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Tel: 0297-581698 www.meerbode.nl
KORT NIEUWS:

Vermist

Licht- en kracht installaties

T: 0297 - 328387
Beveiligingsinstallaties
www.hansstokkel.nl Brandmeldinstallaties

De Ronde Venen - Waar is het
baasje van de schildpadpoes
met witte pootjes op de hieronder geplaatste foto? Het dier
liep rond in de Zilveren Rijder
in Mijdrecht. Wie het dier herkent wordt verzocht contact
op te nemen met de Dierenbescherming via tel. 0297-343618.

ATAG Zonneboilersysteem
ATAG Zonneboilersysteem
Een ATAG zonneboilersysteem is altijd een

Een
ATAG
zonneboilersysteem
is altijd
Een ATAG
is altijd
een goede
Enzonneboilersysteem
nu
wordt
deze investering
extra
aantreki
een goede investering. En nu wordt
En
nu
wordt
deze
investering
extra
aantrekkelijk
ge
aankoop
van
een
ATAG
zonneboiler
syste
ATAG Zonsysteem
deze investering extra aantrekkelijk
Zonsysteem
Een
ATAG zonsysteem
is altijd een goede investering. En ATAG
ATAG
Zonsysteem
aankoop
van
een
ATAG
zonneboiler
systeem
in
c
gemaakt!
Bij
aankoop
van
een
ATAG
met
een
ATAG
cv-ketel
ontvangt
u
een
kort
nu wordt deze investering extra aantrekkelijk gemaakt! Bij Een ATAG zonsysteem is altijd een goede investering. En
zonneboiler
systeem
Een ATAG
zonsysteem
is altijdmeteen
goede
investering.
En1 mei
aankoop
van een ATAG
zonsysteem in combinatie
een nu
wordt
deze
investering
extra
aantrekkelijk
gemaakt!
Bijkorting van €
met
een
ATAG
cv-ketel
ontvangt
u een
Actieperiode:
-in31combinatie
augustus
2013.
ATAG cv-ketel ontvangt u een korting van € 250,-!
aankoop vanmet
een een
ATAGATAG
zonsysteem
in combinatie
een
cv-ketel
ontvangtmet
u een
nu wordt deze investering extra aantrekkelijk
gemaakt!
Bijaugustus
Actieperiode:
1 meiu -een
31
2013.
Actieperiode: 1 mei - 31 augustus 2013.
ATAG cv-ketel
ontvangtvan
korting van € 250,-!
korting
€250,-!
aankoop van een ATAG zonsysteem
in
combinatie met een
Actieperiode: 1 mei - 31 augustus 2013.
en?
Meer wet 2
8680korting van € 250,-!
ATAG cv-ketel ontvangt
u52
een
023-

Actieperiode:
1 mei - 31 augustus 2013. of
ATAG
Zonsysteem

se.nl

www.vos

Een ATAG zonsysteem is altijd een goede investering. En
Wij
zijn in de bouwvak geopend
nu wordt deze investering extra aantrekkelijk gemaakt! Bij eten?
w
Memetereen
aankoop van een ATAG zonsysteem in combinatie
6802
-5
ATAG cv-ketel ontvangt u een korting van € 250,-! 023 28

of

Tankstation
Zijdelwaard gaat
door met
Met ingang van
1 juni 2013

H. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2

ISUZU Uithoorn
Johan Enschedeweg 17
1422 DR Uithoorn
Tel: 0297-513070
E: uithoorn@asnmail.nl

Actieperiode: 1 mei - 31 augustus 2013.

Oud-wethouder Ingrid Lambregts
keert terug in de raad
Regio - Het gerucht ging al een
poosje, maar nu is het zeker: oudCDA wethouder Ingrid Lambregts
keert - nadat zij twee jaar geleden
opstapte als wethouder - terug in
de raad. Raadslid Emiel Hoogendijk stopt vroegtijdig en Ingrid was
de eerstvolgende op de lijst: Volgens
een artikel in het AD: “Voorlopig tot
aan de verkiezingen in maart volgend jaar. Zij laat zich niet uit over

de vraag of zij bij de komende gemeenteraadsverkiezingen als lijsttrekker mee gaat en of zij weer ambities heeft om wethouder te worden.
Zij was wethouder, van april 2006
tot september 2011. Zij stapte toen
op als wethouder van de gemeente De Ronde Venen, nadat bleek dat
de gemeente miljoenen in het rood
kwam te staan, doordat een aantal

www.atagverwarming.nl
www.atagverwarming.nl

Vakantieactie EuroKnipWijzer
nu al een succes
Regio - Vorige week startten we in
deze krant met een leuke vakantieactie die u, als lezer, geld op kan
leveren. Vier weken lang vindt u in
de krant twee en een halve pagina
met knipbonnen met fikse kortingen van een zestigtal winkeliers uit
Mijdrecht, Uithoorn, Wilnis en Vinkeveen. Het zijn echt fikse kortingen. Winkeliers en u, lezers, hebben erg goed gereageerd op deze actie. Iedereen was enthousiast
en heel veel lezers hebben geknipt

en hun voordeel gedaan. Ook deze week zijn er weer fantastische
aanbiedingen op de EuroKnipWijzer pagina’s. Bij Grieks Nederlands
Cafetaria Alpha in Wilnis: voor
twee personen: twee Pitta broodjes
giros plus friet voor 9,95, Bij Poelier
de Haan in Vinkeveen 5 kipburgers
voor 3 euro. Wat te denken met het
komende warme weer: een bolletje ijs slechts 50 cent per bolletje
bij Tof in Mijdrecht. Bij C1000 Visser in Uithoorn: vrijdag een Hol-

landse bloemkool voor 50 cent. Bij
Bonne Nuit in Mijdrecht een Handjes BH met 10% korting, Bij Margo Keers in Mijdrecht 30% korting
op zomerjurkjes. Leemans Schoenen in Mijdrecht 50% korting op de
uitverkoopartikelen. Bij Kaas en Zo
in Amstelplein Hugo Rosanti de zomerdrank nu 6 halen vijf betalen.
Bij het Theehuis in Uithoorn koffie of thee met gebak voor 3 euro.
En nog veel meer. Pak de schaar en
knip... doe uw voordeel!

Schoonmaakbedrijf Raggers
ontvangt de burgemeester
Regio - Vorige week woensdag
heeft het familiebedrijf Raggers,
dat bijna 80 jaar bestaat, vol trots
de burgemeester, mevrouw drs. D.
Oudshoorn, mogen ontvangen in
hun prachtige hoofdkantoor aan de
Amsteldijk Noord in Uithoorn. Het
prachtige monumentale pand (van
oorsprong een oude pastorie en

valt al vele jaren onder monumentenzorg) is onlangs geheel gerenoveerd.
Als dank voor de subsidie die het
schoonmaakbedrijf van de gemeente heeft mogen ontvangen, heeft
het schoonmaakbedrijf de burgemeester uitgenodigd voor een rondleiding en een lunch.

Volg de EHBO opleiding
bij ‘Lucas’ in Vinkeveen!

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

www.vderwilt.nl

Medio september is er weer een bewonersbijeenkomst gepland

Plannen rond Molenhof vertraagd
maar liggen (nog) niet stil

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopmIjDREchT@
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www.atagverwarming.nl
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(Vervolg elders in deze krant)

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. € 25,- p. mnd.
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projecten van de gemeente veel te
optimistisch waren ingeschat. De
gemeentesecretaris en de directeur
projecten werden op non-actief gesteld en uiteindelijk ontslagen, burgemeester Burgman en wethouder
Lambregts stapten op. Ingrid werd
in haar functie opgevolgd door David Moolenburgh.

Sinds 1971 een vertrouwde keuze
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Ingrid Lambregts na twee jaar weer terug in de raad.
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Regio - Het maakt de Dorpsstraat
in Mijdrecht er niet mooier op, het
leegstaande winkelcentrum Molenhof. Het verpaupert en verloedert
niet alleen een deel van het koopcentrum, ook het aangezicht voor
de bewoners van de Kerkvaart is er
niet fraaier op geworden. Volgens
de eerste plannen van de eigenaar
van het leegstaande winkelgebied,
supermarktketen Hoogvliet, zou de
nieuwbouw in 2013 zijn begonnen.
Maar de recessie heeft ook hier roet
in het eten gegooid. Het grootste
deel van de kosten van het nieuw te
bouwen centrum zou betaald moeten worden uit de opbrengsten van
de woningbouw. Wel, als er iets op
zijn gat ligt in Nederland is het de

verkoop van woningen en dan zeker
in de duurdere klasse. Het staat niet
stil, zo laat de gemeente weten, er
wordt nog steeds aan gewerkt. Op 2
juli jl. is de werkgroep nog bij elkaar
geweest. Deze zomermaanden zal
Hoogvliet de plannen uitwerken tot
een Voorlopig Ontwerp. In de derde
week van september zou dan - als
de plannen weer niet veranderen de bewonersbijeenkomst gehouden
worden waarin dan dit Voorlopige
Ontwerp kan worden besproken.
Woningbouwvereniging
Maar in de tussentijd verpaupert het
steeds meer. Hoeveel keer werd het
plan het afgelopen jaar uitgesteld,
veranderd, uitgesteld, veranderd,

u heeft het allemaal in deze krant
kunnen lezen het afgelopen jaar.
Maar het duurt maar en het duurt
maar en zoals eerder opgemerkt:
het verpaupert. Nu rijst de vraag:
waarom wordt de boel niet alvast
gesloopt en maakt men er een tijdelijke parkeerplaats van.
Neem Uithoorn als voorbeeld. Net
over de brug rechts. De oude leegstaande woningen gesloopt en er
ligt nu een prachtig (ook tijdelijk)
parkeerterrein. Tegen de tijd dat deze grond dan nodig is wordt het gebruikt waar het voor bestemd is,
aanpassingen van de dan omgelegde N201 in Uithoorn. Misschien ook
een idee voor dit stuk verpauperde
bende in Mijdrecht.

Regio - Een ongeluk zit in een klein
hoekje, er gaat geen dag voorbij
of krant en TV tonen verfrommelde auto’s en ambulances met gillende sirenes. Geen wonder dat we
bij het woord ‘ongeluk’ meteen aan
bloed en ellende denken! Het grootste deel van de ongelukken gebeurt echter gewoon thuis, op de
sport, tijdens het werk of tijdens het
spelen. Een verbrande vinger, een
schaafplek, een verstuikte enkel:
niets griezeligs of bloederigs. De
meeste mensen staan er vaak niet
bij stil, maar iedereen kan te maken
krijgen met een ongeluk. Iedereen
kan helpen, als hij maar weet wat hij
moet doen. Of iemand verslikt zich
of krijgt een hartaanval: geen bloed
te zien maar er moet wel snel worden ingegrepen. Tijdens de EHBO

opleiding leer je alle vaardigheden
om letsels te behandelen en erger te voorkomen. Tijdens de opleiding leer je ook verbanden aanleggen en reanimeren en wordt ook de
training AED (Automatische Externe Defribilatie) gegeven. De AEDapparaten kom je steeds vaker in je
omgeving tegen. Kijken helpt niet.
Juist daarom is het goed om een
complete EHBO opleiding (inclusief
reanimatie en AED) te volgen. Meer
weten? De opleiding wordt gegeven
op de woensdagavond en begint op
2 oktober a.s. U kunt hierover informatie inwinnen bij de EHBO-vereniging Lucas te Vinkeveen, Reanimatiepartner van de Nederlandse Hartstichting tel. 0297-263713
email: k.blomvliet@casema.nl of
ehbolucas@casema.nl

Politie zoekt getuigen
Regio - Op dinsdag 23 juli vond
een ongeval plaats waarbij een
bejaarde fietser gewond raakte. Hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.
Rond 14.30 uur kwam op de kruising Viergang met de Bozenhoven
te Mijdrecht een 83-jarige fietser
ten val. Hij liep diverse breuken op
aan zijn jukbeen en kaken. Tijdens

de behandeling van het ongeval
hoorden agenten, dat mogelijk
een bestuurder van een bestelbus
betrokken zou kunnen zijn. De politie roept getuige(n) op om duidelijkheid te krijgen over de juiste toedracht. Eenieder die informatie heeft wordt gevraagd contact op te nemen met de politie in
Mijdrecht, telefoon 0900-8844.
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Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
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Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-14.00 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen,
handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag: 8.30-20.00 uur;
doorlopend vrij op afspraak
Tijdens de avondopenstelling van
17.00-20.00 uur kunt u alleen
terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. t/m donderdag: 8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
Werk en Inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop

woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket Wonen
Welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
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
Informatiecentrum
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
Tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Geopend op dinsdag t/m vrijdag van
13.00-17.00 uur.
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Onderhoud busbaan

Spelen in Uithoorn

De provincie Noord-Holland gaat
groot onderhoud uitvoeren aan de
busbaan Uithoorn tussen het Busstation en de busbrug over de Amstel.
Het werk begint in week 32. In week
33 en 34 is de busbaan buitengebruik
en als de weersomstandigheden het
toelaten is de busbaan in week 35

weer in gebruik. De bussen over de
busbaan worden omgeleid.

Wat vindt u van de speelplekken in Uithoorn en De Kwakel?
Vul de enquête in op www.uithoorn.nl

De haltes langs de busbaan worden bediend met kleine pendelbussen van en naar het busstation. Uitgebreide informatie kunt u teruglezen
op www.uithoorn.nl

In Uithoorn is tussen 2008 en 2012 het speelbeleidsplan uitgevoerd. In
de zes buurten zijn nu volop speelplekken te vinden. Ook zijn er twee natuurlijke speelplekken aangelegd waarbij spelen en leren over de natuur
hand in hand gaan. Informatie over spelen en de speelplekken in Uithoorn is te lezen op de website: www.uithoorn.nl/spelen.
De gemeente is benieuwd wat u als inwoner van Uithoorn en De Kwakel van de speelplekken vindt. Op www.uithoorn.nl vindt u de enquête.
Het invullen hiervan kost maar een paar minuten en kan tot en met 25
augustus. Daarna wordt uitslag van de enquête verwerkt in de evaluatie van het speelbeleidsplan. Na de zomer bespreekt de gemeenteraad
van Uithoorn de evaluatie en de eventuele adviezen over spelen in de
komende jaren.

Voortgang groot onderhoud
N201 tussen Amstelhoek en
Vinkeveen
In de zomerperiode vindt groot onderhoud plaats aan de N201 tussen
Amstelhoek (Tienboerenweg) en Vinkeveen (Herenweg) in opdracht van
de provincie Utrecht. Deze werkzaamheden kunnen van invloed zijn
op verkeer van en naar Uithoorn.
Het groot onderhoud gaat over het
vervangen van de deklaag, inclusief
een gedeelte van de onderliggende
constructie. De werkzaamheden vinden in fases plaats waarbij steeds
een ander weggedeelte op de schop
gaat en wordt afgesloten om het werk
te kunnen uitvoeren.
Werkzaamheden 22 juli t/m
9 augustus
Fase 2 van het werk vindt plaats van-

af 22 juli tot 9 augustus 20:00 uur. In
deze fase werkt de aannemer op het
wegvak van de N201 tussen de Ingenieur Enschedeweg (N212) en de
Veenweg. Dit wegvak is in die periode afgesloten voor doorgaand verkeer. Een kaartje met de locatie van
de wegafsluiting en de omleidingsroutes voor doorgaand verkeer en
bestemmingsverkeer is te vinden op
www.uithoorn.nl
Meer informatie en kaartjes
omleidingsroutes
Op onze website www.uithoorn.nl
vindt u een overzicht van alle werkzaamheden, kaartjes voor omleidingsroutes en links naar de websites en twitteradressen van de provincie en omliggende gemeenten.

Heeft u maden in de
afvalcontainer?
We hebben lang gewacht op de zomer en genieten nu volop van het
mooie weer. Helaas zijn er ook nadelen. Zo kunt u bij deze temperaturen maden tegenkomen in uw gft/
restcontainer. Wij hebben voor u een
aantal tips op een rij gezet om te
voorkomen dat u maden in de container krijgt.
Daarnaast hebben we ook tips voor
als u maden en fruitvliegjes aantreft
in uw container. Ga naar onze website www.uithoorn.nl om deze tips te
lezen.

O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
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 kunt u vinden in het 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 VERKEERSBESLUITEN

Verkeersbesluiten voor de gemeente Uithoorn worden bekend gemaakt via de
Staatscourant. U kunt de volledige verkeersbesluiten alleen digitaal inzien via
www.ofﬁcielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op verkeersbesluiten geattendeerd te worden.
TER INZAGE

Permanent:
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.
- Gewijzigde Afvalstoffenhefﬁng.
- Verordening Leerlingenvervoer Uithoorn 2013 en beleidsregels leerlingenvervoer.
- Jaarstukken 2012 gemeente Uithoorn
- Afvalstoffenverordening Uithoorn 2013
- Concept begroting 2014 Stadsregio Amsterdam
- Gemeentelijk Rioleringsplan 5 (GRP-5) Uithoorn
- Beleidsregels Leerlingenvervoer.
Tijdelijk:
- Herindelingsontwerp voor de samenvoeging van de provincies Flevoland,
Noord- Holland en Utrecht. Verantwoordelijke instantie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ter inzage van 17 juni t/m 15 oktober
2013. Contactpersoon gemeente Uithoorn: de heer A.J.O. van Kooij, tel.: 0297513111. Schriftelijke reactie naar het ministerie van BZK, Postbus 20011, 2500

-

AE Den Haag, o.v.v. zienswijze Noordvleugelprovinicie per e-mail naar noordvleugelprovincieminbzk.nl via het reactieformulier op www.internetconsultatie.
nl
Actieplan Geluidsbelastingkaarten. Ter inzage van 27 juni t/m 8 augustus
2013. Info: mevrouw J. Kars, tel.: 0297-513111
Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Hoofdontsluitingsroute Oude Dorp,
Beroepsperiode vanaf 19 juli 2013 tot en met 29 augustus 2013. Inlichtingen
bij Ruimtelijke ontwikkeling, A. Stevens, 0297-513111
Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan FloraHolland locatie Zuid. Beroepsperiode van 2 augustus 2013 tot en met 12 september 2013. Inlichtingen bij Ruimtelijke ontwikkeling, R. Noorhoff, 0297-513111
Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Zijdelwaardplein. Beroepsperiode van
19 juli 2013 tot en met 29-08-2013, Inlichtingen bij Ruimtelijke ontwikkeling, A.
Stevens, 0297-513111
Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Dorpscentrum en vaststelling Beeldkwaliteitsplan Dorpsstraat, Marktplein en Wilhelminakade. Beroepsperiode 19
juli 2013 tot en met 29 augustus 2013, Inlichtingen bij Ruimtelijke ontwikkeling,
A. Stevens, 0297-513111
Vaststelling beheersverordening Bedrijventerrein Noordwest, Inlichtingen bij
Ruimtelijke ontwikkeling, R. Noorhoff, 0297-513111
Ontwerpbegroting en meerjarenbegroting Gemeenschappelijke Regeling
Aalsmeer Uithoorn (G2). Ter inzage van 5 juli t/m 26 september. Contactpersoon: mevrouw G. Nieuwendijk, 0297-513111
Onttrekken van weg aan openbaarheid. Ter inzage van 18 juli t/m 28 september 2013. Info: de heer van de Pol, tel. 0297 513111
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Aan de Zoom 20, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de
woning aan de voorzijde. Ontvangen 11 juli 2013.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Ebro 73, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning
aan de voorzijde. Ontvangen 17 juli 2013.

Thamerdal
- Kuyperlaan 19, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erfafscheiding en een berging. Ontvangen 17 juli 2013.
- Stationsstraat, aanvraag omgevingsvergunning voor het verplanten van een
Rode Beuk van de Stationsstraat naar de rotonde Amsterdamseweg/Wiegerbuinlaan. Ontvangen 18 juli 2013.

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 98, aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen en vergroten van de dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 21 juli 2013.
- Zijdelwaardplein, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van tijdelijke huisvestingen Winkelcentrum Zijdelwaard. Ontvangen 19 juli 2013.
BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noemen aanvraag:
De Kwakel
- Iepenlaan 23, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning.
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Muur 40, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van een bestaand balkon.

Thamerdal
- Prins Bernhardlaan en Thamerlaan, aanvraag omgevingsvergunning voor de
reconstructie van de hoofdontsluiting Oude Dorp.
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING BUITEN BEHANDELING

Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk-Noord 108, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van
een aanlegsteiger.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

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

WWW.UITHOORN.NL

Dorpscentrum
- Marktplein. Vergunning aan Buurtbeheer Centrum, Uithoorn aan de Amstel
voor het organiseren van het evenement Burendag en Film aan de Amstel op
21 september 2013 van 17.30 – 23.00 uur. Bezwaar t/m 28 augustus 2013
Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100a Vergunning aan Stichting Speel Mee Uithoorn
voor het organiseren van de Speel Mee week van 12 t/m 16 augustus 2013.
Bezwaar t/m 28 augustus 2013

Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsterdamseweg 8, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een geluidsscherm. Bezwaar: t/m 30 augustus 2013.
- Amsterdamseweg 14, omgevingsvergunning voor het oprichten van een (motor)ﬁetsenstalling. Bezwaar: t/m 28 augustus 2013.

De Kwakel
- Pastoor J. van Dijklaan 1, 17, 31, 35 t/m 41, 2, 6 t/m 20, 24, 26 omgevingsvergunning voor het realiseren van onderheide terrassen en Pastoor J. van Dijklaan 2, 6 t/m 20, 24, omgevingsvergunning voor het realiseren van steigers.
Bezwaar: t/m 27 augustus 2013.
- Pastoor J. van Dijklaan 28, omgevingsvergunning voor het realiseren van een
onderheid terras. Bezwaar: t/m 28 augustus 2013.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Aan de Zoom 20, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning aan
de voorzijde. Bezwaar: t/m 4 september 2013.
- Muur 38, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel. Bezwaar:
t/m 28 augustus 2013.
- Muur 80, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel. Bezwaar:
t/m 28 augustus 2013.
Thamerdal
- Zijdelveld 57, omgevingsvergunning voor het realiseren van een onderheid terras. Bezwaar: t/m 30 augustus 2013.
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

RECTIFICATIE
Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan FloraHolland locatie Zuid.
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 27 juni 2014 het bestemmingsplan FloraHolland locatie Zuid als vervat in planidentiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.BPﬂorahollandzuid-VG01 gewijzigd heeft vastgesteld.

Rectiﬁcatie
De publicatie betreft een rectiﬁcatie van de publicatie in de Nieuwe Meerbode van
17 juli jl. Deze rectiﬁcatie is benodigd omdat abusievelijk is nagelaten om op 17
juli jl. dezelfde publicatietekst in de Staatscourant te plaatsen. Dat gebeurt bij deze alsnog.
Bestemmingsplan
Het geldende bestemmingsplan voor Locatie Zuid (1993) is een globaal bestemmingsplan dat indertijd is opgesteld met het doel om een bedrijventerrein te realiseren voor bedrijven die aan de bloemenveiling zijn gerelateerd. In overleg tussen
de veiling en de gemeente is later besloten om kavels op Locatie Zuid te verkopen
en de bedrijven zelf de bedrijfsbebouwing te laten ontwikkelen. Om de ontwikkeling van de kavels in goede banen te leiden, hebben de veiling en de gemeente in
juni 1998 aanvullende kaders en uitgangspunten voor de kavels vastgelegd door
middel van het sluiten van een convenant. Bijna alle uitgegeven kavels op Locatie Zuid zijn inmiddels ontwikkeld op basis van deze kaders en uitgangspunten.
De gerealiseerde bebouwing en infrastructuur past binnen het geldende globale
bestemmingsplan. De kaders van het geldende bestemmingsplan zijn daarbij niet
gelijk aan de kaders en uitgangspunten zoals vastgelegd in het convenant. Het geldende bestemmingsplan is daardoor niet geschikt als actueel beheersplan. Omdat Locatie Zuid inmiddels grotendeels is ontwikkeld, is het wenselijk om voor Locatie Zuid een nieuw bestemmingsplan op te stellen dat zal fungeren als actueel
beheers- en ontwikkelplan.
Het doel van het nieuwe bestemmingsplan is om een actueel toetsingskader te
vormen voor het beheer van Locatie Zuid, waarbij de gehanteerde kaders en uitgangspunten zoals vastgelegd in het convenant het uitgangspunt vormen. Tevens dient het nieuwe bestemmingsplan een toetsingskader te vormen voor de
ontwikkelingen in de entreezone en de strook tussen het vrachtwagenparkeerterrein en de Randweg.
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
De wijziging van het plan heeft betrekking op een hoogtemaat die abusievelijk niet
op de verbeelding was opgenomen. Dit is aangepast. De andere wijziging heeft betrekking op de mogelijkheden binnen de bestemming ‘Bedrijventerrein-Uit te werken’. De eis dat nieuwbouw een minimale hoogte van acht meter moet hebben, is
gewijzigd in een voorwaarde dat wordt gestreefd naar een minimale bouwhoogte
van 8 meter. Dit om zo tot een stedenbouwkundig aanvaardbaar beeld te komen.
Dit betekent dat, mits gemotiveerd, afgeweken kan worden van de minimale bouwhoogte. Meer informatie hierover is te vinden in de Nota zienswijzen.

Vervolg op volgende blz.
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Vervolg van vorige blz.
terinzage
Het bestemmingsplan, het besluit van de gemeenteraad en de Nota ambtelijke
wijziging liggen met ingang van 2 augustus 2013 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl
Daarnaast ligt het bestemmingsplan terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek.
beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging, 2 augustus 2013 tot en met 12 september 2013, kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld
door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend,
belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich
tot de gemeenteraad te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de
gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het
ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die
beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op
dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 31 juli 2013

bekendmakinG beLeidsreGeLs VOOr
subsidieaanVraGen 2014

Op 17 juli 2013 heeft het college van B&W de beleidsregels voor subsidieaanvragen 2014 vastgesteld. Op basis van deze beleidsregels worden instellingen
in staat gesteld om hun subsidieaanvragen voor het kalenderjaar 2014 in te dienen bij de gemeente Uithoorn. In de beleidsregels 2014 staat beschreven op welke maatschappelijke effecten de gemeente Uithoorn wil sturen, inclusief in aanmerking komende instellingen en activiteiten. Meer informatie over de beleidsregels 2014 is te raadplegen op www.uithoorn.nl/subsidie.
beLeidsreGeLs expLOitatie escOrtbedrijf

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 9 juli 2013 een beleidsregel hebben vastgesteld dat binnen de grenzen van Uithoorn en De Kwakel maximaal drie escortbedrijven zijn toegestaan. De beleidsregel treedt in werking 1 dag
na bekendmaking.
uitVOerinG wetteLijke taken dOOr OmGeVinGsdienst
nOOrdzeekanaaLGebied

Per 1 april 2013 voert de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een aantal
wettelijke taken uit in opdracht van de Gemeente Uithoorn. Deze taken bestaan
uit vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu. De bedrijven die in Uithoorn gecontroleerd zullen worden door toezichthouders van de
Omgevingsdienst zijn de zwaardere milieu inrichtingen en de glastuinbouwsector.
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Uithoorn hebben op 11 juni 2013 mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het uitvoeren van het verplichte basistakenpakket overeenkomstig de
bij het besluit behorende mandaatregister aan de directeur van de Omgevings

dienst Noordzeekanaalgebied. Het besluit wordt aangehaald als: ‘Mandaatbesluit Omgevingsdienst NZKG 2013’ en treedt een dag na deze bekendmaking in
werking.

Om te bereiken dat de Omgevingsdienst de toezichthoudende taken kan uitvoeren heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de heren R.
Beurts en R.F.J. Karrenbeld aan te wijzen als toezichthouders in het kader van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer, Het Bouwbesluit 2012. De aanwijzing van bovengenoemde toezichthouders is ingegaan
per 6 juni 2013.
VaststeLLinG beeLdkwaLiteitspLan “iepenLaan”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken bekend dat de
gemeenteraad in zijn vergadering van 27 juni 2013 het beeldkwaliteitsplan “Iepenlaan” heeft vastgesteld. Met het vaststellen van het beeldkwaliteitsplan wordt
de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het herstructureringsgebied Iepenlaan
gewaarborgd. Door het beeldkwaliteitsplan op te nemen in de welstandnota van
de gemeente Uithoorn krijgt het beeldkwaliteitsplan Iepenlaan rechtskracht en
toetsingswaarde bij de welstandsbeoordeling.
terinzage
Het beeldkwaliteitsplan Iepenlaan ligt met ingang van 2 augustus 2013 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op de
website van de gemeente Uithoorn. Daarnaast ligt het beeldkwaliteitsplan terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan
van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

Tegen het raadsbesluit vaststelling beeldkwaliteitsplan kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.
Uithoorn, 31 juli 2013

www.uithOOrn.nL

Zondag voorlaatste open
dag Tuin Bram de Groote

AH Jos van den Berg
verrast De Zonnebloem
Regio - Op vrijdag 26 juli waren
88 gasten en 14 vrijwilligers van De
Zonnebloem uitgenodigd voor een
verrassingstocht. Bij het vertrek was
het onbekend waar de tocht naar
toe zou gaan. Het werd echter snel
duidelijk toen iedereen een plekje had gevonden in de twee bussen die om 10.00 uur op het Potgieterplein klaarstonden om de gasten
naar hun bestemming te brengen.
Het bestuur van De Zonnebloem
had, in overleg met Jos van den Berg
van de Albert Heijn aan het Amstelplein in Uithoorn, gekozen voor een
busrit naar de Veluwe, met name
naar Elburg. Daar werd van de bussen overgestapt op een zeer ruime
boot, die heel geschikt was voor dit
gezelschap. Op de boot was de luxe
lunch gepland. Deze bestond uit een
heerlijk soepje en diverse belegde
broodjes in soorten en maten. Naast
de kaas en vleeswaren was ook er
ook weer een heerlijke kroket. Onder het varen werd van al dit lekkers
genoten. De vaartocht ging over de
Veluwerandmeren. De schipper vertelde over de bezienswaardigheden

tijdens de vaartocht. Nadat de gasten nog hadden genoten van een, al
dan niet alcoholisch, drankje eindigde de vaartocht van twee en half uur
en werd weer overgestapt in de bussen om richting Uithoorn te gaan. De
chauffeurs reden de terugweg over
binnenwegen via de polder en zo
kwamen de Zonnebloem-genodigden langs Walibi en Het Dolfinarium.
Rond de geplande tijd van 16.30 uur
was men weer terug op het Potgieterplein, waar de dagchauffeurs de
gasten weer opwachtten om ze op
hun huisadres af te leveren. Jos van
den Berg die de hele dag bij deze
verrassingstocht aanwezig was zegde nu al toe volgend jaar weer een
dagtocht aan te bieden.
Al met al een heel geslaagde dag.
Door deze dag aan te bieden aan de
gasten van De Zonnebloem heeft
AH Jos van den Berg ook nu weer
laten zien wat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is. Het bestuur, maar zeker ook de gasten, zijn
hem hier zeer erkentelijk en dankbaar voor.

Regio – Komende zondag 4 augustus is al weer de voorlaatste open
dag van de Tuin van Bram de Groote van dit seizoen. Dit keer treft u
naast de bloemrijke
borders en weide de
trompetboom in volle bloei aan. Heel bijzonder is het optreden van Elza Vis. Elza heeft een rijke ervaring als verhalenverteller (www.binnenste-buitenverhalen.nl). Zij zal om half
twee, twee uur en half
drie voor belangstellenden op verschillende plaatsen in de
tuin korte natuurverhalen vertellen.
U bent zondag a.s.
tussen 13.00 en 16.00
uur van harte welkom. De ingang van
de tuin is aan de Boterdijk tegenover nr.
61. Fietsen kunt u
stallen bij de werkschuur op de hoek
van de Elzenlaan en
de Boterdijk.

Mevrouw Langelaan blije
winnares van barbecue
Regio - Mevrouw Langelaan uit De
Kwakel is deze week de winnares
geworden van een prachtige barbecue.
Zij heeft meegedaan aan een prijsvraag van AH Jos van den Berg aan

Zomerbridge BC De Legmeer blijft goed bezocht
Regio - En alweer boven de dertig, niet alleen de temperatuur maar
ook het aantal paren kwam boven
deze grens. Eerlijk verdeeld met
twee maal zestien over een A- en Blijn en dus flessen wijn voor de eerste twee paren.
A-lijn: In de A-lijn waren deze voor
Margot Zuidema & Francis Terra en Jannie Streng & Jan de Jong
die respectievelijk eerste en tweede
werden met 61,31 en 59,82%. Ineke

van der Lee & Joke Koert moesten
het alleen met de eer doen, maar
werden keurig derde met 58,63%.
De vierde plaats was voor Dustin de Leeuw & Rita Vromen met
55,36% en daar viel de appel dus
niet ver van de stam, of is de appel inmiddels de stam geworden?
Heleen & Mees van der Roest vielen weer eens positief op door zich
met 54,76% bij de top van de avond
te scharen.
B-lijn: In de B-lijn was een na va-

kantie kennelijk goed uitgeruste Elisabeth van den Berg niet te houden.
Met bridgemaatje Maarten Breggeman verzamelde ze maar liefst
66,96% en bleef zo de concurrentie
ver voor. Die presteerden echter ook
zeer goed, want Ineke Koek & Ellen
van der Toorn (61,61%), Tini Lotgerink & Jeanette Vermey (61,31%)
en Elly Degenaars & Ans Bruggeman (60,12%) zaten daarmee eveneens in de sterke percentages. Jaap
Schutte & Wim van Rooyen haal-

Prijsuitreiking ‘Schade raden’
Regio - Tijdens de braderie in De
Kwakel hadden de bezoekers de
mogelijkheid om het bedrag van de
schade aan een auto te raden. De
prijsvraag onder de naam ‘Kruip in
de huid van de schade-expert werd
gehouden door Jac. van Doorn Makelaar in Assurantiën die van de gelegenheid gebruikmaakte om haar
nieuwe naam ‘Schuiteman|van
Doorn Verzekeringen’ te presenteren. Autoschadeherstelbedrijf ASN
Autoschade Service Aalsmeer verzorgde de taxatie van de schade
en stelde de auto op de braderie
ter beschikking. Van de bijna honderd deelnemers was het Marianne
Huisman uit Uithoorn die met een
verschil van slechts 61 cent het officiële schadebedrag van 1.264.39
euro het dichtst benaderde. Op vrijdag 12 juli nam zij als winnares haar
prijs in ontvangst.
Winnares Marianne Huisman ontvangt uit handen van Erik Schuiteman haar prijs: een cadeaubon en
een boeket.

het Amstelplein in Uithoorn en won
daarmee een prachtige ‘Broil’ barbecue. Deze werd haar uitgereikt
door de assistent-teamleider Brent
Kaandorp van Albert Heijn Jos van
den Berg.

Kinderkermis in wijkcentrum ’t Buurtnest
Regio - Buurtbeheer Zijdelwaard
organiseert op vrijdagmiddag 9 au-

gustus een gratis kermis voor kinderen van 6 t/m 12 jaar uit Zijdel-

waard en Europarei. De plaats is ’t
Buurtnest aan de Arthur van Schen-

den dat net niet, maar vijfde worden met 59,52% is ook niet mis. Wilt
u ook eens ervaren hoe lekker koel
het kan zijn op een warme zomerse
bridgeavond, kom dan spelen in de
barzaal van sporthal de Scheg.
Elke woensdagavond tot eind augustus voor de prijs van 5 euro per
paar per keer. Inschrijven kan per
e-mail: gerdaschavemaker@live.nl,
per telefoon 0610062575 of vanaf
19.15 uur in de zaal, aanvang 19.45
uur.
dellaan 59 in Uithoorn. De twee
voorgaande jaren bleek de Kinderkermis een doorslaand succes. Veel
kinderen en hun ouders kwamen
op dit festijn af. Ook dit jaar organiseert Buurtbeheer Zijdelwaard weer
zo’n kermis voor de kinderen uit Zijdelwaard en Europarei. Voor de liefhebbertjes zijn er de jungleboom
en de rodeostier, voor de jongsten
is er een springkussen. Voor iedereen zijn er de behendigheidsspelletjes. De suikerspin zal zeker de zoetekauwen aantrekken. Het Buurtbeheer zorgt voor voldoende drinken voor alle kinderen en ook enig
snoepgoed zal niet ontbreken.
Het feest begint om twee uur en
duurt tot uiterlijk vijf uur. De organisatoren verwachten kinderen van
zes tot en met twaalf jaar. Jongere kinderen mogen alleen naar binnen onder begeleiding van een volwassene.
Dus: vrijdagmiddag 9 augustus van
14.00 tot 17.00 uur, Kinderkermis in
’t Buurtnest voor 6 t/m 12 jaar uit
Zijdelwaard en Europarei. Gratis
aangeboden door Buurtbeheer Zijdelwaard.
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ACTIVITEITEN IN DE REGIO
UITHOORN
2AU1G.

Politiek café Oude Dorp.
Noteer in uw agenda: Op 21 augustus organiseert het bewonersoverleg Uithoorn/Centrum een Politiek Café, waarin
de bewoners aan de politici gaan vertellen wat de komende 4
jaar hoog op de politieke agenda zou moeten staan.
Vita-wijksteunpunt Bilderdijkhof 1, 0297 567 209

Apetito-eettafel Wilt u ook een keertje een vorkje mee prikELKE
DINSDAG ken om gezamenlijk te genieten van een warme vers gekookte
drie gangenmaaltijd i .s.m. Apetito, dan bent u iedere dinsdag van 11.45 - 13.00 uur. U betaalt € 6,50 Graag van te voren
even opgeven, dit kan tot maandag 12.00 uur.
DONDERDAG

Klaverjassen
Iedere donderdagmiddag bent u vanaf 13.30 uur welkom
om te komen klaverjassen tijdens de soos van ANBO / KBO,
ook niet-leden zijn uiteraard van harte welkom.

ELKE

Zomergym, vanaf woensdag 24 juli. 13.30-14.30 uur. U

ELKE

Rudolf van Olden
(VVD)

Ernst Schreurs
(PvdA/GroenLinks/Lokaal Sociaal)

Wethouder David Moolenburgh
(CDA)

Anco Goldhoorn
(RVB)

Oud-wethouder Ingrid Lambregts
keert terug in de raad
Vervolg van de voorpagina
Reacties
We vroegen alle fractievoorzitters en
wethouder Moolenburgh om hun
reactie op deze terugkeer van Lambregts. Wethouder David Moolenburgh: “Ik sta er zelf vrij simpel in.
Ik ben blij dat we hier niet het principe hanteren dat als iemand eenmaal is teruggetreden, die persoon
voor eeuwig thuis moet blijven zitten kniezen.
Ik ben blij dat je dan als dat kan, je
weer terug kan komen. Er komt een
berg ervaring terug in de raad en ik
denk dat ik daar zeker voordeel van
kan ondervinden”, aldus Moolenburgh.
Wethouder
Op de vraag of zij nu ook in maart
bij de verkiezingen voor het wethouderschap in de race is, en dat
zou inhouden dat hij zou verdwijnen, was zijn antwoord: “Daar heb
ik mij nog niet echt mee bezigge-

houden. Daar ga ik nog op voortborduren. Ik heb Ingrid nog niet
gesproken hierover. Of ik door wil
gaan zit bij mij ook nog in het denkproces. Ik heb wel al gezegd: als ik
nodig ben, ben ik beschikbaar”, aldus Moolenburgh.
Ervaring
De fractievoorzitter van de VVD, Rudolf van Olden, was duidelijk: Ingrid Lambregts is een ervaren politicus en meer dan welkom! Tijdens
haar afwezigheid is er wel veel veranderd: metamorfose van het gemeentebestuur, -directie evenals de
dynamiek in de raad. De VVD feliciteert het CDA om na Martien Stichter opnieuw een ervaren aanvulling te vinden van een tweede CDA
raadslid dat noodgedwongen uit de
fractie vertrekt. Wij kijken uit naar
de hernieuwde samenwerking met
Ingrid”, aldus Rudolf van Olden.
Intern
De fractievoorzitter van de PvdA/

GroenLinks/Lokaal Sociaal, Ernst
Schreurs, reageerde als volgt:
“Opvolging van leden van een fractie is een interne partij aangelegenheid. Wat mijn fractie betreft, prima
dat Ingrid Lambregts terugkeert. We
zullen als dat nodig is een politiek
oordeel vellen over haar handelen
als raadslid”, aldus Schreurs.
Compliment
Fractievoorzitter van Ronde Venen Belang, Anco Goldhoorn: “Het
is goed dat het CDA duidelijkheid
verschaft met deze invulling van de
raadszetel. De terugkeer van mevrouw Lambregts betekent dat het
CDA kiest voor ervaring. Een goede
zaak en een compliment voor fractievoorzitter Piet Kooijman.
Het blijft echter jammer dat mevrouw Ingrid Lambregts als wethouder is afgetreden, zonder dat zij
verantwoording heeft afgelegd voor
het feit dat zij indertijd de raad niet
volledig heeft geïnformeerd over -

bij haar allang bekende - tekorten
op de grondexploitaties. Mede door
het achterhouden van die informatie
zijn er wel twee mensen, onder wie
de gemeentesecretaris, ontslagen.
Dat blijft toch knagen, maar daar
kunnen we in haar nieuwe functie
als raadslid niet op terugkomen.
We zijn wel benieuwd hoe de fractie en mevrouw Lambregts omgaan
met het gebrek aan vertrouwen dat
zij, als wethouder, van haar eigen
CDA fractie zou hebben genoten.
Hoe dan ook, wij heten mevrouw
Lambregts van harte welkom en ik
verwacht dat we, net als met Emiel
Hoogendijk, op open wijze prettig
kunnen samenwerken in het sociale
domein”, aldus Anco Goldhoorn. Lachend zegt hij nog: “door haar raadlidmaatschap besparen we ook op
de wachtgeldregeling.
Dat zal niet de drijfveer zijn, maar
dat is in deze tijd wel mooi meegenomen.”
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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.

Milieubeleid
gemeente Uithoorn
Regio - Ik heb vrijdagochtend
jl. onderstaande mail naar de
gemeente gestuurd. De dienst
Volksgezondheid gaat alleen
over ziekenhuizen, hoewel ze
graag hadden willen inspecteren. Zij verwijzen naar de GGD.
Dit is echter een gemeente
dienst zodat ik daar niet verder
kom. Graag zou ik onderstaande tekst geplaatst zien als ingezonden stuk. Het beleid t.a.v.
milieu is fragmentarisch, zonder
de grote lijn in de gaten te houden. Ik adviseer in derde wereld
landen over milieubeleid, maar
de gemeente Uithoorn heeft
een dergelijke adviseur ook
hard nodig!
Tekst mail aan gemeente:
Melding, vraag of opmerking Ik
heb twee vragen waar ik graag
antwoord op wil:
1. Als gevolg van de bezuinigingsmaatregelen van de gemeente hebben wij explosieve bacteriegroei en maden in
onze afvalbakken. Hoe milieuvrienendelijk is dat, en wat zijn
de gevolgen voor de volksgezondheid, nog afgezien van de
stankoverlast.
2. Het beleid van bestrijden van
bladluis in de Vondellaan faalt,
al jaren, het heeft geen enkel
resultaat. De overlast is enorm.
Heeft iemand wel eens nagedacht hoeveel water en chemicaliën worden gebruikt om de
auto’s te reinigen? Op straat,
zodat alle zeep rechtstreeks het
riool in gaat? Nog afgezien van

de kosten van het water, maar
dat mag de burger betalen.
Op een telefonische melding is
de enige reactie dat ik teruggebeld word, wat niet gebeurt.
Is het beleid van de gemeente:
Veel beloven en weinig geven
doet de burgers in vrede leven?
Cor van der Velden
Joost van den Vondellaan 27
Uithoorn

Ouderenadviseur Van maandag tot woensdagochtend,
telefonisch spreekuur (0297 532 334).

ELKE Koersballen Iedere vrijdagmorgen van 10.00 - 12.00 uur,
VRIJDAG ook in juli en augustus.
Huiskamergroep
ELKE Iedere woensdagmorgen om 10.00 uur, komt de groep bij
G
DA
WOENS
elkaar in de ontmoetingsruimte van het wijksteunpunt. De
vaste onderdelen van het programma zijn het gezamenlijk koffie drinken met wat lekkers, spelactiviteiten en de eenvoudige
3 gangen lunch. Wilt u een keertje langs komen om van deze
gezellige sfeer te proeven, dan bent u van harte welkom!! U
wordt door enthousiaste vrijwilligers ontvangen.

7
SEPT.

UWTC: Rondje Stelling Zaterdag 7 september.
Inschrijven via www.rondjestelling.nl of aan de start.
Schilderen bij atelier De Penseelstreek
Al zitten we nog midden in de zomer, bij atelier De Penseelstreek te Uithoorn zijn de voorbereidingen voor het nieuwe
seizoen al begonnen. Wie belangstelling heeft voor een cursus
of workshop schilderen, kan zich nu reeds aanmelden via de
website www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl. Er zijn weer
verschillende cursussen en ook workshops met bijzondere
thema’s voor zowel kinderen als volwassenen.

MIJDRECHT
AUG./
SEPT
TOT
HALF
OKT.

In de maanden augustus en september zijn er foto’s van a
tot z in gezondheidscentrum Croonstadt te bekijken.
De permanente expositie van Atelier de Kromme
Mijdrecht in het Zuwe Gezondheidscentrum, Hoofdweg
1-3 in Mijdrecht is weer vernieuwd. De expositie biedt een
gevarieerd overzicht van het werk van de leden van het atelier.
Het werk van een tweetal leden staat centraal. De kunstwerken zijn elke werkdag tussen 09.00 en 16.00 te bekijken. De
zomerexpositie duurt tot half oktober.
Tympaan-De Baat

RE ACT IE VAN EEN LEZER
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WOENSDAG betaalt € 24,- voor 6x (incl. kopje thee).

Maden in de
vuilcontainers
Ook van mij even een reactie naar
aanleiding van het berichtje betreffende feestgangers (maden) in
de container.
Ook wij hebben hiervan melding
gemaakt bij de gemeente. Zonder
resultaat helaas. hun argument
was dat het ophaalbeleid binnen de normen valt. Zijn nu weer
met maden geconfronteerd binnen week tijd. Ondanks onze op-

lettendheid. Brrr...Heb gemeente
in onze
mail gevraagd om tijdens warme
periode met alternatieve oplossing te komen. Ook dit schijnt niet
te kunnen. Als meedenkende burgers zijn ook wij erg teleurgesteld
in dit beleid.
A Dijkman
Uithoorn

Afval en maden
Wat een flutverhaal over maaien
in de vuilcontainer door het niet
afhalen wegens bezuinigen van
de gemeente. Leer eens omgaan
met uw afval, deze maaien ontstaan zomaar met warm weer, ook
binnen een week heb je ontstaan
maaien met warm weer en heeft
dus niets te maken met het niet
afhalen van huisvuil.
Uithoorn is echt niet de enige gemeente waar het vuil maar eens
in de 2 weken wordt opgehaald.
Bij deze wil ik een tip geven om
dit te voorkomen. Doe alle vlees

en etens resten ook luiers in een
plastic en knoop het dicht en gooi
het dan pas in de container en doe
uw afval in een vuilnis/pendaalemmerzak en knoop deze dicht voordat u hem in de container gooit,
zo voorkomt u het ontstaan van
maaien en stank. Maaien ontstaan
door onzorgvuldig weggooien van
etensresten, let op want ook kakkerlakken zijn gek op etensresten
en die komen nogal eens mee in
bagage van vakantiegangers.
Nettie van Weelden
Uithoorn

Milieubeleid gemeente Uithoorn (2)
Regio - Is dit milieuvriendelijk? Ik dacht het niet. In onze straat worden de auto’s een aantal keren per week
gewassen, wat dacht U van aldat water en zeep wat er in de grond verdwijnt, milieuvriendelijk?

Buurtkamers hele zomer open voor ouderen in De
HELE Ronde Venen. Dankzij de inzet van veel vrijwilligers die als
ZOMER gastheer en gastvrouw de Buurtkamers runnen, kunnen alle
vier de Buurtkamers de gehele zomer open blijven.
Mijdrecht, G. van Aemstelstr. 5 tel. 0297-288466
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur, Eettafels: dinsdag en donderdag 12:00-13:15 uur (tussen 9.30 en 10.00 uur
opgeven á € 5,00 3-gangenmenu).
Vinkeveen, Tuinderslaantje 4 tel. 06-28249257 Elke di. en
do. 10.00-12.00 uur Eettafels: 1x per maand in De Boei 12.0013.30 uur (info en opgeven tijdens buurtkamerochtenden).
Wilnis, P. Joostenlaan 24 (achterzijde Willisstee) tel. 0297250692 Elke di. en do. 10.00-12.00 uur, Eettafels: di. 12.0013.15 uur (info & opgeven tijdens buurtkamerochtenden).
De Hoef, Oostzijde 45 (in de Pastorie) tel. 06-57125450
Elke dinsdag 10.00-12.00 uur
Vervoer nodig: Bel het Servicepunt voor bemiddeling: 0297587600. Algemene info: Welzijnsinstelling Tympaan-De Baat:
0297-230280
Zomerse fietstochten
JULI/ De volgende tochten zijn gepland op 30 juli, 13 en 27
AUG./ augustus en 10 en 24 september. Voor vragen kunt u
SEPT. op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend terecht bij Pim
Jongsma, coördinator sociaal cultureel werk Tympaan-De
Baat, 0297-230280 of via de e-mail. p.jongsma@stdb.nl.

DE HOEF
1AU8G.

18 aug. BBQ op het kerkplein. Deze gezellige begint 14.00
uur en rond 16.00 uur wordt de bbq aangestoken. Meer info:
0297-593292 - 0297-593532

DE KWAKEL POLDERFEEST
1

AUG.

2

AUG.

3

AUG.

Elly van der Velden Uithoorn

4

AUG.

Donderdag 01 augustus - 25ste Kooyman Polderloop
Inschrijven kan vanaf 18.30 uur in de feesttent.
Vrijdag 02 augustus - Kolder en Kwast & Wipneus en Pim
Vrijdagmiddag om 14.00 uur kunnen kinderen vanaf 4 jaar
lekker genieten van de twee clowneske typetjes Kolder en
Kwast. Entree is gratis. ’s Avonds gaat de tent vanaf 21.00
uur open en zullen net als vorig jaar DJ’s Wipneus en Pim De
Kwakel trakteren op een Dance Classic Partij vol met feel good
muziek en foute disco.
Zaterdag 03 augustus - Zeskamp en The Partysquad
Om 14.00 uur kan er begonnen worden met het maken van
mooie kunstwerkjes. Buiten zullen er voor de kinderen div. attracties staan, waarvan gratis gebruik gemaakt kan worden. Al jaren
is de zeskamp een van de vaste pijlers van het Polderfeest, en
nog zeer populair onder de deelnemers. Om 14.00 uur wordt er
gestart door de teams, die ook dit jaar weer uitgedost zullen zijn in
diverse prachtige creaties voor de dag zullen komen.
Zondag 04 augustus - Familiedag
Een vertrouwde afsluiter is de familiedag: oplaten van de ballonnen, waarbij er voor de kinderen leuke prijzen te winnen zijn.
Daarna zijn de kinderattracties, binnen en buiten, open voor de
kinderen. Ook zijn er op deze zondagmiddag diverse optreden
in de feesttent. Om 14.00 uur trapt Popehead af op het podium
in de feesttent, net als vorig jaar zullen wij een mix brengen van
Engelstalige en Nederlandstalige songs. De afsluiter op deze
zondagmiddag is ’One Two Trio’, ook geen onbekende op het
Polderfeest met de nummers ‘Juffrouw Toos’ en ’10 Kleine Tuinkabouters’. De entree van de feesttent is de gehele zondagmiddag gratis, de tent sluit om 18.00 uur.

VINKEVEEN
3AU1G.

31 aug. 1e Vinkeveense shantyfestival bij dorpshuis de Boei.
Van 13.00 uur tot 17.30 uur. deelname 4 shanty en zeemanskoren
& een dweilorkest. Voor kinderen springkussen en andere activiteiten. Div. eet en drinktentjes aanwezig. www.deturfschippers.nl

Wilt u ook met uw activiteit in deze agenda? Stuur een KORTE
aankondiging naar: redactieuithoorn@meerbode.nl

Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111, 3641 AL Mijdrecht
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. 0297 - 29 16 16
F 0297 - 28 42 81
E gemeente@derondevenen.nl
www.derondevenen.nl

Gemeentelijke bekendmakinGen

openinGstijden
GemeenteHuis:
tel. bereikbaarheid
ma t/m do
8.30-17.00 u
vr
8.30-12.30 u
openingstijden
burgerzaken
ma
08.30-20.00 u
di t/m do
08.30-16.00 u
vr
08.30-12.30 u
afValbRenGstations
afvalbrengstation
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
di
12.30-16.00 u
wo t/m za
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen
gesloten.
seRVicepunt Wonen,
WelZijn en ZoRG
servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr
9.00-13.00 u
mobiel servicepunt
amstelhoek/de Hoef
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
De Hoef: Oostzijde,
ter hoogte van de kerk
di
13.00-15.00 u
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di
15.15-17.00 u

de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente de Ronde
Venen. in deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang
kunnen zijn. bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen.
de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de
rubriek actueel.
aanGeVRaaGde omGeVinGsVeRGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
straatnaam

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr.

datum
ontvangst

Wilnis
Herenweg 182
Burg. Fernhoutlaan 31

Realiseren van 3 appartementen
Plaatsen van een dakkapel

- Bouwen
- Bouwen

W-2013-0398
W-2013-0403

18-7-2013
22-7-2013

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.
VeRleende omGeVinGsVeRGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
straatnaam
mijdrecht
Eendracht 7
Industrieweg 59
Tienboerenweg
(nabij nummer 4)
Tuiderslaan 2
Waverveen
Hoofdweg 7a
Nessersluis 15

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr. Verzenddat.
vergunning

Brandveilig gebruiken van een
schoolgebouw
Verwerken van polyesterhars
Realiseren van een
landbouwbrug
Wijzigen van een bestaande
garage in een hobbyruimte

- Brandveilig
gebruik
- Milieu
- Bouwen
- Milieu
- Bouwen

W-2013-0116

24-7-2013

W-2013-0288

19-7-2013

W-2013-0363
W-2013-0228

18-7-2013
18-7-2013

Bouwen van een bedrijfsruimte
Vergroten van de woning

- Bouwen
- Bouwen
- RO (afwijken
bestemming)

W-2013-0047
W-2013-0267

24-7-2013
19-7-2013

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
VooRnemen tot VeRleninG omGeVinGsVeRGunninG uitGebReide pRoceduRe
Met ingang van 2 augustus 2013 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder
ter inzage, de ontwerpbeschikkingen, in het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht.
straatnaam

aard v/h project/inrichting

activiteiten

aanvraagnr.

Waverveen
Provinciale weg, hoek
Waverveense Zijweg

realiseren van een tijdelijk
werkterrein met gronddepot

- RO (afwijken bestemming)

W-2013-0102

Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen)
naar voren brengen burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet
het volgende staan: omschrijving van de ontwerpbeschikking waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en
adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende
brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt ook op afspraak uw zienswijzen mondeling kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk
verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij
tegen de ontwerpbeschikking geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht
naar voren hebben gebracht.

aanGeVRaaGde eVenementenVeRGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement
zijn ingediend.
datum

evenement

locatie

activiteit

28 augustus 2013
15.00-23.00 uur

Festival
zonder stroom

Langparkeerplaats in de
voetbalkooi aan de Rondweg,
3641 SC Mijdrecht

Festival geheel op groene stroom,
minimaal versterkte muziek. In samenwerking met NME en Het Lokaal.

De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag 08.30 tot
16.00 en vrijdag 08.30 tot 12.30 uur). Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen in de vorm
van een zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder vermelding van
‘zienswijze evenementenaanvraag’, ingediend worden bij burgemeester en wethouders, afd. Omgevingszaken,
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Informatie over voornoemde aanvragen kunt u verkrijgen via T. 0297-291671
en/of 0297-291835.
dRank- en HoRecaWet VeRGunninG
Burgemeester en wethouders maken, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat met ingang
van 31 juli tot en met 4 september 2013 bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van
het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag 08.30 tot
16.00 en vrijdag 08.30 tot 12.30 uur) voor eenieder gedurende zes weken ter inzage ligt:
- een drank- en horecawetvergunning voor de inrichting Ontspanningsweg 1a, 3641 SV Mijdrecht.
Tegen het verlenen van de vergunning kunnen belanghebbenden binnen de genoemde termijn van de ter inzage legging schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
en mondelinge bedenkingen bij afdeling Omgevingszaken.
VeRkeeRsbesluit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen.
Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:
- het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Rietveld 4
(tegenover), 3641 GS Mijdrecht.
Dit besluit ligt met ingang van 1 augustus 2013 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de
datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen.
Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar
heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang.
Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het indienen van een
verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.
ontHeffinG Van de Route VooR Het VeRVoeR GeVaaRlijke stoffen
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, ingevolge artikel 22 van de Wet
vervoer gevaarlijke stoffen, bekend dat:
- zij een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben verleend aan Kavegas B.V., Meikade 61, 6744 TC
Ederveen t.b.v. het vervoer van propaan naar diverse locaties in De Ronde Venen.
De stukken met betrekking tot deze ontheffing liggen ter inzage van 2 augustus tot en met 12 september 2013.
De aandacht wordt er op gevestigd, dat er over de ter inzage gelegde aanvraag geen zienswijzen zijn ingebracht. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente De Ronde
Venen, p/a Omgevingsdienst regio Utrecht, Postbus 461, 3700 AL Zeist. Het bezwaarschrift moet binnen zes
weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend.
U kunt de stukken inzien bij:
- Omgevingsdienst regio Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur;
- Gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Als u een toelichting wilt of de aanvraag/ontheffing op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met afd. externe veiligheid van de Omgevingsdienst, mevrouw E. Pols T. 0346 260 600.

75 jaar Waverfeest!
Vrijdag 9 augustus
12.00 uur Kinderbrunch
12.30 uur Kinderfestijn op het feestterrein
16.00 uur Prijsuitreiking
ballonnenwedstrijd 2012
aansluitend Ballonnen oplaten
19.00 uur Slob en Slootrace
(inschrijven v.a. 18.30 uur)
vanaf 13 jaar (4 euro p.p.)
21.00 uur Muziek in de feesttent:
Skihut Toegang 5 euro p.p.

Programma
Donderdag 8 augustus
18.30 uur Inschrijving prestatieloop
(4 euro p.p./kinderen 2 euro p.p.)
19.15 uur Opening 75ste Waverfeest
19.30 uur Start prestatieloop 6,2–12,4 km
19.35 uur Start prestatieloop 2,6 km
aansluitend Prijsuitreiking
in de feesttent
21.00 uur Muziek in de feesttent: Disco jaren
‘70/’80/’90 Toegang gratis

Zondag 11 augustus
13.30 uur Verzamel en boottocht
(reserveren verplicht, zie boekje)
14.00 uur Vertrek boottocht
16.30 uur BBQ
(reserveren verplicht, zie boekje)
Tot 12 jaar 5 euro p.p.,
ouder dan 12 jaar 10 euro p.p.
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Regio – Volgende week, van 8 tot en met 11
augustus, vindt voor de 75e keer het Waverfeest plaats. Traditioneel komen vele inwoners
uit De Waver en Waverveen naar dit feest dat
altijd in het tweede weekend van augustus
plaatsvindt. Maar ook belangstellenden uit de
regio zijn van harte welkom om mee te doen
aan de diverse programma-onderdelen. Het
Waverfeest kent zoals altijd een uitgebreid
festiviteitenprogramma voor jong en oud. Op
donderdagavond is de aftrap met de sportieve Waverloop en aansluitend in de feesttent muziek uit de jaren ‘70/’80/’90. Vrijdagmiddag wordt op het feestterrein een groots
gratis kinderfestijn georganiseerd. Vrijdagavond staat het modderspektakel ‘Slob- en
Slootrace’ op het programma met later muziek (Skihut) in de feesttent. Zaterdag biedt
een gevarieerd en gezellig familieprogramma met een rommelmarkt, old-timers, Dakar Rally-truck, demonstratie schapendrijven,
kuilbanden gooien, buikglijden en tobbetjesWAV E R F E treedt de coverband
teken. Zaterdagavond
ST
UM op in de Efeesttent.
‘Vlijmscherp’
Zondag is geILE
reserveerd voor een boottocht ‘zoals vroeger’
en BBQ voor buurtgenoten uit De Waver.
Zie www.waverfeest.nl voor meer informatie.

Zaterdag 10 augustus
09.30 uur Oldtimers/voertuigen
verzamelen op het terrein
10.00 uur Rommelmarkt
(v.a. 9.30 uur opbouwen)
12.00 uur Demonstratie schapendrijven
12.30 uur Kuilbandengooien
(v.a. 11.30 uur inschrijven)
14.30 uur Buikglijden voor iedereen
(v.a. 14.00 uur inschrijven)
15.00 uur Tobbetjesteken vanaf 13 jaar
(4 euro per persoon)
21.00 uur Muziek in de feesttent:
Coverband ‘Vlijmscherp’
Toegang 10 euro p.p.
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INFORMATIEF
DE RONDE VENEN
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het
hele weekend, feestdagen en
voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
APOTHEEK
Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262.
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.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel: 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za
10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447
GN Woerden, tel. 0348-427851.
DIERENHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, tel:
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ
Vinkeveen, tel 0297-263758
www.kkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC
Mijdrecht, tel: 0297-241146
STICHTING THUIS STERVEN
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, tel. 06-51451130.

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.
SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
STICHTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Wilnis: Praktijk voor directe
psychologische hulpverlening
Drs. J.M.M. Simons klin. psychol./
psychotherap. en medew. 0297285371 of 0297-568866;
www.simons-psychologischebegeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
Vinkeveen: ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres:
Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen
Bezoekadres: Ingang Kerklaan
Tel: 088-5808000, www.isis.nl,
info@isis.nl
ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op tel.nr: 06-47556371 www.
verloskundigenderondevenen.nl

INFORMATIEF
INFORMATIEF
UITHOORN
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via eigen
huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

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

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel,
APotHeek
Mw. drs. C. de Klerk, gezondApotheek Thamer Heijmanslaan 5 heidszorgpsycholoog (BIG gereUithoorn, tel. 0297-562851
gistreerd) tel./fax: 0297-582706;
Apotheek Boogaard Amstelplein
06-44222810; psychoprakt@
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
DierenHULP
Psychologische Zorg
Dierenambulance, tel: 06Mw. drs. FMP van Dijk,
53315557.
Aanmelding: 088-5808000
DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Amstelplein 3, 1421 SB Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.

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

Mijmeringen

HITTEGOLF
Als er een ding is wat wij Nederlanders
goed kunnen, dan is het zeuren, zeiken
en zaniken. Natuurlijk doen we dat niet
over alles en iedereen, maar het weer is
wel een zeer geliefd onderwerp om over
te klagen. Nooit is het goed. Lange tijd was het te koud en te nat,
geen lente maar meer herfst. Nu is het dan echt zomer met een heuse officiële hittegolf. En zijn we nu eindelijk blij met dit weer? Ik weet
het niet, want ik hoor mensen nog steeds klagen en zeuren over dat
het zo warm is.
Afkoelen
Ja, het is warm maar het is dan nu ook wel echt zomer. Zelf doe ik
natuurlijk net zo hard mee met het zeuren (niet te lang hoor, maar
toch). Afgelopen maandagochtend moest ik hard op zoek naar een
zwembad waar ook echt twee kinderen in kunnen in plaats van het
‘Nijntje’babybadje dat we nog steeds hadden. Wekenlang zag ik de
ene aanbieding na de andere voorbijkomen en dacht ik ‘Oh, het
komt wel’. Maar het kwam er niet van tot deze maandag, ondertussen al dag zoveel van de hittegolf. Dus in elke winkel liep ik tegen
lege schappen aan en begonnen mijn kinderen pas echt te klagen.
“Mama, je had het beloofd, wij willen een echt groot zwembad! Niet
morgen maar nu!”
En gelijk hadden ze. Dus in winkel nummer vier (het tuincentrum)
hadden we meer geluk en zodoende – na zweet- en zoekwerk hadden ook wij een mooi opblaaszwembad in de tuin. Wat trouwens
best lang duurt als je dat moet vullen.
Oververhitting in de auto
Water werkt natuurlijk super goed om af te koelen, Maar soms moet
je preventief te werk gaan en zorgen dat je überhaupt niet zo heet
wordt. Van de week zag ik een voorlichtingsfilmpje wat door kan
gaan als de allerergste horrortrailer voor ouders. Het scenario: een
moeder die haar jonge kind in de auto achterlaat bij mooi weer. Je
ziet de moeder winkelen, haar boodschappenlijstje checken en ze is
zich er schijnbaar niet van bewust dat ze haar kind in een hete auto heeft achtergelaten. Ondertussen zie je dat kindje van een jaar of
twee steeds suffer worden, zweetdruppels op zijn gezicht en uiteindelijk raakt hij bewusteloos. Enkele mensen hebben het kindje alleen in de auto zien zitten maar doen niks. Om een lang verhaal kort
te maken, uiteindelijk slaat een man de autoruit in en haalt het kind
uit de inmiddels loeihete auto. Hulpdiensten en ook de moeder arriveren en dan komt de informatie in beeld.
De feiten
Als het buiten 22 graden is, sta je misschien niet zo stil bij oververhitting in een auto. Maar binnen een uur kan met hulp van de zon
die schijnt de temperatuur oplopen tot maximaal 44 graden in de
auto. Maar wat als het zo warm is als van de week? Als het 28 graden is kan het in de auto al met een kwartier opwarmen tot 43 graden. Kleine kinderen en baby’s in het bijzonder kunnen al last hebben van oververhitting bij een lichaamstemperatuur van 39 graden
en 42 graden kan dodelijk zijn. De hersenen en organen kunnen met
deze temperatuur niet meer functioneren en vallen uit. Vorig jaar zomer overleed er nog een baby in België op deze manier. En in Amerika schijnen er dit jaar ook al enkele kinderen omgekomen te zijn
door de hitte in een auto. Niet te geloven en ook zo ontzettend triest.
Dus mijn belangrijkste klacht van deze week is eigenlijk een wens,
namelijk dat niemand zijn kind of huisdier achterlaat in een afgesloten auto met deze temperaturen.

Goed geschoten...
In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.
Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.
nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB
in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto.....

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

Erfgoedportal op toer langs
dorpskernen gemeente

Wethouder opent expositie
Venen op de Kaart
Regio - Erfgoedportal ‘Venen op
de Kaart’ reist deze zomer langs
dorpen in de gemeente. gemeentehuis. Op donderdag 8 augustus om 13.30 uur opent wethouder Kees Schouten de eerste informatie-expositie in het gemeentehuis. Wethouder Kees Schouten
opent dan de eerste expositie van
Venen op de Kaart. Hiermee wordt
het startsein gegeven van een informatieve rondreis langs dorpen
in De Ronde Venen, waarin alle
kernen één voor één worden uitgelicht. Tot 26 augustus kunnen
inwoners de expositie bekijken in
de centrale hal van het gemeentehuis in Mijdrecht. Een informatiezuil met touchscreen, een bewegend computerscherm, biedt toegang tot de erfgoedportal www.
venenopdekaart.nl. Op deze website is informatie over het culturele erfgoed in De Ronde Venen en
omgeving te vinden. Daarnaast
kunnen bezoekers in het gemeentehuis historische foto’s en informatie over de geschiedenis van
Mijdrecht bekijken. Bezoekers vinden op venenopdekaart.nl agrarische monumenten. Hierbij kunnen

zij zien welke boeken of documenten over de locatie beschikbaar
zijn in de bibliotheek. Ook kunnen
zij binnenkort met een mobiele
app wandel- of fietsroutes volgen
die langs historische boerderijen
en andere interessante plekken
leiden. Op 26 augustus reist de expositie door naar de Bibliotheek
Abcoude en daarna op 9 september naar zorgboerderij Amstelkade in Wilnis. Op elke locatie zal de
tentoonstelling circa twee weken
blijven staan en kunnen bezoekers
informatie en foto’s vinden over
hun eigen dorp. Erfgoedportal venenopdekaart.nl is een initiatief
van Museum De Ronde Venen, Regionaal Historisch Centrum Vecht
en Venen en Bibliotheek Angstel,
Vecht en Venen. Historische Vereniging De Proosdijlanden en de
Historische Kring Abcoude Baambrugge hebben het historisch onderzoek verricht.
De website is mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard
Cultuur Fonds, Rabobank Rijn en
Veenstromen, Provincie Utrecht en
grafisch ontwerpbureau Tweed.

Koe ging stukje zwemmen
Van onze speciale verslaggeefster
Isabella Koedam

“Woensdagavond ging ik met mijn moeder even een eindje fietsen. Het
was de hele dag warm geweest en het koelde in de avond lekker af. Bij
het bruggetje bij De Paddestoel in Mijdrecht, zag ik plotseling een koe in
het water. Ik zei tegen mama, gauw een foto maken voor de krant en dat
hebben we gedaan, met onze telefoon. De koe had helemaal geen zin om
eruit te komen. Hij vond het lekker om een eindje te zwemmen denk ik.”
Isabella Koedam, Mijdrecht.

Gedicht

De Vinkeveense Plassen
Het water klotst tegen de waterkant waar ooit,
lang geleden alleen maar weilanden waren.
Staar ik voor me uit, en zie een mooie waterplas
met vele eilanden.
Ontstaan destijds door sterke mannen die het turf
staken met de hand. Omdat de kachel thuis, in de koude
wintermaanden er zo goed op brandt.
In de zomermaanden is de plas voor mensen met een
bootje nu een waar paradijs.
‘s Winters worden er ook wel flinke tochten gemaakt
op het ijs.
Duikers hebben er veel van het onderwaterleven te
ontdekken. Ook voor vissers zijn prima stekken.
Kinderen spelen op de klimrekken en bouwen kastelen
in het zand. Verliefde stelletjes lopen er dromerig
hand in hand.
Een oude man buigt zich op het achterdek van zijn boot
over de krant, eventjes informeert een buurman naar de
stand van zaken.
Een kleine discussie volgt en gaat hoofdschuddend weer
verder met zijn boot gerelateerde taken.
Een zwemmer heeft het gadegeslagen en zegt: “Het is
maar net hoe je het ziet.. kom op, mensen: leef & geniet!”
Even word ik overvallen door een gelukzalig gevoel
en laat me achterover vallen in mijn ligstoel.
Zo langs de waterkant dwaal ik af in mijn gedachte,
maar al snel ben ik weer terug in het hier en nu.
Verstoord... door luid kwakende eendjes die ook wel iets
lekkers uit mijn goed gevulde picknickmand verwachten...
Cynthia Versteeg-Hemink
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Zingende Wilnisse kapper Davito
presenteert zijn

Nieuwste zomerhit
‘Chico Loco’

Regio - Bijna iedereen in Wilnis
kent hem wel: de zingende kapper Davito. Eigenaar van kapsalon ‘Haar van Boven’ in de Wilnisse Dorpsstraat. Een kapsalon waar dames, heren en kids
geknipt, gewassen, geverfd enz
enz kunnen worden. Zonder afspreken zo naar binnen en betaalbare prijzen. Maar Davito is
niet alleen kapper, zijn grote hobby is zingen. Zijn grootste droom
is nog eens door te breken met
een grote hit. En misschien heeft
hij die nu: Davito presenteert zijn
nieuwste zomerhit ‘Chico Loco’.
Davito is trots op zijn nieuwste
briljante en catchy vondst, ‘Chico Loco’. Een enorm aanstekelijk
en Spaans georiënteerd ritmisch
nummer dat ondersteund wordt
door een trendy dansje; oftewel
de ‘Chico Loco Dans’. Chico Loco
vertelt het verhaal van een man
die wordt opgesloten in een gekkenhuis omdat hij de ware vrouw
niet kan vinden maar deze uiteindelijk wél vindt in de inrichting. In
de inrichting neemt zijn fantasie
de vrije loop met een verrassende afloop ...

Korting bij downloaden
Featuring op zijn single is ditmaal
‘Bonita’. Een getalenteerde zanger uit de stal van L5 Support.
Zijn single is compleet gemaakt
met humorvolle videoclip. Het resultaat is geweldig.
Een dijk van een zomerhit met dito dans en een top videoclip. In de
videoclip komen diverse BN’ers
voorbij die zich allemaal uitleven
in de ‘Chico Loco Dans’. Wie? Bekijkt u ze zelf maar…! ‘Chico Loco’ is geproduceerd door L5 Records in Almere. ‘Chico Loco’ is
te downloaden of te streamen via
alle bekende downloadsites en
uiteraard is zijn clip te bewonderen op You Tube via de link youtu.
be/Q5VikfbKse8
Davito heeft een leuke actie verbonden aan deze nieuwe hit. Als
u deze plaat downloadt en uw
aankoopbewijs van een euro uitprint en toont bij de kapsalon in
Wilnis kost wassen, knippen en
styling geen 17 euro per persoon
maar slechts 10 euro. Deze actie
is geldig tot eind augustus.
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bracht door de vrijwilligers van het
museum. Dit imposante spektakel gaat gepaard met veel rook en
motorgeronk. Vanaf 14.00 uur kunt
u dit ook meemaken en vervlogen
tijden herleven.
Museum De Ronde Venen geeft een
beeld van de ontstaansgeschiedenis van het Utrechtse veengebied.
Veel aandacht is er voor de rol van
de turfproductie. De veensteekmachine werd hierbij van 1895 tot 1977
in Vinkeveen gebruikt voor het steken en baggeren van het laagveen.
De machine was niet fraai, maar wel
functioneel. Met een bemanning
van tien man kon het 300 tot 400
vierkante roede gespreid veenslik
per dag produceren. Uit één roede,
zo’n veertien vierkante meter, werden 1600 turven gemaakt. Per dag
produceerde de machine hierdoor
net zoveel als één handbaggeraar
daarvoor in een heel seizoen.

Prego Mannenmode:

Een zaak die gezien
mag worden
Regio - Prego Mannenmode aan de
Dorpsstraat 25 in Mijdrecht wordt
sinds januari 2013 geleid door een
nieuwe eigenaar: Yvonne Rousel.
Yvonne heeft al ruim 30 jaar ervaring in de herenmode en kent dus
het klappen van de zweep! “Toen ik
in Mijdrecht aan het Raadhuisplein
deze prachtige winkel vond heb ik
geen moment getwijfeld, maar zag
wel direct dat er een frisse wind
doorheen moest. Inmiddels heb ik
de winkel helemaal veranderd en
met de nieuwe collectie is het door
en door van deze tijd. Zeker met bekende merken als Humberto (van
Humberto Tan) en het klassieke
merk Falabella.
De meest mooie kostuums en colberts, voor een superprijs vanaf
159,- euro voor een prachtig kostuum en 99,- euro voor een leuk
sportief colbert, bieden legio mogelijkheden om u voor een aantrekkelijke prijs in het nieuw te steken! Dus waar je bij andere winkels
al snel 400,- euro voor een pak betaalt, kun je bij ons al ruim onder de
200,- euro slagen. Bovendien zijn

de vermaakkosten voor onze rekening. Omruilen en/of terugbrengen
is geen probleem”, aldus een enthousiaste Yvonne.
Service
“Naast de kostuums en colberts
verkopen we ook prachtige broeken
van het Duitse merk Brühl, een fantastische broek vergelijkbaar met
‘Gardeur’, alleen veel vriendelijker
geprijsd en allerlei leuke shirts voor
hele leuke prijzen. Uiteraard zijn
ook de accessoires ruim vertegenwoordigd zoals riemen, stropdassen, sokken, zakdoeken, t-shirts en
boxershorts van het merk ‘Cavello’.
Ook mannen met een maatje meer
kunnen bij ons slagen voor een
mooi kostuum, broek en colbert.
De maten die wij hebben lopen van
maat 44 t/m maat 64. Ook de polo’s, overhemden en truien hebben
wij t/m maat 5XL! Dus kom als u in
Mijdrecht bent langs bij Prego Mannenmode om de collectie te bekijken en verbaas u over de prijzen en
uiteraard de excellente en vriendelijke service die wij bieden, wij zijn
u graag van dienst!”, aldus Yvonne.

Vinkeveense krachtpatser
komt zaterdag in actie!

Op 3 augustus wordt Veensteekmachine gestart voor publiek
Regio - Museum De Ronde Venen
beheert een bijzondere machine: de
laatste Veensteekmachine van Ne-

derland. Slechts een paar keer per
jaar wordt deze enorme baggermachine voor publiek gestart. Aan-

Bodegraver Geert Kimpen schrijft:

Eerste boek over de
bankcrisis in Europa
Regio - In zijn onvrede en onbegrip over het huidige systeem,
schreef de Bodegraafse schrijver
Geert Kimpen een fantastisch boek.
In zijn boek ‘De prins van Fillettino’
beschrijft hij in een romanvorm de
economische crisis.
Een optimistisch verhaal in sombere tijden. De directe aanleiding was
een nieuwsbericht dat hij hoorde:
dat burgemeester Filettino, werkzaam in een klein Italiaans bergdorpje, als gevolg van de economische crisis moet fuseren met een

Stichting Tympaan en De Baat zijn gefuseerd.
Zij vormen sinds 1 januari 2013 samen de welzijnsorganisatie ‘Tympaan-De Baat’ voor alle inwoners uit de
gemeente De Ronde Venen. U vindt op deze pagina een
overzicht van de activiteiten in: Mijdrecht, Vinkeveen,
Wilnis, De Hoef, Waverveen en Amstelhoek.

Deze op waarheid geïnspireerde roman (De prins van Filettino bestaat
echt) gaat enerzijds over de verhoudingen van de burgers onderling, anderzijds echter ook over de
economische crisis waarin een heel
continent verwikkeld is. De dubieuze rol van de banken, de malversaties van regeringen en politieke leiders en het deficit van het monetaire systeem spelen daarbij een cruciale rol.
Het boek leest lekker weg, het is
fantastisch geschreven en niet uit
de losse hand. Geert heeft veel research gepleegd. Het schrijven van
dit boek is zijn manier om stem te
geven aan zijn eigen onmacht over
de economische malaise. In burgemeester Luca Sellari vond hij zijn
muze. U zult plezier beleven aan dit
boek. Het is te koop bij boekhandel

Tympaan
De Baat

AcTiViTEiTEn AUGUSTUS
Eetcafé het Pruttelpotje
Start weer 2 september
hetpruttelpotje@gmail.com
Open Tafel
Start weer 26 september
Rollatorspreekuur
Start weer 12 september
Scootmobielrit
Dinsdag 20 augustus. Kosten: € 6,- (incl. 2 keer koffie en
iets lekkers). Voor het aanmelden en meer informatie,
zoals het verzamelpunt, kunt u contact opnemen met
de servicepunten 587600.
Fietstocht
Vanaf april tot en met september organiseert Tympaan-De Baat elke 1e en 3e dinsdag van de maand
fietstochten. Voor iedereen die het gezellig vindt om
een tocht te maken. De tocht duurt ongeveer 1,5 uur.
Om 10:00 uur verzamelen bij de Buurtkamer in Mijdrecht. Daar drinken we een kopje koffie om vervolgens
om 10:30 uur te gaan fietsen. Na een kwartier doen
we een van de andere buurtkamers aan. U kunt dus
ook bij een andere buurtkamer aanhaken. Daar dient
u dan op tijd te staan. Ze komen daar rond 10.45 uur.
Volgende fietstocht zijn gepland op 13 en 27 augustus
en 10 en 24 september.
cinemaplus
Maria-Oord, welzijnszaal. Prijs: € 4,- of 5x voor € 15,Datum: donderdag 1 augustus, aanvang 14.30 uur.
Voor de titel van de film kunt u contact opnemen met
Careyn Maria-Oord: 0297-219319.
Eetgroep ouderen tijdelijke stop in augustus
Voor de eetgroepen voor ouderen is er toch een zomerstop in augustus. Dit is anders dan in het Plusbusnieuwsblad staat vermeld. Het Lokaal gaat enkele
weken dicht en sluit haar deuren ook voor ons. De
eetgroep van 12 augustus kan daardoor niet doorgaan. Dit betekent dat er in augustus alleen nog een
eetgroep is op 26 augustus. In september kan er weer
op de vrijdagen gegeten worden. Er kan uiteraard wel
geluncht worden in een van de buurtkamers in Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen. Hiervoor kunt u zich bij de
betreffende buurtkamer opgeven (zie buurtkamers).
Locatie maandag 26 augustus: Het Lokaal, Rondweg
1a, Mijdrecht.
Mantelzorgsalon
Start weer in september. Elke laatste maandag van de
maand is er een Mantelzorgsalon van 13:30 tot 15:30
uur in De Buurtkamer, G. van Aemstelstraat 5 te Mijdrecht. De Mantelzorgsalon is een inloop en ontmoetingsmiddag voor Mantelzorgers.

nabijgelegen dorpje. In de kleine
Italiaanse gemeente Filettino neemt
de burgemeester een uiterst ongewoon besluit. Als protest tegen de
bezuinigingsmaatregelen van de
Italiaanse regering, roept hij de onafhankelijkheid uit van zijn gemeente, voert hij een eigen betaalmiddel
in en ontstaat er voorzichtig een alternatieve samenleving. De burgers
van Filettino volgen hem hierin en al
gauw moeten zij zich samen sterk
maken tegen de nationale en Europese ambtelijke molens.

staande zaterdagmiddag 3 augustus
is het weer zover. De unieke Bronsmotor wordt dan weer tot leven ge-

Topstuk
De Veensteekmachine is nu het topstuk van het Museum De Ronde Venen en industrieel icoon voor de
brandstofvoorziening in Nederland.
De Vinkeveense Plassen herinneren ons nog dagelijks aan de enorme invloed die de machine op het
landschap heeft gehad. Want waar
de machine kwam, daar bleef water over. Zo zijn in zeer korte tijd de
plassen ontstaan, waar menig recreant en watersporter tegenwoordig gebruik van maakt.
Museum De Ronde Venen is gevestigd aan Herenweg 240 in Vinkeveen.

Mondria aan De Lindeboom 11 in
Mijdrecht.

Kerkvaart 2
3641 EP Mijdrecht
T. 0297 - 230 280
info@stdb.nl

www.tympaan-debaat.nl

PlUSBUSUiTJES
do 1 aug
do 1 aug
vr 2 aug
ma 5 aug
di 6 aug
wo 7 aug
do 8 aug
vr 9 aug
wo 14 aug

Boodschappen Mijdrecht
09.00 u. € 3,Film Maria-Oord
13.30 u. € 7,Uitje Bosmobiel
09.00 u. € 17,Bibliotheek Mijdrecht
10.00 u. € 3,Vislunch IJmuiden
09.00 u. € 12,Uitje Tuin Castricum
09.00 u. € 9,Boodsch./markt Mijdrecht 13.00 u. € 3,Uitje Vaartocht Zaanse Schans09.00 u. € 21,Uitje Pannenkoekenhuis
09.00 u. € 8,‘t Jagershuis
do 15 aug Boodsch./markt Mijdrecht 13.00 u. € 3,vr 16 aug Winkelen Beverwijk
09.00 u. € 10,ma 19 aug Vislunch IJmuiden
09.00 u. € 12,wo 21 aug Uitje Griftpark Utrecht
09.00 u. € 16,do 22 aug Boodsch./markt Mijdrecht 13.00 u. € 3,vr 23 aug Uitje Markt Amstelveen
09.00 u. € 7,ma 26 aug Bibliotheek Mijdrecht
10.00 u. € 3,ma 26 aug Eetgroep Het Lokaal
16.00 u. € 11,wo 28 aug Uitje Boerderij ‘t Geertje
09.00 u. € 9,do 29 aug Boodsch./markt Mijdrecht 13.00 u. € 3,vr 30 aug Winkelen Overvecht Utrecht 09.00 u. € 8,U kunt aanmelden bij het Servicepunt via 0297-587600.
Niet alle activiteiten kunnen wij plaatsen op de pagina.
Om die reden kunt u ook voor een actueel overzicht kijken
op: www.tympaan-debaat.nl of bellen naar: 0297-230280.

Repair café Mijdrecht
Op donderdag 8 en 22 augustus is het Repair Café
open om samen te repareren! Het Repair Café is open
van 14.00-16.00 uur in de Buurtkamer Mijdrecht.

Buurtkamers De Ronde Venen
- Ontmoetingsplek met open inloop
voor senioren (55 plussers)
- Gastvrije ontvangst met (gratis) koffie/thee,
info & activiteiten
- Buurtkamer eettafels, menu € 5,- / € 7,- opgave op locatie
Mijdrecht, G. van Aemstelstr. 5 tel. 0297-288466
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur
Eettafels: dinsdag 12.00-13.15 uur
Vinkeveen, Tuinderslaantje 4 tel. 06-28249257
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur
Eettafels: 1 x per maand in De Boei 12.00-13.30 uur
Wilnis, P. Joostenlaan 24 (achterzijde Willisstee)
tel. 0297-250692
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur
Eettafels: dinsdag 12.00-13.15 uur
De Hoef, Oostzijde 45 (in de Pastorie) tel. (06) 57125450
Elke dinsdag 10.00-12.00 uur
Vervoerbemiddeling: Servicepunt tel. 0297-587600
Algemene info:
Annie van Gelder, coördinator
dinsdag/donderdag tel. 06-17970016
mail: a.vangelder@stdb.nl

VAcATURES JUli 2013
Hieronder vindt u onze nieuwste vrijwilligerswerk- vacatures. Meer informatie vindt u op onze website: www.steunpuntvrijwilligerswerk.info. Daar vindt u ook zo’n 70 andere
vacatures.
9012 Gastvrouwen en gastheren voor De Angstelborgh
in Abcoude. Tympaan-De Baat
8999 Koken met Marcel. Amerpoort
8314 Coach in het project Coach4you.
Gilde De Ronde Venen
8311 Begeleider Tuinclub “de wondertuin”.
NME De Woudreus
8374 Gastvrouw/gastheer voor ouderen in Mijdrecht.
Tympaan-De Baat
8402 Leidinggevende bij scouts van 7-11 jaar.
Stichting Jan van Speijk
8492 Recruiter, ervaring in een Wensstichting.
Vrijwilligersorganisatie Oppepper4all
8507 Chauffeur voor de ouderen eetgroep.
Tympaan-De Baat
8557 Leidster handwerkgroep in Gerardus Majella.
in Mijdrecht Rode Kruis
8558 Belangenbehartiger voor mensen met een
beperking. Gehandicapten Platform DRV
8834 Wereldwinkelier, medewerker in Wereldwinkel
Abcoude. Wereldwinkel Abcoude
Tijdelijk Vrijwilligerswerk
8579 Kaap een avontuurlijke kunsttentoonstelling zoekt
diverse vrijwilligers (gids bij een kunstwerk, poffertjes bakker, parkeerwacht, bar medewerker, flex medewerker) Stichting Storm
8975 Fort zoekt activiteitenbegeleiders en mensen met
leuke hobby’s. Fort bij Uithoorn
8985 Activiteitenbegleieders, klussers, cateringmedewerkers en meer voor Bouwdorp voor kinderen in Mijdrecht. Tympaan-DeBaat jongerenwerk
Meer informatie over deze vacatures kunt u vinden op de vrijwilligers-vacaturebank: www.steunpuntvrijwilligerswerk.info.
U vind hier ook zo’n 75 andere leuke, boeiende, uitdagende en
gezellige vrijwilligersfuncties. Voor meer informatie en reacties
kunt u contact opnemen met Tympaan-De Baat via tel. 0297230280.
Alzheimer café De Ronde Venen (Vinkeveen)
Start weer in september. Elke 2e woensdagavond van
de maand in Zorgcentrum Zuiderhof, Futenlaan 50 te
Vinkeveen. U bent welkom vanaf 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 en eindigt om 21.00 uur.
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Toptennis en veel gezelligheid
bij Plassentoernooi VLTV
Regio - Afgelopen week heeft het
38ste Plassentoernooi plaatsgevonden op het tenniscomplex Molmhoek in Vinkeveen. Voor dit tot in
de verre omtrek bekende toernooi
hadden zich maar liefst 460 senioren ingeschreven. Ook het veteranen Plassentoernooi dat overdag
plaatsvond, was weer geheel volgeboekt met 150 inschrijvingen, waarmee het tot een van de grootste en

gezelligste veteranentoernooien behoort uit de wijde regio! Overdag
van maandag t/m vrijdag speelden
zij hun dubbel- en mixdubbel wedstrijden in de categorieën 6 ,7 en 8
en tevens een mixdubbel 5.
Deze grote groep tennissers uit alle windstreken hebben ondanks het
zeer warme weer hard gestreden
om de titel en de eer van het kampioenschap onder toeziend oog van

bondsgedelegeerde Joop Weijburg
in de categorieën 2 t/m 8, zowel in
enkel, dubbel en mixdubbelwedstrijden. Het is een drukke, maar
ook zeer gezellige week geworden,
mede dankzij het mooie weer.
Sterk
Een sterk deelnemersveld in de bovenste categorieën heeft wederom
gezorgd voor toptennis in De Ronde
Venen en er is op het terras voor het
clubhuis volop genoten van schitterende tennispartijen! In de editie
van dit jaar werd er zelfs voor het
eerst zowel bij de heren als bij de
dames in de categorie 2 gespeeld.
Deze vernieuwing in het toernooi
maakte het mogelijk om de Vinkeveense tennistopper Yoeri Mayer
mee te laten doen. Helaas slaagde
hij er niet in de finale te bereiken en
werd hij uitgeschakeld in de halve
finale door de uiteindelijke winnaar
van het toernooi Mark Riebel. In het
finaleweekend werd er hard gestreden voor de winst, wat resulteerde
in zeer veel spannende partijen en
derde sets. Het was genieten, met
name uiteraard van de heren en dames enkel en dubbel 2 en 3 ontmoetingen. In de HE2 kon Mark Riebel uit Soest wederom voor de vierde keer het toernooi op zijn naam
schrijven, na winst op de als eerste geplaatste Sebastiaan van Bentum in drie sets met 4-6, 6-2, 6-2. Bij
de dames enkel 2 was de torenhoge
favoriet Claire Lablans inderdaad de

gen aan Aad Rekelhof. Naast de
pas op de plaats werd er ook gezongen voor Gerda Voorn die jarig
was, zij werd deze avond ontheven
van de catering. Dat mocht Patrick
in ’t Veld doen, de renners hadden
na drie weken afzien wel wat extra’s
verdiend. Mira Wahlen kwam ook
in het verdiende zonnetje te staan.
Zij worstelde, samen met haar vader, zo een dikke tweeduizend lapjes door en moest daarbij zelfs corrigerend optreden. Met de laatste
druppels geestelijk vocht werd de
avond op gezellige wijze afgesloten.
Van het prijzengeld bleek de volgende ochtend een groot gedeelte gestort te zijn in een emmer voor
het goede doel. Allemaal in de geest
van dit spel, waarin het om de gezelligheid en de eeuwige roem gaat.
Het bestuur wil deze week nog evalueren in het Tourhome, als Jan van
Alen tenminste klaar is met polonaise lopen, nog nooit was iemand zo
blij met zijn dagprijs als Jan. Hopelijk kan Marga Kouw aanwezig zijn
op de afsluitende vergadering, dat
zij maar voorspoedig mag herstellen en zal genieten van de mooie
rozen die ze verdiende. Zo trok onze verslaggever vrijdagavond, niet
met zijn zakken vol, maar wel dik tevreden een laatste streep door erve
Vlasman. Maar weer een jaar dromen van de gele trui.

Op de foto : vlnr Jim Voorn, Wim Verlaan en Joris Voorn

Tour de Kwakel: Wim Verlaan
sprint naar felbegeerde titel
Regio - Zoon Nick Verlaan trok
driekwart van de Tour de sprint aan,
Joris Voorn kwam daar op het laatst
overheen, maar veteraan Wim Verlaan kon nog net over de jeugdige
talenten de winnende jump maken.
Het was zondagavond billenknijpen in huize Voorn en Verlaan, Joris ging met voorsprong de laatste
etappe in, maar hij had Cavendish
voorspeld en Wim ging voor Kittel.
De sprint op de Champs Elyssees
werd gewonnen door Kittel, Joris
ging door de grond en Wim hing
aan het plafond. Nick viel jammer-

lijk buiten al de prijzen, Jim Voorn
pakte brons dankzij goede tijdritten waarmee hij ook de Pietje Verhoef-prijs voor zich opeiste. ‘Verliezer’ Joris Voorn was toch dik tevreden, hij veroverde als eerste renner
in de 58 jarige geschiedenis de witte trui voor de beste jongere.
De rode trui bleef ook in De Kwakel. Een contingent Kudelstaarters
is inmiddels in het Tourhome neergestreken, maar zij hadden niet zoveel ‘mazzel’ als Arnoud v.d. Knaap.
Arnoud pakte daarnaast met Martijn v.d. Belt, Theo Bartels, Wim Ver-

allersterkste en won ook haar laatste partij op de finaledag overtuigend van Myrthe van der Boon in 2
sets met 6-3, 6-0.
Ook in de GD2 wist Claire Lablans
samen met Steffan Kokkelink het
kampioenschap naar zich toe te
trekken door Bram en Ilvi van Boxel
te verslaan met 7-5 en 6-3. Het heren dubbel 2 werd een zeer spannende strijd met schitterende rally’s
waarin uiteindelijk Steffan Kokkelink en Wouter Kramps de titel konden opeisen door Youri Mayer en
Sebastiaan van Bentum in een zinderende super tie-break met 10-8 te

laan en Danny Plasmeijer de ploegenprijs mee. Van de dames toonde Ria Verhoef zich de sterkste,
naast de mooie beker ook lekkere
kussen voor Ria. De prijzen werden
vrijdagavond feestelijk uitgereikt in
het Tourhome. Indrukwekkend was
daarbij het moment van stilte die
de renners hielden voor Frank Vlasman.
Zonnetje
De eerste Frank Vlasman-prijs voor
de 50e renner mocht tourdirecteur Peter Mayenburg overhandi-

Gele trui:
1 Wim Verlaan
2 Joris Voorn
3 Jim Voorn
15 Ria Verhoef
50 Aad Rekelhof
100 Gerard Meekel
Rode trui:
1 Arnoud vd Knaap
2 Jim Voorn
3 Fred Klijn
Witte trui:
1 Joris Voorn
2 Nick Verlaan
3 Mario v Schie
Ploegen:
1 Herrera
2 Sastre
3 GJ Theunisse
Eindklassement:
1 Eric Verbruggen
2 Frans Kouwenhoven
3 Jeroen Meijer

130 ptn
130 ptn
129 ptn
122 ptn
111 ptn
88 ptn
33
32
32
130
129
127
415
398
395
12
11
11

verslaan. Ook bij de veteranen werd
hard gestreden om het kampioenschap ondanks de zeer hoge temperaturen overdag. In de sterk bezette GD5 zijn Sandra van Zwijndregt en Leo Heldoorn ongeslagen
kampioen geworden en An de Bruin
& Wim Hulsbos tweede.
Toptennis, veel gezelligheid en fantastisch eten! Het plassentoernooi vindt al jaren plaats in de laatste week van juli. Naast toptennis
en gezelligheid wordt er elk jaar
gekookt op hoog niveau. Ook dit
jaar kon er elke dag genoten wor-

den van culinaire verrassingen tegen zeer aantrekkelijke prijzen, verzorgd door topkoks uit de omgeving
samen met een groep vrijwilligers.
Jaarlijks neemt het aantal deelnemers en toeschouwers toe door de
geweldige locatie waar van geweldig tennis kan worden genoten in
combinatie met heerlijk eten in een
gezellige ambiance.
Dit werd mede mogelijk gemaakt
door de sponsors van het toernooi
en in het bijzonder met dank aan de
hoofdsponsor de Tennishal de Ronde Venen.

Yoeri Mayer in finale HD2
Plassentoernooi
Regio - Hij had op meer gerekend,
maar het zat er dit jaar niet in voor
de 23-jarige Vinkeveense tennistopper Yoeri Mayer. Voor eigen publiek
op het Plassentoernooi de winst in
de heren enkelfinale categorie 2
binnenslepen, dat was zijn wens.
Het liep allemaal anders, want in de
halve finale ontkwam hij niet aan
een forse nederlaag. Gelukkig kon
hij er achteraf relativerend op terugkijken. Zijn tegenstander, de latere toernooiwinnaar Mark Riebel,
was eenvoudigweg te sterk, erkende Yoeri: “Ik heb ervoor gestreden,
maar kreeg helaas geen vat op het
powerspel van Mark.“ Voor Yoeri die
met een onderbreking van enkele
jaren Amstelpark tennis, al sinds zijn
6e jaar lid is van VLTV Vinkeveen,
heeft wedstrijdtennis inmiddels niet
meer de hoogste prioriteit. Naast
zijn bezigheden als tennisleraar en
een inmiddels afgeronde periode als
hoofdtrainer van Vinkeveen, volgt hij
momenteel een opleiding coaching
gericht op het begeleiden van topsporters naar de internationale top.
Een uitdaging die veel tijd en aandacht van hem vraagt. Desalniettemin lukt het hem om zijn tennisspeelsterkte te handhaven op niveau 2 en daarin succesvol te zijn.
Zo bereikte hij afgelopen zondag
met zijn dubbelpartner Sebastiaan

van Benthum de finale in het herendubbel 2 toernooi. De tegenstander
die zij daarin troffen was het sterke
koppel Steffan Kokkeling en Wouter
Kramps. Het zou een gelijkopgaande strijd worden. De 1e set werd met
aanvallend spel en weinig fouten
met 6-4 gewonnen. Een break op
de service van Wouter was daarbij
doorslaggevend. In de 2e set sloop
er onzorgvuldigheid in het spel. Er
werden onnodig veel fouten gemaakt en in korte tijd stond er een
1-5 achterstand op het scorebord.
Deze stand kon nog worden teruggebracht naar 4-5, maar in de 10e
game van de 2e set hielden Steffan
en Wouter het hoofd koel waardoor
de setstand weer in evenwicht werd
gebracht. Geen 3e set maar een super tiebreak moest de beslissing
gaan brengen. Met een 7-5 voorsprong en nog slechts 3 punten van
de overwinning verwijderd leken
Yoeri en Sebastiaan de beste kansen te hebben, maar door het missen van een relatief makkelijke volley en 2 daarop volgende aces van
de tegenstanders ging de winst uiteindelijk naar Stefan en Wouter.
Voor Yoeri misschien niet het resultaat waarop hij zelf gehoopt had,
maar beslist een verdienstelijke
prestatie op het eigen toernooi. Fo-

UWTC-lid Stijn Ruijter wint Tour de Junior
Regio - Van 22 t/m 27 juli is de Tour de Junior verreden
in Achterveld. Dit is een internationale wielerwedstrijd voor
jeugdwielrenners van 12-16 jaar. De UWTC was vertegenwoordigd door vijf jeugdleden. Bij categorie 5-6 deden Stijn
Ruijter en Eric Looij mee. Bij categorie 7 Menno van Capel
en bij de nieuwelingen Jeroen van Goor en Bart de Veer.
Stijn, Eric en Menno deden voor het eerst mee. Bart en Jeroen deden beiden voor de derde en tevens laatste keer
mee omdat ze de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt. Tijdens deze zesdaagse worden maar liefst 9 wedstrijden verreden en dat was met de hittegolf behoorlijk zwaar.
Veel deelnemers zitten deze week in gastgezinnen in Achterveld, maar Stijn, Menno, Bart en Jeroen hebben een gezellige week op de camping gehad. Stijn is erg goed in
tijdrijden en kwam al snel in de top van het klassement
te staan. Toen de een na laatste dag de gele trui drager
wel 2 keer betrokken was bij een valpartij en kostbare tijd
verspeelde kreeg Stijn de gele trui om de schouders. De
laatste dag reed Stijn continu vooraan, reageerde attent op
ontsnappingen en hield het tempo hoog.

Massasprint
Toen de wedstrijd eindigde in een massasprint en Stijn vierde werd in deze sprint, wist hij dat hij de winnaar was van
de Tour de Junior cat 5-6. Ook Eric Looij deed het goed, hij
werd 9e in het eindklassement en 3e in het jongerenklassement. Menno deed veel ervaring op en eindigde op de
12e plaats.
Bij de nieuwelingen reed Jeroen veel wedstrijden aanvallend. De eerste dag won hij een paar tussensprints en
kreeg de groene trui. Deze trui wisselde bijna dagelijks van
eigenaar en tot de laatste dag was het erg spannend omdat
er drie renners bijna gelijk stonden met de punten.
Uiteindelijk kwam Jeroen na de laatste wedstrijd één punt
tekort voor de groene trui. Met een 10e plaats in het eindklassement heeft Jeroen zich goed laten zien. Ook Bart
deed weer veel ervaring op. Bart had de eerste dag, op
zijn verjaardag, pech met zijn fiets. Alle andere wedstrijden reed hij prima in het peloton uit. Bart eindigde op de
28e plaats. Een uitgebreid verslag en veel foto’s staan op de
website van de UWTC: www.uwtc.nl/wielren.
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Kinderen van BSO De Klimboom
worden natuurdetective
Regio - In de zomervakantie brachten de kinderen van de
buitenschoolse opvang De Klimboom in Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen een bezoek aan het NME
centrum De Woudreus in Wilnis.
Tot grote verrassing van de kinderen was er een echte natuurdetective aanwezig die nog dringend op zoek was naar assistent-natuurdetectives. Hij leerde
de kinderen hoe ze 'crime sporen' van dieren, zoals botten, lege slakkenhuizen en pootafdruk-

ken konden herkennen. Daarna
mochten de kinderen zelf op onderzoek uitgaan met hun eigen
struinpakket. In het struinpakket
zaten handschoenen (handig om
poep uit te pluizen), een vergrootglas (zodat je alles goed kunt bestuderen) en afzetlint.
Er was van alles te vinden in de
bosjes: een skelet van een ekster, schedeltjes van muizen en
nog veel meer. De kinderen van
de Klimboom zijn echte assistentnatuurdetectives geworden!
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Joan van Rekum Clubkampioenschap tête-à-tête 2013
Regio - Hoewel de oorspronkelijke vorm van het petanque een strijd
tussen tripletten (drietallen) is, is het
tête-à-tête (enkelspel) eigenlijk de
meest pure vorm. Immers, de speler is helemaal op zichzelf aangewezen en moet het plaatsen en schieten van boules beide goed machtig
zijn. Hoewel op het oog lijkt dat een
tireur in het voordeel is, maar een
goede pointeur toch de meeste kansen op de overwinning.
Pointeren, of in goed Nederlands
plaatsen, is de boule zo dicht mogelijk bij het but, het doelballetje,
brengen. Indien een boule zo dicht
bij het but ligt dat verbeteren niet
of nauwelijks mogelijk is, dan wordt
vaak gekozen om die boule weg te
schieten, te tireren.
Beide uitvoeringen zullen in een
partij veelvuldig voorkomen.
Clubkampioenschap
Jaarlijks wordt op de laatste zondag
van juli bij Boule Union Thamen het
clubkampioenschap tête-à-tête gespeeld. De kampioen van 2012 ontbrak wegens toernooiverplichtingen
in Badhoevedorp en de runner-up
van 2012 ontbrak ook wegens vakantie.
Er werd een voorronde gespeeld
van drie partijen, waarna een tussenstand werd opgemaakt op basis
van gewonnen partijen en puntensaldo. De vier beste spelers/speelsters plaatsten zich voor de halve
finale, waarna de beide winnaars
om het kampioenschap streden en
de verliezers om de 3e/4e plaats. In

Duivensport P.V. Rond de Amstel

de halve finale versloeg Joan van
Rekum Ton Boersma en won Jos de
Zwart van Angèle Smit. Daarmee
was de inbreng uit De Ronde Venen
voor het kampioenschap uitgeschakeld. De strijd om de derde plaats
werd gewonnen door Ton Boersma
uit Mijdrecht.
Finale
De finale werd dus gespeeld door
Joan van Rekum en Jos de Zwart.
Beiden zijn lid vanaf het eerste uur.
Het werd een moeilijk partij voor
beide deelnemers. Een tactische
vergissing door Jos de Zwart maakte mogelijk dat Joan van Rekum afstand kon nemen in de tussenstand
en deze voorsprong niet meer uit
handen gaf. Met een 13-6 overwinning behaalde zij haar tweede clubkampioenschap tête-à-tête, maar
was haar titel van 2010 al weer vergeten.
Het is een drukke periode op de
boulebaan aan de Vuurlijn bij de
honkbalaccommodatie. Zondag 4
augustus vindt het 28e Open Uithoorns kampioenschap voor doubletten plaats. Het aantal inschrijvingen nadert de 32 en er zijn weer
gerenommeerde spelers bij. De eerste partij begint om 10.30 uur op de
accommodatie aan de Vuurlijn.
In juli begint dan weer het toernooienseizoen.
Wilt u meer weten over Boule Union
Thamen, raadpleeg dan hun website www.buthamen.nl of neem contact op met Henk van Rekum, tel.
0297-565377.

Dames enkel 3 winst voor
Myrthe van der Boon
Regio - Het was de 4e keer dat de
twee tennisspeelsters Myrthe van
der Boon en Ilvi van Boxel elkaar in
wedstrijdverband troffen en dit maal
was de inzet de damesenkel finale
speelsterkte 3 van het Plassentoernooi in Vinkeveen. De eerdere partijen werden allemaal door Myrthe
gewonnen en afgelopen zondagochtend om 10.00 uur moest het
opnieuw gebeuren. Helemaal zeker van haar zaak was zij overigens
niet want ondanks winst tot dusver
in die tweestrijd, was het toch altijd tamelijk spannend en close geweest. Het krachtsverschil was dus
niet zo groot en de vorm van de dag
kon de doorslag geven. Met dit gegeven wist Myrthe dat het belangrijk was om vanaf het begin scherp
en dominant aanvallend te tennissen en het initiatief naar zich toe
te trekken. Zij kon dit vrijwel direct
goed uitvoeren en won daarmee de
1e set vrij gemakkelijk met 6-3. De
20-jarige Myrthe kan inmiddels terugvallen op de nodige tenniservaring. Zij doorziet het spel beter dan
in eerdere seizoenen, weet slimmer
te reageren en is in staat om kalm
te blijven als zij onder druk komt te
staan. Mede hierdoor wist zij zich in

de partij van afgelopen zondag te
hervinden.
Verloren
De 2e set werd namelijk met 4-6
verloren. “Ik kwam in een dip”, aldus
Myrthe “maar ben kalm gebleven en
heb nooit het gevoel gehad dat ik
de partij zou verliezen”. In de 3e set
pakte zij haar aanvallend spel inderdaad weer op, kwam op 2-0 voorsprong maar moest mede door 2
dubbelfouten op eigen service toestaan dat Ilvi met 2-2 weer langszijkwam. Bij die stand wist Myrthe
echter na spannende slagenwisselingen de 3-2 te forceren met een
fraai passingshot. Dit bracht de definitieve ommekeer en met 6-2 winst
in de 3e set wist zij zich verzekerd
van de eindoverwinning.
Een bijzonder goed gevoel voor de
afgestudeerd verpleegkundige om
juist hier in Vinkeveen de finale op
haar naam te schrijven, want vanwege haar jeugdjaren bij VLTV heeft
zij nog steeds een bijzondere binding met het plassentoernooi en zal
zij hoogstwaarschijnlijk ook volgend
jaar weer van de partij zijn.

Regio - Waar wij mensen van genieten kan voor onze postduiven wel
eens iets te veel van het goede zijn.
Dat was het afgelopen weekend het
geval, met temperaturen zo hoog
dat we werkelijk te maken hadden
met een hittegolf. Dat is voor de duiven geen pretje als ze lange afstanden moeten vliegen met zulk warm
weer. Dat was de reden dat voor de
zoveelste keer het vliegprogramma
aangepast werd. De laatste midfondvlucht die op het programma
stond werd ingekort zodat de duiven niet 2 nachten in de warme
vrachtauto moesten doorbrengen.
Zo werd niet gevlogen vanuit Breuil
la Fert wat oorspronkelijk de bedoeling was, maar werden de oude duiven gelijk met de jonge duiven gelost in het Belgische Nijvel op een
gemiddelde afstand van 187 km.
Dit was goed te doen voor de duiven ware het niet dat er zich boven Noord-Frankrijk een regenen onweersfront naderde met rasse schreden met gevolg dat de duiven al om 08:10 uur werden gelost
bij een N-N-O. wind.
Bij de oude duiven was het wederom Ron den Boer uit Uithoorn die
om 10:43 uur als eerste een duif op
zijn hok zag landen. Tweede werd
Hennie Pothuizen uit Vinkeveen
met zijn ‘300’, deze duif werd daardoor Midfond duif-Kampioen. Derde werd Peter Bosse.
Hennie Pothuizen werd na de zesde
Midfondvlucht de totaalwinnaar van
de Midfondcompetitie. Peter Bos-

se werd hierin tweede en Ron den
Boer derde.
De jonge duiven werden dus gelijk
gelost met de oude duiven in Nijvel.
Hier was het Leo v.d. Sluis die om
10:44 uur de eerste jonge duif thuis
kreeg. Tweede werd Martin Bosse.
Derde Peter Bosse.
De leden van P.V. Rond de Amstel
leverden ook goede prestaties in
groot verband.
Zo werd Ron 2e in Rayon F waar
991 duiven in concours stonden.
Hennie werd 10e, Peter 12e en Leo
22e. Over heel Noord-Holland stonden 5329 duiven aan het vertrek.
Hier werd Ron 4e, Hennie 19e, Peter
21e en Leo 55e. Bij de jonge duiven
werd Leo 3e in Rayon F van 1696
duiven, Martin 4e, Peter 24e, Darek
36e, Martin v.d. Hoort 40e, Ron 54e
en Hennie 84e.
De volledige uitslagen:
Nijvel (jonge duiven)
1. Leo v.d. Sluis
Uithoorn
2. Martin Bosse
Uithoorn
3. Peter Bosse
Uithoorn
4. Darek Jachowski
Mijdrecht
5. Martin v.d. Hoort
Uithoorn
6. Ron den Boer
Uithoorn
7. Hennie Pothuizen
Vinkeveen
8. Jan Koek
Mijdrecht
9. Theo Vlasman
Uithoorn
Nijvel (oude duiven)
1. Ron den Boer
2. Hennie Pothuizen
3. Peter Bosse
4. Leo v.d. Sluis

Uithoorn
Vinkeveen
Uithoorn
Uithoorn

Foto: sportinbeeld.com

Mark Riebel wint
Plassentoernooi
Leroy Leygraaff switcht
van voetbal naar tennis
Regio - Tijdens de open kampioenschappen tennis, die in deze periode door veel tennisverenigingen georganiseerd worden, is de aandacht
natuurlijk vooral gericht op de hogere categorieën. De meeste wedstrijden worden echter gespeeld door
spelers/speelsters met een lagere
speelsterkte. Ook deze wedstrijden
verdienen uiteraard de nodige aandacht temeer omdat een wedstrijd
op elk niveau nu eenmaal het aanzien over het algemeen meer dan
waard is.
Zo deed Leroy Leygraaff dit jaar voor
het eerst mee aan het open kampioenschap van TV Wilnis waar hij
slechts enkele maanden geleden
lid van geworden is. Bij zijn eerste deelname aan het Wilnis Open
2013 was hij in de enkel, categorie
HE8 net niet in de finale geëindigd.
Dit mag een opmerkelijke prestatie
genoemd worden voor iemand die
sinds kort een tennisracket ter hand
genomen heeft. Het is echter verbazingwekkend hoe snel iemand die
op redelijk niveau gevoetbald heeft
het tennisspelletje oppakt.
Het was dan ook een logische vervolgstap om zich in te schrijven
voor Het Plassentoernooi in Vinkeveen, zowel in HE8 als GD8 samen
met Anne van Leeuwen. In de GD8
werd met Anne de finale gehaald
door o.a. het als eerste geplaatste
paar op plaatsingslijst uit te schakelen. Helaas werd op zondagmorgen

de finale door dit gelegenheidsduo
nipt verloren.
Finale
De finale van het heren enkel was
voor Leroy de volgende testcase.
De finale werd door Leroy gehaald
door in de afvalsheet vier wedstrijden te winnen, waaronder ook tegen
de als eerste geplaatste speler. De
finalewedstrijd moest hij spelen tegen de meer ervaren Leon Teeuwen.
Het was een zeer spannende wedstrijd waarin het bekende balletje alle kanten op kon rollen. Uiteindelijk was het Leon die met 6-4, 1-6 en
6-4 aan het langste eind trok. Vooral in de 2e set liet Leroy zien dat hij
helemaal niet voor zijn tegenstander onderdeed. Een beetje slimmer
spelen en wat meer ervaring zal er
echter binnenkort voor zorgen dat
na twee verloren finales spoedig de
eerste overwinning op zijn conto bijgeschreven kan worden. In ieder geval is het duidelijk dat tennis voor iemand met een beetje gevoel voor
de bal snel aangeleerd kan worden
voor zowel jong als oud.
Verder was het Plassentoernooi een
evenement dat zeer veel toeschouwers naar het gezellige sportcomplex trok. De afgelopen week waren
er zeer veel spannende wedstrijden
te aanschouwen op zeer hoog niveau maar zoals gezegd ook op het
niveau van de wat mindere spelers/
speelsters.
Foto: sportinbeeld.com

Drukkende warmte op
speelavond petanque BUT
Regio - Het was spannend of de
tweede speelavond van de vrijdagavondcyclus van Boule Union Thamen zonder regen zou verlopen.
Even dreigden de weergoden nog
met tien druppels vlak voor aanvang,
maar het bleef gelukkig droog. Toch
waren de omstandigheden zwaar.
Een drukkende temperatuur en een
gortdroog terrein vormden een ware uitdaging voor de deelnemers. De
tweede avond was iets minder bezet met 32 equipes, waarvan er 24 in
dezelfde samenstelling speelden als
tijdens de eerste speelavond.
Het aantal equipes van Boule Union Thamen zelf was deze avond met
negen equipes groter dan de eerste avond. Voor een viertal speelsters was het zelfs de vuurdoop op
een open toernooi. Bij een dergelijk
toernooi moet je een beetje geluk
hebben met de loting voor de eerste
ronde. Er waren weer een paar sterke equipes, die tegen elkaar geloot
hadden, waardoor de eerste partij eigenlijk al een soort finale was.
Maar ja, als je het toernooi wilt winnen, dan moet je gewoon alle partijen winnen.
Nu zegt een sterke of zwakkere tegenstander eigenlijk helemaal
niets. De winnaars van deze tweede avond wonnen hun eerste partij tegen twee Eva van Ark en Marja
de Ru slecht met het minimale verschil (13-12). Een klein beetje meer
geluk en de stand eindigt andersom. Dat is ook het mooie van petanque. De boule is rond gaat hier echt
op. Zelfs na een 12-0 achterstand
kan het nog 12-13 winst worden. De
praktijk wijst dat regelmatig uit op
alle speelniveaus. De 16 winnaars
van de eerste speelronde kwamen

vervolgens tegen elkaar uit in de
tweede ronden en de daaruit voortkomende acht winnaars spelen dan
weer tegen elkaar in de derde ronde, zodat er aan het einde vier equipes overblijven met drie gewonnen
partijen en is het puntensaldo bepalend voor de 1e – 4e plaats.
De spelers en speelsters van BUT
maakten geen gebruik van het
thuisvoordeel en eindigden in de
achterhoede. Het beste resultaat
boekten Günther Jacobs en Alfonso
Atanes met een 16e plaats net voor
Eva van Ark en Marja de Ru.
Top zes tweede speelavond:
1 Michael Voorn/Milan Saunier 3 32
2 Edward Vinke/Bart Scholten 3 28
3 Roel Claase/Jeffrey de Lange 3 24
4 Marcel van Nieuwenhuizen/
Marcel Stok 3
19
5 Fred Lagerwaard/Joop Pols 2 13
6 Gerline Bezemer/Yvo Jansen 2 12
Klassement
In het klassement over twee avonden was er dit jaar voor het eerst
niemand ongeslagen.
Top drie :
1 Roel Claase/Jeffrey de Lange 5 30
2 Marcel v Nieuwenhuizen/
Marcel Stok 5
19
3 Fred Lagerwaard/Joop Pols 4 24.
Het volgende toernooi dient zich al
weer aan.
Op zondag 4 augustus vindt het 28e
Open Uithoorns kampioenschap
plaats aan de Vuurlijn bij de honkbalaccommodatie. Dit toernooi start
om 10.30 uur en is zeker een bezoekje waard. Voor meer informatie
zie www.buthamen.nl of kom langs
op een clubavond (dinsdag en donderdag).

Regio - Het Plassentoernooi van
Vinkeveen heeft de afgelopen week
opnieuw een succesvol verloop gehad. Meer inschrijvingen dan ooit
waardoor het toernooi zelfs een dag
eerder heeft moeten beginnen, topwedstrijden op baan 1, talrijk publiek op de tribunes, goed verzorgd
eten, een heerlijke feestavond met
DJ Boes en een fantastische Heren
enkel 2 finale als afsluiting met een
overwinning van Mark Riebel op Sebastiaan van Bentum. Veel meer kon
de toernooicommissie zich eigenlijk
niet wensen en iedereen kan dan
ook met voldoening op het evenement terugkijken. Doorgang van die
herenenkel 2 finale is overigens nog
even onzeker geweest, want de finalist en als 2e geplaatste Mark
Riebel werden aan de vooravond
van die finale plots geconfronteerd
met een kritieke spoedopname van
zijn vader in het ziekenhuis. Het was
aan hem dan ook duidelijk te merken dat zijn concentratie gedurende een groot deel van de wedstrijd
niet op peil was. Niet wetende dat
Mark belast werd met zorgen over
zijn vader, beoordeelde het publiek
zijn instelling op de baan als nonchalant en niet geïnspireerd. Maar
het was zeer te waarderen dat Mark
het überhaupt nog op kon brengen de finale te spelen. Dat hij het
toernooi uiteindelijk ook nog op zijn
naam kon schrijven getuigde van
bijzondere klasse.

Toptennisser
De 28-jarige toptennisser die al vele jaren verbonden is aan het Plassentoernooi en vorig jaar winnaar
werd van de herenenkel finale categorie 3, leek door de situatie van
zijn vader geen geloof te hebben in
winst. “Het maakte me eigenlijk niet
zo veel uit in die 1e en 2e set“, sprak
Mark na afloop. De partij had dan
ook zo maar in 2 korte sets beslist
kunnen worden in het voordeel van
zijn tegenstander Sebastiaan.
In de 1e set leek het zich ook in die
richting te ontwikkelen, want zonder
al te veel moeite werd het 4-6. In de
2e set was het spel van Mark eigenlijk niet veel beter, maar ondanks
zijn slordige forehands en matige servicegames kwam hij op voorsprong en won hij de set met 6-2.
“Het voelde als of ik de games cadeau kreeg”, aldus Mark “en daardoor begon het langzaam beter te
lopen en kwam het geloof in een
goede afloop terug.” Hij kon daardoor weer terugvallen op powertennis met forehand winners en korte
rally’s en het werd uiteindelijk 6-2 in
de 3e set.
Opnieuw schreef Mark Riebel daarmee het Plassentoernooi op zijn
naam en hopelijk komt deze ex-Nederlandse top 10 speler volgend jaar
terug om zijn titel in Vinkeveen te
verdedigen.
Foto: sportinbeeld.com

De Ronde van de Waver
Regio - Op donderdag 8 augustus
wordt het jaarlijkse Waverfeest traditioneel geopend met de wedstrijden prestatieloop “De Ronde van de
Waver”.
Er zijn twee afstanden voor Senioren en Veteranen (6,2 en 12,4 km)
en één afstand voor Junioren t/m
14 jaar (2,7 km). Het parcours loopt
langs het riviertje de Waver.
Dit jaar zijn er extra prijzen voor verbetering van de parcoursrecords.
De parcoursrecords zijn:

Heren 12,5 km: 41.38.3, heren 6,2
km: 19.33.9
Dames 12,5 km: 46.43.0, dames 6,2
km: 23.09.3
Op donderdag 8 augustus kunnen
lopers zich inschrijven vanaf 18:30
uur tot 19:15 uur in de feesttent van
het Waverfeest vlak bij dorpshuis
‘De Waver’ (Waver 10 te Ouderkerk
aan de Amstel) alwaar om 19:30 uur
gestart wordt. De kosten voor Senioren en Veteranen bedragen 4 euro
pp en voor Junioren 2 euro pp.
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• Nieuwe Meerbode

Voor wie is de publieksprijs?

Veel verborgen talenten in

Amazing Amateurs 2

Aalsmeer - Na het succes van de vorige, eerste tentoonstelling voor
amateurs, heeft de stichting KCA ook dit jaar een oproep gedaan aan
iedereen die in de vrije tijd schildert, tekent, boetseert of fotografeert.
KCA was op zoek naar verborgen en opkomende talenten van eigen bodem en dat dit honderd procent gelukt is, bewijst de expositie
Amazing Amateurs 2 in het Oude Raadhuis. De moeilijkste taak van
KCA was om een keuze te maken uit de meer dan honderd inzendingen. Uiteindelijk zijn voor de expositie vijfenvijftig kunstenaars in
spé geselecteerd en al hun verschillende werken levert een gevarieerde tentoonstelling op. Abstract werk met veel kleur, gedetailleerde landschappen en een dierentuin vol aan de wanden. Natuurlijk
ontbreekt de watertoren niet en ook de Stommeermolen is voor eeuwig op doek vast gelegd. Prachtig zijn de portretten, waarvan die van
André Hazes een blikvanger genoemd mag worden. Verder prachtige foto’s en mooie beelden en keramiek. Heerlijk om rond te lopen
en het talent van mede-inwoners te bewonderen. De handtekeningen op de werken bekijken, is een aanrader. Vast en zeker dat er bekenden tussen zitten, waarvan menigeen niet wist dat hij of zij zoveel talent heeft.
Tot en met 18 augustus kan iedereen vrijblijvend het Oude Raadhuis
in de Dorpsstraat 9 binnen wandelen. De deur is iedere donderdag
tot en met zondag open tussen 14.00 en 17.00 uur. Aan bezoekers
wordt overigens gevraagd zijn of haar voorkeur op papier te zetten.
Hiervoor liggen deelnameformulieren klaar in het Oude Raadhuis.
Bepaal mee wie dit jaar de publieksprijs uitgereikt krijgt!
Tevens wordt door KCA de Amateur Award
aan eender kunstenaars overhandigd.
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