooit gekend. Goede
wijn behoeft immers geen krans. De
gasten wisten en weten waar ze lekker kunnen eten. Golden Lotus was
tot de laatste dag een (h)echt familiebedrijf. De kinderen van Tse en
Chow hielpen veelvuldig mee in de
zaak, maar zijn inmiddels hun eigen
weg gegaan, waarbij niet is gekozen
voor voortzetting van het restaurant.
Ping-Wing Tse kookte met zijn team
afgelopen zaterdag de laatste keer
voor een gemêleerd gezelschap van
gasten en dat gaf mede om die reden een apart cachet aan de heerlijke gerechten.
Voortzetting
Niemand hoeft echter dit favoriete restaurant te missen. Het wordt
vanaf heden in dezelfde configuratie en met de huidige kwaliteitsnormen voortgezet door Wong, een
collega van Tse. “Een man met ruim
30 jaar ervaring in het restaurantvak die bovendien zelf een goede
chefkok is. En ook hij is een echte
Kantonees. Zijn wens is de specifieke gerechten nóg herkenbaarder op
de kaart te zetten. Overigens voorlopig nog met inachtneming van de
wensen van gasten die gerechten
uit de Indische keuken ook weten te
waarderen”, laat Tse weten. “En wat
meer is, ik assisteer hem voorlopig
nog een tijdje in de keuken gedurende de inwerkperiode die tevens
mijn afbouwtijd is. Daarna trek ik mij
terug en ga leuke dingen doen, zoals tekenen en schrijven. Maar ook
allerlei activiteiten samen met mijn
vrouw, zoals reizen en ons wijden
aan onze grote hobby: muziek maken en uitvoeringen geven met de
Cantonese Opera Vereniging Sun
Fond Sing in Den Haag. Daar doet
onze dochter Chi-yan ook graag aan

mee. Wij blijven overigens in Uithoorn wonen.”
Niet alle medewerkers houden er
mee op. “Eén kok die al heel lang
bij ons werkt, blijft hier werken. Die
gaat onder de nieuwe eigenaar verder,” geeft echtgenote Oi-Ling Chow
aan. Ook zij is geboren en getogen
in Kanton. Haar man begon in 1972
met een eigen zaak in Hoogeveen,
toen in Zuidwolde en vervolgens in
Veenendaal. Pas daarna kwam Uithoorn in beeld op de locatie aan de
Wilhelminakade 85. Sinds 1974 is zij
samen met haar man actief in het
restaurantgebeuren. Aardig detail
is dat haar oom zeventig jaar geleden naar Nederland kwam waar hij
pinda’s op het station in Amsterdam
verkocht…
Overal waar Tse met zijn crew heeft
gewerkt kreeg hij lof voor de wijze
waarop hij zijn restaurant presenteerde en de grote variëteit in gerechten die van hoogwaardige kwaliteit waren. Dat zegt iets over zijn
werkwijze en producten, hetgeen
men terugvindt in wat hij zijn gasten in Golden Lotus voorschotelt.
Veel gasten laten zich graag verrassen door een gerecht ‘van de chef’
dat Tse - creatief als hij is - zelf voor
hen samenstelt.
Vanzelfsprekend wordt eerst bij de
gast geïnformeerd waar zijn of haar
voorkeur naar uitgaat, pittig of niet
pittig, vlees, vis of schaaldieren…
En dan maakt Tse iets lekkers, afgestemd op de smaak van de gast. Dat
toont ook het vertrouwen dat men in
Tse heeft. De vaste gasten van Golden Lotus zullen hem en zijn echtgenote ongetwijfeld missen!
Zij willen langs deze weg al hun
gasten bedanken voor het geregelde bezoek en vertrouwen in al die
jaren en zien u graag terug in hun
restaurant met de nieuwe eigenaar!

Spelend schilderen en tekenen
in Atelier De Rode Draad
Uithoorn - Joke Zonneveld geeft
in haar atelier De Rode Draad verschillende workshops. Op zaterdag
14 augustus van 13.30 tot 16.30 uur
Spelend Schilderen, Groot en Klein:
een spel met formaten, kosten 30,euro, inclusief alle materiaal, ingelijst
doekje, koffie en thee.

Op dinsdag 17 augustus van 10.00
tot 12.30 uur Spelend Tekenen voor
Kinderen (vanaf 7 jaar, en eventueel
hun begeleider).
Vaak bedenk je al van te voren wat je
gaat tekenen, maar hier begin je juist
te tekenen zonder dat je wat hebt bedacht, een feest van verrassing met

houtskool en krijt en natuurlijk iets
lekkers bij de limonade. Kosten 7,50
euro p.p., materiaal en lekkers inbegrepen. Voor verdere informatie en
andere activiteiten
www.jokezonneveld.nl,
info@jokezonneveld.nl en
020-6418680.

Ping-Wing Tse en zijn echtgenote Oi-Ling Chow stoppen met de exploitatie van hun restaurant Golden Lotus.
Dochter Chi-yan (midden) stopt mee.

Van Kouwen en Gaastra
werken samen voor SAIL 2010
Regio - Op donderdag 19 augustus
gaat de achtste editie van SAIL Amsterdam van start. Nergens in Nederland kunt u een dergelijk imponerend, groots en gratis toegankelijk publieksevenement ervaren met
zo een nautische allure. Een imposante vloot van Tall Ships en ander
varend erfgoed zal vijf dagen lang
te bewonderen zijn op en rond het
IJ. Kortom, het wordt een nautische
ontmoeting tussen het verleden, heden en de toekomst.
En dit jaar werken Van Kouwen en
Gaastra samen voor SAIL 2010.
Gaastra heeft zich als één van de
hoofdsponsoren verbonden aan

SAIL 2010. Het evenement SAIL
wordt steevast geassocieerd met
kernwaarden als ‘uniek, nautisch en
sfeervol’, dit zijn waarden die naadloos aansluiten op de Gaastra waarden; ‘gedrevenheid, nautische passie en kwaliteit zonder concessies’.

evenement. Andere evenementen
waar Gaastra de komende tijd aanwezig is: de Sneekweek van 6 t/m
12 augustus, Hiswa te Water van 31
augustus t/m 5 september en de NK
Regenboog op de Braassemermeer
van 8 t/m 12 september.

Gaastra heeft in de Van Kouwen Automotive Groep een partner gevonden om het vervoeren van VIP gasten van en naar dit evenement te
verzorgen. Van Kouwen zet een Opel
Insignia Sports Tourer in, waarmee
Gaastra VIP gasten voor SAIL en
andere evenementen vervoerd zullen worden vanaf Schiphol naar het

Van Kouwen verloot ter ere van deze
samenwerking 10 speciale Gaastra
SAIL 2010 poloshirts. Hiervoor kan
via de website van Van Kouwen,
www.vankouwen.nl/gaastra tot en
met 6 augustus een deelnameformulier worden ingevuld. De winnaars ontvangen persoonlijk bericht.
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AKU atleten handhaven
zich op niveau in
Polderloop

De Nijmeegse Vierdaagse,
een hele prestatie!
Uithoorn - Patty Kok, schoonheidsspecialiste bij Believe in Beauty,
heeft de Nijmeegse Vierdaagse gelopen, samen met haar zus, moeder
en schoonvader.
Toen Patty op haar werk vertelde dat
zij opnieuw de Nijmeegse Vierdaagse wilde gaan lopen, wat ze ook al
had gedaan in 2009, was iedereen
direct erg enthousiast. Het is een

hele sportieve en intensieve prestatie, 4 x 40 km lopen.
Om deze sportiviteit te belonen, besloot het bedrijf Patty en haar medewandelaars te sponsoren met een
aantal T-Shirts met een motiverende
tekst op de rug: “Schoonheidsinstituut Believe in Beauty uit Uithoorn
wenst jullie veel plezier tijdens de
Vierdaagse van Nijmegen 2010, Wij
zijn nu al trots op jullie”.

Regio - Circa 800 deelnemers kwamen aan de start in de Polderloop
als onderdeel van het polderfeest
De Kwakel.

Boule Union Thamen
organiseert Open Uithoorns
Kampioenschap voor doubletten
Uithoorn - Op zondag 8 augustus
vindt voor de drieëntwintigste keer
het Open Uithoorns Kampioenschap doubletten plaats, georganiseerd door Boule Union Thamen.

Petanque/jeu de boules
kent geen leeftijdsgrens
Uithoorn - Jeu de boules, petanque
voor de Fransen, is een sport, die
niet aan leeftijd gebonden is.
Hoewel de indruk vaak bestaat dat
het een sport voor oude mannen
is, een beeld dat in Frankrijk op de
dorpspleintjes ontstaat, is het juist
een sport voor alle leeftijden, mannen en vrouwen, valide en mindervaliden. Het is geen sport die enorme fysieke inspanning vergt. Het is
wel een sport die tot veel bewegen
leidt en ook concentratie vergt. Een
heel belangrijk aspect is het onderling contact. Je komt onder de mensen, doet nieuwe vrienden op en het
partijtje petanque is steeds weer
een moment om naar uit te kijken.
In Uithoorn wordt deze sport beoefend door de vereniging Boule Uni-

on Thamen. De speelaccommodatie, een stukje Frankrijk in Nederland, bevindt zich aan de Vuurlijn 24
in De Kwakel bij het honkbalveld.
Elke dinsdagavond, woensdagmiddag en donderdagavond wordt er
onderling gespeeld.
De avonden vanaf 19.30 uur en op
de woensdagmiddag vanaf 13.30
uur. Kom eens een kijkje nemen of
beter, kom eens een balletje gooien. De vereniging beschikt over voldoende boules en er is altijd deskundige begeleiding.
Maar pas op! Als u het eenmaal gedaan heeft komt u er nooit meer van
los! Kijk voor meer info op
www.buthamen.nl op neem contact
op met Henk van Rekum, tel. 0297565377.

Daar de vereniging dit jaar 25 jaar
bestaat, zal dit kampioenschap een
bijzonder tintje krijgen. De deelnemers komen weer uit de wijde omgeving rond Uithoorn en daaronder
zijn enkele ex-kampioenen van Nederland. Deelname staat alleen open
aan houders van een wedstrijdlicentie van de Nederlandse Jeu de Boules Bond.
Inschrijven kan tot 7 augustus
bij de wedstrijdsecretaris, tel. 0618541219. Na een voorronde van
twee of drie partijen vindt splitsing

van de deelnemers in twee of meer
poules plaats. In de poules wordt
gespeeld volgens directie eliminatie, waarbij de verliezers van eerst
poulewedstrijd nog kunnen deelnemen in een troosttoernooi voor een
flesje wijn.

Elk jaar slaagt het comité, met Uithoornse hulp van de gelijknamige
atletiekklub, er weer in om een uitstekende organisatie neer te zetten.
Ditmaal niet gehinderd door stortbuien zoals vorig jaar, die toen de
chipregistratie letterlijk in het water
deed vallen.
Ondanks de hoge kwaliteit van de
deelname behaalde AKU vier eerste prijzen.
Nils van Dijk en Marielle Hooijman
deden dit op de 1 km. tot 12 jaar in
tijden van 4.50 voor Nils bij de jongens en 5.25 voor Marielle bij de
meisjes.
Op de 4 km was Lotte Krause de blikvangster met een afgetekende overwinning in 15.56 en Anouk Claessen
presteerde dit bij de dames op de 10
km. in een uiterst snelle 38.05.
Isabel Hooijman wilde niet te veel
voor zus onderdoen en veroverde op
de 1 km. de tweede prijs in 5.33.
Jolanda ten Brinke en John van Dijk
bevestigden Amstelhoek als bakermat van talenten door derde prijzen

voor beiden. Jolanda scoorde 38.41
op de 10 km. en heeft het blessureleed nu echt achter zich gelaten.
John kopieerde dit resultaat bij de
mannen op de zelfde afstand in een
flitsende 34.43.
Net naast het podium, maar toch
uitstekend presterend, waren de resultaten van Karin Versteeg en Jaap
Bouwmeester die beiden vierde
werden op de 10 km. Karin liet bij
de dames een tijd van 42.14 noteren
en Jaap deed het bij de heren veteranen in 40.17.
Mandy Plasmeijer snelde naar 45.41
en Bram van Schagen noteerde
37.59 op de 10 km, net voor Harry Schoordijk die een prima indruk
achterliet met zijn 38.05.
Charles Couzijn deed het naar verwachting met een tijd van 42.24 en
kon Guido van Vliet met 43.10 en Ingeborg Couvee die 43.27 nodig had
net voor blijven. Baukje Verbruggen
liep met maatje Jos Snel naar een
goede 47.41, wat slechts 1 seconde
verschil maakte met Fred van Rossem die in 47.40 binnenkwam. Ook
Rob Bos met 48.29, Maarten Moraal
met 49.16 en Nan van den Berg met
49.53 bleven keurig binnen de vijftig minuten.

Voor niet-spelers is dit een uitgelezen mogelijkheid om kennis te maken met het petanque of, zoals in
Nederland vaak gezegd: jeu de boules. Een sport voor jong en oud, man
en vrouw, die tot in hoge leeftijd
(80+) beoefend kan worden.
Wilt u meer weten over deze sport
waar het sociale aspect een belangrijke rol speelt, neem dan contact op
met Henk van Rekum, 0297-565377.

Kom biljarten bij Ons Genoegen!
De Kwakel - Biljartclub Ons Genoegen uit De Kwakel, opgericht in
november 1965, is een van de oudste biljartverenigingen in De Kwakel. Momenteel zijn zij op zoek naar
een aantal nieuwe leden.
Zij spelen een onderlinge competitie libre en het gemiddelde ligt tussen de 0,50 en 4,50.
De wedstrijden worden gespeeld op
donderdagavond. Er wordt om 20.00
uur gestart in Het Fort in De Kwakel.
De competitie begint weer de eerste
donderdag in september en eindigt

eind april. Na afloop van de partijen
libre, kan er ook onderling driebanden gespeeld worden.
Wil je een keer komen kijken hoe
het er bij hen aan toe gaat? Zij beginnen donderdag 9 september om
20.00 uur in Het Fort De Kwakel
met hun eerste biljartavond van het
nieuwe seizoen 2010-2011.
Voor nog meer informatie neem gerust contact op met de secretaris
André de Jong, tel 0297-568056.
Of per mail: ag.de.jong@hetnet.nl

De boom wordt almaar
Postduivenvluchten
dikker bij BV De Legmeer Verweij-Castricum en
Kuijlenburg waren super

Uithoorn - Het recordaantal inschrijvingen van nu 34 paren bevestigt de almaar stijgende populariteit
van de zomerdrives van Bridge Vereniging De Legmeer.

Geslaagde sportkermis
Uithoorn - Voor de kinderen van
de Uithoornse Kinderopvang werd
de afgelopen week een Sportkermis
georganiseerd bij de Buitengewoon
Sportieve Opvang op Qui Vive.
Op deze sportkermis konden de
kinderen zich vermaken met vele
onderdelen. Naast sporten als tafeltennis, tennis, voetbal, badminton en hockey waren er uitdagende
estafettes en leuke Oudhollandse
spelletjes zoals een grote sjoelbak,
een mikbord, jeu de boules en een
levensgroot mikado. Als klap op de
vuurpijl konden de kinderen lekker

rondspringen op een springkussen
en met elkaar worstelen in zumopakken. Voor het drinkgenot stond
er een leuk limofantje.
Voor de ruim 60 kinderen van de
verschillende locaties van de Buitenschoolse Opvang, was de dag
enorm geslaagd. De kinderen hebben zich de hele dag vermaakt en
ze waren dolenthousiast. Waar de
kleintjes eindeloos rondsprongen
op het springkussen, waren de grote jongens niet weg te slaan bij het
zumoworstelen. Een dag om niet te
vergeten en zeker om te herhalen.

De formule van een sterke A- en
een gezellige B-lijn slaat kennelijk
aan bij de bridgeliefhebbers die niet
een gehele zomer droog willen blijven zitten.
De twee topplaatsen in de afdeling
A waren nu weggelegd voor Cora
de Vroom & Ruud Lesmeister met
64,58% en Jannie Streng & Jan de
Jong met 60,16%. Voor hen de flessen wijn en de eer! Margot Zuidema
& Jan Heijlman waren Nel Bakker &
Jo van Wijngaarden net iets te slim
af met 59,90 en 57,03%. Lies Buskes
& Ada Keur reikten tot een mooie
vijfde plaats met 55,47% en Nel &
Adriaan Koeleman doen ook flink
mee met 54,43% en de zesde plaats
van de in totaal achttien paren!
Ook de gedeelde nummers zeven Wim Slijkoord & Francis Terra
en Vera Kool & Willem Maarschalk
scoorden ruim boven de vijftig met
53,39%.
De B-lijn toont deze keer dat volhouden loont. Jan & Brita Bosse,
aanvankelijk gestart in de A wat niet
direct een succes bleek, herpakten
zich in de B-lijn en hoe!
Het zat er al enkele weken aan te
komen en deze avond werd het een

feit, eindigen als nummer één met
een percentage van 58,93%, klasse!
Ondertussen zijn Mieke van den
Akker & Debora van Zantwijk ook
indrukwekkend bezig.
Vlak achter Jan & Brita tweede met
58,63% bevestigt ook een trend, zodanig dat de tijd rijp lijkt voor een
overstapje naar de hoogste divisie.
Is Anton Berkelaar nu de opduwer
van zijn partnership met Hetty? Ook
met invalster Ria Wezenberg bereikte hij een toppositie als derde met
57,44%.
Eigenlijk verrassend was het optreden van Lous Bakker & Hans Elias.
Na een wat mindere periode hebben de heren de smaak te pakken
met een vierde plaats en 56,55%.
Anneke Houtkamp & Marianne
Jonkers werden netjes vijfde met
55,65% gevolgd door de routiniers
Tini & Johan Lotgerink met 55,06%
op de zesde positie op een totaal
van zestien paren.
Wilt u zich ook optimaal prepareren
voor het komende bridgeseizoen of
de stoute schoenen aantrekken om
eens van de sfeer te proeven, kom
dan zomerdriven bij BV De Legmeer.
Elke woensdagavond vanaf 19.15
uur in de barzaal van sporthal de
Scheg, kosten 5 euro per paar. Aanmelden bij voorkeur per e-mail:
niekschavemaker@hetnet.nl of voor
19.30 uur aan de zaal.

UWTC-er Henk de Jong
wint Ronde van Oostzaan
Regio - UWTC-er Henk de Jong uit
Mijdrecht heeft de Ronde van Oostzaan op zijn naam geschreven. Henk
ging al na vijf rondekoers in de aanval samen met Richard Mulder uit
Den Helder. Er werd prima samengewerkt en de voorsprong bedroeg
een lange tijd tussen de 15-22 seconden. Na 40 km koers was het
moraal in het peloton gebroken en
konden Henk en Richard het achterste gedeelte van het peloton zien.
Een paar rondes later werd het peloton gedubbeld en werd duidelijk

dat Henk en Richard zouden gaan
strijden voor de overwinning. Met
nog vijf rondes te rijden werd er al
aardig naar elkaar gekeken, maar
geen van beiden ging in de aanval.
Ze lieten het op een sprint aankomen. Richard begon de laatste ronde een surplace, maar Henk nam
niet over. Op 350 meter voor de finish ging Henk vol de sprint aan,
hier had Richard geen antwoord op.
Hiermee haalde Henk de Jong zijn
derde overwinning van het seizoen
binnen.

Regio - De laatste Overnacht fondvlucht vanuit het Franse Cahors met
een gemiddelde afstand van 931
km en de derde jonge duivenvlucht
vanuit het Belgische Nivelles/Nijvel
stonden afgelopen weekend op het
programma.
Normaal niets bijzonders, maar
vooral op de Overnacht fondvlucht
was de spanning te snijden, want
de kampioenschappen werden op
verschillende fronten verdeeld. Verweij-Castricum stond bovenaan,
en moest dicht bij de concurrentie
in de buurt blijven om hun titel te
prolongeren, en ook in de Afdeling
en Fondclub als ook bij de Marathon Noord en Samen Spel Noorden Zuid-Holland stond nog veel op
het spel.
De duiven werden vrijdag om 13.30
uur gelost met een WNW wind, en
dat betekende dat de duiven mede door de enkele bui die ze onderweg tegen zouden komen naar het
oosten gedreven zouden worden. Er
worden op de Overnacht fondvluchten altijd hele vroege duiven geklokt, zo ook nu weer, en deze duiven vliegen ‘s nachts gewoon door
en halen een snelheid van wel 1950
meter per minuut.
Dit gebeurde aan de oostkant, aan
de westkant moesten de duiven afrekenen met bewolking, en dan gaan
de duiven ergens rusten om de volgende dag weer verder te gaan. Om
08.43.24 uur klokte Verweij-Castricum uit Mijdrecht hun eerste duif,
en deze maakte een snelheid van
1314,421 meter per minuut, ofwel
bijna 79 km per uur.
Hiermee werden ze tweede in rayon
F, en was het kampioenschap veilig gesteld. Harrie Hendriks uit Vinkeveen werd 2e, Paul Baas uit Uithoorn werd 3e.
In rayon F werden Michel en Jan 2e,
Harrie werd 7e, Paul 13e, Ginkel &
Berg uit De Kwakel 20e, Rob v.d. Wal
uit Mijdrecht 34e en Wim Wijfje uit
De Kwakel 97e. Michel en Jan wer-

den in de Sector 2 Noord- en ZuidHolland 15e van ruim 12.000 duiven
die in dit Nationale concours gezet
waren, en dat is een prima prestatie,
en ook daar eindigen ze hoog.
Door het bewolkte weer van zaterdag werd de jonge duivenvlucht
vanuit Nivelles/Nijvel uitgesteld
naar zondag, om 09.45 uur kregen
ze de vrijheid en om 11.51.24 uur
klokte Theo Kuijlenburg uit Amstelhoek de eerste en tweede duif van
de vereniging.
Deze duif maakte een snelheid van
1479,216 meter per minuut, bijna 89
km per uur. De gemiddelde afstand
was 187 km. Henk Snoek uit De
Kwakel klokte de derde duif. Wim
Könst uit Uithoorn werd eerste in
de B-Groep. In rayon F en ook in de
Afdeling had Theo de snelste duif,
Henk werd 23e, Cor van Bemmelen
uit De Hoef 34e, Wim Wijfje 36e en
Ton Duivenvoorde uit De Hoef 97e
in het rayon. Via de Meerbode willen de duivenmelkers de sponsoren
Gebr. Fanger uit Badhoevedorp, Leo
v.d. Sluis, v.d. Valk-de Groot en Rozenbedrijf Pieterse aan de Noorddammerweg (prachtige rozen) bedanken voor hun bijdrage aan hun
vereniging.
Uitslagen
Cahors
146 duiven en 7 deelnemers:
Verweij-Castricum
H. Hendriks
P. Baas
Ginkel & Berg
R. v.d. Wal
Nivelles/Nijvel
643 duiven en 20 deelnemers:
Th. Kuilenburg
H.P. Snoek
C. van Bemmelen
W. Wijfje

GEEN KRANT
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Meer dijkverbeteringen
langs de Kromme Mijdrecht
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De Hoef - Nu de dijkverbeteringen aan De Hoef Oostzijde

langs de Kromme Mijdrecht, op de wegmarkeringen na, goeddeels zijn afgerond rijst de vraag of het hoogheemraadschap
AGV verder gaat met verbeteringen langs de andere oevers te
realiseren. Dat blijkt inderdaad het geval. Een aantal bewoners
langs dit riviertje dat zich kenmerkt door een fraaie ingebedde
natuur langs de oevers, heeft er inmiddels kennis van genomen
dat medewerkers van Waternet, waar AGV deel van uitmaakt,
afgelopen weken metingen hebben verricht. Althans, zo wordt
verondersteld gelet op de activiteiten die de betreffende personen langs de oevers uitvoerden. Er wordt verder gesuggereerd
dat inhammen van de Kromme Mijdrecht, waar zich een surplus
aan mooie natuur bevindt, zoals uitgestrekte velden met waterlelies, moeten worden uitgebaggerd omdat de baggerspecie
gebruikt zal gaan worden om de dijk op te hogen, c.q. te versterken. Uit verschillende bronnen wordt dit bevestigd. Gelet
op de mooie natuur en de prachtige inhammen langs de oevers
waarvan ook talloze recreanten en fietsers genieten, valt dit bij
de aanwonenden in slechte aarde. ‘Waarom nu juist op die plaatsen baggeren?’ ‘Kan er geen grond worden aangevoerd zoals bij
de oostzijde is gebeurd, die bovendien wellicht stukken beter is
dan de blubberbagger uit de rivier?’ ‘Wanneer gaat dit allemaal
plaatsvinden en gaat dat inderdaad ten koste van de bij de rivier behorende zo kenmerkende natuur?’ Aldus een aantal van
de belangrijkste vragen die bewoners aan de redactie van deze
krant deed toekomen. Contact met Waternet leverde wat betreft
de dijkverbetering alsook het voornemen om te baggeren de volgende informatie op:

niet sterk genoeg,’ laat projectleider Willem Bogaard van Water- Planning en baggerwerk
net ons weten. “Daarom is dijkverbetering noodzakelijk om aan Dijkverbetering De Hoef bestaat uit drie deeltrajecten: De Hoef
de dijk en in het achterland veilig te kunnen wonen en werken. Oostzijde, De Hoef Westzijde en de Hoef Kromme Mijdrecht.
Om te komen tot zowel een veilige én mooie dijk, heeft Waternet Voorafgaand aan de uitvoering van deze drie trajecten heeft Walandschapsarchitect Gert Mostert van Bureau Landleven in de ternet in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een
arm genomen die een landschapsplan heeft gemaakt.
dijkverbeteringsplan gemaakt waarop alle belanghebbenden
Het plan is tot stand gekomen in overleg met dijkbewoners, de konden inspreken. Na de zomer, als het broedseizoen voorbij is,
gemeente en Stichting De Bovenlanden voor Natuurbeheer en wil Waternet de verdere uitvoering van de dijkverbetering langs
Landschapsbehoud. Eén en ander is opgezet omdat sommige de Kromme Mijdrecht gaan oppakken. Dat houdt onder meer
bomen vanwege de veiligheid niet kunnen blijven staan of omdat in het beginnen met de voorbereidende werkzaamheden van de
zij de dijkverbeteringmaatregelen niet overleven. Bijvoorbeeld dijkverbetering de Hoef Westzijde, inclusief het gedeelte van De
omdat er teveel grond op de voet van de boom wordt gestort Hoef tot aan Vrouwenakker en De Hoef Kromme Mijdrecht richdoor de ophoging. Kern van het plan is dat er wordt terugge- ting Mennonietenbuurt. Dit laatste project start in september; in
plaatst wat er voorheen ook stond. Als er bijvoorbeeld een rij de maanden oktober en november wordt klei op de dijk aangeknotwilgen stond, dan zal die ook weer terugkeren.
bracht.
Soms worden bepaalde bomen niet teruggeplaatst omdat dat bomen zijn die normaal niet in een polderlandschap voorkomen of
omdat men juist een mooi landschapsuitzicht wil creëren. Bij de
uitvoering van het landschapsplan is het Ingenieursburo Ruimtelijke Inrichting R.I.E.T. uit Bunnik betrokken. Dat zorgt ervoor dat
flora en fauna zoveel mogelijk gespaard worden en zorgt verder
voor de ver- en herplant van bomen en groen.

Een goed voorbeeld van hoe dit in praktijk wordt aangepakt was
de uitvoering van de dijkverbetering aan de De Hoef Oostzijde. In
een boom die verwijderd moest worden, zat een bonte specht in
een holle ruimte. Die holle ruimte is uit de boom gezaagd en op
een andere boom gezet die wel kon blijven staan. Eigenlijk is er
zo een nieuwe nestkast gemaakt voor de specht. Tot op dit deVeilige én mooie dijk
“De dijk aan De Hoef langs de Kromme Mijdrecht is niet hoog en tailniveau wordt gekeken naar groen en dieren”, aldus Bogaard.

‘Alleen bij de Westzijde, tussen de brug en Vrouwenakker, wordt
voor de dijkverbetering bij een klein gedeelte (ongeveer 300 meter) gebaggerd. Daarbij wordt de baggerspecie gebruikt om de
vóóroever van de dijk onder water op te vullen en de dijk waterdicht te maken. De bagger wordt niet gebruikt om de dijk op te
hogen. Dit is een innovatieve methode waarbij uiteraard rekening
wordt gehouden met de flora en fauna’, zo laat Waternet ons desgevraagd weten.
In het voorjaar van 2011 wordt begonnen met de uitvoering van
de dijkverbetering de Hoef Westzijde. Met de meeste bewoners
aan de dijk zijn inmiddels ook individuele afspraken gemaakt. Zij
worden van het project op de hoogte gehouden via brieven en
nieuwsbulletins. Wie meer wil weten over het dijkverbeteringsplan wordt verwezen naar www.agv.nl/dehoef of
www.waternet.nl/dehoef.

De natuur herstelt zich snel langs de oever

Bewoners aan de dijk sluiten hun tuinen en opritten
op de nieuwe dijkhoogte aan

Fietsende recreanten op De Hoef Westzijde genieten
van de mooie omgeving

De bewoners aan De Hoef Westzijde krijgen een
verbeterde dijk voor hun deur

De natuur mag er niet onder lijden. Dus liever
geen ‘gebagger’ op plaatsen met waterlelies
Foto: J.R. v.d. Hoven, Mijdrecht.

Dit moet zo blijven! Foto: J.R. v.d. Hoven, Mijdrecht.

Komt er ook een nieuwe kade met aanlegplaatsen bij de brug in
de Oude Spoorbaan?

Overleg tussen medewerkers(?) van Waternet over de aanpak…
Foto: J.R. v.d. Hoven, Mijdrecht.

Ook het dijklichaam tussen De Hoef Westzijde en Vrouwenakker
gaat op de schop

