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Rotonde bij woonwijk
De Maricken gereed

Ongeveer een jaar na de start van
de voorbereidende werkzaamheden is de rotonde ter hoogte van
de Marickenlaan en de Mijdrechtse Dwarsweg in Wilnis gereed.
De rotonde vormt de hoofdentree van de nieuwe woonwijk De
Maricken. De afgelopen maanden hebben nutspartijen en aannemers enorm veel ondergrondse kabels en leidingen verlegd.
Hoogstandje was het gestuurd
boren van een nieuw tracé voor
de persleiding van Waternet. Gestuurd boren houdt in dat er niet
open gegraven wordt, maar dat
onder de grond een nieuw tra-
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cé wordt geboord. Ondanks de
werkzaamheden is de Mijdrechtse Dwarsweg altijd toegankelijk
gebleven voor verkeer en bewoners.
De afgelopen weken is de daadwerkelijke rotonde gerealiseerd.
Deze gaat uiterlijk maandag 22
juli open voor al het verkeer. Dan
is ook de hoofdentree van de Maricken weer geopend.
In het hart van de rotonde komen
nog vaste planten die bloeien
vanaf het vroege voorjaar tot het
late najaar. Dit is goed voor bijen,
vlinders en insecten, dus voor de
biodiversiteit

Prinses Irenelaan, Uithoorn
(t.h.v. Coop supermarkt)
Bekijk advertentie
verderop in deze krant

Ouders waarschuw uw
kinderen
ALS KWALITEIT
BELANGRIJK IS!
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

De politie Uithoorn waarschuwt het dak lopen. Daar maken zij een
over een nieuwe rage onder de foto en plaatsen deze op diverse
jongeren in Uithoorn.
social media.
Afgelopen week hebben collega’s
Op de facebook pagina van de vier jongeren uit het pand gepolitie stond het volgende te le- haald. Ze zijn allen beloond met
zen: Het blijkt dat er onder de een bekeuring van 95 euro voor
jongeren in Uithoorn en omstre- het betreden van verboden terken een rage heerst waarbij de rein. Hun ouders hebben ze van
jeugd het oude Cindugebouw in het politiebureau kunnen ophaUithoorn binnendringen en naar len.

Hekken
Het Cindugebouw staat ‘in hekken’.
Dit is niet voor niets. In het gebouw
zijn in het verleden al veel vernielingen aangericht. Het dak heeft
geen hekken. Wij brengen liever
geen slecht nieuws aan ouders
omdat er een kind naar beneden
gevallen is. Daarom het verzoek
aan ouders om dit met hun kind te
bespreken”, aldus de politie.

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Warmtepompen
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Huren All-in v.a. € 25,- p. mnd.

Mijdrechtse markt heeft
net dat beetje meer
Elke donderdag van 11.00 tot
17.00 uur vind je in het Mijdrechtse dorpscentrum, op het Raadhuisplein de weekmarkt. En niet
zomaar een weekmarkt. Een
weekmarkt waar een paar kooplieden iedere keer weer hun collega’s meekrijgen om net dat beetje extra te brengen. Veel leuke acties, aanbiedingen, maar ook vind

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

www.vderwilt.nl

je er regelmatig sfeervolle live
muziek. Vorige week liepen de
Swing Masters er rond en brachten met hun dixielandmuziek net
dat beetje sfeer extra.
De bezoekers van de markt waarderen het ook zeer en dat is ook
te merken aan het feit dat er
steeds meer bezoekers komen.

De loopbrug wordt naar verluid tegenover de toegang van het parkeerterrein bij de TCU geplaatst
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Loopbrugje komt zo!
Ruim anderhalf jaar geleden
werd in de gemeenteraad van
Uithoorn het onderwerp ‘Loopbrug Hollandse dijk’ behandeld.
Bedoeld werd een loopbrug voor
wandelaars en hondenbezitters
om vanuit het Libellebos over
het water naast de Hollandse dijk
naar het natuurgebiedje te kunnen komen dat is gelegen tussen
de N201 en de flats aan de Europa rei. Veel inwoners uit de omgeving waren en zijn daar een voorstander van en hebben om deze
voorziening gevraagd. Degenen
die al dan niet met de hond in dat
natuurgebied willen wandelen
moeten op dit moment namelijk
eerst helemaal naar de Amsterdamseweg lopen. Daar kunnen

ze in de buurt van het kruispunt
met de N201 pas van een pad
naar de natuurstrook gebruik maken. De plaats waar de loopbrug
zou moeten komen is ter hoogte van de ingang tot het parkeerterrein bij de Tennisclub Uithoorn
(TCU).

Overeenstemming
Volgens een woordvoeder van de
gemeente ligt het plan er inderdaad al een tijdje. Reden dat het
niet meteen door Uithoorn kon
worden uitgevoerd is is dat het
grondgebied naast de Hollandse
dijk tot de gemeente Amstelveen
behoort en de brug daar komt te
liggen. Derhalve moesten er goede afspraken worden gemaakt.

Door allerlei oorzaken liepen die
vertragingen op en duurde het
dus langer dan verwacht. Inmiddels is met de gemeente Amstelveen overeenstemming bereikt
over de vergunningen, het onderhoud en de financiën. De brug
ligt inmiddels klaar bij de bouwer
en de opdracht om hem te plaatsen is de deur uit. Afhankelijk van
de planning van de aannemer
wordt hij zo spoedig mogelijk
gerealiseerd en zal daarmee een
mooie uitbreiding vormen van
de wandelroutes in en rond Uithoorn. De brug wordt voor ingebruikname naar alle waarschijnlijkheid op een leuke en passende manier geopend. Aldus de
woordvoerder.

OP ZOEK NAAR VAKANTIEWERK?
WIJ ZOEKEN NOG

BEZORGERS

VANAF 13 JAAR BEN JE AL VAN HARTE WELKOM!
ZEER GOEDE VERDIENSTEN
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL
INFO@VERSPREIDNET.NL
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
De Ronde Venen: Alle diensten
van de huisartsen worden gedaan
vanuit Huisartsenpost Leidse Rijn,
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het
weekend en voor werkdagen van
17.00-08.00 uur
Uithoorn: Spoedgevallen overdag
via eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis,
0297-303903. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583.
Open: 22.00-08.00 u.
Benu Apotheek Zijdelwaard
Zijdelwaardplein 81 Uithoorn,
0297-562851. Open: ma. t/m vr.
08.30-18.00 u., za. 9.00-16.00 u.
Apotheek Boogaard
Amstelplein 27 Uithoorn,
0297-566886. Open: ma. t/m vr.
08.00-18.00 u., za. 10.00-13.00 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Amstelland
Spoedpost Amstelland Ziekenhuis
Amstelveen. Open: ma. t/m
vr. 17.30-23.00 u., za., zo. en
feestdagen 8.30-23.00 u.
Nachtapotheek OLVG West
Jan Tooropstraat 164 Amsterdam,
020-5108826. Open: na 23.00 u.
STICHTING THUIS STERVEN DE
RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, 06-51451130.
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl

MANTELZORGSPREEKUUR
Elke do. tussen 08.30-16.00 u. kan
iedere mantelzorger haar vragen
stellen bij Mantelzorg & Meer.
Tel. 020 333 53 53,
info@mantelzorgenmeer.nl,
www.mantelzorgenmeer.nl
DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.

Mast geplaatst op
zorgboerderij dankzij
Kooyman B.V.

Op zaterdag 20 juli heeft Kooyman B.V. zorgboerderij Inner-Art
als sponsoring geholpen bij het
plaatsen van een oude zeilmast.
Deze zeilmast was geschonken
door een vrijwilliger. Met elkaar is
de mast opgeknapt en deze kon
nu dankzij Kooyman geplaatst
worden. De mast zal uiteindelijk vol komen met klompen; een
echte blikvanger op het erf.
Samen met geïnteresseerde deel-

nemers en vrijwilligers hebben
we kunnen zien hoe de mast van
12 meter hoog de lucht in werd
gehesen.
Dank aan Kooyman voor het
plaatsen van deze mast en in het
speciaal ook dank aan onze vrijwilliger Marcel, die dit allemaal is
gestart! Wilt u de mast komen bewonderen? We zijn geopend van
ma t/m do, 09:00-16:00u. Vuurlijn
36, De Kwakel.

Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
0297-263758, www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146

COLOFON

Nieuwe Meerbode

Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK
Uithoorn, tel. 0297-565989

Verschijnt woensdag
EDITIE 2
DE RONDE VENEN,
MIJDRECHT, WILNIS,
AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN
EDITIE 3
UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL

Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG
Praktijk voor psychologische
hulpverlening
Vijzelmolen 25 Mijdrecht
H. Rapp-Jonkers, 06-15599435
Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info

Izzy Wolffensperger
benoemd tot Dieren Ridder
Zaterdag 13 juli was een bijzondere dag voor Izzy Wolffensperger (8) uit Uithoorn. Izzy werd die
dag namelijk benoemd tot Dieren Ridder 2019 in de orde van
Dieren Ridders Ronde Venen, een

initiatief van Dierenambulance de Ronde Venen/Amstelland.
Door het ophalen van lege flessen had Izzy namelijk € 140 bijeen
gespaard en gedoneerd aan de
dierenambulance. Dat zijn bijna

ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl
STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Politie 0900-8844.

600 flessen! Al eerder had ze haar
school gevraagd om geld in te zamelen en dat leverde toen bijna €
1.700 op. Dus ze is met recht een
Dieren Ridder!
Om dit te vieren hebben medewerkers van de dierenambulance Izzy getrakteerd op bloemen en werd de officiële oorkonde Dieren Ridder 2019 uitgereikt.
Ook kreeg ze een ronde in de dierenambulance door haar woonplaats, met zwaailichten!
Draag je de dierenambulance ook een warm hart toe kan
je een donatie doen op NLABNA0574019464 t.n.v. Dierenambulance de Ronde Venen /Amstelland.
Of meld je aan als chauffeur voor
de dierenambulance, we hebben
altijd mensen nodig. Kijk op onze
facebookpagina voor meer informatie of stuur een berichtje naar
dierenambulancera@gmail.com.

Met de Zonnebloem pannenkoeken
eten bij de Strooppot
Ongeveer 60 gasten van de Zon- le bingo, met altijd-prijs-garannebloem Mijdrecht werden op tie plaats. Het was een geslaagvrijdag 19 juli 2019 welkom gehe- de ochtend/middag met dank
ten in de Strooppot in de Hoef ,
waar men elkaar kon ontmoeten
terwijl buiten het zonnetje lekker
scheen.
Na de ontvangt met koffie of thee
met een lekker gebakje kwam het
borrelmomentje al snel. Er werd
gezellig gekletst en de gasten
zochten alvast een pannenkoek
uit van de kaart.
Dit bleek nog niet zo gemakkelijk te zijn, want deze kaart was
enorm uitgebreid.
Het bleken goed gevulde, reuze
pannenkoeken te zijn, maar wonder boven wonder waren vrijwel
alle borden toch leeg.
Als afsluiting vond de traditione-

Woningen Stadt en
Vaart opgeleverd
Voormalig gebouw Weidesticht
in Mijdrecht is duurzaam getransformeerd naar acht appartementen. In de eerste weken van juli
2019 zijn de appartementen opgeleverd aan de kopers.
Ontwikkelaar Daan Versteeg van

Acrre bv.: “Wij zijn blij met de
spoedige oplevering aan de kopers omdat het gebouw nu echt
in gebruik kan worden genomen.
Ons doel om van het bestaande
gebouw een mooi, luxe appartementencomplex met uitstraling

aan de professionele, warme inzet van De Strooppot, Oostzijde
42/43, De Hoef.

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
of verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
of redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent
André Veenstra
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
132e jaargang
Oplage: 31.500
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.

te maken, is bereikt. Het ontwerp
van H.W. Van der Laan architecten maakt het gebouw met recht
een mooie verschijning midden
in het dorp. Een prachtig resultaat en wij kijken terug op een
constructieve samenwerking met
Van Berkel Aannemers, gemeente De Ronde Venen en omwonenden. Wij wensen de bewoners van
Stadt en Vaart heel veel plezier en
woongenot toe in hun nieuwe
woning!”

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!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.

WWW.MEERBODE.NL
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Giftige bramen? Of toch niet?
Langs de Amstel van Uithoorn
naar de Vrouwenakker is een
voormalige vuilstortplaats.
Deze ruimte is omgeven door
een hoge afscheiding en daarop
zijn waarschuwingsbordjes aangebracht waar op staat dit terrein niet te betreden.
Nu staat er langs dit hek een
zeer uitbundige en weelderige bramen struik. Vorig jaar heb
ik de gemeente hier op attent
gemaakt dat dit misschien niet
wenselijk is als passanten, die
van deze voormalige vuilstort
niet op de hoogte zijn, hiervan
eten. Wat hier in het verleden
gestort is weet ik niet maar dat
het niet toegestaan is om dit terrein te betreden zegt al genoeg.
Enige weken na mijn melding
heeft de gemeente dit vorig jaar
gesnoeid. Zo ook heb ik dit ook
dit jaar weer aan de orde gesteld
maar echter tot op heden zonder resultaat. Er wordt vanuit de
gemeente verder niets terug gecommuniceerd. Misschien zie ik
iets wat er niet is maar dan zou
het handig zijn om mij hiervan
op de hoogte te stellen!

Onze redactie nam contact op
met de gemeente en we kregen het volgende antwoord:
“De melding van de inwoner is
bekend bij de gemeente en vorige week is aan de maaier apart
opdracht gegeven om naast het
reguliere maaiwerk, de bramen
te snoeien.
De planning is dat dit nog deze
week gebeurt.
Omdat de melding nog niet was
afgehandeld (er is ten slotte nog
niet gesnoeid) is er nog geen terugkoppeling geweest met de
inwoner. Dit doen wij doorgaans
als de ‘klacht’ is afgehandeld.”
Van de redactie:
Klinkt goed, maar als die grond
daar nu echt zo giftig is dat je
zelfs de bramen niet kan/mag
eten
Zou je toch zeggen, kom op gemeente, wordt het geen tijd dat
die bramen struiken in zijn geheel worden verwijderd. (uitgraven) en zet er iets neer wat net
eetbaar is.

Alex Schouten uit Uithoorn

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.

Einde eerste seizoenshelft
Ook voor de Mijdrechtse muziekvereniging VIOS is de zomervakantie inmiddels weer begonnen. Na diverse optredens in zowel binnen- als buitenland en
een aantal mooie tips verkregen
bij de Open Dutch Showcorps
Championships hebben zowel
de leden als de staf van de showband weer genoeg om mee aan
de slag te gaan voor na de zomer!
Daarnaast begint na de vakantie
ook weer een nieuw seizoen van
VIOS MusicKidz. MusicKidz is een

programma van 20 gratis lessen
wat is opgezet om kinderen kennis te laten maken met het bespelen van een instrument waarbij alvast de eerste basis wordt
gelegd om in te stromen bij de
opleidingen voor het meespelen
in de showband. MusicKidz begint op vrijdag 13 september. Opgeven kan via Musickidz@viosmijdrecht.nl waarna zowel u als
uw kind kennis kan maken met
de leden die de lessen zullen verzorgen.

Dode man Wilnis vrijwel
zeker schutter Mijdrecht
De man die op 3 april van dit jaar
dood werd aangetroffen in de
berm aan de Amsteldijk in Wilnis, is vrijwel zeker degene die
op 2 april een 45-jarige vrouw in
de Landsherenstraat in Mijdrecht
doodde. Dit kan geconcludeerd
worden na intensief forensisch
onderzoek door de politie. De
54-jarige man uit Zegveld was
door zelfdoding om het leven gekomen. Eerder had de vrouw aangifte tegen de man gedaan van
stalking. Het incident was aanleiding voor alle betrokken instanties om kritisch naar hun eigen
handelen te kijken. Deze evaluatie leidt nu tot een aantal leerpunten.
Schietincident
Mijdrecht op 2 april
Op 2 april rond 22.00 uur kreeg
de politie een melding dat er
schoten waren gehoord bij een
woning aan de Landsherenstraat
in Mijdrecht. Ter plaatse troffen
agenten een ernstig gewonde
vrouw aan. Zij bleek te zijn neergeschoten. Hulpdiensten kwamen ter plaatse, waaronder de
traumaheli, en probeerden het
leven van het slachtoffer te redden. Dit lukte niet. Zij overleed ter
plaatse.
Politie doet inval woning
verdachte op 2 april
Volgens getuigen vluchtte kort
na het schietincident een man
uit de woning in een onbekende richting. Met meerdere eenheden en de politiehelikopter werd
in de directe omgeving naar de
mogelijke verdachte gezocht,
maar hij werd niet aangetroffen.
Recherche en forensische opsporing startten direct een onderzoek naar de toedracht en omstandigheden rond het schietincident. Uit dit onderzoek kwam al
snel een verdachte naar voren, de
54-jarige man uit Zegveld. De politie is diezelfde avond, op 2 april,
naar de mogelijke verblijfplaatsen van deze verdachte gegaan
en heeft invallen gedaan. De verdachte werd niet aangetroffen.
Verdachte schietincident dood
aangetroffen op 3 april
Op woensdag 3 april rond 07.00
uur meldde een passant aan de
politie dat er in de berm aan de
Amsteldijk in Wilnis een overleden persoon lag. Ter plaatse trof
de politie het stoffelijk overschot
van een man aan. Recherche en
forensische opsporing hebben
vastgesteld dat het ging om de
verdachte van het schietincident
in Mijdrecht: de 54-jarige man
uit Zegveld. De man is door zelfdoding om het leven gekomen.
Na intensief forensisch en tactisch onderzoek is nu vast komen
te staan dat deze man vrijwel zeker de schutter van het schietincident is.
Historie van stalking
Door middel van reconstructie
is geconstateerd dat het slachtoffer vanaf juni 2018 tot en met
september 2018 meerdere keren meldingen heeft gedaan van
stalking door deze man. De politie heeft hierop diverse maatregelen genomen en afspraken ge-

maakt met het slachtoffer. Ook de
gemeente en Veilig Thuis zijn bij
de hulpverlening betrokken geweest. Eind augustus 2018 deed
de vrouw ook aangifte van stalking. Bij de behandeling van de
zaak in februari 2019 oordeelde
de rechter dat er onvoldoende
bewijs was en sprak de man vrij.
Daarmee kwam het door de officier van justitie opgelegde straatLeden Provinciale Staten voor de VVD (midden op de foto) Andre van
en contactverbod te vervallen.
Schie en Juliette van Gilse omringd door VVD De Ronde Venen, fractie
en steunfractie.
Evaluatie
Het incident was aanleiding voor
alle betrokken instanties om kritisch naar hun eigen handelen te
kijken. Alle stappen en acties die
werden genomen in relatie tot
het slachtoffer en de verdachte
voorafgaand aan het schietincident zijn in kaart gebracht en kritisch geëvalueerd. Op basis van
deze evaluatie hebben politie,
OM, gemeente De Ronde Venen
en Veilig Thuis een aantal leerpunten en adviezen vastgesteld. Afgelopen vrijdag heeft de loka- al zal daarvoor gesloopt moeten
le VVD fractie De Ronde Venen worden waardoor een lange afeen rondleiding in onze gemeen- sluiting onoverkomelijk zal zijn
Conclusies
De instanties concluderen dat al- te gemaakt met een afvaardiging en dat maakt niet iedereen gele betrokken medewerkers naar van de VVD fractie in de Provin- lukkig. Het grootste obstakel zal
eer en geweten hebben gehan- ciale Staten. Zo ging het gesprek de financiering worden. Bedradeld. Desondanks hebben we dit ook over de N201, en de oplos- gen van 80 miljoen worden dan
drama niet kunnen voorkomen. singen zoals die door de provin- genoemd zonder het nog te hebEr is wel een aantal leerpunten cie enkele weken geleden zijn ben over het aquaduct onder de
benoemd. Allereerst had de af- voorgelegd aan u en alle inwo- Vecht bij Vreeland.
zonderlijke informatie van de be- ners. De strekking van de bocht De lokale- en de provinciale VVD
trokken instanties beter bij elkaar bij Hofland, waar de VVD al jaren- maakt zich zorgen of de overwemoeten worden gebracht. Hier- lang voor pleit, zou wat hen be- gend linkse coalitie van Gedepudoor hadden de risicofactoren treft zo snel mogelijk worden uit- teerde Staten van Utrecht de opin deze casus sneller zichtbaar gevoerd. Goed voor de doorstro- lossingsrichtingen wel gaat waarkunnen worden en had de vei- ming, goed voor de leefbaarheid maken. Want, het coalitieakkoord
ligheidsinschatting – integraal – en luchtkwaliteit van de aan- en zegt “zeer terughoudend om te
kunnen worden bijgesteld naar- omwonenden van Hofland. Daar- gaan met nieuwe weginvesterinmate de zaak zich ontwikkelde. naast staat de verbetering van de gen”. De liberale partij hoopt toch
Het samenbrengen van informa- kruising met de N212 hoog op echt dat eerder gemaakte afspratie zorgt immers voor een com- het verlanglijstje. De situatie bij ken blijven gelden! Zij zien graag
pleter beeld. Er wordt dan niet al- Vinkeveen is volgens de VVD in- die grote gele grondverzetmachileen gekeken naar de hulpverle- gewikkelder maar niet minder nes in beweging komen, om prening aan het slachtoffer, zoals nu urgent dan de bocht en de krui- cies te zijn achter Kokido en de
is gebeurd, maar er kan dan ook sing. Natuurlijk juicht de partij de Shell, richting de Volvo garage. In
worden ingezet op een persoons- plannen voor een tunnelbak toe, eén rechte lijn.
gerichte aanpak op de verdachte.
Het recent gestarte Actieoverleg
Huiselijk Geweld tussen de veiligheidspartners politie, Openbaar
Ministerie en Veilig Thuis, biedt
de mogelijkheid om een casus
in gezamenlijkheid te bespreken.
Deze vorm van informatiedeling
kan de veiligheidsinschatting en Op zondag 21 juli rond tien is gespeurd langs de busbaan.
het maken van een veiligheids- uur ’s avonds is in Uithoor een De vrouw meende gezien te hebvrouw beroofd van haar hand- ben dat de man in zijn vlucht iets
plan ten goede komen.
Een instrument dat kan helpen bij tas. De vrouw stond bij de bushal- weggooide. De tas is echter niet
het prioriteren en dat eind 2019 te langs de busbaan ter hoogte meer gevonden. De man is onin het arrondissement Midden- van de Stationsstraat toen plots geveer 30 tot 40 jaar oud en zo’n
Nederland beschikbaar komt, is een man naar haar toe kwam en 1.80 meter lang.
de zogenoemde SASH (Scree- aan het hengsel van haar tas be- Hij heeft een kort baardje en
ning Assesment for Stalking and gon te trekken. Met succes, het droeg tijdens de beroving donkeHarassment). De SASH is een we- hengsel brak af en de man ging re kleding. Mogelijk zijn er getuitenschappelijk onderbouwd in- er met de tas vandoor. Hij rende gen, zij worden verzocht contact
strument dat is ontwikkeld om richting de Thamerkerk en het in- op te nemen met de politie via
te helpen prioriteren in stalkings- dustrieterrein. De politie heeft di- 0900-8844 of anoniem via 0800zaken. Het instrument zorgt voor rect een onderzoek gestart en er 7000.
een risico-inschatting op basis
van informatie over de verdachte, het slachtoffer en de stalkingssituatie. Naast aandacht voor het
slachtoffer en de situatie waarin hij/zij zich bevindt, wordt ook
het profiel van de verdachte daarin meegewogen.
De leerpunten en adviezen uit de Op dinsdag 23 juli rond half tien De 88-jarige wielrenner uit Uitevaluatie zullen door alle keten- in de ochtend heeft een aanrij- hoorn is onder andere met een
partners ter harte worden geno- ding plaatsgevonden op de Bo- hoofdwond per ambulance vermen, zodat de kwaliteit van- en terdijk, nabij de Hooilaan. Een voerd naar het ziekenhuis. Toen
de samenwerking in- de keten wielrenner en een bestelbus de agenten ter plaatse kwamen,
zijn met elkaar in botsing geko- was hij wel aanspreekbaar. Er zijn
verder kan worden verbeterd.
men op de kruising. De bestel- sporen afgenomen en een onderbus raakte het voorwiel van de zoek naar de exacte oorzaak van
fiets, waardoor de wielrenner ten de aanrijding volgt. De bestelbus
val kwam. De politie en ambulan- werd bestuurd door een man uit
cedienst zijn direct gealarmeerd. Den Haag.

VVD De Ronde Venen:

Gaat de provincie de
mooie N201 plannen
waarmaken?

Vrouw beroofd van
handtas in Uithoorn

Wielrenner gewond na
aanrijding De Kwakel

aa i n e fietsfiles
tussen Mijdrecht en Wilnis?
Regio - De VVD vindt mobiliteit
van Nederlanders en zeker ook
van Ronde Veners heel belangrijk. En niet alleen automobilisten moeten dat asfalt krijgen als
dat nodig is, zeker ook fietsers.
Toch is de VVD nog niet overtuigd
dat er een fietspad moet komen
over de oude spoorlijn tussen
Mijdrecht en Wilnis. Vanzelfsprekend gunt de VVD de nieuwe bewoners van de Maricken en iedereen in Wilnis (en ook de inwoners
van Mijdrecht en iedereen in de
Ronde Venen) een mooi nieuw
fietspad, alleen zet de partij wel
vraagtekens bij de variant over
de voormalige spoorbaan tussen

Mijdrecht en Wilnis. Ook vraagt
de partij zich af waar de files van
fietsers dan wel zouden zijn. Er
kan wel veel verbeterd worden
aan de veiligheid en duidelijkheid
van bestaande fietsroutes.
Hier moet in eerste instantie naar
gekeken worden en als die verbeterde routes ontoereikend zouden blijken dan moet er verder
gekeken worden naar nieuwe
aanleg.
Daarom stelt de VVD schriftelijke
vragen aan het college van B&W
over dit onderwerp. Ze worden
gepubliceerd op de website van
de gemeente onder raadsinformatie.

24 juli 2019

Programma Polderfeest De Kwakel

Woensdag 31 juli start het 44e
Polderfeest met het PolderFood
Festival. Mobile Street Food zal
voor het 4e jaar op rij de culinaire invulling verzorgen en zij gaan
er alles aan doen om het bezoekersaantal van vorig jaar (meer
dan 1000 foodies) te verbreken.
Dit jaar meer foodtrucks, nieuwe
concepten en nog meer gezelligheid! Net als vorig jaar zal Mark
Fledderman weer voor de vrolijke noot zorgen. Vanaf 17.00 uur
is het terrein open en staan de
heerlijke hapjes op u te wachten.
Rond 22.00 uur is het Food Festival afgelopen.
Kaartverkoop via A&M Producties, Kwakelsepad 3, 1424 AX.
Woensdag 24 juli
van 13.00 uur tot 17.00 uur
Vrijdag 26 juli
van 13.00 uur tot 17.00 uur
Maandag 29 juli
van 13.00 uur tot 20.00 uur
Dinsdag 30 juli
van 13.00 uur tot 17.00 uur
(Alleen tegen contante betaling)

Lakerveld
(jostineke8@gmail.
com). Jos kan ook verdere informatie geven over dit spectaculaire onderdeel.
Inschrijving in de feesttent vanaf 18.00 uur start de inschrijving
voor alle afstanden.

zy Little Things neemt je mee op
reis door de tijd waarin Queen
zich ontwikkelde tot misschien
wel beste rockband allertijden.
Ook DJ Jordiz gaat deze avond
achter zijn draaitafel en zal het
feestje deze avond compleet maken.

Starttijden
18.30 uur:
Zaterdagmiddag 3 augustus
1,6 kilometer Specials G-Run
= 6-kampmiddag
19.00 uur:
De zeskamp is al vele jaren een
1 kilometer (t/m 11 jaar). Let op, vast onderdeel op de Polderfeest
inschrijven vóór 18.30 uur!
Kalender en nog steeds erg po19.15 uur: 4 kilometer
pulair. Vorig jaar was het maxi20.00 uur: 10 kilometer
mum aantal inschrijvingen al weken van tevoren bereikt en onDe prijsuitreiking van de 10 km danks de uitbreiding naar 52
is gepland om ± 21.15 uur in de teams is dit ook dit jaar weer het
feesttent. Na de prijsuitreiking geval. Maar ook als toeschouwer
van de 10 km is er nog een ge- zal het weer genieten zijn van de
zellig feest in de tent met muziek sportieve strijd die de teams met
waarbij het publiek niet stil blijft elkaar aangaan en van de gekstaan.
ke en opvallende outfits. De zeskamp start om 13.30 uur.
Droogijs
Ook voor de kinderen is er zaterVrijdagmiddag 2 augustus lance- dag weer een programma. Om
ren de maffe professors van Mad 14.00 uur start het traditionele
Sience een coole show vol met kleien en er staan een aantal (graPrijzen: voorverkoop, aan de deur gekke experimentjes. Ontdek wat tis) attracties.
0 - 3 jaar
gratis - gratis je allemaal kunt doen met droog4 – 11 jaar
€8,50 - €13,50 ijs, of laat je haren recht omhoog Maan
12 – 99 jaar
€15,00 - €20,00 gaan. Na de show kan je zelf aan Zaterdagavond 3 augustus:
de slag met je eigen slijm maken. Maan, Confetti Ravers en DJ JorPolderloop
De show is voor alle kinderen van diz. Maan: Met coach Marco BorOp donderdag 1 augustus 2019 de basisschool en start om 13.30 sato won ze The Voice of Holwordt alweer de 31e Kooyman uur.
land. Inmiddels heeft ze meerPolderloop gehouden.
dere singles uitgebracht waarNaast de afstanden 1, 4 en 10 km Vrijdagavond 2 augustus:
onder “Spijt”, “Ride it” en “Lief zoen een G-run van 1,6 km is dit jaar Dare Devils, Crazy Little Things en als je bent”. Begin juni zong Maan
Nieuw: de Team Battle
DJ Jordiz, Aanvang: 21.00 uur
nog bij Marco Borsato in De Kuip,
Er is voor het eerst een apart klas- Entree: €13,50 via online kaart- op zaterdag 3 augustus staat ze
sement voor teams. Zij lopen de verkoop; www.polderfeest.nl of in de feesttent op ons eigen Polafstand van 4 km en de tijd van €15,00 aan de deur Dare Devils derfeest! Confetti Ravers: Deze
de laatst binnenkomende loper/ Vorig jaar knalden de rocknum- twee DJ’s zullen met een lekkere
loopster is bepalend voor de klas- mers van de Daredevils op zater- mix van Urban, House, Hardstyle,
sering. Belangrijk is dus om als dagavond de tent door op het fout, Top 40 en Hazes en natuurteam te blijven lopen.
Polderfeest. Reden genoeg voor lijk grote hoeveelheden confetti,
Inschrijving kan vooraf via AKU het Feestcomité om deze band de chaos op deze zaterdagavond
(www.aku-uithoorn.nl) of via Jos nog een keer uit te nodigen. Cra- compleet maken. DJ Jordiz De-

ze zaterdagavond zal de polderfeesttent weer op z’n grondvesten staan schudden als DJ Jordiz
de beat opvoert.
Kinderen
De laatste dag van het 44e Polderfeest Zondagmiddag 4 augustus wordt geopend om 13.00
uur met Donald Duck en Minnie
Mouse. Na de opening is er tijd
voor een Meet & Greet en staan
de fotografen klaar voor de fotoshoot. Ze hebben een camera
die de foto’s direct afdrukt, dus je
krijgt de foto gelijk mee! Kom op
tijd, want Donald en Minnie zijn
er tot 14.30 uur.
Het evenemententerrein staat
op deze zondagmiddag weer vol
met kinderattracties. Uiteraard
zal het wereldberoemde goudzoek-spel en het eendjes vangen
van het Feestcomité weer opgesteld staan, maar ook vele andere
attracties zoals o.a. een zweefmolen, trampolines, een lasergame
arena, Dance Pads, een klimwand,
en een stormbaan van maar liefst
52 meter! Voor de paardenliefhebbers hebben we ook de pony’s weer klaar staan om een ritje op te maken. Voor toegang tot
alle attracties kun je betalen door
middel van de bekende strippenkaart. Deze strippenkaarten zijn
op zondagmiddag te koop voor
3,00 euro bij de kinderbar in de
feesttent.
vanaf 15.00 uur Kwakels Kampioenschap Langzaam Fietsen
Dat langzaam fietsen een hele andere tak van sport is bleek vorig
jaar. Peter Meekel was de eerste
titelhouder van dit Kwakels Kampioenschap Langzaam fietsen. Bij
de jeugd was Joris Wijfjes de winnaar. Het spel is simpel; Wie doet
er het langst over om een traject
van 10 meter af te leggen. Je voeten mogen de grond niet raken
en je moet binnen je rijbaan blijven.
Vanaf 17.00 uur Django Wagner
in de feesttent.
De eerste single van Django Wagner verschijnt in 2009. Het liedje “Kali” staat meteen wekenlang
genoteerd in diverse hitlijsten. Inmiddels kunnen we spreken van
een feestklassieker!
Na Kali volgden vele grote hits zoals bv “We dansen samen de bossa nova”. Django zal het Polderfeest op gepaste wijze afsluiten
met een tent die volledig op zijn
kop staat.
Om 18.00 uur is het 44e Polderfeest in De Kwakel ten einde.

De zomervakantie kan
beginnen!
Het begin van de zomervakantie
is door de buren van het 2e hofje van de Dodaarslaan in Vinkeveen gevierd met een gezellige
Amerikaanse barbecue. Het prikken van een datum waarbij iedereen aanwezig kon zijn was lastig.
In de weekenden zijn de agenda’s
overvol dus het voorstel om door
de week een relaxte avond te organiseren viel in goede aarde.
Door een snelle actie van de gemeente die de door de storm afgevallen takken opruimde en het
gras maaide voor deze activiteit
zag ons ‘hof’ er weer netjes uit.
Dank daarvoor gemeente!
De buurtbewoners brachten

zelf hun eten en drinken mee en
dat werd lekker gedeeld met elkaar. Altijd al eens de salade van
de buurvrouw willen proeven,
dit kon deze avond! De BBQ van
buurman Pieter deed weer prima
dienst om de meegebrachte stukjes vlees te bakken. Naast lekker
eten was het ook lekker bijpraten
met de buurtjes en om de zomerse stemming nog te vervolmaken
werden de jeu-de-boules ballen
tevoorschijn gehaald. Op de gerenoveerde jeu-de-boules baan
werd er hard gestreden! We gaan
volgend jaar zeker deze wijze van
buurtbarbecue herhalen.

in en rond de gemeente De Ronde Venen
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Het weer
In deze krant een weerrubriek met een terugblik op interessante
weergebeurtenissen in de regio De Ronde Venen, een vooruitblik
op het nieuwe seizoen en uitleg van een onderwerp aangaande
het weer. Reacties zijn welkom.
Paul Dekkers

Cirruswolkjes
voorspellen
het weer
De vakantie uittocht is inmiddels in volle gang en ik kan mij
voorstellen dat velen van u
getwijfeld hebben of vakantie in Zuid-Europa nog wel
zo verstandig is, gezien de
extreem hoge temperaturen
die daar soms worden gemeten. Record warm werd het in
de Franse plaats Gallarguesle-Montueux, Gard: op 28 juni jl. werd hier 45,9 gr. gemeten ! Zulke extreme warmte wordt door inwoners en
toeristen vermeden. Een bijzondere hitte kwam tot stand
in het Spaanse Almeria. Niets
wees er op dat deze stad
aan de Middellandse Zee de
warmste dag uit de geschiedenis zou beleven. Tot ver in
de middag had het kwik hier
op 28 graden gestaan bij een
luchtvochtigheid van 75%,
niets bijzonders voor deze
stad. Ineens zag men rond
17.00 uur de temperatuur razend snel omhoog gaan, tengevolge van het opsteken
van een soort föhnwind. Deze haalde een snelheid tot 70
km per uur en deed de thermometer in nog geen half uur
tijd met ongeveer 13 graden
stijgen tot een record van
41,6 gr. Terzelfdertijd daalde de luchtvochtigheid naar
17%, hetgeen leek op droge woestijnlucht. Hierna zakte het kwik weer binnen een
paar uur naar 25 gr. Even
leek het erop dat een deel
van die junihitte zou afvloeien naar Nederland en dat het
een nieuw junirecord voor De
Ronde Venen zou kunnen opleveren . Maar het kwam (gelukkig) niet zover. De hoogste juniwaarde in Mijdrecht
bleef staan op 35,4 gr, geregistreerd op 7 juni 1996. Het
maximum van 34,6 gr. op 25
juni kwam nog het dichtst in
de buurt. Tot en met afgelopen zondag hebben we deze zomer toch al vijf tropische
dagen van 30 graden en meer
in Mijdrecht gehad. Even voor
de goede orde: we hebben
het hier over de meteorologische zomer, die loopt van
1 juni tot en met 31 augustus. Deze week wordt daar
nog een aantal aan toegevoegd. Hoeveel zijn het er
totaal geweest in al die zomers van deze eeuw? In 19
zomers plus de zomer van
2019 tot halverwege komen
we op een totaal van 116.
Dat is gemiddeld 6 per zomer
in Mijdrecht. De zomer van
2006 telde bij ons niet minder
dan 17 van zulke hete dagen.
Niet meer dan twee tropische
dagen hadden de zomers van
2007,2011 en 2017. De zomer van 1988 moest het he-

lemaal zonder een tropische
dag stellen, maar dat was in
de vorige eeuw. Soms echter heeft het voor- of najaar
ook nog een tropische verrassing in petto. Het is niet te geloven, maar op 9 juli werd in
Mijdrecht ook nog een koude
record geboekt. ‘s Ochtends
werd een minimum temperatuur op de thermometer afgelezen van 8,6 gr., op 9 juli
1996 werd het 9,4 gr.
Als koelere lucht vanuit het
westen niet alleen aan het
aardoppervlak, maar ook hogerop in de atmosfeer weet
binnen te dringen, kan dat
leiden tot de ontwikkeling
van ongekend zware buien, met in korte tijd tientallen millimeters regen. Flinke schade kan worden aangebracht bij zware regenval
en wateroverlast, maar zo’n
bui kan ook gepaard gaan
met flinke windstoten en grote hagelstenen. De Ronde Venen kan er over meepraten,
en dan verwijzen wij naar het
noodweer wat zich hier in de
avond van 5 juni en in de er
op volgende nacht heeft afgespeeld.
Het weer is er altijd en overal en kan razendsnel veranderen, naar welk land u
ook gaat. Wie de bergen intrekt verwondert zich helemaal over het vaak onverwachte weertype. Het bergweer wijkt behoorlijk af van
het weer in Nederland. Alleen
al het feit dat het horizontale
zicht wordt ontnomen door
talrijke bergketens, zorgt ervoor dat het weer de wandelaar veel sneller overvalt. Bliksem en donder lijken wel van
alle kanten te komen en wolken hebben soms een heel
bijzonder uiterlijk. Een wolkensoort die je overal kunt
tegenkomen is cirrus. Het is
de hoogste wolkensoort die
er bestaat, op 8 tot 12 km
hoogte. Vandaar dat ze bestaat uit ijskristallen. Het is
een witte bewolking, opgebouwd uit veelal dunne vezels of draden, in de vorm van
losse plukken of langgerekte
banden. Hun snelheid haalt
wel de 100 km per uur. Vandaar dat ze ook wel windveren worden genoemd. Aan
de hand van de gedragingen
van cirrus is een redelijk betrouwbare weersverwachting
voor de komende 48 uur te
geven. Als er nauwelijks beweging in cirrus zit en ze lost
verder op is dat een goed teken: het weer zal bestendig
blijven. Maar komt ze met
grote vaart vanuit het westen
opzetten, dan wordt het onbestendig.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe
u er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via
(0297) 513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl
en op https://zoek.ofﬁcielebekendmakingen.nl/

Gem

PROCEDURE
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513111.

n
e e nte U i t h o o r

Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders
ter inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare
bibliotheek of dorpshuis De Quakel.

Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders
vermeld.

GEMEENTENIEUWS

Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom
u het niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een
‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.

CO L O F O N

www.uithoorn.nl
www.facebook.com/
gemeenteuithoorn
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111
ma., di., wo., do.
woensdag
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact
Centrum/receptie

Zonder afspraak:
ma., di., do.
08.30-17.00 uur
woensdag
08.30-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur

Burgerzaken

(reisdocumenten, rijbewijzen en
verklaringen)

Alleen met afspraak:
ma., di., do.
08.30-14.00 uur
woensdag
08.30-13.00 uur
17.00-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag
13.00-17.00 uur

Sociaal loket

(Wonen, welzijn, zorg, overlast,
ondersteuning, werk, inkomen,
opvoeden, opgroeien, schuldhulpverlening en jeugdhulp)

Locatie gemeentehuis,
Laan van Meerwijk 16
Op afspraak via 0297-513111
ma t/m vr.
09.00-10.30 uur
inloopbalie wo.
13.00-17.00 uur
Locatie Infopunt Uithoorn voor
elkaar, Gezondheidscentrum
De Waterlinie,
Koningin Máximalaan 30.
Inloop ma., di.
08.30-12.00 uur
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

Ruimte huren?

Accommodatie van gemeente
Uithoorn huren? Kijk op
www.uithoorn.nl/ruimtehuren

Financieel café

In het Gezondheidscentrum
De Waterlinie aan de Koningin
Máximalaan 30 vindt u het
Financieel café. Elke dinsdag
tussen 08.30-11.00 uur staan
getrainde vrijwilligers klaar
van Uithoorn voor Elkaar voor
alle vragen over geldzaken en
administratie en bieden hulp bij het
invullen van papieren, het sorteren
van de post of advies bij schulden.
Kom langs zonder afspraak.
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

Gemeentewerf en
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Makkelijk Melden App

Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift
ook een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt
van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht
van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u
het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening moet u ook betalen.

Inwoners van gemeente Uithoorn
kunnen een melding openbare
ruimte doorgeven via
www.uithoorn.nl/melding of
via de Makkelijk Melden App.
De app kunt u downloaden via de
Apple Store of Play Store.

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester
en wethouders over het uiterlijk en
de plaatsing van bouwwerken.
Wilt u een vergadering wilt
bijwonen of meer informatie?
Meld u aan via 0297-513231.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in
De Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat ‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.

Commissievergaderingen

Kijk voor actuele commissievergaderingen en informatie over
de raad op www.uithoorn.nl/
gemeenteraad. Via twitter:
www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of
wethouder spreken?

U kunt een afspraak maken
via 0297-513111 of via
bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie
bekendmakingen@duoplus.nl

Financiële bijdrage voor
sociale, culturele, sportieve
of educatieve activiteiten
Inwoners met een laag inkomen
kunnen een financiële bijdrage
vragen aan de gemeente om bijvoorbeeld lid te worden van een
vereniging, een cursus te volgen,
naar een voorstelling te gaan of
aan een activiteit mee te doen.
Het geld kan besteed worden om
iets te leren, om mensen te ontmoeten of om te ontspannen.
Voor volwassenen is de jaarlijkse
bijdrage maximaal €150 per persoon. De regeling heet ‘Declaratiefonds maatschappelijke participatie volwassenen’ en is bedoeld
voor inwoners met een laag inkomen: tot 110% van de bijstands-

Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw
beroepsschrift brengt de rechtbank grifﬁekosten in rekening. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon
gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw
beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor
te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan
een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.

norm. Voor ouderen is de jaarlijkse bijdrage maximaal €135 per
persoon. Het ‘Declaratiefonds
maatschappelijke participatie ouderen’ is bedoeld voor pensioengerechtigden en een inkomen tot
110% van de bijstandsnorm hebben.
Heeft u vragen of wilt u een aanvraag doen? Neem contact op
met het Sociaal Loket. Telefonisch spreekuur: maandag t/m
vrijdag van 9.00 tot 10.30 uur:
(0297) 513111. Baliespreekuur:
woensdag van 13.00 tot 17.00
uur, vrije inloop. E-mail: sociaal.
loket@uithoorn.nl.

-

TER INZAGE
Concept verordening doelgroepen woningbouw Uithoorn 2019. Inzageperiode van donderdag 10 juli 2019 t/m woensdag 18 september 2019
in het gemeentehuis van Uithoorn. Inlichtingen bij de afdeling wonen en
werken, mevr. R. de Mulder (0297) 513 111.
(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE
BEKENDMAKINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn
- 2019-050554, Prins Bernardlaan en Prinses Beatrixlaan, het oprichten

Foutparkeerders opgelet!

We gaan strenger
controleren
Omdat er steeds vaker meldingen
van parkeeroverlast (zoals langdurig parkeren in de blauwe zone) worden ontvangen, controleren we vaker. Sinds half april zijn
bij dit soort overtredingen door
de bijzonder opsporingsambte-

naar (Boa) waarschuwingen uitgedeeld. De tijd van waarschuwen
is per 1 augustus 2019 voorbij.
Dat betekent dat na 1 augustus de
Boa boetes gaat uitschrijven. De
boete is 95 euro en daar komen 9
euro administratie kosten bij.

van 18 woningen (ontvangen 9-7-2019);
2019-052251, Potgieterlaan 34, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 17-07-2019).

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:
Uithoorn
- 2019-037439, Thamerlaan 2, het uitbreiden van de woning (verzonden
08-07-2019).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (REGULIER)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

De Kwakel
- 2019-040493, Drechtdijk 36, het plaatsen van een dakopbouw (verzonden 10-07-2019);
- 2019-040089, Drechtdijk 38, het plaatsen van een dakopbouw (verzonden 10-07-23019);
- 2019-045012, Noorddammerweg nabij 44, het plaatsen van een tijdelijk reclameobject (verzonden 17-07-2019).

Uithoorn
- 2019-036298, Chemieweg, het bouwen van 10 bedrijfsunits (verzonden
09-07-2019);
- 2019-034084, Molenlaan 13C, het realiseren van een sportschool voor
kickboksen en functional ﬁtness (verzonden 15-07-2019);
- 2019-037439, Thamerlaan 2, het uitbreiden van de woning (verzonden
15-07-2019);
- 2019-044033, Thamerweg 3 t/m 8, het aanbrengen van aanvullend
draagvermogen door middel van nieuwe palen (verzonden 15-072019).
OVERIGE VERGUNNINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- 2019-050687, Graslaan, aanvraag buurtbarbecue bewoners Hooilaan,
Graslaan en Distellaan op 28-09-2019 (ontvangen 10-07-2019);
- 2019-050657, Noorddammerweg 47, melding uitweg (ontvangen 1207-2019).
VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

De Kwakel
- 2018-079252, Poelweg 12, Truckerrun / Bloemen Tour 2019 (verzonden 10-07-2019);
- 2019-036092, Evenemententerrein Rozenlaan/Evenementenlaan, Polderfeest van 31 juli t/m 4 augustus 2019 (verzonden 18-07-2019).

Uithoorn
- 2019-039487, Randhoornweg 100, Solidoe Festival van 22 juli t/m 16
augustus 2019 (verzonden 15-07-2019);
- 2019-047960, Zijdelwaardplein 60, vergunning plaatsen voorwerpen
op of aan de openbare weg van 15 t/m 18 juli 2019 (verzonden 15-072019).
OVERIGE BEKENDMAKINGEN
- 2019-048566, AKU, plaatsing tijdelijke reclameborden voor het evenement Kooyman Polderloop op 1 augustus 2019 van 19-07-2019 t/m
2-08-2019 (verzonden 11-07-2019).
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

KENNISGEVING ACTIVITEITENBESLUIT, MELDING ONTVANGEN
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een melding
ingevolge het Activiteitenbesluit heeft ontvangen.De melding betreft het
realiseren van een bloemenkiosk voor de verkoop van eigen producten.
Ontvangstdatum melding: 1 juli 2019
Melder: Van Rijn Roses B.V.
Locatie: Dwarsweg 45, De Kwakel
Zaaknummer: 9077291
Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.
Heeft u een vraag over deze zaak, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Evenementen in Uithoorn
31 juli t/m 4 aug
1 augustus
3 augustus
23 augustus
31 aug t/m 3 sept
6 t/m 8 sept
28 sept
9 november

Polderfeest
Kooyman polderloop
Zomermarkt
Foodtruckfestival
Kermis De Kwakel
3 Nations Cup BMX 2019
Red Ball Express
Kadomarkt

(Financiële)
ondersteuning voor
lokale initiatieven

Wist je
dat?
Je informatie en tips kan vinden op de website Two2tango
als er twijfels zijn over je relatie? Want hoe ga je om met een
relatie die niet goed loopt? Wil
je uit elkaar? Zijn er plannen
voor scheiden? Of je nu partner, kind, ouder of grootouder
bent, de website van Two2Tango kan helpen om met de situatie om te gaan. Two2Tango is
een online platform met passende informatie, doorverwijzing en begeleiding voor mensen die uitdagingen ervaren in
hun relatie. Dit beperkt zich niet

-

alleen online, maar kan gecombineerd worden met professionele begeleiding vanuit ervaringsdeskundigen en hulpverleners. Ook kan men ervaringen van anderen lezen en testen hoe de relatie ervoor staat
door het invullen van de relatiemonitor.
Two2Tango is in samenwerking
met meerdere partijen ontwikkeld: de gemeenten Uithoorn,
Ouder-Amstel, Diemen, de provincie Noord-Holland, Participe, Rabobank en Hot Item.
www.two2tango.info.

WWW.UITHOORN.NL

Een leuk idee of initiatief? En
heeft u hier (ﬁnanciële) ondersteuning bij nodig? In Uithoorn
zijn naast de gemeente diverse organisaties actief die verschillende vormen van ondersteuning bieden.
Denk aan bijvoorbeeld Stichting Burgemeester Kootfonds.
De stichting verleent ﬁnanciële steun aan verenigingen, instellingen, organisaties en personen die binnen de gemeente werkzaam zijn op het gebied
van sport, cultuur en sociaalmaatschappelijke activiteiten.
Zij kunnen op grond van hun

activiteiten én ﬁnanciële positie, aanspraak maken op steun
van de stichting. Maar in Uithoorn kunnen inwoners en ondernemers ook aankloppen bij
het Initiatievenfonds. Het Initiatievenfonds wil inwoners en
organisaties van Uithoorn en
De Kwakel stimuleren maatschappelijke initiatieven te ontplooien.
Naast deze twee, zijn er nog
meer fondsen die aangesproken kunnen worden. Meer informatie op www.uithoorn.nl
en tik als zoekopdracht ‘ondersteuning bij initiatieven’ in.
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Jong, Bakker en Groot meest
voorkomende achternamen in Uithoorn
Uithoorn viert dit jaar op 1 oktober 2019 het 200-jarig bestaan
van de gemeente in de huidige
vorm. Uithoorn zelf was er al veel
eerder. In de 12e en 13e eeuw
werd Uithoorn als nederzetting
aan de oever ontwikkeld. 200 jaar
geleden werd Uithoorn pas officieel onderdeel van de provincie
Noord-Holland. Daarom vindt de
gemeente het tijd voor een feestjaar. Places Nieuws gaat samen
met Uithoorn terug in de tijd om
te kijken waar de achternamen
van inwoners vandaan komen.

Hierbij is gebruik gemaakt van
het aantal vermeldingen op Telefoonboek.nl. Behoort uw achternaam tot een van de meest voorkomende achternamen van deze
gemeente?
Drie meest voorkomende
achternamen
De meest voorkomende achternamen van Uithoorn zijn Jong,
Bakker en Groot. Dit zijn bekende achternamen die in heel Nederland veel voorkomen. De achternaam Jong is zelfs de meest
voorkomende achternaam van

heel Nederland. De naam is vroeger waarschijnlijk afgeleid van
het bijvoeglijk naamwoord jonge. Jong is een bijnaam die is gebaseerd op fysieke of mentale
kenmerken van iemand. Bakker
is een beroepsnaam die verwijst
naar het beroep bakker. Groot
is net zoals Jong een adjectief
dat verwijst naar het bijvoeglijk
naamwoord.
Achternamen met
ouderwetse spelling
De achternamen Meijer en Bezuijen komen relatief veel voor

in Uithoorn. Beide achternamen
zijn geschreven volgens ouderwetse Nederlandse spelling. Meijer is een beroepsnaam en verwijst naar het beroep hofmeier,
ook wel beheerder van een hofstede. Bezuijen is een toponiem
en is van een aardrijkskundige
naam afgeleid. De naam geeft
aan waar men vandaan kwam en
welk gebied of landgoed men beheerde. De top 20 meest voorkomende achternamen Uithoorn.
Benieuwd of uw achternaam veel
voorkomt in Uithoorn? Bekijk hier
de top 10. Let op, deze is gebaseerd op het aantal vermeldingen op Telefoonboek.nl. 1: Jong,
2:Bakker, 3: Groot, 4: Smit, 5: Meijer, 6: Brouwer, 7: Veen, 8: Bezuijen, 9: Diemen, 10: Dijk

Burgemeester feliciteert
100-jarige

LEZERSPOST
“Ik stond er bij en keek er naar”
Dit moet allemaal maar normaal zijn.
Afgelopen Zondag stonden 3
oude mannen van Noord Afrikaanse afkomst die tevens in de
wijk wonen de malexappeltjes
van de struiken te plukken half
in de tuin van een bewoner en
in het gemeenteperk bij de Witkopeend in Uithoorn. Er hing
geen appeltje meer aan de bomen. 3 tassen vol hadden ze. Op
de zin deze vruchten zijn voor
de vogels bestemd “heren” kreeg
de bewoner geen antwoord. Vorig jaar was er een Poolse dame
alle rozenbottels van de struiken
aan het halen in de wijk. Vogels
zijn dol op rozenbottels. Moet
dit normaal zijn dat mensen zomaar van alles kunnen plukken
zonder toestemming binnen de
gemeente?
Parkeren
In de straat van de Grauwe gans,
redelijke grote huizen met lange
opritten staan de meeste auto’s
half op de stoep geparkeerd. De
auto’s blokkeren dus de stoep
waarop gelopen wordt. Niet een
keer, nee elke dag. Er is genoeg
ruimte op hun oprit om drie auto’s te plaatsen maar mensen
zijn te makkelijk de auto netjes
te parkeren op hun eigen oprit.
Gevolg moeders met kinderen
moeten maar op straat lopen
met hun kinderwagen. Moet dit
normaal zijn?
Bussluis
Enige jaren geleden besloot
er een wethouder van de VVD
dat de bussluis tussen Meerwijk -West en Meerwijk -Oost
open moest voor de”veiligheid”.
Veel mensen waren tegen gezien de geluidsoverlast die we
al genoeg ervaren van de vlieg-

tuigen die op Schiphol starten.
Maar het plan moest doorgaan.
Er zouden heel veel aanpassingen komen op de weg zodat
mensen niet te hard meer konden rijden door de wijk. Aanpassingen zijn er inderdaad gedaan op de hoogte waar de basisschool staat in Meerwijk-Oost,
een kleine zone voor de school
van 30 km. Voor de rest kan iedere automobilist in deze wijk
gas geven en wordt er ook veel
te hard gereden op sommige
stukken. Nu wachten dat er een
kind of hondje dood wordt gereden. Moet dit normaal zijn?
Gemeente doe er wat aan!!!
Bomen om
Een nieuwe bewoner kwam
op de Witkopeend wonen. In
no-time had deze meneer een
prachtige kastanjeboom van
20 jaar omgehakt die niet eens
in zijn tuin stond maar op gemeentegrond. Kinderen uit de
buurt stonden altijd de kastanjes op te rapen. Vervolgens
was de bloesemboom in zijn eigen tuin aan de beurt. Ook die
moest om, dit is zijn goed recht,
het is zijn eigen tuin maar we
zijn als gemeente toch zo met
het milieu bezig? Hoe kan het
dan dat mensen zonder kapaanvraag het recht hebben om
zomaar een boom te kappen?
Hoeveel bomen zijn er al in de
wijk gekapt en nooit meer teruggeplaatst. Hier was toch een
beleid voor gemaakt? Ik kan zo’n
30 plaatsen aanwijzen waar ooit
bomen hebben gestaan alleen
al in Meerwijk -West die nooit
teruggeplaatst zijn.

Vrijwilligers dag
Johannes Hospitium
Woensdag 10 juli jl. had het Johannes Hospitium uit De Ronde
Venen weer haar jaarlijkse vrijwilligersdag.
Een mooie dag om de verbondenheid te versterken.
Zij zijn heel blij met zoveel vrijwilligers, die zich elke dag inzetten om de bewoners liefdevol
te verzorgen en één dag in het
jaar worden zij verwend. Dit jaar
met een heerlijke lunch en borrel bij Jachthaven Bon in Vinkeveen. Tussendoor waren er bui-

tenactiviteiten, zoals een competitie Jeu de Boules, varen en wandelen door de prachtige natuur.
Het weer zat jammer genoeg niet
mee, maar de pret was er niet
minder om. De dag werd afgesloten met een pubkwis. Al met al
was het een prachtige dag.
Ook interesse om vrijwilliger
te worden, neem dan contact
op via de website www.johanneshospitium.nl of telefonisch
0297-230290.

Zucht. Ik stond erbij en keek erna!
J.Bartels uit Uithoorn

in de media en hierbij een citaat
uit de media van maart jl. “Wat
Uithoorn betreft is een groei van
de luchthaven op dit moment
nicht im frage. Schiphol moet
zich eerst maar eens aan de afspraken houden,” aldus wethouder Hans Bouma......
.... vooral omdat hierbij volledig
voorbij wordt gegaan aan de
omwonenden.” En vervolgens
op de website van de VVD kun
je lezen: ....Het college en de gemeenteraad van de gemeente
Uithoorn vinden dat de overlast
in Uithoorn en De Kwakel minder moet worden. Wij willen dat
de gemeente Uithoorn leefbaar
blijft. We blijven niet alleen strijden voor hinderbeperking en
het in stand houden van de 4e
baan regel maar we blijven ook
aandacht vragen voor de luchtkwaliteit in onze gemeente....Sla
de handen ineen met omliggende gemeenten en maak een
vuist (kennelijk is in Aalsmeer
hier al aan begonnen) en dient
u zich als onze volksvertegenwoordiger te houden aan gemaakte beloftes i.p.v. wederom
uitstel gedrag te vertonen.
J.v.d.Schilde, Uithoorn

zag staan. Ook was ze verheugd
dat de lokale pers aanwezig was.
Ze vindt het namelijk enig om in
de krant te staan. Burgemeester
Pieter Heiliegers gaf aan het een
eer te vinden om bij deze blije gelegenheid te mogen zijn en de
100-jarige, een van de oudste inwoners van Uithoorn, te kunnen
feliciteren. Uiteraard kwam hij
niet met lege handen. De burgemeester had een mooie bos bloemen onder de arm voor de jarige.

Meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen
Tel: 088-0064673
rondevenen@amivedi.com
facebook.com/Amivedi-MijdrechtRonde-Venen
www.amivedi.nl
Stichting Amivedi is een vrijwilligers organisatie die zich inzet
voor vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. Dit door
middel van de kosteloze registratie van deze dieren. We zijn
het landelijk meldpunt voor huisdier eigenaren. Onze enthousiaste vrijwilligers werken nauw samen met politie, dierenartsen, dierenambulances en dierenasielen, wat er voor zorgt dat
vele huisdieren weer thuiskomen! Voor registratie, vragen en/
of andere zaken binnen uw regio, kunt u telefonisch contact
opnemen met het meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen, of met
het centraal meldpunt van Amivedi 0900-2648334.
Vermist
• 1 88 98 1 7 2 19 Vogel Bailey P RK
R J met
Valkparkiet rijs met itte veren eel in et gezi t met
oranje vlekjes op de angen en een kleine gele kui Bailey
kan uiten zoals mannen dat doen als er een mooie vrou
voorbij komt Voorban ken Vinkeveen
• 1 869 1 7 2 19 Kat llie poes
R P
K R H R F
H K
R met
op de kin be en borst itte tenen
aan de voorpoten itte sokken aan de a terpoten Hee t een
z arte staart met een it puntje daaraan llie is op de vlu t
geslagen door t ee onden en zal zi naar alle aars ijn
lijk eid nu uit angst ergens s uil ouden r is een beloning
uitgeloo d voor de vinder Voorban ken Vinkeveen

LEZERSPOST

Schiphol (2)

Ongelooflijk te lezen dat de gemeente Uithoorn de mening
van haar inwoners gaat raadplegen over Schiphol. De tijd
van het raadplegen van de bewoners is voorbij. De gemeente
dient haar beloftes na te komen
en uitvoeren wat haar inwoners
al jaren lang reeds hebben aangeven dat omtrent Schiphol de
maat vol is. Zijn onze gekozen
lokale bestuurders dan helemaal niet op de hoogte van wat
er speelt in hun eigen gemeente, of wonen ze er zelf niet om
te constateren dat er overmatige vlieghinder is ? Zijn ze niet in
het verleden benaderd en hebben zij geen gesprekken gevoerd door allerlei actiegroepen
en betrokken organisaties ?
Zijn zij wel op de hoogte van bijvoorbeeld websites zoals eerlijkovervliegen.nl of schipholwatch.nl ? -overigens een site met goede informatie en
nieuwsbrieven en tevens kun
je dan hier meteen ook de petitie ondertekenen https://petities.nl/petitions/nee-tegengroei-van-schiphol . Lezen zij
het nieuws en stukken in de regio krantjes niet ? Als de bestuurders met beloftes komen

Als een ware filmster kwam mevrouw Winter zondag met een
Amerikaanse oldtimer aan bij restaurant Leenders in De Kwakel.
Daar werd ze opgewacht door
familie, de lokale pers en burgemeester Pieter Heiliegers. Het
ontvangstcomité was er uiteraard niet voor niets: mevrouw
Winter vierde zondag haar 100e
verjaardag. De jarige, die nog altijd zelfstandig woont, straalde
van oor tot oor toen ze iedereen

Met verbazing

Barszcz proeverij
Ontmoetingstuin
Vrijdagmiddag 12 juli jl is er bij
de Ontmoetingstuin een gratis soepproeverij gehouden voor
buurtbewoners van het Bijleveld,
georganiseerd door de stichting
Ontmoetingstuin Bijleveld. Om
half 6 was de aftrap van de proeverij en stond alles klaar onder de
tent (die gelukkig niet echt nodig
was, het bleef lekker droog). Door
Jolanta was een heerlijke Barszcz gemaakt (= rode bieten soep)
met rode bieten en andere ingrediënten uit onze eigen Ontmoetingstuin en ze had ook een gele courgettensoep gemaakt. Ver-

der was er stokbrood en eigengemaakte kruidenboter. Vooral
de rode bietensoep was vrij onbekend maar vond gretig aftrek;
de soepkommetjes werden regelmatig nog eens bijgevuld. Ook de
gele courgettesoep werd enthousiast ontvangen. Het recept van
de rode bietensoep is meegegeven aan de bezoekers, zo kan er
thuis ook nog eens geëxperimenteerd worden! Na de soep proeverij was er natuurlijk nog even
tijd voor een drankje en (uitgebreid) napraten. Kortom, het was
weer een geslaagde middag!

Met verbazing lees ik dat de gemeente Uithoorn zijn bewoners
(na de zomer) gaat vragen wat
zei vinden van de plannen van
het kabinet met betrekking tot
40.000 extra vliegbewegingen.
Al jaren is de overlast van Schiphol een groeiend probleem in
Uithoorn en de Kwakel en nu
gaan onze vertegenwoordigers
ons vragen hierover een oordeel
te geven.
Help...het kan toch niet waar zijn
dat de onze vertegenwoordigers in het gemeentehuis wer-

kelijk niet weten hoe er binnen
Uithoorn en de Kwakel over
Schiphol wordt gedacht.
Uithoorn, zal zich als kleine gemeente samen met Aalsmeer
en Amstelveen eindelijk eens
hard moeten maken voor haar
bewoners, om een eind te maken aan de groei van Schiphol
en een stop op alle nachtvluchten.
F. de Boer
De Kwakel

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.

Lay’s flat
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of Crystal Clear
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Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Geldig van maandag 22 t/m zondag 28 juli 2019. Week 30. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Uithoorn

Prinses Irenelaan 1-3

Slotweekend KiKaRow onthult
eindbedrag, ruim drie ton!
Veertien weekenden na de vliegende start van KiKaRow in Uithoorn, heeft roeiboot The Vin op
zondag 14 juli zijn rondje door
Nederland volbracht. Onder luid
applaus werd de boot in Utrecht
voor het laatst uit het water getild, waarna er een ontzagwekkend totaalbedrag bekend werd
gemaakt. Er blijkt ruim 320.000
euro te zijn ingezameld, voor on-

derzoek naar de langetermijngevolgen van kanker bij kinderen.
Initiatiefnemer Albert Vuil, die
in 2004 zijn eigen kleinzoon verloor aan leukemie, sprak vol bewondering over het eindbedrag
van €322.269,78 én over de honderden mensen die dat mogelijk
hebben gemaakt. Van de roeiers
die lange tochten aflegden tot de
Koninklijke Nederlandse Redding

Maatschappij, en van de trajectcoördinatoren tot de vele sponsors die spontaan geld overmaakten. Eén roeier werd nog speciaal naar voren geroepen: Alice
van Oord uit Groningen roeide
maar liefst negen van de veertien
weekenden mee.
Begin
Alles begon in april bij Kano- en
Roeivereniging Michiel de Ruyter, die een startbedrag van bijna €30.000 had opgehaald, mede
dankzij een grote nieuwjaarsduik
en veel toewijding van enthousiastelingen uit de regio. Later
roeide The Vin langs onder meer
Goes, Den Bosch, Roermond,
Leeuwarden en Alkmaar. Waarbij
het totaalbedrag al snel in de tonnen liep. Ludieke acties waren er
ook. Zo speelde er bij Weesp een
liveband muziek voor de roeiers
vanaf een speciale partyboot.
Bij het slotfeest op de Utrechtse
Driewerf was er ook ruimte om

6 Dagen mountainbiken voor een
gezond en sterk afrika
Zoals vorige week vermeld gaan
twee échte Uithoornaars, Ruud
en Robbert Schuitemaker, vader
en zoon, de ‘Africa Classic’ rijden,
6 dagen mountainbiken voor een
gezond en sterk Afrika. Tijdens
deze tocht zullen ze van 5 t/m 12
oktober 2019 in 6 dagen 400 km
en 4.000 hoogte meters rondom
Mount Kilimanjaro in Tanzania
fietsen!
60 jaar geleden begon Amref
in Kenia als Flying Doctors. Artsen vlogen naar afgelegen gebieden in Afrika om daar medische zorg te verlenen. Ze vlie-

gen nog steeds. Maar Amref Flying Doctors doet inmiddels nog
véél meer. Zo zorgen ze voor basiszorg en geven ze voorlichting
aan de lokale bevolking. Met verschillende programma’s leiden ze
ook Afrikaanse zorgverleners op.
Want het grote tekort aan medisch personeel is de grootste bedreiging voor de gezondheid van
mensen in Afrika.
Daarnaast leren ze mensen hoe
zij beter voor zichzelf kunnen zorgen en hoe ze de kans op ziektes
kunnen verkleinen. Amref is een
Afrikaanse organisatie en bijna al

hun medewerkers zijn Afrikaans!
Dit alles zorgt ervoor dat zij gezonder zijn en daardoor minder
afhankelijk van hulporganisaties.
En dát is precies de bedoeling.
De uitdaging is voor elke deelnemer om 5000 euro aan sponsoring binnen te halen. Elk bedrag
is welkom!
Zo kan Amref voor 30 euro een
moeder en haar twee kinderen
toegang geven tot schoon drinkwater dichtbij huis waardoor ze
minder snel ziek worden. Want
veel ziektes in Afrika worden
veroorzaakt door vies water en

stil te staan bij de impact die KiKaRow heeft gemaakt. Zangeres
Lisanne Spaander, die op zestienjarige leeftijd een zeldzame vorm
van botkanker kreeg, speelde
muziek bij haar aangrijpende verhaal. Ook zij sprak haar bewondering uit voor de inzet die roeiend Nederland de afgelopen drie
maanden heeft getoond. Professor Marry van den Heuvel van
het Prinses Máxima Centrum, die
de cheque van KiKaRow in ontvangst mocht nemen, benadrukte daarna nog eens het belang
van meer onderzoek naar de langetermijneffecten van kankerbehandelingen. Want ook na genezing blijven veel (jonge) mensen
nog last houden van bestralingen
en chemokuren.
In 2005 organiseerde KiKaRow
al een grote roeitocht op en
neer naar Engeland, waarmee
€285.000 werd opgehaald. De realisatie dat er nu bijna €40.000
meer is verzameld, is niet het enige dat is blijven hangen nu het
monsterproject tot een eind is
gekomen. In drie maanden tijd
hebben zestig roeiverenigingen
het beste in elkaar naar boven
gehaald. Veel sporters konden
beamen dat ook die verbondenheid van grote waarde is geweest.
slechte hygiëne. En voor 52 euro
kunnen zij een meisje een alternatief ritueel voor meisjesbesnijdenis laten doorlopen. In dit alternatieve ritueel wordt de schadelijke besnijdenis vervangen
door 3 dagen educatie.
Meisjes krijgen onder meer seksuele voorlichting en ze leren wat
hun rechten zijn.
Help ons! Door team Schuitjes2-Africa te sponsoren! Elke euro
die gedoneerd wordt gaat rechtstreeks naar Amref Flying Doctors! Dat kan op een aantal manieren:
* via een tikkie of een overboeking op: https://www.africaclassic.nl/schuitjes-2-africa
* via uw statiegeld bon in de statiegeld zuil van Albert Heijn Zijdelwaard

Golfvierdaagse Veldzijde
Vier dagen 18 holes spelen dat
is de golf4 daagse van golfclub
Veldzijde op de Bovendijk in Wilnis. Dit jaar voor de 8e keer georganiseerd door de wedstrijdcommissie. Aan dit tournooi deden
totaal 120 golfers mee, 34 spelers haalden de eindstreep na 4

dagen. De prijzen van deze vier
dagen werden uitgereikt tijdens
een heerlijke BBQ gemaakt door
het horeca team van golfpark Wilnis. Winnaars van dit superleuke,
sportieve en gezellige tournooi
waren Alex Pannekoek en Cora
Jonkers.
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Zomerfeest op de Antoniusschool
Afgelopen vrijdag was er
op de Antoniusschool in de
Hoef een zeer geslaagd zomerfeest. Tijdens het opbouwen in de regen werd er
gehoopt en geduimd voor
droog weer en op het moment dat het feest van start
ging, kwam zelfs de zon
door. De kinderen konden
zich buiten laten schminken, een glittertattoo zetten, vele spelletjes doen
en knutselen. Binnen was
er de tijd om lekker te dansen en te swingen in de disco. De spanning was voelbaar in het lokaal waar de
bingo plaats vond. Er waren
dan ook prachtige prijzen te
winnen! En er was een djembé workshop in het speello-

kaal waar zowel de kinderen als de ouders even helemaal los konden gaan. Naast
al deze activiteiten was er
ook lekker eten en drinken
buiten bij de bar. Van een
hamburger, tot saté, knakworst en heerlijk ijs. Kortom
voor ieder wat wils. Wij willen de Albert Heijn, De Ijssalon en het chocoladehuisje
in Mijdrecht hartelijk bedanken voor hun sponsoring.
En natuurlijk alle hulpouders die er met elkaar voor
gezorgd hebben dat de kinderen een geweldig zomerfeest hebben gehad. Al was
de temperatuur buiten niet
al te hoog, de warmte was
voelbaar op het plein en in
de school!

Schildersbedrijf Van Harberden
noodgedwongen gestopt
noem maar op. Logisch.”

Wim, Hil en Jan (v.l.n.r.) poseren nog graag even in de winkel die een grote rol in hun leven heeft gespeeld
Het is treurnis in Wilnis bij schildersbedrijf Van Harberden aan
de Herenweg 48. Terecht, want
na liefst 108 jaar succesvolle bedrijfsvoering heeft winkelier Wim
van Harberden (53), de vierde generatie in het bedrijf, tien jaar
nadat hij de winkel van zijn ouders had overgenomen, de stekker er noodgedwongen uit moeten trekken. Wim stond in de alom bekende schilderswinkel binnen en buiten Wilnis bekend om
zijn flexibiliteit, klantvriendelijkheid, service en de nodige humor. Maar bovenal was het de hoge kwaliteit verf en aanverwante
producten waar de klanten mee
wegliepen. “Daar mag je dan best
trots op zijn, maar het heeft helaas niet bijgedragen om te blijven bestaan,” vertelt Wim die zijn
winkel zonder personeel runde.
“Mensen kopen vandaag de dag
steeds meer via internet of halen hun spullen bij de bouwmarkten. Daar worden prijzen gehanteerd waar ik niet meer tegenop kan. Stilaan komt er een moment dat je het als kleine winkelier in dit metier dan gaat verliezen. Feit is wel dat de merkverf
die wij hier verkochten van hoogwaardige kwaliteit was en met-

Genekt
“Ik kan rustig stellen dat internet
met online de mogelijkheid om
prijzen te vergelijken van internetaanbieders – die ook verf leveren - mij als kleine zelfstandige goeddeels heeft genekt,” vervolgt Wim. “Maar ja, tijden veranderen. Bovendien kwamen bestellingen die ik deed bij de leveranciers steeds later binnen tot
wel meer dan twee weken. Dat
duurde soms te lang en dan haakte de klant af. Een en ander resulteerde in een te lage omzet. Allemaal zaken die negatief voor mij
hebben uitgepakt en uiteindelijk
was er geen droog brood meer
te verdienen in de winkel. Ik had
ook geen website met een webshop voor de verkoop. In je eentje is dat niet bij te sloffen. Dus
heb ik besloten met de zaak te
stoppen voordat je willens en wetens doorgaat wat geen zin heeft,
schulden krijgt, toch nog huur
moet opbrengen, want ik huurde de winkelruimte van mijn ouders, plus de verdere problemen
die dan ongetwijfeld opdoemen.
Niet alleen voor mij, maar zeker
voor mijn ouders Jan en Hil, een
hard gelag na zoveel succesvolle jaren zoals zij die hebben gekend. Ik red mij wel want ik ga
verder als zzp‘er. Het nieuws was
nog niet bekend of ik had al enkele aanbiedingen van bedrijven
op zak om als schilder en glaszetter te komen werken. Maar eerst
werk ik dit netjes af. De winkel is
officieel op zaterdag 13 juli definitief gesloten. Restanten van producten worden opgekocht door
opkopers. Wat er daarna met de
lege winkelruimte gaat gebeuren is aan mijn vader en moeder
om dat te beslissen. ”Aldus Wim
die zijn emoties goed weet te verbergen.

een een dekking van honderd
procent gaf. Met veel andere verven moet je twee of drie keer de
handeling verrichten om dezelfde dekking te krijgen en dan ben
je zelfs duurder uit. Ze zijn stukken goedkoper maar anders van
kwaliteit. Als je het hebt over ‘dure merkverven’ worden die ook
nog eens goedkoper aangeboden dan waarvoor ik ze kan inkopen. Dat schiet dus niet op. Daar
komt nog iets bij: in de loop van
de jaren is mede door mijn vader en moeder, van wie ik de zaak
tien jaar geleden heb overgenomen, een groot klantenbestand
opgebouwd. Klanten wisten ons
hier steeds te vinden. Van die vaste klanten moest ik het ook hebben want we zitten niet in de loop
van een rijtje winkels. Dat klantenbestand is met de jaren afgenomen. De oudere generatie verdwijnt of verhuist zo langzamerhand. Hun kinderen wonen elders en komen vrijwel niet meer
in het dorp, uitzonderingen daargelaten. Voor verf en dat wat erbij hoort gaan ze veelal naar de
bouwmarkt, want ze moeten daar
toch zijn voor andere spullen, zoals verlichting, gereedschap, tuin- Geldkistje in de meterkast
benodigdheden, bekleding en Anders is dat bij Jan en Hil die het

er duidelijk moeite mee hebben.
Geen wonder, het is nogal geen
stuk geschiedenis als je achterom
kijkt: 108 jaar! Jan wordt in oktober 80 jaar (Hil in januari 2020!)
en deed de zaak op zijn 70e over
aan zoon Wim. Zelf werkte hij op
z’n 14e al in de zaak van zijn vader. Toen nog op de locatie van
het oude pand, waar in 1979 de
huidige nieuwe woning met achterliggende opstallen (winkel en
werkplaats) werd gebouwd. Zijn
vader werkte op zijn beurt voor
diens vader – de opa van Wim
dus – als schilder en glaszetter.
Er werd gebruik gemaakt van in
eigen beheer gemaakte verven
van lijnolie en natuurlijke kleurstoffen. De verkopen uit de winkel waren ook een belangrijke
bron van inkomsten. “Ik kan het
mij nog goed herinneren hoe Hil
en ik de zaak gerund hebben,”
haakt Jan in. “Hil deed het werk
in de winkel en de verkoop en ik
ging met collega’s schilderwerk
uitvoeren bij bedrijven, maar ook
bij veel particulieren die hun huis
opgeknapt en onderhouden wilden hebben.
Daar was veel werk in. Toen ik
wat op leeftijd kwam deed ik
dat steeds minder en werden
we meer afhankelijk van de verkoop van verven, kitten, kwasten, schuurpapier en noem maar
op uit de winkel. Zowel voor onderhoud als hobbydoeleinden.
Tenslotte hadden we een gezin
met vier kinderen, drie meisjes
en een jongen. Je moest brood
op de plank hebben.” Hil: “Zo’n 61
jaar geleden kregen Jan en ik verkering. Als er dan iemand voor de
winkel kwam zei de moeder van
Jan: ‘Hil, ga jij maar even, want
je moet het toch leren’. Zo is het
voor mij en Jan begonnen. Ze
hadden een winkel met het geldkistje in de meterkast. Dat is natuurlijk later wel even anders geworden.”
Bijna tien jaar geleden heeft Wim
de zaak overgenomen en dat liep

De winkelruimte is nu weer privé eigendom van Jan en Hil
goed. Maar de economische tand
des tijds knaagde aan het ondernemerschap van de kleine zelfstandige en dat heeft geresulteerd in einde verhaal nu. Jan en
Hil zijn er verdrietig om; met een
snik en een traan hebben zij voor
radio en TV hun emoties de vrije
loop gelaten. Ze weten nog niet
wat ze straks met de lege winkelruimte aan moeten. Uit een kort
onderzoek blijkt dat er in 1768
al een Jan van Harberden in Wil-

nis was die werkte als glaszetter,
schilder en kruidenier. Daar stamt
de huidige familie volgens Wim
ook vanaf en misschien gaat het
nog wel verder terug. De laatste
Van Harberden (Wim) zet de traditie nog voort als zzp’er maar
dan zal het waarschijnlijk voorgoed afgelopen zijn met de naam
in dit vakgebied. Er is geen verdere opvolging en dan is de geschiedenis voltooid. Het is niet
anders.

Financieel Café hele
zomer geopend
Het Financieel Café van Uithoorn
van Elkaar is in de zomervakantie
ook geopend. Elke dinsdag tussen 9.00 en 11.00 uur staan medewerkers en getrainde vrijwilligers van Uithoorn voor Elkaar
klaar voor al je vragen over geldzaken en administratie. Heb je bijvoorbeeld hulp nodig met het in-

vullen van papieren, het bellen
van instanties of wil je advies bij
schulden? Kom langs in Lunchroom De Waterlinie aan de Koningin Máximalaan 30. Een afspraak maken is niet nodig en er
zijn geen kosten aan verbonden.
Meer informatie kunt u vinden
op www.uithoornvoorelkaar.nu.
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GVMkamp Hollywood
een filmtastisch succes!
Afgelopen weekend was het jaarlijkse GVMkamp, dit keer met het
thema Hollywood. Dit kamp is
steevast het eerste weekend van
de zomervakantie regio Midden.
Met het thema Hollywood kun je
wel raden wat er gedaan is?! Een
echte film maken natuurlijk. Maar
voordat dat kon gebeuren moesten de filmsterren wel over de rode loper het kamphuis binnen
komen. In prachtige galakleding
kwamen de sterren aan, en zoals
het echte sterren betaamd: de assistenten (ouders) dragen de koffers. Op de rode loper volgde het
fotomoment en dan was het dan
eindelijk tijd om het bed op (te laten) maken. Nadat de assistenten

vertrokken waren, werd er een
vragenspel gedaan om het kamphuis en terrein beter te leren kennen. Tijdens de schemering werd
er uitgelegd dat er de volgende
dag een echte film gemaakt zou
worden. Daarna was het donker
genoeg om in het bos een speurtocht door middel van reflectoren te maken. Superleuk om zo
laat nog door een donker bos te
lopen. Daarna gingen de jongere
kinderen naar bed, maar van slapen kwam nog niet veel terecht.
Vroeg uit bed
Uiteindelijk sliep iedereen en kon
ook de leiding hun bedje opzoeken. De volgende dag stonden

waren de meeste kinderen nog in
het schoolritme en stond iedereen al vroeg naast het bed. Na het
ontbijt was het tijd voor de ochtendgymnastiek. Onder leiding
van Lisa en Iris werden er een
aantal dansjes gedaan. Vanwege de weersvoorspelling (regen)
werd het programma een beetje omgegooid en deden we eerst
een sportieve, film 10-kamp. De
stuntmannen en vrouwen vlogen
door de lucht. Er werden actiefilms nagespeeld met waterpistolen en er was tijd om je te verkleden tot echte filmster. Nog vóór
de lunch kon iedereen een scène opnemen en daarna werd er
genoten van een broodje knakworst. In de middag werden de
films verder geschoten en gemonteerd. Alle films waren precies op tijd klaar voor de première. Het niveau was erg hoog, alle groepjes hadden hun best ge-

daan. Er waren turnfilms, prinsessenfilms, horror- en griezelfilms.
Er werd ook hard gelachen om de
bloopers! Aan het einde van de
avond kreeg de crew van de film:
de Griezelbus, de prijs voor beste film.
GVM award
Een mooie GVM-award. Het werd
alweer aardig donker buiten en
dat betekende dat de horrortocht
kon beginnen. Met een enge film
werden de kinderen alvast bang
gemaakt, wat er meteen toe leidde dat 4 kinderen bij nader inzien
toch maar niet het bos ingingen.
De groepjes van 2 tot 4 kinderen
werden (met een begeleider) het
bos in gestuurd, waar allerlei enge figuren zich schuilhielden. Wat
hebben we een gegil gehoord die
avond. Tijdens de toch was het
niet altijd even leuk, maar aan het
einde moest iedereen ook wel lachen om hun schrikreactie. Daarna even napraten en naar bed,
het was een stuk eerder stil in de
slaapzalen van de jongere kinderen. Om 2 uur werden de middelbare scholieren nog even uit
hun bed getrommeld voor een
kleine dropping. En eindelijk om
3:15 was het dan helemaal stil.
Op zondag was het enthousiasme met de ochtendgymnastiek
wat minder, maar met de vossenjacht was iedereen weer fanatiek
om hun filmrekwisieten aan de
koopmannen te verkopen. Bij terugkomst in het kamphuis stonden de ouders de kinderen al op
te wachten en werd er even flink
geknuffeld. Na de pannenkoekenlunch was het dan toch echt
tijd om naar huis te gaan. Het was
een filmtastisch kamp en iedereen heeft er flink van genoten.

Spanning stijgt in Tour
de Kwakel
In Frankrijk ontvouwt zich een
zeer verrassende en spannende Tour de France, met 6 renners binnen 2 minuten van leider Julian Alaphilippe. In De Kwakel is het zonodig nog spannender. Met 24 deelnemers binnen 8
punten van de koploper beloofd
het een spannende slotweek te
worden in het Tourhome.
De spanning hing zaterdag al in
de lucht tijdens de jaarlijkse Tourhome barbeque. De rit van die
dag leidde naar de top van de
mythische Tourmalet. De helft
van de aanwezigen voorspelde
Geraint Thomas als winnaar, de
andere helft Thibaut Pinot. Barman Bart Peek barste in juichen
uit toen Pinot aan het langste
eind trok. Bart zag zichzelf alweer
in het geel rijden, maar had buiten Kees van der Meer gerekend.
Op onnavolgbare wijze weet
Kees dit jaar de renners op hun
plaats te zetten. Door de verkregen “extra punten” leidt Kees als
sinds de start van de Tour het
klassement van de rode trui. Nu
levert deze gave hem ook (opnieuw) het geel op. Tegen het geluk van Kees staat de pech van
zoon Luc. Hij leverde per ongeluk
een lap met sprinters aan voor
een bergrit en daalde daarmee
af in het klassement. De aangeslagen Bart Peek kon zich troosten met de goed verzorgde barbecue van slagerij Eijk en Veld en
de aanwezigheid van vrouw Cynthia. Dat Cynthia zelf in de strijd

voor de titel beste vrouw voorbij
werd gestreefd door Trudy Lauwers had geen invloed op haar
gemoedstoestand. Toen Dré Verhoef ook nog eens beide blinde poules won, kon de middag
alleen maar gezellig afgesloten
worden.
In het ploegenklassement werd
de leiding overgenomen door
de ploeg “Vieze papieren”. Dit ondanks een slippertje van kopman
Jan Harte. Hij haalde door middel
van een herstelbriefje op het laatste moment de gevallen Tiesj Benoot uit zijn voorspelling. Benoot
bleek de volgende weinig aangeslagen door zijn val en werd
vierde in de rituitslag. Het goede
presteren van ploeggenoten Fabian van der Hulst, Chris Verhoef,
Cynthia Peek en Jan van de Veerdonk deed het foutje van Jan teniet. Fabian van der Hulst werd
door Jelle de Jong afgelost als
drager van de witte trui voor beste jongere.
Al is het bij Jelle maar de vraag
hoe wit de trui blijft tijdens zijn
werkzaamheden voor Theijssen
& De Jong hoveniers. Na een dag
werken in de tuin zal deze wellicht meer weg hebben van het
grijze exemplaar dat Ron Plasmeijer warm houdt voor leider Kees.
Het lijkt erop dat de temperaturen de komende week dezelfde
stijgende lijn in gaan zetten als de
spanning in het Tourhome. Elke
dag zal reikhalzend uitgekeken
worden naar de nieuwe stand,
die dagelijks door Ingrid van
Weerderburg en Marga Kouw op
het bord wordt bijgewerkt. Wie
het hoofd koel houdt en zich tot
Tourkenner van De Kwakel mag
kronen weten we aan het einde
van de week.
Algemeen klassement
na 14e etappe
• Kees van der Meer
• Bart Peek
• Jelle de Jong
• Peter Mayenburg
• Fabian van der Hulst
Rode trui
• Kees van der Meer
• Peter Mayenburg
• Ron Plasmeijer
Ploegenklassement
• Vieze papieren
• Vet van de soep
• Kuitenbijter

98
98
96
96
96
27
22
21
299
298
296

Vrijdagavondcyclus
petanque goed bezocht
De 22e editie van de vrijdagavondcyclus kende het mooie
deelnemersaantal van 36 doubletten. De winnaars van de voorgaande drie edities konden helaas dit jaar niet aan beide speelavonden deelnemen en lieten dit
jaar verstek gaan. Dit betekent
dat er dit jaar in ieder geval een
nieuwe winnaar na twee speelavonden gehuldigd kan worden.
De deelnemers kwamen onder
ander uit verenigingen uit Abcoude, Amsterdam, Apeldoorn,
Badhoevedorp, Bodegraven, Castricum, Den Dolder, Delft, Haarlem, Heerhugowaard, Hilversum,
Langedijk, Lijnden, Lisse, Nieuwerkerk, Nieuw-Vennep, Rijswijk
en acht equipes uit Uithoorn/
Mijdrecht.
Het weer was perfect en de regen liet zich pas zien tijdens de
prijsuitreiking. Maar voor het zover was moesten eerst drie speelronden gespeeld worden. De eerste speelronde kwam tot stand
via loting, maar voor de tweede en derde speelronde was
het resultaat van de voorgaande ronde(n) bepalend wie de tegenstander zou zijn. Winnaars tegen winnaars en verliezers tegen
verliezers. Dit is een geweldig
mooi speelsysteem, want men
komt uiteindelijk tegenstanders
van het eigen speelniveau tegen
en dat maakt het resultaat in ie-

der geval dragelijk. Onder leiding
van een bondswedstrijdleider en
een bondsscheidsrechter verliep
het toernooi vlot en kon nog voor
middernacht de prijsuitreiking
plaatsvinden. De top acht van het
klassement op basis van gewonnen partijen en puntensaldo hadden prijs, waarvan er vier ongeslagen waren.
De uitslag van de eerste speelavond:
1 Michael Voorn/
Peter Balkenende – LBF
3 -35
2 Erik v/d Slujis/
Dick Beemsterboer – Mix 3 - 33
3 Dennis Bakker/
Pascal Wijnstekers – Mix
3 - 27
4 Els Hummel/
Berry Suanet – De Stetters 3 - 8
5 Elior v Klaveren/
Mustapha Mazouz – ABA 2 - 17
6 Peter en Gerrie v/d Loo –
Ça Roule
2 - 15
7 Monique Bakker/
Sander Beukers – Midi
2 - 11
8 Albert en Justin Wuring –
Mix
2 - 10
De equipe Jos de Zwart/Harry
van den Dungen (Boule Union
Thamen) vielen met een negende plaats net buiten de prijzen.
De tweede en afsluitende speelavond is op vrijdag 26 juli, aanvang 19.30 uur. Een mooie gelegenheid om eens kennis te maken met het petanque, de wedstrijdvorm van jeu de boules.

Klaverjasnomaden
Zaterdag 13 juli vond als afsluiting van het seizoen van de klaverjasnomaden in Uithoorn, weer
de halve marathon plaats waaraan door 40 liefhebbers werd
deel genomen. Er werd fel gestreden voor de 20 beschikbare prijzen. Uiteindelijk ging Gerrit Vink
er met de 1e prijs vandoor. De 2e
tot en met de 10e prijs werden
gewonnen door: 2e Joke Rietbroek, 3e Gaby Abdesselem, 4e
Gerrie Ruimschoot, 5e Piet Luijten, 6e Richard van den Bergh, 7e
Kees de Kuiper, 8e Gonny de Kuiper, 9e Els Luijten en 10e Louis
Franken. Allen ontvingen zij een
waardebon te besteden bij één
van de sponsorende winkeliers.
Dit was eveneens voor de winnaars van de 11e t/m de 20e prijs.
Dat deze dag een groot succes
werd was mede te danken aan
de volgende sponsors: DUOplant,
Zeevishandel Volendam, Keurslager Bader, Poelier-Traiteur van Egmond en tot slot Supermarkt Albert Heijn van het winkelcentrum
Zijdelwaard. Mede door hun bijdrage werd het voor iedereen
een onvergetelijke dag. Hartelijk
dank hiervoor.

Tot slot ging niemand met lege handen naar huis. Alle dames
ontvingen een prachtige plant in
sieremmer terwijl alle heren verblijd werden met een door slagerij Bader samengesteld pakket.
Seizoen 2018 – 2019.
Na afloop werden ook de prijswinnaars van het afgelopen seizoen bekend gemaakt. Hiervoor
kwamen 37 personen in aanmerking.
De kampioen werd dit jaar Gijs
Brozius. Van harte gefeliciteerd.
De 2e tot en met de 10 plaats
werden ingenomen door:
2e Piet Luijten, 3e Tinus Smit, 4e
Maus de Vries, 5e Louis Franken,
6e Cor de Beer, 7e Corrie Smit, 8e
Gerrie Ruimschoot, 9e Els Luiten
en 10e Jan de Kuijer. Allen ontvingen zij een waardebon te besteden bij één van de sponsorende
winkeliers van de marathon. Dit
gold ook voor de winnaars van
de 11e t/m de 37e prijs. De eerste klaverjasavond van het seizoen 2019 – 2020 wordt gespeeld
op donderdag 22 augustus in de
Schutse aan de Merodelaan 1 te
Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.

Zomerbridge over de helft
Deze zevende keer waren Jan de
Jong & Jan Snoek het beste team
van de avond door met een uitstekende 63,54% eerste te worden van de 14 paren in de A-lijn.
Op twee stuwden Cobie Bruine
de Bruin & Gerda Schavemaker
elkaar eveneens naar grote hoogten door met 57,29% als tweede
te eindigen. Ben ten Brink & Jan
Bronkhorst grepen met 55,56%
als derde net naast de wijn, maar
toch! Op vier kwamen Janny &
Gerard Telling met 54,17% terecht en Nel & Adriaan Koeleman sloten met 53,82% als vijfde de rijen van de zomerbridge
elite. In de B-lijn scoorden Carla
Euwe & Bep Schumacher en Thea
Twaalfhoven & Lia van Kessel zestigers van respectievelijk 61,67 en
60,42%. Corrie van Ommeren &
Maarten Kuiper konden met hun
58,75% Ben Remmers & Wim Röling, die 58,33% bereikten, nog
net voor blijven. Corry Twaalfhoven & Jan Koek werden hier vijfde met heel toepasselijk 55% precies.
Chocola
De chocola voor het dichtst bij
de vijftig procent was echter voor
paar zes, Nel Kwakernaak & Wil

Groot, die op 52,08% uitkwamen.
In de C-lijn toonde een bekend
BVK koppel zijn kracht. Gerbrand
Nigtevegt & Hans Elias behaalden
niet alleen de eerste plek, maar
met 65,42% tevens het allerhoogste percentage van alle deelnemers. Maria Baas & Klaas Verrips
stelden zich met 54,58% wat bescheidener op, maar waren zo
toch goed voor plaats twee en
een alcoholische versnapering.
Ineke Koek & Ellen v/d Toorn werden derde met 53,75% en Irene
Hassink & Henriëtte Omtzigt en
Tineke Schreurs & René de Jong
deelden vier en vijf met 51,25%
voor een ieder.
Met nog zes maal te gaan begint
de tijd te dringen voor diegenen
die nog aarzelen om het aanloopje naar de wintercompetities te
maken.
Laat u niet weerhouden door een
hittegolf, de locatie van Dans &
Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn is gegarandeerd zomerhitte bestendig.
Inschrijven kan per e-mail: gerdaschavemaker@live.nl, per telefoon 06-83371540 of tussen 19.15
en 19.30 uur in de zaal. De aanvang is om 19.45 uur en de kosten zijn €6,- per paar.

Wethouder Rein Kroon
feliciteert Lorena Wiebes
Vorige week woensdag ging wethouder Rein Kroon langs bij Lorena Wiebes om haar te feliciteren
met de behaalde prestaties van
de afgelopen weken. Goud op de
Europese Spelen in Minsk en Nederlands Kampioen Wielrennen
op de weg in Ede. Wat een geweldige prestatie! Om haar te feliciteren nam Rein een heerlijke
taart mee. Ondertussen is Lorena
alweer volop in training voor de
volgende wedstrijden en heeft zij

de drive die je nodig hebt als topsporter. Ze vertelt trots dat haar
ouders altijd achter haar staan
en haar steunen waar dat mogelijk is. Zaterdag 10 augustus vindt
het EK Wielrennen plaats in Alkmaar. Lorena zal hier weer voor
haar team Parkhotel Valkenburg
gaan rijden. De gemeente heeft
Lorena enorm veel succes met
het EK en natuurlijk met alle andere belangrijke wedstrijden die
eraan komen toegewenst!
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9e All American Sunday
brak alle records

All American Sunday dat afgelopen zondag
vanaf 12.00 tot 19.00 uur voor de 19e keer werd
gehouden, heeft volgens de organisatie weer
veel deelnemers en naar schatting ruim tienduizend(!) bezoekers getrokken. Een record! Dit
mede dankzij de fraaie zomerse weersomstandigheden. Als vanouds konden jong en oud
watertandend genieten van rijen opgestelde
motorfietsen van allerlei merken, de een nog
mooier dan de ander, met toch wel als hoofdmoot de Harley-Davidson. Ze werden met ‘kennersogen’ bekeken, net zoals de vele trikes,
de opgestelde oldtimers en sportwagens. All
American Sunday kan behalve als een uniek
evenement ook worden gezien als een eenmalige tentoonstelling van bijzondere voertuigen.
Bij een dergelijk evenement horen ook kramen

met een passend assortiment aan (motor)kleding en uitrusting, schoenen, accessoires, gereedschap, gadgets en noem maar op. Er waren standjes en stalletjes met drankjes en hapjes ‘op z’n Amerikaans’ en verdere smakelijke
etenswaren die gretig aftrek vonden en op de
druk bezochte terrassen werden genuttigd. Het
geheel werd omlijst door een rockband die bij
dit evenement passende live muziek ten gehore bracht.

can Sunday staat bekend als een bijzonder gezellige en druk bezochte happening! Op geen
enkele manier is dit ooit verstoord door vervelende calamiteiten van bijvoorbeeld motorclubs. “Ik denk dat we dit keer alle records gebroken hebben met deelnemers uit eigen land,
maar ook uit het buitenland en niet te vergeten
de grote aantallen bezoekers.
Iedereen weer heeft genoten van dit weekend met op zaterdag de Ride Out en het gezellige samenzijn met barbecue bij en in ons caBijzonder dagje uit
fé op de Wilhelminakade. Het gaat altijd geAl met al een ‘place to be’ voor iedereen die had paard met veel organisatie en vergunningen,
gekozen voor een bijzonder dagje uit en niet in dat wel, maar ik ben blij dat het allemaal weer
de laatste plaats voor liefhebbers van (bijzon- goed verlopen is. Dit dankzij allen die er een bijdere) motoren en oldtimers die bij het zien van drage aan hebben geleverd, de gemeente, vrijzoveel moois hun lol niet op konden. All Ameri- willigers, de politie en natuurlijk onze spon-

sors. Want zonder hun inbreng is zo’n happening niet mogelijk. Iedereen bedankt! All American Sunday is andermaal weer een super evenement geworden. Ik weet niet of er ooit leden
van het college zijn geweest om dit met eigen
ogen eens te aanschouwen. Dan hebben ze er
een idee van waarvoor ze ons een vergunning
geven.
Bij leven en welzijn hopen we het volgend jaar
weer mogelijk te maken en dan voor de 20e
keer! Bovendien viert Uithoorn dan zijn 200 jarig bestaan!” Aldus een tevreden lachende Han
Nollen van Café Drinken & Zo die er met zijn organisatie, talloze vrijwilligers en sponsors weer
in is geslaagd om een voor Uithoorn uniek en
prachtig evenement neer te zetten waarvan velen hebben genoten. Chapeau!

