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Ode aan juf Heleen Oudijk
van de Julianaschool in
Wilnis

Jan en
HelemaalGroen

Trouwringen showroom
in Koek Juwelier &
Goudsmederij

REGIO MEDIA GROEP

Zaterdag a.s.
straattheaterfestival

Links Erik Dijkstra, eigenaar horecazaak Jettiez. In het midden Bart Richter, fractievoorzitter VVD.
Rechts Timo Brockhoff, VVD-woordvoerder mobiliteit.

VVD wil dat de strekking van de N201
bocht in Mijdrecht wordt doorgezet
De Ronde Venen - Een nieuw voorstel voor de aanpak van de N201 is door
de provincie Utrecht uitgewerkt. Als het aan hen ligt wordt de bocht niet
gestrekt, maar wordt de bocht enkel verbreed en aangepast. De bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en toegankelijkheid voor automobilisten lijkt volgens de VVD geen prioriteit voor het huidige bestuur in de
provincie Utrecht. VVD De Ronde Venen ziet dat graag anders.
De N201 is de drukste provinciale
weg van Nederland. Dit vraagt om
een goede en veilige inrichting en
dat is op dit moment niet het geval.
Er zijn diverse knelpunten, zoals bij
het viaduct in Vinkeveen waar de open afritten te kort zijn wat zorgt voor
gevaarlijke situaties, het kruispunt
N212/N201 waar de oversteek voor
fietsers gevaarlijk is en de bocht bij
Mijdrecht die zorgt voor oponthoud,
gevaarlijke situaties en overlast voor
aanwonenden. De provincie is al
jaren bezig om na te denken over de
oplossing van deze knelpunten en
heeft hier eerder verschillende varianten voor uitgewerkt.
Absurd idee
De nieuwste variant die de

provincie voor heeft gelegd betekent dat de bocht niet wordt
gestrekt, terwijl dit volgens de VVD
wel noodzakelijk is. VVD woordvoerder mobiliteit Timo Brockhoff
“In de vorige versie van de mogelijke maatregelen kwam de
provincie eindelijk met het plan om
de bocht in Mijdrecht te strekken.
Nu na jaren van uitstel komt
hetgeen waar wij bang voor waren,
namelijk afstel.” De VVD was
aanwezig bij de inloopavonden
georganiseerd door de provincie
voor onze inwoners. Ook hier kwam
de wens voor de strekking van de
bocht duidelijk naar voren. Het
nieuwe idee om de bocht slechts
ruimer te maken zorgt er bovendien
voor dat er woningen moeten

Tropisch feest voor
alleenstaande ouderen
De Ronde Venen - Op dinsdag 28 juni
zijn alleenstaande ouderen uit De
Ronde Venen van harte welkom voor
een tropisch feest in De Willisstee in
Wilnis. We toveren de Willisstee om in
een tropisch paradijs, tijd voor een
beetje zomer - zotheid, we beloven je
een middag vol tropische verrassingen. Voetjes van de vloer op de
zomerse klanken van Accousic4Fun .

En zippen aan een vrolijke cocktail en
heerlijke hapjes die in stijl worden
geserveerd. De middag begint om
14.00 uur en is om 16.30 uur afgelopen. Ook deze activiteit is gratis
toegankelijk maar aanmelden is
verplicht! Vol = vol. Aanmelden kan
via info@tjitzehesselius.nl of bij een
van de servicepunten bij jou in de
buurt. Let op ophalen kan nog steeds

verdwijnen evenals de horecazaak
Jettiez; een absurd idee volgens de
VVD. Wat in beide varianten wel is
opgenomen is de verlenging van de
op- en afritten bij het viaduct in
Vinkeveen, een aanpassing van het
kruispunt N212/N201 en enkele
aanpassingen tegen geluidsoverlast. Hier kan de VVD zich uiteraard
in vinden waarbij naar hun mening
wel goed gekeken moet worden
naar de uitvoering. Terugbrengen
van de snelheid naar 60 bij iedere
kruising zien zij niet zitten. In het
nieuwe coalitieakkoord tussen
Ronde Venen Belang, VVD en D66 is
ook de strekking van de bocht
opgenomen. VVD fractievoorzitter
Bart Richter “Voor de nieuwe coalitie
staat een veilig en goed bereikbare
gemeente centraal. Onderdeel
hiervan is om ons in te zetten voor
het doortrekken van de bocht van
de N201 bij de Shell in Mijdrecht. Ik
verwacht dan ook dat het college
zich hier samen met inwoners en
ondernemers vol voor in zal zetten”

maar kijk eerst even of je een
buurman, buurvrouw bereid vindt om
je te brengen naar de Willisstee. Door
het grote te kort aan chauffeurs is het
heel moeilijk om vervoer voor
iedereen te regelen. Lukt het echt niet
dan gaan wij er voor zorgen maar dan
is de reistijd waarschijnlijk wel wat
langer dan je gewend bent. St. Tjitze
Hesselius organiseert sinds 2015 activiteiten voor alleenstaande ouderen
uit De Ronde Venen. Voor meer informatie over de stichting kunt u terecht
op www.tjitzehesselius.nl

Mijdrecht - Zaterdag 18 juni 2022
heeft alle ingrediënten om de gezelligste dag van 2022 in de dorpskern
van Mijdrecht te worden. Het grootste
spektakel dat dan plaatsvindt is het
straattheaterfestival. Na twee jaar
stilte door coronamalaise is het hoog
tijd om het dorpscentrum van Mijdrecht weer eens op stelten te zetten.
Het straattheater is in De Ronde
Venen en de regio daar omheen een
welbekend festival, waarin professionele straatartiesten uit binnen- en
buitenland en artiestengroepen uit de
regio afwisselend optredens
verzorgen. Tegelijk met het straattheaterfestival organiseert winkeliersvereniging Mijdrecht Dorp een kramenmarkt op het gebied van kunst en
nijverheid. Dus ook wanneer u van
het ene naar het andere optreden
wandelt komt u ogen tekort en vindt
u misschien nog iets van uw gading.
Lions Duck Race
Een derde bijzondere activiteit vindt
die dag plaats in de Ringvaart: Lionsclub Mijdrecht-Wilnis organiseert de
Lions Duckrace. Om 13:00 uur worden
ze losgelaten: Duizenden badeendjes
beginnen hun race in de ringvaart
langs het Burgemeester Haitsmaplein
naar de finish. In een van de kramen
kunt u eendjes kopen. De opbrengst
wordt geschonken aan het lokale
goede doel Stichting Jongeren Actief.
Gaat uw eendje als een van de
eersten over de streep dan gaat u met
een mooie prijs naar huis.
Het programma
Oftewel: het wordt een zaterdag vol
vertier. Op straat en op het plein,
onder het marktzeil en langs het
water. Een dag om naar uit te kijken,
met voor elk wat wils. De 28e editie
van het straattheaterfestival staat in
het teken van ouderwets vermaak,
spontane ontmoetingen, lachen,
verbazen en ontroeren. Op de
verschillende speelplekken kunt u
zich verwonderen over wat kunst en
cultuur te bieden hebben. Onder het

GEZOCHT:
WERKVOORBEREIDER/
PROJECTLEIDER en
ALLROUND TIMMERMAN
Voor meer info: bel: 0297-322374
of mail: info@hulsbosbouw.nl

Geen krant gekregen?
0251-674433

genot van een hapje en een drankje
komen de artiesten ook aan u voorbij,
dus is het soms ook opletten
geblazen...Eén van de topacts is Soap
Stunters van Tukkers Connexion. Het
is een optreden waarin met een
enorm kanon een menselijke kanonskogel afgevuurd zal worden, dat
ontaardt in een ongeëvenaarde
wasbeurt van de stuntman. Vol spektakel en humor. Ook wordt het lachen
bij ieder ritje van de hilarische achtbaan. Het maakt daarbij weinig uit of
u zelf in het karretje zit of aan de zijlijn
staat. Optredens van een heel andere
orde zijn die van een hoog springende menselijke hagedis, van een
stel zwalkende steltlopers of van
JASper en JASmina. Dat zijn twee
wandelende jassen die u onderweg
graag aanspreken en bij de mouw
nemen. Al met al hebben het straattheaterfestival en de andere activiteiten u op 18 juni veel te bieden.
Loop alvast warm met de informatie
op deze pagina’s. Op de website:www.
straattheaterdrv.nl vindt u ook de
informatie over de veertien lokale
artiestengroepen lezen die komen
optreden. Die variëren van dansgroepen, lopende clowns, levende
standbeelden tot popkoren, van een
jeugdige zangeres, een trio tot een
voltallig muziekkorps en een gezellige
band. Het festival is gratis. Het wordt
gezellig druk. Kom daarom liefst
lopend of met de fiets naar het
centrum, of parkeer uw auto op de
langparkeerplaats aan de Rondweg.
Kijk voor het programma op
www.straattheaterdrv.nl

Nieuwe
badkamer?
Onze adviseur komt graag
bij u langs voor een
vrijblijvend adviesgesprek.
info@vderwilt.nl
Tel. 0297-284295

www.vderwilt.nl
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DE RONDE VENEN, MIJDRECHT,
WILNIS, AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN
UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL
Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl of
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl of
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van
Regio Media Groep B.V.
134e jaargang
Oplage: 31.650
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient
ondertekend te zijn en voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of
e-mailadres. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet per
e-mail, fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op www.
meerbode.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt
op FSC-Mix papier van verantwoorde
herkomst.
WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Rommelmarkt
Waverveen
De Ronde Venen - Zaterdag 25 juni
a.s. willen wij weer een rommelmarkt
organiseren op het kerkplein van
Waverveen aan de Cliffordweg van
10:00 – 15:00. Naast gebruikte
spullen kunt u ook kaarten, groenten
en fruit, bloemen en planten, broodje
hamburger en poffertjes kopen. Ook
is er weer de koffietent. In tegenstelling tot andere jaren zullen er geen
loten worden verkocht. De opbrengt
van de rommelmarkt zal dit jaar
geheel ten goede komen aan de
Oekraïne. Bent u niet in de gelegenheid te komen, maar wilt u wel
doneren? Dan kan dat via het rekeningnummer van de diaconie
NL26 RABO0368202372 o.v.v.
rommelmarkt voor Oekraïne.
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Nel van der Pol veertig jaar
bij de Nieuwe Meerbode
Aalsmeer - Even terug in de
tijd, naar 1982. Hét jaar dat
Nel van der Pol de pen ter
hand nam voor de Nieuwe
Meerbode en sindsdien tot
vandaag de dag zich dagelijks
met veel liefde inzet voor
‘haar’ kranten. In maart 1981
besloot de uitgeverij haar
krantenbestand te vergroten
en, mede op verzoek van
adverteerders, te verschijnen
in de gemeente Uithoorn. De
acquisitie en redactie was snel geregeld en settelden zich in het kantoor
aan het Uithoorns huisadres van dhr. Verbeek aan de Albert Verweylaan.
Echter de redactie kon nog wel versterking gebruiken en hiervoor
meldde de ervaren Nel zich en zij mocht deze ‘klus’ gaan klaren en met
succes. Eerst als extern correspondent, later in dienst bij de krant. Al snel
wisten Nel en de Nieuwe Meerbode de lezers in Uithoorn aan zich te
binden.
Kantoor in Mijdrecht
De ambitie van Nel reikte echter verder. Naast schrijven voor de redactie
besloot zij om ook advertenties te gaan verkopen en ook hierin bleek ze
zeer succesvol. Later wilde Nel haar werkgebied verder uitbreiden. Zelf
woont ze in Mijdrecht en om in haar eigen woonplaats uit te komen met
een krant leek haar wel een uitdaging. Nel kreeg groen licht van de
directie, opende haar kantoorruimte aan huis aan de Midrethstraat en
wist ook in gemeente Mijdrecht-Wilnis-Vinkeveen naam te maken en
van de Nieuwe Meerbode een succesvolle krant te maken. Later werd
dit de editie De Ronde Venen.
Plezier en toewijding
Inmiddels heel veel kranten en jaren later en diverse vernieuwingen
verder (van plakken en knippen naar pagina’s opmaken op de computer
en van bellen en bezoeken naar meer contact per mail), zwaait Nel nog
altijd de scepter over de edities Uithoorn en De Ronde Venen en met
veel plezier en toewijding. Veertig jaar dagelijks actief voor de krant,
maar dit jubileum betekent niet dat Nel haar pen aan de wilgen gaat
hangen, of beter gezegd haar computer voor altijd afsluit, want ‘onze’
Nel hoopt nog een groot aantal jaren haar werk en hobby te mogen
blijven uitvoeren. Want, zoals ze zelf zegt: “Werken aan de krant is mijn
leven.”
Bedankt Nel, voor je liefdevolle en intensieve inzet, al veertig jaar lang.
Op naar nog vele mooie krantenjaren!
Directie en medewerkers van de Nieuwe Meerbode

Repair Café in de Boei
Vinkeveen - Het Repair Café Vinkeveen
is er weer op maandagochtend 20 juni
in Sociaal Cultureel Centrum de Boei,
Kerklaan 32 te Vinkeveen van 09.30 tot
12.30 uur. Bij het Repair Café zijn vrijwilligers aanwezig die de door u meegebrachte kapotte spullen of kleding
gratis voor u repareren. Het Repair Café
wil laten zien dat repareren leuk is en
vaak heel makkelijk. En weggooien is
niet altijd de enige oplossing!! Repareren kan in veel gevallen en het is
natuurlijk ook veel beter voor het
milieu! Bij het Repair Café kunt u terecht
voor allerlei reparaties zoals kleding,
kleine elektrische apparaten, computerapparatuur, (niet al te grote) stoelen en
krukjes, houten speelgoed, porselein,
aardewerk of wat u verder thuis tegenkomt dat kapot is en u eigenlijk nog
graag gerepareerd zou willen hebben.
We helpen u graag op maandagochtend 16 mei a.s. met uw kapotte spullen,
u bent van harte welkom.

Gezocht: repairder voor Repair
Café Vinkeveen
Wegens verhuizing vertrekt één van
onze repairders. Daarom zoeken we
een vervang(st)er. Een beetje elektro
technische kennis is wel handig, we
krijgen veelal huishoudelijke apparaten om te repareren. Dus wil je 1x
in de maand een ochtend lekker
bezig zijn in een leuk team en vindt
je repareren leuk, bel dan even met
Ron van Vark (06-10433592) of loop
even binnen op maandag 20 juni bij
de Boei in Vinkeveen.

Immanuël gaat voor een
zomerzangavond
De Ronde Venen - Na het zo
geslaagde voorjaarsconcert is het
mannenkoor Immanuel weer

enthousiast gaan repeteren. Het
seizoen is bijna afgelopen. Immanuël
wil dit seizoen goed afsluiten en wil

COLUMN
Elke veertien dagen vind u hier
een column van IVN, afdeling de Ronde Venen & Uithoorn.
IVN richt zich op natuureducatie. Voor meer informatie kijk op onze
website www.ivn-drvu.nl.

Weelderig
Waverhoek
Door Sep Van de Voort,
IVN-natuurgids
Op een mooie voorjaarsavond
`doen` we weer een rondje Waverhoek. Gewoontedieren die we zijn,
slaan we na het hekje rechtsaf. Bij
de plas aangekomen zien we lepelaars: klaar met het grootbrengen van het nageslacht drommen ze weer
in een grote groep samen. Sommige hebben een oranje-roze snavel, in
plaats van de karakteristieke zwarte met een gele vlek aan het eind. Het
zijn de jongen, die heftig bedelend achter pa en ma aanlopen. Een grote
groep kluten, fijntjes zwartwit getekend met de flinterdunne, sierlijk licht
naar boven gebogen snavel, loopt met hun donzig grijze grut te foerageren. Bij de volgende bocht is een mevrouw ver van het pad afgeweken
en staat aan de rand van het water te fotograferen. Dat is niet echt de
bedoeling en dat staat ook luid en duidelijk aan het begin van het gebied
aangegeven. Waverhoek is mede zo rijk bedeeld met vogels omdat
mensen op een afstand blijven. Als de mevrouw enthousiast naar ons
begint te wenken, negeren we haar dan ook nuffig en lopen door. Links
hoor ik een moeilijk thuis te brengen geluid en zie een klein grijs vogeltje
met een witte borst zitten met een enorm gevarieerde zang. Ik kan hem
niet meteen thuisbrengen, maar later leer ik op internet dat het een
bosrietzanger is. Ondertussen begint het stiekem toch te knagen waarom
die mevrouw zo driftig wenkte en ik beweeg mijn kijker in haar richting.
Na wat turen zie ik aan de overkant van het water wel vier vossen om
elkaar heen dartelen en even later verschijnt er links nog een. Niet leuk
voor de vogels die er zitten, maar wel een prachtig gezicht deze jonkies.
En verbazingwekkend dat op nog geen drie meter afstand van deze
vossen de lepelaars en kluten ogenschijnlijk doodgemoedereerd rondscharrelen. Kennelijk zijn zij zich bewust dat het slechts jongen zijn die
(nog) geen gevaar voor lijf en leden opleveren. We lopen verder, wadend
door de insecten die hier gelukkig wat minder zeldzaam zijn dan op veel
andere plekken. Vlak voor het hekje aan het einde van het rietgebied
schiet plotseling een grote roofvogel omhoog. Het is een flinke, met
gespreide donkere “vingers” aan het eind van zijn gehoekte vleugels en
als hij zijn bovenkant naar ons toekeert, zien we duidelijk de effen grijze
band op het midden van zijn vleugels: een bruine kiekendief! Alweer een
kadootje! Tevreden lopen we verder en op de dijk aangekomen horen we
het sonore, snorrende geluid van een sprinkhaanzanger of een snor
(jawel, hij heet echt zo). Omdat hij zó goed zijn snor drukt dat we hem
niet kunnen ontdekken besluiten we maar dat het hier om een snor gaat.
Wat verderop zien we een wolk spreeuwen opstuiven. Even later
begrijpen we waarom als er een havik, herkenbaar aan het strepenpatroon op zijn borst, vlak over ons heen vliegt met een spreeuw in zijn
klauwen. De natuur is mooi, maar bikkelhard! Bij het volgende rietgebied
aangekomen hoor ik een herhalende piep, zoiets als een aanlopend wiel.
Het klinkt als het begin van een blauwborstlied, alleen deze komt niet
verder dan de enkele herhalende piep. Even later zie ik een klein vogeltje
hoog in het riet zitten. Het lijkt een blauwborst, maar dan eentje die in
zwart wit is afgedrukt: het is een jonkie. Dat verklaart ook het gepiep dat
we links van ons horen: daar zit er nog een. We kunnen pa noch ma
ontdekken en lopen verder, richting het lommerrijke gedeelte, waar we
op heel korte afstand luidkeels een cetti’s zanger kond horen doen van
zijn aanwezigheid. Ik zie halverwege zijn – afgebroken – lied een vogel
wegvliegen en dat is de grootste glimp die ik ooit van deze vogel opgevangen heb. We horen een fitis in het loof zijn treurige lied zingen, maar
de zon is bezig zijn laatste stralen over het landschap uit te strooien, dus
we moeten verder. Bij de braamstruiken, waar normaal gesproken de
kneuen zitten, is het stil, maar even verderop zien we een tamelijk grote
groep vogels zitten in het riet. Het grootste deel bestaat uit kneuen ,
waarvan sommige trots hun mooie rozerode inktvlek op hun borst laten
zien. Andere lijken ook weer in zwart wit afgedrukt, maar dat zijn de
vrouwtjes. Tussen al deze kneuen door beweegt zich een familie blauwborst. Als pa opvliegt is duidelijk de mooie warm-oranje staart te zien en
zelfs en profile is zijn mooie blauwe borstvlek te zien. De zwartwit kopie
(qua borst dan, de staart is ook mooi oranje) die er tussendoor fladdert is
moeders terwijl er ook nog een met een beginnend borstvlekje rondhuppelt: het kroost. Als we even later Waverhoek verlaten komt een grote
vlucht lepelaars inspecteren of we ze echt met rust laten. Wat een weelderig stukje natuur hebben we toch vlak om de hoek liggen!

de laatste receptieavond op dinsdag
21 juni dan ook niet zomaar afsluiten,
maar er een mooie zomerzangavond
van maken in de vaste repetitie
locatie in het kerkelijk centrum de
Rank , Prins Bernhardlaan 2. Het
belooft een mooie avond te worden.

De begeleiding op de piano is weer
in handen van Arjan Verrips die hiervoor weer graag naar “zijn” gemeente
terugkomt. Jan Verhoef is als
vanouds de dirigent. De avond
begint om 20.00 uur en de toegang
is vrij. U bent van harte welkom.
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Ode aan juf Heleen Oudijk van
de Julianaschool in Wilnis

Juf Heleen

Wilnis - Over een paar weken is het
zover. Dan stopt juf Heleen Oudijk
echt met werken als leerkracht in het
basisonderwijs. Juf Heleen is een
begrip in Wilnis en omgeving. Op de
Julianaschool is zij een meer dan
vertrouwd gezicht en door de jaren
heen hoopten veel kinderen dat ze bij
juf Heleen in de klas zouden komen.
Meer dan 35 jaar lang heeft ze met
grote inzet, enorme betrokkenheid en
heel veel liefde lesgegeven op de Julianaschool en kinderen mede
gevormd tot wie ze nu zijn. Op
school gaan ze ‘een dijk van een
collega’ missen. Niks was immers te
gek, niks was te veel. Juf Heleen was
er altijd voor alles en iedereen! Waar
komt die passie vandaan? Hoe houd
je jezelf staande in een vakgebied
waar de ontwikkelingen soms sneller
gaan dan leerkrachten bij kunnen
benen? Welke herinneringen aan
haar zijn onvergetelijk? Wat hebben
kinderen en paarden (die andere
passie van Heleen Oudijk) met elkaar
gemeen en hoe kijkt juf Heleen
eigenlijk zelf tegen haar pensioentijd
aan? Die laatste vraag schuift juf
Heleen voor zich uit, maar de groep
zessers van juf Heleen hoeven geen
moment na te denken over deze
vraag. Het antwoord is zo gegeven.
- ‘Ik zou willen dat ik met pensioen
kon. Dan had ik ook alle dagen
vakantie…’ (Sem)
- ‘Ik denk dat ze soms nog wel
terugkomt om les te geven, even
weer een dagje gezellig voor de
klas.’ (Deborah)
- ‘Ik vind het jammer dat juf Heleen

Juf Heleen geeft Engelse les met haar
‘Engelse hoedje’.

met pensioen gaat, maar wel
mazzel dat ik haar nog net als juf
heb.’(Laura)
- ‘Juf Heleen gaat vast nog meer op
haar kleinkinderen passen.’ (Zoë)
Met de vraag ‘Waarom je zo graag bij
juf Heleen in de klas wilt zitten?!’
weten de kinderen ook raad.
- ‘Ze is gewoon heel lief.’ (Helena)
- ‘Ze houdt zo van praten dat er
soms geen tijd meer over is om les
te geven.’ (allemaal)
- ‘Ze helpt je altijd. Toen ik mijn fietssleutel kwijt was, bracht juf Heleen
me met haar auto thuis!’ (Patrick)
Grote glimlach
Ook juf Danielle krijgt een grote
glimlach op haar gezicht als het over
juf Heleen gaat. Ze weet eigenlijk
niet zo goed waar ze moet beginnen.
Ze werken al zo lang met elkaar
samen en in die jaren is er zoveel
gebeurd, dat je dat niet in een paar
zinnen kunt vatten. Heleen is een
hele gedreven juf, die ontzettend
hard werkt en houdt van
no-nonsense. Ze heeft door de jaren
heen van bijna al haar ledematen wel
iets gebroken met het werken thuis
op de boerderij, voor of na schooltijd.
Maar thuisblijven… dat deed ze niet.
Ze kwam met krukken, rolstoel en
gips naar school. Zolang je Heleen
hoort praten, gaat het goed. Als ze
stil wordt, is het mis!’
Van leerling tot collega
Meester Richard van groep 8 heeft
nog bij juf Heleen als leerling in de
klas gezeten. ‘Ze was mijn juf in
groep 8. Ik had toen al veel bewondering voor haar als juf. Dit werd
onderstreept toen ik zelf op de Julianaschool kwam werken en zij tegen
me zei: Zo, en nu zijn we collega’s. Je
mag me dus geen juf meer noemen!
Toen stond ik ineens op gelijke voet
met haar. We hebben vijf jaar een
fijne samenwerking gehad; juf
Heleen hielp mij met creatieve
ideeën voor bijvoorbeeld projecten
en ik regelde haar ICT-zaken. Ik vond
het prima, zo deden we allebei waar
we goed in waren!’

Voor Sinterklaas kreeg juf Heleen
uiteraard een paard als surprise.

Moeder Teresa
Juf Gerie kent juf Heleen nu ruim
een jaar. ‘Voor mij is juf Heleen een
soort van ‘moeder Teresa’ in het
onderwijs geweest. Ze heeft me de
liefde voor het vak teruggegeven. Ik
ben heel dankbaar dat ik haar duo
collega mocht zijn. Met haar samenwerken, is gewoon een feestje!’ Juf
Heleen is trouwens niet de enige die
over een paar weken de basisschool
achter zich laat. Ook voor groep 8 is
het einde van hun basisschooltijd in
zicht. Maar voor zij de deur achter
zich dicht trekken, doen ze graag
nog even een boekje open over juf
Heleen.
Nooit boos
- ‘Ze kon nooit goed boos worden,
daar hield ze echt niet van.’ (Joas)
- ‘Ze was altijd vrolijk. Toen ik in
groep 6 zat, is ze geen dag
chagrijnig geweest!´ (Lars)
- ´Ze durfde gewoon lessen te
skippen. Dan gingen we iets heel
anders doen.´ (Casper)
- ´Ik heb de meeste mazzel van allemaal gehad. Juf Heleen is drie jaar
mijn juf geweest. Hoe leuk!´
(Tjard) De meiden giechelen. ´Juf
Heleen kon uren praten. Heel
gezellig. Over thuis, de paarden
en haar (klein)kinderen. Ze had
vaak het laatste woord! ´
Laatste woord
Dat laatste woord gunnen we haar
nu ook. Zonder dat ze er zelf weet
van heeft, geven we haar woorden
graag een plek in dit bericht. Op de
vraag waar haar passie voor het
onderwijs vandaan komt, lichten
haar ogen op. ‘Ik zeg altijd: Mijn
werk is mijn betaalde hobby en iets
wat als een hobby voelt, houd je
heel lang vol. De tijd is omgevlogen.
Ik heb eerst zes jaar in Utrecht
gewerkt en na de geboorte van
Annemieke ben ik gestopt. Dat ging
zo in die tijd. Toen Annemieke naar
school mocht, ben ik meegegaan. Zij
als leerling en ik als juf. Dat ik zoveel
jaar door kon gaan, heb ik mede te
danken aan het thuisfront. Ik had
altijd een back up: ‘Wout, mijn man.’
Naast Wout heeft juf Heleen nog
twee liefdes: kinderen en paarden.
‘Paarden zijn net als kinderen. Ze zijn
prachtig, energiek, ze leven!’ Wel zeg
ik altijd: ‘Kinderen leveren geld op,
maar paarden kosten geld.’ Tegen
haar pensioen ziet ze op. ‘De school
is zo’n deel van mijn leven. Ik heb
zoveel gegeven, zoveel gekregen, ik
vind het moeilijk als dat er niet meer
is.’ Op de vraag welke herinnering
onvergetelijk is, kan juf Heleen geen
antwoord geven. Ze geeft liever aan
hoe ze graag zelf als juf herinnerd
wil worden. ‘Ik hoop dat ik al mijn
leerlingen waarden heb bijgebracht.
Niet alleen kennis, maar vooral: Hoe
ga je met elkaar om? Welke toon sla
je aan? Waar ben je trots op?
Kortom: Wat heb jij nodig in je
leven?!

Vmbo-leerlingen verkennen bij
Doe Dag On Stage
Regio - Wat wil je later worden? Het is
misschien wel de moeilijkste vraag die
je een leerling van 14 of 15 jaar kunt
stellen. Wat moet je kiezen? En, hoe
maak je deze keuze? Om hen te
ondersteunen in deze zoektocht is er
Veen en Amstelland On Stage; een
project waarin leerlingen beroepsbeoefenaren ontmoeten en een dagdeel
met hen meelopen tijdens de Doe
Dag. Donderdag 2 juni gingen bijna
1000 leerlingen uit de regio’s De
Ronde Venen, Uithoorn en Aalsmeer
op pad. Eén van de deelnemende
bedrijven, is Van Walraven uit Mijdrecht. Bij deze groothandel maken de
leerlingen kennis met het secretariaat.
Wat doet het secretariaat precies?
Hoe ziet zo’n werkdag er eigenlijk uit?
Esther Strubbe neemt de leerlingen
mee in haar vak. Daarbij wordt zij
ondersteund door Nienke. Zij volgt
een secretaresseopleiding aan Schoevers en loopt nu een stage van
dertien weken bij Van Walraven. Zij
maakte kennis met dit bedrijf na een
snuffelstage toen zij nog op het VeenLanden College zat. “Die snuffelstage
vond ik fantastisch”, licht Nienke toe.
“Ik ontdekte hoe leuk en veelzijdig
het werk van het secretariaat is. Geen
dag is hetzelfde, ons werk kent heel
veel afwisseling en je hebt ontzettend
veel contact met iedereen in het
bedrijf. Ik vind het geweldig!”
Plezier
En dat plezier straalt direct af op Julia
en Lindsey, twee leerlingen van het
VeenLanden College die zich tijdens
de Doe Dag op hun mogelijkheden
oriënteren. “Ik had echt niet verwacht
dat het werk zo divers zou zijn”,
antwoordt Lindsey. “Ik hou er wel van
om met allemaal dingen tegelijk
bezig te zijn. Van te veel herhaling zou
ik mij waarschijnlijk gaan vervelen,
dus die afwisseling spreekt mij wel
aan.’’ Verderop in De Ronde Venen is
een groep leerlingen te gast bij Amerpoort. Daar maken zij kennis met de
begrippen begeleid wonen, ambulante begeleiding en dagbesteding.
Bewoner Charlotte maakt hen
wegwijs. Onder begeleiding van Charlotte en met behulp van haar
‘kookapp’ maken Maud en Jasmijn -

leerlingen van het VeenLanden
College in Vinkeveen - sandwiches
met huisgemaakte eiersalade. “Ik vind
het heel leuk om hier te zijn en zou in
de toekomst echt wel in de zorg
willen werken”, stelt Maud. Jasmijn
sluit zich daar direct bij aan. “Ook ik
wil zeker de zorg in”, stelt zij. “Ik weet
alleen nog niet of ik dat wil met
ouderen, met kinderen of met
mensen met een beperking. Ik vind
het allemaal leuk. Maar gelukkig heb
ik nog veel tijd om daarover na te
denken.”
Tuincentrum
Een andere locatie waar leerlingen te
gast zijn, is Tuincentrum Rijdes aan de
Uitweg in Vinkeveen. Daar maken de
leerlingen kennis met het vak van de
bloemiste en de kunst van het bloembinden. Ook wethouder Cees van
Uden brengt een bezoek. Hij heeft de
belangrijke taak een prijs uit te reiken
aan Janine van Schaik, leerling van
het VeenLanden College Vinkeveen.
Haar zelfontworpen visitekaartje
heeft de eerste prijs gewonnen. Dat
resulteert in een groot boeket
bloemen. Veen en Amstelland On
Stage is een beroepenoriëntatieproject voor vmbo-leerlingen uit de regio
De Ronde Venen, Aalsmeer en
Uithoorn. Meer dan duizend leerlingen en honderdveertig bedrijven
doen hieraan mee. In 2023 wordt de
vijfde editie georganiseerd.
www.veenenamstellandonstage.nl

Taptoe Mijdrecht is weer terug
Mijdrecht - Na een kort intermezzo
is het in 2022 weer tijd voor de jaarlijkse Taptoe op het Raadhuisplein in
Mijdrecht. Op zaterdag 25 juni organiseert Muziekvereniging VIOS
wederom dit prachtige evenement
met als gasten, Drumfanfare ESKA
Bemmel, Showband K.D.O. Groessen,
Show- en Drumfanfare M.E.T.R.O. uit
Scheveningen, Showband Urk en
natuurlijk VIOS’ eigen Dweilorkest

DORST, TwirlPower en Show- &
Marchingband VIOS. Om 13:15 uur
zullen alle korpsen vertrekken van
clubgebouw ‘De Notenkraker’ aan de
Windmolen richting het Raadhuisplein, waar Dweilorkest DORST om
13:30 uur het feest al aftrapt. Om
14:00 uur zullen de korpsen zich aan
u presenteren waarna zij stuk hun
show aan u zullen tonen. Tussen de
optredens van de korpsen door

zullen de dames van TwirlPower laten
zien wat zij in huis hebben. Uiteinde-

lijk zal er afgesloten worden met een
gezamenlijke finale alvorens

iedereen weer in een defilé vertrekt
naar ‘De Notenkraker’.

Koninklijke onderscheiding
(lintje), aanvragen

Gem

n
e e nte U i t h o o r

GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N
Gemeentehuis

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
(0297) 513 111

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

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

Klant Contact Centrum/receptie
maandag t/m donderdag
woensdag
vrijdag

08.30-12.30 uur
15.30-20.00 uur
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 voorlopig vervallen. Alle loketten voor het Wmo en Werk en inkomen op het
gemeentehuis zijn nu gesloten. 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.

Kent u iemand in Uithoorn en De
Kwakel die een lintje verdient? Veel
inwoners uit onze gemeente zetten
zich belangeloos in voor het welzijn
van anderen. U kunt u iemand voor
een Koninklijke onderscheiding in
aanmerking laten komen.
Koninklijke onderscheiding
De procedure voor het toekennen van een Koninklijke onderscheiding neemt veel tijd in beslag. Voor de voordracht voor de
Lintjesregen in april 2023, moet
u het voorstel vóór 1 juli 2022 (dit
jaar) bij de burgemeester indie-

nen. Gaat het om een uitreiking
tijdens een andere gelegenheid,
dan dient u het voorstel tenminste
zes maanden van tevoren naar de
burgemeester te sturen.
Informatie
Meer informatie, waaronder het
aanvraagformulier voor de Koninklijke Onderscheiding of de
Gemeentelijke Onderscheiding,
vindt u op www.uithoorn.nl/lintjes.
Heeft u vragen, dan kunt u contact
opnemen met het bestuurssecretariaat via (0297) 513 108 of bestuurssecretariaat@uithoorn.nl.

Evenementen en activiteiten
Kijk op onze evenementenkalender via www.uithoorn.nl om te
zien wat er de komende tijd in Uithoorn en De Kwakel gepland
staat. Wilt u ook een evenement of activiteit organiseren, kijk
via www.uithoorn.nl/evenementen hoe u dat kunt doen.

GGD Testbus
Bewoners van de gemeente Uithoorn met lichte klachten kunnen
zich zonder afspraak, gratis en
dichtbij huis laten testen op corona. De GGD-testbus is van 20 mei
tot en met 29 juli op dinsdag en vrijdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur
en van 12.45 tot 16.00 uur. U vindt

de testbus op het plantsoen langs
de Arthur van Schendellaan te Uithoorn, ter hoogte van de Straatsburglaan. Een afspraak maken is
niet nodig. De test is gratis. Neem
een geldig legitimatiebewijs mee
als u deze heeft. Het dragen van
een mondkapje is verplicht.

Werk in uitvoering
Handige links om wegwerkzaamheden en
projectwerkzaamheden in de gaten te houden:
- Werk in uitvoering gemeente: www.uithoorn.nl/werkinuitvoering
- Interactieve kaart met wegwerkzaamheden in de omgeving:
https://melvin.ndw.nu/public
- Gladheidsbestrijding beleid en veel gestelde vragen:
www.uithoorn.nl/gladheidsbestrijding
- Projecten Uithoornlijn en Verkeersplan Uithoorn via de bouwapp:
https://debouw.app/home/projects kunt u alle projecten online
bekijken en volgen.

Locatie Infopunt Uithoorn voor Elkaar

Gezondheidscentrum De Waterlinie, Koningin Máximalaan 30.
Inloop maandag- en dinsdagochtend 08.30-12.00 uur.
Info via www.uithoornvoorelkaar.nl

Financieel café

Gezondheidscentrum De Waterlinie, Koningin Máximalaan 30.
Heeft u hulp nodig? Neem contact op via (0297) 303 044
info@uithoornvoorelkaar.nu.

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

Handige links en informatie:
- Gemeente Uithoorn www.uithoorn.nl/coronavirus
- Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl (reisadviezen, informatie
over maateregelen)
- Bekijk priklocaties op de kaart: https://prikkenzonderafspraak.
rijksoverheid.nl/nl/prikbus
- Quarantainecheck: www.quarantainecheck.rijksoverheid.nl

09.00-12.30 en13.00-16.30 uur

Jongeren in Uithoorn/De Kwakel die 18 jaar worden zich
voortaan met een gratis app
kunnen voorbereiden op hun
nieuwe rechten en plichten? In
deze Kwikstart’-app zet de gemeente alle belangrijke zaken
voor hen op een rij. Zoals het
regelen van een eigen zorgverzekering.
Met de Kwikstart’-app wil de
gemeente jongeren een helpende hand bieden in deze fase van hun leven, waarin veel
op hun bordje komt.
Op de Kwikstart-app kunnen
jongeren alles vinden over
zaken als DigiD, zorgverze-

kering en studiefinanciering.
Maar ook heeft de gemeente
eigen Uithoornse partners gevraagd om lokaal hun informatie specifiek voor jongeren te
beschrijven in de app. Zoals
bijvoorbeeld Welzijn op recept
of het spreekuur bij het Financieel café. Hier kunnen jongeren terecht met al hun vragen
over geld en financiën. De gemeente hoopt dat door deze
app jongeren makkelijker de
weg vinden naar voorzieningen.
De Kwikstart-app is onder andere te downloaden via de Appstore op de mobiele telefoon.

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 gemeente@uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

VERKEERSPLAN CENTRUM UITHOORN
Dag van de bouw
Zaterdag 18 juni openen de projecten Uithoornlijn en Verkeersplan Centrum Uithoorn de bouwhekken. Op beide projecten zijn
medewerkers aanwezig die je laten zien welke werkzaam heden
worden uitgevoerd en beantwoorden ze graag je vragen over het
project. Daarnaast zijn er een
aantal leuke activiteiten voor kinderen. Er wordt hard gewerkt aan
een mooi, groen en veilig centrum. De nieuwe rotonde en de
wegen daaromheen zijn al goed
te zien. Op dit moment vinden er
werkzaamheden plaats tussen
Amstelhoek en de Koningin Máximalaan. Op deze locatie is iedereen op zaterdag 18 juni van harte welkom om tussen 10.00 en
16.00 uur een kijkje te komen nemen.
Rotonde open voor verkeer
Vanaf 10 juni is de nieuwe roton-

de aan de Laan van Meerwijk /
Koningin Máximalaan / Thamerlaan open voor verkeer.
Afsluiting Prinses Irenebrug
Vanaf 13 juni beginnen de werkzaamheden van Fase B. Dan
wordt er gewerkt tussen Amstelhoek en de Koningin Máximalaan.
Dan is de Prinses Irenebrug gesloten voor gemotoriseerd verkeer. De afsluiting geldt vanaf de
rotonde aan de Koningin Máximalaan in de richting van Amstelhoek. Fietsers en voetgangers
kunnen tijdens de afsluiting wel
via de brug oversteken. Deze afsluiting duurt tot 23 juli. Deze periode gebruikt de aannemer om de
bestaande weg en fundering tussen brug en Laan van Meerwijk
in Uithoorn te verwijderen. Daarna wordt er een nieuwe fundering en asfalt aangebracht. Meer
informatie via de Bouwapp of
www.uithoorn.nl

Enquête GFT-inzameling
De gemeente Uithoorn wil graag
weten wat u van de GFT-inzameling vindt. U kunt de online enquête anoniem invullen op www.uithoorndenktmee.nl. De komende tijd onderzoekt de gemeente Uithoorn welke vervolgstappen daarna nog mogelijk en nodig zijn om de scheiding verder te
verbeteren. De focus ligt name-

Uithoornlijn biedt
meewerkstage communicatie
Ben of ken jij een derdejaars student hbo/wo Communicatie
en ben je op zoek naar een toffe en leerzame meewerkstage
op een dynamische plek? Neem dan contact op!

In het kort
• Derdejaars hbo/wo-student(e) Communicatie? Geef jouw
meewerkstage zelf vorm.
• Stagebegeleider Katja van het communicatieteam Uithoornlijn staat de gehele stageperiode voor jou klaar.
• Deel jouw frisse kijk op je vakgebied met de gemeente Amsterdam.
Dit doe je op een gemiddelde werkdag
reëren van content voor de website van het project www.uithoornlijn.nl -, sociale media en de BouwApp. Schrijven van artikelen en afnemen/uitwerken van interviews. Advies geven over
(online) bereiken en betrekken van de verschillende doelgroepen. (Mede)organiseren van bewonersbijeenkomsten, mijlpaalvieringen, rondleidingen en uitdeelacties op en rond de bouwplaats. Analyseren van de verschillende cijfers en statistieken,
inclusief jouw advies om onze inspanningen te verbeteren. Afhandelen van vragen, meldingen en klachten over het project.
Dit doe je 32-36 uur per week in de periode augustus/september
2022 tot en met januari/februari 2023.
Voor deze stage telt ook mee dat jij
Goede teksten kunt schrijven en het leuk vindt om (soms ingewikkelde) teksten om te buigen naar begrijpelijke taal. Je weg kent
op verschillende sociale media en het leuk vindt om bijeenkomsten of kleine evenementen te organiseren. Stevig in je schoenen staat. een dag is bij ons hetzelfde, dat vraagt om flexibiliteit
en goed plannen. Wees niet bang om de telefoon op te pakken of
op een collega af te stappen als je vragen hebt.

lijk op (nog) beter scheiden. Lees
meer over het grondstoffenbeleid
van de gemeente Uithoorn en de
enquête over de GFT-inzameling
in de afvalkrant. De derde editie
van de afvalkrant is pas geleden
in heel Uithoorn en De Kwakel bezorgd. We laten u uiteraard de uitkomst van de enquête weten. U
doet toch mee?

Nieuwsgierig geworden, vragen of solliciteren?
Lees de volledige tekst op www.uithoornlijn.nl

WWW.UITHOORN.NL

Het aantal gebruikers van het openbaar vervoer in de regio Amsterdam,
waar Amstelveen en Uithoorn toe behoren, is de afgelopen jaren toegenomen. De verwachting is dat het aantal reizigers ook komende jaren blijft stijgen. Om een goede bereikbaarheid van de regio nu en in de
toekomst te garanderen wordt het openbaar vervoersnetwerk in de regio verder ontwikkeld. Eén van de ontwikkelingen is het verlengen van
de vernieuwde Amstelveenlijn naar het dorpscentrum van Uithoorn: de
Uithoornlijn. Een nieuwe, hoogwaardige tramlijn die betrouwbaarder en
sneller is dan de huidige buslijn. Via onder andere de gemeentepagina
houden wij u samen met de projectorganisatie op de hoogte aanleg van
tramlijn 25. Alle informatie (nieuws en werkzaamheden) over het project
vindt u terug op www.uithoornlijn.nl.
Werkzaamheden kruising Faunalaan-busbaan uitgesteld
Eerder communiceerde de projectorganisatie over de aanleg van de
nieuwe bushalte nabij de kruising van de Faunalaan met de busbaan,
en de omleiding die hiervoor nodig is vanaf dinsdag 7 juni. Op dit moment is het broedseizoen gaande. De ecoloog van het project controleerde eerder deze week het werkterrein van de nieuwe bushalte. Op
het werkterrein zijn broedende merels en duiven aangetroffen. De werkzaamheden zijn daarom uitgesteld. Dit geldt ook voor de omleiding.
Meer informatie: uithoornlijn.nl/faunalaan.
Dag Dag van de Bouw 18 juni: kom kijken bij de Uithoornlijn
Op zaterdag 18 juni opent de Uithoornlijn haar deuren tijdens de
Dag van de Bouw. Tussen 10.00 en 16.00 uur bent u van harte
welkom een kijkje te nemen achter de bouwhekken. Medewerkers van de projectorganisatie en aannemer Dura Vermeer laten
u graag zien welke werkzaamheden er uitgevoerd worden en hoe
de tramlijn er straks uitziet. Ook beantwoorden ze graag uw vragen over het project. U bent van harte uitgenodigd op één van de
drie locaties waar op dit moment aan de tramlijn wordt gewerkt:
de parkeerplaats nabij halte Uithoorn Centrum (Stationsstraat,
informatiepunt en uitkijklocatie op de aanleg van de halte), naast
het viaduct over de Amsterdamseweg (uitkijktoren met uitzicht op
de trambaan) of op de bouwhub tussen de Randweg en de N201
(wandeling naar viaduct over de N201 in wording, dodehoektraining met een vrachtwagen, knutselterras en Bieslookbruggen te
bekijken). ussen de verschillende punten is een fietsspeurtocht
uitgezet. Meer informatie: www.uithoornlijn.nl/dagvandebouw.

voor de aanleg van een opstelterrein (parkeerplaats voor trams). In mei
startte het aanbrengen van een bescherming over de gasleiding die in
dit gebied ligt, in juni en juli wordt hier verder aan gewerkt. Daarnaast
wordt een fundering aangebracht voor de hal die op het opstelterrein
gebouwd wordt. In deze hal vinden straks kleine onderhoudswerkzaamheden aan de trams plaats en worden de trams gewassen. De heiwerkzaamheden vinden plaats in de tweede helft van juni. Het bouwterrein
wordt ingericht en het overtollige zand wordt komende maanden afgevoerd. Direct omwonenden ondervinden mogelijk geluidhinder van de
(hei)werkzaamheden.
Omgeving busstation
In juni krijgen de werkzaamheden op het busstation een vervolg: de perrons worden vernieuwd en fietsenstallingen geplaatst. In de eerste helft
van juni wordt een damwand aangebracht langs het water nabij de Johan van Oldenbarneveldtlaan. Deze wordt in de grond getrild, dit veroorzaakt minder hinder voor de omgeving dan het traditionele slaan van
damwanden. Helaas kan geluid- en trillingshinder van zowel de funderingspalen als de damwand niet volledig worden voorkomen.
Stroomvoorzieningsgebouwen Boerlagelaan en
Amsterdamseweg
Naast de kruising Boerlagelaan en naast het viaduct over de Amsterdamseweg starten de bouw van twee stroomvoorzieningsgebouwen.
We noemen dit gelijkrichterstations: in dit station wordt stroom van het
normale stroomnetwerk omgezet naar de juiste soort stroom voor de
tram. Voor de fundering van deze gelijkrichterstations brengen we funderingspalen aan in de eerste helft van juni, tussen 07.00 en 19.00 uur.
Palen worden in de grond geschroefd. Dit veroorzaakt minder hinder
voor de omgeving dan het traditionele slaan van palen.

Busbaan Boerlagelaan-halte Uithoorn Centrum
Op dit gedeelte van de busbaan wordt al een aantal maanden gewerkt
aan de aanleg van de trambaan. In mei is beton gestort en werden de
eerste rails gelegd. In juni en juli werkt de aannemer verder aan de tramlijn. Ook wordt de techniek om te trams te laten rijden aangesloten, wisselbeveiliging aangebracht en de verlichting op de halte voorbereid.
Daarnaast komen er voorzieningen voor reizigers op de halte en een
oversteek voor voetgangers. De parkeerplaats is al gedeeltelijk in gebruik, eind juni volgt het andere deel.
De meest actuele planning en een overzicht van de werkzaamheden
vindt u op www.uithoornlijn.nl/werkzaamheden.
Meer informatie
Op de website www.uithoornlijn.nl vindt u meer informatie over het
project en een gedetailleerd overzicht van de werkzaamheden. Via
de website kunt u zich aanmelden voor een automatische emailnotificatie als er een nieuwsbericht verschijnt op de website en de
(maandelijkse) digitale nieuwsbrief. Ook kunt u het project volgen
via de BouwApp, Facebook, en Instagram (zoek op Uithoornlijn).
Heeft u vragen, wilt u een melding doen of ziet u een onveilige situatie rond de aanleg van de tramlijn? Neem dan contact op met de
projectorganisatie via www.uithoornlijn.nl, info@uithoornlijn.nl of
telefonisch, via Whatsapp of SMS: 06-3872 7942. Weet u niet zeker of dit voor de Uithoornlijn is of voor de gemeente? U kunt altijd
een melding doen via www.uithoorn.nl/melding.
Bronvermelding beeld: Dura Vermeer/Jil Lousberg en Drone-eye

WERKZAAMHEDEN IN JUNI
Na de zomer gaat er een nieuwe fase in voor de bouw van de Uithoornlijn. Tot die tijd wordt gewerkt aan de gecombineerde bus-/trambaan
tussen de Boerlagelaan en het Spoorhuis. Ook op het opstelterrein tussen Amstelveen en de N201 en op en rond het busstation vinden werkzaamheden plaats.
Opstelterrein
Op het terrein achter de Meerlandenweg zijn de voorbereidingen bezig

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe u
er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via (0297)
513111. U kunt ook mailen gemeente uithoorn.nl. U vindt de officiële
mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op https://
zoek.officielebekendmakingen.nl/
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. Dit kan tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. De stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare bibliotheek of dorpshuis De Quakel. Let
op: Wilt u stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van kracht?
Maak dan van tevoren een afspraak via het KlantContactCentrum van de
gemeente Uithoorn, tel. is (0297) 513 111.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Als dit mogelijk is, zal dit in
de bekendmakingstekst genoemd worden. Dit moet schriftelijk, gericht
aan burgemeester en wethouders van Uithoorn (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn), tenzij anders vermeld.
Inspraak
Als deze mogelijkheid staat genoemd in een bekendmaking, kan iedereen
binnen de specifiek genoemde termijn in deze bekendmakingstekst een
inspraakreactie sturen aan het college van burgemeester en wethouders
(Postbus 8, 1420 AA Uithoorn).
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen binnen
6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom u het niet
eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten schriftelijk aan
burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar
heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de werking van
het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik
wordt gemaakt van de vergunning, kan een voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.
Schorsende werking
Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met
uw bezwaarschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor
te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een
voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank. Bij welke rechtbank dit is wordt vermeld bij de betreffende publicatie.
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. Bij welke rechtbank dit is wordt vermeld bij de betreffende publicatie. Voor de behandeling van uw beroepsschrift brengt de rechtbank
griffiekosten in rekening. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt
blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders
gezegd, wordt met uw beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van
de vergunning, kan een voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift ook
een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen.
Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter). Bij welke rechtbank dit is
wordt vermeld bij de betreffende publicatie. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening moet u ook betalen.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in De
Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en
verkeersbesluiten alleen nog via www.officielebekendmakingen.nl Ook
ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt zich
op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.
(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN
OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2022-051428, Pastoor J. van Dijklaan 67, het plaatsen van een dakkapel.
(ontvangen 13-05-2022);
Uithoorn
• 2022-054542, Amsteldijk-Noord 143, het aanleggen van water en elektra.
(ontvangen 20-05-2022);
• 2022-054535, Emmalaan 4, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 2005-2022);
• 2022-054702, Arthur van Schendellaan 100 a, het aanvragen van een gebruikersvergunning. (ontvangen 23-05-2022);
• 2022-054712. Weegbree 7, het uitbreiden van de woonwagen. (ontvangen
23-05-2022).
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
• 2022-023375, Vuurlijn 30, het plaatsen van een veranda (verzonden 20 mei
2022).
• 2022-044435, Iepenlaan 44, het pannendak vervangen door een rietendak
(verzonden 23 mei 2022).
Uithoorn
• 2022-037764, Geertruidahoeve 45, het plaatsen van openslaande deuren
in de zijgevel (verzonden 9 mei 2022);
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•

2022-043960, Bergeend 9, het plaatsen van een overkapping (verzonden
25-05-2022).
OVERIGE VERGUNNINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2022-059949, Hoofdweg 20, het omzetten van een bedrijfswoning naar een
plattelandswoning. (ontvangen 03-06-2022).
Uithoorn
• 2022-056925, Ebro 62, het uitbouwen van de woning. (ontvangen 26-052022);
• 2022-056929, Thamerlaan 3, het maken van een in/uitrit. (ontvangen 2505-2022);
• 2022-056932, Achterberglaan 66, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 25-05-2022);
• 2022-057698, Herman Gorterhof 106, het uitbouwen van de woning. (ontvangen 31-05-2022);
• 2022-057700, Eendracht 13 en 19, het plaatsen van toegangspoorten. (ontvangen 30-05-2022);
• 2022-058063, Sportlaan, het bouwen van een winkelruimte en woongebouw. (ontvangen 31-05-2022);
• 2022-058587, Amsteldijk-Noord 81, het plaatsen van een dakopbouw. (ontvangen 31-07-2022);
• 2022-059909, Jan Luikenlaan 19, het plaatsen van een erker. (ontvangen
05-06-2022);
• 2022-060183, Johan de Wittlaan 83, het aanpassen van de erker en het
plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 07-06-2022).
VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
• 2022-041654, Cyclamenlaan 30, het plaatsen van een overkapping (verzonden 07-06-2022).
Uithoorn
• 2022-041082, Rode Klaver 31, wijzigen van de kozijnen van de woning
(vergunningsvrij verzonden 03-06-2022).
BUITEN BEHANDELING LATEN
Tegen het buiten behandeling laten van de aanvraag kunt u geen bezwaar
maken.
Uithoorn
• 2021-117485, Sportlaan 66, het bouwen van nieuwbouw woningen (brief
verzonden 01-06-2022).
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
• 2022-045892, Hoofdweg 145, het omzetten van de bedrijfswoning naar
plattelandswoning (verzonden 01-06-2022);
• 2021-110205, Jaagpad 20 A, het vervangen van een houten blokhut (verzonden 01-06-2022);
• 2022-041142, Hoofdweg 35, 81 en 141, het aanleggen en boren van een
leiding (CO2) huisaansluitingen (verzonden 03-06-2022).
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Uithoorn
• 2022-028066, Hooilaan 29, het realiseren van een dakopbouw (verzonden
30-05-2022);
• 2022-036214, ter hoogte van Wederik, het realiseren van grondkeringen ter
plaatse van de voormalige spoordijk (verzonden 24-05-2022)
• 2022-038691, Bieslook, het verplaatsen van bieslookbruggen (verzonden
30-05-2022)
• 2022-048963, Prinses Christinalaan 91, een constructieve doorbraak in de
draagmuur (verzonden 09-06-2022).
OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2022-056110, Roodhalsgans/Canadese Gans, het aanvragen van een vergunning klein evenement “Bellenfeest family run” op 18 juni 2022. (ontvangen 25-05-2022);
• 2022-057243, Vuurlijn 30 Uithoornse Hockey Club Qui Vive, het aanvragen
van een ontheffing sluitingsuur horecabedrijf. (ontvangen 30-05-2022);
• 2022-059596, Vuurlijn 30 Uithoornse Hockey Club Qui Vive, het aanvragen
van een vergunning artikel 35 alcoholwet van 25 juni t/m 3 juli 2022. (ontvangen 30-05-2022);
Uithoorn
• 2022-055751, Vuurlijn 24, het aanvragen van evenementenvergunning
voor een jeugdweekend van HSV Thamen. (ontvangen 24-05-2022);
• 2022-055586, C.T, Storkweg buitenterrein, aanvraag evenementenvergunning voor “Demolitionday 2022” van 16 t/m 17 september 2022 . (ontvangen 24-05-2022);
• 2022-054806, Evenemententerrein Legmeer West, het aanvragen van een
evenementenvergunning voor “All American Sunday’ op 24 juni 2022. (ontvangen 23-05-2022);
• 2022-059060, Evenemententerrein Legmeer West, het aanvragen van
een vergunning artikel 35 alcoholwet voor 24 juni 2022. (ontvangen 03-062022);
• 2022-057943, Kuifmees 101, het aanvragen van een vergunning voor een
klein evenement op 27 augustus 2022 voor een buurt BBQ. (ontvangen 0106-2022);
• 2022-057998, Grauwe Gans 1 UWTC terrein, het aanvragen van een evenementenvergunning voor “Ronde van de stelling van Amsterdam” op 21
augustus 2022. (ontvangen 01-06-2022);
• 2022-058862, Op de Klucht, het onthullen van een beeld op 6 juli 2022.
(ontvangen 01-06-2022);
• 2022-059079, Koningin Julianalaan 20, het registreren van een exploitatievergunning horecabedrijf . (ontvangen 03-06-2022);
• 2022-059083, Koningin Julianalaan 20, het aanvragen van een alcoholvergunning. (ontvangen 03-06-2022);
• 2022-059089, Koningin Julianalaan 20, het aanvragen van een aanwezigheidsvergunning speelautomaten. (ontvangen 03-06-2022);
• 2022-059095, Koningin Julianalaan 20, het aanvragen van een ontheffing
sluitingsuur horecabedrijf. (ontvangen 03-06-2022);
• 2022-059316, vijver bij de Valeriuslaan/Brederodelaan, het aanvragen van
een evenementenvergunning op 2 november 2022).
VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat
moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
• 2022-027856, Evenementenlaan 15, evenementenvergunning Kwakel
Open Air Festival op 11 juni 2022 (verzonden 24-05-2022)
• 2022-040396, Dorpsplein, evenementenvergunning Midzomeravondfestival op 18 juni 2022 (verzonden 3-06-2022);
• 2022-043249, Kerklaan 22, exploitatievergunning horecabedrijf (verzonden
op 9-06-2022);
• 2022-043243, Kerklaan 22, alcoholwetvergunning (verzonden op 9-062022).
Uithoorn
• 2022-051890, het plaatsen van 16 displays om bekendheid te geven aan
het project “Wij … doorbreken de cirkel van geweld” van 7 t/m 28 juni 2022.
(verzonden 30-05-2022);
• 2022-043103, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven
aan de “Kunstroute Zijdelveld’ van 29 mei t/m 12 juni 2022. (verzonden 0106-2022);
• 2022-036425, Zijdelveld, evenementenvergunning Kunstroute Zijdelveld
op 11 en 12 juni 2022 ( 31-05-2022;
• 2022-050104, Den Uyllaan 4, evenementenvergunning Gala Vakcollege
Thamen op 10 juni 2022 (verzonden 03-06-2022);
• 2022-052470, Karel van Mandelhof 3-131, het plaatsen van een schaftkeet
en ecotoilet op een parkeerplaats van 13 juni t/m 22 juli 2022. (verzonden
08-06-2022);
• 2022-031760, Dorpsstraat 47, exploitatievergunning horecabedrijf (verzonden 9-06-2022).
OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
• 2022-045196, Stationsstraat 41-45, verklaring van geen bezwaar voor het
organiseren van de Dag van de Bouw op 18 juni 2022 (verzonden 03-062022);
• 2022-056110, Grasveld Roodhalsgans/Canadese Gans, verklaring van
geen bezwaar voor het organiseren van een klein buurtfeest op 18 juni 2022
(verzonden op 9-06-2022).
TER INZAGE

Vanwege de coronacrisis gelden andere maatregelen. Wilt u stukken die ter inzage liggen bekijken, belt u dan eerst met ons Klantcontact Centrum voor de
mogelijkheden.
• Vastgestelde Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040. Inzageperiode van donderdag

•

19 mei 2022 t/m 29 juni 2022. Inlichtingen bij J. Verweij, Afdeling wonen en
Werken (0297) 513 111.
Horecavisie, de ontwerp visie Recreatie en Toerisme, ontwerp Omgevingsvisie Uithoorn 2040 en ontwerp gebiedsvisie Groene recreatieve verbindingszone (GRZ). Inzageperiode vanaf 2 juni tot en met 13 juli 2022. Inlichtingen bij J. Verweij, Afdeling wonen en Werken (0297) 513 111.
BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN

VOORNEMEN TOT OVEREENKOMST: UITGIFTE IN OPSTAL
GROND TEN BEHOEVE VAN PASSANTEN- EN JACHTHAVEN EN
BOODSCHAPPENSTEIGER TE UITHOORN
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn heeft
het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland verzocht
om voor de duur van 30 jaren een zakelijk recht van opstal te verlenen ten behoeve van het (laten) realiseren en exploiteren van een passanten- en jachthaven en boodschappensteiger in de rivier De Amstel. De provincie NoordHolland is eigenaar van de rivier De Amstel. De provincie Noord-Holland dient
dan ook publiek- en privaatrechtelijk toestemming te geven voor het gebruik
van het water / de gronden.
Het zakelijk recht van opstal heeft betrekking op de gronden die zijn gelegen
tussen het Irenepad en de Thamerkerk in Uithoorn ter grootte van ca. 8.761
m2. De gemeente Uithoorn is voornemens om een zakelijk recht van onderopstal te vestigen op de voornoemde gronden ten gunste van E-Harbour Uithoorn
b.v., mits andere partijen daar geen bezwaar tegen hebben.
De redenen waarom voor deze uitgifte in beginsel geen openbare inschrijving
is gehouden is de volgende.

Op 11 februari 2010 heeft de gemeenteraad van Uithoorn het Masterplan
Dorpscentrum Uithoorn vastgesteld. In het Masterplan worden de kaders voor
de toekomstige ontwikkeling van het dorpscentrum van Uithoorn beschreven.
Hierin worden ook de verschillende mogelijke ontwikkelstrategieën benoemd.
De ontwikkeling van projecten in de ontwikkelingsgebieden gebeurt daarbij niet
door de gemeente alleen. De gemeente zal waar nodig initiërend optreden en
regie voeren op de projecten. Bij andere projecten kunnen andere partijen een
initiërende rol nemen en onder regie van de gemeente plannen realiseren. In
het geval van de aanleg van de havenvoorzieningen was het duidelijk dat een
derde het initiatief zou moeten nemen.
De gemeente Uithoorn heeft daarom een deel van de gronden reeds uitgegeven aan Van Wijnen projectontwikkeling West b.v. die de passantenhaven en
boodschappensteiger voor de gemeente heeft gerealiseerd en deze thans exploiteert. Voor de jachthaven geldt dat deze nog niet is gerealiseerd maar de
gemeente hierover met Van Wijnen projectontwikkeling West b.v. op 12 april
2013 reeds afspraken heeft gemaakt in de vorm van een realisatieovereenkomst voor de voormelde voorzieningen. Op 3 februari 2015 is vervolgens een
huurovereenkomst met Van Wijnen project¬ontwikkeling West b.v. tot stand gekomen waarin afspraken zijn gemaakt over het exclusieve recht van Van Wijnen projectontwikkeling West b.v. om de passantenhaven en boodschappensteiger te beheren en exploiteren. Dit recht is volgens de huurovereenkomst
met toestemming van de gemeente Uithoorn overdraagbaar aan een derde.
Van Wijnen projectontwikkeling West b.v. is samen met de gemeente onderhands al jaren op zoek naar een partij die de jachthaven wil realiseren en die
met de overige havenvoorzieningen in Uithoorn op een duurzame wijze wil exploiteren. Na al die jaren is er nu een opvolger van Van Wijnen projectontwikkeling West b.v. gevonden in de vorm van E-Harbour b.v.. In de tussentijd hebben geen andere gegadigden zich bij de gemeente gemeld. De gemeente is
derhalve voornemens om de gronden in onderopstal uit te geven aan E-Harbour Uithoorn b.v..

Hierbij spreekt in het voordeel van E-Harbour Uithoorn b.v. dat zij met haar
doelstelling om een duurzame jachthaven voor elektrische vaartuigen aansluit bij de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. EHarbour is daarmee de enige havenexploitant in Nederland met een dergelijke doelstelling en de benodigde ervaring op dit gebied. De gemeente Uithoorn
ziet dan ook geen reden voor het houden van een openbare inschrijving omdat er naar de mening van de gemeente redelijkerwijs geen andere gegadigden zijn met dezelfde kwalificaties.
Andere partijen kunnen kenbaar maken of zij bezwaar hebben
tegen het verkrijgen van een zakelijk recht op deze locatie
Partijen die bezwaar hebben tegen de uitgifte van het zakelijk recht aan de
genoemde partij moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen als die gesteld
zijn aan voorgenomen exploitant(en), inhoudende dat in het gebied een steiger voor het kortstondig aanleggen ten behoeve van het doen van boodschappen en dergelijke, een publieke haven met ligplaatsen voor passanten en een
private jachthaven met vaste ligplaatsen voor kleine(re) elektrisch aangedreven boten en sloepen.
Indien andere partijen voor 5 juli 2022 bij het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Uithoorn bezwaar aantekenen tegen de uitgifte
van deze gronden voor de onderstaande locatie kan er een openbare inschrijving worden gestart.

Locatie
Het in opstal uit te geven perceel ter grootte van ca. 8.761 m2 ligt in de rivier
De Amstel tussen het Irenepad en de Thamerkerk in Uithoorn.
Kadastrale percelen:
Gemeente Uithoorn, sectie B, nummers 7192, 7193, 8299, 8300 en 10106.
Een tekening van het gebied is op aanvraag beschikbaar.
Ruimtelijke uitgangspunten
Voor de locatie is bestemmingsplan Dorpscentrum, onherroepelijk vastgesteld
27 juni 2013 van toepassing. Identificatienummer: NL.IMRO.0451.BPDorpscentrum-VG01.

Tevens is het Masterplan Dorpscentrum Uithoorn van toepassing zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Uithoorn op 11 februari 2010. De voorgenomen activiteit op het terrein moet instemming krijgen van de Gemeente en
past binnen het bestemmingsplan. Initiatiefnemers dienen zelf initiatief te nemen tot ruimtelijke procedures / wijziging bestemmingsplan.

Voornemen tot uitgifte van grond
Dit voornemen tot uitgifte van grond sluit op 5 juli 2022. Voor die tijd dienen geinteresseerde partijen hun interesse kenbaar te hebben gemaakt aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn. Het kenbaar maken van interesse doet u door een aangetekende brief toe te sturen
aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn.
De gemeente Uithoorn behoudt zich het recht voor om aan een hiervoor bedoelde geïnteresseerde partij nadere informatie te vragen.

De gemeente Uithoorn kan besluiten alsnog af te zien van de hierna bedoelde
openbare inschrijving, indien uitsluitend partijen interesse tonen ten aanzien
waarvan onwaarschijnlijk is dat zij kunnen voldoen aan bovengenoemde specifieke voorwaarden. Indien de gemeente Uithoorn dit besluit wordt dit aan de
geïnteresseerde partij(-en) gemeld, en wordt de voorgenomen overeenkomst
niet eerder gesloten dan na 2 weken na die melding.
Openbare inschrijving
Indien zich geïnteresseerde partijen melden voor het verkrijgen van dit recht
van (onder)opstal en die kunnen voldoen aan de specifieke voorwaarden die
aan de exploitatie van de locatie verbonden zijn, start de gemeente Uithoorn
een openbare inschrijving. De procedure daarvoor wordt alsdan vastgesteld.
De hoofdlijnen zijn onderstaand weergegeven.
Bij een openbare inschrijving kunnen belangstellende partijen gedurende een
inschrijfperiode een bieding op het gebruik van de gronden uitbrengen. De partijen die een bieding uitbrengen zullen worden beoordeeld op nader te bepalen
criteria. Deze criteria zijn zogenaamde knock-out criteria, indien een partij niet
aan deze eisen voldoet, zal zijn bieding niet worden beoordeeld.
Aantoonbare ervaring met het doen realiseren en exploiteren van een (openbaar) havenvoorziening en exploiteren van een bijbehorende kade, waarbij de
havenvoorzieningen (deels) voor een bepaalde periode door derden kan worden gehuurd. Tevens zal de inschrijving worden beoordeeld op basis van het
duurzame karakter van de te realiseren en exploiteren voorzieningen. Tot slot
dient de inschrijving aantonen dat de beoogde exploitant voldoende financieel
draagkrachtig is om de havens te ontwikkelen en te exploiteren.

Na de sluiting van de inschrijfperiode worden inschrijvingen beoordeeld. In
principe gunt de gemeente Uithoorn aan de bieder met de meest aanvaardbare bieding.
KENNISGEVING VOORBEREIDINGSBESLUIT BESTEMMINGSPLAN
DARKSTORES
Toelichting
De gemeenteraad van Uithoorn heeft in haar vergadering van 2 juni 2022 een
voorbereidingsbesluit genomen voor een paraplubestemmingsplan voor het
hele grondgebied van de gemeente Uithoorn.
Dit besluit van de gemeenteraad is gebaseerd op artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening en betekent dat voor het gehele grondgebied van de gemeente Uithoorn een voorziening wordt voorbereid voor de bestemmingsplannen op
het onderwerp van de zogenoemde darkstores en flitsbezorgdiensten.

Darkstores en flitsbezorgdiensten zijn bijzondere vormen van bedrijfsvoering
die niet zijn gericht op het klassieke winkelen, in de zin dat mensen ter plaatse komen om producten te vergelijken en uit te kiezen, en worden als volgt gedefinieerd:
1. flitsbezorgdiensten zijn bezorgdiensten van online bestelde consumentenproducten, met de bedoeling deze binnen zeer korte termijn te bezorgen bij
de besteller; en
2. darkstores zijn overwegend opslagruimtes met consumentenartikelen,
veelal dagelijkse goederen, al dan niet met een afhaalloket of afhaalbalie,
niet of slechts in zeer beperkte mate toegankelijk voor winkelend publiek.
Het afgelopen jaar is het concept van flitsbezorgdiensten in snel tempo uitgerold, met name in de grote steden. Op dit moment zijn er in de geldende bestemmingsplan geen regelingen die specifiek bedoeld of geschikt zijn om de
darkstores te kunnen reguleren. Ook is er nog geen gemeentelijk beleid op dit
punt. Het vestigen van darkstores in Uithoorn kan evenwel tot onomkeerbare
en mogelijk vanuit onder meer planologisch oogpunt en vanuit het oogpunt van
de verkeersveiligheid onwenselijke ontwikkelingen leiden. Met het voorbereiden van een parapluvoorziening wordt aangesloten bij het recente besluit van
de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Ouder-Amstel en Diemen om darkstores te reguleren.
Inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit
Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op de dag na publicatie op www.
officielebekendmakingen.nl en www.overheid.nl . Het voorbereidingsbesluit is
van kracht met ingang van 23 juni 2022.
Gevolgen van het voorbereidingsbesluit
Het voorbereidings¬besluit heeft tot gevolg dat de planologische situatie zoals die bestaat op het moment dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt,
niet meer mag wijzigen totdat een bestemmingsplan is vastgesteld. Aanvragen voor een omgevingsvergunning tijdens de geldingsduur van het voorbereidingsbesluit worden in beginsel aangehouden totdat er een bestemmingsplan
in werking is getreden of het voorbereidingsbesluit is vervallen. Alleen aanvragen waarvan de activiteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan kunnen worden verleend.
Gedurende de geldigheid van het voorbereidingsbesluit is het verboden om het
gebruik van gronden en/of bouwwerken te wijzigen naar: vormen van bedrijfsvoering die blijkens hun reclame-uiting, presentatie, assortiment of bedrijfsvoering zijn te kwalificeren als zogenoemde flitsbezorgdiensten of darkstores.

Verdere procedure
Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 9 juni 2022. Het voorbereidingsbesluit is één jaar geldig en kan niet worden verlengd. Bezwaar indienen tegen
het voorbereidingsbesluit is niet mogelijk.
Uiterlijk één jaar na bekendmaking van dit voorbereidingsbesluit zal een ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. T.z.t zal dit in De Nieuwe
Meerbode, het Gemeenteblad en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekend gemaakt. Uithoorn, 22 juni 2022
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Gezellige buurt BBQ op de Eger
Uithoorn - Op zaterdag 11 juni was
er na 15 jaar weer een buurt BBQ

op de Eger. Eindelijk konden we na
2 jaar corona weer lekker onge-

dwongen een feestje bouwen, en
dat hebben we gedaan. Het was
leuk om elkaar op deze manier
weer te spreken en nieuwe bewoners van de Eger te leren kennen.
Iedereen had een sticker met zijn
naam waardoor je wist wie wie was.
Het weer werkte gelukkig goed
mee waardoor de stemming er al
meteen er goed in zat. Er was live
muziek, die heerlijke nummers
speelde en waar lekker op gedanst
kon worden. Ook was er een tafel
goochelaar, ook al stond je er met
je neus boven op, je toch in de
maling kon nemen. Voor de
kinderen was een springkussen in
de vorm van een aap neergezet die
echt goed “bevolkt” werd. Er waren
2 buurtbewoners die het grillen
voor hun rekening namen en het
echt perfect deden. Het was een
zeer geslaagde avond en zeker voor
herhaling vatbaar.

Kinderen van De Dolfijn ruimen op
Uithoorn - Kinderen van basisschool
De Dolfijn waren het zwerfafval
rondom hun school zat. Ze vinden het
niet fijn om tussen de rommel te
spelen en besloten het op te ruimen.
De scholiertjes haalden 3894 rommeltjes van de straat en uit de bosjes!
Jaarlijks belandt in Nederland tussen
de 35 en 140 miljoen kilo zwerfafval
op straat of in het groen. Het meeste
blijft lang liggen. Kauwgom minstens
20 jaar, een aluminium drankblikje

nog veel langer. En afval kan gevaarlijk zijn: kinderen kunnen zich snijden
aan een blikje, of medicijnen vinden
en denken dat het snoep is. Bij basisschool De Dolfijn wordt het gelukkig
steeds minder vies. “Ik wist niet dat er
zoveel vuil op straat ligt. Ik ga zeker
vaker opruimen”, zegt een van de
kinderen. Ze hopen dat hun actie ook
zorgt dat mensen hun afval voortaan
in een vuilnisbak doen of thuis
weggooien. Maar niet op straat!
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Pete Bigband in biercaferestaurant Gerrit
Uithoorn - Op donderdag 23 juni
speelt Pete Bog’s Bigband in biercaférestaurant Gerrit in Uithoorn van 20:30

- 22:00 uur. Soepele Swing, vette Blues,
opzwepende Latin, strakke Funk en
dampende Rock. Je kunt het zo gek

Geslaagd voor het diploma EHBO

V.l.n.r. boven: Erwin Voorn (Docent EHBO), Leonard Zandvliet, Menno Webbers, Rick
Koningen, Nick Oosterveer, Fleur Crielaard-Rits en Annabel Schmidt. Onder: Kees
Beerthuizen (Docent EHBO) en op de stoel “Reanimatiepop” (Vrijwillig slachtoffer)

niet bedenken of Pete Bog’s Bigband
heeft het op het vernieuwde repertoire
staan. Dertien blazers, een vijfkoppige
ritmesectie en zangeres Heidy Crooymans maken er een feest van onder de
bezielende leiding van Gerard Kleijn.
Adres: Alfons Arienslaan 1, in Uithoorn.
Wil je komen? Kijk op nl-nl.facebook.
com/gerrituithoorn/ of meld je aan via:
www.gerrit-uithoorn.nl/contact en
stuur een mail onder vermelding van
naam, hoeveel personen je meeneemt
én je 06-nummer voor gratis tickets.
Het optreden zal plaatsvinden in de
theaterzaal dus er is een beperkt
aantal plaatsen, vol = vol! Speel je al
wat jaren trompet en wil je graag in
een bigband spelen, reageer dan op
onze vacature trompet en speel na de
zomervakantie met ons mee. Kijk voor
meer informatie over de band op
www.pbbb.nl of mail naar
info@pbbb.nl.

De Kwakel – Afgelopen week
hebben bij EHBO-vereniging St.
Vincentius in De Kwakel, 6 personen
de cursus EHBO afgerond met het
examen voor het Eenheidsdiploma
EHBO van het Oranje Kruis. (5
examenkandidaten voor St. Vincentius en 1 kandidaat voor de EHBOvereniging in Heemstede.) De twee
examinatoren hebben de kandidaten
flink aan de tand gevoeld om te zien
of de EHBO kennis voldoende is, en
bij de LOTUS slachtoffers hebben de
kandidaten hun vaardigheid met het
aanleggen verbanden kunnen laten
zien. Ook de reanimatie mocht niet
ontbreken en dat was vanwege de
zenuwen som best een lastige
opgave. Ze zijn allemaal geslaagd.

Paul Snijders zegt adiós tegen
Nederland
Uithoorn - Op 20 juli trekt Paul Snijders zijn voordeur in Uithoorn voorgoed achter zich dicht om te
verhuizen naar Spanje. Een besluit dat
niet zomaar uit de lucht kwam vallen.
“In de loop der jaren ben ik steeds
ontevredener geworden over mijn
bestaan in dit land”, begint hij zijn
verhaal. “Het zorgsysteem voor
ouderen is niet goed op orde. Ik ben
zelf 75 jaar. Ik ben nog in goede
conditie, maar leeftijd is leeftijd en er
komt een dag dat ik gebruik moet
maken van de voorzieningen. De overheid trekt zich steeds meer terug en
veel ouderen voelen zich aan hun lot
overgelaten. Onze cultuur staat haaks
op de cultuur in Mediterrane en OostEuropese landen waar familie nog
belangrijk is en relaties veel hechter
zijn.” Wanneer Paul dit voorjaar bij een
bevriende collega in Spanje op bezoek
is, ziet hij dat zij daar erg gelukkig is
en besluit hij op huizenjacht te gaan.
“Bij één huis had ik meteen een goed
gevoel. Het was precies naar mijn zin.
Het huis is veertig jaar geleden
gebouwd en heeft een tuin met
sinaasappelbomen en een zwembad.
De locatie is prachtig, op zes kilometer
van de oceaan. De lucht is zuiver, de
stranden zijn schoon. Er is geen vliegtuiglawaai en geen vervuilende industrie.” Maar de beslissing was niet
makkelijk genomen. Hij had ook graag
naar Centraal-Europa gegaan. “Toen ik
zag dat er weer ergens een nieuwbouwwijk uit de grond gestampt
werd, was dat de druppel. Ik voelde
een beklemming. Door de lankmoedigheid van de overheid is er een

klimaat geschapen van ‘Komt u maar
binnen’. Nederland is te vol. Niemand
durft dat hardop te zeggen. Ik ben
nooit lid geweest van een politieke
partij, maar ik ben wel een kritische
volger. Het leven in de Randstad met
alle stoplichten, drempels en regeltjes
is me gaan benauwen. Mijn jongste
kind is inmiddels de deur uit. Ik ben
een vrij man. Niets houdt me tegen
om te gaan doen wat ik wil.”
Alle tijd
Toen de beslissing eenmaal gevallen
was, kwam er veel regelwerk bij
kijken. “Ik heb het systematisch
aangepakt. Mijn huis was binnen tien
dagen al verkocht. Het bord in de tuin
veroorzaakt wel wat deining in de
straat, maar de reacties waren positief.
Ik moest een Spaanse rekening
openen om de makelaar daar te
betalen.” Verder heeft Paul een internationaal verhuisbedrijf gevonden en
er is een verhuisplan gemaakt. “Op 14
juli worden mijn spullen ingeladen en
begin augustus komen ze in Spanje
aan. Ik ben met een vlaskam door het
huis gegaan. Wat niet nodig is, gaat
niet mee. Gelukkig ben ik niet materialistisch en kan ik goed loslaten.” Een
koffer vol agenda’s gaat mee vanwege
de emotionele waarde. De wasdroger
is verkocht, die is niet meer nodig,
maar het straalkacheltje wordt wel
ingepakt. “Het is daar ’s winters niet
echt koud, dus ik hoef niet veel
moeite te doen om het huis te
verwarmen. Ik woon niet in alle vijf
kamers tegelijk, dan is een straalkacheltje wel handig.” Het toekomstige

huis van Paul staat in Andalusië, in de
provincie Cádiz, nabij de plaats
Chiclana. “Wat ik ga missen is goede
haring en mijn potje Zwitserse kaas. Ik
was scheidsrechter bij veldhockey dat
moet ik opgeven. Voor mijn vijf
kinderen en vier kleinkinderen word
ik waarschijnlijk het vakantieadres.”
Paul schreef het boek ‘Ontmoetingen
in transit’. Misschien zit er nog een
boek aan te komen? “De omgeving is
zo rustig, dat er ongetwijfeld inspiratie komt voor een boek, ik denk aan
een misdaadroman.” Ook overweegt
hij om een agentschap voor
emigranten-schrijvers te beginnen.
“Maar eerst ga ik op mijn racefiets of
mountainbike de omgeving
verkennen en rustig mijn huis
inrichten. Daar heb ik alle tijd voor. Ik
ga écht vers voedsel uit mijn eigen
tuin eten zoals sinaasappelen, vijgen
en amandelen. Ik ben tot niets
verplicht en ga relaxed leven. Ik denk
dat dat me wel bevalt.”

RICK FM
De zomer begint bij Rick FM op 18 juni
met de Gouden Zaterdag.
Van ’s morgen 8 tot ’s avonds 23 uur
worden er de hele dag alleen maar
Summerclassics gedraaid.
Rick FM weekoverzicht Radio programma’s:
Maandag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
17:00 - Info-Direct, Regio nieuws
18:00 - Blikopener, Muziek & Info (1x in de twee weken)
19:00 - Amstelland Top 30, Muziekprogramma
21:00 - Pop Reünie, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek
Dinsdag
00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
17:00 - Info-Direct, Regio nieuws
18:00 - VR Music, Muziekprogramma
19:00 - Reggae Festival, Muziekprogramma
21:00 - Laterrr!, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek
Woensdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
17:00 - Info-Direct, Regio nieuws
18:00 - Uit de Kunst, Cultuurprogramma (H)
19:00 - Goedenavond Amstelland, Muziekprogramma
21:00 - Amstelland Op Weg Naar Morgen, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek
Donderdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
17:00 - Info-Direct, Regio nieuws
18:00 - Door de Mangel, Talkshow i.s.m. Radio Aalsmeer
19:00 - Soulfiles, Muziekprogramma
21:00 - Happy Hour, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek
Vrijdag
00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info
11:00 - Historische Top 40, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
15:00 - Amstelland Top 30, Muziekprogramma (H)
17:00 - Info-Direct, Muziek Regio nieuws
19:00 - Moes draait door, Muziekprogramma
20:00 - Pre Party, Muziekprogramma
21:00 - VR Music, Muziekprogramma
22:00 - Apenkooien, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek
Zaterdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
07:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziekprogramma
10:00 - Hit Museum, Muziekprogramma
12:00 - Terug Blikken, Muziekprogramma
14:00 - Wie kent Sjors, Muziekprogramma
16:00 - Het tussendoortje, Muziekprogramma
18:00 - 60’s en 70’s, Muziekprogramma
20:00 - The Connection I Feel Free, Muziekprogramma
22:00 - Tracks, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek
Zondag
00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
07:00 - Goedemorgen Amstelland, Non-Stop Muziek
09:00 - The Good Guys, Muziekprogramma
10:00 - Uit de Kunst, Cultuurprogramma
11:00 - Sport & Co, Sport & verenigingsnieuws
13:00 - Rood Wit Blauw, NL Muziekprogramma
14:00 - Het Tussendoortje, Live Sportprogramma
17:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
19:00 - Country Roads, Muziekprogramma
20:00 - Nerdalert, Muziekprogramma
22:00 - ‘t Marjolijstje, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek
Complete programma informatie en actueel nieuws over de programma’s
met o.a. interviews en gasten op de website www.rickfm.nl, Facebook en
Twitter. De radioprogramma’s zijn 14 dagen na de uitzending ook terug te
luisteren via uitzending gemist; https://www.rickfm.nl/radiogemist/overzicht
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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.

Waardering voor onze
veteranen

Zeer geslaagde Kunstroute aan
het Zijdelveld
Uithoorn - Vrijwel elk adres aan het
Zijdelveld was dit weekend
betrokken bij de Kunstroute. Veel
belangstellenden kwamen een kijkje
nemen bij de grote variëteit in kunstvormen die in voor- en achtertuinen
te zien en te horen was. Het was een
zeer geslaagd weekend, waarop het
weer ook nog eens bijzonder goed

meewerkte. Vanaf restaurant Black
Pepper tot aan het laatste adres op
het Zijdelveld deden 45 tuinen mee.
De gastvrijheid van de bewoners aan
het Zijdelveld was buitengewoon. De
prachtige tuinen gelegen aan het
Zijdelmeer droegen bij aan de belevenis. Kunstzinnig therapeut Astrid
van Zelst van Kleur is Kracht vond het

fijn om wat afgezonderd van de
drukte met belangstellenden te
kunnen praten. Ook voor dorpsdichter Peter Borghaerts gaf de heerlijke plek extra inspiratie voor zijn
sessies Schilderen met woorden waar
veel mensen aan deel namen. Zo’n
negentig kunstenaars en entertainers
deden mee aan deze achtste editie
van de Kunstroute. De route begon
(of eindigde) met geborduurde
portretten van bekendheden als
Peter R. de Vries en André van Duin
gemaakt door Barbara Reukers.
Sommige kunstenaars schilderden
kleurrijke abstracte werken. Anderen
kozen voor realistische schilderijen
zoals de getalenteerde Ira Rost die
dit weekend een aantal kunstwerken
verkocht had. Ook waren er nieuwe
technieken gebruikt waarbij de schilderijen digitaal gemaakt waren,
bijvoorbeeld door Philip van den
Dool. Of werden er materialen aan
het schilderwerk toegevoegd.
Bewerkte messen
Naast schilderijen waren er beelden
te zien van speksteen, glaswerk, hout
of keramiek. Opvallende deelnemer
was Pim van Hoeve met zijn unieke,
bewerkte messen. Wandelaars die
vaak het rondje Zijdelmeer hebben
gelopen kennen wel de bordjes met
mooie spreuken die langs het Zijdelveld stonden. De bedenkers van deze
Lichtpuntjes verkochten de teksten
op kleinere kaartjes. Even verderop
waren tegeltjes te koop met een lieve
tekst erop van Karen Vollmuller.
Andere zelfgemaakte kunstvoorwerpen die te koop aangeboden
werden, waren onder meer sieraden,
kaarsen, tuinaccessoires, tassen en
wollen meditatiekussens. Voor veel
mensen was de Kunstroute eveneens
een gezellige gelegenheid om elkaar
te ontmoeten. Tijdens een pauzemoment konden mensen een ijsje halen
bij Hans Snack of op het terras met
live muziek wat drinken bij Hotel
Lakeside. Optreden waren er
verspreid over de dagen van onder
andere de zes dames van Voices &
Friends, Laat maar en Drake 5.
Amanda ten Cate deed poëzievoordrachten en het publiek kon
meezingen met de smartlappen van
het Meezingkoor Uithoorn. De
middagen waren bijna te kort om
alles uitgebreid te bekijken en te
ervaren. De organisatie kan terugkijken op een bijzonder geslaagde
Kunstroute.

Op 25 juni is het landelijke Veteranendag. Het is een dag dat we extra stil
staan bij wat de veteranen voor ons hebben betekend. Ga er maar aan
staan, op missie gaan, een gewapende strijd aangaan. Niet wetend of je
die dag wel zal overleven. Of je je familie nog wel ooit terugziet. Je
partner, je kinderen. En dat alles voor de vrijheid. Voor vrede in de wereld.
Aan mij wordt wel eens gevraagd wat de gemeente Uithoorn doet voor
de veteranen in onze dorpen. Want ook hier wonen zo’n 106 helden die
gestreden hebben in oorlogen en vredesmissies. Het is van groot belang
dat zij weten dat we grote waardering hebben voor hen. Daarom organiseren we ook dit jaar weer een lokale Veteranendag. Deze vindt plaats op
10 oktober op het gemeentehuis. De veteranen worden hiervoor
persoonlijk uitgenodigd. Ik hoop hen dan te ontmoeten en een praatje te
kunnen maken. Zo’n avond wordt altijd erg gewaardeerd. Ze kunnen
ervaringen uitwisselen. Vaak worden ook foto’s aan elkaar getoond.
Witte anjers als blijk van erkenning
Heeft u overigens de bloembakken met daarin de witte anjers al gezien
in de Dorpsstraat in het centrum van Uithoorn? Het is een eerbetoon aan
onze veteranen. In 2005 is in Nederland de Witte Anjer geïntroduceerd als
uiting van waardering voor alle Nederlandse veteranen. De Witte Anjer is
bij de oudere generatie bekend omdat wijlen Prins Bernhard de
gewoonte had een witte anjer te dragen. De anjerbakken is misschien
een klein gebaar, maar het toont onze respect voor hun inzet.
Veiligheid
Dan iets anders. Wist u dat het vanaf 1 juli verplicht is om op iedere
verdieping van uw huis een rookmelder te hebben? Daartoe heeft
minister Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) besloten. Het streven is
om met deze nieuwe verplichting de jaarlijks dodelijke slachtoffers door
woningbrand te voorkomen. Ik hoor het vaak van onze brandweermannen: een rookmelder redt levens! Veiligheid is in de gemeente
Uithoorn een grote prioriteit. Houd de Nieuwe Meerbode van volgende
week (22 juni) in de gaten. Dan publiceren we een dubbele pagina in het
hart van de krant met daarop allerlei veiligheidstips. Bewaar deze goed.
Mogelijk komt het nog eens op een later tijdstip van pas.
Pieter Heiliegers, burgemeester van de gemeente Uithoorn.

Amstel Gospel Choir te gast op
midzomeravondfestival Tavenu
De Kwakel - Op zaterdagavond 18
juni is het Amstel Gospel Choir te gast
op het midzomeravondfestival van
Tavenu op het plein voor dorpshuis
De Quakel. Het meest swingende
gospel koor van Nederland o.l.v. de
bevlogen en energieke dirigent
Vladimir Pairel bestaat uit een enthousiaste en warme groep zangers en
zangeressen die het publiek weten te
raken. Zij treden regelmatig op voor
bruiloften, kerkdiensten, winkelcentra,
pleinfestivals, kerstmarkten en andere
evenementen. Ook zijn ze te boeken
als achtergrondkoor voor concerten
en het opnemen van liedjes. Hun
repertoire bestaat uit swingende
gospel songs, moderne popmuziek
met een gospel tintje, sfeervolle
songs variërend van uptempo
nummers tot prachtige ballads en
schitterende kerstsongs. Het Amstel
Gospel Choir kijkt ernaar uit om op
het Midzomeravond Festival te
mogen optreden en staat in de start-

blokken om er een fantastisch feest
van te maken. Voor de koorleden Iris
de Waal en Marieke Kok, echte Kwakelaars, is dit een thuiswedstrijd, dus dat
maakt dit optreden extra bijzonder.
Het programma dat het orkest en de
steelband van Tavenu brengt, houden
we nog even geheim. Misschien is het
leuk als u de muziek herkent en raadt
welk nummer het is? Ook zullen de
muzikanten van Tavenu weer voor
enkele verrassingen zorgen. En
natuurlijk is het de première van de
Kwakelse versie van “Het Dorp”. Op
verzoek van Cor Onderwater heeft
Daan Bartels hier een passende tekst
over De Kwakel voor geschreven. Op
het midzomeravondfestival zal dit
lied, met begeleiding van het orkest
van Tavenu, voor het eerst gezongen
worden. Kom dus op 18 juni genieten
op het plein voor dorpshuis De
Quakel, Kerklaan 16, in De Kwakel. Het
programma begint om 20.00 uur. De
toegang is gratis.
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Wethouder Jose de Robles en directeur van de Bibliotheek Amstelland Daphne
Janson voor de ingang van de nieuwe bieb

Gemeente neemt vast een kijkje
in nieuwe bibliotheek
Uithoorn – Vorige week heeft de raad
en het college alvast een kijkje kunnen
nemen in de in aanbouw zijnde nieuwe
bieb, die paal aan de Amstel komt.
Momenteel wordt de laatste hand
gelegd aan de inrichting om eind juli
de deuren voor het publiek te openen.
Na een maand warmdraaien, gaat de
bibliotheek in het weekend van 3 en 4
september dan ook officieel open. In
dit openingsweekend zijn er tal van
festiviteiten om alle inwoners van
Uithoorn en omgeving kennis te laten
maken met hun tweede huiskamer. Tot
die tijd zijn de ontwikkelingen te
volgen op nieuwebiebuithoorn.nl. Het
spiksplinternieuwe gebouw aan de

Amstel is inmiddels opgeleverd. Interieurbouwers zijn nu bezig om van de
ruimte waar de bieb gaat komen een
plek te maken waar iedere inwoner van
Uithoorn en De Kwakel zich thuis voelt.
Een plek om boeken te lenen, te
studeren, te werken en om anderen te
ontmoeten. Maar ook om er lezingen
bij te wonen, inspiratie op te doen of
iets nieuws te leren. Zoals het leren van
digitale vaardigheden, het verbeteren
van de Nederlandse taal en het opdoen
van technische kennis en vaardigheden bij de Maakplaats voor kinderen.
‘Aanwinst voor Uithoorn’
“De nieuwe bieb wordt echt een

aanwinst voor onze gemeente. Een
eigentijdse plek qua uitstraling, maar
ook als het gaat om wat de bieb haar
bezoekers allemaal biedt. De invulling
sluit aan bij de ambitie die we als
gemeente hebben: alle inwoners laten
deelnemen aan de samenleving. De
komende tijd wordt er nog hard
gewerkt in het pand, maar ik ben nu al
trots dat we dit kunnen realiseren in
Uithoorn!”, aldus wethouder Jose de
Robles. “De plannen voor de nieuwe
bieb zijn jaren geleden ontstaan. We
hebben daarbij intensief en constructief samengewerkt met de gemeente.
Erg leuk dat het college en raadsleden
nu een kijkje in de keuken hebben
kunnen nemen. Het is een heerlijk
vooruitzicht dat we na zo’n lange
periode van plannen maken, overleggen, bouwen en inrichten de
deuren bijna kunnen openen voor álle
inwoners van Uithoorn en omgeving,”
aldus Daphne Janson, directeur van de
Bibliotheek Amstelland.
Over de Bibliotheek Amstelland
De Bibliotheek Amstelland is het platform voor kennis en cultuur in de regio
Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn. De
Bibliotheek Amstelland is 7 dagen per
week open, heeft 4 vestigingen in 3
gemeenten, ontvangt 800.000 bezoekers per jaar, heeft 36.000 leden,
200.000 verschillende producten, een
uitgebreid lesprogramma en een
programmering van sociale en culturele activiteiten voor jong en oud.
debibliotheekamstelland.nl en
nieuwebiebuithoorn.nl

en door de vele ramen is een
wedstrijd ook vanuit de Sportkantine
te volgen. De plaats van het scorebord is hier zelfs op afgestemd. Met
zonnepanelen en warmtepomp is De
Scheg energieneutraal, dus helemaal
klaar voor de toekomst. In de Buurtkamer kan er straks naar hartenlust
gebridged worden en voor muziek en
dans zijn er ruimtes met hoge kwaliteit geluidsisolatie. De Buurtkamer
heeft ook een eigen bar en keuken.

Sporthal De Scheg op zoek naar
horeca ondernemer
Uithoorn - De bouw van MFA De
Scheg, sporthal en Buurtkamer in één,
verloopt voorspoedig. Afgelopen
week kregen de toekomstige huurders alvast een kijkje in het moderne
en toekomst bestendige nieuwe
pand. De oplevering staat voor deze
zomer gepland. Het is nog wel even
spannend of er dan al een exploitant
is gevonden voor het gebouw dat 2
bars, terrassen en te verhuren ruimtes
heeft. De oh’s en ah’s waren veelvuldig te horen bij de meer dan 30
verenigingsleden en vaste huurders

die donderdag een eerste rondleiding
kregen in de nieuwe De Scheg. Van de
bridgeclub tot de volleybal, er werd
instemmend geknikt, bewonderend
over het vele lichte hout gestreken en
vrolijk gegrinnikt bij de speelse vondsten in het ontwerp van de ruimtes
voor de kinderopvang. Zij kunnen in
ieder geval niet wachten om hun
intrek te nemen. De nieuwe ruimtes
zijn dan ook duidelijk een enorme
verbetering ten opzichte van de oude
De Scheg en de huidige lokalen in ‘t
Buurtnest. De sporthal oogt licht, fris

60-Jarig jubileumweekend bij
Thamen met reünie
De Kwakel - Komend weekend heeft
honk- en softbalvereniging Thamen
twee evenementen in verband met het
60-jarig bestaan. Op zaterdag zijn er
twaalf clubteams aanwezig op een
groot Mixed Slowpitch Toernooi met
een “Amsterdams tintje” inclusief een
biertuin, lekker eten en een zanger. De
twaalf teams gaan in drie poules spelen

en ieder team gaat drie wedstrijden
spelen. De wedstrijden beginnen om
10.00 uur en zijn rond 17.00 uur klaar.
Deelnemende teams komen uit alle
windstreken waarbij Het Zeeuwse Honk
de verste reisafstand heeft. Op zondag
staat Thamen Meets Thamen op het
programma en dan mogen alle huidige
en oud-leden samen met hun familie

Horeca-exploitant
Maar wie het beheer en de horeca op
zich gaat nemen is nog een vraag.
Wethouder Jan Hazen: ‘Voor de coronaperiode was er voldoende animo in
de sector, en zelfs al belangstelling
voor de exploitatie. Niemand had
natuurlijk rekening gehouden met de
stand van de wereld vandaag de dag.
Horecapersoneel heeft andere banen
gevonden, ondernemers hebben het
soms financieel niet gered. Dat maakt
de spoeling dun. Toch willen we aan
iedereen met een horecadroom
zeggen: Dit is echt een hele mooie
kans in een fantastisch pand.’ Geïnteresseerden lezen meer op Uithoorndenktmee.nl onder project De Scheg.
Of kunnen direct contact opnemen
met het projectteam via
vastgoed@uithoorn.nl.

en vrienden slowpitchen op de vereniging. Teams worden samengesteld of je
kunt ook een heel team inschrijven. De
wedstrijden beginnen om 11.00 uur en
zijn rond 16.00 uur klaar. Daarbij is er
zondag vanaf 14.00 uur een reünie voor
oud-Thamen leden die zelf niet meer
kunnen of willen spelen. Dus kom
gezellig langs en ontmoet je oude
teamgenoten van vroeger. Voor meer
informatie check onze website www.
thamen.info of neem contact op met
06-16072728.

Burgemeester bezoekt diamanten
bruidspaar Van Lommel
Uithoorn – Wim en Thérèse van
Lommel uit Uithoorn waren op 13
juni zestig jaar getrouwd. Burgemeester Pieter Heiliegers ging op de
heugelijke dag bij het diamanten
bruidspaar langs met een attentie en
een mooie bos bloemen. Het echtpaar weet nog goed hoe zij elkaar
ontmoet hebben. Zij volgden dansles
op dezelfde dansschool, maar zaten
niet bij elkaar in de les. Wel had
Thérèse (nu 81) al haar oog laten
vallen op haar toekomstige man.
Wim (nu 86) was -en is nog steedseen echte ‘gentleman’. Die mooie
eigenschap kon Thérèse in haar voordeel gebruiken. Dus na de les maakte

ze expres haar fietslichtje kapot.
Hopende dat hij zou aanbieden om
haar naar huis te brengen. Haar wens
kwam uit en zo begon het mooie liefdesverhaal. ,,Prachtig om te horen,”
zegt de burgemeester glimlachend.
En ook mooi om te horen dat zij
vanaf de begin jaren ’70 naar
Uithoorn zijn verhuisd en het altijd
zo naar hun zin hebben gehad.” Het
bruidspaar stelde het bezoek van de
burgemeester zeer op prijs. De bruidegom vond het met name erg leuk
dat de burgervader zich niet zo officieel voorstelde als ‘burgemeester
Heiliegers’, maar ‘gewoon’ als Pieter
Heiliegers.

U
Uithoorn - De gemeente Uithoorn
heeft recentelijk een besluit
genomen om vestiging van flitsbezorgers met hun distributiepunten
(ook bekend als ‘dark stores’) tegen te
kunnen gaan. Aanleiding was een
soortgelijk besluit van de gemeente
Amsterdam om deze nieuwe snelle
bezorgdiensten uit woongebieden te
weren. Om te voorkomen dat deze
bezorgers met hun distributiepunten
uitwijken naar Uithoorn en De
Kwakel, nam de gemeenteraad een
voorbereidingsbesluit. Distributiepunten van flitsbezorgdiensten
kunnen verkeers- en parkeeroverlast
opleveren en kunnen woon- of
winkelgebieden ongewenst van
karakter doen veranderen. Met het

voorbereidingsbesluit regelde de
gemeente dat gebruik van een pand
door zo’n flitsbezorgdienst verboden
is. Daarbij is nu ook geregeld dat
voor het vestigen van dit soort
bedrijven nu ook een omgevingsvergunning nodig is voor het afwijking
van het bestemmingsplan. Eventuele
aanvragen voor een vestiging
kunnen dan worden aangehouden.
Het voorbereidingsbesluit geldt voor
heel Uithoorn en De Kwakel en heeft
een looptijd van een jaar. De
gemeente moet dan in de tussentijd
een ontwerpbestemmingsplan met
een nadere regeling voor flitsbezorgdiensten opstellen. Op deze manier
kan de gemeente komen tot betere
regulering van flitsbezorgers.

Kom genieten van de Botshol
Regio - In de Botshol kan je nog
genieten van de stilte. Hoewel stilte?
Het geruis dat de wind maakt in de
bijna eindeloze rietkragen. Het
gekwetter van eenden het gezang van
de rietzanger, de snor en de kleine
karekiet. Het gekwaak van eenden, de
roep van de fuut en het zachte geplas
van je roeispanen. Het lijkt bijna wel
een symfonie. Natuurgidsen van IVN
de Ronde Venen en Uithoorn nemen
je graag mee om je dit gebied te laten
beleven. Je mag natuurlijk ook zelf de
roeispanen hanteren. De Botshol is
voor een deel oud laagveen moeras
en voor een deel open plassen. Het
gebied ziet er uit zoals de hele Ronde
Venen er een paar honderd jaar
geleden uit zag. De IVN natuurgidsen
zullen ook vertellen hoe het gebied zo
is geworden. Het is nu een heel gevarieerd gebied met smalle slootjes,
petgaten, moerasbos en open plassen.
Het avontuur start bij Botenverhuur
Verweij aan de Botshol 14 in Abcoude.
Daar kun je de komende weken onder
begeleiding van een ervaren IVN

natuurgids op zondagochtend, zaterdagochtend en woensdagavond mee
met een roeitocht. We starten
zaterdag 18 en zondag 19 juni om
10:00 uur. De eerste woensdagavond
van 19:00 tot 21:00 uur is op 22 juni.
De natuurgidsen laten je de mooiste
plekjes zien en vertellen honderduit
over vogels, (water)planten, libellen,
orchideeën, ringslangen en vissen die
je ziet. De IVN natuurgidsen kunnen
natuurlijk geen garantie geven dat je
de lepelaar of de buizerd kunt zien
vliegen, of dat je een ringslang ziet
maar we weten zeker waar de zeldzame planten zoals rietorchis, bitterzoet, galigaan en zonnedauw staan.
Voor € 7,50 per persoon heb je een
onvergetelijke ochtend of avond. IVN
leden krijgen € 2,50 korting. In
verband met de beschikbaarheid van
de gidsen vragen we je om jezelf van
te voren aan te melden. Kom naar de
roei excursies op zaterdagochtend,
zondagochtend of woensdagavond in
juni, juli of augustus. Geef je op via
botshol@ivn-drvu.nl
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Verhalenroeitocht op Botshol
Regio - Al eens mee geweest met één
van de verhalenroeitochten op
Botshol? Joke Dekker van vertelkring
‘De Schatkist’ en Elza Vis van ‘Binnenstebuiten’ doen samen nu al voor het 12e

jaar deze speciale en unieke verhalenroeitocht in het bijzondere natuurgebied Botshol. Zij zoeken verhalen die
passen in dit stille en sfeervolle waterrijke gebied. Het gaat niet om de kennis

Boekenmarkt bij De Morgenster
Vinkeveen - Op zaterdag 25 juni is er
een boekenmarkt op het plein en in
de Ontmoetingsruimte van De
Morgenster te Vinkeveen. Er worden

boekentafels ingericht per thema
over het plein langs de kerk en in het
Ontmoetingscentrum. Er zijn sterke
papieren tassen aanwezig om de

Jan en HelemaalGroen
De Ronde Venen - Jan Koster (67) uit
De Ronde Venen ruimt al vijftien jaar
zwerfafval. Indertijd zag hij op weg
naar de universiteit in het park De
Hoge Dijk bij Abcoude dat blikjes,
flesjes en ander afval vaak lang bleef
liggen. Om zijn ergernis hierover te
transformeren begon hij alles op te
rapen en dat werkte. Het afval ging in
zijn fietstas, al moest hij daar vaak
voor afstappen. Later begon hij met
dagelijkse wandeltochten van zo’n
tien kilometer en bleef daarbij
opruimen, bij voorkeur buiten de
bebouwde kom. Hij gebruikt geen
grijper en stopt het afval in een plastic
zak die hij onderweg leegt in een
afvalbak. (De gemeente stelt overigens opruimmaterialen beschikbaar,
voor wie dat wil.) Jan krijgt geregeld
complimenten in de vorm van een
opgestoken duim of: ‘Wat goed dat u
dat doet!’. Op zijn vraag of iemand zelf

ook afval raapt blijft het helaas
meestal bij: ‘Nee, maar ik gooi ook
nooit iets weg’.
App
Sinds een jaar gebruikt Jan de app
Helemaal Groen waarover hij hoorde
op de radio. Hij vindt het erg leuk om
te zien hoeveel mensen in het land
actief zijn. Het afvalrapen is wel een
beetje “dweilen met de kraan open”.
Zelfs plastic flesjes worden nog steeds
weggegooid, ondanks het statiegeld
dat er sinds kort op zit en dat van
hem best omhoog mag naar één of
twee euro. Hij pleit ook voor statiegeld op sigarettenfilters waar microplastics inzitten, iets wat veel mensen
niet weten. Vijftig cent per filter lijkt
hem wel wat, hij raapt jaarlijks zo’n
tienduizend stuks. Tips van Jan voor
nieuwe collega’s: gewoon beginnen,
niet té fanatiek zijn en bedenk dat alle
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van alles wat er leeft maar om de beleving. Als je dit een keer wilt ervaren:
tussen het riet ‘aanleggen’, je handen
niet snijden aan de rietstengels, de
waterlelie zien bloeien en de stem van
de verhalenvertellers horen die je
meenemen naar de diepte onder de
waterspiegel of wonderlijke verhalen
weten over de bewoners rond en in de
plas... geef je dan op! Deze tocht is op
dinsdagavond 21 juni. Halverwege
leggen we even aan bij een eiland om
te genieten van een sapje en een hapje.
De verhalenvertellers wisselen van boot
en piepend knarsen de riemen en spat
het water op in de smalle vaarten met
de rietkragen. Je ziet en voelt het aan
álles: de zomer staat op het punt om te
beginnen! Tijd: 19.00 u tot ca 21.30 u.
Kosten: 9 euro per persoon. Afvaart:
Roeibotenverhuur Verweij, Botshol 14,
1391 HP Abcoude. Opgeven: Joke
Dekker-Booij, tel 06-10814589

boeken te verzamelen en om mee
naar huis te nemen. In het afgelopen
jaar zijn enkele duizenden boeken
ingeleverd voor verkoop door de
kerk. Thema’s zijn o.a.: romans,
kinderboeken, thrillers, (internationale) literatuur, natuur en tuinen,
koken, kunst, streekromans, reizen en
non-fictie. Verder zijn er enkele tafels
met antiquarische boeken, heel veel
mooie foto/kijkboeken van 3 Euro
per stuk (ochtend) en 2 Euro in de
middag, boeken met korte verhalen,
gedichtbundels en theologische
boeken. De prijs van alle boeken is
afhankelijk van de kwaliteit. Maar
vaak betaalt u gemiddeld minder
dan 2 Euro voor een prachtig boek.
De opbrengst is volledig voor de
kerk. De boekenmarkt op 25 juni is er
tussen 9.00 en 15.00 uur. Het adres is
Herenweg 253 Vinkeveen.

beetjes helpen. Doe je het niet voor
jezelf, doe het dan voor je (klein)
kinderen. De Ronde Venen ligt in het
beheersgebied van het Waterschap
Amstel,Gooi, Vecht (AGV) dat de ANBI
Stichting HelemaalGroen ondersteunt. Hiermee wil het Water schap
de bewustwording omtrent zwerfvuil
helpen vergroten en de hoeveelheid
plastic die in het water terechtkomt
verminderen. HelemaalGroen stimuleert individuele burgers om zwerfafval op te ruimen en hun inzet zichtbaar te maken (zie app.helemaalgroen.nl). Activeer de app wanneer je
begint met een zwerfvuilactie. De
afgelegde route wordt als een groen
lijntje zichtbaar op de kaart. Na een
maand verkleurt het lijntje oranje en
twee maanden later is het bruin. Na
opnieuw lopen van dezelfde route
kleurt die weer groen. Door de
huidige -9550- deelnemers wordt de
kaart van Nederland steeds groener.
Het is prettig om je route te zien, die
van deelnemers uit de eigen omgeving en de rest van het land. (www.
helemaalgroen.nl) In 2021 zijn ruim
220.000 geregistreerde kilometers
ontdaan van zwerfvuil in Nederland.
Na ruim twee jaar is duidelijk dat dit
door Jaap de Boer (Achterhoek)
gestarte burgerinitiatief breed wordt
gedragen. Het leuke aan het initiatief
is dat iedereen mee kan doen; jong,
oud, lopend of in een scootmobiel. De
Ronde Venen telt nu 11 deelnemers
bij HelemaalGroen. In de gemeente
Berkelland doet meer dan 1% van alle
inwoners (465) mee, vorig jaar is daar
maar liefst 23.000 km opgeschoond.
Doe jij ook mee?

RUBRIEK
Ik ben de laatste
van mijn generatie
De geschiedenis van het ooit zo
bekende familiebedrijf ‘Van
Heeringen en Van ’t Hul’ brengt
kleinzoon Arjan fraai in beeld. Arjan
is de laatste in zijn generatie die
nog actieve herinneringen heeft
aan het bedrijf. Hij dook in de fotoboeken en deed volop onderzoek
naar het vermaarde transportbedrijf. Al eerder is geschreven over
de Mijdrechtse joodse familie
Heijmans, de broers Heijman en
Salomon en hun zuster Kaatje, die
tijdens de Tweede Wereldoorlog in
de Holocaust omgekomen zijn. Johan Klijn vult dit aan met de belevenissen van Elias en Femma Frank – Teeboom.
Veengeschiedenis
Als suppoost voor het helaas gesloten Museum ‘De Ronde Venen’ heeft
Dick Koeleman (Wilnis) zich verdiept in de materie van het veen. Dit
leidde tot de publicatie ‘Begrippen voor vervening’. In deze Proosdijkroniek beschrijft hij de verschillen tussen hoog- en laagveengebieden.
Het Pachtersoproer in Thamen en Uithoorn door Dikke Willem en Lange
Marie was een reactie op de economische malaise in de jaren veertig van
de achttiende eeuw. Chris Woerden doet uitgebreid verslag van deze
wilde periode. De Kerkstraat is één van Mijdrechts oudste straten. In de
achttiende eeuw stond bij de ingang van deze straat de schandpaal. In
deze straat begon Johannes Verweij zijn drukkerij, was jarenlang een
synagoge van de Mijdrechtse joodse gemeenschap in gebruik en stond
de openbare school. Later was een groot deel van deze straat in gebruik
voor biscuitfabriek “De Lindeboom”. Nico van Kreuningen bespreekt deze
straat aan de hand van diverse foto’s.
Kaarten
Rond het midden van de negentiende eeuw gaf het provinciebestuur van
Utrecht de aanzet tot het vervaardigen van een nieuwe kaart van de
provincie. Kees Floor bespreekt de belangrijkste kaarten over ons gebied.
Op basis van de herinneringen van Jan van Egmond aan het woongebied
in zijn jeugd stelde Cock Willers een boekje samen met verhalen over het
leven midden twintigste eeuw.
De selfmade dominee
Zesentwintig portretten uit de negentiende eeuw van de hand van Cees
Houtman. Levensbeschrijvingen van een groep mannen die zich ontwikkelden tot ‘selfmade dominee’. Een van de biografieën gaat over Sander
Bison, die in Vinkeveen woonde en daar werkte als onderwijzer. Ds. BramWillem Aarnoutse vertelt over zijn illustere voorganger. PRO-GEN is een
genealogieprogramma waarvan de eerste versie ruim dertig jaar geleden
door twee vrienden is gemaakt voor eigen gebruik. Intussen is het een uit
de hand gelopen hobby geworden met meer dan 13.000 gebruikers van
het programma in binnen- en buitenland. Johan Mulderij legt uit hoe zijn
geesteskindje in elkaar steekt. Stef Veerhuis onderzocht de rechtszaken
die het gevolg waren van de ruziënde erven van Mw. van Wieringen:
‘onverkwikkelijke ontwikkelingen rond een nalatenschap’. Fons Compier
geeft helder inzicht in de periode van landbouwmechanisatie in de
polder Groot-Mijdrecht en vanuit het RHCVV bieden we een vermakelijk
artikel over strafbare feiten uit de tijd van veldwachters en nachtwakers.
Dit alles aangevuld met ledenberichten vanuit de algemene vergadering
en over de grote tentoonstelling ‘1672 RampZalig’ maken het geheel weer
tot een zeer aantrekkelijke editie.

Foto’s uit het artikel over de Kerkstraat: links de situatie in 1905, rechts in 2022

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.
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het meestal om veel vreugde. Met een
ring wordt symbolisch de liefde
gevierd voor (hopelijk) een hele lange
tijd,” vertelt Koek enthousiast.

Trouwringen showroom in Koek
Juwelier & Goudsmederij
Door Roos Uithol
Mijdrecht - Sinds het begin van dit
jaar is de juwelenwereld en goudsmederij van Koek terug in Mijdrecht. Het
“thuiskomen,” zoals de goudsmid dit
noemt, is iets dat dit hele jaar nog
wordt gevierd met mooie aanbiedingen. Zoals 20% openingskorting
op de trouwringen, een specialisme
van Koek. Onder de huismerk naam
Dora, kan de matchende ring voor
ieder paar worden gevonden in de
grootste collectie van De Ronde
Venen. Deze collectie is te vinden in
een prachtige ‘trouwsuite’ verborgen
in een ruimte achter een dichte deur.
Zo wordt de privacy van klanten
gewaarborgd en kunnen de ringen
rustig worden bekeken en gepast.
Met deskundig advies en vakmanschap van de goudsmid kunnen
unieke ringen op maat worden
gemaakt. De custom-made ringen
collectie Dora kan worden samengesteld van 9, 14 of 18 karaat goud in

elke gewenste kleur, maar kan ook
van materialen als edelstaal, titanium,
zilver of platina worden gemaakt. Ook
goudcarbon behoort tot de mogelijkheden, maar dit materiaal is meer
beperkt. Eenmaal gemaakt kan het
niet meer worden aangepast, zoals je
dit met de andere materialen
opnieuw kunt solderen. De stijl van de
ringen wordt ook gekenmerkt
doordat er meerdere edelsteentjes op
de ring worden geplaatst. Koek schat
in dat hij intussen meer dan 25.000
unieke modellen heeft gemaakt. Het
ouderwetse vakmanswerk zoals
ringen met een gezaagde zetting
maken, kent hij als geen ander en
combineert dit met de nieuwste technieken. “Elke week zijn er weer nieuwe
ringen ontworpen en dat maakt het
werk altijd spannend en leuk! Het vak
van juwelier is dan ook echt een vak
waarbij vele emoties komen kijken.
Soms moet er getroost worden,
bijvoorbeeld rondom het erfstuk van
een familielid. Maar gelukkig draait

Loyale klandizie
Het gevolg van een gevestigde naam
binnen en buiten de gemeente zorgt
voor een loyale klandizie. Dat heeft
Koek niet alleen kunnen waarmaken
door hun bijzondere ringen collectie
van hoge kwaliteit, maar ook door
het leveren van een degelijke service.
Zo kunnen dierbare sieraden
vakkundig worden gerepareerd en
kan er worden vertrouwd op
deskundig advies bij het uitzoeken
van een belangrijke aankoop. Koek:
“Als je binnenkomt gaat er een
wereld van juwelen voor je open.
Onze eigen collectie, occasions en
antiek. En dat allemaal voor een zeer
betaalbare en betrouwbare prijs. Wij
zijn nog echt een vakkundig gespecialiseerde winkel. Er worden hier geen
doorsnee merken verkocht en we zijn
altijd op zoek naar een uniek
aanbod.” Het liefste werkt Koek direct
met klanten, zodat de ringen altijd
persoonlijk naar wens kunnen
worden gemaakt. Toch is de Dora
collectie ook ver buiten de eigen
onderneming te vinden bij verschillende juweliers door het hele land.
Iets dat Koek zelfs ver van huis op
vakanties ziet, als hij landgenoten
treft met een creatie van zijn hand.
Mensen die hij niet persoonlijk heeft
geholpen in zijn eigen winkel. “Ik
raakte op reis een keer aan de praat
met andere vakantiegangers en wat
bleek? Zo’n 90% had toch echt een
Dora ring om de vinger!” lacht de
trotse goudsmid.
Koek Juwelier & Goudsmederij is
gevestigd aan de Dorpsstraat 36 in
Mijdrecht. Voor meer informatie kijk
op www.trouwringenmijdrecht.nl en
www.juwelenmakelaar.nl of bel
0297-289176. Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag van 10.0017.00 uur.

LEZERSPOST
Amateuristisch geknutsel
In de plaatselijke kranten werd eerder gewag gemaakt
van (zoals het er volgens mij letterlijk stond) een informatie en voorlichtingsavond over een nieuw op te
zetten woning-(nieuw)bouwplan in onze Gemeente.
Plannen voor de realisatie van starters - huur of koop
en seniorenwoningen aan welke laatste, gezien de
vergrijzing, het in deze Gemeente gigantisch schort.
Plaats van de informatieverstrekking, tuincentrum De
Huifkar aan de Oosterlandweg. Tijd: van 19:00 tot 20:30
u. Een kwartier voor aanvang togen wij naar de aangegeven plaats. Dachten dan misschien een van de
eersten te zijn en de drukte te ontlopen. Wat er zich
daar vervolgens afspeelde tart elke beschrijving. Het
leek erop of heel Mijdrecht woningzoekende was. Toch
wel een teken aan de wand... Enorm veel voetgangers
en fietsers die het de automobilisten bij het inrijden
van de parkeerplaats van het tuincentrum uitermate
lastig maakten waarbij opgeteld kon worden dat
diverse automobilisten het terrein alweer wilden
verlaten omdat er geen enkel vrij parkeerplekje meer
was. Voetje voor voetje begaf een lange rij belangstellenden zich naar de ingang van het tuincentrum en
verder naar de grote ruimte binnen waar, zoals men
mocht verwachten, de informatie verstrekt zou worden.
Er was bijna geen doorkomen aan. Wat bleek? Op 3
plaatsen was er in die ruimte een “artist impression”
opgehangen welke uit een manshoog bord bestond.
Hierop was de locatie tussen de Oosterlandweg en de
Schattekerkerweg afgebeeld waar men in de toekomst
dacht te gaan bouwen. Écht in the middle of nowhere.
Invullen
Verder was er een tafel waar men een formulier kon
invullen met persoonlijke gegevens en de wens om op

de hoogte gehouden te mogen worden van verdere
ontwikkelingen. Een van de aanwezige woordvoerders
of organisatoren (3 in totaal) werd omringd door een
muur van mensen die een antwoord op hun vragen
wilden hebben, maar antwoorden kwamen er nauwelijks of niet. Hij wist het zelf ook niet en de bedoeling
van deze happening was eigenlijk om uit te zoeken
hoeveel procent van welk type woning er zouden
moeten komen.... Dat had men ook via een enquête in
de krant kunnen doen. De andere voorlichters kon ik in
de enorme drukte niet eens lokaliseren. Deze werd zo
groot en benauwend dat wij besloten (na invullen van
het formulier) ons weer naar de uitgang te begeven.
Nog steeds kwamen er nieuwe belangstellenden aan
die zichtbaar teleurgesteld raakten toen ze te horen
kregen dat er geen enkele folder of ander stukje informatie of documentatie te verkrijgen was. Het Huifkar
terrein verlaten was nog moeilijker dan binnenkomen.
De Oosterlandweg werd over een lengte van een paar
honderd meter aan één zijde gebruikt als parkeerplaats... Vele tientallen auto’s stonden er geparkeerd en
tegemoetkomend verkeer kon nauwelijks passeren.
De gewekte verwachting voor deze avond werd op
geen enkele wijze waargemaakt. En dan nog iets over
de toekomstige bouwlocatie.... In the middle of
nowhere zei ik al! Midden in de polder! Nog verder weg
van bestaande woonkernen, winkels, scholen, openbaar vervoer en andere voorzieningen en ga zo maar
door. Senioren hebben er op die plek helemaal niets te
zoeken. Hoe kom je in de bewoonde wereld als je
slecht ter been bent en niet over eigen vervoer
beschikt? Persoonlijk vind ik het een ondoordacht
geheel. De informatieavond was in één woord zeer
amateuristisch in elkaar geknutseld.
C.N.H. van Dijck

UITZENDSCHEMA
TELEVISIE

Ziggo Abcoude/Baambrugge kanaal 36
andere kernen kanaal 41 en KPN en overige providers kanaal 1368
Lokale tv-programma’s deze week
Hele week vanaf 00.00 uur, herhaling op ieder even uur:
Nieuwsronde
Wekelijks lokaal nieuws- en actualiteitenprogramma met daarin deze
week de volgende lokale onderwerpen: (onder voorbehoud): Leo Hesselmans houdt Mijdrecht schoon – Grote belangstelling plan 750 woningen
naast Wickelhofpark – Slootjesdagen in Wilnis – Repair café Baambrugge
houdt deuren open – De Self Made Dominee
Overige TV-programma’s
Hele week vanaf 01.00 uur, herhaling op ieder oneven uur:
Eiland van Suos praatprogramma van Kim Suos met als gast actrice en
model Sietske van der Bijl - Van Peursem
Maandag t/m zaterdag 10.30/11.30/14.30 en 15.30:
BlijFFit bewegingsprogramma voor senioren
Lekker thuis bewegen o.l.v. Sportcoaches Joke en Jos
In het weekend
Het lokale weerbericht met Mees Weststrate
Kabelkrant
De Kabelkrant loopt tussen de tv-uitzendingen door met daarin
geschreven lokaal nieuws, aankondigingen van activiteiten in de
gemeente en het weerbericht.
RADIO

105.6 FM en internetstream
Dagelijkse reguliere programmering
00.00-07.00 Nacht van De Ronde Venen
07.00-12.00 Ochtendronde
12.00-14.00 Tussen Twaalf en Twee
14.00-18.00 Middag Venen
18.00-00.00 Avond Venen
Lokale Radioprogramma’s deze week:
Woensdag 20.00-22.00 Herrieschoppers
22.00-23.00 Boundless
Donderdag 19.00-21.00 Eindeloos
Vrijdag
19.00-21.00 Echoes
Zaterdag 10.00-12.00 Amigos da Musica
Zondag
10.00-12.00 Zondag met Zorg
12.00-14.00 Amigos da Musica (herhaling)
15.00-17.00 Echoes (herhaling)
Onze tv en radioprogramma’s zijn natuurlijk ook terug te kijken via onze
website www.rtvrondevenen.nl via uitzending gemist en op ons Youtube
kanaal www.youtube.com/user/RTVRondeVenen
Zelf ook radio maken, filmen, interviewen of monteren?
Meewerken in de redactie? Dat kan bij RTV Ronde Venen. Maak eens
een afspraak in onze studio om te kijken en te zien wat er mogelijk is.
e-mailadres: peter@rtvrondevenen.nl

Jubilaressen bij Zonnebloem
Mijdrecht - Tijdens de onlangs
gehouden afdelingsvergadering van
de Zonnebloem afd. Mijdrecht
werden er drie vrijwilligers in het
zonnetje gezet. De drie vrijwilligers,
te weten Enno Steenhuis, Greet
Vermeij en Henny van Houten
ontvingen uit handen van de voorzitter een zilveren speld. Deze speld
wordt uitgereikt als vrijwilligers zich

10 jaar hebben ingezet voor de
Zonnebloem. Natuurlijk ontvingen
de drie vrijwilligers tevens een prachtige bos bloemen. Familieleden van
de jubilarissen waren ook uitgenodigd. Het werk van de Zonnebloem is
het onderhouden van kontakten met
mensen met een fysieke beperking.
Ook organiseert de Zonnebloem
leuke kleinschalige evenementen.
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Nationale Buitenspeeldag 2022
Uithoorn - Op woensdag 8 juni 2022
zou De Nationale Buitenspeeldag 2022
in de wijk Zijdelwaard plaatsvinden.
Omdat het weer op die dag niet veel
goeds voorspelde is die middag helaas
geannuleerd. Maar ‘Uithoorn voor
Elkaar’ liet zich niet uit het veld slaan
en heeft daarom alsnog op vrijdag 10
juni 2022 een ‘Buitenspeeldag light’
georganiseerd voor alle leerlingen van
basisschool De Vuurvogel. Op en rond
het schoolplein waren diverse activiteiten zoals een stormbaan, een voetbalgedeelte en een slackline. De

kinderen konden naar hartenlust
spelen, klimmen, klauteren en plezier
maken. Om de energie weer aan te
vullen heeft Albert Heijn Zijdelwaard
een bijdrage geleverd met een
gezonde traktatie van allerlei soorten
fruit. Dit is na de activiteiten aan alle
leerlingen uitgedeeld. De kinderen,
leerkrachten en vrijwilligers hebben
genoten. En zo is deze ochtend toch
nog tot een groot succes gemaakt!
Geschiedenis Buitenspeeldag
Buitenspelen is superbelangrijk,

maar wordt steeds minder vanzelfsprekend. Daarom organiseren
Jantje Beton & Nickelodeon sinds
1994, elke tweede woensdag in juni,
de Nationale Buitenspeeldag. Dit is
dé middag waarop we vieren wat zo
belangrijk is: buitenspelen! Door het
afsluiten van straten kunnen
kinderen in het hele land met
hartenlust spelen op straat. Lekker
rolschaatsen, skeeleren en fietsen op
de weg, zonder dat je hoeft uit te
kijken voor auto’s. Ondertussen
worden nieuwe sociale contacten
tussen de volwassenen in de wijk
gelegd. Andere resultaten van de
buitenspeeldag zijn dat buurtbewoners bewust worden van hun eigen
verkeersgedrag, dat contacten met
de gemeente verbeteren en mogelijke verkeersknelpunten worden
aangepakt.
Volgend jaar
In de gemeente Uithoorn wordt de
Buitenspeeldag jaarlijks door
‘Uithoorn voor Elkaar’ georganiseerd. Volgend jaar zullen wij weer
een mooie nieuwe locatie kiezen
waar jong en oud een leuke, gezellige en sportieve middag kunnen
beleven.

LEZERSPOST
Watersportactiviteiten
“Sinds januari j.l. ben ik een nieuwe inwoner van de gemeente Uithoorn!
Ik heb geen moment spijt gehad van de overstap. Ik heb hiervoor 42 jaar
in Amsterdam gewoond in een van de drukste wijken. Een vriendin die
hier al langer woonachtig is stelde me al eerder voor hier een leuke
woning te zoeken in deze fraaie gemeente. Nou denkt u misschien; lekker
boeiend allemaal, waarom moet dit in de krant? Dat leg ik u graag uit: De
vriendin waar ik het over heb is een alleenstaande moeder met de zorg
voor 2 kleine kinderen. Ze leeft van een uitkering, en dat is bepaald geen
vetpot. Maar zo zijn er honderden gezinnen, ook in Uithoorn. Ik lees in de
krant van 8 juni een artikel over “gratis watersport activiteiten voor
kinderen” zeilen, surfen, suppen” en nog het een en ander. Maar wél in
bezit van zwemdiploma A. Dat is logisch natuurlijk! Duizenden kinderen
hebben leren zwemmen in zwembad De Otter, maar dat is recent
gesloten wegens een niet meer sluitend te krijgen begroting vanwege de
exorbitant gestegen energieprijzen. Het is een particuliere onderneming,
en de gemeente levert – vooralsnog- geen bijdrage om de exploitatie
rond te krijgen. Dus de stekker is eruit! Kinderen moeten maar op
zwemles in omringende plaatsen. Maar veel ouders hebben geen auto,
geen fiets, en geen geld voor het OV. Dus die kinderen vallen buiten de
boot bij deze leuke activiteiten! Dat kan toch niet? Ze hebben al zo
weinig!
Geacht College; wilt u hier nog eens naar kijken? Of een alternatief
bieden aan deze kinderen? Leren zwemmen is een noodzaak, zeker in
een waterrijk gebied als Uithoorn. Laat deze kinderen straks niet beteuterd op de kade staan! Ik vertrouw graag op de creativiteit van ons
nieuwe College.
Hans Meijer, Zijdelwaard

Bewonderenswaardig burgerschap
HelemaalGroen ondersteunt.
Hiermee wil het Waterschap de
bewustwording omtrent zwerfvuil
helpen vergroten en de hoeveelheid
plastic die in het water terechtkomt
verminderen.

Angelique en HelemaalGroen
Uithoorn - Angelique Derwort (bijna
50) woont met haar gezin sinds een
paar jaar in de nieuwe wijk bij de
Thamerkerk in Uithoorn. Ze werkt als
HR Director bij een grote internationale organisatie. Voor haar werk is ze
veel op reis. Het wonen in een groene
omgeving dichtbij grote steden vindt
ze prettig. Al jaren geleden begon ze
met een dagelijkse wandeling van
tenminste een halfuur, goed voor
lichaam en geest. Al wandelend
ergerde ze zich aan al het zwerfvuil
dat ze zag liggen. Vanaf dat moment
neemt ze twee keer per week een
vuilniszak mee en raapt alles op wat
ziet liggen onder het motto dat alle
beetjes helpen. Angelique vindt het
zoveel fijner om in een schone omgeving te wonen. Ze gebruikt de app
HelemaalGroen sinds een half jaar bij
het opruimen, deze registreert de
route die ze heeft gelopen op een
kaart. Op de website is ze meer te

weten gekomen over het verzamelen
van zwerfvuil. Angelique is gewoon
begonnen met zwerfvuilrapen
zonder contact te zoeken met de
gemeente, ze regelt het zelf en maakt
geen gebruik van de diensten van de
gemeente. De gemeente Uithoorn
stelt gratis opruimmaterialen
beschikbaar zoals een grijper, vuilniszakken, hesjes en handschoenen. Het
verzamelde afval wordt opgehaald na
een melding. Angelique weet dat er
veel mensen in Uithoorn zijn die
zwerfvuil opruimen. Haar wens is dat
nog meer inwoners mee gaan werken
aan een opgeruimde woonomgeving,
te beginnen met het niet op straat
gooien van blikjes, flesjes, verpakkingen en sigarettenpeuken. Veel
mensen weten niet dat erin peuken
plastics en giftige stoffen zitten.
Uithoorn ligt in het beheersgebied
van het Waterschap Amstel,Gooi,
Vecht (AGV) dat de ANBI Stichting

Jong geleerd is oud gedaan
Uithoorn - Dat geldt ook voor de beginselen van
eerste hulp bij ongelukken. Verstandig hulpverlenen bij kleine dagelijkse ongelukjes. Een bewusteloze in stabiele zijligging brengen. Levensreddend handelen bij verslikking, bij een ernstige
bloeding of als iemand niet meer ademt. Weten
hoe alarmnummer 112 werkt en wat je moet
doorgeven bij een melding. Bij Scouting Admiralengroep werd vrijdagavond in het clubhuis aan
de Van Seumerenlaan enthousiast geoefend.

Foto: Bob Berkemeier

Hoe het werkt
HelemaalGroen stimuleert individuele burgers om zwerfafval op te
ruimen en hun inzet zichtbaar te
maken (app.helemaalgroen.nl). Activeer de app wanneer je begint met
een zwerfvuilactie. De afgelegde
route wordt als een groen lijntje
zichtbaar op de kaart. Na een maand
verkleurt het lijntje naar oranje en
twee maanden later is het bruin. Na
opnieuw lopen van dezelfde route
kleurt die weer groen. Door de
huidige -9550- deelnemers wordt de
kaart van Nederland steeds groener.
Het is prettig om je route te zien, die
van deelnemers uit de eigen omgeving en uit de rest van het land.
(www.helemaalgroen.nl).
In 2022 zijn nu al 110.000 kilometers
geregistreerd ontdaan van zwerfvuil
in Nederland. Na ruim drie jaar is
duidelijk dat dit door Jaap de Boer
(Achterhoek) gestarte burgerinitiatief
breed wordt gedragen. Het leuke aan
het initiatief is dat iedereen mee kan
doen; jong, oud, lopend of in een
scootmobiel. Uithoorn telt slechts 3
deelnemers bij ANBI Stichting HelemaalGroen. In de gemeente Berkelland doet meer dan 1% van alle inwoners (465) mee, vorig jaar is daar maar
liefst 23.000 km opgeschoond. Doe jij
ook mee? Zwerfvuil maken is geen
kunst, zwerfvuil opruimen is dat wel.

Een zonnige ochtend aan de Herman de Manlaan. Een blik naar buiten
door het raam van onze woonkamer. Uit onze hoekwoning kijken we uit op
het grote gras- en speelveld naast ’t Startnest. Midden op het gras zie ik
een rijzige gestalte waarin ik van verre dominee Joep Dubbink herken. In
de tang van de door hem gehanteerde knijpstok klemt hij wat slordig op
het speelveld achtergelaten rommel. Die verdwijnt in een eveneens
meegebrachte plastic zak. Achteloos weggegooid zwerfvuil ontsiert helaas
de openbare ruimte op veel plaatsen. Zoals in de buurt van de eet- en
afhaaltenten bij het winkelcentrum. In bermen. Langs straten. Langs
wandelpaden in het park rond De Scheg. Of op de parkeerplaats in het
Libellebos. Fietsend door het dorp heb ik op al die plaatsen vaak dominee
Dubbink, vergezeld door zijn partner, zien wandelen. Steeds voorzien van
knijpstok en geïmproviseerde vuilniszak. Heel wat rommel is op die manier
zonder belasting van de gemeentelijke schatkist opgeruimd. Tijdens deze
dagelijkse wandelingen. Maanden, misschien al jarenlang. In stilte.
Bescheiden zal dominee Dubbink informatie over dit zo nuttige vrijwilligerswerk niet aan de grote klok willen hangen. Dat weet ik wel zeker.
Daarom overwin ik enige schroom om dit stukje te schrijven. Over bewonderenswaardig burgerschap. Laat het toch maar eens gezegd zijn.
Bob Berkemeier, Uithoorn

Zonnebloem maakt er een feestje van
De Kwakel - De uitnodigingen zijn al
twee weken geleden de deur uit
gegaan en wat hebben ze weer zin in
een leuk uitje. Met vijftien gasten en
vier vrijwilligers voor de hand en
spandiensten zijn de afspraken
gemaakt om een bloemstukje te
maken bij Christa Snoek. We spreken
af om het bloemstukje te maken met
de vrijwilligers, zodat Christa met
andere werkzaamheden bezig kan
zijn. Christa doet nergens moeilijk
over als jullie dat willen dan kan dat!
Super dat dit zo geregeld kan worden.
Maar Oh, wat jammer een uur voordat
we moeten vertrekken komt de regen
met bakken uit de lucht. Wat nu?
Schakelen dus, de meeste gasten
komen op de fiets die moeten worden
opgehaald, bellen regelen. Na de

eerste telefoontjes blijkt dat de
gasten ook onderling contact hebben
en afgesproken om met elkaar mee te
rijden. Uiteindelijk gingen nog twee
vrijwilligers op pad om de laatste
gasten op te halen. Al met al mocht
het de pret niet drukken, al snel na
binnenkomst was het een gezelligheid en een gekwek van heb ik jou
daar. Zelfs de gasten die voor het
eerst met de Zonnebloem mee waren
werden als oude bekende begroet en
volledig in de groep opgenomen. Dat
is nou precies waar de Zonnebloem
voor staat, contact maken met elkaar
dat is wat je dag weer goed maakt. Na
een bijzonder gezellige middag, die
dus echt aanvoelde als een feestje
gingen al onze gasten met een
prachtig bloemstuk huiswaarts.
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Meiden van De Fontein
kampioen schoolvoetbal

Fantastische dagen tijdens
CSW Minikamp 2022
Wilnis - Twee jaar mochten ze door
de wel bekende reden geen evenement organiseren, dus ook geen
Minikamp bij CSW. Dit was de aanleiding om de leeftijd van de deelnemers met 2 jaar te verhogen zodat zij
ook een laatste Minikamp konden
beleven. Dit jaar mochten de CSW
jeugdleden van 6 tot 15 jaar met
Hemelvaartsdag en de vrijdag erna
zich weer helemaal uitleven tijdens
CSW Minikamp. Donderdag stonden
174 kinderen om 12 uur vol verwachting voor het hek te wachten om zo
snel mogelijk het beste slaapplekje in
de tenten of kleedkamers te bemachtigen met daarna de opening. Voor
het thema: ‘WK voetbal’ hebben de
teams diverse landen uitgebeeld met
vlaggen, kleding en creativiteit,
waarbij team MO15-2 met ‘Japan’ de
meeste indruk maakte op de jury en
de Originaliteitsprijs heeft
gewonnen. Wat volgde was het voetbalspel 4-tegen-4, waarbij alle
kinderen streden voor een podiumplaats. Rondom het heerlijke eten

gesponsord door Poelier Van
Egmond hadden de oudere kinderen
het Transferspel. De 10 tot 12 jarige
gingen de wijk in voor Jachtseizoen.
Speciaal voor het avondprogramma
was er dit jaar een echte goochelaar
uit de hoge hoed getoverd. De
goochelaar maakte grote indruk op
de kinderen, maar ook op de ouders.
De rest van de avond is er voor de
diverse leeftijdsgroepen een quiz
geregeld. Voor de leeftijdsgroep
13-15 jaar was er in de Willestee een
heus casino opgebouwd waar de
kinderen met nepgeld hun goktalenten konden beproeven. Aansluitend konden de kinderen, onder
begeleiding van DJ Rob van Dijk van
Kingsize, feesten en springen op het
podium. Na een lange nacht met hier
en daar een kussengevecht en
weinig of geen slaap stond om 08.00
uur de eerste groep al weer te
wachten voor een lekker ontbijt
verzorgd door de keukenprinsessen,
waarna alle kinderen startten met
het bij CSW alom bekende Sixentoer-

nooi. De hele ochtend streden de
kinderen om de podiumplekken.
Om de middag door te komen werd
er nog een stevige lunch (lekker
broodje frikandel) naar binnen
gewerkt met daarna voor iedereen
‘mixvoetbal’. Hierbij zit je elke
wedstrijd in een ander team waar je
punten mee kan verdienen. De dag
werd afgesloten met het altijd spannende penalty schieten. De kinderen
hebben twee dagen vol teamspirit
en plezier gehad, gestreden voor de
medailles en bovenal onvergetelijke
herinneringen gemaakt. Alle
kinderen hebben met hun sportiviteit een mooie beker verdiend als
aandenken aan het 32e CSW
Minikamp. Een speciaal moment was
er nog voor drie organisatoren die na
jaren lange inzet afscheid nemen van
CSW Minikamp. Na het uitreiken van
de bekers is er door de kinderen en
leiders een mooie erehaag gemaakt
en is CSW Minikamp feestelijk afgesloten. Alle ouders, kinderen, leiders,
organisatie en CSW bedankt. Het was
fantastisch. Heel veel dank aan alle
mensen die dit geweldige CSW
Minikamp mogelijk hebben
gemaakt.

Gezellige slotdrive in de
Willisstee
De Ronde Venen - In de maand mei
waren een aantal leden van Bridgevereniging De Ronde Venen op
vakantie en konden niet-leden
gratis meespelen op vijf dinsdagavonden in mei. Er hebben aardig
wat gastspelers meegedaan en voor
de clubleden was het leuk om tegen
onbekenden te spelen. Om het bridgeseizoen 2021/2022 af te sluiten
werd er op 31 mei een feestelijke
slotdrive met hapjes en prijzen
georganiseerd in de Willisstee. Het
was een gezellige avond en er werd
enthousiast gebridged door club-

Archery Tag op de Antoniusschool
De Hoef - Afgelopen week hebben
verschillende leerlingen van de Anto-

nius school kennis gemaakt met de
sport Achery Tag. Een kruising tussen

De Ronde Venen - Het is dinsdag 31
mei: het schoolvoetbaltoernooi voor
de meiden groep 5/6. Woensdagmorgen, 11.45 uur. De deelneemsters zijn Zoë, Gwenn, Bernice,
Jeremaia, Dominique en Fenna in
het team. Zes spelers, dat betekent
geen wissels en dat de meiden alles
moeten spelen. Zij zijn Fontein 3 en
spelen in Poule D. Een poule van 4,
dus maar 3 wedstrijden. Eindelijk,
het is zover: 13.15 uur, de eerste
wedstrijd gaat beginnen. Het is even
aftasten want het is voor het eerst
dat de meiden in deze samenstelling
voetballen. Gwenn begint op doel,
de anderen kiezen een plekje op het
veld. De eerste wedstrijd is spannend en eindigt in een krappe 1-0
overwinning. Na een uur pauze de
tweede wedstrijd om 14.30 uur. Na
een paar minuten een ongelukje,
Fenna krijgt een bal in haar gezicht.
Naar de kant, dus dat betekent dat
we met 5 verder moeten. De tegenstander maakt handig gebruik van
de overtalsituatie en scoort de 0-1.
Maar dat laat Fenna zich niet
gebeuren. Met hoofdpijn sprint ze
weer het veld in: ‘We staan achter en
we moeten winnen’. Met superstrijder Fenna er weer bij draaien ze
het helemaal om en winnen uiteindelijk met 4-1. Ze hebben er al twee
gewonnen. Nog een keer winnen en
ze staan in de halve finale. De laatste
poulewedstrijd. Ze komen op 1-0
door een doelpunt van Fenna (met
nog steeds hoofdpijn, wat een doorzettingsvermogen) en 2-0, maar met
nog een paar minuten maakt de
tegenstander de 2-1. Toch nog spannend. Gelukkig blijft het 2-1, mede
dankzij Zoë, onze eigen Stefanie van
der Gragt, die zo’n beetje alle
aanvallen van de tegenstander
eigenhandig afstopt. Ze zijn door
naar de halve finale, wie had dat
gedacht? 16.10 uur, de halve finale

begint. Een spannende pot waarbij
ze achter komen: 0-1. Zijn de meiden
moe? Zullen ze het kunnen
opbrengen om terug te komen? En
ja hoor, ze weten het om te draaien.
Onder aanvoering van Bernice, die
op het middenveld heerst en
continue de tegenstanders weet te
frustreren zodat ze niet meer aan
aanvallen toe komen, scoren ze twee
keer. En dat betekent de finale!
16.30 uur. Het is zover. Het is spannend, Kockenest staat niet voor niks
ook in de finale. Ze zijn een waardige
tegenstander. In de spits staat
Jeremaia. Tijdens de voorgaande
wedstrijden een plaag voor de
verdediging en een ware doelpuntenmachine. Ook in de finale maakt
ze het waar. Na een vloeiende aanval
maakt Jeremaia het koelbloedig af.
Oog in oog met de keeper blijft ze
rustig en schuift ze bal in de hoek:
1-0 voor! Nu nog de druk van Kockenest weerstaan. Gelukkig voor de
Fontijn staat Gwenn op doel, er komt
geen bal door heen. Telkens staat ze
op de goede plek, alle schoten
worden onschadelijk gemaakt. Fijn
voetballen als je weet dat je zo’n
sluitpost op doel hebt staan. En dan
schalt het verlossende woord uit de
speakers: ‘Heren scheidsrechters, het
is tijd!’. Ze hebben gewonnen! Ze zijn
kampioen. De meiden kunnen het
amper geloven. Maar het is echt
waar. Nu op naar de prijsuitreiking
om die welverdiende beker op te
halen. Met vijf overwinningen uit vijf
wedstrijden kun je daar wel van
spreken. Ook de andere teams van
De Fontein, zowel de jongens als de
meisjes, hebben het erg goed
gedaan en veel plezier gehad. Meerdere teams zaten dichtbij de kwartfinale of de halve finale. Heerlijk om te
zien hoeveel plezier alle jongens en
meisjes hebben gehad. Op naar
volgend jaar!

spelers en gasten. Omdat er per
tafel één spel minder werd gespeeld
dan gebruikelijk, was er ook tijd om
met elkaar te praten . De heerlijke
hapjes tussendoor en de prijzen na
afloop maakten het geheel tot een
zeer geslaagde avond. Met een
prachtige score van 61,42%
eindigden Marijke Sommeling en
Wytske van Dijk op de eerste plaats.
Carla Euwe en Lies Buskens werden
tweede met een score van 60,88%.
Een verdienstelijke derde plaats was
voor Rina en Dirk Klinkhamer met
59,88%.

paintball en trefbal, alleen dan met
pijl en boog met een pijl van schuim.
In samenwerking met de gemeente
de Ronde Venen, BSO Zon en de
Antoniusschool, zijn er twee cursusmiddagen om kennis te maken met
deze nog redelijk onbekende sport.
De kinderen kregen onder begeleiding van Floris van de teamsport
service, een kijkje in deze bijzondere
sport. Gewapend met pijl en boog en
een helm hebben zij deelgenomen
aan de workshop. Met op het einde
een spannende wedstrijd tussen de
twee teams om gericht te leren
schieten. Afgelopen woensdag 1 juli
was de tweede mogelijkheid om
deze leuke en spannende sport te
leren kennen op de Antonius school
in de Hoef.

Klaverjassen in De Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 10 juni 2022
is er prijsklaverjassen voor iedereen
in Café De Merel in Vinkeveen. Er
worden vier ronden van zestien
giffies gespeeld en dan worden de
punten bij elkaar opgeteld en is de
winnaar of winnares bekend. Afgelopen vrijdag was Frans v.d. Wijngaard de beste kaarter met 6927
punten. De totale uitslag van deze
avond was: 1. Frans v.d. Wijngaard, 2.
Kees Kooijman en 3. Peter v. Kerkwijk
met 6603 punten. De poedel was

voor Gerard Compier met 5024
punten. De volgende prijsklaverjasavond zal dus zijn op vrijdag 10 juni
2022. We starten om 20.00 uur dus
wees op tijd. Graag om 19.45 uur
aanwezig zijn voor de inschrijving.
Telefoonnummer van Café De Merel
is 0297-263562. Arkenpark Mur 43,
3645 EH Vinkeveen. E-mail: thcw@
xs4all.nl. Hier volgen de data voor de
nieuwe prijsklaverjascompetitie
2021/2022: 10 juni, 24 juni en 8 juli.
Alle data onder voorbehoud .
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Gratis watersporten voor
kinderen bij Michiel de Ruyter
Uithoorn - Het Watersportseizoen is
begonnen en Optimist on Tour is
weer onderweg door heel Nederland!
Van 23 t/m 25 juni meert hét rondreizende watersportevenement van
Nederland aan in Uithoorn! Kinderen
tussen 8 en 12 jaar, met minimaal
zwemdiploma A, kunnen drie dagen
lang naar hartenlust gratis kanovaren,
suppen of zeilen. Daarnaast kunnen
ze als echte water professors proefjes
doen in het Optimist on Tour Waterlaboratorium. Optimist on Tour in
Uithoorn is een initiatief van Stichting
Promotie Uithoorn en de Kwakel
(SPUK), Roei- en Kanovereniging
Michiel de Ruyter en het Watersportverbond. Verschillende klassen van
basisscholen uit Uithoorn doen mee
aan Optimist on Tour. Gidus Buisman,
Initiatiefnemer namens SPUK:
‘Uithoorn ligt pal aan de rivier de
Amstel’. Het water is gezichtsbepalend voor het dorp. De nieuwe haven
en de boulevard, met zijn gezellige
terrassen, vormen het kloppende
hart van het dorp. Met Optimist on
Tour willen wij Uithoorn op zijn best
laten zien en beleven. Daarnaast is
het de ideale locatie om kinderen
kennis te laten maken met de watersport en ze spelenderwijs iets bij te
brengen over water. Kosteloos, zodat
iedereen kan meedoen.’
Basisscholen
Basisschoolkinderen van groep 5 t/m
8 krijgen voorafgaand aan Optimist
on Tour een spreekbeurt in de klas.
Tijdens deze les leren zij alvast iets
over de boot, plank of kano en over
wat je aan moet als je het water op
gaat. Daarnaast leren zij de beginselen van waterbeheer, worden ze
bewust gemaakt van het effect van
plastic in het water, leren zij over
watersporten en werken in een team.
Deze kinderen gaan vervolgens op
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donderdag 23 en vrijdag 24 juni naar
RKV Michiel de Ruyter om de theorie
in praktijk te brengen. Daar krijgen zij
les van instructeurs van het Watersportverbond in zeilen, suppen en
kanovaren!
Na schooltijd inschrijving voor
iedereen!
Na schooltijd, van 15.00 uur tot 18.00
uur, en op zaterdag 25 juni (van 9:3017:30) kunnen alle kinderen uit de
omgeving samen met hun vriendjes
en vriendinnetjes, kosteloos
meedoen aan Optimist on Tour. Het
enige wat nodig is, is een zwemdiploma A. Om zeker te zijn van een
plek kan dat het beste via optimistontour.nl, maar aanmelden op locatie
kan ook. Eerst krijgen kinderen een
theorieles op de kant, om vervolgens
zelf aan het roer te zitten van een
Optimist, in een kano of op een SUP.
Een uur lang plezier op het water
gegarandeerd!
Professor in het Waterlab
In Uithoorn gaat het straks over meer
dan alleen watersporten. In het
waterlaboratorium op de wal veranderen de kinderen in heuse professoren met witte jassen, brillen en
pipetjes om allerlei proefjes met
water te doen. Waarom blijven ijzeren
punaises drijven op het water? En
hoe zuiver je water zodat je het kan
drinken? Naast het watersporten
maken we hiermee kinderen ook
bewust van een duurzame toekomst
en het belang van schoon water.
Inschrijven
Schrijf je van te voren GRATIS in op
onze website, dan ben je zeker van
een plek! Aanmelden ter plekke kan
uiteraard ook. Locatie: RKV Michiel de
Ruyter, Amsteldijk Zuid 253, 1423 BZ,
Uithoorn.

Loting Tour de Kwakel
De Kwakel - Traditioneel is het de
woensdagavond voor de Tour de
France tijd voor de loting van de Tour
de Kwakel. Zo niet dit jaar. Omdat het
Grand Depart in Kopenhagen plaatsvindt, start de Tour een dag eerder
dan gebruikelijk, op vrijdag. Maandag
zal dan direct de eerste rustdag zijn,
waarop de Tourkaravaan zich van
Denemarken naar Frankrijk zal
verplaatsen. Om de Kwakelse Tourdirectie genoeg tijd te geven de loting
door te voeren op de scorelijsten is de
loting een week vervroegd. Tijdens de
loting worden de deelnemers in teams
van vijf verdeeld. De loting kan in
tegenstelling tot vorige jaren weer live
bijgewoond worden, ditmaal op onze
nieuwe locatie Dorphuis de Quakel.
De deelnemers zien elkaar weer voor
’t eerst sinds een jaar of in dit geval
misschien wel drie jaar. Er wordt dus

Habacus Bridge drive in de Quakel
De Kwakel - Wil je ook tijdens de
zomermaanden blijven bridgen? Dat
kan op donderdagavond in “de Quakel”.
Er staat zomers niets op het spel maar
dat betekent niet dat je niet voor het
beste resultaat moet gaan. Voor alle
bridgers die graag onbezorgd willen
bridgen is er (op de donderdagavond)
een zomerse bridge drive in het dorpshuis “de Quakel”. We starten om 19:30
en spelen ongeveer 21 spellen.
Inschrijven kost 6 Euro per paar te
voldoen aan de zaal. Aanmelden via
what’s app naar Hans Selman: 0 654
108 456 of mail leerkomgabridgen@
gmail.com en kijk gerust ook eens op
de website door te zoeken op:
HABACUS . O ja, je kan hier geen meesterpunten mee verdienen. Heb je even
geen vaste bridgepartner en wil je toch
graag komen bridgen dan kan je toch
inschrijven. Wellicht kunnen we je dan
helpen aan een tijdelijke zomer bridgepartner. Samen bridgen is namelijk een

Landelijke Beeballdag bij Thamen groot succes
Uithoorn - Afgelopen zondag was
honk- en softbalvereniging Thamen één
van de locaties die de Landelijke
Beeballdag mocht organiseren, speciaal
voor het 60-jarig jubileum voor de
vereniging. Heel veel enthousiaste
teams uit de regio namen deel en we
hadden natuurlijk geweldig weer. Er
was een poule voor “rookies” waar de
kinderen tussen de 5 en 7 jaar oud zijn
en in een iets kleiner veld mogen spelen
en een “major” poule met kinderen van
gemiddeld 7 tot 9 jaar oud die ook met
9 tot 12 kinderen in het veld staan.
Beeball is een flitsend spel waarbij de
kinderen veel balcontact hebben door
het gooien, vangen en slaan. Het
enthousiasme van de kinderen was
groot tijdens de wedstrijden en er
werden heel veel mooie acties gemaakt

en zelfs een aantal homeruns geslagen.
Naast de wedstrijden was er een springkussen, de mogelijkheid om je te

veel bijgepraat, maar ook vooruitgekeken op de komende Tour de France.
De ploegnamen zijn dit jaar bekende
Kwakelse bijnamen. Dirk Plasmeijer
stelde een lijst samen met namen als
De Kipka’s, De Kniebeugels en De
Korenwolven. Grote vraag is of de
ploeg De Petjes haar naam eer aan
kan doen door er met de gele petten
voor de beste ploeg vandoor te gaan.
Voor de duidelijkheid, de loting vindt
woensdag 22 juni om 20:00 uur plaats.
De vergunning van het Dorpshuis
staat het betalen van steekpenningen
aan de directie voor beïnvloeding van
de loting niet toe. Dat kopman Jan
van Alen zijn team zorgvuldig samen
stelt valt door ons echter niet uit te
sluiten. Om de kans hierop tot een
minimum te beperken, zou het goed
zijn als er zo veel mogelijk deelnemers
een oogje in het zeil komen houden.

schminken en er was een hele spelletjes
route waar ook weer prijsjes te
verdienen waren en kon er lekker

leuk tijdverdrijf. Als stichting brengen
we clubbridgers en thuisbridgers
samen door een zomerse scoringsmethode te introduceren die je bewust
maakt van het verschil tussen Deelscores, Manches, ”One down is good
bridge”, Strafdoublet en Slem. Dus
gewoon bieden, spelen en tellen maar
dan overvolgens op een oorspronkelijke wijze scoren. Je kan zo ook makkelijk de scores bijhouden bijvoorbeeld
als je thuis gaat bridgen. De eerste
Quakelse zomerbridge is inmiddels al
gespeeld en door het omschakelen op
“habacus”punten is de volgende
uitslag ontstaan. Jan&Wilco waren de
toppers met een score van 30 Habacus
punten (met een gemiddelde van 1,7
punten per spel), op de voet gevolgd
door Ellen&Marieke met 28 (gemiddeld
1,6) en goede derde plaats voor
Ans&Dies met 27 (gemiddeld 1,5 ). Op
de hele avond werd er gemiddeld 1,2
punten per spel genoteerd.

worden gegeten en gedronken. Rond
vier uur was de prijsuitreiking en ging
elk team met een beker naar huis en
voor alle kinderen was er een vaantje en
een klein presentje.

Uithoorn - Bridgeclub Hartenvrouw-heer uit Uithoorn heeft
eind april de laatste speelmiddag
van het seizoen feestelijk afgesloten. Het was weer een
bewogen seizoen waarin ze weer
niet alle dinsdagmiddagen
konden spelen. Ze gaan ervan uit
dat ze in september 2022 weer
kunnen starten in de nieuwe
Scheg. Daar hebben ze al een
kijkje mogen nemen en het
wordt prachtig. Tijdens hun
verblijf in het Buurtnest wilden
we geen nieuwe leden omdat de
ruimte beperkt was. In de Scheg
beschikken ze weer over
voldoende ruimte om met meer
mensen te kunnen spelen. 40 Jaar
geleden begon Hartenvrouw als
niet-roken dames bridgeclub op
dinsdagmiddag. Die middag is
nog als vanouds, roken tijdens
het bridgen mag natuurlijk al
lang niet meer. En dat damesclub
daar willen ze wel van af. Zij
vieren in het seizoen 2022-2023
hun 40 jarig bestaan en dat gaat
gepaard met feestelijkheden.
Lijkt het u leuk om dit mee te
vieren en van 1 september tot 1
mei te bridgen op dinsdagmiddag van 13:00-16:30u bij deze
gezellige club? Dames en heren
zijn van harte welkom. Stuur een
email naar Hartenvrouw2015@
gmail.com of bel 0640237499.
JOKE EN INEKE OP DREEF BIJ
ZOMERBRIDGE DE LEGMEER.

Uithoorn - Voor de tweede keer
in successie streken Joke van
Koert & Ineke van der Lee de
winst op in de A- lijn. Nu met een
percentage van maar liefst
66,15%, waarmee ze een ieder ver
achter zich lieten. De tweede plek
werd gedeeld door Agnes Kroes
& Ankie Bots en Nel & Adriaan
Koeleman die, met 56,77% voor
beiden, bijna 10 procent moesten
toegeven. Gerda Schavemaker &
Jaap Kenter hielden de eer van de
thuisclub nog enigszins hoog als
vierde doorkomende met 54,69%
en dat ging ook op voor Jan
Egbers & Ben Remmers die op
51,56% eindigden. Ook in de Blijn succes voor nieuwe gezichten.
Marja Baudert & Henny Vonk
hielden met 58,33% de autochtoonse speelsters Joyce Udema &
Marja Hartman op gelijke hoogte
en vielen zo ook in de prijzen.
Joke & Anton de Wit tikten met
54,17% aan als derde paar,
gevolgd door An Greven & Gijs de
Ruiter die met 53,13% vierde
werden. Ria Verkerk had zich
verzekerd van de steun van
Anneke Karlas en dat betaalde
zich uit als vijfde met 51,56%. De
moraal van dit verhaal: Thuisvoordeel speelt geen rol, waag gerust
uw kans op regionale roem en
een geslaagde bridgeavond.
Bridgeclub De Legmeer organiseert hiervoor elke woensdagavond vanaf 19.45 uur tot en met
31 augustus het Zomerbridge.
Aanmelden kan per e-mail:
gerdaschavemaker@live.nl, per
telefoon 06-83371540 of tot 19.30
uur in de zaal van het Buurtnest
Arthur van Schendellaan 59 in
Uithoorn.
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CSW Junior Sixen geslaagd
evenement
Wilnis - Afgelopen zaterdag was het
dan zover. Danilo Habekotté 2e jaars
student aan het ROC Midden Nederland Sport & Bewegen in Utrecht had
de schoolopdracht om voor minimaal
50 personen een evenement te organiseren. De 4 jarige opleiding Sport &
Bewegen doet Danilo momenteel
versneld in 3 jaar. Na deze opleiding

krijgt hij zijn Niveau 4 diploma als
Sport & Bewegingscoördinator. In
overleg met CSW stelde Danilo voor
om een Junior Sixen toernooi te organiseren voor CSW jongens in de leeftijdsgroep tussen de JO9 en JO12.
Circa 70 enthousiaste CSW’ers en hun
teamcoaches hadden een spectaculaire ochtend want bij voorhand was

niet in te schatten wie de uiteindelijke
winnaar zou worden. De CSW Junior
Sixen Cup 2022 ging uiteindelijk naar
het team met de meeste punten(zie
foto). Deze 1e editie van het CSW
Junior Sixen toernooi gaat in de
boeken als een complete zaterdagochtend waarin team voetbal met spelers
in verschillende leeftijden centraal
stond. Tijdens de prijsuitreiking aan
het slot van de ochtend maakte Danilo
bekend dat het organiseren hem zo
goed bevallen was dat hij beloofde het
volgend jaar weer te organiseren.
Terugkijkend op deze eerste editie
CSW Junior Sixen 2022 kunnen we
stellen dat Danilo zijn organisatorisch
talent en kennis vanuit zijn Sport &
Bewegen opleiding met passie en
kennis van zaken heeft volbracht. Jaargang 38 van het CSW Sixen Toernooi
voor senioren staat zaterdag 25 juni
op de voetbalagenda van CSW. Jaarlijks voetbal seizoensafsluiting in
optima forma. De inschrijving is inmiddels gestopt. Vol is vol. Uitgangspunt:
meedoen belangrijker dan winnen.
Sportiviteit en gezelligheid wederom
troef aan de dijk in Wilnis.

Jeugd UWTC heeft mooie
ervaring op het NK
Uithoorn - Zaterdag 11 juni is het NK
jeugdwielrennen verreden in
Nijverdal. Vier UWTC jeugdleden
hadden zich tijdens de voorwedstrijden weten te plaatsen voor het
NK. Tristan Planken (jongens cat 2),
Jytte Timmermans en Mirthe Mons
(meisjes cat 6) en Floris Fransen
(jongens cat 6). Jytte en Mirthe
gingen samen van start bij de meisjes
categorie 6. De start volgorde werd
bepaald door loting, die voor Jytte
goed uitpakte, want ze mocht op de
eerste rij plaatsnemen. Bij de start
was Jytte als eerste weg. Mirthe was
enorm zenuwachtig, want dit was
haar eerste NK en ze had ook nog
nooit in een meidenpeloton gereden.
Maar dankzij de goede trainen van de
afgelopen weken reed ze boven haar
eigen verwachting. De ene na de
andere renster werd eraf gereden
maar Mirthe en Jytte bleven keurig in
de voorste groep waar uiteindelijk
nog 18 van de 35 meiden in overbleven. Mirthe bleek goed te kunnen
klimmen en won steeds een paar
plekjes in de pittige klim, die maar
liefst 15 keer genomen moest
worden. In de laatste ronde was er
een valpartij waardoor het peloton
even uit elkaar viel. Mirthe en Jytte
reden het gat weer dicht en in de
eindsprint kwam Jytte kwam als 7de
over de streep en Mirthe wist een
keurige 9e plaats te behalen. Beide
dames waren supertrots op hun
optreden en uitslag. Tristan werd 23e
en Floris 72e.

Veteranen
Zondag 12 juni waren de UWTC
renners Leen Blom, Louis Oude Elferink, John Tromp, Gerard de Veer,
René Wiebes en Guus Zantingh sterk
vertegenwoordigd bij veteranen
wedstrijden in Rotterdam. Bij de 60+
was het vanaf de start een levendige
koers, vooral Gerard probeerde te
ontsnappen, maar hij kreeg niet de
ruimte. Het draaide uiteindelijk op
een massaspurt uit en deze werd nipt
gewonnen door Rinus Cerfontaine
uit Amsterdam voor John en deze
behaalde hiermee een mooie podiumplaats, derde werd Bianca van den
Hoek uit Bussum en zij was hiermee
de eerste dame. Louis Oude Elferink
finishte als 4e, René als 7e en Gerard
kwam als 11e over de eindstreep. In
de wedstrijd voor de 70+ ontstond
na 6 ronden al een kopgroep van vier
renners en deze bouwde een ruime
voorsprong op. De wedstrijd werd
gewonnen door Arie Blomberg uit
Kedichem voor Hans van Bavel uit
Sint Anthonis en derde werd Willem
van Koetsveld uit Zeist. Guus kwam
als 5e over de eindstreep en Leen als
9e.
Gravelen in Zandvoort
Zaterdag 11 juni reden Bas de Bruin
en Bart de Veer een gravel wedstrijd
in Zandvoort. Dit was de eerste
wedstrijd van de NL gravel series.
Vorig jaar was er de allereerste gravel
wedstrijd in Nederland en direct om
de Nederlandse titel. Na een evalu-

Zwarte banden voor Judoschool Blaauw

atie tussen de KNWU en de organisatie van het NK was de uitkomst
unaniem: het zou mooi zijn om dit
een vervolg te geven. Het resultaat:
de NL gravel series. Een serie van 5
wedstrijden. In Zandvoort was de
start op het formule 1 circuit en
rondom het circuit lag een parcours
van ongeveer 8.5 km. 3 uur koersen
stond er voor de 100 deelnemers op
het programma. Bas had een super
start en ging als eerste het veld in.
Bas en Bart zaten beide vanaf het
begin voor in het veld. Bas moest als
eerste lossen uit de kopgroep maar
reed verder een solide race. En ook
Bart moest later de koplopers laten
gaan en heeft ongeveer 1 uur en 40
minuten solo gereden. Voor Bart een
8e plaats en Bas rolde als 13e over de
finishstreep.
Mooie prestatie van Lorena in
Londen
Afgelopen week heeft UWTC lid
Lorena Wiebes een mooie prestatie
neergezet samen met haar team van
DSM. In de Women’s tour wist Lorena
maar liefst 3 etappes te winnen.

Regio - Onlangs zijn er weer zwartebandsexamens geweest bij de Judobond
Nederland, en Judoschool Blaauw heeft
daar ook aan deelgenomen. Kandidaten
moeten voor een jury een kata lopen
(een voorgeschreven serie worpen), en
staand en op de grond allerlei technieken
laten zien. Na veel trainen zijn uiteindelijk
5 kandidaten geslaagd! Tom, Arnoud,
Alec, Hidde en Wouter: Gefeliciteerd! Ook
geïnteresseerd in de mooie judosport?
Judoschool Blaauw geeft lessen in
Uithoorn en Mijdrecht aan alle leeftijden
vanaf 4 jaar. Kijk voor meer informatie op
www.judoschoolblaauw.nl.

Doortrappen, veiliger fietsen,
groot succes
De Ronde Venen - Er hadden zich
bijna 100 zestigplussers aangemeld
voor de Doortrappen fiets 3-daagse in
De Ronde Venen. Een fiets 3-daagse
met iedere dag een mooie route vanaf
een ander vertrekpunt, maar ook met
een veiligheidstintje. Het wordt steeds
drukker op de fietspaden en het
verkeer wordt ook steeds meer divers.
Tegelijkertijd vinden er ook lichamelijke veranderingen plaats wanneer je
wat ouder wordt. Dit kan leiden tot
wat onzekerheid zelfs onveiligheid op
de fiets. Bij Het Fietshuys Abcoude
werden de fietsen van de deelnemers
niet alleen gecheckt men kreeg ook
gratis een luxe spiegel gemonteerd.
“Toch wel handig als je kunt zien wat
er achter je gebeurd”, was een van de
reacties van de fietsers. De tweede dag
was er een uitgebreide presentatie
over valpreventie. Wat kun je
aanpassen, aan je fiets en aan je
gedrag, om stevig op de pedalen te
blijven! Vele praktische tips werden
(ook onderling) gegeven. Met name

wel of geen helm dragen was een
mooi discussiepunt. Met een lekker
lunchpakketje van de Willisstee ging
men op stap.
Fietsfit
Hoe fit ben je eigenlijk en hoe fit moet
je zijn om veilig te fietsen. Denk
daarbij aan kracht, uithoudingsvermogen, maar ook aan reactievermogen. Tijdens de fietsgym op de
derde dag werden de deelnemers daar
van bewust gemaakt. “Ken je eigen
kunnen!”’, was het devies van de fietsdocent. De supermarkt Hoogvliet had
voor flesjes water, fruit en broodje
gezorgd voor onderweg. Met deze dag
werd de fiets 3-daagse succesvol afgesloten. Nog even ter info: als je dan
echt niet meer zelf kunt fietsen dan
kun je altijd nog vragen of iemand je
fietsmaatje wil worden. In de Ronde
Venen zijn inmiddels twee duofietsen
waarmee je op stap kunt. Maatjes en
gasten kunnen zich daarvoor
aanmelden bij www.fietsmaatjesdrv.nl.

Legmeervogels doen een stapje
terug
Uithoorn - Legmeervogels is er niet
in geslaagd om zich te handhaven in
de 1ste klasse van het zondagvoetbal. Dit wil dan ook zeggen dat
Legmeervogels volgend seizoen zal
uitkomen in de 2e klasse A . In deze
klasse spelen op dit moment o a de
FC Aalsmeer, SV Zandvoord, SV
Marken en DVVA. Zeg maar de noord
Hollandse kant . Of in de 2e klasse B
met o a CSW, IJFC, vv Maarssen de zg
Utrechtse kant. Je kunt een voorkeur
kenbaar maken als vereniging maar
je kunt het ook gewoon afwachten.
Voorkeur uitspreken wil zeer zeker
niet zeggen dat dit ook door de
KNVB zal worden gehonoreerd In de
nacompetitie trof Legmeervogels
Theole uit de stad van ons aller Flipje.
Legmeervogels maakten een goede
start. Was veel aan de en gelijk ook
gevaarlijk. Dit resulteerde als snel in
een treffer van Legmeervogels. Een
vrije trap genomen door Derk Streefkerk werd door Mitchell Verschut op
een fraai manier in het doel gekopt
en verscheen de 1-0 voorsprong op
het scorebord. Het is lang, heel lang
geleden dat Legmeervogels op een
snelle voorsprong komt . Daarna
blijft Legmeervogels de betere ploeg
maar ook in dit duel komt sterk naar
voren dat Legmeervogels een
probleem heeft met de score. Als je
zelf niet weet te score dan doet de
tegenstander dit vaak wel. Zo ook nu
in de36ste minuut komt Theole op
gelijke hoogte. De 1-1- wordt ook de
ruststand. In de tweede helft krijgen
beide ploeg de mogelijkheid om op
voorsprong te komen maar wordt er

niet gescoord en wordt er twee maal
15 minuten verlengd. Als heel snel in
de verlening gaat het niet goed. Uit
een corner komt Theole op een 1-2
voorsprong en als het dan ook nog
1-3 wordt is de strijd gestreden;
Legmeervogels gedegradeerd en
Theole gaat door in de strijd om
promotie naar de 1ste klasse. Daarin
ontmoet Theole aanstaande
donderdag in Tiel IVV. Het duel
Legmeervogels tegen Theole was
vooral in de verlening een duel van
de jongens tegen de mannen. En
dan zie je toch wel dat er voldoende
talent zit bij Legmeervogels maar dat
Theole toch fysiek sterker is dan de
thuisclub en daardoor veelvuldig het
persoonlijke duel weet te winnen. De
nieuwe trainer Alain Hijman geassisteerd door Edwin Bakker en Jeroen
Westra krijgen de mooie tak het
jeugdige Legmeervogels om te
vormen toch een team dat mee kan
gaan doen om de bovenste plaatsen
in de 2e klasse. Dit doen zij dan
samen met de leiders Sjaak vd Tol en
Harry Talsma. Als ass. scheidsrechter
gaat net als afgelopen seizoen Rene
vd Nolk van Gogh fungeren. Over
een goed week begint Legmeervogels al met de voorbereiding van het
aankomend seizoen. De eerste
wedstrijden staan ook al vast.
Zaterdag 13 augustus thuis tegen
VV Maarssen. Aanvang 14.30 uur
Zaterdag 20 augustus thuis tegen
FC Breukelen. Aanvang 14.30 uur
Zaterdag 27 augustus thuis tegen
FC De Bilt. Aanvang 14.30 uur
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Dames en Heren senioren
Basketbal kampioen
Mijdrecht - Dit jaar was een bijzonder
jaar. Dat kan iedereen beamen. In de
competitie van de amateurclubs was
dat niet anders. Veel wedstrijden
konden niet doorgaan: de lockdown
of te veel zieke spelers zorgden

ervoor dat de wedstrijden werden
uitgesteld. Dat hebben ze ook
gemerkt bij de dames van Argon. Aan
het einde van het seizoen werden er
soms wel drie wedstrijden in de week
gespeeld en veel trainingsavonden

Zeer zwak CSW kansloos bij
Waterwijk
Wilnis - Voor CSW is het seizoen ten
einde. De ploeg uit Wilnis wist zich
niet te plaatsen voor de volgende
ronde van de nacompetitie door een
kansloze nederlaag tegen Waterwijk
uit Almere. De beginfase van de
wedstrijd viel nog wel mee aan de
kant van CSW. De ploeg was het
meest dreigend maar grote kansen
wist het zich niet te creëren. Achterin
kwam de ploeg ook niet in grote
problemen want ook Waterwijk, dat
voornamelijk de lange bal hanteerde,
bakte er ook niet veel van. Vooral aan

CSW-zijde was deze eerste helft van
een bedroevend niveau. De ploeg
leed heel veel balverlies en was
nauwelijks in staat om een fatsoenlijke aanval op te bouwen. Tegen het
einde van de eerste helft was het
Waterwijk dat de leiding nam. Een
ongelukkige botsing binnen de
zestienmeter werd door de scheidsrechter bestraft met een strafschop
die vervolgens onhoudbaar werd
binnengeschoten. Na rust een iets
beter CSW met veel balbezit maar de
ploeg was deze middag niet in staat

moesten worden ingeruild om een
wedstrijd te spelen. Maar voor de
dames was dit het dubbel en dwars
waard! Het damesteam heeft het
kampioenschap binnen weten te
slepen. Met 19 wedstrijden gespeeld
en 36 punten stonden de dames ruim
bovenaan! De laatste wedstrijd was
na een nederlaag van de nummer 2
geen beslissende wedstrijd meer,
maar dat mocht de pret niet drukken.
Met een gevulde tribune en toch
gezonde spanning heeft Argon ruim
weten te winnen van Punch uit Delft
met 63-36. Dit zelfde geldt voor het
herenteam. Met 18 gewonnen en 1
verloren wedstrijd zijn de heren van
Argon ook kampioen geworden. Met
nog drie wedstrijden te gaan wisten
de heren na de wedstrijd van 6 mei al
dat ze kampioen waren nadat ze
overtuigend hadden gewonnen met
99-65 van Break Stars uit Baarn. Na de
huldiging werd het kampioenschap
nog uitbundig gevierd in sportcafé
CENS.

om het Waterwijk maar enigszins
moeilijk te maken. Waterwijk leunde
achterover en speelde lekker op de
counter. Na 77 minuten spelen
gooide Waterwijk de wedstrijd definitief in het slot. Alleen voor doelman
Gok faalde de spits van Waterwijk
niet en liet de 2-0 aantekenen. CSW
probeerde met lange ballen nog iets
te forceren maar de doelman van
Waterwijk was niet te passeren. Ook
bij een prima inzet van Jordy de
Groot kon hij de bal net uit zijn doel
tikken. CSW kon vervolgens geen
potten meer breken en is dus na 1
wedstrijd reeds uitgeschakeld in de
strijd om promotie naar de eerste
klasse.

Veenland turnsters presteren
uitstekend
De Ronde Venen - Zaterdag
moesten ze weer naar Amersfoort
voor de tweede voorronde voor de
turnsters van de middenbouw. Voor
Veenland turnde Aster, Vera en
Helena. Ze begonnen op hun favoriete toestel de brug. Helena had een
blaar op haar hand maar turnde een
prima oefening. Ook Aster en Vera
deden het uitstekend. Op naar de
balk. Met in turnen lukte het niet zo
veel wiebels maar Helena en Aster
deden het uitstekend en werden hier
eerste en tweede. Vera moest helaas
de balk verlaten na de koprol. Op
naar de vloer, ook hier met in turnen

leken de zenuwen de overhand te
nemen maar gelukkig tijdens de
wedstrijd ging het uitstekend. Vera
werd 1ste, Helena 2de en Aster
derde. Wat een prestatie. Dan naar
het laatste toestel de sprong. Aster
ging vandaag voor de salto en dit
was een goede keuze . met een
mooie derde plaats op sprong kwam
ze uiteindelijk op het hoogste plekje
op het podium uit . Een mooie
gouden medaille voor haar. Helena
sprong dit keer ook weer een salto
en ook deze was huizenhoog en
Helena maakte daarmee een sprong
in het klassement en zij kreeg dan

ook een zilveren medaille. Vera
sprong een super zweefrol en ze
werd beloond met een 9,3 voor de
uitvoering. Daardoor maakte zij ook
een sprong in de einduitslag en werd
ze keurig vierde. Voor haar een
bronzen medaille.

De Vinken E1 viert kampioenschap
De Ronde Venen - Na een tweede
plek in de zaalcompetitie had de E1
van korfbalvereniging De Vinken een
missie: het kampioenschap in de voorjaarscompetitie op het veld wél
binnenhalen. Met succes! Afgelopen
zaterdag werd de nummer twee,
Huizen E1, met 18-4 verslagen.
Hoewel de competitie nog niet ten
einde is hebben Sanne Kroon, Mike
van der Linden, Stan Kooijman, Kjeld
van Dasler en trainer/coach Arjan
Kroon het kampioenschap op zak. Op
voorhand werd er wel met een beetje
spanning uitgekeken naar de thuiswedstrijd tegen Huizen E1. In de zaal
wist Huizen twee keer te winnen van
De Vinken. Maar, in de veldcompetitie

zijn de kaarten anders geschud. De
Vinken E1, gesponsord door Jumbo,
won alle wedstrijden met ruime cijfers,
waaronder ook de uitwedstrijd tegen
Huizen. Ondanks dat, moet de
wedstrijd toch altijd eerst nog maar
weer gespeeld worden. De eerste tien
minuten liep de stand nog redelijk
gelijk op, daarna nam De Vinken geleidelijk meer afstand. In de rust was de
voorsprong 7-2. In de tweede helft
kwam de doelpuntenmachine van De
Vinken flink op stoom wat resulteerde
in een prachtige eindstand van 18-4.
Een mooi kampioenschap, waarbij in 5
wedstrijden al 85 doelpunten werden
gescoord. Voor de winnaars waren er
bloemen, medailles en ijsjes.

Golfclub Veldzijde clubkampioenschappen Matchplay
De Ronde Venen – Vorige week
werden op Golfpark Wilnis de clubkampioenschappen Matchplay
gespeeld op de 18-holes baan. Dit
jaar organiseerde Golfclub Veldzijde
voor het eerst ook clubkampioenschappen Matchplay voor spelers
met een handicap van 22 en hoger.
Afgelopen weekend werden dan ook
veel wedstrijden gespeeld, met als
sluitstuk vier finales en troostfinales
om de derde en vierde plaats. Bij de
dames wist Joke Schiphorst haar titel
te prolongeren door in een spannende wedstrijd op de laatste hole te
winnen van Monique Suters. Joke is
hiermee voor de 7e keer clubkampioene Matchplay. Joke Delfos
eindigde als derde. Michiel van der
Vaart schreef de titel clubkampioen

op zijn naam door winst in de finale
tegen Joris van Alphen. Bij de strijd
om de derde en vierde plaats was de
winst voor Piet Persoon. In handicapcategorie 22.0 tot 36.0 bij de dames
is de eerste plaats voor Adrianca
Mens. Merel Koek werd tweede,
Ineke Hofhuizen derde. Marc Jordan
wist de finale in deze categorie te
winnen van Peter Tijssen. De derde
plaats is voor Ruud Woudstra. Uitslag
categorie tot handicap 22.0: Heren:
1. Michiel van der Vaart, 2. Joris van
Alphen, 3. Piet Persoon. Dames: 1.
Joke Schiphorst, 2. Monique Suters,
3. Joke Delfos. Uitslag categorie
handicap 22.0 tot 36.0: Heren: 1. Marc
Jordan, 2. Peter Tijssen, 3. Ruud
Woudstra. Dames: 1. Adrianca Mens,
2. Merel Koek, 3. Ineke Hofhuizen.

Blije finalisten clubkampioenschappen Matchplay 2022 bij Golfclub Veldzijde.

Dubbel succes Hertha in de zaal
Vinkeveren - Hertha zaalvoetbal
heeft een bijzonder jaar achter de
rug. Al jaren speelt Hertha Zaal 1 op
een hoog niveau. Na een eerder
kampioenschap en het winnnen van
de beker aast de ploeg op verdere
promotie en dat is dit jaar gelukt.
Hertha zaal 1 is gepromoveerd vanuit
de hoofdklasse naar de topklasse, het
derde hoogste niveau in Nederland.
Van de 22 gespeelde wedstrijden
werden er maar lieft 16 gewonnen
en 2 gelijk gespeeld. Kampioen UVV
behaalde slechts 3 punten meer,
maar het doelsaldo van Hertha was
veelzeggend met 138 voor
gescoorde doelpunten en 61 doelpunten tegen. Het minste van alle 12
teams is de hoofdklasse. Aanvoerder
en keeper Nabil Bardan is bijzonder
trots op zijn team. “Wij timmeren aan
jaren aan de weg en spelen op een
bijzonder hoog niveau. Hoogtepunt
was natuurlijk het winnen van de
beker een aantal jaren geleden.
Jammer dat Corona het vorige
seizoen roet in het eten gooide, maar
dit jaar gingen we er volledig voor.
Dit team verdient spelen in de

topklasse. Ik ben zeer benieuwd hoe
wij het volgend seizoen gaan doen.
Wij spelen al jaren samen en zijn een
hecht team van vrienden buiten het
veld en opgeven doen wij nooit. Ik
zou zeggen kom volgend jaar
genieten van spectaculair voetbal
van het hoogst spelende zaalvoetbal
in de regio”.
Hertha 2
Ook Hertha zaalvoetbal 2 kende een
uitstekend jaar. Pas een aantal jaren
geleden gestart moesten de jonge
spelers even wennen, maar dit jaar
gingen ze helemaal los. Overtuigend
werd Hertha kampioen in de derde
klasse. 18 van de 22 wedstrijden
werden gewonnen met ook een
geweldig doelsaldo van 147 voor
gescoorde doelpunten. Coach Nabil
Bardan is zeer enthousiast over dit
team. Ze hebben een geweldige
team spirit en staan volgend jaar
voor een mooie uitdaging in de
tweede klasse. Dit team kan nog
verder groeien, want ze zijn nog heel
jong. Op de foto het kampioensteam
van Hertha zaal 2
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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 nieuwsfeiten 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 kunnen 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 waarbij 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.

kers). Deze woningen zijn van hout
gebouwd. Ze zijn duurzaam en
betaalbaar.

Plannen liggen klaar voor snelle bouw 200 starterswoningen

Komen er starterswoningen achter
het zwembad in Mijdrecht?
Stichting Inwoners Voor Inwoners (IVI) stelt zich ten doel inwoners meer
te betrekken bij belangrijke ontwikkelingen en besluiten in hun directe
omgeving. Het is daarom in de wooncrisis waarin we ons bevinden
logisch dat IVI zich inzet voor starters op de woningmarkt in De Ronde
Venen.
JIJ&Wonen wil dat IVI als neutrale
partij binnen de gemeenschap in De
Ronde Venen een bemiddelende rol
inneemt en de partijen wat dichter
bijelkaar kan brengen. IVI vindt dit
een uitdaging en ook belangrijk voor
de starters die al jarenlang op een
woning zitten te wachten om de
volgende stap in hun leven te
kunnen maken. Natuurlijk moet het
belang van de lokale ondernemers
niet uit het oog worden verloren.
Ook moet de nieuwe wethouder nog
in dit dossier groeien. Daarom wil IVI
graag de dialoog met verschillende
belanghebbende organiseren om
uiteindelijk snel tot een compromis
te komen naar ieders tevredenheid.
Samen komen we verder!
IVI is een betrouwbare, onafhankelijke en neutrale stichting
Tom Verlaan van JIJ&Wonen wil de
parallellen die hij ziet met IVI graag
onderstrepen. JIJ&Wonen ziet IVI als
een belangrijke partij in De Ronde
Venen die zonder lobby het beste
voor de gemeenschap wil. Zij staan
er onafhankelijk in en laten de
belangen van alle belanghebbende
even zwaar meewegen. JIJ&Wonen
ondersteunt de ontwikkeling van IVI
dan ook van harte en ziet IVI als
betrouwbare partner die geen enkel

ander belang heeft dan het welzijn
van alle betrokkenen in De Ronde
Venen. Dat is best uniek want vaak
zijn er allerlei belangen bij partijen.
Snel betaalbare duurzame
woningen
Eigen inwoners op korte termijn,
duurzame en betaalbare woningen
aanbieden in de Ronde Venen dat
zou toch prachtig zijn. Daar moeten
we samen toch voor gaan! Het is best
raar dat we in het overgeorganiseerde Nederland niet in staat zijn
om betaalbare en duurzame
woningen snel te ontwikkelen. Of is
het eigenlijk wel logisch als we kijken
wat de belangen zijn bij de verschillende stakeholders. Gemeenten laten
dit over aan de woningcorporatie of
de commerciële ontwikkelaars. De
corporaties zijn intensief bezig met
vooral het verduurzamen van hun
vaak verouderde woningen en voor
de commerciële ontwikkelaars zijn
deze woningen geen standaard
onderdeel van hun verdienmodel. En
wie komt er dan op voor de woningzoekende die een betaalbare woning
zoekt?
Betaalbare woningen lokaal
realiseren
Daarom hebben we JIJ&Wonen

ontwikkeld, zegt Tom Verlaan.
JIJ&Wonen is een non profit organisatie die duurzame en betaalbare
woningen lokaal realiseert. We
hebben een sociale insteek. In de
Ronde Venen hebben we daarom in
een vroeg stadium van onze plannen
al contact gezocht met IVI. Het leek
ons goed om inwoners zo goed
mogelijk bij de projecten te
betrekken en ook het lokale karakter
te helpen borgen.
Stichting is eigenaar
JIJ&Wonen richt per gemeente een
stichting op die eigenaar wordt en
de woningen ook verhuurt. Dat doen
we ook in zoveel mogelijk andere
gemeenten. De stichting JIJ&Wonen
gemeente De Ronde Venen is inmiddels opgericht. Al die stichtingen te
samen maken gebruik van de expertise en diensten van JIJ&Wonen
Nederland die de woningen helpt
realiseren en verhuren met alles wat
daarbij komt kijken. Dat zorgt ervoor
dat het wiel niet telkens opnieuw
uitgevonden moet worden en er
extra onnodige kosten worden
gemaakt.
Plannen bijgesteld naar
200 woningen
We zijn 2 jaar geleden begonnen
met de locatie achter het Veenweidebad waar we het idee hadden om
480 woningen neer te zetten. Inmiddels zijn die plannen bijgesteld naar
2 x ongeveer 100 starterswoningen
(na gesprekken met de beleidsma-

Duurzame woningen en
betaalbaar
Duurzaam omdat de woningen uiteraard gasloos zijn. Alle ramen zijn 3
dubbel uitgevoerd. Met de standaard
aanwezige infrarood vloerverwarming is comfort verzekerd. Dat geldt
ook voor de keuken die tot en met de
wasmachine voorzien is van uiterst
zuinige apparatuur. Dat vinden we
ook bij het sanitair terug met bijvoorbeeld een energiebesparende
douche. De basishuur voor deze
woning van 42 m2 willen we onder
de huurgrens van € 763,47 (2022)
houden. Het moet namelijk voor
iedereen betaalbaar zijn. Het lijkt ons
een prachtige oplossing om hier snel
starters woningen neer te zetten die
ook nog eens voldoen aan de eisen
van deze tijd.
Geluisterd naar ondernemers
Maar denkt iedereen daar zo over?
Ondernemers die in het gebied hun
bedrijf hebben gevestigd en de
ondernemersvereniging VIB zijn niet
zo positief over deze locatie omdat
ze bang zijn dat ze in de toekomst te
maken krijgen met bewoners op
deze locatie die overlast van hun
bedrijfsvoering ervaren. We hebben
geluisterd naar de argumenten en
blijven in het laatste plan met 200
woningen ver weg bij de bedrijven
aan de Veenweg. Met 200 woningen
kan iedereen gelukkig worden.
Bouwvergunning
De gemeente wil natuurlijk ook
graag woningen voor jongeren
echter het concept JIJ&Wonen is
alleen nog zo nieuw dat de
gemeente en JIJ&Wonen zoeken naar
de juiste weg om te komen tot de
vergunning. Begrijpelijk misschien en
we moeten dan ook met elkaar
bekijken hoe de procedures om te
komen tot een bouwvergunning zo
goed en snel mogelijk kunnen doorlopen. En alle partijen er een goed
gevoel aan over houden. Geen lobby
dus maar overleg. We zitten in een
periode waarin er ook een nieuwe
politieke wind is gaan waaien en er
ook een nieuwe wethouder op het
dossier wonen is gekomen. Ook die

moet wel de tijd krijgen om zich even
in te werken op dit plan. Het lijkt ons
daarom goed om de dialoog hierover
met elkaar aan te gaan. IVI kan hier
wellicht een mooie neutrale rol in
gaan spelen om de neuzen in de
gemeenschap dezelfde kant op te
krijgen.
Woningen staan er in paar
maanden
Als dit lukt is het plaatsen van de
woningen een kwestie van
maanden. JIJ&Wonen en IVI leggen
nu contact met woningzoekende
“starters”. Als dit proces in goede
harmonie goed gaat wordt deze
locatie één van de eerste van hopelijk vele in Nederland waar gebouwd
gaat worden in het belang van de
inwoners. Het lijkt ons daarom een
noodzakelijke uitdaging om samen
met geïnteresseerde kandidaat
bewoners te overleggen over de
manier waarop (kandidaat)inwoners
betrokken zijn bij de JIJ&Wonen
projecten.
Inspraak toekomstige bewoners
Want een huis is één ding, comfortabel ergens wonen vinden wij
minstens zo belangrijk. Daarom is er
ook in het bestuur van de stichting
JIJ&Wonen de Ronde Venen standaard een zetel voor een vertegenwoordiger van de bewoners. IVI gaat
zich nu al actief bezig houden met
het organiseren van de organisatie
van de bewoners aangelegenheden.
Meld je daarom nu al aan als geïnteresseerde in dit potentiële unieke
woonproject in Mijdrecht, via de
website jijenwonen.nl. Wehouden je
dan natuurlijk actief van alle ontwikkelingen op de hoogte.
Grondeigenaren kunnen helpen
Het JIJ&Wonen concept kan en zal
wat ons betreft ook op andere mogelijke locaties in de gemeente De
Ronde Venen mogelijk zijn en kan er
voor gaan zorgen dat er snel
voldoende woningen zijn voor de
vele woningzoekende. Maar daar
hebben we in eerste instantie natuurlijk wel bouwgrond voor nodig. Als er
dus grondeigenaren zijn die willen
meewerken en op hun grond ook
mogelijkheden zien voor deze
manier van bouwen voor starters
horen wij dat graag.

Graag willen we van u weten hoe u denkt over
het woningaanbod in De Ronde Venen
Bent u momenteel tevreden met uw huidige woning? In
hoeverre bent u (on)tevreden over het lokale woonbeleid
in De Ronde Venen van de afgelopen 4 jaar? In hoeverre
bent u bekend met het bouwen in Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap (CPO)? Het invullen van de vragenlijst
is makkelijk, duurt tussen de 5-7 minuten en is helemaal

Wilt u als inwoner iets kwijt?
Laat het IVI weten.

anoniem. Klik op onderstaande link om de enquête te
starten. Bedankt namens Team TipRondeVenen en
Gemeenschap aan zet en Stichting Inwoners Voor Inwoners
https://enquete.toponderzoek.com/rondevenen
Wij bedanken u alvast voor de deelname.

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

