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Weer vandalisme bij Winkelcentrum Zijdelwaardplein
Uithoorn - Naar eerst nu bij deze
krant bekend is geworden blijken in
het weekend van 28 op 29 juli vandalen uitgebreid huis te hebben gehouden bij het winkelcentrum aan
het Zijdelwaardplein. Maar liefst
31 ramen van 13 winkels moesten
het ontgelden. De daders bedienden zich van een zware steensoort
met scherpe punten en randen. Een
aantal winkelruiten vertoonde barsten en scheuren, waaronder die in
de toegangsdeuren aan de Zijdelrij. Ook waren er sommige met ‘pitten’ erin. Bij Zeevishandel Volendam ging de steen zelfs dwars door
een ruit en vernielde daarbij tevens
het glas van de koelvitrine. Ook de
raampartij van de nieuwe winkel
van Ten Hoope Boek en Kantoor
moest het ontgelden. Het politiekorps Amsterdam-Amstelland heeft
verscheidene rechercheurs en politieagenten op de zaak gezet in een
poging om de daders in de kraag te
vatten. Volgens onbevestigde berichten zouden twee surveillerende
motoragenten het aan de stok hebben gehad met een aantal jongeren
in de buurt van het winkelcentrum,
van wie er twee een bon kregen.
Het lijkt daardoor op een ‘wraakactie’, maar dat is nog niet met zekerheid vastgesteld. Bijna precies een
jaar geleden, op 11 augustus, werd
er ook al fors huisgehouden bij het
winkelcentrum. Toen sneuvelden er
eveneens talloze grote winkelrui-

ten en was er veel schade. De vraag
rijst dan altijd wat het voor zin heeft
om dit te doen. Opgeschoten jongelui, tuig van de richel die met hun
tijd geen raad weten of ergens hun
zin in iets niet krijgen en dan maar
door het lint gaan? En mocht al bewezen worden dat zij dit op hun geweten hebben, wat voor straf krijgen ze dan? Bijna niets. Ze staan in
de meeste gevallen even snel weer
buiten het politiebureau als ze binnengebracht worden. “Laten opdraaien voor de schade en donder ze in een werkkamp”, laat een
van de getroffen ondernemers weten. Helemaal mee eens, maar dan
moet je ze wel eerst aanhouden en
met bewijs komen… Ook de meeste bezoekers van het winkelcentrum
die hun boodschappen komen doen
weten wel raad met de daders, zo
blijkt uit hun duidelijke bewoordingen. Niemand snapt wat het doel
van de zinloze vernielingen is en de
lage straffen al helemaal niet als de
daders worden gepakt.
Route
“Het is puur vandalisme en niemand
kan mij zeggen wat hiervan de achterliggende reden is”, zegt Joep Szejnoga van kapsalon Joepse aan
de Zijdelrij. Ook bij hem vloog een
steen door de ramen naar binnen.
“Alle gedupeerde winkeliers hebben
collectief aangifte gedaan. Een aardige schadepost. Hier en daar is ca-

meratoezicht in het winkelcentrum.
Het is te hopen dat men daarop de
daders kan herkennen. Maar die lopen natuurlijk ook vaak met een capuchonnetje of een petje op om niet
herkend te worden. Als pleister op
de wonde kregen we allemaal een
bloemetje van Delta Lloyd, de eigenaar van het winkelcentrum. Burgemeester Oudshoorn heeft de maandag daarna alle getroffen winkeliers
bezocht en een gesprek met hen
gehad. Haar belangstelling werd
zeer op prijs gesteld”, aldus Szejnoga die vanwege alle commotie
was vergeten de media op de hoogte te stellen van het voorval. Er waren overigens ook geen berichten
over het gebeuren te bespeuren op
de nieuwssite van de politie Amsterdam-Amstelland. Kennelijk niet belangrijk genoeg…
De vandalen hadden voor deze gelegenheid een ‘route’ gekozen die
liep vanaf Blokker, C1000, Zijdelrij
naar de bankgebouwen van ABNAMRO en Rabobank. Ook daar zijn
ramen ingegooid. Omwonenden bij
het winkelcentrum, zoals in de Anne
Franklaan en met name de senioren
in het aangrenzende appartementengebouw, maken zich ernstig zorgen over deze vorm van vandalisme.
Het is immers een vrijbrief om ook
maar eens de buurt onder de loep te
nemen als deze gestoorde lieden de
lol van vernielingen aan het winkelcentrum niet meer inzien en zich op
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andere doelen gaan richten. Iets dat
op voorhand vraagt om regelmatige surveillance met politiewagens
in de buurt. Dat wordt wat als over
anderhalf jaar het vernieuwde winkelcentrum zich gaat presenteren.
Voer voor vandalen om de boel weer
eens voor de zoveelste keer te verzieken! Buurtregisseur (wijkagent)
Jeroen van der Hoorn was niet bereikbaar voor commentaar.

Twee katten overleden
bij woningbrand
Uithoorn - Bij een woningbrand in
de Gasperiflat zijn vorige week dinsdag twee katten overleden. De bewoners van de woning op de tiende etage waren niet thuis. De brand
werd even na elf uur gemeld bij de
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meldkamer van de brandweer. Bij
de brand kwam veel rook vrij. De
woning is onbewoonbaar geraakt
door het vuur. Het team Brandonderzoek doet onderzoek naar het
ontstaan van de brand.

Spannende speurtocht
Libellebos groot succes
Uithoorn - Rond de dertig kinderen beleefden donderdag een heerlijke middag met een spannende
speurtocht in het Libellebos. Daarna
vermaakten ze zich nog opperbest
op het springkussen en de klimaap.
Donderdagmiddag 2 augustus kwamen zo’n dertig kinderen af op de
spannende speurtocht die buurtbeheer Zijdelwaard voor hen georganiseerd had. Vanaf half twee schreven de kinderen uit Zijdelwaard en
de Europarei zich in bij ’t Buurtnest.
Ondertussen hadden André, Alex,
Arnoud en Rob zich ergens in het
Libellebos verstopt. Om twee uur
vertrokken de kinderen in groepjes onder leiding van Joyce, Romy,
Mike en Karl om, na het oplossen
van een cryptische omschrijving, de
verstopten op te sporen. Bij de verstopplaatsen – tennisbanen, stapstenen, het grote veld en de kinderboerderij – kregen ze na het uitvoeren van een opdracht de aanwijzing

voor de volgende stopplaats. De
groep van Mike kwam binnen veertig minuten terug en werd daarmee
winnaar. Als beloning mochten zij
de schat zoeken. Toen deze gevonden was stond een ijskar de kinderen op te wachten. Na het ijsje bestormden de kinderen het springkussen en de klimaap. De rest van
de middag brachten ze door op deze twee attracties, alleen onderbroken door het halen van een ijsje of
wat drinken. Om half vijf lokte de
organisatie hen van het springkussen en uit de klimaap door ze een
zakje snoep voor te houden. Om vijf
uur was de rust bij ’t Buurtnest terug gekeerd.
Dinsdag 7 augustus is er opnieuw
een activiteit bij ’t Buurtnest. Inschrijven kan vanaf half twee en
om twee uur begint dit gratis evenement. Met de knetterende kermis
op vrijdag 10 augustus komt er een
eind aan deze activiteiten.

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: redactieuithoorn@meerbode.nl”. Per post naar: redactie Nieuwe
Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in Mijdrecht.
Vorige week ontvingen we deze foto:

Wat een vliegtuig !

Polderfeest weer een geweldig feest
De Kwakel - In de eerste dagen van
augustus vindt in De Kwakel traditiegetrouw het Polderfeest plaats.
En feest was het! Startend met een
BBQ op de woensdagavond tot de
familiedag op zondag. Daartussen vele activiteiten voor jong en

oud zoals de befaamde Polderloop
met dit jaar een recordaantal deelnemers van 950, optredens van o.a.
Dries Roelvink en Jan Lelieveld. En
natuurlijk op zaterdag traditiegetrouw de zeskamp, waarbij soms hilarisch uitgedoste teams tegen el-

kaar streden. Ook de weergoden
hadden het beste met de feestgangers voor, want in tegenstelling tot
de verwachtingen, zijn de meeste buien het dorp voorbij gegaan
en heeft de zon regelmatig geschenen. En dat maakte het natuurlijk

nog feestelijker! In deze krant vindt
u een prachtige pagina met een
beeldverslag van dit feest. Foto's op
deze pagina gemaakt door:
Paparazzi Media en Annemarieke
Verheij. Veel meer foto's zijn te bekijken op www.verheijfotografie.nl

Regio - Na op 1 augustus de grote drukte van vliegtuigliefhebbers bij de
Zwanenburgbaan te hebben getrotseerd, om zo een glimp op te vangen
van de Airbus A380, ’s werelds grootste passagiersvliegtuig, rustte ik even
lekker uit in de tuin. Gelukkig met mijn camera nog onder handbereik,
want bij vertrek kwam hij precies over ons huis! Een bijzondere gebeurtenis in het luchtruim boven Uithoorn!
Eric Weijers
Uithoorn

pagina 2

Nieuwe Meerbode - 8 augustus 2012

Mijmeringen

INFORMATIEF
COLOFON
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl,
nEs a/d amstEl
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl
advertentie-tarieven:
op aanvraag
redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
125e jaargang
oplagE: 14.300
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

DOkTERsDIENsTEN

APOTHEEk

DIERENHULP

‘Onze‘ school in Nepal (5):
schoolgeld

dierenambulance
tel: 06-53315557.

DIERENARTsEN

praktijk voor Eerstelijnspsychologie
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./fax: 0297-582706; 0644222810; psychoprakt@hetnet.nl;
www.psychoprakt.nl

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

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

bRANDwEER
& POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

Door Flavoring

ZOMERNACHTEN
Elke week kom ik na mijn sportavond laat thuis. Nu ben ik geen
nachtmens, hecht ik erg aan mijn uren slaap en toch kan ik intens
genieten van het ‘s nachts onderweg zijn.
Ik rij in mijn auto de bekende weg naar huis en onderweg kom ik nog
zoveel mensen tegen. Elke keer verwonder ik me weer over het aantal mensen dat ‘s nachts leeft, werkt en nog buiten actief kan zijn.
De vele vrachtwagens die langs komen denderen van en naar de
bloemenveiling toe. Een eenzame fietser die na een paar biertjes in
de kroeg naar huis gaat. De huizen waar nog lichten branden en
mensen nog wat televisie kijken of anderszins nog wakker zijn. Ik geniet ervan.
Nu het dan eindelijk zomer is, zijn er nog meer mensen in de avond
en nacht buiten te vinden. Na de eindexamens zag ik ineens groepjes
scholieren fietsen die naar of van een feestje kwamen, blij en uitgelaten dat ze de examenstress achter zich hadden gelaten.
En hoe zwoeler de zomeravond, hoe meer barbecuegeuren, wandelende of sportende mensen en spelende kinderen.
Van de week kwam ik net na middernacht thuis en zie ik dat mijn
achterbuurman nog het licht aan heeft en televisie zit te kijken. Ik
moet dan grinniken in mezelf en denk ‘ach, als de buurman nog wakker is, ben ik mooi op tijd’. Vervolgens loop ik de tuin in en kijk ik altijd
even omhoog om te zien of het helder is en ik de maan of wat sterren kan ontdekken.
De laatste keer dat ik dit deed, was dit het geval. Het was een prachtige hemel met flink wat sterren. Ik zat even op het tuinbankje en snoof
de heerlijke nachtgeur op van pas gemaaid gras, de regendruppels
die net waren gevallen, de lavendel en gewoon de zomer!

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

www.mEErbodE.nl

Schilderen voor de jeugd op
Buitenplaats Wester-Amstel
Regio - Ook dit jaar worden er in de
tuinen van de Buitenplaats WesterAmstel schildermiddagen voor kinderen georganiseerd. Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen van 7
tot 12 jaar, onder vakkundige begeleiding van Marianne Wagemaker,
een middag schilderen in de tuinen
van de Buitenplaats Wester-Amstel.
Kunstenares en docent kunsteducatie Marianne Wagemaker verzorgt al enige jaren, zeer succesvol,
het zomerschilderen voor kinderen
in de tuinen van de Buitenplaats
Wester-Amstel. Met fantasierijke
opdrachten en veel ruimte voor eigen originaliteit ontstaan onder Marianne’s begeleiding altijd weer ver-
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Als de school
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!

apotheek thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
apotheek boogaard Amstelplein 27
Uithoorn, tel. 0297-566886

PsyCHOLOgIsCHE
HULPvERLENINg

rassend mooie schilderwerken die
in een groepsexpositie op zondag 2
september worden geëxposeerd.
Het zomerschilderen is op woensdag en zaterdag van 12.00 uur tot
16.00 uur, de data zijn:
woensdag 22 augustus, zaterdag
25 augustus, woensdag 29 augustus en zaterdag 1 september.
Je kunt inschrijven voor alle middagen maar ook per keer. De kosten
zijn 15 euro per middag per kind.
Deelname aan alle schildermiddagen is 50 euro per kind. Om een
plekje te reserveren kun je contact
opnemen met Inge Kloosterman, tel.
020-4968281 of 0624873667, e-mail:
ikloosterman@zonnet.nl .

Samenwerking de ronde venen
Stichting Ontwikkelings
amenwerking de ronde venen
S
GRENZELOOS

INVESTEREN
GRENZELOOS
IN
ONDERWIJS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

dierenkliniek amstelplein
Amstelplein 3 Uithoorn,
tel. 0297-565989
dierenartsenpraktijk
Uithoorn-aalsmeer,
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn,
tel: 0297-560627. Behandeling na tel.
afspraak

Stichting Ontwikkelings

En dit gevoel is voor iedereen bereikbaar, gewoon thuis, dagelijks.
De een heeft het misschien overdag, ik dan weer nachts, maar als je
maar even bewust om je heen kijkt, dan is er zoveel om van te genieten. Maar wat thuis kan, kan zeker ook op het vakantieadres.
Dat laatste heeft een voordeel want als je ergens anders bent, is het
net of je veel beter oplet en meer ziet van je omgeving, juist omdat het
onbekend is. Dus hoop ik op fraaie zomernachten, mooie kampeerplekjes, prachtige vergezichten en een stralende sterrenhemel met
vallende sterren. En mocht ik dat niet zien, gelukkig heb ik dan nog
mijn zomernachten thuis om van te genieten.

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Zie ook op amstelveen.dierenbescherming.nl onder gevonden dieren als uw huisdier wordt vermist.
- Waverveen, omgeving Nessersluis: Kees, een zwarte poes met witte befje. Eén wit voetje en een voetje is korter dan de andere.
- Vinkeveen, Achterbos: cyperse ex-kater, Lang en dun, bultje bovenop zijn nek bij schouderbladen. Zijn roepnaam Dikkie Dik.
- Mijdrecht, omgeving N201: bruin cyperse poes met wit neusje en
witte voetjes.
- Mijdrecht, omgeving N201: grijs-cyperse gecastreerde kat.
- Mijdrecht, omgeving Molenland: zwarte kater met witte bef en witte vlek aan de linkerkant van zijn neus, hij is niet gecastreerd.
- Wilnis, omgeving Stationsweg: bruin -cyperse kater; hij heeft twee
witte achterpoten.
- De Hoef, omgeving Meredonkstraat: rood-witte kater met rood-witte ringen aan de staart.
Gevonden:
- Mijdrecht, Griffioen: grijze kat
- Uithoorn, t.h.v. Couperuslaan: rood-witte cyperse gestreepte kat.
- Vinkeveen, Herenweg: cyperse poes met wit.
- Uithoorn, Klaproos: cypers katje met witte bef en sokjes; dit katje
draagt een bandje van de dierenbescherming.

Behalve het bouwen van schoolklassen en het incidenteel financieren van een tijdelijke extra leerkracht of een training voor de
leerkrachten heeft OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen
ook de verplichting op zich genomen om kinderen die wees of
halfwees zijn te steunen met een bijdrage in het schoolgeld.
Bij de halfwezen gaat het vaak zo, dat de overblijvende ouder
naar het buitenland vertrekt – heel vaak India, maar ook naar een
van de golfstaten of Israel, Korea etc. - om daar werk te zoeken.
Zo’n ouder laat vaak nooit meer iets van zich horen terwijl er ook
geen adres van hem/haar bekend is.
Dat lijkt heel erg hard maar het ontbreekt die mensen eenvoudig
aan de middelen om contact met hun familie te houden.
Het achterblijvende kind wordt in huis genomen door buren of
familieleden die ook straatarm zijn. Zo’n kind wordt ingezet voor
huishoudelijk werk en gaat niet naar school.
Met behulp van het schoolgeldfonds van OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen krijgt zo’n kind alsnog de kans om naar
school te gaan en te leren lezen, schrijven en rekenen. Heel belangrijk!
Nel Bouwhuijzen
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CO L O F On
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
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:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan 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
maandag 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
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111

informatiecentrum
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15, Uithoorn,
Geopend op werkdagen van
13.00 tot 17.00 uur,
telefoonnummer: 0297 513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur
Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000
in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland
Radio ether: FM 88.9
Radio kabel: FM 89.9
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur

informatiecentrum
Dorpscentrum tijdelijk op
maandag dicht
n de vakantieperiode is het Informatiecentrum Dorpscentrum op maandag gesloten. Van 16 juli t/m 31 augustus is het centrum wel geopend op
dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur.
wat kunt u in informatiecentrum Dorpscentrum vinden?
In het Informatiecentrum Dorpscentrum aan de Dorpsstraat 15 is
uitgebreide informatie te vinden over de verschillende plannen met
dit gebied.
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Regels voor het uitlaten van een hond
binnen de gemeente uithoorn
In het hondenbeleid van de gemeente
Uithoorn is duidelijk beschreven in de
speciale hondenfolder en op de routekaart. De folder en routekaart kunt
u ophalen bij de receptie van het gemeentehuis of is te downloaden op ;
http://www.uithoorn.nl/Wonen_en_
wijken/Leefomgeving_en_buurten/
Hondenbeleid
wat kan wel en wat kan niet?
In Uithoorn moeten honden altijd aangelijnd zijn en ook moeten uitwerpselen worden opgeruimd. In de losloopgebieden en hondenroutes geldt hierop een uitzondering. Ook zijn op een

aantal plekken honden niet toegestaan zoals op speelvelden.
Losloopgebieden
Een hond mag uitsluitend loslopen van de
riem in de zogenaamde “losloopgebieden”. Deze zijn duidelijk aangegeven door
middel van groene bordjes. In deze
gebieden hoeven bovendien de uitwerpselen niet te worden opgeruimd.
hondenroutes
Honden moeten aangelijnd worden

uitgelaten op de “hondenroutes”, aangeduid met een speciaal
bordje. Daar kunnen
ze hun behoefte doen
in de groenstrook. In
de groenstrook hoeft
de hondenpoep niet
te worden opgeruimd, maar op de
verharde weg of stoep wel.

Kinderspeelvelden
Op elk speelveld en elke speelplaats
geldt een hondenverbod. Hier mag
een hond niet aanwezig zijn, ook al is
deze kort aangelijnd. Een speelplek

voor kinderen is duidelijk te herkennen aan de aanwezige speeltoestellen of het bord “speelveld” met als onderbord “dus geen honden”. Dit geld ook voor
een schoolplein.
Controle en boetes
Regels en verboden worden gecontroleerd. Wanneer
een overtreding wordt gesignaleerd,
wordt de hondenbezitter of hondenuitlater door de politie of gemeentesurveillant bekeurd.

in aanloop naar de tweede Kamer verkiezingen op 12 september 2012 kan er op verschillende manieren
bekendheid worden gegeven aan de politieke partijen die hieraan deelnemen.

Verkiezingsaanplakborden

De verkiezingsaanplakborden staan
vanaf heden op volgende vijf locaties:
- Zijdelweg tegenover de brandweerkazerne.
- Laan van Meerwijk 16 naast het gemeentehuis.
- Hoek Ringdijk/Anjerlaan in De Kwakel.
- Randhoornweg 31 bij oprijden van
het parkeerterrein Brede School.
- Winkelcentrum Zijdelwaardplein
(Hoek Zijdelwaardplein-Wiegerbruinlaan).

Deze borden bestaan uit een houten ondergrond waarop geplakt mag
worden. De gemeente Uithoorn heeft
geen afspraken gemaakt over de afmetingen van de posters die op deze borden mogen worden geplakt. De
posters mogen door de politieke partijen zelf op de borden worden bevestigd maar wij gaan ervan uit dat er rekening gehouden wordt met de posters van andere partijen.

Verkiezingen tweede Kamer
stemmen PeR BRieF
weGens BeROeP OF
weRKZAAmheDen
Buiten neDeRLAnD
De burgemeester van Uithoorn
maakt bekend dat het stemmen per
brief toegestaan is aan de kiesgerechtigde Nederlander, die op de
dag van de stemming (12 september
2012) wegens beroep of werkzaamheden (of wegens beroep of werkzaamheden van de echtgeno(o)t(e),
levensgezel of ouder) buiten Nederland verblijft.
wat te doen?
Voor het stemmen per brief wegens
beroep of werkzaamheden in het buitenland dient de kiezer uiterlijk 15
augustus 2012 een verzoekschrift in
bij de burgemeester van de gemeente waar de kiezer is geregistreerd.
Het hiertoe strekkende aanvraagformulier (model M 3) is kosteloos bij
het gemeentehuis, afdeling verkiezingen, verkrijgbaar.
De kiezer kan ook, in plaats van een
verzoekschrift in te dienen, na ontvangst van zijn stempas, tot en met
de dag van de stemming, zelf een andere kiezer machtigen voor hem te
stemmen, door zijn stempas aan die
kiezer over te dragen.
Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag van de
kandidaatstelling (31 juli 2012) in dezelfde gemeente staan ingeschreven
als de kiezer die de volmacht geeft.
De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met
zijn eigen stem, in de gemeente waar
hij staat ingeschreven, uitbrengen.
Een volmacht die verleend is door
overdracht van de stempas kan tot
het uitbrengen van een stem door de
gemachtigde door de volmachtgever
worden ingetrokken.
Een kiezer mag niet meer dan twee
aanwijzingen als gemachtigde aannemen. Nadere informatie wordt ver-

strekt door de afdeling/sector Burgerzaken van de gemeente.
meer info?
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de afdeling Burgerzaken.
stemmen Bij VOLmACht
De burgemeester van Uithoorn maakt
bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een
kiezer toegestaan is bij volmacht te
stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.
A. machtiging op schriftelijke
aanvraag
1. Op het gemeentehuis van deze
gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar de formulieren voor de verzoekschriften om bij volmacht te
mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 29 augustus 2012 door
de kiezer worden ingediend bij de
burgemeester van de gemeente,
waar hij op de dag van de kandidaatstelling (31 juli 2012) als kiezer is geregistreerd.
3. Hij, die zich bereid heeft verklaard
als gemachtigde op te treden,
moet op de dag van de kandidaatstelling (31 juli 2012) als kiezer zijn
geregistreerd.
4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Hij dient de volmachtstem tegelijk met zijn eigen
stem uit te brengen.
5. De volmachtgever is niet bevoegd
de volmacht in te trekken of in persoon aan de stemming deel te nemen.
B. machtiging door overdracht
van de stempas
1. De kiezer kan ook, in plaats van
een verzoekschrift in te dienen, na

Verkiezingsmarkt
De gemeente Uithoorn organiseert
in verband met de Tweede Kamer
verkiezingen op 12 september 2012
twee verkiezingsmarkten. Verschillende politieke partijen kunnen hier
gebruik van maken.

-

sage van het winkelcentrum Amstelplein te Uithoorn.
Zaterdag 8 september 2012 van
10.00 uur tot 13.00 uur in de passage van het winkelcentrum Zijdelwaard te Uithoorn

De verkiezingsmarkten vinden
plaats op;
- Vrijdag 7 september 2012 van
18.00 uur tot 21.00 uur in de pas-

ontvangst van zijn stempas, tot en
met de dag van de stemming, zelf
een andere kiezer machtigen voor
hem te stemmen, door zijn stempas aan die kiezer over te dragen.
2. Een op deze wijze aangewezen
gemachtigde moet op de dag van
de kandidaatstelling (31 juli 2012)
in dezelfde gemeente staan ingeschreven als de kiezer die de volmacht geeft.
3. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met
zijn eigen stem, in de gemeente
waar hij staat ingeschreven, uitbrengen.
4. Een volmacht die verleend is door
overdracht van de stempas kan
tot het uitbrengen van een stem
door de gemachtigde door de volmachtgever worden ingetrokken.
Een kiezer mag niet meer dan twee
aanwijzingen als gemachtigde aannemen.
meer info?
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de afdeling Burgerzaken.
stemmen in een AnDeRe
Gemeente met een
KeiZeRsPAs
De burgemeester van Uithoorn
maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van
de Tweede Kamer der Staten-Generaal een kiezer toegestaan is zijn
stem uit te brengen in een andere gemeente met een kiezerspas. Daarbij
gelden de volgende bepalingen.
A. schriftelijk verzoek
1. Bij het gemeentehuis van deze
gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar formulieren voor verzoekschriften om in een andere gemeente met een kiezerspas aan
de stemming te mogen deelnemen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk
op de veertiende dag voor de dag

van de stemming, dus uiterlijk op
29 augustus 2012, door de kiezer
worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar
hij op de dag van de kandidaatstelling (31 juli 2012) als kiezer is
geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd
indien aan de verzoeker is toegestaan bij volmacht te stemmen.
4. Bij inwilliging van het verzoek
wordt de beslissing gesteld op de
stempas, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.
B. mondeling verzoek
5. Na ontvangst van zijn stempas
kan de kiezer ook, in plaats van
een schriftelijk verzoek te doen,
zich onder overlegging van zijn
stempas vervoegen bij het gemeentehuis van de gemeente,
waar hij op de dag van de kandidaatstelling (31 juli 2012) als kiezer is geregistreerd, om deze te
doen omzetten in een kiezerspas.
Dit kan geschieden tot op de vijfde dag voor die van de stemming,
dus uiterlijk op 7 september 2012.
Een kiezer, die in het bezit is van een
kiezerspas, kan zich ter uitoefening
van zijn kiesrecht aanmelden in elk
stembureau in Nederland.
VeRVAnGenDe stemPAs
De burgemeester van Uithoorn
maakt het volgende bekend:
De termijn voor de afgifte van een
vervangende stempas met inachtneming van de kieswet hoofdstuk J, artikel J8 lid 3 is verlengd met één dag
tot en met 11 september 2012.
Plaats: Uithoorn, Datum: 26 juli
2012, De Burgemeester voornoemd,
mevr. drs. D.H. Oudshoorn-Tinga
meer info?
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de afdeling Burgerzaken.
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ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN
Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel? Laat
het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze vindt
u op onze website en de gemeentepagina in De Nieuwe Meerbode.
Meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender,
het aanvragen van een vergunning of melding.
- Gebruik voor aanmelding van uw activiteit of evenement op de evenementenkalender het aanmeldformulier op www.uithoorn.nl

1 en 2 sept. CREA Uithoorn is open van 13.00 tot 17.00 uur voor inschrijvingen. Er kan ook vrij gewerkt worden met zilversmeden en schilderen. Iedereen is welkom. Meer informatie op www.crea-uithoorn.com

8 sept.

Streekmarkt op het Amstelplein georganiseerd door PvdA/DUS.

9 sept.

Wielerronde Uithoorn van 08:00-17:30 u Locatie Oude Dorp,
Thamerdal

15 sept.

10.00 tot 11.30 uur: proeﬂes schilderen voor volwassenen in atelier De Penseelstreek, Potgieterlaan 16 te Uithoorn, tegen betaling van €5 materiaalkosten, vooraf opgeven via info@atelierpenseelstreek-uithoorn.nl of 0297540444

15 sept

15.00 tot 17.00 uur: aanmelden schildercursussen (volwassenen/kinderen) atelier De Penseelstreek, Potgieterlaan 16, Uithoorn; www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl of tel.0297540444

19 sept.

Start nieuwe cursussen atelier de Penseelstreek voor volwassenen en kinderen, www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl of
0297540444

19 sept.

Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, bij Aldi en Deen in
Legmeer, 9-13 uur. Contactpersoon: Rob Brink 06-20730223

Netwerkbijeenkomst Open Coffee Amstelland, 09:30-11:00 u Locatie Grand Cafe Plux Laagdrempelig netwerken met ondernemers uit de regio, Inschrijven is niet nodig en toegang is gratis.

20 sept.

Drakenbootrace 9:30-15:30 u, Locatie Amsteldijk Zuid 253

21 sept.

Bingoavond in kantine KDO in De Kwakel. Aanvang: 20.00 uur.

3 sept.

Vanaf deze datum elke maandag vrij klaverjassen in buurthuis
Ponderosa. 13.30-17.30 uur. Kosten: € 1,75.

21 sept.

Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 uur. Kosten:
€ 2.

22 sept.

Filmvoorstelling aan de Amstel 20:30-23:00 u

23 sept.

Harmonieorkest Kunst Na Arbeid (KNA) opent het culturele seizoen om 12.30 uur met een openluchtconcert voor de Thamerkerk.

30 sept.

SCAU presenteert om 14.30 uur in Thamerkerk de violiste Lisa Jacobs en pianiste Ksenia Kouzmenko. Zij spelen werk van
Brahms, Schumann, Britten en Bax.

30 sept.

CREA Uithoorn is open van 13.00 tot 17.00 uur voor inschrijvingen. Er kan ook vrij gewerkt worden met zilversmeden en schilderen. Iedereen is welkom. Meer informatie op www.crea-uithoorn.com

1 sept.

Meer informatie over de buurtbeheeracties:
Kijk ook op www.buurtbeheer.uithoorn.nl
De gemeente behoudt zich het recht voor om
activiteiten of evenementen niet te vermelden.

1 sept.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
8 aug.

Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, weekmarkt, Wilhelminakade, 9-13 uur. Contactpersoon: Rob Brink 06-20730233

12 aug

Excursie in het enge bos te De Kwakel. De start is om 14.00 uur
in de Cactuskwekerij Klein Mexico Drechtdijk 49..1424 RB De
Kwakel. tel:0297-764105.

22 aug

Bingo in het Buurtnest 13:15 tot 16:00 (iedere vierde woensdag
van de maand!) U hoeft zich hiervoor niet op te geven, iedereen
is van harte welkom! De zaal is open vanaf 13.15. De bingo start
om 13.45 en duurt ongeveer tot 16.00 uur. Bingokaartjes kosten
€0,50 per stuk.

2 sept.

3 sept.

08.00-18.00 uur. Sportpark Randhoorn: 3 Nationale KickbikeCup stepwedstrijden. Inschrijven via http://stepgroepuithoorn.nl/
events/steprace. Voor kinderen is een apart inschrijfformulier. Er
wordt gereden volgens de NAF reglementen www.autoped.nl/reglementen Meer informatie: Stepgroep Uithoorn, Erik Wolbers.
Mobiel: 06 292 778 27. Mail: steppen@stepgroepuithoorn.nl
Spelend Schilderen, Eye-openers Locatie Atelier de Rode
Draad, Prinses Margrietlaan 86 te Uithoorn Schilderworkshop
rond het thema waarnemen kosten: € 32,50, 3 workshops voor
€ 75,- Website: www.jokezonneveld.nl Overige bezoekersinformatie: telefoon: 020-6418680, info@jokezonneveld.nl
Tuin Bram de Groote geopend, Iedere eerste zondag van de
maand geopend van 13:00- 16:00 u Locatie: t/o Boterdijk 61, Uithoorn Kosten: geen, Info: tel. (0297) 568104

25 aug

Tropical Night Tropical Night in het Dorpscentrum en op de
Schans in Uithoorn.

5 sept.

Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, weekmarkt, Wilhelminakade, 9-13 uur. Contactpersoon: Rob Brink 06-20730233

29 aug

Kinderknutselmiddag 13:30-15:30 u Kinderboerderij de Olievaar, Anton Phlipsweg 10, Toegangsprijs: 2 euro per kind, info
540405

7 sept.

Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 uur. Kosten:
€ 2.

25, 28 aug. Atelier de Rode Draad, Prinses Margrietlaan 86. 3 workshops
1 sept.
rond het thema waarnemen. Kosten: € 75,-. Tel.: 020-6418680
info@jokezonneveld.nl
27 t/m
31 aug.

Speel Mee voor kinderen van 5 t/m 12 jaar. Nadere info: http://
www.speelmeeuithoorn.nl Voorinschrijving via de website tot 18
augustus: € 4,00 per dag.

1 t/m 4 sept Kermis Locatie Evenemententerrein De Kwakel
www.polderfeest.nl/category/kermis

Activiteiten binnen Uithoorn/De
Kwakel aanmelden vanaf september
Op onze evenementenkalender vindt
u een diversiteit aan activiteiten en
evenementen. Heeft u activiteiten
of evenementen gepland voor de
maand september? Meld deze dan
nu al aan. Evenementen of activiteiten die buiten Uithoorn en De Kwakel
plaatsvinden worden niet geplaatst
op de evenementenkalender.

of activiteit te kunnen beoordelen en
plaatsen, willen wij de aanmeldingen
graag gespreid ontvangen. Zo heeft
u meer kans dat uw activiteit of evenement tijdig op de Gemeentepagina
en website wordt geplaatst. Houd er
bij aanmelding rekening mee dat in
de zomermaanden de Gemeentepagina tweewekelijks verschijnt.

In september beginnen diverse instellingen, verenigingen, stichtingen
met een nieuw aanbod aan sportieve
of culturele activiteiten. Team Communicatie ontvangt eind augustus,
begin september binnen een korte
periode een grote hoeveelheid nieuwe aanmeldingen voor de evenementenkalender. Om elk evenement

Vergunning of melding nodig?
Heeft u eerst gecontroleerd of een
vergunning of melding nodig is voor
het houden van de activiteit of het
evenement? Dan kunt u zich aanmelden via het online formulier op onze website www.uithoorn.nl/evenementen Hier kunt u alle informatie en
voorwaarden nog eens doorlezen.

nen/kinderen) in atelier De Penseelstreek, Potgieterlaan 16, Uithoorn; www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl of tel.0297540444

8 en 9 sept. CREA Uithoorn is open van 13.00 tot 17.00 uur voor inschrijvingen. Er kan ook vrij gewerkt worden met zilversmeden en schilderen. Iedereen is welkom. Meer informatie op www.crea-uithoorn.com
8 sept.

10.00 tot 11.30 uur proeﬂes schilderen voor volwassenen in atelier De Penseelstreek, Potgieterlaan 16, Uithoorn: tegen betaling
van € 5 materiaalkosten. Vooraf opgeven via info@atelier-penseelstreek-uithoorn.nl of 0297540444.

8 sept.

15.00 tot 17.00 uur: aanmelden schildercursussen (volwasse-

WERK IN
UITVOERING

RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN PRINS BERNHARDLAAN

Maandag 20 augustus wordt begonnen met rioleringswerkzaamheden in de Prins Bernhardlaan. Tijdens de werkzaamheden is de straat
eerst afgesloten voor alle verkeer tussen de Prinses Irenelaan en de
Koningin Julianalaan. Daarna wordt straat vanaf de Koningin Julianalaan tot de Stationsstraat afgesloten. De rotonde Thamerlaan/Prinses
Christinalaan/Prinses Irenelaan blijft open voor alle verkeer.
Verkeer vanaf de N201 wordt omgeleid via de Admiraal Tromplaan
naar de Stationsstraat. Verkeer richting de N201 rijdt, net als nu, via
de Thamerlaan en de rotonde. In een aantal straten wordt het eenrichtingsverkeer tijdelijk opgeheven op het moment dat ter hoogte
van deze straten aan de Prins Bernhardlaan wordt gewerkt. Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden half november afgerond.

Evenementen vanaf oktober 2012 staan op www.uithoorn.nl

Nota bodembeheer ter inzage
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een Nota bodembeheer met bijbehorende bodemkwaliteitskaart voorbereid.
Wat staat in de nota?
De nota beschrijft de regels die gelden met betrekking tot grondverzet
in de regio Amstelland en de Meerlanden, waar de gemeente Uithoorn
ook onder valt. De nota geeft antwoord op o.a. vraag: waar mag ik
in Uithoorn welke kwaliteit grond en
baggerspecie toepassen?
De in regionaal verband opgestelde nota draagt onder andere bij aan
meer hergebruiksmogelijkheden
voor grondverzet in de regio, zonder hoge onderzoekskosten. Unifor-

miteit in regels bij grondverzet biedt
duidelijkheid.
Ter inzage
Alvorens de gemeenteraad voor
te stellen de betreffende Nota bodembeheer met bijbehorende bodemkwaliteitskaart vast te stellen, krijgt iedereen van 1 augustus 2012 tot en met 12 september
2012 gelegenheid zijn zienswijze
(bij voorkeur schriftelijk) bij het college van burgemeester en wethouders in te dienen. Als u mondeling
uw zienswijze kenbaar wilt maken
moet u hiervoor een afspraak maken. De nota en de kaart liggen ter
inzage in het gemeentehuis en in de
bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1.

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 en de
openbare bibliotheek kunt u vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden
gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij
burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.

Bezwaren
Op grond van de Alge-

mene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk worden ingediend
bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van de termijn al
kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet
worden gemaakt).

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.

TER INZAGE

Permanent:
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn
2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de
tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrechten 2011.
Tijdelijk:
- Verkeersbesluit “Film aan de Amstel” 22 september 2012. Ter inzage van 4 juli
t/m 15 augustus 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Besluit tot opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang naar de woning Thamerweg 61 te Uithoorn. Ter inzage van 11 juli t/m 22
augustus 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang van de woning
Mgr. Noordmanlaan 54 te De Kwakel. Ter inzage van 18 juli t/m 29 augustus
2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

Vervolg zie volgende pagina.
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o f f i ci ë l e m ed ed el in gen en be k e n d ma k in ge n
ingediende aanVragen omgeVingSVergunning

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
de kwakel
- Bezworen Kerf 17, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
overkapping aan de zijkant van de woning. Ontvangen 31 juli 2012

de legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- In het Midden 87, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
schutting. Ontvangen 30 juli 2012.
- Sportlaan 66, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een serre. Ontvangen 20 juli 2012.
- Vogellaan 110, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 31 juli 2012
meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grauwe Gans 25, aanvraag omgevingsvergunning voor het dichtzetten van het
bestaande balkon op de tweede verdieping. Ontvangen 20 juli 2012.

thamerdal
- Kuyperlaan 19, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde en het wijzigen van een kozijn in de voorgevel. Ontvangen 19 juli 2012

Zijdelwaard (Europarei)
Joost van den Vondellaan 32, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning. Ontvangen 26 juli 2012.
Brederolaan 40, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 30 juli 2012
ingetrokken omgeVingSVergunning

dorpscentrum
- Amstelplein 19, intrekken omgevingsvergunning voor het verplaatsen van de
entree van Modehuis Blok.

aanVragen omgeVingSVergunning buiten behandeling
geSteld

de kwakel
- Bezworen Kerf 17, aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld voor het plaatsen van een terreinoverkapping. Bezwaar: t/m 4 september 2012.
Verleende (omgeVingS-)Vergunningen
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
de kwakel
- Vuurlijn 19, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schermhal. Bezwaar: t/m 29 augustus 2012.

de legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- Melde 11 t/m 84 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanpassen van de entree van het appartementencomplex. Bezwaar: t/m 13 september 2012.
dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 13, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 29 augustus 2012.

Zijdelwaard (Europarei)
- Herman Gorterhof 98, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een carport. Bezwaar: t/m 10 september 2012.
- Staringlaan 25, omgevingsvergunning voor het plaatsen van 2 dakkapellen.
Bezwaar: t/m 13 september 2012.
- Arthur van Schendellaan 59, Vergunning aan Buurtbeheer Zijdelwaard voor
het organiseren van 4 activiteiten voor de jeugd op 30 juli, 2, 7 en 10 augustus
2012. Bezwaar t/m 3 september 2012
- Arthur van Schendellaan 100a. Vergunning aan Stichting Speel Mee Uithoorn
voor het organiseren van de Speel Mee week van 27 t/m 30 augustus 2012.
Bezwaar t/m 3 september 2012
meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Vergunning aan Stichting Streekmarkt Uithoorn aan de Amstel voor het orga-

-

niseren van de streekmarkt op 8 september 2012. Bezwaar t/m 10 september
2012
Amstelplein 19, Vergunning aan Modehuis Blok B.V. voor het plaatsen van
voorwerpen op of aan de weg van 6 t/m 20 augustus 2012. Bezwaar t/m 14
september 2012
bekendmaking openbare Vergaderingen welStandScommiSSie.

Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.

Zomerdienstregeling
gemeentepagina
Net als in voorgaande jaren zal de gemeentepagina tijdens de zomervakantie van de scholen niet wekelijks, maar om de week gepubliceerd worden. Deze regeling gaat in per 26 juli en duurt tot 3 september 2012. De gemeentepagina verschijnt na 25 juli weer op 8 en 22 augustus. En dus niet op 1, 15 en 29 augustus. Vanaf 5 september verschijnt de gemeentepagina weer wekelijks (dus 5 september, 12 september enz.).

www.uithoorn.nl
Heeft u een afvalcontainer nodig.
Wilt u zelf uw afval komen brengen.
Of een opslagcontainer huren.
Heeft u een sloop- of opruimklus.

Bel dan 0297-241613
Voor onze scherpe tarieven.
Ook kopen wij materialen in.
Zoals ijzer-metalen-plastic-papier-oude accu-elektronica en kabelafval.
Bel dan: De Dukdalf Transport B.V.
Achter de Kringloop winkel
* Gevraagd:
Steun Afrika
Koelkast, tv, audio app.
Gratis gehaald.
Tel: 06-43098257
Gevraagd:
400 steenstrips.
Tel. 06-10029695

Te koop:
Muurkluisje (ook voor caravan of boot), afm. 22 x 11 x
11, €20,-. Tel. 0297-283036
Te koop:
Caravanspiegels, vr.pr.
€30,-, 6 eiermatrasjes p.st.
€5,-. Tel. 0297-562710

Constructieweg 22, 3641 SB Mijdrecht
Tel.: 0297-241613

Te koop:
Infrarood cabine, red ceder hoekmodel, 230 volt stekker, z.g.a.n., vr.pr. €400,. Tel. 0297-283985
Te koop:
Herenfiets Ideal, i.g.st., met 21
versn. €70,-. Tel. 0297-285032

* Te koop:
Op www.globalwatchtime.nl
vindt u mooie kwaliteitshorloges voor zeer scherpe prijzen. Uw horloge wordt geleverd in een luxe showbox,
geen verzendkosten. Bezoek de site vol dames-, heren-, sport- en ringhorloges.

hoveniersbedrijf
E. Buskermolen bv
Tuinaanleg en onderhoud | Ontwerp en sierbestrating

www.buskermolenhoveniers.nl
Aalsmeerderweg 98C | 1432 CT Aalsmeer | Tel. 0297-366940

Voku sinds 1985 dé

UNIEKE D
AK
mmeettoonnzzicicht KAPELLEN
htbbaarree aair
rco

SERRES & KOZIJNEN



dealer in uw regio

Showroo

m Mijdre

cht is de

ZOM
15% KORTIN ERACTIE!
G op alle ku
nsts
gehele z

omer ge

opend!

tstof kozijnen

Amstelveen • Zetterij 1
• 0297-284970
Mijdrecht • Communicatieweg 4 • www.voku.nl

Aluminium & Kunststof kozijnen  Carports  Dakkapellen  Dakramen  Deuren  Deurluifels
Horren  Schuifpuien  Serres-lichtstraten  Terrasoverkappingen - schuifbare & vaste

Garagedeuren  Gevelbekleding
 Uitbouwen  Windschermen



*Gevraagd:
Bik speelgoed van vóór 1960.
Auto’s, schepen, treinen en
motorrijders e.a. oud mechanisch speelgoed. Defect geen
bezwaar.
Tel: 0297-778469
*Gevraagd:
45 Toeren grammofoonpl. van
pop, beat muziek uit de jaren 50
en 60 voor onze jukebox.
Tel: 06-12946730
*Gevraagd:
Mooi herenhorloge uit jaren
50-60 of ouder Tel:
0297-778469
*Gevraagd:
Heeft u karton of oud papier,
inleveren kan achter Oosteinderweg 204. Ingang Mach.weg
op de Hoge dijk.
Tel: 06-51094994
*Te koop:
12 Grote schijnwerpers, 4
kleine schijnwerpers. 17 Beklede stoelen en 4 ronde tafels met 1 poot in midden ø
1.20 mtr. Tel. 06-51094994
*Aangeboden:
Rijksgedipl. horloge en
klokkenmaker Uithoorn. Tel. 0297-564845
*Aangeboden:
Zwarte kater ±6 jr zoekt ivm
verhuizing een nieuw huis met
lekkere tuin. Kan niet wennen
op de flat. Is rustig en lief en zit
graag bij je. Tel. 06-20029197
*Gevraagd:
DE NIEUWE MEERBODE
bestaat volgend jaar 125 jaar.
Heeft u nog oude foto’s van het
personeel en/of oude kranten.
Neem even contact op via:
redactieaalsmeer@meerbode.nl
* Aangeboden
Ervaren rijksgediplomeerde horlogemaker.
Reparatieplaatst voor
mechanische uurwerken.
Uithoorn: 0297-564845
*Te koop:
Grote of kleine partijen oude
schoolstoelen of stapelstoelen
kantine, kantoor of kerkstoelen, we komen de spullen zelf
bij u ophalen dus twijfel niet
en waag er een belletje aan.
Wij betalen u contant.
Tel: 06-10893672
*Gevraagd:
Oude antieke meubels en/
of inboedels. Stuur uw foto’s
naar info@burbriantiek.nl
dan mailen wij u terug of
het wat voor ons kan zijn.
Bij interesse komen we het betalen en ophalen.
Tel: 06-10893672
*Gevraagd:
Ant. stoommachine en treinen.
Tel. 0297-778469
Te koop:
Magnetron, i.G.S. € 15,-. Grill/
tosti apparaat €7,50. Cd-videorecorder als nieuw €
12,50. Tel. 0297-283445

* Aangeboden:
Burbri Antiek. 1000 m2 antiek en curiosa. Eigen imp.;
rechtstr. naar particulier. Oosteinderweg 201a, Aalsmeer.
Tel: 0297-320058/326413
* Aangeboden:
Stucadoor nodig?
Voor vrijblijvende prijsopgave:
Bel. 06-53332372

* Te koop:
Voor de echte fans!
Geborduurde kussens van Elvis, Laurel & Hardy. Voor de kinderkamer: klokken van Cars,
Winnie the Pooh. Ook exclusieve kraamcadeaus en kaarten.
Tel: 0297-265126
* Ook op zoek naar oud-klasgenoten: www.schoolbank.nl

Te koop:
Bo-bike achterzitje, zwart incl. Kussentje 30,-. Tel. 06-10852924
Te koop:
Jongensfiets giant 50e Philips oude buizenradio 40e
sportfiets 40e surround receiver 45e diverse gew. Gat
25mm Tel. 0297-521651

Lekker & voordelig
geldig 10 & 11 augustus

Notenkarameltaartje
Een taartje met verschillende
gebrande noten op een
laagje karamelspijs

4,95

Ronde Suisse
Een lekker zomers
koffiebroodje

0,80

www.hullemanbroodenbanket.nl
Aalsmeer
Uithoorn
Amstelveen
Amsterdam

Ophelialaan 111
Zijdelwaardplein 67
Westwijkplein 62-68
Hageland 104-105

Tel. 0297-324530
Tel. 0297-565275
Tel. 020-4417917
Tel. 020-6176512

http://twitter.com/hullemanbakker
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NATUUR
DICHTBIJ
HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een
column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN),
afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”
IVN meldpunt natuurwaarnemingen:
Telefoon 0297-563813

Het is een zoogdier en het vliegt!
Op een mooie zomeravond zit ik, tevreden nippend aan mijn Duveltje, in de schemering te
kijken naar het gedwarrel van de vleermuizen
achter in mijn tuin. Ineens realiseer ik me dat ik
eigenlijk naar iets heel bijzonders zit te kijken.
Het is tenslotte de enige zoogdierensoort ter
wereld die kan vliegen! Natuurlijk, je hebt zoogdieren die kunnen zweven en misschien op
thermiek zelfs wat aan hoogte kunnen winnen.
Maar dit kleine beestje behoort tot de enige
zoogdiersoort die op eigen kracht kan vliegen.
Veel mensen vinden ze griezelig en krijgen
visioenen van vampiers. Maar als u een hekel
hebt aan muggen dan is de vleermuis uw beste
vriend. Nederlandse vleermuizen leven vrijwel
uitsluitend van insecten en één watervleermuis
kan in het lente- en zomerseizoen ruim 40.000
muggen voor u wegwerken.
Nu is het vrijwel ondoenlijk, zeker voor een
leek als ik, om op het oog te bepalen welke
vleermuis ik zie rondfladderen, maar een collega IVN-er met een bat-detector brengt uitkomst. Deze detector registreert het geluid dat
de vleermuis uitzendt om zich te oriënteren en
daarmee kom ik erachter welke soort het is. Het
blijkt een dwergvleermuis te zijn die het leven
van de muggen in mijn tuin onveilig maakt (hier
op een prachtige foto van Marcel Klootwijk,
www.natuurfotozeeland.nl). Nog steeds een
bijzonder beestje maar wel de meest voorkomende soort in Nederland.
Er zijn vleermuizensoorten, zoals de ook in ons
land voorkomende Rosse vleermuis, die net als

Energieweg 107
3641 RT Mijdrecht,
derondevenen.seniorweb.nl
seniorwebdrv@gmail.com

vogels trekken om te overwinteren. Overigens
doen vooral de vrouwtjes dit. De mannetjes, lui
als ze nu eenmaal zijn, bivakkeren ergens langs
de trekroute of op de overwinterplaats om daar
de langskomende vrouwtjes te bevruchten. Het
zaad van de mannetjes blijft lang levensvatbaar zodat maanden later, bij de eisprong van
het vrouwtje, de bevruchting pas plaatsvindt.
Een Rosse vleermuis uit bijvoorbeeld het verre
Noordoosten van Europa kan een trek hebben
van wel 1500 km, alhoewel de gemiddelde
afstand onder de 1000 km ligt.
De dwergvleermuis waar ik naar zit te kijken,
weegt tussen de 4 en 8 gram, heeft een vleugelspanwijdte van 18 tot 24 cm en zal niet al te
oud zijn. Er schijnen er te zijn die wel zestien jaar
oud worden, maar het gemiddelde exemplaar
legt al na zo’n 2½ jaar het loodje. Gelukkig kan
zij zich al na een jaar voortplanten. Als insecteneter, met een overvloed aan voedsel in de
zomer maar hongersnood in de winter, moet
hij kiezen tussen trekken naar het zuiden of in
winterslaap gaan en zijn lichaamstemperatuur
flink te laten zakken. De dwergvleermuis doet
het laatste, bijvoorbeeld in de spouwmuur van
aangenaam verwarmde huizen. Over Natuur
dicht bij Huis gesproken!
Sep Van de Voort, natuurgids,
(Ook IVN-natuurgids worden? In 2013 start
er weer een natuurgidsenopleiding! Zie de
website www.ivn.nl/derondevenen@uithoorn
voor meer informatie.)

Steeds meer senioren aan de computer
Regio - Het ziet er naar uit dat steeds meer senioren
in onze omgeving de weg naar de computer thuis
hebben gevonden. Is het niet om op internet te kijken wat er in de wereld allemaal te koop is, dan is
het wel om te e-mailen. Maar met die computer thuis
kun je nog veel meer. De vraag is alleen: “Wat dan
wel en waar leer ik dat ding te bedienen?”
Wat is een muis en hoe werk ik je mee. Wat is klikken en slepen en wanneer doe je dat. Hoe gaat dat
bij een laptop waar geen muis aan vast zit. En met
dat tablet waar je alles met je vinger moet doen.
Hoe haal ik iets moois van internet om dat vast te
leggen. Hoe werkt een toetsenbord, hoe kan ik een
brief tikken, (vakantie)foto’s opslaan en bewerken,
muziek downloaden, spelletjes spelen, filmpjes
bekijken, CD’tjes draaien, ingekomen en uitgestuurde emailtjes vastleggen en niet te vergeten mijn
favoriete websites snel laten opstarten. Steeds maar
weer die vraag: Hoe doe ik dat.

Cursussen
Het hele jaar door organiseert SeniorWeb De Ronde
Venen daartoe cursussen. De opzet is de angst
voor de computer weg te nemen en dat doen we
in Mijdrecht, in Abcoude en in Uithoorn. Afgezien
van die cursussen houden we elke dinsdag- en donderdagmorgen in het leercentrum in Mijdrecht aan
de Energieweg 107 open huis. Iedereen, die thuis
problemen heeft met de computer of de laptop en
vragen heeft over tablets (de Ipad van Apple of de
Android van Google en straks de Surface van Microsoft) kan dan langs komen om geholpen te worden die problemen op te lossen en kan dan ook een
gemiste les inhalen. Werk genoeg, we vervelen ons
geen moment. SeniorWeb De Ronde Venen is een
volkomen onafhankelijke stichting, werkt zonder
enig winstoogmerk en krijgt geen cent subsidie. Allemaal puur vrijwilligerswerk! We doen dit al weer
ruim 12 jaar en hebben in die tijd kennisgemaakt met
zeker zo’n 3000 senioren. Sinds kort zijn we, dank zij
een grote gift, mobiel geworden en kunnen overal
in de omgeving, waar ruimte te huur is, computerles
geven. Zoals nu in Abcoude en Uithoorn, want voor
veel senioren daar is de afstand naar en van het leercentrum in Mijdrecht net iets te veel van het goede.
Voor aanmeldingen en inlichtingen kunt u altijd bellen. Liefst op dinsdag- of donderdagmorgen, want
dan zijn we altijd aanwezig op 0297-272720. Zo niet,
dan kunt u inspreken. Wij bellen dan terug. Geldt ook
voor vrijwilligers, woonachtig in Uithoorn, die zich bij
ons willen aansluiten als docent of gastvrouw.

ONS LESPROGRAMMA
MIJDRECHT NAJAAR 2012

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Zaterdag 18 augustus open dag

Nieuw cursusprogramma bij
Stichting ‘Paraplu’ in Wilnis
Regio - Stichting ‘Paraplu’ organiseert zaterdag 18 augustus van
10.00 tot 12.30 uur haar jaarlijkse open dag, om belangstellenden
te informeren over het nieuwe activiteitenseizoen dat begin september begint. Voor Stichting ‘Paraplu’ is het al weer het 32e jaar en
zij presenteert een nieuw programma voor het seizoen 2012-2013, een
vernieuwde, moderne website en
een de mogelijkheid om on-line in
te schrijven.
Open Dag
Zoals gebruikelijk wil Stichting ‘Paraplu’ zich presenteren en alle belangstellenden informeren tijdens
haar jaarlijkse open dag die dit jaar
zal plaatsvinden volgende week zaterdag 18 augustus van 10.00 tot
12.30 uur. Op die dag zijn alle docenten van de te organiseren cursussen en activiteiten aanwezig om
iedereen nader te informeren en op
alle vragen antwoord te geven.
Natuurlijk is het op die dag ook mogelijk om zich meteen voor een cursus of activiteit in te schrijven.
Nieuw programma
Voor het nieuwe activiteitenseizoen
2012-2013 dat in september 2011
begint heeft de Stichting weer een
keur aan cursussen, workshops,
ontspanningsactiviteiten en dagtochten voorbereid.
Natuurlijk zijn er weer vele cursussen en workshops opgenomen zoals: Nederlands voor anderstaligen,
gezellige creatieve middag voor dames, hoe haal ik mijn recht, esthetica, literatuur, expressionisme, kredietcrisis, familiefeesten organiseren, liefdestaal, plantaardige vormgeving, make-up rijpere huid, digitale foto’s beheren en verwerken,
diavoorstelling maken, weblog ma-

ken, netwerken, kennismaken met
sociale media, digitale camera, internetten en e-mailen, stamboomonderzoek, filosofie, tuin- en plantkunde, communicatietraining, diverse spirituele cursussen (Reiki, Meditatie, Tarot, Quantum Touch, Mandalatekenen) en workshops zoals
portret- en modeltekenen, powertex, Kerstdecoratie, klussen.
Naast het vele nieuwe zijn uiteraard
de bestaande populaire activiteiten
behouden zoals biljarten, bridgen,
bridgecursussen, mondharmonica,
dansen voor paren en line-dance,
yoga, klaverjassen, kaarten maken,
computercursussen voor beginners,
vele creatieve cursussen tekenen,
schilderen, aquarelleren, quilten en
patchwork, knippen en naaicursus, taalcursussen voor beginners
en gevorderden (Engels, Frans, Italiaans, Spaans).
Tenslotte staat er weer een aantal interessante en culturele dagtochten op het programma: Rondje Noord-Holland, Kerstmarkt Dordrecht, Bezoek aan Hattem en het
Bakkerijmuseum.
Website
De Stichting ‘Paraplu’ heeft een
website met moderne en frisse
kleuren, strakke lettertypes en een
oogstrelend design waarvan belangstellenden ook inter-actief gebruik kunnen maken. De site heeft 8
hoofdrubrieken met informatie over
de Stichting, over het jaarprogramma, inschrijfmogelijkheden inclusief
inschrijfformulier en online inschrijven, een contactformulier en een
overzicht van de jaarlijkse sponsors.
De website is te bereiken via: www.
stichtingparaplu.nl .
Online inschrijven
Ook voor het komende activiteiten-

seizoen biedt de website de interactieve mogelijkheid om een cursus of
activiteit uit te zoeken én zich meteen online aan te melden door het
invullen van een digitaal inschrijfformulier en dit rechtstreeks te verzenden naar het administratiepro-

Kennismaken met de computer, laptop of tablet
Een gratis les van twee uur op donderdagmiddag 4 oktober. Vooraf aanmelden is niet nodig,
gramma van de Stichting ‘Paraplu’.
Deze manier van inschrijven is mogelijk via www.stichtingparaplu.nl/
inschrijvencursussen.
Alle informatie over de cursussen,
workshops, activiteiten en dagtochten is te vinden in het programmaboekje, dat op diverse manieren geraadpleegd kan worden:
Afhalen:
Elke donderdagmiddag,
Pieter Joostenlaan 28, Wilnis
Bestellen:
Telefonisch: 0297-283908, of via email: info@stichtingparaplu.nl
Downloaden:
www.stichtingparaplu.nl
Of: u bezoekt de Open Inschrijfdag.

maar vol=vol
Basiscursus Windows 7
Acht donderdagmiddagen te beginnen 1 november en acht vrijdagochtenden te beginnen
2 november.
Internet en E-mail
Acht vrijdagochtenden te beginnen 31 augustus.
Deze cursus is voor gevorderden en gaat diep in
op alle mogelijkheden en instellingen van Internet Explorer versie 8 en Windows Live Mail versie
2011.
Opfriscursus voor gevorderden
Vier donderdagmiddagen te beginnen op 4 oktober. Voor details, zie bij opfriscursus Mijdrecht.
Alle lessen in Abcoude worden dit najaar gegeven bij Tympaan Dorpszicht 22a ’s morgens van
10 tot 12 en ’s middags van 2 tot 4.

ONS LESPROGRAMMA
UITHOORN NAJAAR 2012
Kennismaken met de computer, laptop of tablet
Een gratis les van twee uur op donderdagmiddag 15 november. Vooraf aanmelden is niet nodig, maar vol=vol
Basiscursus Windows 7
Acht maandagmiddagen te beginnen op 3 september, acht donderdagmiddagen te beginnen
6 september en acht donderdagmiddagen te beginnen 13 december.
Starten met E-mail en Internet
Vier maandagmiddagen te beginnen 5 november.
Een eenvoudige cursus bedoeld voor beginners.
Opfriscursus voor gevorderden
Vier dinsdagmiddagen te beginnen op 2 oktober.
Voor details, zie bij opfriscursus Mijdrecht.
Fotobewerken gebaseerd op Picasa
Acht maandagmiddagen te beginnen 10 december.
Alle lessen in Uithoorn worden dit najaar gegeven in Het Buurtnest aan de Arthur van Schendellaan ’s middags van 2 tot 4.
Aanmeldingen en inlichtingen:
Geldt voor de reguliere cursussen. Graag elke dinsdag- of donderdagochtend telefonisch tussen 10.00
en 12.00 uur naar 0297- 272720 of per e-mail op seniorwebdrv@gmail.com
U kunt op die ochtenden ook langskomen op het
leercentrum aan de Energieweg 107 in Mijdrecht.
Surf ook eens naar de website: http://derondevenen.
seniorweb.nl.

Zomermarkt rondom R.K.
kerk in Vinkeveen
Vinkeveen – Komende zaterdag
11 augustus van 10.00 tot 16.00 uur
is er weer de jaarlijkse rommel- en
boekenmarkt rondom de R.-K. kerk.
Er is ook dit jaar weer een groot
aantal snuisterijen, spulletjes uit oudere inboedels, elektrische apparaten, gereedschappen, speelgoed,
etc. binnengebracht. Al deze attributen zijn uitgestald op het kerkplein aan de Kerklaan. Ook zo’n vijfduizend tweedehandsboeken en
honderden LP’s en CD’s worden die
dag voor een zacht prijsje en voor
de hopelijk gretige koper in de kerk
uitgestald. Te vermelden is het aan-

bod van een prachtige serie van
zo’n vijftig gebonden jaargangen,
vanaf 1936, van de Katholieke Illustratie. Hiernaast is er ook gedacht
aan de inwendige mens door middel
van een poffertjeskraam en de bijhorende drankjes. Tevens is ook de
kerk te bezichtigen. Indrukwekkend
is de fototentoonstelling van de restauratie van de toren. De activiteiten in de kerk zullen begeleid worden door de prachtige klanken van
het Wander Beekes orgel.
De opbrengst van deze markt is bestemd voor de restauratie van de
kerktoren.

Grote barbecue op plein
van Antoniuskerk
in De Hoef
De Hoef - De Stichting Vrienden Antoniuskerk in De Hoef
organiseert op zondag 19 augustus alweer voor de zesde keer een barbecue op het
kerkplein.
Aangezien het vorig jaar een
grandioos succes was, zal er
ook dit jaar weer een jeu de
boules worden gespeeld.
Hierbij kan men een heuse beker winnen als beste jeu de
boule speler van De Hoef.
Natuurlijk kunt u ook weer
sjoelen op de grote sjoelbak.
Deze gezellige middag begint
om 14.00 uur en rond 15.30 uur
zal op het kerkplein de barbecue worden aangestoken.
Voor deze barbecue kan men
zich opgeven bij de commissieleden.

In De Hoef komen zij bij de
mensen langs de deur. Mensen buiten De Hoef kunnen
zich telefonisch opgeven bij
Tiny Róling: tel. 593292, Gerda van Blokland: tel. 593253 of
Hen Kandelaar: tel. 593532.
De kosten voor de barbecue
bedragen 25 euro voor volwassenen, voor kinderen t/m
12 jaar is de barbecue gratis
en kinderen van 12 tot 16 jaar
betalen 10 euro.
Ook zijn er verschillende kinderattracties aanwezig zoals
een springkussen, skippybal
en een sjoelbak.
Stichting Vrienden Antoniuskerk hoopt dat er op deze middag veel mensen zullen komen
om elkaar weer eens gezellig
te ontmoeten en daardoor ook
een bijdrage leveren voor het
behoud van de kerk.

Computercursussen in
Wijksteunpunt in Uithoorn
Uithoorn - In de laatste week van
september/eerste week oktober
start er weer een nieuwe serie computercursussen voor beginners en
gevorderden. Er zijn op verschillende dagen nog enkele plaatsen vrij.
Alle computercursussen worden
gegeven in het Wijksteunpunt Vita
aan Bilderdijkhof 1 in Uithoorn.
Basiscursus computergebruik voor
beginners: 10 lessen van twee uur;
Computergebruik voor gevorderden: 6 lessen van twee uur; Laatstgenoemde cursus is een vervolgcursus maar is ook geschikt voor mensen met al enige ervaring.

Nieuw
Bijscholingscursussen, voor mensen
met weinig ervaring en/of vergeten
kennis met betrekking tot het computergebruik: 3 lessen van twee uur.
Ook gaan, bij voldoende belangstelling, workshops van start van twee
dagdelen op het gebied van internetbankieren en digitale fotografie (beginners). Voor deze workshop
dient men wel te beschikken over
enige basiskennis van de pc.
De docente is Ida Janmaat. Aanmelden en/of informatie: dagelijks tussen 19.00 en 21.30 uur. tel. 0297564765 of per e-mail: a.m.janmaat@
zonnet.nl .
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het
tot haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen
standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen,
nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in
het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten
of interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig
waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen.
Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender
wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt
in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Reactie op Bomen over bomen
door Herman van Rossum
De Ronde Venen blijft maar
doorgaan met bomen omzagen!
Het schijnt deze gemeente totaal niets uit te maken en men
gaat gewoon door met het totale wanbeleid om nog meer bomen te kappen in deze gemeente, is het niet in Vinkeveen dan
is het wel in Mijdrecht of ergens
anders, zolang de kettingzagen
van de mannen van ‘groenvoorziening’ (vreemde naam trouwens voor mensen die alleen
maar kappen) maar worden
beziggehouden. Ook nu blijkt
weer hoe kort door de bocht en
volledig ondoordacht deze gemeente hier te werk gaat.
Het is eigenlijk al te
bizar dat men als reden
opgeeft, ‘Overlast van
Bomen’!! dus omzagen!
Geen inlichtingen winnen bij
instanties als HBCS (Hogere Bosbouw en Cultuur technische School) en de Landbouw
Universiteit te Wageningen
maar gewoon lekker zelf aanmodderen na wat cursussen
en bijscholingen kunnen zij het
zelf wel prima uitmaken. Alle
bomen verliezen takken en het
is de taak er zorg voor te dragen dat de takken die dood zijn
eruit te zagen en op te ruimen,
door dit regelmatig te controleren zorgt men ervoor dat takval dan bijna niet voorkomt.
Stel je voor in bosrijke plaatsen
dat men iedere keer weer takval heeft en dan besloten wordt
om die bomen maar om te zagen! Kijk eens in Hilversum,

Blaricum, Huizen en ga zo maar
door, prachtige groene poorten
van bomen bij en overhangend
over de wegen, goed bijgehouden en geen enkele ‘overlast’.
Weg van de natuur geraakt
Omdat men tegenwoordig zover weg is geraakt van de natuur is een boom alleen nog
maar last, er vallen bladeren
en takken die ‘rommel’ geven
en omdat alles netjes en strak
moet zijn past dit niet in onze manier van leven, we zijn al
druk genoeg met ‘overleven’.
Alleen is de boom wel de spil
van ons leven want géén bomen, géén mensen! maar dat
schijnt niet meer door te dringen in ons te drukke bestaan.
Daarnaast is de boom heel belangrijk voor ander leven van
diverse vogels en insecten (boven maar ook onder de grond!)
maar ook het aangezicht van
bomen maakt mensen blijer en
geeft een ruimer gevoel (bos
ionen).
Met het toenemende vliegverkeer, autoverkeer en meer vervuilers is iedere boom hard nodig om nog wat compensatie te
produceren en dit luchtzuiverende effect is broodnodig! Wij
willen toch ook dat onze kinderen nog gezond oud kunnen worden! Laat die bomen
toch eens staan voor de verandering!
Cor Mastwijk
Betrokken en bezorgde
Vinkevener

De Schanskerk: ‘Alles van
waarde is weerloos’
In de vorige editie van deze krant
pleitte Gemeentebelangen ervoor
zo snel mogelijk een sloopvergunning voor de Schanskerk te verlenen. ‘Het lot van de kerk is in eerste instantie een zaak van de parochie’, zegt deze partij. Hier valt het
nodige op af te dingen.
De Schanskerk is één van de weinig overgebleven stukjes historisch erfgoed en beeldbepalend
voor het dorpsgezicht. Het gebouw
staat sinds 1989 op de gemeentelijke monumentenlijst. Tegen deze
achtergrond is de gemeente verplicht haar uiterste best te doen
om sloop te voorkomen.
Ons Uithoorn begrijpt best dat de
parochie met het gebouw in haar
maag zit. Het aantal kerkgangers
is door de jaren gedaald en de parochie kan of wil de kosten van
onderhoud en restauratie niet opbrengen.
Waarvoor we géén begrip hebben
is het bewust laten verslechteren
van de staat van het gebouw. De
ramen zijn dichtgetimmerd, er is
niet geventileerd en een lekkage
is niet gerepareerd. De gemeente
was kennelijk niet in staat handhavend op te treden. Zo gaan we
kennelijk om met monumenten in
deze gemeente.
In september 2009 kreeg het college opdracht in gesprek te gaan
met bisdom Haarlem over de toekomst van de Schanskerk met als
doel om ieder geval de beeldbepalende delen van het gebouw (c.q.
de pastorie en de torens) te behouden. Helaas leidde dit niet tot
het gewenste resultaat. Wij twijfelen niet aan de inzet van de ge-

meente. Wél vragen we ons af of
niet teveel is gefocust op het kopen van het kerkcomplex De
Burght in plaats van herontwikkeling van de Schanskerk. Echter, wij
begrijpen dat de medewerking van
parochiebestuur en bisdom minimaal was.
Nu de gesprekken tussen gemeente en bisdom zijn mislukt
en een sloopvergunning voor het
kerkgebouw is aangevraagd, heeft
de gemeenteraad ingestemd met
het uitvoeren van een stedenbouwkundige verkenningen. Ons
Uithoorn stemde tegen, want met
zo’n besluit verlaat je de doelstelling om beeldbepalende delen van
het monument te behouden. Het is
ons inziens te vroeg om de handdoek in de ring te gooien.
Het kan nog een tijd duren voordat het lot van de kerk definitief is
bezegeld. Na de indiening van de
aanvraag zal de monumentencommissie een uitspraak moeten doen.
En stichting BOUD heeft aangekondigd in geval van vergunningverlening in beroep te gaan.
Vandaar onze motie om, zolang de
sloopvergunning niet is verleend,
het bisdom te verzoeken tenminste minimaal onderhoud te plegen
om een verdere verslechtering van
het gebouw zoveel mogelijk tegen
te gaan.

Jij

doet toch
ook mee?

Dorpsloop
eer

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

Prachtig in de
avondschemering

Donderdagavond ging ik met mijn vriendin Pascal nog even een tochtje
maken in ons rubberen bootje. We peddelden over de ringsloot bij de Kalslagerweg bij het gemaal in De Kwakel richting De Banken.
Zo midden in de polder kwamen we verschillende dieren tegen in de weilanden, waaronder deze koeien, die genoten van het avondzonnetje.
Op onze terugweg genoten we van de grote volle maan die helder over
de koeien en het water de schemering oplichtte. Gelukkig had ik mijn mobiele telefoon bij me zodat ik deze foto’s kon maken.
Mandy Braam (13 jaar)

Namens de fractie van
Ons Uithoorn,
Benno van Dam

Er zijn gelukkig nog
eerlijke mensen
Vorige week ben ik in Mijdrecht
een gouden armband verloren. Ik
heb toen contact opgenomen met
de afdeling gevonden- en verloren
voorwerpen op het Gemeentehuis.
De armband was inderdaad gevonden. Iemand (naam onbekend
)had de armband in de Albert
Heijn gevonden en aan de balie afgegeven. De balie medewerk(st)er
heeft contact gezocht met de Politie en zo is de armband bij het gemeentehuis terecht gekomen.

De armband was een erfstuk van
mijn grootmoeder en was voor mij
van enorm emotionele waarde.
Ik wil langs deze weg degene die
de armband gevonden heeft, de
AH medewerker(ster), politie en
burgerzaken bedanken dat ik de
armband terug heb gekregen. Er
zijn gelukkig toch nog eerlijke
mensen op de wereld.
P.J.J. de Jong

Wilde planten eten met het IVN
ceptjes. Op dinsdagavond 14 augustus houdt het IVN een ‘eetbare planten’-wandeling op de Oude Demmerikse Kade in Vinkeveen. Deze kade
is een restant van een begrenzing
van een moerasontginningsgebied
uit de Middeleeuwen, ontstaan tus-

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.

Deze oproep haalde geen meerderheid. Uit het hele verhaal blijkt
eens te meer: ‘Alles van waarde is
weerloos’.

Dinsdagavond 14 augustus:

Regio - Bij de groenteman kan men
eetbare planten kopen, maar je komt
ze ook gewoon in de natuur tegen.
Samen met het IVN is het mogelijk
deze wilde eetbare planten te vinden,
zelfs te proeven en thuis uit te proberen met behulp van verstrekte re-

Goed geschoten...

sen het jaar 1000 en 1200, toen deze weidse moeraswildernis (De Ronde Venen) voor de mens toegankelijk
werd gemaakt. De meest gangbare kruiden kunnen worden bekeken,
besnuffeld en geproefd onder de
deskundige leiding van IVN-gidsen.

Taalfoutje niet in Uithoorn
maar in De Ronde Venen!
Op 29 juli mailde ik u onderstaand bericht met foto.
In Uithoorn fietsend langs de Amstelkade. Aan het eind een verkeersbord
met opvallende tekst: ‘Geld ook voor fietsers’. Zie de foto.
In het nummer van 1 augustus nam u het op onder ‘Goed geschoten’ op
de voorpagina van uw Uithoornse editie. ‘k Zal de gemeente bellen: waarom geld, hoeveel en waar te bekomen?
Aan de gemeente Uithoorn stuurde ik een speels briefje: geld voor fietsers; waar te bekomen?
De gemeente reageerde omgaand: de Amstelkade (Amstelhoek) is gemeente De Ronde Venen. Daar had ik nou weer niet aan gedacht.
In het bericht heb ik weliswaar de gemeente Uithoorn niet genoemd. Maar
‘ín Uithoorn fietsend’ wekt wel de indruk dat ‘t om de gemeente Uithoorn
ging en dat deze gemeente de taalfout maakte. ‘k Vind het ten opzichte
van Uithoorn correct te verduidelijken dat deze gemeente geen blaam
treft. Taalfoutje dus van de gemeente De Ronde Venen.

Na afloop krijgen de deelnemers enkele eenvoudige recepten. De wandeling vertrekt bij de Kaasboerderij
Van der Arend aan de Demmerikse
Kade 17 in Vinkeveen om 19.00 uur.
Informatie en aanmelden: tel 288669
of 263115 (na 18.00 uur).

Job Dienske

morgen kunt u
haar gerust weer
een vraag stellen

Atletiekvereniging AVA Aalsmeer

2012

Aalsm

Ford introduceert First
Edition Pack voor B-MAX

op dinsdag 4 september!
1 km kidsrun 5 & 10 km wedstrijd
start: 19.00 uur

start 19.30 uur

De dorpsloop wordt gesponsord door:

Bel de gratis KWF Kanker Infolijn
0800 - 022 66 22
Al uw persoonlijke vragen over kanker
persoonlijk beantwoord

www.eveleens-sanitair.nl • www.cvdlagemaat.nl

www.dorpsloop-aalsmeer.nl

Regio - Eind november arriveert de
innovatieve B-MAX in Nederland.
Vooruitlopend op de lancering introduceert Ford voor snelle beslissers
de exclusieve B-MAX Titanium met
First Edition Pack, in een gelimiteerde oplage van 250 stuks. Het First
Edition Pack biedt, zonder meerprijs,
tal van geavanceerde voorzieningen
die het comfort en de actieve veiligheid naar een ongekend hoog niveau brengen.
Zeer aantrekkelijk First
Edition Pack voor rijk
uitgeruste Titanium
Het B-MAX First Edition Pack is beschikbaar voor de standaard al zeer
rijk uitgeruste Titanium die onder

meer is voorzien van automatische
airconditioning, lichtmetalen wielen,
het geavanceerde SYNC connectiviteitssysteem, een audiosysteem
met CD-speler en 6 speakers, een
USB-aansluiting, subtiele LED interieurverlichting, elektrisch bedienbare portierramen, centrale portiervergrendeling met afstandsbediening, cruise control, LED-dagrijverlichting, een regensensor, een automatisch dimmende achteruitkijkspiegel, automatisch inschakelende
dimlichten en fraai afgewerkt in- en
exterieur.
Het First Edition Pack heeft geen
meerprijs, terwijl de extra uitrusting
een productwaarde van 1.440,- euro
vertegenwoordigt.

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
Extra openingstijden in de
maanden mei, juni en juli
za
10.00-13.00 u
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

Abcoude
Bovenkamp 2
Hollandse Kade 21

Voetangelweg 6 (THV)

Baambrugge
Prinses Margrietstraat 10 Verbouwen en uitbreiden van
bestaande dorpshuis

Bouwen
Slopen
Brandveilig
gebruik
Bouwen
Slopen
RO (afwijking
bestemming)
Slopen

Mijdrecht
Communicatieweg 23
Verhogen van een dak
Groot Mijdrechtstraat 39 Aanpassen van een bedrijfspand
Wilnis
Wilnisse Zuwe 44
Wilnisse Zuwe 44

Rijksstraatweg 161

Verbouwen van 2 woningen tot
1 woonruimte

Rijksstraatweg 161

Slopen van een gedeelte van de
woning

Slopen van een schuur
Vervangen van een schuur

Hét adres voor o.a.:

l
l
l
l

Datum
ontvangst
27-7-2012
31-7-2012

26-7-2012

W-2012-0410

1-8-2012

W-2012-0412

1-8-2012

W-2012-0413

1-8-2012

Bouwen
Bouwen

W-2012-0403
W-2012-0404

27-7-2012
30-7-2012

Slopen
Bouwen

W-2012-0399
W-2012-0400

16-8-2012
26-7-2012

Straatnaam
Abcoude
Gein-Zuid 47
Voordijk 14

Baambrugge
Rijksstraatweg 159
Mijdrecht
Hofland 27
Wipmolen 46

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr. Verzenddat.
vergunning

Aanbrengen van nieuwe
dakplaten op de stal
Plaatsen van een berging

Bouwen

W-2012-0337

3-8-2012

Bouwen
W-2012-0362
RO (afwijken van
bestemming)

30-7-2012

Gewijzigd uitvoeren van een
vergunning voor een schuur

Bouwen

W-2012-0374

30-7-2012

Plaatsen van een aanbouw
Realiseren van een uitbouw aan
de achterzijde van de woning

Bouwen
Bouwen

W-2012-0351
W-2012-0370

1-8-2012
1-8-2012

Bouwen

W-2012-0336

1-8-2012

Vergroten van een woning, het
Bouwen
plaatsen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak en het vergroten
van een berging
Verplaatsen van de entree en een Bouwen
raam in een woning

W-2012-0148

1-8-2012

W-2012-0312

30-7-2012

Wijzigen van een voorgevelkozijn

W-2012-0328

1-8-2012

Vinkeveen
Arkenpark de Plashoeve 5 Plaatsen van een berging
Waverveen
Cliffordweg 14

Proostdijerdwarsweg 2B
Wilnis
Veenweg 116

Bouwen

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.

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.

Zand - Grind - Grond - en erfverharding

l

Aanvraagnr.

Bouwen van een bedrijfspand
Bouwen
W-2012-0398
Verbouwen van de begane grond Bouwen
W-2012-0411
Handelen in
strijd met regels
ruimtelijke
ordening
Verbreden van de watergang
Aanleggen
W-2012-0409
WGP Waardassacker

G. De Haan & Zn.
l

Activiteiten

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Tuingrond
Straatzand
Vulzand
Siergrind
Verhardingsmateriaal
Big Bags

06-51262561
06-54331657
0297-264227

Provincialeweg 9
3641 RS Mijdrecht

www. dehaanzandengrind. nl

Voor grote of kleine hoeveelheden, af te halen of bij u thuis bezorgd.
Ook voor het bezorgen van big bags met kraanauto.

Autobedrijf

Wil van der Tol
is een Familiebedrijf met ruim 39 jaar
ervaring in de autobranche en is gevestigd
in de regio Woerden. Wij zijn een allround
autobedrijf en specialist op het gebied
van verkoop en onderhoud van diverse
merken personen- en bedrijfswagens.
Om onze klanten optimaal van dienst te kunnen zijn, zijn wij momenteel op
zoek naar een enthousiaste allround

Te koop:
Kinderledikant € 25,-, rieten
poppenwagen € 15,-, groene
ligstoel € 30,-, lamp van juk &
varkensblaas, 3 kappen € 50,-.
Tel. 06-53547671 of
0297-563894
Te koop:
Span witte pauwstaart duiven. Tel. 0297-520180
Te koop:
Opoefiets 28” € 95,-, Gazelle herenfiets 26”, handremmen € 115,-, hardh. voordeur met glas in lood, 201 x
88 € 175,-. Tel. 023-5328585
Te koop:
Muurkluisje (ook voor caravan of boot), afm. 22 x 11 x
11, € 20,-. Tel. 0297-283036
Te koop:
Infrarood cabine, red ceder hoekmodel, 230 volt stekker, z.g.a.n., vr.pr. € 400,. Tel. 0297-283985
Te koop:
Herenfiets Ideal, i.g.st., met 21
versn. € 70,-. Tel. 0297-285032
Te koop:
Campinggasflessen met reduceer € 25,-, gascomfoor, 3-pits
€ 10,-.
Tel. 0297-284263

Bent u energiebewust?

bel 0297-561312
Wij plaatsen zonneboilers

van Walraven

Te koop:
3 Allerman campingstoelen € 30,-. Tel. 0297-284263
Te koop:
Oldtimer bromfiets Spartamatic met Ilomotor in originele staat, bj ± 1970, prijs
€ 500,-. Tel. 0294-283920
Te koop:
Witte wastafel € 15,-, antiek
bureau € 125,-, Spaanse kast
€ 225,-. Tel. 0294-291446
Te koop:
RVS flambeertoestel + pan
+ 2 gastanks € 80,-, draagbare radio/cd € 8,-, nw citruspers € 7,-, elektr. voetenbad € 9,-. Tel. 0297-264082
Te koop:
Ministeck € 15,-, picknickmand € 4,-, cd standaard € 3,, nw puzzels v.a. € 3,-, wekkerradio’s v.a. € 3,-, snijboonmolen € 9,-. Tel. 0297-264082
Te koop gevraagd:
Postzegelverzameling
voor hobby, liefst veel uitzoekwerk. Geen Nederland. Tel. 0297-567923
Te koop:
Elektrische kookplaat, z.g.a.n.
€ 50,-. Tel. 0297-566670
Te koop:
Leren hoekbank, kleur creme,
prijs € 150,-. Tel. 0297-567808
Te koop:
Spinder fietsendrager voor 2 fietsen, als nw,
€ 150,-. Tel. 0297-562633

1e of 2e
Automonteur
Die zich binnen ons bedrijf verder wil ontwikkelen in de
hedendaagse moderne autotechniek.
Wij bieden:
- een afwisselende baan in een moderne werkomgeving
- een leuk team van collega’s
- diverse trainingen en opleidingen
- doorgroeimogelijkheden
- goede arbeidsvoorwaarden
Reageren:
Pas je in deze profielschets en spreekt ons bedrijf je aan, reageer dan zo
spoedig mogelijk.

Autobedrijf Wil van der Tol
Contactpersoon: Dhr. Wil van der Tol Sr./ Dhr. Wil van der Tol Jr.
Tel: 0348-401272 of e-mail: info@autobedrijfwilvandertol.nl
Voor meer informatie over ons bedrijf:

WWW.AUTOBEDRIJFWILVANDERTOL.NL
Nijverheidsweg 3 – Kamerik – (0348) 401 2 7 2

Sierbestrating | Stucadoren
Verbouwingen
Voor een vrijblijvende prijsopgave,
neem contact op via:

06-53 33 23 72 | info@mikevanl ienden.nl
www.mikevanl ienden.nl

MAJABOX
OpslAgBOXen
C. van den Broek
Bilderdammerweg120 Kudelstaart
Legmeerdijk 165 Aalsmeer
Tel. 0297-360631

laagste prijzen

o.a.
8 m3 voor slechts e 48,09 per maand
15 m3 voor slechts e 64,11 per maand
20 m3 voor slechts e 74,79 per maand
Kijk voor overige prijzen en beschikbaarheid op:

www.MAJABOX.nl

PrimaPost, met vestigingen in Apeldoorn, Best en Mijdrecht,
is in achttien jaar tijd uitgegroeid tot een bedrijf dat is
gespecialiseerd in direct mail en fulfilment. Met meer dan
200 collega’s verwerken we miljoenen poststukken per jaar,
waaronder veel gepersonaliseerde informatie. Dankzij een
groot netwerk van flexwerkers kunnen we razendsnel en
flexibel werken.

In onze steeds ontwikkelende organisatie is ruimte voor:

Medewerker klantcontact (m/v)
voor het bemannen van onze PostNL Business Point, inbound callcenter activiteiten
en responsverwerking op onze vestiging in Mijdrecht.
De flexibele werktijden (± 20 uur per week) plannen wij graag samen met je in.
Gewenste kennis/ervaring
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift,
je bent bekend met de Microsoft Office omgeving en uiteraard heb je een uitstekende
typevaardigheid met een representatieve houding die gericht is op kwaliteit.
Uw sollicitatie kunt u zenden aan: PrimaPost B.V., Afdeling personeelszaken,
Rendementsweg 6, 3641 SK Mijdrecht. Telefoon: 0297 230 310, e-mail: info@primapost.nl

w w w. p r i m a p o s t . n l
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Van Rijn Racing telt af naar
EK wedstrijd op Eurocircuit

Petanque

26e Open Uithoorns
doublettenkampioenschap
Uithoorn - Voor de 26e keer organiseerde Boule Union Thamen aan
de Vuurlijn het Open Uithoorns doublettenkampioenschap. Wedstrijdleider Jan Depping, geassisteerd
door zijn dochters Laura en Kirsten,
kon 38 deelnemende doubletten inschrijven. Onder hen waren enkele
oud-winnaars en de kampioen veteranen 2011. Italo Pialorsi, Henk van
Boeschoten, Ruud Sakes en vierde
speler Simon op de Kelder zullen 18
en 19 augustus deelnemen aan het
EK veteranen. Zij kozen het Open
Uithoorns Kampioenschap als training voor het EK, nauwlettend gadegeslagen door coach Meep Poel,
die zelf ook meespeelde.
Even zag het er slecht uit, want tot
een kwartier voor aanvang kwam de
regen met bakken uit de hemel. Gelukkig werd het droog en konden de
equipes aan de voorronde van twee
partijen beginnen. Na deze twee
partijen werd een stand opgemaakt
op basis van winstpartijen en saldo.
Tien equipes wonnen beide partijen. Deze tien en de zes equipes met
eenmaal winst en het beste puntensaldo kwalificeerden zich voor
de het hoofdtoernooi (A). De overige 22 equipes moesten verder in het
troosttoernooi (B). Vanaf dit moment
werd er verder gespeeld volgens directe eliminatie. Echter, verlies van
de eerste partij in het hoofdtoernooi
of het troosttoernooi betekende niet
meteen uitschakeling, maar plaatsing in de verliezerspoules, complementaire A dan wel complementaire B. In het hoofdtoernooi en de
complementaire A werden nu achtereenvolgens de kwartfinales, halve finales en finales. In het troosttoernooi en de complementaire B
moest een tussenronde (cadrageronde) gespeeld worden om tot
de acht deelnemers voor de kwartfinales te komen.
Boule Union Thamen was met zes
equipes vertegenwoordigd. Alleen
de equipe Hans vd Wal/Nel Bloemers wist zich te plaatsen voor het
hoofdtoernooi, maar werden in het
troosttoernooi uitgeschakeld. In het
troosttoernooi kwam alleen de equipe Ina Hoekstra/Henk van Rekum
tot winst. Zij moesten vervolgens de
cadrageronde spelen, die zij wonnen. In de kwartfinale werden ook
zij uitgeschakeld. De vier overige equipes kwamen uit in de complementaire B. In de cadrageronde
werd de equipe Günther Jacobs/Alfonso Atanes Limia uitgeschakeld
datzelfde lot overkwam in de kwartfinale de equipe Jeroen Stiekema/
Nico v/d Meer. In de halve finale
kwamen de resterende twee equipes tegen elkaar uit. Tine Siegel/

Henk Heemskerk wonnen van Angèle Smit/Bert Hoekstra, die uiteindelijk derde werd. Tine en Henk legden beslag op de tweede plaats.
De twee veteranenequipes werden beide in de kwartfinale van het
hoofdtoernooi uitgeschakeld. De
strijd om de eindoverwinning ging
tussen Teun van Oijen samen met
jeugdspeler Mauro Saunier en het
zeer ervaren doublette Marco van
Saanen/Jelle Venema. Het was de
ervaring, die de doorslag gaf. Marco en Jelle trokken de 26e titel Open
Uithoorns doublettenkampioen met
een 13-5 overwinning naar zich toe.

Regio - Afgelopen weekend kon
er op de Duivelsberg in Maasmechelen (B) een voorproefje worden
genomen op het Europese spektakel, dat op 11 en 12 augustus plaats
gaat vinden op het Eurocircuit in
Valkenswaard. Dan wordt de achtste ronde verreden voor het Europees Kampioenschap Rallycross.
Het rallyraceteam uit Mijdrecht, Van
Rijn Racing, neemt met zijn Skoda
Fabia deel in de Super 1600 klasse.
Tot nu toe de klasse met de meeste
deelnemers, en een kwalitatief sterk
startveld. In deze achtste ronde op
Nederlandse bodem kan het team
weer proeven van de Europese sfeer
en gaat het team op zoek naar een
mooie klassering. De laatste voorbereidingen worden deze week getroffen door het team, waarna aankomende vrijdag vertrokken kan
worden voor deze wedstrijd.
Naast de bekende namen uit het EK,
komt IVECO coureur én Dakar winnaar 2012 Gerard de Rooy aan de
start. Hij zal met een Citroën 4x4 in
de voetsporen van zijn vader treden,
die ooit ook rallycross heeft gereden, in de Supercars-klasse. Het zal
voor De Rooy nog wel wennen zijn,
gezien er in een rallycrosswedstrijd
met 5 auto’s tegelijk gestart wordt!

Voor Dennis van Rijn wordt het pas
zijn derde EK ervaring. Hoewel er dit
seizoen een goede stap voorwaarts
is gemaakt met de ontwikkeling van
de Fabia, zal komende wedstrijd een
finaleplaats niet vanzelfsprekend
zijn. Slechts de eerste 20 deelnemers mogen deelnemen aan een finale in de Super 1600 klasse, en met
het verwachte deelnemersveld en
hun topmateriaal, weet het team dat
de kansen daarop klein zullen zijn.
Het Eurocircuit is 11 en 12 augustus geheel ingericht voor het EK.
Vlak langs de baan, of vanaf van
een van de tribunes, kan het publiek
de wedstrijd en de verrichtingen van
Van Rijn Racing volgen. Vanaf zaterdag gaat de wedstrijd echt van start,
met de vrije trainingen en de eerste
manche. Komende zondag 12 augustus worden er in de laatste kwalificatie manches gestreden voor de
finaleraces, die aansluitend plaatsvinden! De verrichtingen voor en
achter de schermen zijn te volgen
voor het thuispubliek via de Twitter
en website van het team. Maar het
is een absolute aanrader om aanwezig te zijn bij Van Rijn Racing op
het Eurocircuit tijdens dit EK evenement.
Nog een paar daagjes!

Uitslagen
Hoofdtoernooi:
1. Marco van Saanen/Jelle Venema (PUK)
2. Teun van Oijen/Mauro Saunier
(LBF)
3. Tim van Drunen Littel/Jan Tonen (Mix)
Complementaire A:
1. Leo Bos/Charles Bok (PUK)
2. Etienne Callenbach/Wim Bornhijm (Mix)
3. Michael Voorn/Fred Lagerwaard (Mix)
Troosttoernooi:
1. Jeffrey de Lange/Jeroen Bouman (Mix)
2. Ruud Kramen/Rob vd Zwet
(LBF)
3. Joris Brandenburg/Ankie de
Boer (PUB)
Complementaire B:
1. Marcel Aberson/Milan Saunier
(Mix)
2. Tine Siegel/Henk Heemskerk
(BUT)
3. Angèle Smit/Bert Hoekstra.
(BUT)
De leden van BUT maken zich nu
weer op voor de verenigingsactiviteiten. De volgende activiteit is het
clubkampioenschap voor doubletten op zondag 26 augustus aanstaande.

Ippon voor Ineke en Ellen bij
zomerbridge BV De Legmeer
Uithoorn - Zeventig procent scoren over 24 spellen, dat is niet velen
gegeven in het bridge. Deze prestatie, vergelijkbaar met een Ippon bij
het judo, leverde Ineke Koek & Ellen
van der Toorn in de C-lijn op al weer
de negende avond van deze zomer. Na deze 70,31% volgden Corrie Olijhoek & Ria Wezenberg ook
knap als tweede met 65,63%, wat
normaal gesproken meestal goed
is voor de hoogste trede op het podium. Ans de Koning & Wim Röling
kwamen met 53,65% op plek drie
uit, net voor Debora van Zantwijk &
Anneke Bonink met 52,08% en Ko &
Adrie Bijlsma met 50,52%, die hiermee respectievelijk vierde en vijfde
werden. In de B-lijn was meer sprake van een Waza-ari voor het eerst
eindigende paar. Els & Gerard Vermeer scoorden met 56,77% net iets
beter dan Lies Buskes & Ada Keur
en Marianne Jonkers & Anneke
Houtkamp, die samen op 55,73%
uitkwamen. Ook de plaatsen vier en
vijf werden gedeeld. Ria Verkerk &
Ineke Diemen en Elisabeth van den

Berg & Maarten Breggeman finishten op 50% precies. Goud was er
in de A-lijn, met een deelname van
zestien paren, voor het gerenommeerde koppel Ruud Lesmeister &
Cora de Vroom, die op 59,52% uitkwamen. Ook Wouda Roos & Gijs
de Ruiter verzilverden hun 56,25%
met een fles wijn als tweede. Het
brons was voor Francis Terra & Wim
Slijkoord en Elly Degenaars & Ans
Bruggeman die 55,36% binnenhaalden. Ben ten Brink & Jan Bronkhorst kwamen als nummer vijf eindelijk weer eens in de vijftig procent uit met een totaal van 54,76.
Ook gegrepen door de Olympische
gedachte dat meedoen belangrijker is dan overwinnen, of wint u
toch liever wel, kom dan zomerbridgen op de woensdagavond in sporthal De Scheg in Uithoorn. Beide opties zijn mogelijk voor slechts 5 euro per paar. De aanvang is om 19.45
uur en inschrijven kan per e-mail:
gerdaschavemaker@live.nl, per telefoon: 0297 567458 of tussen 19.15
en 19.30 uur aan de zaal.

Recordaantal deelnemers
bij Kooyman Polderloop
Regio - Onder prima weersomstandigheden heeft een recordaantal lopers afgelopen donderdag de weg
naar het terrein van de polderloop
gevonden. In totaal over de drie afstanden waren 951 lopers afgekomen op deze altijd gezellige zomeravondloop. De organisatie was weer
in goede handen van de atletiekclub
AKU en het feestcomité.

de Vuurlijn terug naar het feestterrein. Met name de jonge atleten uit
de regio streden om de ereplaatsen
en dat zorgde voor een spannende
wedstrijd.

Om 19.00 uur begon de 1 kilometerwedstrijd voor kinderen tot en met
11 jaar en niet minder dan 147 kinderen stonden aan de startstreep.
Aangemoedigd door ouders, opa’s
en oma’s en soms ondersteund
door meelopende ouders, liepen de
kinderen via de Rozenlaan door het
Egeltjesbos en weer terug naar de
finish. Daar ontvingen zij een mooie
medaille en een ijsje en voor de eerste drie aankomenden in elke categorie stond een beker klaar.

Uitslag 4 kilometer mannen
1. Erwin Koopstra
2. Sjoerd Heemskerk
3. Jeffrey Reijnders

Uitslag 1 kilometer
Meisjes t/m 8 jaar
1. Maria Kuipers
2. Tatum Schaefers
3. Floor Capiteyns
Jongens t/m 8 jaar
1. Stijn Hooyman
2. Darcy Turner
3. Jesse Hafkamp
Meisjes t/m 11 jaar
1. Naomi Verhoef
2. Charlotte Kleijn
3. Chinouk Zeeman
Jongens t/m 11 jaar
1. Nils van Dijk
2. Gregory ‘t Hoen
3. Youp Hafkamp
Ook aan de 4 kilometer deed een
recordaantal lopers mee, 172 mensen verschenen aan de start en om
19.15 uur klonk het startschot. Zij
liepen een korte ronde door de ruilverkaveling en via de Hoofdweg en

Uitslag 4 kilometer vrouwen
1. Lotte Krause
2. Fleur Oosthem
3. Josine Siedenburg

De 10 kilometer mag zich altijd in
een grote belangstelling verheugen,
maar de verwachtingen zijn dit jaar
weer overtroffen, 631 lopers meldden zich aan bij de inschrijving. Dat
betekende bij de start uiteraard een
enorme rij aan lopers. Dat zorgde
ervoor dat de laatste loper pas na
1 ½ mnuut na het startsignaal over
de startstreep kon vertrekken. Door
het systeem van signalering via een
chip op de schoen van elke loper
gaat de individuele tijd pas lopen als
iemand de startstreep passeert zodat de tijd altijd gecorrigeerd wordt.
Het startschot werd gelost door
Henk Kooyman van de hoofdsponsor Kooyman.
Hoewel het parcoursrecord erg
scherp staat, deed Thomas Poesiat, tot voor kort woonachtig in
Aalsmeer, verwoede pogingen om
dit record te breken, maar hoewel
zijn eindtijd fantastisch was, 30.15
min., kwam hij 21 seconden tekort
om het record te breken.
Uitslag 10 km vrouwen
1. Lindsay Poesiat-van Ma
2. Mirjam Koersen
3. Vanessa van Voskuilen
Uitslag 10 km mannen
1. Thomas Poesiat
2. Vincent Bohm
3. Jan Berkhout

spetterend afgesloten in samenwerking met verschillende sportaanbieders. Binnenkort worden de data van
de afsluitingen bekendgemaakt.
Spelmiddagen Phoenix
en De Vijf Bogen
Voor kinderen zonder zwemdiploma worden twee spelmiddagen georganiseerd. De Vijf Bogen is het toneel voor de kinderen uit Baambrugge. Sporthal De Phoenix zal weer
vol staan met spelletjes, schommels
en hindernissen voor een middag
vol met uitdagingen. Ook deze data worden zo snel mogelijk bekendgemaakt.

Kinderen sluiten Fit4Kids 2011 spetterend af met mascotte Sprinter

Voorbereidingen voor nieuwe ronde
project Fit4Kids in volle gang
Regio - Leerlingen van de Fonteinschool, Molenlandschool en Hoflandschool uit Mijdrecht en de Ichthusschool uit Baambrugge gaan
in het nieuwe schooljaar deelnemen aan het project Fit4Kids. Van
september tot en met november is
op deze ‘Fit4Kids-basisscholen’ extra aandacht voor (meer) bewegen
en gezonde voeding. In deze periode verzamelen kinderen stempels in

hun Fit4Kids-paspoort door ‘sportief’
naar school te komen: met de fiets,
lopend of op skeelers. Ook door mee
te doen aan sportieve activiteiten en
fruit te eten en/of melk te drinken,
worden stempels verzameld. Kinderen die genoeg stempels verzamelen, kunnen meedoen aan de feestelijke afsluitende activiteit. Meer informatie over het project staat op www.
sportinderondevenen.nl/fit4kids.

Spetterend slot in
Veenweidebad en Meerbad
Zwembaden het Meerbad en het
Veenweidebad zijn het toneel van de
afsluiting van het project. Kinderen
van de Ichthusschool in Baambrugge kunnen voor de afsluiting terecht
in het Meerbad. Alweer voor de derde editie op rij opent het Veenweidebad haar deuren voor de afsluiting.
Voorgaande jaren is het project hier

Sportverenigingen
Bij veel sportverenigingen kunnen
kinderen ook een extra stempel verdienen door op een trainingsavond
kennis te maken met deze sport.
Verenigingen die zich willen aanmelden voor de kalender van Fit4Kids
kunnen contact opnemen met Erik
Leus, sportconsulent van Sport in De
Ronde Venen. Hij is bereikbaar via
telefoonnummer: 06-43093929 of emailadres: info@sportinderondevenen.nl.
Fit4Kids
Fit4Kids wordt in opdracht van gemeente De Ronde Venen uitgevoerd
door Sport in De Ronde Venen in samenwerking met GGD Midden Nederland.
Meer informatie over het project
staat op www.sportinderondevenen.
nl/fit4kids.

Toch nog zon voor de seniorplussers:

Open eendagstoernooi
tennis bij TVM
Regio - Donderdag 2 augustus
werd het populaire open eendagstoernooi voor seniorplussers gespeeld bij TVM. Ook dit jaar weer
meer aanmeldingen dan konden
worden geplaatst, maar 80 deelnemers konden genieten van een heerlijke dag. Tot 11 uur ‘moesten’ allen
aan de koffie blijven want de regen
bleef maar vallen, gelukkig klaarde het toch nog op. Door een mix
van verenigingen uit de regio, werd
er gespeeld in de groepen, damesdubbel, herendubbel, en gemengddubbel, ieder koppel speelde 3 x 45

minuten. Met nadruk werd gezegd
dat het om de gezelligheid ging en
niet om de hoogste score, niettemin
werd er een aardig potje getennist.
De lunch, verzorgd door partycentrum De Meijert, met heerlijke hartigheden en broodjes, ging er in als
koek.
Het
weer bleef verder de hele dag prima zodat volgens schema kon worden afgesloten. Na afloop werden er
onder de deelnemers 20 leuke cadeaus verloot, waarna het nog lang
gezellig bleef bij Tennisvereniging
Mijdrecht.
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Biljartcompetitie (libre)
gaat weer van start

Pupillenkangoeroeweek bij
korfbalvereniging De Vinken

Regio - Vanaf 20 augustus start opnieuw de biljartcompetitie in de regio, Op een tiental lokaliteiten wordt
dan, door 22 teams, weer maandenlang strijd geleverd om het librekampioenschap DRV 2012-2013 bij
het carambole-biljarten (het spel
met drie ballen en zonder gaten in
het biljart) in de wacht te slepen.
Alle maandag- en vele woensdagavonden kunnen spelers en kijkers
weer genieten van vaak prachtig en
spannend spel op het groene laken.
Tijdens de onlangs gehouden ledenvergadering van Biljartfederatie
DRV werd gekozen voor een competitieopzet á la de voetbalcompetitie:
Een 1e Divisie, waaruit straks de algemeen kampioen zal komen en
een 2e Divisie, waarin vooral gestreden zal worden om de eerste twee
plaatsen, die kans bieden op promotie naar de hogere afdeling.
Halverwege april 2013 zal daartoe
strijd worden geleverd met de twee
het laagst geëindigde teams van de
1e Divisie.
Iedere divisie bestaat uit elf teams
(van vier personen elk), die in de
loop van de competitie drie keer tegen elkaar uitkomen.
Op de eerste competitiedagen worden de volgende wedstrijden gespeeld:
Maandag 20 augustus: Bob’s Bar –
Vrijheid/Biljartmakers; Merel/
Heerenlux 3- Merel/Heerenlux

De Ronde Venen - Als afsluiting
van de vakantieperiode organiseert
korfbalvereniging De Vinken ook
dit jaar weer haar pupillenkangoeroeweek. Van maandag 13 augustus
tot en met donderdag 16 augustus
zijn alle kinderen tussen de 5 en 11
jaar uit (de nieuwe) De Ronde Venen welkom bij de Vinkenkantine
op sportpark De Molmhoek aan de
Mijdrechtsedwarsweg.

4; Merel/Heerenlux 2 – Merel/
Heerenlux 1. Kuiper/van Wijk –
de Springbok 1; CenS 1 – CenS
2 - Stieva Aalsmeer - Kromme
Mijdrecht; ASM Mijdrecht 1 – ASM
Mijdrecht 2 en Paddestoel 3 Paddenstoel 1
Woensdag 22 augustus: ASM
Mijdrecht 3 - ASM Mijdrecht 4
Alle wedstrijden, zowel op de maandag als op de woensdag, vangen om
20.00 uur aan.
De wedstrijden zullen worden gespeeld in de volgende lokalen:
• in Mijdrecht: Bob’s Bar, Café
CenS, Recreatiepark De Kromme
Mijdrecht en Café de Paddenstoel;
• in Vinkeveen: Café de Merel en
Café de Schans;
• in Wilnis: Dorpscentrum Willistee;
• in Amstelhoek: Café de Vrijheid;
• in De Hoef: Verenigingsgebouw
de Springbok;
• in Nieuwer ter Aa: Café De
Lachende Ruiter
Bezoekers zijn altijd welkom en natuurlijk zijn alle wedstrijden gratis te
bekijken.
Vanaf oktober tot midden maart van
het volgend jaar organiseert de Federatie tevens ook nog Persoonlijke
Kampioenschappen (libre en driebanden) in diverse sterkteklassen.
Alles daarover en ook het hele competitieprogramma kan overigens
ook via internet bekeken worden:
www.biljartfederatie.nl

Activiteiten
Vier dagen lang zullen in de ochtend
trainingen gegeven worden door leden van korfbalvereniging De Vinken. Voor de jongere kinderen (5,
6 of 7 jaar) zijn dit veelal (enigzins
aan korfbal gerelateerde) spelletjes,
de kinderen in de leeftijd 8 t/m 11
zullen een meer op korfbal gerichte
training krijgen. Elke middag zal er
een groot spel gespeeld worden in

de woonwijk of op het korfbalveld,
welke spellen dit zullen zijn is op dit
moment nog een verrassing. De activiteiten zullen dagelijks plaatsvinden tussen 9.30 en 15.30 uur.
Opgave
Het is mogelijk om je op te geven
voor deze week vol spelplezier door
te mailen naar pupwelpenweek@
hotmail.com, in deze mail dient in
ieder geval de naam, de leeftijd en
het (mobiele) telefoonnummer van
de ouder/verzorger van de deelnemer vermeld te worden.
Voor deelname aan de pupillenkangoeroeweek wordt een bijdrage gevraag van 25 euro voor De Vinkenleden en van 30 euro voor niet-leden.
Mocht u vragen hebben dan kunt
u contact opnemen met Anjo Verbruggen: tel. 0297-262285.

AKU/Steenbok RunningTeam
heerst op Kooyman Polderloop
Regio - Donderdagavond 2 augustus werd in De Kwakel de 24ste
Kooyman Polderloop georganiseerd.
De organisatie mocht zich gelukkig
prijzen met het prachtige loopweer
en de geweldige deelname.
De 4 km was zowel bij de dames als
bij de heren een prooi voor AKU/
Steenbok RunningTeam.
Bij de heren ging Erwin Koopstra er
met de winst vandoor. Hij liep een
gedegen race en werd behoorlijk op
de huid gezeten door Sjoerd Heemskerk en Jeffrey Reijnders. In de laatste honderden meters versnelde de
AKU/SRT atleet en wist de winst in
13.30 naar zich toe te trekken. Sjoerd Heemskerk van AKU kon op het
laatste stuk de versnelling deels volgen en moest slechts 14 seconden
toegeven, zodat hij na 13.44 over de
finish kwam. Triatleet Jeffrey Reijnders, sinds kort lid bij AKU, kon ook
goed volgen, maar moest de anderen toch laten gaan. Niettemin was
hij zeer tevreden met zijn 3e plaats
in een tijd van 13.52.
Master John van Dijk legde beslag
op de 4e plek en kwam na 14.00
over de meet. Verder valt nog te

melden dat van de jongeren Loek
Janmaat 7e werd in 16.35 en Thijs
Heemskerk 10 in 17.17
Bij de dames won Lotte Krause met
een mooi opgebouwde race in een
tijd van exact 15 minuten. Evelien
Hooijman van AKU werd 4e in 16.26
en Romy Brand, die pas sinds kort
bij AKU traint, presteerde ook uitstekend op een 9e plaats in 18.41.
De 10 kilometer werd bij de heren een prooi voor de razendsnelle
Thomas Poesiat. Hij werd op de 4e
plek gevolgd door SRT-atleet Marcel Pool, die met 34.31 een tijd realiseerde waar hij best tevreden mee
was. Hij heeft een turbulente periode achter de rug en deze tijd sterkte hem in de voorbereiding naar het
NK 10 kilometer dat 30 september
in Utrecht wordt gehouden. Trainer Remi Bouwmeester, in voorbereiding op een marathon, kwam uit
op een 23ste plaats met een tijd van
37.51. Bij de dames was het beeld
hetzelfde: de winst ging naar Lindsey van Marrewijk en de 4e plek
voor Jolanda ten Brinke van AKU
in 39.55, gevolgd op een 15e plaats
door Mandy Plasmeijer.

Gezond in beweging...
met Fitwalk!

Trainingskamp voor
Legmeervogels geslaagd

PV Rond de Amstel

P. Bosse wint Morlincourt
en Hans Half Bergerac
uur naar huis gesneld waren. Tweede op deze vlucht was Poulidor Duivenvoorde uit De Hoef en derde Ron
den Boer uit Uithoorn. Peter werd in
Rayon F: vijfde van 2112 duiven en
van afdeling Noord Holland zestiende van 9131 duiven.

Regio - Het afgelopen weekend
waren er weer twee vluchten waar
de duivenliefhebbers van PV Rond
de Amstel aan deel konden nemen.
Als eerste was daar een vlucht voor
de jonge duiven. Zij moesten aantreden voor een vlucht vanuit het
Noord-Franse Morlincourt.
Dit was voor de duiven een afstand
van gemiddeld 323 km. De duiven
werden om 08:15 gelost met een
flinke rugwind. Het was Peter Bosse
uit Uithoorn die zijn duiven als eerste in beeld had. Het waren er liefst
drie duiven die gelijktijdig bij Peter
op zijn hok landden om 11:33 uur.
Dat betekende dat de duiven met
een snelheid van bijna 100 km. p/

De tweede vlucht was een derby voor 1 jarige duiven. Het leek de
Fondclub Noord-Holland een goed
idee om dit te organiseren voor de
leden. De vlucht vanuit het ZuidFranse Bergerac werd een enorm
succes voor Hans Half uit Amstelhoek. Hij werd namelijk eerste,
tweede en vierde. Hij had tien duiven meegestuurd waarvan er zeven
in de prijzen vielen op deze marathon. De duiven werden om 07:30
uur gelost voor een zware klus over
882 km. Hans klokte de eerste duif
om 17:42 uur, ruim tien uur nadat de
duiven waren gelost wat neerkomt
op een snelheid van ongeveer 88
km. p/uur voor Hans zijn doffer. Een
prachtige prestatie!
Morlincourt
Peter Bosse, Uithoorn
Ton Duivenvoorde, De Hoef
Ron den Boer, Uithoorn
Martin v.d. Hoort, Uithoorn
Leo v.d. Sluis, Uithoorn
Hennie Pothuizen, Vinkeveen
Theo Kuylenburg, Amstelhoek
Hans Half, Amstelhoek
Wim Wijfje, De Kwakel
Martin Bosse, Uithoorn

Regio - Afgelopen zondagmiddag
laat heeft de zondagselectie van
Legmeervogels het trainingskamp in
Nijverdal afgesloten in Abcoude om
daar een 2e wedstrijd te spelen. Stefan Teekenen en Raymnd v.d. Kley
de assistent-trainer hebben vooruit
aangegeven dat het trainingskamp
ook een echt trainingskamp gaat
worden. Doe je dit namelijk niet, dan
kan je net zo goed thuis blijven. Op
vrijdagavond om 19.00 uur zijn alle spelers aanwezig en kan het trainingskamp van start gaan. De kamersleutels werden uitgedeeld en
afgesproken wordt dat de selectie
om 20.00 uur in de lobby staat voor
een stevige boswandeling van zo’n
1,5 uur. Hierna was het douchen
en een korte bespreking om duidelijke afspraken te maken. Dan is
er tijd voor ontspanning en komen
de oud-Hollandse spelletje op tafel.
Om 01.00 was het gedaan en werden de kamers opgezocht. De eerste volle dag begint vroeg voor de
spelers en begeleiding. Om 07.00
uur loopt de wekker af en om 07.30
uur wordt er begonnen met een stevige bostraining. Hierna terug naar
de accommodatie, douchen, eten
en op naar het trainingsveld. Daar
op een uitstekend grasveld vindt
er weer een training plaats. Een
training die niet helemaal vlekkeloos verliep. Een wat ongelukkige
val van Rowan Hogenboom eindigde met een tocht naar het ziekenhuis. Daar werd geconstateerd dat
Rowan zijn sleutelbeen heeft gebroken. Dit betekent een uitschakeling
van minimaal 6 weken geeft Rowan
zelf ook aan. Hij heeft het namelijk
al een keer gehad. Na de training is
er even een korte rust en een goede
lunch. Na de lunch op naar het veld
om een wedstrijd te spelen tegen
Hulzense Boys dat via de nacompetitie (het kan dus wel) is gepromoveerd naar de 2e klasse van het
zaterdagvoetbal. Dit duel was nog
geen 2 minuten oud of Legmeervogels kijkt tegen een nul achterstand
aan. Gelukkig weet Legmeervogels via Robin Oussoren op gelijke
hoogte te komen. Dan is het woord
weer aan de thuisclub dat uitloopt
naar een 3-1 voorsprong. Nog voor
de rust weet Mels Bos naar een hele mooie aanval de 3-2 te scoren. Na
de rust is het weer Mels Bos die de
ploegen naast elkaar brengt: 3-3.
Helaas wordt het dan weer 4-3 en

kijkt Legmeervogels weer tegen een
achterstand aan. Maar Legmeervogels komt weer langszij. Mels Bos
maakt de 4-4. Dan vlak voor tijd een
aanval van Legmeervogels uit het
boekje en schiet Robin Oussoren de
Vogels voor de eerste keer dit duel op een voorsprong 4-5. De thuisclub slaagt er niet meer in om te
scoren en zo eindigt de eerste serieuze wedstrijd in een 4-5 overwinning voor Legmeervogels. Hierna is het terug naar de accommodatie, douchen en eten. Na het eten
een korte bespreking. Dan worden
de oud Hollandse spelletje weer op
tafel gezet en onder leiding van het
hotelmanager naar een goed einde
gebracht en worden de winnaars op
Nijverdaalse manier gehuldigd. Om
01.00 uur worden de bedjes opgezocht. Dan is het zondagmorgen en
de wekker loopt weer om 07.00 uur
af. Een klein bosloopje van bijna 2
uur staat immers op het programma. Hierna weer hetzelfde ritueel
als een dag eerder; ontbijten, douchen en een korte bespreking. Dan
is er even tijd om ook iets anders te
doen dan voetballen en/of trainen.
De meeste spelers pakken even
een rustuurtje. Om 12.00 uur verlaat Legmeervogels de accommodatie om te vertrekken naar Abcoude waar nog een wedstrijd wacht tegen 2e klasser Abcoude. Een goede wedstrijd met veel wisselingen
in het veld. Legmeervogels komt op
een 2-0 achterstand maar nog voor
de rust scoort Stefan van Grieken de
2-1. Na de rust is het Dennis Weij die de 2-2 scoort. Hierna scoren
beide partijen niet meer en is deze 2-2 dan ook de eindstand. Hierna nog een slotwoordje van de trainer en eenieder keert hopelijk voldaan huiswaarts. Al met al, op het
kleine ongelukje na van Rowan Hogenboom, is het een geslaagd trainingskamp geweest.
Voor deze week staat en een tweetal trainingen op het programma en
de deelname aan het Argon Regio
Toernooi. Op woensdag 8 augustus
waren daar de eerste wedstrijden en
op zaterdag 11 augustus is er dan
het vervolg en spelen de winnaars
van de duels Legmeervogels–KDO
en Argon–Abcoude tegen elkaar
en ook de verliezers spelen dan een
wedstrijd. Beide wedstrijden beginnen om 14.30 uur op het veld van
Argon in Mijdrecht.

Regio - In het kader van het sportstimuleringsproject Gezond in Beweging kan men in de maanden
juli en augustus meedoen met Fitwalk. En daar is veel belangstelling
voor! Iedere donderdagavond melden zich 20 tot 25 personen bij het
verzamelpunt. De ene week is dat
bij Argon en de andere week in Park
Wickelhof.
Wat is nu Fitwalk?
“Het is niet zomaar een stukje wandelen”, aldus de instructrice Jos, Zij
legt uit dat Fitwalk een geheel eigen techniek heeft, waarbij de armbeweging een grote rol speelt. Deze techniek zorgt ervoor dat de

hartslag stijgt, zonder dat je hoeft
te hollen. Men loopt met gewichtjes in de handen, waarmee onderweg nog spierversterkende oefeningen worden gedaan. Na afloop zijn
de wangen van de deelnemers rood
en de voorhoofden bezweet. “Het is
niet dat we nou veel kilometers maken, maar het is behoorlijk pittig”,
puft een van de deelnemers desgevraagd. “Heerlijk, zo lekker buiten
bewegen”, geniet een ander. Kortom, veel voldane gezichten. Nog enkele weken en dan start het sportseizoen bij alle verenigingen weer.
Hopelijk heeft Fitwalk er toe bijgedragen dat mensen gemotiveerd raken om te blijven bewegen.

