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Raadslid Ernst Schreurs: “Wij kregen 
van scooterrijders het signaal dat de 
situatie op de rotonde bij het Veen-
weidebad als erg gevaarlijk wordt 
ervaren. Samen hebben we de situ-
atie bekeken en zijn we tot een 
mogelijke oplossing gekomen, zij 
kennen als dagelijkse gebruikers de 
situatie immers het beste. Via schrif-
telijke vragen hebben we deze situ-
atie nu voorgelegd aan het college. 
We hopen dat het college voortva-
rend met een oplossing komt!”

Rotonde Veenweidebad
Bij de rotonde Veenweidebad komt 
het verkeer vanuit vier richtingen. Bij 
twee van deze richtingen rijden scoo-
ters op de autoweg, bij de andere 
twee rijden zij op het (brom)fietspad. 
Omdat een ander oversteekpunt 
ontbreekt betekent dit dat scooter-
rijders op deze rotonde van fiets/

bromfietspad naar autoweg moeten 
kruisen en andersom. Dat zorgt 
ervoor dat scooterrijders op voor 
andere weggebruikers onverwachte 
momenten de rijbaan opdraaien of 
tot stilstand komen om af te slaan. 
Bovendien is gepaste bebording ver 
te zoeken, dit alles levert gevaarlijke 
situaties op.

Jongeren in gevaar
Een lokale scooterbezorger geeft aan 
dat hij en zijn collega scooterrijders er 
vaak voor kiezen op de autoweg te 
blijven rijden om deze gevaarlijke 
situatie te vermijden. 
Scooterbezorger Matthijs van 
Bemmel: “Deze situatie veroorzaakt 
een tweedeling binnen de scooter-
rijders, waarbij de ene helft op de 
autoweg rijdt en de andere helft op 
het fiets/bromfietspad. Dit zorgt voor 
onduidelijkheid wat de oversteek nog 

gevaarlijker maakt. Ik zou dan ook 
graag willen dat hier een oplossing 
voor komt.”

Scooters op de Veen- en 
Mijdrechtse Dwarsweg
PvdA/GroenLinks heeft via schrifte-
lijke vragen aan het college gevraagd 
om een oplossing. De partij denkt 
daarbij aan een aanpassing van de 
wegsituatie waarbij scootterijders in 
alle vier de richtingen op de autoweg 
moeten rijden. De alternatieve over-
steekplaatsen moeten dan op over-
zichtelijke, ruime en voor weggebrui-
kers logische plekken komen. 
Hiermee worden verrassende situa-
ties, die ongelukken tot gevolg 
kunnen hebben, voorkomen. Boven-
dien wordt zo het fietspad ontlast van 
scooters die aanzienlijk sneller rijden 
dan fietsers. Ernst Schreurs: “Duidelijk 
is dat er een oplossing moet komen, 
we zijn dan ook benieuwd naar de 
reactie van het college!”

De Ronde Venen - PvdA/GroenLinks heeft samen met scooterrijders een 
oplossing bedacht voor de gevaarlijke oversteek bij rotonde Veenweidebad 
in Mijdrecht. In de huidige situatie zijn borden onduidelijk, staan scooterrij-
ders stil op de rotonde en kan er zomaar een scooter op een oversteekplaats 
de weg op schieten. Sterker nog dit laatste moet volgens de huidige regels.

Ongelukken voorkomen bij 
rotonde Veenweidebad

De Ronde Venen - Cybercriminaliteit 
is een groeiend probleem. Daarom 
doet De Ronde Venen mee met 
HackShield. HackShield is een online 
game die kinderen tussen de 8 en 12 
jaar leert hoe zij online gevaar 
kunnen herkennen en voorkomen. 
Zo leren ze zelf en de mensen in hun 
omgeving hoe ze online veilig 
kunnen blijven en als Cyber Agent 
van De Ronde Venen de gemeente 
kunnen beschermen. Burgemeester 
Maarten Divendal en wijkagent 
Jeugd Richard Duits van de politie 
gaven woensdag 26 mei het startsein 
voor het werven van Cyber Agents 
voor Hackshield. Maarten Divendal: 
,,Cybercriminelen kunnen op allerlei 
manieren een online systeem 
binnendringen om daar hun slag te 
slaan. Ze weten ontzettend veel van 
de digitale wereld, vaak meer dan 
wij. Dat maakt het ook zo lastig om 
cybercriminaliteit aan te pakken. Via 
HackShield zorgen we ervoor dat 
kinderen meer leren over de digitale 
wereld, zodat we de online boeven te 
slim af zijn.”

Wat is HackShield?
HackShield is een spannend spel dat 
kinderen bekend maakt met digitale 
veiligheid. Het spel maakt kinderen 
bewust van de gevaren op het 

internet. Kinderen leren alles over 
hackers, datalekken, phishing en 
andere online gevaren. Via een game 
worden kinderen opgeleid tot Cyber 
Agents, waardoor zij zichzelf maar 
ook anderen, bijvoorbeeld ouders, 
opa’s en oma’s, vrienden en vrien-
dinnen kunnen waarschuwen en 
samen zorgen voor een veilige online 
wereld. De Ronde Venen doet samen 
met de politie en jongerenwerk mee 
aan het project HackShield om 
cybercriminaliteit terug te dringen 
en inwoners digitaal vaardig en 
weerbaar te maken.

Meedoen met HackShield
Kinderen tussen de 8 en 12 jaar 
kregen woensdag op school een 
brief mee van de burgemeester, de 
politie en de kinderburgemeesters 
met de oproep om zich aan te 
melden en in alle basisscholen 
hangen posters die kinderen uitno-
digen om het spel te spelen. Bij het 
ophalen van een kinderboek in de 
bibliotheken wordt een flyer meege-
geven met informatie over het spel. 
Hoe meer kinderen meedoen, hoe 
digitaal veiliger De Ronde Venen 
wordt. Online meespelen kan op 
www.joinhackshield.nl/gemeente/
De-Ronde-Venen of via de app voor 
smartphone en tablet.

De Ronde Venen zoekt 
Cyber Agents

oTox € 79,-
iller €185,- 

KlinieKheihof.nl 035 77 24 8 24 info@kliniekheihof.nl
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KlinieKDe Soos in de Willisstee 

weer van start

Wilnis - Op woensdagmiddag 9 
juni gaat de Soos in Wilnis einde-
lijk weer van start. Er kan weer 
worden gebiljart, gebridgd, 
klaverjassen en rummikubben. Ze 
beginnen om 13.30 en het duurt 
tot 16.30 uur. Zorg dat je op tijd 
bent. De entree is 3 euro per 
persoon. Daarbij inbegrepen is 
een kopje koffie of thee met iets 
lekkers erbij. Iedereen is van harte 
welkom. U vindt de Willisstee aan 
de Pieter Joostenlaan in Wilnis
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GOED GESCHOTEN

In deze column kunt u ook komen met uw foto en tekstje. Ziet u iets 
leuks, zieligs, aardigs, opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet 
wat, maak daar een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.

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

Sportief en zo mooi…
Regelmatig ben ik te vinden in de polder van Waverveen (Botsholsedijk en 
Waverhoek). Meestal in de vroege ochtend (05.30-08.00) rond zonsopkomst. 
Regelmatig kom ik dan drie dames tegen die gezellig kwebbelend over de 
dijk rennen en dan een frisse duik nemen in de Grote Wije en daarna verder 
rennen (run-dip-run). Ook deze ochtend in mei kwam ik de dames tegen en 
toen ik naar ze zwaaide zag ik dit plaatje, waarop ik mijn camera pakte en de 
dames vastlegde tegen het licht van de opkomende zon. 
Carola Jansen

Mooi wandelen
Het is mooi wandelen met de hond Tibby langs het prachtige Zijdelmeer 
In Uithoorn. 
Marja Kruijswijk

Gelukkig het mag weer
Uithoorn – Heerlijk weer, meer vrijheid om op terrassen te zitten. Waar zit 
je dan. Niet heerlijker dan op een terras aan de Amstel in Uithoorn. Bij 
Drinken en Zo, bij cafe de Gevel. Een lunch bij Sjiek aan de Amstel, een 
heerlijk ijsje bij Esplanade, of dineren bij het Rechthuis.

Op de Hoofdweg in 
Mijdrecht zijn ze er 
klaar voor
Dit weekend ontvingen we van 
Steef van de Berg deze foto met 
deze tekst. “Mijdrecht is er klaar 
voor, laat het WK maar beginnen.” 
Heeft u een mooie foto van een 
oranje tuin, huis, huiskamer of wat 
dan ook. Stuur hem op als JPG naar: 
redactiemijdrecht@meerbode.nl

VERSCHIJNT WOENSDAG

DE RONDE VENEN, MIJDRECHT, 
WILNIS, AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN

UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL
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De Ronde Venen - De Ronde Venen 
stevent af op een gespreide verde-
ling van zonnevelden en windtur-
bines over de gemeente. Het voorstel 
dat onlangs gepresenteerd is leidt 
onherroepelijk tot een ‘confetti-
oplossing: het over de gemeente 
uitstrooien van windturbines en 
zonnevelden, wat een zeer onwense-
lijk scenario is. Natuur- en milieuver-
eniging De Groene Venen pleit voor 
een aanpak waarbij als eerste over 
alle deelgebieden heen het effect op 
natuur en landschappelijke kwaliteit 
wordt vastgesteld. In een duidelijk 
persbericht geven zij aan wat zij 
hiervan vinden: 

“In het proces van het benoemen van 
geschikte locaties is het totale gebied 
opgedeeld in kleine deelgebieden 
ofwel ‘zoekgebieden’.  Deze worden 
los van elkaar beoordeeld op hun 
geschiktheid voor zonnevelden of 
windturbines of een combinatie 
daarvan. Een probleem hierbij is dat 
de gemeente -gedurende het 
proces- de criteria heeft veranderd 
waarop deze zoekgebieden worden 
beoordeeld op geschiktheid; zij heeft 
een prioritering aangebracht, nieuwe 
criteria toegevoegd en verzuimd een 
aantal belangrijke aspecten mee te 
nemen in haar overwegingen. 
Dit alles leidt tot een viertal zeer 
verschillende ‘voorkeursdeelge-
bieden’ die als eerste worden onder-
zocht omdat ‘daar veel ervaring mee 
wordt opgedaan’. Naast dat dit ook 
leidt tot de eerdergenoemde 
‘confetti-oplossing’ beschouwt De 
Groene Venen dit als een 
non-argument. 

Selectiecriteria
Er wordt geprioriteerd op nieuwe 
criteria die vooral economisch van 
aard zijn. Zo worden windturbines 
langs infrastructuren naar voren 
geschoven omdat wind het meest 
effectief is, en omdat een beperkt 
aantal grotere aansluitingen lagere 
kosten met zich meebrengt. 
Gebieden met een lagere landbouw-
kwaliteit komen eerder in aanmer-
king dan gebieden met een hogere 
kwaliteit. Deze -nieuwe-, criteria 
tellen zwaarder dan het gegeven dat 
deze oplossingen een zwaardere 
druk op landschap, natuur en leef-
omgeving tot gevolg hebben. 
Tegelijkertijd zijn belangrijke maat-

schappelijke en milieu-gerelateerde 
aspecten zoals bodemkwaliteit en 
biodiversiteit niet meegenomen als 
criterium. 

Zon op daken moet meer 
prioriteit krijgen
Een voortvarende aanpak van zon op 
daken zal de noodzaak van zonne-
velden en windturbines doen 
afnemen. Veel algemene locaties 
zoals parkeerterreinen en busstations 
lenen zich er uitstekend voor om zon 
op daken versneld toe passen. Denk 
aan P&R kruising A2/N201, bussta-
tions op- en afrit Abcoude, zwembad 
Wilnis, Rondweg Mijdrecht, Golf-
banen, Zandeiland 1. Waar blijven 
subsidieregelingen en regelgeving? 
Het is onbegrijpelijk dat er nog 
steeds bouwvergunningen worden 
afgegeven zonder verplichting om 
zon op daken te installeren. 

Inspreken
De Groene Venen heeft de inspraak-
avond aangegrepen om haar visie op 
dit complexe dossier te ventileren: 
- de zelfopgelegde opgave voor de 

te produceren energie in De Ronde 
Venen is veel te hoog en moet te 
snel gerealiseerd worden. Dit leidt 
tot onnodige schade aan land-
schap en natuur

- regie op hoger bestuurlijk niveau is 
gewenst omdat afwegingen op 
grotere schaal leiden tot minder 
kwaliteitsverlies. 

- De Groene Venen is voor een duur-
zame energietransitie en sluit niet 
alles uit. Wij pleiten -onder 
bepaalde voorwaarden- voor 
onderzoek van de volgende 
locaties:
•	 Extra	windmolen	op	bedrijven-
 terrein Mijdrecht en bij oksel 
 A2/A9 (levert geen extra land-
 schap en natuurschade op)
•	 Zoekgebied	B	–	Geingebied	
 zuid: zonneveld Indijk, West 
 Kanaalweg en spoorlijn
•	 Zoekgebied	O	–	Polder	Groot	
 Mijdrecht west: zonneveld bij 
 fruittelers tegen Waverveen aan
•	 Zoekgebied	Q	–	Polders	Derde		 	
 bedijking en Veldzijde: zonne-  
 panelen nabij glastuinbouw en 
 bij golfbaan.  

Meer informatie op onze visie? 
Zie ons Manifest wind- en zonvoor-
zieningen in De Ronde Venen.

Ernstige zorgen over verdeling 
zon en wind
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Regio - Nieuw! Slimness start nog 
voor de zomervakantie met een 
verkorte cursus van 5 bijeenkomsten. 
De start datum is donderdag 17 juni 
2021 van 19:00 tot 20:30. De laatste 
bijeenkomst is 15 juli. Ieder heeft zijn 
eigen desk zo kan iedereen 
voldoende afstand houden volgens 
de richtlijnen van het RIVM. De 
zomervakantie komt eraan. Dat bete-
kent dat we straks weer in onze 
zomerkleding rondlopen. Denk jij 
oeps… die corona kilo’s wil ik heel 
graag nog even kwijt. Doe dan mee 
met afvallen in groepsverband of 
kom individueel afvallen bij Slimness. 
Deze 5 weken gaan we kilo’s knallen 
en werken we uit het nieuwe boek: 
Afvallen zonder poespas! Afvallen in 
groepsverband is een cursus met 
nuttige informatie om eff ectief en 
effi  ciënt af te vallen. De groep 
bestaat uit maximaal 10 personen. 
Alle ervaringen (inmiddels bijna 11 
jaar) met betrekking tot afvallen, stil-

staan en opgeven zijn gebundeld in 
dit boek. Dit boek leert je stap voor 
stap de juiste gezonde keuzes 
maken. En staan er ruim 30 slanke, 
héérlijke en vooral makkelijke 
recepten in. Inmiddels zijn er al 450 
stuks van verkocht! Dit boek is inclu-
sief wanneer je meedoet met de 
cursus afvallen in groepsverband of 
kiest voor het individuele traject. Zie 
tarieven op de website. Deze cursus 
wordt door meerdere zorgverzeke-
raars vergoed. De resultaten in een 
groep zijn vaak hoger, doordat deel-
nemers elkaar extra motiveren. Wie 
vragen heeft, een gratis intake in wil 
plannen of zich nu meteen wil 
opgeven voor de cursus afvallen in 
groepsverband kan de website slim-
ness.nl bezoeken. U vindt Slimness 
aan Bozenhoven 19a in Mijdrecht : 
06-10903050 | info@slimness.nl 

Voor meer info zie advertentie 
elders in deze krant

Slimness start 5-weekse cursus 
afvallen in groepsverband

IN MEMORIAM

Gedreven en avontuurlijk, bevlogen 
en reislustig was Nel Bouwhuijzen. 
Ze ging voor ontwikkelingssamen-
werking naar het einde van de 
wereld. In Afrika en Azië waren een 
paar scholen die haar na aan het 
hart lagen. Dankzij haar enthousi-
asme en steun uit de Ronde Venen 
konden die scholen in Tanzania en 
Nepal met nieuwbouw worden 
uitgebreid en van nieuwe leermid-
delen worden voorzien. Nel werd bij 
dit werk gesteund door haar mede-
bestuursleden van de Stichting OntwikkelingsSamenwerking in De 
Ronde Venen, door de overheid en later door Wilde Ganzen. Educatie was 
echt haar ding. Want ook in haar eigen habitat, haar directe omgeving 
deed Nel aan educatie. Ze gaf gastlessen op basisscholen in de regio over 
de omstandigheden voor de scholieren in Tanzania en Nepal. Dan bracht 
ze voorwerpen uit die landen mee en vertelde verhalen. Ook in deze 
krant schreef ze over ‘haar’ scholen in columns ‘grenzeloos investeren in 
onderwijs‘. Nel Bouwhuijzen was vrijwilliger bij IVN De Ronde Venen en 
Uithoorn, de lokale afdeling van het Instituut voor Natuureducatie en 
Duurzaamheid. Jarenlang deed ze samen met andere IVN gidsen mee 
aan de Botsholroeiexcursie. Dan gaf ze al roeiend uitleg over fl ora en 
fauna van dit bijzondere natuurgebied. En in de boot altijd blije gezichten 
over zoveel natuurschoon. Ze schreef regelmatig een afl evering van de 
IVN-column ‘natuur dichtbij huis’. Dan ging het over smienten en ganzen, 
en soms over pittige onderwerpen als klimaatverandering of verdwij-
nende soorten. Nel werd enthousiast van de natuur om haar heen. Dat 
bleek ook uit haar initiatief in de videoclub om een fi lm over Botshol te 
maken. De fi lm kwam er en werd mooi educatiemateriaal. Videoclub en 
IVN waren er blij mee. Deze zomer werd Nel Bouwhuijzen ziek, geen 
Corona maar iets met de nieren. En toen die beter waren was er 
botkanker. Nel dacht nog aan beter worden. Maar haar hondje Nima 
voelde dat misschien anders. Het hondje at niet meer en overleed nog 
voor haar baasje heel erg ziek werd. De laatste weken heeft Nel in het 
Johannes Hospitium doorgebracht waar toegewijde zorg geboden werd 
en familie en dierbare vrienden zoveel als mogelijk bij haar waren. Nel 
had een motto: laat duizend bloemen bloeien. Dat is haar nagedachtenis.
Ria Waal

Nel Bouwhuijzen

Uithoorn - Brandweerman en 
gewezen ambulancechauff eur en 
slachtoff erhulp-vrijwilliger Rene Alde-
wereld heeft eind april 2021 zijn 
eerste boek Eerste Hulp bij Schok-
kende Gebeurtenissen op de Brand-
weerpost Schiphol Airport aan zijn 
oude commandant Ed Oomes uitge-
reikt. Het gaat over het verwerken 
van stress en trauma’s van heftige en 
intense gebeurtenissen. Uit zijn jaren-
lange ervaringen beschrijft hij zijn 
persoonlijke verhaal. De lastige en 
soms taaie theorie over verwerking 
en de hersenstructuren die daarbij 
betrokken zijn worden in klare taal 
verwoord. Een mooi handboek om 
uit de alledaagse tegenslagen, 
onrecht en teleurstellingen je voor-
deel uit te halen. Een dankbaar boek 
wat vooraf gelezen moet worden.

Eerste Hulp bij 
Schokkende 
gebeurtenissen

Regio - Ga op zoek naar larven van 
een waterjuff er, Amerikaanse rivier-
kreeft of de geel gerande watertor, 
ontdek wie er zonder ijs kan 
schaatsen en vang de snelste 
zwemmer van de sloot! Het kan alle-
maal tijdens de jaarlijkse IVN Sloot-
jesdagen van 11 t/m 13 juni. 
Kinderen tussen de 4 en 12 jaar 
kunnen dan samen met hun (groot)
ouders waterdiertjes vangen. Natuur-
lijk coronaproof georganiseerd en 
onder begeleiding van een IVN 
Natuurgids. Ook in Uithoorn, Mijd-
recht, Wilnis en Vinkeveen doen we 
mee aan de Slootjesdagen.
Tijdens de IVN Slootjesdagen kan je 
op 11, 12 en 13 juni in Uithoorn, 
Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen aan 
de slag met een schepnet. Neem je 
eigen schepnet mee of gebruik er 
een van ons. De activiteit duurt 
ongeveer een half uur. We nemen je 
mee in de bijzondere onderwaterwe-
reld van de sloot.

Op vrijdag 11 juni in Vinkeveen 
van 14:00-16:00 en 19:30-20:30 uur
Op vrijdag 11 juni in Uithoorn 
van 13:00-16:00 uur
Op zaterdag 12 juni in Uithoorn van 
13:00-16:00 uur
Op zaterdag 12 juni in Vinkeveen 
van 13:00-15:00 uur

Op zaterdag 12 juni in Wilnis 
van 13:00-16:00 uur
Op Zondag 13 juni in Mijdrecht 
van 13:00-15:00 uur
Op Zondag 13 juni in Vinkeveen 
van 13:00-15:00 uur

Je geeft je op via de mail slootjes-
dagen@ivn-drvu.nl, daarin vermeld 
je welke plaats je voorkeur heeft en 
op welke tijd je het liefst waterdier-
tjes wilt vangen. Wij van IVN de 
Ronde Venen & Uithoorn nemen dan 
contact met je op hoe laat en waar je 
geplaatst kan worden. Je mag 
natuurlijk ook altijd bellen: 
06-51162629 Rob Idema.

Jij onderzoekt zelf de 
waterkwaliteit
Waterdiertjes vangen is niet alleen 
leuk om te doen, tijdens de Slootjes-
dagen help je ook mee de waterkwa-
liteit te onderzoeken met behulp van 
citizen science. Iedereen kan de 
waarnemingen vastleggen op het 
speciale telformulier en invoeren via 
http://www.waterdiertjes.nl je ziet 
dan gelijk wat de score van jouw 
sloot is! Met deze resultaten brengen 
wetenschappers van het Nederlands 
Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) 
in kaart hoe gezond Nederlandse 
slootjes zijn. 

Wat leeft er bij jou in de sloot?

Wilnis - Na de meivakantie werkten 
de kinderen van de Koningin Juliana-
school in Wilnis over Vincent van 
Gogh. In alle groepen werd er tijd en 
aandacht besteed aan de kunstweek. 
Er zijn mooie kunstwerken gemaakt 
en er werd veel geleerd over het 
leven van Vincent. Zo hebben de 
kleuters bijvoorbeeld ijsjes gemaakt 
met veel kleuren om Vincent op te 
fl euren, omdat hij meestal niet zo 
vrolijk was. De groepen 3 en 4 
haalden takken met bloesem binnen 
de school door het te tekenen en te 
schilderen net als Vincent van Gogh. 
In de groepen 5 en 6 zijn zelfpor-
tretten gemaakt. Van Gogh leek de 
wereld door een eigen bril te zien. 
Kleuren en vormen werden intenser. 
Dat is ook terug te zien in de zelfpor-
tretten van de kinderen.
De bovenbouw is aan de slag 
geweest met het schilderen van een 
landschap en slaapkamer in 3d en zij 

maakten een schets met houtskool 
van een model met een hardwer-
kende houding. Voor de ouders was 
er een quiz die ging over het leven 
van Vincent van Gogh en de over 
kunstwerken van de kinderen. De 
winnende familie won een Van Gogh 
taart. Zo werd de kunstweek feeste-
lijk afgesloten.

Kunstweek Vincent van Gogh bij 
Julianaschool

LEZERSPOST

In uw blad van 26 mei j.l. 
berichtte u reeds dat 7 van de 9 
bibliotheken in de kernen van 
de gemeente De Ronde Venen 
en de gemeente De Stichtse 
Vecht zouden sluiten! Deze ramp 
zou onze inwoners niet mogen 
overkomen! De actiegroep Red 
onze Bieb opgericht om dit 
onheil af te wenden heeft de 
mogelijkheid gecreëerd om met 
behulp van een petitie het de 
directie van de Bieb en de raads-
leden van de gemeente De 
Ronde Venen duidelijk te maken 
dan de inwoners daar fel regen 
gekant zijn en dat dit zeer 
onwenselijk is. Hieronder doe ik 
u de poster toekomen die inmid-
dels al op veel plaatsen in de 
kernen is opgehangen en waar 
inwoners hun stem kunnen laten 
horen! Ik hoop dat u deze poster 
en mogelijk nog een vervolg op 
het stuk van vorige week, waar-
onder stond, wordt vervolgd, 
een prominente plaats in uw 
blad zal willen geven.
Arjan Visser, een bezorgde 
inwoner van de Ronde Venen.

Redt onze 
bibliotheken

Wordt onze bieb gesloten???

 
Teken dan de petitie 

hier of digitaal

www.redonzebieb.nl

Actiegroep Red onze bieb | info@redonzebieb.nl

Nee toch?

Laat jongeren kennismaken 
met méér cultuur. Ga naar 
cultuurfonds.nl/educatie  

Hij kent BOEF... 
nu Bowie nog!





Uithoorn - Corona heeft veel glans 
weggenomen van feesten, groot en 
klein, in de gemeente Uithoorn. 
Gelukkig kan burgemeester Heilie-
gers sinds enige tijd weer persoonlijk 
langsgaan bij inwoners die een jubi-
leum vieren. 
Zoals het echtpaar Aparicio, dat 60 
jaar getrouwd is. Maandag ging hij 
langs met een bloemetje en harte-
lijke felicitaties aan dit ‘volbloed 
Spaanse’ echtpaar. Ze zijn aange-
naam verrast als dochter Amparo de 
deur voor de burgemeester open-
doet. Joaquin (83 jaar) en zijn twee 
jaar jongere vrouw Josefa kwamen 
direct na hun trouwen in 1961 vanuit 
Valencia naar Nederland. Een van 
hun eerste indrukken van Nederland 
was Koninginnedag: Juliana met haar 
moeder Wilhelmina en de prinsessen, 
waaronder Beatrix, de latere 
koningin. Mevrouw Aparicio: “Ik 
begreep geen woord van wat er 
werd gezegd, maar ik vond de 
beelden prachtig!”

Amsterdam
Van hun eerste onderkomen aan de 
Amsterdamse Marnixstraat verhuisde 
het paar naar De Rijp, om uiteindelijk 
in Uithoorn neer te strijken. Uiteinde-
lijk verhuisden ze nog vier keer binnen 
Uithoorn. Dochter Amparo: “Moeder is 
nu eenmaal dol op huizen inrichten.”  
Vader Aparicio begon bij de Ford-
fabriek in Amsterdam. Daarna is hij 25 
jaar in dienst geweest bij KLM, waar hij 
het tot afdelingshoofd schopte. Ze 
hebben altijd hard gewerkt, vertelt zijn 
vrouw. Jaren stonden ze in het Spaans 
Centrum in de Schoolstraat; hij achter 
de tap en zij in de keuken. Ze roept 
trots: “Mijn broodjes warm vlees en 
mijn paella waren beroemd!“ Ook is zij 
jarenlang actief bij het Vrouwentref-
centrum. “Ik heb er heel veel gedanst.”

Kinderen
Het echtpaar Aparicio kreeg 2 
kinderen. Eind jaren 70 lieten zij zich 
tot Nederlander naturaliseren. “We 
kozen dit land voor onze kinderen, 

dus vanaf dat moment was het ook 
ons land!” Toch zijn ze in hun hart 
altijd Spaans gebleven. Burge-
meester Heiliegers herkent dat aan 
het goed verzorgde uiterlijk van de 
twee, en de prachtige inrichting van 
hun huis. “Hollanders maken zich 
daar wel eens gemakkelijker vanaf,” 
lacht hij. Het echtpaar Aparicio heeft 
veel meegemaakt in de 60 jaar dat ze 
getrouwd zijn. Josefa: “Je komt alleen 
zover als je kunt geven en nemen.” 
“En,” bekent Joaquin, “een man heeft 
een sterke vrouw nodig!” Daarmee is 
het moment aangebroken dat burge-
meester Heiliegers weer naar het 
gemeentehuis terug moet. Hij heeft 
genoten van de koffie met taart, en 
van de verhalen van vader, moeder 
en dochter Aparicio. Het echtpaar 
heeft het ook erg gewaardeerd dat 
de burgemeester langskwam. Als hij 
in de volle zon weer op zijn fiets 
stapt, klinkt een hartelijk “Adios!” 
door de straat. Een stukje Spanje in 
Uithoorn...
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VRAAG HET DE BURGEMEESTER
In mijn column ga ik in op actuele onderwerpen of deel ik met u momenten 
die ik als burgemeester heb beleefd. Ook ga ik in op vragen die aan mij 
gesteld worden.

Het is juni 2021. Inmiddels krijgen we de coron-
apandemie onder controle met vaccineren zo 
lijkt het. Op deze manier ontstaat er ook meer 
ruimte en in combinatie met het mooie weer is 
dat een goed vooruitzicht. Onlangs ben ik 
samen met de wethouder Jan Hazen op bezoek 
geweest bij verschillende horecaondernemers 

in Uithoorn en De Kwakel. Langzaam maar zeker komt het leven zoals we 
dat kennen weer terug in onze mooie dorpen. 

Werk aan de winkel
De gemeenteraad heeft op 1 juli haar laatste vergadering voor het zomer-
reces. En ik kan stellen dat er -ondanks die pandemie- hard is doorge-
werkt aan de Laan van Meerwijk, het gemeentehuis. Enige nuancering 
natuurlijk…thuiswerken en online vergaderen was de afgelopen tijd aan 
de orde. Het gemeentehuis was behoorlijk stil van binnen. Iedereen van 
de gemeente heeft zich die nieuwe manier van thuiswerken wel eigen 
gemaakt. Complimenten voor de ambtelijke staf, griffie, de wethouders 
en de gemeenteraad die hard hebben doorgewerkt voor u, de inwoners 
en ondernemers. U ziet dat niet altijd, maar naast de ‘Corona’-ondersteu-
ningsprogramma’s zijn de college uitvoeringsprogramma’s resultaten 
volop zichtbaar. U leest daar regelmatig over in deze krant ‘De Nieuwe 
Meerbode’ alsook op de social media. Ik schrijf er ook zo over, omdat over 
9 maanden er al weer een nieuwe gemeenteraad gekozen wordt. Maar nu 
is er nog volop ‘werk aan de winkel’. Toch zijn de politieke partijen al wel 
bezig met hun nieuwe verkiezingsprogramma’s voor Uithoorn en De 
Kwakel. Wellicht heeft u ideeën hoe iets anders kan. Schroom dat niet om 
hen uw wensen te mee te geven. Wellicht dat u zelfs een rol in de 
gemeenteraad kan nemen. Interesse? Neem eens contact op. Dat kan via 
de contactgegevens van onze website www.uithoorn.nl

Fijne zomer!
Voor nu wens ik u een fijne zomerperiode. Hopelijk met mooi weer en ik 
wens u ook een fijne vakantie als u in deze periode op vakantie gaat. 
Deze column is voorlopig de laatste. In september ben ik weer bij u terug. 
Graag tot ziens.

Pieter Heiliegers, burgemeester

Meer ruimte en op naar de 
zomer

Uithoorn - Eindelijk was het zover. 
NLDoet kon doorgaan! Afgelopen 
zaterdag was het geweldig weer om 
buiten te klussen. Door het team van 
Geostick Uithoorn en de heren van 
Lions Club Amstelveen is heel veel 
werk verzet. De klussen varieerden 
van het schuren en schilderen van de 
volière, plaatsen van hekwerk langs 
de sloot, snoeien van de haag, takken 
uit de sloot halen en er werd heel 
wat geschoffeld en onkruid verwij-
derd. Verder zijn de knotwilgen 
gesnoeid. De takken van de wilgen 

zijn zaterdag gebruikt om boom-
korven te maken. De dikkere takken 
willen wij gebruiken voor het maken 
van een hek, wij willen zoveel moge-
lijk materiaal hergebruiken. 
Kinderboerderij De Olievaar is weer 
open. Op verzoek van veel bezoekers 
hebben zij besloten om tijdens de 
zomermaanden 1 uur langer open te 
blijven. Dit betekent dat zij vanaf 1 
juni geopend zijn op woensdag-, 
vrijdag en zondagmiddag van 13:00 
tot 17:00 uur. Kijk voor meer infor-
matie op de site Olievaar.nl.

Een geslaagde NLDoet op de 
Kinderboerderij De Olievaar

Schiphol-Rijk - “Succes moet 
gevierd worden.” Dat zegt Jon van 
Luling, eigenaar en oprichter van 
makelaarskantoor Van Luling BOG 
over het jubileum. 

Jon startte het kantoor namelijk op 1 
juni 2016, afgelopen dinsdag dus vijf 
jaar geleden. Jon had reeds ervaring 
opgedaan bij een makelaarskantoor, 
maar het ondernemersbloed zat in 
zijn vingers. Voordat hij de make-
laardij binnenstapte, was hij werk-
zaam in het familiebedrijf Van Luling 
Vastgoed. Zijn eerste zelfstandige 
stappen als makelaar zette Jon nog 
vanuit het kantoor van zijn vader, 
maar Jon wilde de zaken serieus 
aanpakken. Zodoende betrok hij een 
kantoor van 15 vierkante meter in 
Schiphol-Rijk. “De naam die ik via de 

familie in het vastgoedsegment had, 
zorgde voor de nodige aanloop. 
Vanaf dag één heb ik direct goed 
werk gehad”, vertelt Jon.
In de loop der jaren is het aantal 
opdrachtgevers gegroeid en was het 
voor Jon tijd om op te schalen. In 
juni 2018 is Corina Sandifort fulltime 
in dienst getreden als office assistant 
en in januari 2020 werd het team 
uitgebreid met collega-makelaar 
Robbert Starink. “We hadden 
behoefte aan meer slagkracht en 
konden zo ook meer projecten 
aanpakken.” In maart 2020, midden 
in de coronatijd, betrok Van Luling 
BOG aan de Beechavenue 122 in 
Schiphol-Rijk een grote en moderne 
kantoorruimte op de begane grond 
in een gebouw van één van haar 
opdrachtgevers. “Hierdoor kon het 

Van Luling BOG bestaat vijf jaar

60 jaar getrouwd: burgemeester 
bezoekt ‘volbloed Spaans’ paar

team verder uitgebreid worden en 
kunnen we onze klanten en relaties 
nog beter ontvangen.” Anne-Claire 
Amelsbeek, de nieuwste aanwinst 
van het team, houdt zich sinds 
januari 2021 binnen Van Luling BOG 
bezig met marketing en communi-
catie. “Met onze klanten uit onder 
andere Aalsmeer, Amstelveen, 
Uithoorn, Haarlemmermeer, maar 
ook de luchthaven Schiphol en bloe-
menveiling FloraHolland, zitten we in 
Schiphol-Rijk centraal in het werkge-
bied.” Jon: “We groeien lekker door. 
Gestaag, maar niet te snel. Wij 
hebben een uitgebreid diensten-
pakket, een hoog serviceniveau en 
een snelle aanpak. Door de basis 
gewoon verschrikkelijk goed te doen 
onderscheiden wij ons, dat wil 
zeggen afspraken nakomen en altijd 
terugbellen. Ook buiten kantoor-
tijden. En verder zijn wij een 
no-nonsense kantoor met een 
enthousiast en gedreven team.”
Jon is van plan om het jubileum 
uitgebreid met zijn team te vieren. 
“Voor het vij�arig bestaan willen we 
vanzelfsprekend ook iets doen voor 
onze gewaardeerde opdrachtgevers 
en relaties als dank voor het 
vertrouwen! Hoe dat er precies uit 
gaat zien, hangt af van de mogelijk-
heden in verband met de corona-
maatregelen. Onze opdrachtgevers 
zijn onze ambassadeurs. Daar kan 
geen bord langs de weg of adver-
tentie in de krant tegenop.” Op naar 
de volgende vijf jaar! 
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Door Roos Uithol

Wilnis - Altijd fijn als er genoeg te 
kiezen valt in een winkel toch? Dat 
geldt zeker zo voor modewinkel 
Groot Gelijk, met een ruim assorti-
ment aan mooie en comfortabele 
kleding voor de grote maten. Dat de 
winkel zo overvol is komt vooral 
voort uit noodzaak. Net als vele 
andere ondernemingen mist de 
winkel klanten door corona en ook 
het koele weer van de afgelopen 
maanden hielp niet mee. Maar bij de 
pakken neerzitten, dat doen eige-
naars Mary en Mirjam zeker niet. “Het 
is een onwerkelijke tijd. De wereld 
gaat door en tegelijk staat het ook 
allemaal stil. Vooral in je eigen winkel 
merk je dat. Je eigen leven en de 
mensen om je heen gaan verder, 
maar dat geldt niet voor allerlei 
ondernemingen” reflecteren Mary en 
Mirjam, terugdenkende aan het afge-
lopen jaar. “Je plaatst orders bij 
verschillende leveranciers. Je bestelt 
voor een nieuw seizoen en kan er 
vanuit gaan dat deze artikelen je 
winkel ook allemaal weer zullen 
verlaten. Financieel stonden wij er 
goed voor, dus hadden wij veel leuke 
artikelen besteld. Maar dan komt het 
bericht dat je dicht moet en zitten wij 
vervolgens met een enorme voor-
raad.” Dat nodigde uit om tot crea-
tieve oplossingen te komen. Zo 
ontstond eind februari iets ruimte 
binnen de maatregelen, waardoor de 
vrouwen een grote outlet van de 
2020 collectie konden organiseren. 
“Dat is gedeeltelijk een redding 
geweest. Zowel qua ruimte als finan-
ciële steun. Toch blijft dat gering door 
grote kortingen van 60 à 70 procent, 
maar de eerste orders en de vaste 
lasten hebben we daarvan kunnen 
betalen. Op een gegeven moment 
moet je het lastige, maar realistische 
besluit nemen om geen orders meer 
te plaatsen. Je neemt een risico dat je 
een collectie zal missen, maar dat 
weegt niet op om met een groeiende 
voorraad aan kleding te zitten die je 
niet verkoopt. De kleding die wij in 
de winkel hebben blijft modieus en 
het is dus geen ramp als dit wat 
langer in de winkel ligt.” Tevens moest 
er een oplossing worden gevonden 
voor de modeshows die Groot Gelijk 
houdt. “Ik denk dat wij één van de 
eerste waren die deze shows online 
hebben geplaatst!” vertelt Mirjam 
trots. “Hierdoor konden wij met de 
modellen nog steeds nieuwe 
kledingsets presenteren. We onder-
scheiden onszelf ook door met 
bijvoorbeeld dezelfde broek drie 
verschillende combinaties in een 
video te tonen. En je kunt eveneens 
variëren door hetzelfde kledingstuk 
in verschillende maten te tonen met 
een vol en een slanker model. Toch 

hopen we, als de maatregelen dit 
toestaan, dat we binnenkort weer 
een kleine modeshow kunnen orga-
niseren. Dat is altijd leuk voor zowel 
klanten als de modellen!” Groot Gelijk 
biedt kleding aan vanaf maat 38 tot 
en met maat 60 van merken zoals 
Zhenzi, Ze-Ze, JFY, Magna, Ascari, 
Stark, Chalou, Aprico, Studio, Zoey, 
Orientique, Yesta, Yest, Sophia Curvy 
en Twister. Een ruim assortiment voor 
de algemene smaak en een prijs-
klasse van laag tot hoog. Bij een 
eerste blik valt een groot palet aan 
vrolijke kleuren op en kleding met 
een tijdloze uitstraling. Denim met 
een zachte stretch voering van 
binnen, tegen knelling. Langere 
rokken en rokjes met een binnen-
broek, tot stoere jasjes. Mede daar-
door wordt een grote klantenkring 
bereikt tot ook ver buiten de grenzen 
van deze gemeente. Van de Randstad, 
tot buiten de provincie zoals Limburg 
en Noord-Brabant en zelfs over de 
grens is belangstelling voor de mode-
zaak. “Als er kinderen of kleinkinderen 
in de buurt van onze winkel wonen, 
komt via hen ook ‘de klant van ver’ bij 
ons terecht” vertelt Mary. Eén van de 
ambities die Groot Gelijk heeft is om 
online meer actief te worden. Klanten 
worden via Facebook en Instagram 
bereikt met dagelijkse updates 
rondom het assortiment en mooie 
kortingen. Door corona wordt nu ook 
overwogen beperkt online kleding te 
verkopen, voornamelijk voor de basis 
kleding. Mary: “Wat wij wel willen 
voorkomen is dat te veel wordt terug-
gestuurd via deze manier van 
verkopen. Dat is voor een kleine 
winkel als deze eigenlijk een te grote 
opgave. Voor ons is klantenbinding 
het voornaamste. Mensen komen 
hier echt voor persoonlijke aandacht. 
Zo hebben wij ook klanten die slecht 
ter been zijn of een andere handicap 
hebben en dat extra stukje aandacht 
nodig hebben. De klant wil het sto�e 
kunnen zien en voelen, naast een 
gezellig kopje thee. Dat sociale 
aspect willen wij zelf ook. Je ziet hier 
nauwelijks spiegels hangen, want wij 
willen klanten aanmoedigen om 
samen met ons kleding uit te zoeken. 
Zo kunnen wij goed advies bieden en 
klanten helpen een beetje uit hun 
‘comfort-zone’ te treden. Ik geef veel 
kleding mee om aan het haakje in het 
pashokje te hangen, want passen is 
cruciaal! Zo ervaren klanten vaak dat 
zij meer mooie kleding passen dan zij 
zich eerder hadden voorgesteld. Dat 
levert een klant op die met alle tevre-
denheid je winkel verlaat en graag 
terugkomt!” De winkel is een grote 
hobby draaiend op pure passie voor 
de twee eigenaars. Mary was er nog 
niet aan toe om achter de geraniums 
te zitten en voor Mirjam is de winkel 
iets dat zij naast haar vaste baan doet. 

Daarbij zijn de taken goed verdeeld 
tussen de twee: Mirjam houdt zich 
merendeels bezig met administratie 
en social media, terwijl Mary voorna-
melijk de bediening in de winkel 
verzorgt. Zij krijgen daarbij regel-
matig hulp van vrijwilligers, waar-
onder familie van Mirjam en Thea, 
oud-eigenares van de winkel. Binnen 
de Dorpsstraat in Wilnis zijn de afge-
lopen jaren meer winkels verdwenen, 
mede door corona. Deze leegstaande 
panden worden nu opgevuld door 
woonappartementen. Een ontwikke-
ling die zorg geeft bij de dames van 
Groot Gelijk. Daarom is het motto 
van de overgebleven winkeliers: 
Beter een goede buur dan een verre 
vriend. Mirjam: “We staan echt voor 
elkaar klaar en helpen een handje bij 
het verlenen van onze diensten. Bij 
ons komen dames van verschillende 
formaten binnen. Zo hebben ze 
bijvoorbeeld veel volume rond hun 
middel, maar vrij dunne of hele korte 
benen. Dan moet de broekspijp 
worden aangepast en die service 
verleent Ammar van Borduurcen-
trum hiernaast voor ons. Dat is 
fantastisch natuurlijk! En dan als iets 
wordt georganiseerd bij een andere 
winkel hier in de dorpsstraat, komen 
wij weer hulp verlenen. Zo help je 
met elkaar de winkels hier in leven te 
houden!” Na corona verwachten 
Mirjam en Mary dat zij de winkel 
voortaan op een andere manier 
zullen organiseren. Zo zullen zij door-
gaan met een gericht assortiment 
inkopen, zodat de winkel niet met 
een te grote voorraad is opge-
scheept. “En nog meer naar de klant 
luisteren! Dat blijft een groeiproces. 
Je leert de klant beter kennen, waar-
door je ook meer gericht kunt 
inkopen. Het lijkt er namelijk op dat 
de klant meer doelgericht zoekt. 
Toch hoop ik dat mensen wel blijven 
komen voor de gezelligheid. Het 
dorpse ‘ons kent ons’. Dat vinden wij 
namelijk zelf ook zo fijn en is uitein-
delijk waar deze winkel op draait!” Tot 
slot doen Mirjam en Mary nog een 
oproep aan de doelgroep voor hun 
winkel: “Wij zouden graag vaker 
vrouwen met de maten 56, 58, 60 
willen zien, maar willen ook de 
jongere volle vrouw van 20 tot 40 
jaar uitnodigen. Blijkbaar is voor een 
aantal nog een drempel te over-
winnen. Misschien voelen ze zich 
veiliger met het internetshoppen. 
Maar zij hoeven geen schaamte te 
ervaren, want wij helpen iedereen! 
Daarnaast kan je ook op afspraak 
komen winkelen. Niet alleen ’s 
avonds, maar ook in de weekenden 
of op maandag.” U vindt Groot Gelijk 
aan de Dorpsstraat 29 in Wilnis. 
Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag: 
11.00-16.00 uur en Zaterdag: 10.00-
16.00 uur

Groot Gelijk: een winkel voor comfortabele 
kleding ook voor grote maten

De Ronde Venen - De Waterlinie-
route is een Langeafstand Fietsroute 
(LF) langs de Stelling van Amsterdam, 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie en 
de Westbrabantse Waterlinie. Het is 
een van de nieuwe LF-icoonroutes, 
nationale routes met sterke thema’s 
en hoge service en kwaliteit voor de 
vakantiefietser.  

De LF Waterlinieroute is goed voor 
410 kilometer trappen tussen Edam 
en Bergen op Zoom. Komende 
weken wordt langs het hele tracé 
bewegwijzering geplaatst. Deze 
week doet Routebureau Utrecht dat 
in de provincie Utrecht. Burge-
meester Maarten Divendal heeft het 
eerste bordje geplaatst langs het 
riviertje het Gein bij Abcoude. Vanaf 
half juni is de hele route te fietsen. 
Het is niet heel toevallig dat 
Maarten Divendal het eerste bordje 
plaatst. Hij is ambassadeur van het 
Pact van Ruigenhoek voor het 
thema recreatieve benutting. Hierin 
bundelen 14 partijen in de provincie 
Utrecht hun krachten voor de 
bescherming, ontwikkeling en het 
vergroten van de bekendheid van 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
Divendal: “Het tracé maakt uniek 
erfgoed toegankelijk, en verbindt 
natuur en cultuurhistorie aan een 
prachtige fietsroute. Ik ga zelf ook 
graag met mijn gezin op fietsva-
kantie. Dat maakt dat ik enthousiast 
ben over de LF Waterlinieroute die 
voor een deel door gemeente De 
Ronde Venen loopt.” 

Eenvoudig
De bewegwijzering van de LF Water-
linieroute is eenvoudig en duidelijk: 
de route is in 2 richtingen voorzien 
van bordjes ‘LF Waterlinieroute’. Volg 
de bordjes en ontdek indrukwek-
kende forten en fiets door karakteris-
tiek militair landschap. Bezoek 
eeuwenoude vestingen en slaap op 
pittoreske plekjes in de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie en de Stelling 
van Amsterdam, sinds 1996 op de 
lijst van UNESCO Werelderfgoed. Het 
prachtige groene liniegebied vol 
forten, sluizen, dijken, kanalen, 
bunkers, idyllische vergezichten en 
bourgondische restaurants leent zich 
uitstekend voor meerdere dagen 
fietsplezier. De verdedigingslinies 
staan in de schijnwerpers, omdat de 
4 waterlinieprovincies en het Neder-
lands Fietsplatform het fietstoerisme 
een sterke impuls willen geven. Zij 
willen meer bezoekers uit eigen land 
en het buitenland naar dit Neder-
lands erfgoed trekken. LF-routes 
vormen al meer dan een kwart eeuw 
een netwerk van langeafstand fiets-
routes in Nederland. Het gebruik van 
het netwerk is goed, maar de wereld 
van het recreatief fietsen wijzigt snel.
Stichting Landelijk Fietsplatform als 
beheerder van het LF-netwerk bouwt 
de bestaande langeafstand fiets-
routes om naar een set van 10 
‘LF-icoonroutes’ die (meer) fietsers 
stimuleren om een fietsvakantie
in Nederland te houden. Eenvoud/
gemak en plezier zijn daarbij de 
kernbegrippen.

Burgemeester Divendal 
plaatst eerste bewegwijzering 
waterlinieroute

LEZERSPOST

In een bericht in De Meerbode van 19 mei 2021 over het faillissement van 
de Decorette Mijdrecht staat ten onrechte dat de Decorette Mijdrecht is 
overgenomen door de Behangkoning van Den Haag (John van Zweden). 
John van Zweden heeft de Decorette Mijdrecht niet overgenomen en 
maakte ook geen deel uit van het bestuur van de failliete woonwinkel. 
John van Zweden gaat ervan uit dat de curator een onderzoek naar de 
oorzaken van het faillissement zal instellen. Er is geen aanleiding te 
veronderstellen dat er sprake was van wanbeleid, zoals in het artikel 
wordt vermeld.

Lieberte van Walree-Brascamp|advocaat

Rectificatie Faillissement Decorette
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Uithoorn - Zorgt u voor iemand met 
niet aangeboren hersenletsel? 
Op 6 juli start Uithoorn voor Elkaar 
een cursus “Omgaan met Niet Aange-
boren Hersenletsel” voor mantelzor-
gers uit de gemeenten Aalsmeer, 
Amstelveen, Haarlemmermeer, 
Uithoorn en Ouderkerk aan de 

Amstel. Niet aangeboren hersenletsel 
kan het gevolg zijn van een chroni-
sche ziekte, een ongeluk of bijvoor-
beeld een hersenbloeding. 
De gevolgen zijn vaak heel ingrij-
pend, ook voor de partner, familie en 
vrienden. De kennis, tips en hand-
vatten uit de cursus helpen u bij de 

Cursus ‘Omgaan met niet 
aangeboren hersenletsel”

Uithoorn - Vanuit huis door het 
groen naar het buitengebied 
wandelen of fietsen. Onderweg 
stoppen bij bijvoorbeeld een kinder-
boerderij, een drankje doen bij een 
theetuin of je verwonderen over de 
unieke mix tussen groen en het 
opwekken van energie in de Thamer-
polder. Een ambitieus plan? ‘Zeker’, 
zegt wethouder Jan Hazen, ‘maar niet 
onrealistisch. Uit onderzoek blijkt 
namelijk dat er in Uithoorn al veel 
ingrediënten voor een dergelijke 
groene, recreatieve zone aanwezig 
zijn. Daarom stellen we als college 
van burgemeester en wethouders de 
gemeenteraad voor om met deze 
zone aan de slag te gaan.’ 

Groene, recreatieve zone
De groene, recreatieve zone loopt 
van de Westeinderplassen via 
Thamerpolder, Legmeer-West, Vuur-
lijn en Zijdelmeer naar de Amstel. 
Daarmee verbindt de zone de 
Amstelscheg en de Westeinderscheg 
met elkaar. Jan Hazen: ‘Een door-
gaande, groene route dus, waar 
genoeg te doen en beleven valt. Als 
Uithoorn zijn we daarmee al goed op 
weg. Zo hebben we al veel mooie, 
groene plekken binnen onze 
gemeentegrenzen, zoals de Vuurlijn, 
de Waterberging, het Zijdelmeer, de 
Amstel en de Stelling van 
Amsterdam. Plekken waar je boven-
dien heerlijk doorheen kunt 
wandelen, fietsen of zelfs varen en je 
goed kunt vermaken. En dan heb ik 
het nog niet over de mooie 
toekomstplannen van onze recreatie-
ondernemers gehad.’ Betekent dit dat 
de groene, recreatieve zone er 
morgen is? ‘Dat niet. Er liggen ons 
nog wel wat uitdagingen te wachten, 
zoals het versterken van de verbin-
dingen tussen de aanwezige groene 
gebieden. En het verbeteren van de 
wandel- en fietsroutes tussen deze 
gebieden. Daar willen we snel mee 
aan de slag gaan, samen met onder-

nemers en bewoners en natuurlijk de 
regio. Zoals altijd is er ook de uitda-
ging om voldoende geld beschikbaar 
te krijgen, bijvoorbeeld in de vorm 
van subsidies.’ 

Masterplan Legmeerbos
Voldoende groen in de gemeente is 
belangrijk voor een goed en gezond 
leefklimaat voor alle inwoners van 
Uithoorn en De Kwakel. Dat vindt 
niet alleen de gemeente, maar ook 
Buurtbeheer De Legmeer. Zij ontwik-
kelden het initiatief voor een groene, 
recreatieve verbindingszone tussen 
de Westeinderplassen en de Amstel, 
stelden een Masterplan hiervoor op 
en legden dit voor aan het college. 
Het college besloot het idee te 
omarmen en stelde de raad voor een 
eerste verkenning naar de haalbaar-
heid van deze zone uit te voeren. Het 
vergroenen van de wijk Legmeer-
West vormt in het masterplan 
Legmeerbos een apart uitgewerkte 
schakel, met een eigen looptijd.   

Stichting Leefomgeving 
Schiphol (SLS)
Het Masterplan Legmeerbos is mede 
mogelijk gemaakt door Stichting 
Leefomgeving Schiphol (SLS). SLS 
wordt gefinancierd door het Rijk, de 
provincie Noord-Holland en Schiphol 
en heeft tot doel het verbeteren van 
de leefomgeving en sociale cohesie 
in de Schipholregio. Dit doet SLS 
door het bieden van hulp aan indivi-
duele bewoners die voor hun gevoel 
in een onleefbare situatie zitten en 
die op geen andere manier worden 
gecompenseerd. SLS gaat samen met 
hen aan de slag om een oplossing te 
vinden voor hun problematiek. Daar-
naast ondersteunt SLS grote en 
kleine initiatieven die een positief 
effect op de leefbaarheid in de 
omgeving hebben. Het gaat dan om 
initiatieven die in samenwerking met 
gemeenten en/of bewoners tot stand 
worden gebracht.

Uithoorn gaat voor groene, 
recreatieve zone

Uithoorn - Wie zijn de inwoners van 
gemeente Uithoorn? Wat hebben ze 
gemeen? Wat vinden ze leuk aan de 
gemeente en wat kan beter? Welke 
vooroordelen bestaan er, bijvoor-
beeld over inwoners van Uithoorn en 
De Kwakel? In het foto- en ontmoe-
tingsproject Dit Zijn Wij Uithoorn 
gaan fotografe Dolly Pieterson en 
tekstschrijver en fotograaf Naomi 
Heidinga op zoek naar antwoorden 
op deze vragen. Het doel van het 
project is om de sociale cohesie 
binnen de gemeente te vergroten. 
“Daarom gaan we vooral op zoek 
naar wat mensen bindt.” De eerste 
verhalen van deelnemers aan het 
project zijn nu te vinden op www.
ditzijnwijuithoorn.nl. Vorig jaar deed 
het tweetal al een oproep, in een 
zoektocht naar deelnemers. “Dat 
leverde enthousiaste reacties op. We 
konden daarom niet wachten om te 
beginnen. Vanwege corona moesten 
we echter telkens de ontmoetingen 
naar voren schuiven,” aldus Dolly. “We 
gaan tien ontmoetingen organiseren, 
tussen twee inwoners die elkaar niet 
kennen. Leuk aan ons project is dat 
we een heel diverse groep deelne-
mers hebben. Mensen van verschil-

lende leeftijden, met diverse achter-
gronden. Woonachtig in Uithoorn en 
De Kwakel.”

Ontmoetingen
De ontmoetingen zullen, als de coro-
namaatregelen dit toelaten, in juni 
en juli plaatsvinden. “We hebben het 
afgelopen jaar een aantal keer de 
deelnemers moeten teleurstellen,” 
vertelt Naomi. “Telkens moesten we 
de ontmoetingen uitstellen. Omdat 
we toch aan de slag wilden, en 
nieuwsgierig waren naar onze deel-
nemers, hebben we ze daarom eerst 
individueel geïnterviewd en gefoto-
grafeerd. Dat leverde mooie 
gesprekken op. En inzichten. Tussen 
Kwakelaars en Uithoornaars bestaan 
bijvoorbeeld nogal wat vooroor-
delen. Het zou mooi zijn wanneer we 
deze met ons project wat kunnen 
wegnemen.” De foto’s en interviews 
zijn te zien op www.ditzijn-
wijuithoorn.nl. “Door hun foto’s te 
bekijken en hun verhalen te lezen, 
kun je kennismaken met dorpsge-
noten. Het is nu nog slechts een 
beperkt aantal, maar we hopen dat 
dit gaandeweg uitgroeit naar iets 
groters.” Op de website zijn straks 

Lancering website  
Dit Zijn Wij Uithoorn

Wethouder José de Robles, hij is een 

van de drijvende krachten achter het 

project Dit Zijn Wij Uithoorn

ook de verhalen van de ontmoe-
tingen te lezen. “En de duo-
portretten te zien, die we tijdens de 
ontmoetingen gaan maken. De 
portretten komen tevens op open-
bare plekken in de gemeente te 
hangen. Zo willen we met dit project 
zorgen voor verbinding en begrip. 
Via social media en de communica-
tiekanalen van de gemeente zijn de 
komende tijd de verhalen ook te 
lezen. Elke week stellen we deelne-
mers voor. We trappen af met 
wethouder José de Robles, een van 
de drijvende krachten achter het 
project.” Meer informatie over het 
project is te vinden op www.ditzijn-
wijuithoorn.nl en https://www.insta-
gram.com/ditzijnwijuithoorn/.

De Kwakel - De voorjaarslessen zijn 
in volle gang en de kinderen zijn 
weer fijn aan het tennissen! Afge-
lopen zondag 30 mei hebben ze bij 
TC QuiVive hun hart kunnen ophalen 
tijdens het Mini Toernooi voor alle 
jeugdleden. Zo’n 30 kinderen in de 
leeftijd van 7 tot 17 jaar hebben in 
hun eigen speelsterkte en leeftijdsca-
tegorie de spits afgebeten van ons 
eerste clubtoernooi van 2021 dat 

ondanks Corona toch door kon gaan. 
Onder begeleiding van de vaste trai-
ners van TC QuiVive, Katja en Robin, 
hebben de kids onderlinge 
wedstrijden gespeeld in dubbel en 
enkel spel. Na alle wind en regen, 
was het een fantastische zonnige 
dag en dat zorgde voor nóg meer 
sfeer op het tennispark. 
In de finale mochten de kinderen het 
opnemen tegen de “tennis kanon” 

Zonnig en gezellig Jeugd Mini 
Toernooi TC QuiVive

Uithoorn - Voor het aankomende 
seizoen 2021-2022 hebben AdFinQ, 
LEDSign en YELA Lighting vol sportief 
enthousiasme het contract als hoofd-
sponsor van Legmeervogels Zondag 
1 selectie verlengd. Hiermee laten ze 
zien dat ze zelfs in deze lastige tijd 
nog het volle vertrouwen hebben in 
een leuk en sportief komend seizoen. 
Vanwege deze verlenging is het 
bestuur van de Legmeervogels afge-
lopen maand op bezoek geweest bij 
Ledsign, waar ze zoals als altijd harte-
lijk ontvangen worden door Rene van 
Gogh en Raymond Verschut. In 
gesprek met de twee voel je altijd dat 
ze houden van voetbal en dat ze 
daarom hopen dat we weer snel op 
een normale manier het veld op 
mogen. “Hoewel het afgelopen jaar 
als hoofdsponsor, net als voor 

iedereen, anders is verlopen dan 
verwacht, hebben wij er wel een posi-
tief gevoel aan overgehouden. Deze 
lijn zetten zij graag voort en leveren 
graag hun bijdrage voor het nieuwe 
seizoen waarbij ze ervan uitgaan dat 
iedereen weer voluit kan voetballen 
en wedstrijden spelen”, aldus Rene en 
Raymond. Wat administratiekantoor 
AdFinQ en (LED-) verlichtingsspecia-
list LEDSign met het verlichtingsmerk 
YELA Lighting gemeen hebben met 
elkaar is dat ze, net als op het veld en 
langs de lijn, gaan voor het uiterste 
en niet snel opgeven, ook niet in deze 
moeilijke tijden. Een wedstrijd is pas 
geslaagd als deze gewonnen is! Daar 
ligt dan ook de uitdaging om altijd te 
verbeteren en steeds nieuwe kennis 
op te doen om de klant nog beter te 
kunnen helpen.

Sponsors Legmeer 1 blijvenDe Kwakel - Bij hockeyclub Qui Vive 
gaat de huidige wedstrijdsecretaris 
voor de jeugdwedstrijden op zaterdag 
na lange tijd stoppen met haar werk-
zaamheden. Annemarie Patrinos heeft 
zich 10 jaar lang als vrijwilliger ingezet 
om het voor alle jongste jeugd en 
jeugdspelers van Qui Vive mogelijk te 
maken dat zij op zaterdag wedstrijden 
konden spelen. Zij hield zich bezig 
met de teamopgaven, wedstrijdinde-
lingen en de communicatie rondom 
de zaterdagwedstrijden. Na al deze 
jaren wordt het nu tijd dat iemand dit 
stokje van haar gaat overnemen. Qui 
Vive is Annemarie ontzettend dank-
baar dat zij dit al die jaren voor de club 

heeft willen doen want zonder haar 
waren er geen wedstrijden dus ook via 
deze weg: Annemarie, ontzettend 
bedankt!

Op zoek
Uiteraard willen Qui Vive dat de 
kinderen kunnen blijven hockeyen 
dus vandaar dat zij op zoek zijn naar 
vrijwilligers om deze functie over te 
nemen. Ze zoeken minimaal 2 vrijwil-
ligers gezien ze de taken graag willen 
verdelen over een wedstrijdsecreta-
riaat voor de jongste jeugd en een 
wedstrijdsecretariaat voor de overige 
jeugd. Samen deze taak volbrengen is 
uiteraard ook een optie. Hockey erva-

Hockeyclub Qui Vive is hard op 
zoek naar een wedstrijdsecretaris

ring is voor deze functie niet noodza-
kelijk, iedereen met enige affiniteit 
voor planning en communicatie die 
als vrijwilliger een bijdrage wil leveren 
in het plannen van jeugdwedstrijden 
is van harte welkom! Lijkt het u/jou 
leuk om als vrijwilliger de jeugdleden 
van hockeyclub Qui Vive helpen door 
het plannen van hun wedstrijden, of 
heb je vragen over deze functie, mail 
alsjeblieft naar wsabcd11@quivive.nl 
of jeugd@quivive.nl en dan nemen wij 
zo snel mogelijk contact met jou op.

dagelijkse zorg voor uw naaste. De 
cursus bestaat uit vijf dagdelen. 
Locatie en data: Mantelzorg & Meer, 
Bouwerij 4d, Amstelveen 6/13/20/27 
juli en 3 augustus, 10.30-12.30 uur
 
Informatie of aanmelding
Vragen? Bel met 020-5127250 of mail 
info@mantelzorgenmeer.nl. 
Aanmelden kan tot 29 juni via het 
aanmeldformulier op 
mantelzorgenmeer.nl. 

(een machine die automatisch 
tennisballen aanspeelt). Pittig maar 
de deelnemers gaven zich niet snel 
gewonnen. De kinderen hebben een 
leuke en actieve ochtend gehad. Het 
was ook een goede voorbereiding op 
de competitie en andere wedstrijden 
(voor de jeugd) die vanaf juni zullen 
starten. Het wachten is op een start-
sein van de KNLTB.

Dit Mini Toernooi werd mede moge-
lijk gemaakt door onze jeugd 
sponsor Albert Heijn Jos van den 
Berg.
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Gemeente Uithoorn

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) 513 111 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact Centrum/receptie
Vanaf maandagmiddag 23 maart gelden de volgende openingstijden 
voor het gemeentehuis:
maandag t/m donderdag 08.30-12.30 uur
woensdag 15.30-20.00 uur
(vrije inloop van 13.00-17.00 uur vervalt voorlopig)
vrijdag 08.30-12.00 uur
Uiteraard blijven we wel de gehele dag voor u telefonisch bereikbaar:
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Zoveel mogelijk op afspraak
Een aantal diensten zijn nu op afspraak:
- Het afhalen van aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen
- Uittreksels BRP. U kunt dit ook direct online regelen.

Afspraak maken
Online kunt u direct een afspraak inplannen www.uithoorn.nl/afspraak; 
Of bellen om een afspraak te maken via (0297) 513 111: 
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur 
vrijdag 08.30-12.00 uur

Sociaal loket 
We helpen u graag tijdens een telefoongesprek. Huisbezoeken mogen 
in verband met de maatregelen tegen het coronavirus op dit moment 
niet gebeuren. Het vrije inloopspreekuur op woensdagmiddag is voor-
lopig vervallen. Alle loketten voor het Wmo en Werk en inkomen op het 
gemeentehuis zijn nu gesloten. Ook het loket Informatie- en Adviespunt 
in de Waterlinie is dicht. Heeft u vragen of hulp nodig, mail naar sociaal.
loket@uithoorn.nl of bel ons op (0297) 513 111 tijdens onze telefonische 
spreekuren van 09.00-10.30 uur van maandag t/m vrijdag. 

Financieel café 
In het Gezondheidscentrum De Waterlinie aan de Koningin Máximalaan 
30 vindt u het Financieel café. Heeft u hulp nodig? Neem contact op via: 
(0297) 303 044 info@uithoornvoorelkaar.nu. 

Gemeentewerf en scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur en13.00-16.30 uur
Let op: maatregelen ivm coronavirus.

Makkelijk Melden App 
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.

Bouw- en woningtoezicht
Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-10.30 uur
Bezoek op afspraak: maandag t/m vrijdag van 10.30-12.30 uur

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

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.

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

Burgemeester of wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via (0297) 513 111 
of via bestuurssecretariaat@uithoorn.nl 

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Blijf op de hoogte van actuele 
ontwikkelingen rondom het 
coronavirus

- Gemeentelijke informatie www.uithoorn.nl/coronavirus 
- RIVM www.rivm.nl of (0800) 13 51. 
- Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl 
 (reisadviezen, informatie over maateregelen) 
- GGD Amsterdam www.ggd.amsterdam.nl 
- Testen op corona https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
 coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken of via 0800-1202 
- Informatie en actuele cijfers met betrekking tot corona 
 https://coronadashboard.rijksoverheid.nl

Wanneer u de vaccinatie krijgt, is afhankelijk van bijvoorbeeld uw 
leeftijd en of u werkt in de zorg. Via een handige vragenlijst kunt 
u bekijken wanneer u een uitnodiging kunt krijgen voor de coro-
navaccinatie. Ook ziet u waar u de coronaprik kunt halen en welk 
vaccin u waarschijnlijk krijgt. De volgorde van vaccinatie kan ver-
anderen. Bijvoorbeeld als een vaccin niet op tijd geleverd wordt. 
Hou de actualiteiten in de gaten. Benieuwd wanneer u de vaccina-
tie ontvangt? Bekijk de vragenlijst op rijksoverheid.nl/coronavirus.

Wanneer krijg ik een vaccinatie 
tegen het coronavirus?

Zijn coronavaccins te snel ontwikkeld? Tast coronavaccins je 
DNA aan? Hoe veilig is een coronavaccins? Dit zijn vragen die 
kunnen leven. U bent de enige die kan beslissen of u zich laat 
vaccineren tegen corona. Daarom is het belangrijk dat uw in-
formatie over coronavaccinatie klopt. Laat u goed informeren 
en gebruik daarvoor verschillende bronnen. Laat uw goed in-
formeren en via de website van Rijksoverheid kunt u ant-
woorden krijgen op heel wat vragen. Vaccineren tegen co-
rona: laat u informeren | Vaccinatie tegen het coronavirus | 
Rijksoverheid.nl

Vaccineren tegen corona: 
laat u informeren

Op de website www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/situatie-regio-
amsterdam-amstelland deelt de GGD Amsterdam wekelijks cijfers 
over het aantal afgenomen en positieve coronatesten in de Veilig-
heidsregio Amsterdam-Amstelland: Amsterdam (ook in stadsde-
len), Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Positief geteste personen
In week 20 (17 mei t/m 23 mei) is het aantal positief geteste men-
sen in Amsterdam-Amstelland afgenomen met 20% vergeleken 
met de week daarvoor. In Uithoorn bleef het aantal meldingen min 
of meer gelijk en in de overige gemeenten nam het aantal meldin-
gen af. Alle gemeenten bevonden zich op of boven het risiconi-
veau ‘Ernstig’.

Testen op GGD-locaties
Het aantal inwoners binnen Amsterdam-Amstelland dat zich afge-
lopen week bij een GGD-testlocatie liet testen was 11% lager ten 
opzichte van de week ervoor. Het percentage testen met een po-
sitieve uitslag daalde naar 8%. In Aalsmeer werd afgelopen week 
een toename in testen waargenomen en in de overige gemeen-
ten werd afgelopen week minder getest vergeleken met de week 
ervoor.

Actuele coronacijfers 
gemeente Uithoorn

Vernieuw nu uw paspoort of 
identiteitskaart 
Wacht dan niet te lang en vraag al-
vast uw nieuwe paspoort of identi-
teitskaart aan. Als de coronamaat-
regelen gaan versoepelen wordt 
er een grote toestroom bij burger-
zaken verwacht. Het wordt dan zo 
druk dat u misschien wekenlang 

moet wachten voor u bij de ge-
meente terecht kunt voor een af-
spraak. Wij adviseren u daarom 
uw aanvraag niet meer uit te stel-
len. Maak zo snel mogelijk online 
een afspraak via www.uithoorn.nl/
afspraak of bel (0297) 513 111.

Kent u iemand in Uithoorn die een 
lintje verdient? Veel inwoners van 
Uithoorn zetten zich belangeloos 
in voor het welzijn van anderen. U 
kunt u iemand voor een Koninklij-
ke onderscheiding in aanmerking 
laten komen.

Koninklijke onderscheiding
De procedure voor het toekennen 
van een Koninklijke onderschei-
ding neemt veel tijd in beslag. Is 
de voordracht voor de Lintjesregen 
in april 2022, dan moet u het voor-
stel vóór 15 juli 2021 (dit jaar) bij de 
burgemeester indienen. Gaat het 
om een uitreiking tijdens een an-
dere gelegenheid, dan dient u het 
voorstel tenminste zes maanden 
van tevoren naar de burgemees-
ter te sturen. 

Informatie Koninklijke 
onderscheiding
Meer informatie, waaronder het 
aanvraagformulier, vindt u op 
www.uithoorn.nl/lintjes. Heeft u 
vragen, dan kunt u contact opne-
men met het bestuurssecretariaat 
via (0297) 513 108 of bestuursse-
cretariaat@uithoorn.nl. 

Voor elke uitreiking wordt een mooi 
moment gekozen. Bijvoorbeeld: 
• tijdens de lintjesregen, op de 

laatste werkdag voor Konings-
dag

• tijdens een ander bijzondere 
gelegenheid die te maken heeft 
met de reden voor het lintje (zo-
als een afscheid of jubileum) 

• Als de burgemeester lintjes uit-
reikt, doet hij dat namens de 
koning. Daarom draagt de bur-
gemeester bij de uitreiking de 
ambtsketen met het rijkswapen 
erop. 

Mensen die een lintje krijgen, ont-
vangen ook een oorkonde. Hierin 
staat dat de onderscheiding is uit-
gereikt na besluit van de koning. 
Meer informatie via www.uithoorn.
nl/lintje

Informatie gemeentelijke 
onderscheidingen
Informatie over het aanvragen 
van gemeentelijke onderscheidin-
gen kunt u ook opvragen bij het 
bestuurssecretariaat via (0297) 
513108 of bestuurssecretariaat@
uithoorn.nl.

Koninklijke onderscheiding 
(lintje), aanvragen

Onze gemeentelijke surveillan-
ten houden in de week van 7 ju-
ni 2021 een fietswrakkenactie in 
de Europarei en op het busstati-
on Uithoorn. Zij geven alle fiets-
wrakken een speciale sticker. Treft 
u zo’n gele waarschuwingssticker 
op uw fi ets, haal de fi ets dan zelf 
van de openbare weg voordat de 
gemeente dit doet. Fietsen die rij-
technisch niet in voldoende staat 
van onderhoud of verwaarloosd 
zijn, mogen niet worden achter-
gelaten op een openbare plaats in 
Uithoorn (artikel 5:5 van de APV). 
Daarom geven onze surveillanten 
vanaf 7 juni 2021 kapotte fi etsen, 
bijvoorbeeld zonder of met kapot 
voor- of achterwiel, met twee lege 
banden of zonder zadel, een stic-
ker die aangeeft dat de eigenaar 
de fi ets binnen 3 dagen moet ver-
wijderen.

Kijkdagen 
Op donderdag 10 juni haalt de ge-
meente de fietsen weg die een 
sticker hebben en slaan deze tij-
delijk op bij de gemeentewerf. 
Op woensdag 16 juni 10.00 uur 

tot 12.00 uur en op vrijdag 18 ju-
ni 12.00 uur tot 14.00 uur zijn de 
fi etskijkdagen ingepland bij de ge-
meentewerf op de industrieweg 25 
in Uithoorn. U heeft dan de gele-
genheid om uw fi ets op te halen na 
het verwijderen. U krijgt uw fiets 
terug als u kunt aantonen dat de 
fi ets uw eigendom is. Dat kan door 
het laten zien van een aankoopbe-
wijs, registratiecode of fi etssleutel. 
Neem een geldig Identiteitsbewijs 
mee. Fietswrakken die niet zijn op-
gehaald, worden na 13 weken af-
gevoerd en vernietigd.

Vragen?
De gemeente Uithoorn houdt re-
gelmatig fietswrakkenacties om 
overlast en onveiligheid door lang 
geparkeerde ondeugdelijke fiet-
sen te voorkomen. Zo blijft onze 
gemeente schoon, heel en veilig 
en blijft er in de stallingen voldoen-
de plek voor fietsen die wel wor-
den gebruikt. Heeft u naar aan-
leiding van deze actie nog vra-
gen, dan kunt u bellen met ons 
Klant contact centrum via (0297) 
513111.

Opruimactie fi etswrakken 
juni 2021

Kootpark-Oost gaat langzaam ver-
anderen van werken naar wonen. 
Hiervoor hebben verschillende ont-
wikkelaars plannen. Zo wordt het 
voormalige Connexxionterrein her-
ontwikkeld met woningbouw. Het 
ontwerpbestemmingsplan hiervoor 
is gereed en ligt vanaf vrijdag 4 ju-
ni voor iedereen ter inzage, online 
en op het gemeentehuis. U kunt tij-
dens de inzagetermijn van 6 weken 
een zienswijze indienen. Rondom 
de terinzagelegging organiseert 

de gemeente, samen met ontwik-
kelaar UBA BV een online informa-
tieavond op dinsdag 15 juni, vanaf 
19.30 uur. Tijdens deze avond kunt 
u vragen stellen over het project. 
U kunt zich eenvoudig aanmelden 
voor deze avond via het reactiefor-
mulier op Uithoorndenktmee.nl on-
der het project Kootpark-Oost/De 
Connexxionlocatie. Of via een mail 
naar gemeente@uithoorn.nl o.v.v. 
zaaknummer 2021-045814 - infor-
matieavond.

Informatieavond over ontwerp-
bestemmingsplan Connexxion-
terrein tijdens inzagetermijn

WWW.UITHOORN.NL

Raadsleden delen potrozen uit die beschikbaar zijn gesteld door HPD 
Potplanten in De Kwakel aan vrijwilligers die een bijdrage hebben ge-
leverd aan gemeente Uithoorn 200 jaar. Alle organisaties en verenigin-
gen hebben een uitnodiging gehad om dit voor hun vrijwilligers coron-
aproof op te halen.



Vanaf 31 mei 2021 begint aanne-
mersbedrijf AW Vessies Infra in 
opdracht van de gemeente Uit-
hoorn met het herstraten van de 
rijweg op de Europarei vanaf de 
aansluiting van de Clara Eggin-
klaan tot aan de aansluiting op de 
Arthur van Schendellaan. Het be-
treffende weggedeelte van de Eu-
roparei wordt afgesloten voor het 
doorgaande verkeer. Autoverkeer 
wordt omgeleid via de Arthur van 
Schendellaan en de Europarei 
langs de fl ats aan de buitenzijde. 
De omleidingsroute wordt met ge-
le verkeersborden aangegeven.

De werkzaamheden duren onge-
veer 6 weken en worden in de-
len uitgevoerd. De straten Clara 

Egginklaan en Jan Campertlaan 
blijven voor al het verkeer bereik-
baar. Ongeveer halverwege de-
ze periode zijn de parkeervak-
ken voor de woningen Europarei 
9 t/m 25 tijdelijk niet bereikbaar. 
De aannemer informeert op tijd 
de desbetreffende bewoners. In 
deze korte periode verzoeken wij 
deze bewoners om hun auto in de 
buurt te parkeren. De woningen 
blijven te voet bereikbaar via het 
voetpad voorlangs de woningen. 

Meer informatie
Heeft u vragen over deze werk-
zaamheden, dan kunt u con-
tact opnemen met het Klant Con-
tact Centrum op telefoonnummer 
(0297) 513 111.

Aannemer, AW Vessies Infra BV 
heeft via een aanbesteding de op-
dracht gekregen om werkzaam-
heden voor het project Integraal 
Onderhoud De Kwakel uit te voe-
ren. De aannemer begint met de 
Rozenlaan vanaf maandag 21 ju-
ni tot en met 23 juli, daarna begint 
de bouwvakvakantie. Tijdens de 
bouwvak zijn er geen werkzaam-
heden. Na de bouwvak gaat de 
aannemer verder met de Gerbera-
laan en de Bromelialaan. Als laat-
ste volgt de Fresialaan. Het is de 
bedoeling dat de werkzaamheden 
uiterlijk in december afgerond zijn. 

Toezicht
De begeleiding en toezicht van de 
werkzaamheden wordt gedaan 

door de heer E. Wanningen van 
de gemeente Uithoorn. 

Bereikbaarheid 
We houden rekening met de be-
reikbaarheid en praktische zaken 
zoals de afstemming van het le-
gen van de afvalcontainers. In fa-
ses worden de straten afgesloten 
voor werkzaamheden. 

Vragen
Heeft u vragen over dit project, 
dan kunt u contact opnemen met 
de heer A.M. Muller. Hij is be-
reikbaar via telefoonnummer op 
(0297) 513111 of per e-mail via 
gemeente@uithoorn.nl 
De toezichthouder is ook via dit 
nummer bereikbaar. 

In de week van 7 juni 2021 start 
de aannemer van het bouwplan 
Legmeer West fase 4/5/6 met 
herstraatwerkzaamheden op de 
Faunalaan. Het asfalt van de rij-
weg wordt vervangen vanaf de 
busbaan tot aan het Hermelijn-
pad door bestrating. Het fi etspad 
wat daar langs loopt wordt ook 
vervangen en er komt een aan-
grenzend voetpad. Het betref-
fende weggedeelte van de Fau-

nalaan wordt afgesloten voor het 
doorgaande verkeer, het verkeer 
wordt omgeleid. De omleidings-
route wordt met gele verkeersbor-
den aangegeven.

Meer informatie
Heeft u vragen over deze werk-
zaamheden, dan kunt u con-
tact opnemen met het Klant Con-
tact Centrum op telefoonnummer 
(0297) 513 111.

Van maandag 10 mei, 2021 Tot 
zomer 2021 (fase 1) is er onder-
houd nodig aan de kabels en lei-
dingen voor stroom, gas en wa-
ter in het dorpscentrum van De 
Kwakel (Drechtdijk, Kerklaan, 
De Kwakel). Deze werkzaamhe-
den worden opgedeeld in 2 fases, 
vanwege het project herinrichting 
dorpscentrum De Kwakel.

Planning
Deze werkzaamheden worden 
gedaan in opdracht van de ge-
meente, maar ingepland en uitge-
voerd door de nutsbedrijven zelf: 
Liander (stroom), Stedin (gas), 
PWN (drinkwater), KPN en NKM 
(telecom).De volgorde van de 

werkzaamheden (onder voorbe-
houd van wijzigingen hierin van 
de uitvoerende bedrijven)

Liander (stroom)
april: 1e fase van de werkzaam-
heden afgerond 
7-13 juni: kabel Drechtdijk bij 
nieuwbouw van Leenders (ter 
hoogte van de bakker) als bouw-
steigers weg zijn 

Stedin (gas)
10-21 mei: werkzaamheden fase 
1 aan de westzijde afgerond, ver-
vangen hoofdleiding.

PWN (drinkwater)
Als Stedin klaar is, start PWN met 

Blijf op de hoogte van werkzaamheden in Uithoorn 
en De Kwakel via www.uithoorn.nl/werkinuitvoering. Hier vindt u 
meer informatie over o.a. de volgende werkzaamheden.

Werk in uitvoering

 WEGWERKZAAMHEDEN EUROPAREI 
 THV CLARA EGGINKLAAN
 Van: maandag 31 mei, 2021 om 08:00 uur
 Tot: vrijdag 16 juli, 2021 om 18:00 uur

 WERK IN UITVOERING INTEGRAAL 
 ONDERHOUD DE KWAKEL

 WEGWERKZAAMHEDEN FAUNALAAN
 Van: maandag 7 juni, 2021 om 08:00 uur
 Tot: vrijdag 23 juli, 2021 om 18:00 uur

 WEGWERKZAAMHEDEN DORPSCENTRUM VAN DE KWAKEL 

• 2021-038522, Knobbelzwaan 1, het plaatsen van een overkapping (verzonden 26-
05-2021).

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2021-047857, aanvraag drank- en horecavergunning voor het Polderfeest van 28 

juli tot en met 1 september 2021 (ontvangen 14-05-2021);
• 2021-048401, Eendracht 8, het plaatsen van een afvalcontainer van 14 juni tot en 

met 18 juni 2021 (ontvangen 14-05-2021).
Uithoorn
• 2021-050137, Dorpsstraat 39, het plaatsen van een afvalcontainer (ontvangen 20-

05-2021).

BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
Ter inzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Voormalig Connexxionterrein en Ontwerp-
besluit Hogere waarde Wet Geluidhinder Voormalig Connexxionterrein 
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestem-
mingsplan Voormalig Connexxionterrein met identifi catiecode NL.IMRO.0451.Connexxi-
onterrein.ON01 en het bijbehorende ontwerpbesluit hogere waarde Wet Geluidhinder 
met ingang van 4 juni 2021 gedurende zes weken ter inzage ligt.
Toelichting ontwerpbestemmingsplan
De nieuwe eigenaar van het voormalige terrein van Connexxion aan de Sportlaan te 
Uithoorn heeft het plan om het terrein te herontwikkelen tot woningbouw. In overleg 
met de gemeente is een plan gemaakt dat aansluit bij de gemeentelijke doelstellingen. 
Om het plan te kunnen realiseren, moet het bestemmingsplan worden herzien. Hier-
voor wordt de procedure gestart door middel van het terinzageleggen van het ontwerp-
bestemmingsplan. Binnen dit bestemmingsplan wordt de nieuwbouw van 82 woningen 
mogelijk gemaakt.
Toelichting ontwerpbesluit Hogere waarde Wet Geluidhinder
De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om hogere grenswaarden vast te stellen in-
dien blijkt dat de overschrijding van de voorkeursgrenswaarden niet volledig door geluid 
beperkende maatregelen kan worden tegengegaan. Gelet op de situatie en het uitge-
voerde onderzoek wordt geconcludeerd dat geluidreducerende maatregelen redelijker-
wijs niet mogelijk zijn en dat het noodzakelijk is om hogere grenswaarden vast te stel-
len voor de nieuwe woningen binnen het plangebied. Gelet op artikel 76 van de Wet ge-
luidhinder, artikel 110a van de Wet geluidhinder en de overwegingen zoals aangegeven 
in het ontwerpbesluit heeft het college besloten in ontwerp hogere waarden vast te stel-
len, één en ander zoals aangegeven in het ontwerpbesluit. 
Ter inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan Voormalig Connexxionterrein en het ontwerpbesluit Ho-
gere waarde Wet Geluidhinder liggen vanaf vrijdag 4 juni 2021 tot en met donderdag 15 
juli 2021 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waar-
de zijn digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast liggen het ont-
werpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit Hogere waarde ter inzage in het gemeen-
telijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden 
van het gemeentehuis.
Indienen zienswijze ontwerpbestemmingsplan
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar ziens-
wijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van de 
gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad zal met inachtne-
ming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van het be-
stemmingsplan.]
Indienen zienswijze ontwerpbesluit Hogere waarde Wet Geluidhinder
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden hun 
zienswijze over het ontwerpbesluit Hogere waarde Wet Geluidhinder kenbaar maken 
aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn, postbus 
8, 1420 AA Uithoorn. Het college zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een 
beslissing nemen over de vaststelling van de hogere waarden.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
• Bestemmingsplan ‘Wapoterrein’ en het besluit voor het vaststellen van hogere waar-

den (met bijbehorende stukken). Inzageperiode vanaf 20 mei 2021 tot en met 30 ju-
ni 2021. Inlichtingen bij A. Stevens, afdeling wonen en werken (0297) 513 111.

• Drechtdijk 25-27. Inzageperiode vanaf 20 mei 2021 tot en met. Inlichtingen bij A. Ste-
vens, afdeling wonen en werken (0297) 513 111.

• Conceptgebiedsvisie Ruilverkaveling. Inzageperiode vanaf donderdag 20 mei 2021 
tot en met vrijdag 4 juni 2021. Inlichtingen bij E. van Boxtel, afdeling wonen en wer-
ken (0297) 513 111.

• Ter inzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Voormalig Connexxionterrein en Ont-
werpbesluit Hogere waarde Wet Geluidhinder Voormalig Connexxionterrein van 4 
juni voor de komende zes weken in de hal van het gemeentehuis.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN 
 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De Kwakel
• 2021-048703, Anemoonlaan 59, het parkeren in de voortuin (ontvangen 17-05-

2021).
Uithoorn
• 2021-048713, De Gasperilaan 4, het plaatsen van een afscheidingenhaag (ontvan-

gen 18-05-2021);
• 2021-050081, Molenlaan 11 B, het aanvragen van perifere detailhandel (ontvangen 

19-05-2021);
• 2021-051064, Tesselschadelaan 9, het gedeeltelijk vervangen van een draagmuur 

(ontvangen 25-05-2021);
• 2021-051637, Langs de Baan 12, het vervangen van een kozijn (ontvangen 26-05-

2021).

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 aan-
vraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:
De Kwakel
• 2021-035027, Noorddammerweg 68, het wijzigen van de functie van de woning (ver-

zonden 19-05-2021);
• 2021-350022, Achterweg 20, het uitbreiden van de verwerking/bedrijfsruimte (ver-

zonden 25-05-2021).
Uithoorn
• 2021-036215, Uithoornlijn (ter hoogte van Langs de Baan tot en met Admiraal de 

Ruyterlaan, grondwerkzaamheden ten behoeve van de uithoornlijn (verzonden 25-
05-2021).

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
• 2021-036246, Anemoonlaan 49, het parkeren in de voortuin (verzonden 17-05-

2021);
• 2021-040744, Achterweg 67, 69 en 71, het wijzigen van het gebruik van een bedrijfs-

woning in een plattelandswoning (verzonden 17-05-2021);
• 2021-039442, Anemoonlaan 45, het parkeren in de voortuin (verzonden 19-05-

2021);
• 2021-027531, Vuurlijn 78, het plaatsen van geluidscherm (verzonden op 29-04 

2021) Rectifi catie; 19-5-2021 - 2021-027531, Vuurlijn 78, het plaatsen van een dak-
kapel aan de voorzijde en achterzijde van de woning (verzonden op 29 april 2021)

• 2021-035037, Boterdijk 123, het vergroten van de bestaande woning (verzonden 25-
05-2021).

Uithoorn
• 2021-040113, Du Perronlaan 62 en 64, het vervangen van kozijnen (verzonden 17-

05-2021);
• 2021-045438, Randhoornweg 100, het plaatsen van een overkapping (verzonden 

26-05-2021);

In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in de buurt. Bo-
vendien 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 ge-
meente@uithoorn.nl. U vindt de offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook 
op www.uithoorn.nl en op https://zoek.offi cielebekendmakingen.nl/

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513 111. 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen in het ge-
meentehuis. 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 burge-
meester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt u hierte-
gen 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 beslis-
sing. 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 ge-
maakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.
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 Amster-
dam of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw be-
roepsschrift brengt de rechtbank griffi ekosten in rekening. Het besluit waartegen u 
bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus worden uit-
gevoerd. 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. 
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift ook een ver-
zoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. Dit kan ervoor zor-
gen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning. U stuurt uw verzoek 
naar de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningen-
rechter): Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopi-
ge 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.

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.offi cielebekendmakingen.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.

 TER INZAGE
Vanwege de coronacrisis gelden andere maatregelen. Wilt u stukken die ter inzage lig-
gen bekijken, belt u dan eerst met ons Klantcontact Centrum voor de mogelijkheden.
• Verkeersbesluit tijdelijk parkeerverbod project de Rede. Bezwaarperiode tot en met 

16 juni 2021. Inlichtingen bij E. Korsiaan, afdeling Buurt (0297) 513111.
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Werkzaamheden Faunalaan
Vanaf Busbaan tot aan Fietspad (Hermelijnpad)

Schaal 1:1500datum: 27-05-2021
Copyright 2021. - Aan deze afdruk kunnen geen rechten ontleend worden -

Eerste fase Rozenlaan, overige fases staan na de bouwvak op www.
uithoorn.nl/werkinuitvoering. 

fase 1 van de waterleiding aan de 
westzijde. Datum volgt.

2e fase 
Voor gas en waterleiding gebeurt 
het werk in 2 fases. De 2e fase 
vindt plaats tijdens de uitvoering 
van de geplande herinrichting van 
het dorpscentrum. Hiervoor wordt 
het centrum tijdelijk afgesloten. 
De data hiervoor volgen. De werk-
zaamheden aan het telecomnet-
werk (KPN en NKM) worden bin-
nenkort ingepland en starten als 
het netwerk van het pand van de 
Rabobank defi nitief afgekoppeld 
kan worden.

Vragen
Aanwonenden en ondernemers 
die direct aan het werkgebied 

grenzen, ontvangen een brief van 
het nutsbedrijf over de planning 
en eventuele overlast om reke-
ning mee te houden. In deze brief 
vindt u vaak ook de contactgege-
vens van het bedrijf dat aan het 
werk is of gaat. Heeft u vragen 
over de werkzaamheden? Maak 
dan gebruik van deze mogelijk-
heid om direct met het bedrijf con-
tact hierover op te nemen. 

Heeft u geen brief ontvangen 
maar wel vragen vragen over de 
werkzaamheden, dan kunt u con-
tact opnemen met de gemeen-
te via telefoonnummer (0297) 51 
31 11 of per e-mail via gemeen-
te@uithoorn.nl, onder vermelding 
van Herinrichting Dorpscentrum 
De Kwakel.
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Regio - Midden tussen de groene 
weilanden, net ten noorden van 
Waverveen, ligt een mooi, parkachtig 
domein. De natuur groeit en bloeit er 
prachtig, zeldzame vogels en vlinders 
vinden er hun thuis. Het bijzondere 
eraan is ook, dat het geheel door 
mensenhanden is geschapen. En het 
lijkt op een paradijs, want net als 
Adam en Eva, loopt men bij mooi 
weer er ook nog eens in hun blootje.
Niet veel mensen weten ervan. Je 
komt er dan ook niet zomaar…
Met uitzondering van één dag per 
jaar. Dan is iedereen welkom om er 
eens een kijkje te komen nemen. En 
dat is zaterdag 5 juni, van 10:00 tot 
17:00 uur. Want dan houden ze er 
Open Dag. 
Als bezoeker wordt je dan zelfs een 
volledige rondleiding aangeboden. 
Iedereen is welkom, van 0 tot 100 
jaar.

50 jaar geleden
“De Wilgenborgh” aan de Proostdijer-
dwarsweg werd bijna 50 jaar geleden 
aangekocht door een naturistenver-
eniging. Momenteel ligt daar dus een 
halve eeuw keihard werk heel erg 
mooi te wezen. Haast ongelofelijk als 
je ziet wat de leden in hun vrije tijd er 
allemaal gecreëerd hebben. Van een 
vervuilde, slecht onderhouden boer-
derij met vijf hectare weiland plus 
wat oude stallen en een hooimijt, is 
het nu omgetoverd tot een bijzonder 

aangenaam park, mét zwembad, bar, 
terras en zonneweide. Alle faciliteiten 
zijn door de leden zelf aangelegd. En 
letterlijk iedere boom en struik is 
door hen zelf geplant. Ook heeft elk 
verenigingslid nu z’n eigen met 
groen omzoomde ruime plek, om er 
in z’n kampeermiddel het hele 
seizoen op te vertoeven. Het is waar-
lijk een paradijs, temeer omdat je er 
mensen aantreft met dus niks om het 
lijf… Nieuwsgierig? Dan wil je ook 
weten waarom mensen er überhaupt 
voor kiezen om bloot te willen 
recreëren. 

Waarom bloot
“Het is niet gemakkelijk om uit te 
leggen wat een naturist drijft”, 
bekent een van de leden die tijdens 
de Open Dag op 5 juni ook de gasten 
zal verwelkomen. “Iedereen zou 
eigenlijk zelf een keer bloot moeten 
vertoeven om te ervaren hoe fijn en 
bijzonder dat is. 
Het is de volgende, zo niet ultieme 
stap na ‘iets gemakkelijks aantrekken’. 
Als je bijvoorbeeld ooit bij een hitte-
golf het liefst alle kleren van je af had 
willen gooien, dan heb je daar al een 
deel van het antwoord. 
Of ga thuis maar eens douchen met 
badkleding aan. 
En voel dan eens het verschil 
wanneer je de boel na vijf minuten 
uittrekt en dan lekker weer gewoon 
bloot onder die waterstraal staat. 

Dan begrijp je een beetje het bevrij-
dend gevoel wat een naturist 
beweegt om bloot te willen zijn.”
Als je er zo over nadenkt, is in badkle-
ding zwemmen dan überhaupt nog 
wel “gewoon”…?

Blootgewoon
De NFN (Naturisten Federatie Neder-
land) heeft laten onderzoeken dat er 
in Nederland zo’n 2,5 miljoen 
mensen zijn die in min of mindere 
mate bloot recreëren. Om blootge-
woon lekker te genieten van het vrije 
gevoel van in je blootje zonnen, 
zwemmen en relaxen. 
Maar bloot zijn is toch eigenlijk niet 
echt “gewoon”? Op straat is het 
verboden en in tegenstelling tot de 
privacy van je eigen huis zou je je al 
gauw bekeken voelen. 
“Maar dat is niet het geval als je 
onder vrienden bent die ook allemaal 
de meerwaarde van blootrecreatie 
kennen én met elkaar afgesproken 
hebben dat bloot onder hen wel 
gewoon is. Realiseer je vooral dat 
naturisten nooit bloot zijn om door 
anderen bloot gezien te willen 
worden. Ze willen gewoon alleen 
maar bloot zijn. Meer sensatie hangt 
er niet aan.”

Geen gestaar
“Binnen het naturisme wordt niet 
nagestaard. Je zal ook nooit 
commentaar krijgen op lichamelijke 

Open Dag bij naturisten-
vereniging “De Wilgenborgh”

De aankoop in 1972: een slecht onderhouden en vervuilde boerderij met verschillende schuren, stallen, een hooimijt plus vijf 

hectare weiland.

De Wilgenborgh nu: een heerlijke groene plek om tot rust te komen en te recreëren: gewoon voor een dagje of om er wat langer te 

kamperen.

Omdat het een beschut terrein betreft, is de temperatuur op “De Wilgenborgh” al 

gauw een paar graden hoger dan elders. 

Groei en bloei als in een aards paradijs.

tekortkomingen. Rimpels, vetrolle-
tjes, littekens, amputaties… je mag 
er gewoon zijn! Je zult sowieso nooit 
zo gauw perfecte lijven zien, want 
die bestaan niet. Die zie je alleen op 
gekunstelde foto’s in glossy’s, 
reclames en dure populaire films.”
Reden misschien om dan te zeggen 
daarom ook helemaal maar niet naar 
een blootlocatie te willen? Omdat je 
geen behoefte hebt om blote 
mensen te zien die wat minder mooi 
zijn?
“Maar het gaat hier toch om jou? Jij 
die weet hoe fijn het is om bloot te 
zijn als de zon schijnt. Weliswaar ben 
je omgeven door anderen, maar die 
willen net als jij ook alleen maar 
genieten van datzelfde geluksgevoel. 
Hoe de ander er dan uitziet is van 
geen belang.” 

Kinderen, respect en veiligheid
Dit vraagt dus om het benodigde 
respect voor jouw en ieders lichaam. 
Het hoogste goed binnen een natu-
ristenvereniging: je senang voelen 
als je bloot bent of wilt zijn. 
Speciaal met betrekking tot kinderen 
is veiligheid dan ook de belangrijkste 
waarborg. Seksueel gedrag wordt er 
never nooit getolereerd, strenge 
sociale controle hierop is evident. 
“Voor het hele gezin is het naturisme 
een levensstijl die vrijheid en vrien-
delijkheid biedt. 
En het is een volkomen natuurlijk 
anti-stressmiddel!”

Open dag
Terug naar de Open Dag op “De 
Wilgenborgh” komende zaterdag 5 
juni.
We hoeven niet bang te zijn dat van 
iedere bezoeker die dag verwacht 
wordt uit de kleren te gaan. Logisch, 
want daar is bij veel mensen nogal 
wat zelfoverwinning voor nodig als je 
dat nooit eerder gedaan hebt. De 
leden van De Wilgenborgh - ze 
hebben ruim 140 leden in hun 
bestand - willen zaterdag 5 juni 
alleen maar met trots hun paradijs 
laten zien. Zodat ook iedereen in de 

omgeving weet wat er onder die 
opvallend mooie bomen midden in 
dat vlakke land te vinden is: een 
verenigingsterrein waar het met alle 
kampeerfaciliteiten goed toeven is. 
En waar ook niet-leden mogen recre-
eren: als je wil kun je er voor een paar 
dagen of zelfs enkele weken gaan 
kamperen. Ook dagjesmensen zijn er 
welkom om even mooi egaal bruin te 
worden of met hun kindertjes te 
plonsen in het zwembad. 
Zo is ook op “De Wilgenborgh” een 
vakantie in eigen land dus heel goed 
mogelijk.

NFN-pas
Er wordt echter één voorwaarde aan 
je gesteld: je moet je NFN-pas 
kunnen tonen (geldt niet voor de 
Open Dag).
Bij de NFN (www.nfn.nl) zijn momen-
teel 56 naturistenverenigingen 
aangesloten. Deze belangenorgani-
satie stelt zich de maatschappelijke 
acceptatie van naaktrecreatie in 
Nederland als taak. Mensen die lid 
zijn van deze overkoepelende orga-
nisatie krijgen allemaal een NFN-pas, 
waarmee ze kunnen aantonen dat ze 
het naturisme serieus nemen en 
omarmen. Je merkt dat op “De 
Wilgenborgh” nog normen en 
waarden gelden die je tegenwoordig 
niet overal meer ziet. 
De sfeer is er bijzonder prettig: er 
wordt gepraat, geborreld, aan sport 
en spel gedaan en zo ook bijvoor-
beeld aan cursussen keramiek of 
schilderen. De naturist is ruimden-
kend, let op elkaars spullen en is 
altijd bereid om anderen te helpen 
waar nodig.
Dit alles maakt dat men zich op “De 
Wilgenborgh” niet alleen veilig, maar 
ook bijzonder vrij en ontspannen 
voelt, in samenhang met de natuur. 
Als in een paradijs, dat door eigen 
leden zo prachtig is aangelegd. 
De Open Dag is dus zaterdag 5 juni, 
van 10:00 tot 17:00 uur. 
U vindt “De Wilgenborgh” aan de 
Proostdijerdwarsweg 12 in 
Waverveen
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Uithoorn - Twee jaar zit Henny 
Kruger nu met haar boetiek Voor-
gedragen in Uithoorn. De winkel met 
tweedekans dameskleding had een 
vliegende start en verhuisde binnen 
een jaar naar een groter pand. En 
toen kwam corona. Voor-gedragen 
draaide lekker. Steeds meer vrouwen 
wisten de winkel te vinden voor 
mooie en betaalbare circulaire 
kleding, schoenen en tassen. Met de 
komst van corona kwam alles opeens 
tot stilstand. Net als voor talloze 
andere ondernemers, voor Henny 
een enorme klap: “Dan moet je als 
ondernemer even diep ademhalen, 
je schouders rechten en doorpakken, 
hoe lastig ook. Al snel gingen we 
bezorgen, we introduceerden 
shoppen op afspraak, plaatsten veel 
op social media en startten met onze 
webshop. Die werkt nog steeds 
goed, we hebben een paar trouwe 
fans die niet in de buurt wonen. Alle 

nieuwe items komen erop. Sommige 
klanten gebruiken de webshop puur 
om zich te oriënteren. Dan komen ze 
daarna naar de winkel, want het blijft 
toch het leukste om lekker rond te 
snuffelen, te passen en een goede 
kop koffie te drinken. En als je dan 
geslaagd bent kun je het vieren hier 
aan de kade. Het is supergezellig met 
al die volle terrassen en bootjes in de 
haven! Je krijgt meteen een 
vakantiegevoel.”

Chaos door herinrichting oude 
dorp
De opluchting was groot toen de 
winkel op 28 april weer open mocht. 
Maar een kleine domper op de 
vreugde zijn de werkzaamheden in 
dorpscentrum. “Het oude dorp wordt 
heringericht en gaat helemaal op de 
schop. Het zal er ongetwijfeld nog 
mooier en leuker door worden, maar 
het geeft wel chaos. Er zijn steeds 

onvoorziene omstandigheden en 
hup, dan gaat de boel weer open. Zit 
ik weer in een zandbak, ik veeg me 
helemaal suf. Het vervelendste is dat 
mensen denken dat we niet bereik-
baar zijn. Dat is dus niet het geval! 
We zijn gewoon open en prima 
bereikbaar. Je kunt nu zelfs direct 
vanaf de N196 het parkeerterrein van 
de Vomar oprijden. Of je zet je auto 
in de parkeergarage. In beide 
gevallen loop je binnen een paar 
minuutjes naar ons toe. Nog beter: 
pak de fiets!”

Volop jurkjes en jumpsuits
Het mooie weer van de laatste dagen 
maakt dat veel vrouwen zin krijgen in 
iets nieuws, iets fleurigs en zomers. 
Dat hoeft niet altijd veel geld te 
kosten: “Bij ons vind je items waar je 
echt heel blij van wordt, voor heel 
leuke prijsjes. Momenteel hebben we 
bijvoorbeeld veel jurkjes en jump-
suits, van merken als Geisha, Fabi-
enne Chapot, Missoni en Marc Cain. 
Een klein budget is absoluut niet de 
enige reden om bij ons te shoppen. 
Er zijn veel klanten die bewust kiezen 
voor duurzaam. En je ziet aan onze 
kleding niet dat het voorgedragen is. 
Daarbij, welke vrouw heeft niet een 
sectie ‘ongedragen miskopen’ in de 
kast? Net te klein gekocht, toch niet 
je kleur, of je voelt je er niet lekker in. 
Het hangt maar in die kast en het 
komt er nooit uit. Dat soort items 
hebben we dus ook veel: onge-

Voor-gedragen is goed bereikbaar 
en klaar voor de zomer

dragen ingeleverd met het prijs-
kaartje er nog aan. Om de collectie 
compleet te maken verkopen we 
nieuwe travelwear van Only-M en 
ook sieraden en kaarsen.””

Kleding inbrengen
Wie kleding voor de verkoop wil 
inbrengen – de opbrengst wordt na 
aftrek van B.T.W. gedeeld – dient 
daarvoor een afspraak te maken. En 
Henny hanteert strenge regels: “Alle 

items moeten heel, schoon, 
gestreken, niet te gedateerd en van 
de betere merken zijn. Want alles wat 
je bij Voor-gedragen koopt doet niet 
onder voor nieuw. Op Facebook en 
Instagram plaatsen we heel regel-
matig nieuwe items, met de maten 
en prijzen erbij. Ondanks de opbre-
kingen in Uithoorn hopen we op veel 
aanloop, want wij zijn klaar voor de 
zomer!” Voor-gedragen, Dorpsstraat 
30, Uithoorn
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De Ronde Venen - 25 mei werden de 
jaarlijkse Zonnehuis Penningen 
uitgereikt. De vijftienjarige Jan Bellis, 
de leden van Burgercollectief Buiten-
veldert en het tweetal Ciska Dols en 
Jolien Post ontvingen deze erken-
ning voor hun bijzondere inzet voor 
kwetsbare ouderen. De Zonnehuis 
Penning wordt jaarlijks toegekend 
aan mensen die belangeloos het 
verschil maken, met mooie initia-
tieven in eigen wijk of dorp. 
 Zo’n 20 genomineerden - waarvan 
de jongste 15 en de oudste 95 jaar - 
werden voorgedragen. De jury selec-
teerde drie initiatieven en moti-
veerde haar beslissing als volgt:
1.  Jan Bellis (gemeente Amstel-

veen). “Door de bewoners van 
Zonnehuis Bovenkerk in corona-
tijden wekelijks te trakteren op 
jouw pianospel gaf jij hen iets 
fijns om naar uit te kijken. De 
‘buitenconcerten’ waren voor 
hen en ook voor de medewer-
kers van het verpleeghuis heel 
betekenisvol.“ 3FM DJ en jurylid 
Frank van der Lende sprak over 
de kracht van muziek en felici-
teerde Jan in een vlogje.

2.  Burgercollectief Ouderen 
(Amsterdam Zuid). “Jullie 
hebben met elkaar en in verbin-
ding met andere lokale betrok-
kenen belangrijke verbete-
ringen voor oudere bewoners in 
jullie wijk tot stand gebracht. De 
aanpak ‘Buitenveldert Ouderen-
vriendelijk’ inspireert.” Jurylid 
Marylin Haimé van de Raad van 
Ouderen roemde de brede 
aanpak, waar de hele wijk van 
profiteert en niet alleen 
ouderen. 

3.  Ciska Dols en Jolien Post 
(gemeente De Ronde Venen). 
“Met de ‘Blijf Actief Groep’ 

bieden jullie ouderen met 
geheugenproblemen al 10 jaar 
een fantastisch programma. De 
samenkomsten zijn een licht-
puntje voor de deelnemers en 
zorgen voor mooie momenten 
en verbinding. “Jurylid en hoog-
leraar Henk Nies was onder de 
indruk van de saamhorigheid 
die dit initiatief creëerde in de 
coronaperiode.

 
Thijs Houtappels, bestuurder van 
Zonnehuisgroep Amstelland: “Het 
gaat om initiatieven die bijdragen 
aan de levenskwaliteit van ouderen, 
bijvoorbeeld door mooie momenten 
te creëren, te zorgen voor meer 
verbinding of een gevoel van veilig-
heid. Deze initiatieven verdienen 
aandacht en navolging.”
 
Felicitaties en dankwoord
Wethouder Marijn van Ballegooijen 
van gemeente Amstelveen nam aan 
het eind even een moment het 
woord om de organisatie te felici-
teren met haar 100-jarig jubileum. 
Zijn dankwoord aan de zorgmede-
werkers van de organisatie maakten 
veel indruk op de aanwezigen: “Het 
afgelopen jaar was een rampjaar. We 
hebben veel van jullie gevraagd. 
Jullie zijn doorgegaan met de zorg 
en hebben onze ouderen bijgestaan. 
Het was een fysiek uitputtend en 
emotioneel zwaar jaar. 
Wat jullie hebben gedaan is uitzon-
derlijk. We hebben het gezien en 
zullen het niet vergeten. Moed, 
moedig zijn is niet dat je geen angst 
voelt. Het betekent dat je ondanks 
alle angst en onzekerheid en het 
zware werk je blijft inzetten met de 
zorg voor de ander. Jullie hebben 
heldenmoed vertoond. Beste zorg-
medewerkers, bedankt.”

Uitreiking Zonnehuis Penningen

Ciska Dols en Jolien Post uit De Ronde Venen van “de ‘Blijf Actief Groep’

Mijdrecht - Zondag 30 mei waren de 
Nederlandse Kampioenschappen van 
de danswedstrijd We Know You Can 
Dance. Dansstudio Sietske had zich 
met alle wedstrijdteams voor deze 
finale gekwalificeerd! Dat was op zich 
al een geweldige prestatie. Maar toch 
waren er zenuwen voor de grote dag. 
Allereerst waren de Dss Girls aan de 
beurt. Dit zijn meiden tot 10 jaar. De 
finale was in verband met Corona 
weer online. Dus alle teams moesten 
van tevoren een filmpje opnemen 
van hun wedstrijddans. De Dss Girls 
hadden zelf bedacht om op een 
schoolplein te gaan filmen. Dit paste 
perfect in het thema, want zij dansen 
op het lied WhatsTime Is It uit High 
School Musical in roze/zwarte school-
kostuum. Het schoolplein maakte het 
filmpje helemaal af. Na alle tegen-
standers te hebben gezien, waren de 
meiden er bijna zeker van dat ze 

buiten de prijzen zouden vallen. Maar 
bij de prijsuitreiking kregen de Dss 
Girls te horen dat zij 2e van Neder-
land zijn geworden!! De ouders 
kwamen met spontaan met kinder-
champagne.  Juf Sietske heeft de kurk 
van de fles gepopt en het bleef nog 
lang gezellig voor de dansschool. De 
meiden bleven gillen in de zon en 
konden niet geloven dat zij tweede 
van Nederland waren geworden!

15 jaar en ouder
Vervolgens was het oudste team aan 
de beurt. De Dss Ladies zijn 15 jaar 
en ouder. Dit was een extreem moei-
lijke categorie omdat er veel techni-
sche teams in zaten. Deze dames 
hadden last minute nog een obstakel 
moeten overwinnen omdat Lisa 
helaas niet mee kon dansen. 
Gelukkig kon Sietske inspringen en 
daardoor hoefde verder niemand van 

Dansstudio Sietske Nederlands kampioen!

Proef met tijdelijke foodtruck op Eiland 4
Vinkeveen - Een aantal jaren 
geleden is de enige horeca aan de 
Baambrugse Zuwe in de buurt van 
Eiland 4 door brand verwoest. Bezoe-
kers missen de horeca. 
Gemeente De Ronde Venen en het 
recreatieschap Stichtse Groenlanden 
willen daarom vanaf eind mei 2021 
op Zandeiland 4 een foodtruck 
toestaan. Bezoekers van de Eilanden 
4 & 5 kunnen dan in het weekend, in 
de vakantieperioden en op mooie 
zomerse dagen daar terecht voor het 
halen van een hapje en drankje. De 
foodtruck is tijdelijk en onderdeel 
van een proef. Het college van 
burgemeester en wethouders heeft 
de standplaatsvergunning voor 1 jaar 

afgegeven. Na 1 jaar bespreken 
gemeente en recreatieschap de pilot. 
Daarbij betrekken ze de omwo-
nenden. Bij een positieve beoorde-
ling, verlengen ze de pilot met een 
jaar. Het recreatieschap Stichtse 
Groenlanden heeft een passende 
ondernemer gevonden, namelijk 
Capri Culinair uit Mijdrecht. Voor-
waarden die de gemeente aan de 
ondernemer stelt, zijn onder meer 
dat hij de foodtruck aan het eind van 
de dag weer weg haalt en geen 
spullen achterlaat, geen terras uitzet 
en geen geluids- of geuroverlast 
veroorzaakt. De voorkeur ging uit 
naar een ondernemer die uit de 
gemeente komt, de omgeving dus 

goed kent en een ruim assortiment 
aanbiedt van zowel eten als drinken. 
Het recreatieschap en gemeente 
geven de foodtruck in het najaar (van 
1 oktober tot 1 april) ook de moge-
lijkheid om te komen, specifiek voor 
de duikers. Zodat na een koude duik, 
duikers een warme drank of hap bij 
de foodtruck kunnen halen. 
Het recreatieschap heeft gezocht 
naar een geschikte locatie voor tijde-
lijke horeca. De gemeente heeft 
eerder onderzocht of het mogelijk is 
om een tijdelijke horecavoorziening 
op de “Klinkhamerlocatie” (stuk 
gemeentegrond vlakbij de brug) te 
realiseren. Dat blijkt helaas een 
lastige locatie en niet haalbaar. 

Daarom hebben het recreatieschap 
en de gemeente andere mogelijk-
heden verkend en zijn uitgekomen 
op het idee voor een foodtruck op 

Eiland 4. Gemeente en het recreatie-
schap hebben overleg gehad met de 
omwonenden en samen gekeken 
naar de beste plek voor de foodtruck. 

plek te veranderen. Deze groep 
hoopte in de top 10 van Nederland 
te komen en bleken maar liefst 4e te 
zijn geworden!! Dat waren zij dus erg 
blij mee. Daarna waren de meiden 
van  Dss 7-up en Dss X-plosion aan 
de beurt. Dss 7-up met 11 en 12- 
jarigen had enorm veel en super 
goede tegenstanders. Zij hoopten de 
top 10 van Nederland te bereiken 
maar dit zou een moeilijke klus 
worden. De meiden hadden recent 
nog een nieuwe dans aangeleerd. 
Dat maakte het extra lastig. Juf Katy 
en juf Sietske hebben de meiden in 
een paar weken klaar gestoomd en 
tijdens het filmen werden er bijna 
geen foutjes gemaakt. Dit werd 
beloond met een prachtige 4e plaats! 
Enorm trots waren de meiden. Zo 
hoog te eindigen hadden ze niet zien 
aankomen!

13 en 14 jaar
De meiden van Dss X-plosion van 13 
en 14 jaar hadden hun filmpje opge-
nomen in Amsterdam bij muren met 
veel graffiti. Dit paste bij de stoere 
dans die juf Dillian voor ze had 
gemaakt. Tijdens het filmen stonden 
Dillian en Sietske te roepen om de 
meiden te motiveren om alles te 
geven. Zelfs de zus en moeder van 
Dillian waren ingezet om de omstan-
ders tegen te houden zodat ze niet 
door het beeld heen  liepen. Dit gaf 
het gewenste resultaat maar bij het 
NK zou het pas duidelijk worden of 
het genoeg zou zijn. En dat was het! 
Dss X-plosion is Nederlands 
Kampioen 2021 geworden!! Vol 
ongeloof werd er gejuicht en gegild. 
De dag erna werden er cakejes 
gegeten met hun teamfoto erop. Wat 
een prachtige afsluiting van het 
seizoen. Dansstudio Sietske wil alle 
lezers bedanken voor hun steun en 
liefde na elk krantenartikel. Sietske 
gaat zich nu storten op een nieuwe 
uitdaging en gaat nog lang nage-
nieten van deze geweldige 
prestaties.





De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. De Nieuwe Meerbode vindt inwoners belangrijk omdat zij grotendeels de lezers zijn van ons weekblad. De lokale nieuws-
feiten en berichtgeving is dan ook gericht op de inwoners van De Ronde Venen. In samenwerking met IVI (Inwoner Voor Inwoners) willen wij die inwoners dan ook een stem geven. De IVI-pagina is dan ook een podium waar inwoners van zich kun-
nen laten horen. IVI is een onafhankelijke inwonersbeweging en voor de inwoners. IVI zal net als de Nieuwe Meerbode geen standpunt innemen over geplaatste artikelen. Op deze IVI-pagina plaatsen wij ingezonden stukken van inwoners waar-
bij de inwoner zelf verantwoordelijk blijft voor de inhoud van de door hem/haar ingestuurde en geplaatste tekst. IVI en de Nieuwe Meerbode zijn dan ook geen enkele manier verantwoordelijke voor de inhoud van de artikelen op de IVI-pagina.

De IVI pagina

Inwoners kunnen een mooi initiatief, een leuke activiteit, een klacht, een idee, een oproep, een ergenis, een vraag of gewoon een mooi 
verhaal wat ze willen delen met de inwoners van De Ronde Venen naar de redactie van IVI sturen. De copy voor deze IVI pagina kan 
men sturen naar info@inwonersvoorinwoners.nl en moeten aangeleverd worden met een word document. De copy mag maximaal 
250 tekens (inclusief spaties) bevatten en geen onbehoorlijk taalgebruik hebben om voor plaatsing in aanmerking te komen.

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

Wilt u als inwoner iets kwijt?
Laat het IVI weten.
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Wat is een Voedselbos? 
Een paar jaar geleden las ik voor het 
eerst over het voedselbos van de 
ecoloog Wouter van Eck en stond ik 
versteld over hoe logisch het concept 
‘voedselbos’ was. In plaats van jaar-
lijks de grond te ploegen, in te zaaien 
en een zo hoog mogelijke opbrengst 
te realiseren met behulp van 
voedingsstoffen en pesticiden, is het 
voedselbos gebaseerd op permacul-
tuur. Een ontwerpmethode, geba-
seerd op ethiek, ecologie en andere 
wetenschappen, voor het ontwerpen 
van de menselijke leefomgeving op 
een manier die ecologisch duurzaam 
en economisch stabiel is. 

Veel voordelen en oplossingen
Door uitgekiend aan te planten en 
ervoor te zorgen dat de oogsttijd 
voor de verschillende gewassen 
goed verspreid wordt, zijn bovendien 
geen grote machines of veel 
mankracht nodig. Doordat de bomen 
en planten ook na het oogsten 
blijven staan, wordt de bodem 
gezonder, de oogst ieder jaar rijker 
en het werk eraan minder. Bovendien 
kan de grond onder andere door het 
grote wortelstelsel weer water vast-
houden, wat weer een oplossing zou 
zijn voor periodieke droogtes, die nu 

een groot probleem vormen in ons 
land. 

Ik wil een voedselbos!
Omdat het idee me niet losliet, ben ik 
de voedselboscursus van Jelle Fekkes 
en Wouter van Eck gaan volgen, en 
daarna wist ik het zeker: Ik wil een 
voedselbos opzetten. Tijdens een 
rondleiding door het voedselbos van 
Wouter zag ik met mijn eigen ogen 
hoe overvloedig het bos was. Onder-
tussen staan de ontwikkelingen niet 
stil en worden verspreid over heel 
Nederland voedselbossen opgezet 
door particulieren. Daarnaast worden 
er ook grote voedselbossen aange-
legd om te onderzoeken of voedsel-
bosbouw de traditionele akkerbouw 
op termijn kan aanvullen/vervangen. 

Almere goed voorbeeld
Voor het aanplanten van een groot 
voedselbos bij Almere heb ik me 
daarom aangemeld als vrijwilliger. 
Daarbij viel het me op dat er in en 
om Almere heel veel initiatieven zijn 
op het gebied van stadslandbouw, 
nieuwe natuur, alternatieve woon-
vormen en andersoortige samenwer-
kings-verbanden. In dat opzicht zou 
Almere een prachtige plek zijn om te 
wonen. 

Inwoner wil een Voedselbos en CPO 
opzetten in De Ronde Venen
Onze redactie kreeg een e-mail binnen van een inwoonster die graag in 
De Ronde Venen een Voedselbos wil opzetten. Op onze redactie hadden 
we niet gelijk een beeld bij een Voedselbos. We hebben de uitleg die de 
betreffende inwoonster in haar e-mail gaf met interesse gelezen en 
vonden het een mooi initiatief en voornemen. We willen haar op deze 
pagina dan ook zeker een podium geven om aan de lezers uit te leggen 
wat zij precies voor ogen heeft met het neerzetten van een voedselbos in 
De Ronde Venen. Lees hier haar verhaal.

Nieuwe gewascode nodig
De prijs van een bouwkavel is zo 
hoog dat landbouw niet rendabel is 
(als je überhaupt al een kavel kunt 
vinden). En landbouwgrond, daar 
zitten regels aan vast waardoor een 
voedselbos aanplanten niet mogelijk 
is. De ontwikkelingen op het gebied 
van voedselbossen staan door, onder 
andere, de inspanningen van de 
Stichting Voedselbosbouw echter 
niet stil en een heel belangrijke is dat 
er sinds kort een nieuwe gewascode 
voor voedselbosbouw is. In Almere 
wordt een hele nieuwe stadsland-
bouwwijk ontwikkeld, Oosterwold. 
De kavels hebben de code ‘voed-
selbos’ (en bijbehorende prijs) en er 
mag op gewoond worden, net als 
een boer op zijn land woont. 

Doe-het-zelf-
gebiedsontwikkeling
Er zijn een paar belangrijke basisre-
gels, zoals een minimale besteding 
van 50% van de grond aan stadsland-
bouw en maximaal 1/8e deel aan 
bebouwing (woning, bijgebouwen). 
Ook moet de compacte woning 
BENG-gecertificeerd (een bijna ener-
gieneutraal gebouw) zijn. 
Verder kan er vooral heel veel wel. Je 
kunt helemaal zelf bepalen hoe je 
wilt wonen en of je bijvoorbeeld een 
bedrijf aan huis wilt. Daarnaast leg je 
als cluster in eigen beheer de wegen 
en paden aan en beheer je de open-
bare ruimte. Doe-het-zelfgebiedsont-
wikkeling met de nadruk op voedsel-
voorziening dus. Dat kan een voed-
selbos zijn, maar ook het houden van 
kippen of andere dieren of het 
aanplanten van een boomgaard. 

Uitgeloot 
Dit is precies waar ik naar op zoek 

was. Toen ik hier voor het eerst van 
hoorde, waren net alle kavels van de 
eerste fase verkocht, maar in maart 
dit jaar ging nog eens 87.000 m2 in 
de verkoop. Je kon je aanmelden als 
cluster (een CPO, Collectief Particu-
lier Opdracht-geverschap), maar ook 
individueel (waarbij je na inloting 
wordt ingedeeld in een cluster). 
Jammer genoeg zat ik niet bij de 
‘lucky few’ die werden ingeloot.

Andere woonwens
Op dit moment woon ik in een 
eengezinswoning, maar mijn 
kinderen gaan het huis verlaten en 
dus worden de voorwaarden 
waaraan mijn huis en omgeving 
moeten voldoen ook anders. Waar 
eerder scholen en winkels in de 
directe omgeving een must waren, 
zijn nu onder andere een kleiner 
huis en meer grond mijn wensen. 
Bovendien zou ik graag met 
vrienden via een CPO (voedselbos)
grond aankopen en samen aan iets 
moois bouwen. Samen kom je 
verder!

Oproep om CPO op te richten
In de Nieuwe Meerbode las ik op de 
de IVI-pagina het stuk over CPO’s en 
de oproep aan inwoners met 
beschikbare grond. Ik kom heel 
graag met die inwoners in contact 
om van gedachten te wisselen en de 
mogelijkheden te onderzoeken. 

Meer weten over dit initiatief?
Heeft dit verhaal uw interesse 
gewekt en wilt u meer weten over 
de mogelijkheden van Voedsel-
bossen en deze nieuwe manier van 
wonen. Laat het ons weten door een 
email te sturen naar: 
info@inwonersvoorinwoners.nl 

Voedselbos in De Ronde Venen 
Maar waarom zou ik verhuizen naar 
een Voedselbos in Almere. Hier heb 
ik mijn vrienden en familie om de 
hoek. Maar kan ik hier ook mijn 
plannen ten uitvoer brengen, en 
anders wonen dan in een rijtjeshuis? 
Bij het oriënteren op een nieuwe 
woonvorm kom je ook obstakels 
tegen, zoals de aankoop van de juiste 
grond. Voor een voedselbos heb je 
minimaal een halve hectare grond 
nodig, en als je er ook wil wonen 
kom je al snel op het dubbele uit. 
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Mijdrecht - Mooi weer moet je 
vieren, bij voorkeur met een goed 
feest! Wat een geluk dat op vrijdag 
28 mei het zonnetje uitbundig 
scheen! Na maanden van kou en 
regen kwam nu eindelijk het weer 
waar de kinderen zo naar hunkerden. 
Het hele schoolplein en het grasveld 
naast het plein stonden vol met acti-
viteiten, springkussens, spelletjes en 
vooral…ontzettend vrolijke leer-
lingen! Waar je ook keek, alleen maar 
glunderende koppies en blije leer-
krachten. Na een spannende speur-
tocht kregen de kinderen een lekker 
waterijsje als beloning en konden ze 
tussen het spelen door een heerlijk 
sapje halen bij de cocktailbar. Ook 
alle kleuters van groep 1 en 2 waren 
van de partij, voor hen bedacht de 
ouderraad vrolijke en veilige attrac-
ties. De bovenbouw leerlingen 
zorgden met elkaar dat ook deze 
jongsten van de school heerlijk 
konden genieten. Aandoenlijk om te 

zien hoe ze daarbij hun best deden: 
‘Nee, even wachten, ik kom je helpen’ 
terwijl een sprintje werd getrokken 
om een kleuter te helpen bij een 
veilige afdaling van een 
springkussen.
Hulde aan de enorm actieve en 
vooral ook zeer creatieve ouderraad 

van OBS De Eendracht, die dit feest 
voor de school tiptop verzorgde. Ook 
supermarkt Hoogvliet grote dank 
voor al het lekkers en Homan B.V. 
voor het verzorgen van een aggre-
gaat om alle attracties gaande te 
houden. Onmisbare sponsoring die 
een geweldig feest mogelijk maakte.

Tropical party bij OBS De Eendracht!
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Mijdrecht - Wedstrijdgroep de 
Dancestars van Dansschool Nicole 
had zich tijdens dit gekke jaar, net als 
vorig jaar wéér geplaatst bij de beste 
dansgroepen van Nederland van de 
Dansorganisatie We Know You Can 
Dance.  
Alleen dit keer, waren ze geplaatst in 
een hogere categorie, dus het was 
extra spannend voor al deze jonge 
meiden!
De finaledans werd opgenomen bij 
de stoere, rode deuren van Brand-
weerkazerne Wilnis. Een prachtig 
contrast met hun eigen groene 

kostuums. En ze bikkelden gewoon 
door, met blauwe knieën door het 
rollen over de straatstenen in de kou. 
Heel knap dat je dit niet terug kon 
zien op hun finalefilmpje!

Zondag
Zondag werden alleen de beste 
dansgroepen van Nederland online 
beoordeeld en echt iedereen was erg 
goed. De meiden zelf konden samen 
kijken in de dansstudio en de span-
ning was van de gezichtjes af te 
lezen. Maar door de grote groep van 
de Dancestars (waardoor het extra 

Dancestars van Dansschool Nicole 
pakken derde prijs op het NK!

De Ronde Venen - Zaterdag 29 mei 
konden de sponsoren de UAZ 452 
Bukhanka bussen bewonderen en de 
avonturiers Andras Fictoor en Lex 
Meijer uit De Ronde Venen, een veilige 
reis wensen bij restaurant Meesters. 
Onder luid getoeter en zwaaiende 
mensen reden zij naar het Raadhuis-
plein waar enkel geluksvogels nog een 
glimp konden opvangen van dit 
tweetal wat 24.000 kilometers gaat 
rijden, door 14 landen, naar Vladi-
vostok, om een documentaire te filmen 
en bewustzijn te creëren, aandacht te 
vragen voor de projecten en geld in te 
zamelen voor kinderen over de hele 
wereld. Wil jij de reis volgen, Unicef 
steunen en sponsor worden? Kijk dan 
gauw op www.expeditionvladivostok.
com Veilige reis Ronde Veners!

Start Expedition Vladivostok

Fotografie Jaap Lotstra

De Ronde Venen - Atletiekvereni-
ging de Veenlopers gaat (sportief )
wandelen en dat gebeurt in de regel 
op de donderdagavonden. Wil je 
beter leren wandelen onder toezicht 
van een gekwalificeerde trainer en 
inzicht krijgen in je eigen wandel-
techniek dan kan je bij de Veenlopers 
goed terecht. Tijdens deze wandel 
begeleiding worden alle facetten die 
belangrijk zijn bij het wandelen 
behandeld. Je krijgt tips hoe je zelf te 
verbeteren en dat noemen wij 
wandelscholing. Je ziet dat steeds 
meer hardlopers moeite krijgen met 
hun sport en wandelen is daarom 
een uitstekend alternatief om in 
clubverband te kunnen blijven 
bewegen. Wandelen is zeker minder 
belastend voor je spieren- pezen en 
gewrichten. Sportief wandelen in 
ook zeer geschikt voor mensen die 

lang hebben stilgezeten of een 
beroep hebben waarbij zij weinig in 
beweging zijn, tevens is wandelen 
ook geschikt om af te vallen. De 
wandelaars zullen begeleid worden 
naar een wandelevenement die 
georganiseerd zal worden door de 
Veenlopers en die zal plaats vinden 
in september of november. Eenmaal 
per maand gaan wij van het parcours 
af en een mooie wandeling te maken 
in de mooie natuur.

Lid worden
Geïnteresseerde wandelaars kunnen 
lid worden van onze vereniging de 
Veenlopers, een lidmaatschap kost € 
55,00 per jaar en een eenmalige 
bedrag van € 7,50 aan de bond. De 
wandelaars worden dan ook gelinkt 
aan de KNWB Koninklijke Neder-
landse Wandel Bond, als u meer 

Wandelen bij de Veenlopers

Uithoorn - Atletiekvereniging AKU 
organiseert op zaterdag 12 juni van 
14.00-16.00 uur een open dag voor 
iedereen die kennis wil maken met 
atletiek. Iedereen vanaf 6 jaar is 
welkom op de mooie atletiekaccom-
modatie van AKU op sportpark de 
Randhoorn. 
Een groep enthousiaste trainers staat 
klaar om de deelnemers te coachen 
en uitleg te geven bij de verschil-
lende atletiekonderdelen. Om 14.00 
uur wordt er gestart met een 
warming-up, daarna volgt er een 
programma waarbij in circuitvorm 
een aantal atletiekonderdelen wordt 
aangeboden. Afhankelijk van de leef-
tijd zijn dit sprint, hordenlopen, 
verspringen en hoogspringen, 
balwerpen of kogelstoten. Als je niet 
precies om 14.00 uur aanwezig kunt 
zijn, is dat niet zo erg. Het circuit 
wordt 2x aangeboden en als je later 
komt kun je direct aansluiten bij een 
van de onderdelen. Elk onderdeel 
duurt ongeveer een kwartier.

Kennismakingstrainingen
Als je deze eerste kennismaking en 
training leuk hebt gevonden, krijg je 
tot de start van de zomervakantie de 
tijd om gratis aan een aantal trai-

ningen mee te doen zodat je goed 
weet of je door wil gaan met atletiek 
en lid van AKU wil worden. De trai-
ningen voor de jeugd zijn, afhankelijk 
van de leeftijd op maandag- en vrij-
dagavond. Daarnaast zijn ere en 
aantal specialistische trainingen op 
andere avonden en middagen.
Informatie over trainingen, contri-
butie en wedstrijden, etc. vind je op 
de website van AKU, www.aku-
uithoorn.nl. 

Ouders
Ouders/begeleiders kunnen hun 
zoon/dochter naar de atletiekbaan 
brengen. De versoepelingen m.b.t. de 
coronamaatregelen worden steeds 
groter maar het is nog onzeker of 
ouders ook daadwerkelijk langs de 
baan mogen staan om de verrich-
tingen van hun zoon/dochter te 
aanschouwen. U kunt erop 
vertrouwen dat er voldoende trainers 
aanwezig zijn om alle deelnemers 
goed te begeleiden. Daarnaast zal er 
iemand aan het begin van de atle-
tiekbaan staan om waar nodig vragen 
te beantwoorden. Als u van te voren 
al vragen heeft kunt u die stellen aan 
de technische commissie , techni-
sche-commissie@aku-uithoorn.nl.

Open dag bij vereniging AKU

De Kwakel - Eindelijk is het zover 
voor de jeugdteams van Thamen, 
komend weekend beginnen zij met 
de competitie 2021. 
Na wekenlang trainen en regelmatig 
een oefenwedstrijd tussen twee 
Thamen teams gaat het echte werk 
nu beginnen. Vanuit de KNBSB is al 
aangegeven dat er tot half oktober 
toch ongeveer 15/16 competitiewed-
strijden per jeugdteam worden inge-
pland en dat gaan dus een paar 
mooie maanden worden. Dat lijkt 
ook bijna op een reguliere compe-
titie voor de jeugd, waardoor er 
mogelijk ook soms doordeweeks een 
wedstrijd gespeeld moet gaan 
worden (dit is wel afhankelijk van de 
leeftijd). Gelukkig zijn de tegenstan-
ders allemaal in de buurt en gaat de 
jeugd voornamelijk richting 
Amsterdam en Haarlem.

Ben je tussen de 5 en 17 jaar en wil je 
ook kennismaken met honkbal en 
softbal dan ben je van harte welkom 
op onze clinic komende zaterdag 5 
juni van 14.00 t/m 15.30 uur op ons 
complex aan de Vuurlijn 24 in De 
Kwakel. Je kunt je opgeven via een 
e-mail naar TC.Thamen@gmail.com. 
Past zaterdag niet maar je wilt wel 
kennismaken of ben je ouder? Stuur 
ook dan gewoon een e-mail en wij 
informeren je wanneer je mee kunt 
doen bij een reguliere teamtraining.
Zaterdag 5 juni is er vanaf 15.00 uur 
ook weer de mogelijkheid om te 
slowpitchen bij Thamen voor 
iedereen van 15 jaar en ouder. Slow-
pitch is een simpele variant van 
honkbal en fastpitch softbal en voor 
iedereen zeer toegankelijk.
Voor meer informatie check onze 
website www.thamen.info

Thamen jeugd begint aan 
competitie

knap is om gelijk te dansen verge-
leken met andere groepen), hun 
enthousiasme en de originele dans, 
pakten ze de prachtige 3e plek! 
Een erg knappe prestatie van dit 
jonge team en hun altijd betrokken 
en enthousiaste docente Nancy. 
Ze hopen van harte dat het volgend 
jaar weer een normaal wedstrijdsei-
zoen is, met volle theaters en de 
gezelligheid en hulp van alle ouders 
er weer bij. Want dat is natuurlijk het 
allerleukst! 
Van harte gefeliciteerd met deze 
geweldige prestatie Dancestars!

informatie wenst gaat naar onze 
website www.veenlopers.nl en bij 
vragen vult u het contactformulier 
op onze website in. Wilt u geen lid 
worden en alleen aan een clinic 
meedoen bedraagt de kosten € 30,00 
De kosten voor deelname voor een 
wandelevenement zit niet in deze 
prijs. Elke donderdagavond zal deze 
wandelgroep van start gaan en de 
tijden zijn van 19:30- 20:45 uur. Deze 
trainingen zullen onder leiding van 
een gecertificeerde trainer plaats 
vinden. 

De trainingen:
Op donderdagavonden 19.30-20:45, 
start locatie Rendementsweg (nabij 
parkeerplaats) te Mijdrecht zullen de 
trainingen van start gaan.
Enthousiast? Aanmelden kan via de 
Veenlopers website www.veenlopers.
nl. kijk onder lid worden en vul het 
contactformulier ook in.
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Wilnis - Door alle maatregelen i.v.m. 
het coronavirus dreigde dit jaar 
opnieuw het schoolreisje niet door te 
gaan. Het uitje waar de kinderen aan 
het eind van het schooljaar juist naar 
uitkijken. Leerkrachten van de 
Koningin Julianaschool in Wilnis 
bedachten daarom een alternatief, 
namelijk een feestelijke dag met 

verschillende activiteiten op en om 
de school. Het feest startte met een 
spannende vossenjacht. Kinderen 
van de groepen 7 en 8 zaten 
verkleed verstopt in het dorp. De 
andere kinderen gingen onder bege-
leiding van ouders op zoek naar o.a. 
kabouters, militairen, opaatjes en 
zelfs sushi-verkopers. Bij iedere vos 

Alternatief schoolreisje 
voor de Julianaschool

ontvingen zij een puzzelstukje die ze 
nodig hadden om de puzzel op te 
lossen. Het was een groot succes! 
Daarna volgden voor de groepen 1 
t/m 6 een circuit met een interactieve 
en spetterende muziekvoorstelling, 
stormbanen en een patatkar om de 
kinderen te voorzien van een lunch. 
De groepen 7 en 8 maakten kennis 
met VR brillen, een heuse expeditie. 
De kinderen kwamen met deze VR 
brillen op plaatsen waar een school-
reisbus niet kan komen. Zo werd 
deze alternatieve schoolreis een dag 
om nooit te vergeten.






