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Studio Ceramics presenteert
Frank Kortenhorst

Voor een mooi grafmonument

Gezellige middag voor
alleenstaanden

REGIO MEDIA GROEP

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

Wij zijn met
BEZORGERS/STERS
SPOED
Aalsmeer: Omg. Aalsmeerderweg (140 kranten)

op zoek naar serieuze

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
WWW.VERSPREIDNET.NL
INFOVERSPREIDNET.NL

BEZORGERS/
STERS
Voor meer informatie:
Tel. 0251-674433
info@verspreidnet.nl
www.verspreidnet.nl

Airco nodig?
Onze adviseur
komt graag bij u
langs om uw wensen
te bespreken.
Tel. 0297-284295
info.vderwilt.nl

(vlnr): Burgemeester Maarten Divendal, Mevrouw Kostman- Schouten, Mevrouw Lansdaal, mevrouw Maarse- ten Brink, meneer
Tillart (hij verving zijn vrouw) en mevrouw Zaal.

Burgemeester verrast vijf
vrijwilligers van De Kom
Mijdrecht - Burgemeester Maarten
Divendal heeft vorige week
woensdag vijf bewoners van De Kom
in Mijdrecht verrast met een high tea
en een bloemetje. Hij bedankte hen
daarmee voor hun inzet in de
periode waarin sociale contacten als
gevolg van de coronamaatregelen
moeilijk waren.
De vijf zorgden ervoor dat het leven
van de bewoners van het seniorencomplex, ondanks corona, zo aangenaam mogelijk bleef.
De vijf dames, die ook allen in De
Kom wonen, zetten zich tijdens de
periode waarin bezoek was beperkt
als gevolg van de coronamaatregelen met veel creativiteit in voor de
mensen in hun omgeving. Voor
enkele bewoners van De Kom
vormden deze activiteiten de enige
vorm van sociaal contact. Dat bleef

niet onopgemerkt. Van verschillende
kanten kwam de wens om de dames
daarvoor in het zonnetje te zetten.
De burgemeester was gaarne bereid
daaraan mee te werken.
Staan voor iedereen klaar
De vijf dames, Tillart- Blommert,
Kostman - Schouten, Zaal- van
Bemmelen, Maarse- ten Brink en
Lansdaal, deden veelvuldig boodschappen voor andere bewoners,
deelden cadeautjes uit, organiseerden gezellige middagen,
brachten warme maaltijden rond en
zorgden er voor dat tijdens de coronamaatregelen het gewone leven
aangenaam bleef.
Ook voordat de vrouwen actief
waren in De Kom deden ze al veel
vrijwilligerswerk. Een aantal was
actief op school, richtten een toneel-

Dagopvang de Nostalgie
bedankt vrijwilligers
De Ronde Venen - Vrijdag 23 Juli
heeft het bestuur van Dagopvang de
Nostalgie, de vrijwilligers verrast, die
bij hen op de bus hebben gereden
toen hun bedrijven dicht moest door
Corona. Ellen de Vries van Hotel Mijdrecht en restaurant Meesters in Mijdrecht, Monique van Eck ook van

Hotel Mijdrecht en Restaurant Meesters in Mijdrecht, Marlies Ende van
Landgoed Plant uit de Hoef. Gelukkig
zijn deze bedrijven weer open.
Helaas voor de dagopvang moeten
zij ze dan weer missen. Maar een
bedankje vonden zij zeer op zijn
plaats.

club en tekenclub op of verrichtte
werk als vrijwillige chauffeur. Ze
staan voor iedereen klaar die hulp
kan gebruiken.
Symbolisch voor meer inwoners
Burgemeester Maarten Divendal:
“Voor het uitspreken van waardering
voor vrijwilligers bestaan soms officiële momenten (met formele procedures), zoals bijvoorbeeld de
lintjesregen.
De start van de zomervakantie is een
mooi moment om met een aantal
inwoners uit de gemeente op een
positieve manier terug te kijken op
een moeilijke periode. Wat mij
betreft staat dit bedankje aan de vijf
bewoners van De Kom symbool voor
meerdere mensen in de gemeente
die zich belangeloos inzetten voor
anderen.’’

Vrijdagmorgen gingen zij met de 2
volle Nostalgie bussen naar Mijdrecht. Ze hadden geregeld dat zowel
Ellen als Monique aanwezig zouden
zijn. De verrassing was dan ook
groot. Ze namen plaats op het terras
om van thee, koffie, cappuccino en
huisgemaakte appeltaart en slagroom te genieten. Helaas kon Marlies
er niet bij zijn. Zij was met de jeugd
uit de Hoef op vakantie in Apeldoorn.
Maar Marlies wordt op een andere
manier verrast. Met mooie woorden
van Debby kregen Ellen en Monique
de bloemen, een armbandje en een
Rituals bon overhandigd! Dank jullie
wel, Marlies, Ellen en Monique!
Dagopvang de Nostalgie kunnen
nog vrijwillige chauffeurs gebruiken
voor op hun bus. Het kan als 1x vast
in de week of op de afroeplijst. Het is
vaak een uurtje per keer. Meer informatie, vraag bij Debby 0646554466
of Irma 0616734042.

Met de groeten uit Wilnis
Wilnis - Er waren geen kaarten te
vinden met Groeten uit Wilnis en
daarom heeft Tineke Hartel ze zelf
ontworpen en laten drukken. Marrie
den Braber die graag fotografeert
had prachtige foto’s van Wilnis en
voorlopig zijn er 5 verschillende

ansichtkaarten te koop. Als het een
succes blijkt te zijn kunnen er zomaar
meer bijkomen. De ansichtkaarten
zijn 1 euro per stuk en verkrijgbaar
bij Juwelier Nant Hartel, Raadhuisstraat 11 in Wilnis of via instagram
kaartjevantineke.

Foto AS Media

Vermiste duiker nog zoek
Vinkeveen – Sinds zaterdag wordt er
bij Eiland 4 in de Vinkeveense Plassen
een duiker vermist.
Uitgebreide zoekacties op zaterdag,
zondag en maandag bij de populaire

duiklocatie hebben -voor zover nu bij
ons bekend- tot nog toe geen succes
gehad.
De eilanden zijn tijdens de zoekactie
afgesloten.
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NATUUR DICHT BIJ HUIS
VERSCHIJNT WOENSDAG

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het
Instituut voor natuur-educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling
De Ronde Venen & Uithoorn. IVN-meldpunt natuurwaarnemingen:
telefoon 0297-563183.

DE RONDE VENEN, MIJDRECHT,
WILNIS, AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN
UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL

De zakjesdrager

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.
133e 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

Gezocht: leden
De Ronde Venen – Mondharmonicaclub ‘ de oude klanken bestaat al
sinds 1986 en heeft meer dan 20 zeer
enthousiaste leden. Wegens wat
verloop van oudere leden zijn zij
echter naarstig op zoek naar mondharmonicaspelers spelers, dit mogen
uiteraard ook beginners zijn. Ook zijn
wij opzoek naar gitaar- en
accordeonspelers(sters). Zij repeteren iedere maandag vanaf half 2
tot 4 uur in het gebouw van Stichting
“Paraplu”, Pieter Joostenlaan 28, 3648
XR, in Wilnis. Het repertoire bestaat
niet alleen uit oude liedjes en
toppers van toen, maar ook muziek
van deze tijd. Zij geven optredens in
verzorgings-en verpleeghuizen en bij
speciale gelegenheden. Heb je interesse om een keer langs te komen
dan ben je van harte welkom vanaf
maandag 6 september a.s. Ook kunt
u evt. contact opnemen met J. van
Bodegom 0630682034

Foto expositie Simon van der
Horst (85)
Door Roos Uithol
Uithoorn - In het gezondheidscentrum Waterlinie is tot 24 augustus
een foto expositie van de 85 jarige
Simon van der Horst te zien. De foto’s
zijn gemaakt in de jaren 1996-2004 in
Uithoorn, waar hij al vanaf 1975
woont.
Op zijn twaalfde jaar kreeg Simon
zijn eerste camera van zijn oudere
broer, een Kodak van bakeliet.
Daarna heeft hij zijn leven lang gefotografeerd en vanaf zijn 18e drukte
hij ze ook zelf af. Hij maakte veel
foto’s van alledaagse taferelen in zijn
eigen leven en dat van de mensen
om hem heen. Zijn fotowerk heeft
wat weg van de werken van
beroemde fotografen als Edward
Steichen en Henri Cartier-Bresson.
Studio fotografie was niets voor
Simon. “Dat is te geënsceneerd”, zegt
hij. Het documenteren van het echte
leven, daar draaide het bij hem om.
Zo zijn er mooie beelden van zijn
militaire diensttijd, de periode dat hij
in Rusland studeerde, foto’s van
spelende kinderen, werkende, en
soms protesterende mensen, zijn
gezin, dieren en de natuur. En
natuurlijk honderden foto’s van
Uithoorn en omgeving, waaronder
die van de chemische fabriek Cindu.
Hij kreeg in die periode nauwelijks
vragen, als hij foto’s maakte van wildvreemde personen. Hij kon altijd
zonder problemen zijn foto’s maken.
Mensen zijn volgens hem nu wel
meer op hun hoede door de
opkomst van het internet. Hij heeft
eerder geëxposeerd in het Lloyd
Hotel en Hotel The Exchange in
Amsterdam. Voor beiden werd hij
gevraagd om de werkzaamheden
van de verbouwingen te
fotograferen.
Simon fotografeert grotendeels in
zwart wit met een analoge Leica
camera en drukt zijn foto’s af in zijn
eigen donkere kamer. Het fotogra-

feren gaat vanwege zijn gezondheid
niet altijd meer even makkelijk, maar
zo nu en dan wordt de camera er
toch nog bij gepakt. Intussen is hij
ook in bezit van een digitale camera.
Toch blijft het gehele proces van
foto’s zelf ontwikkelen en afdrukken
in zwart wit het mooiste wat er is
voor hem.
Op de vraag wat zijn favoriete foto is
uit de tentoonstelling in het gezondheidscentrum beantwoordt hij: “De
spelende kinderen die met hun
fietsjes door een grote plas rijden!”
Zijn dochter Aliona verzamelt de
reacties op de tentoonstelling voor
haar vader. Zo heeft hij al meerdere
warme en belangstellende opmerkingen ontvangen over zijn foto’s.
Verdwenen plekken in Uithoorn
worden herinnerd aan de hand van
de foto’s en soms worden bekenden
herkend. Documenteren is iets dat bij
Aliona zelf ook een belangrijke rol in
haar leven is gaan spelen. Zij is
intussen een bekroond documentairemaakster. Of zijn kleinzoon Danil
van 7 jaar een vergelijkbaar pad gaat
bewandelen is voorlopig nog gissen.
Simon van der Horst heeft zijn
levensverhaal laten optekenen in een
boekje.
Dit maakte hij met ondersteuning
van welzijnsorganisatie Tympaan De
Baat. Daarin zijn verhalen, foto’s en
anekdotes uit zijn leven te vinden.
Simon wil daarmee graag een boodschap voor zijn kleinzoon
achterlaten.
De kans is namelijk aanwezig dat hij
niet meer leeft als zijn kleinzoon oud
genoeg is om te ‘luisteren’ naar zijn
verhalen. Volgens vrijwilligers Nico
en Meikie, die hebben geholpen met
het vastleggen van zijn levensverhaal, verzuchtte Simon soms na het
lezen van zijn eigen verhaal: “zo
belangrijk was ik toch niet?”
Voor reacties op de foto’s kunt u
mailen naar zijn dochter Aliona: alionavanderhorst@gmail.com

Nooit vermoed dat ik nog eens
een IVN-column zou schrijven
over de zakjesdrager. U leest het
goed : de zakjesdrager. Ik wist
wel dat ze bestonden. Ik had ze
wel eens gezien, die zakjes, maar
nooit gedacht dat ik er nog eens
een aan mijn kozijn zou hebben
hangen. Ze vallen niet op
gelukkig. Ze zijn klein, slechts enkele millimeters lang. En ze zijn….niet
gevaarlijk, althans niet voor ons mensen maar binnen hun eigen familie,
ho maar!
Op mijn kozijn zat de Psyche casta. Ik heb geen Nederlandse naam
gevonden voor dit soortje zodat ik me vrij voelde deze soort kozijnzakjesdrager te noemen.
Bij de cocon(het zakje) hoort een kleine, donkergekleurde nachtvlinder.
De soort vliegt ook vaak overdag tussen struiken en bebouwing en kan in
grote aantallen optreden van juni tot augustus.
Ik meende er een op de witte ondergrond van het balkon boven mijn
voordeur te zien maar ik waagde het niet de trap te pakken om een foto
te nemen: te wiebelig.
De larven van zakjesdragers beginnen met de bouw van de cocon zodra
ze uit het ei komen, al voordat ze beginnen met eten. Ze bouwen deze uit
spinsel en materialen uit de omgeving. Het zakje wordt bij de groei van
de larve aan de voorzijde uitgebreid. De ontlasting verlaat aan de achterzijde de cocon. Ook afgestroopte vervellingshuidjes verlaten hier het
coconnetje. In de rupsfase zijn de larven, inclusief hun cocon, mobiel.
Bijzonder!
Het zijn ook kannibalen want als de eitjes uitgekomen zijn, die het vleugelloze vrouwtje in haar cocon legt, eten de larven eerst hun moeder op
en jatten (ook nog dieven) vervolgens de kleinste takjes uit haar huisje en
maken daar zelf hun eerste huisje van, voordat ze de boze buitenwereld
gaan verkennen.
Wanneer de larve(rupsje) verzadigd is met voedsel, sluit hij de cocon af
en gaat verpoppen. De coconnetjes worden tijdens de verpopping
bevestigd aan vast substraat zoals rotsen of bomen of mijn raamkozijn.
Het mannetje, de vlinder, verlaat de cocon om een vleugelloos
vrouwtje(in haar cocon) te zoeken.
Er bestaat een soort in Amerika waarvan het bevruchte vrouwtje sterft en
de eitjes uitkomen in haar dode lichaam. Ook bestaan er soorten met
ongeslachtelijke voortplanting. waarbij de
eitjes zich ontwikkelen
zonder mannelijke
tussenkomst.
Een bijzondere familie,
die zakjesdragers.
Moeilijk te vinden ook
maar als je een tuin
hebt of een plantsoen/
park in de buurt zijn ze
er vast wel. Neem een
vergrootglas mee op je
speurtocht.
En kozijnen zijn ook bij jouw huis te vinden……voor de
kozijnzakjesdrager!
Elza Vis
IVN-natuurgids
http://ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

Open Dag Tuin Bram de Groote
Uithoorn – Zondag 1 augustus is de
Tuin Bram de Groote – na een sluiting van anderhalf jaar in verband
met de coronamaatregelen – weer
open voor belangstellenden. U bent
dan tussen 13 en 16 uur van harte
welkom om te genieten van een
uniek stukje natuur.
De uitbundige bloeiperiode in de
maanden juni en juli gaat onverminderd door. De trompetboom staat in
volle bloei, langs de oever bloeien de
kattenstaarten en de moerasspirea
en wat dichter bij de grond is het
guichelheil, het blauwglidkruid, de
ruige anjer, het grasklokje en het
duizendguldenkruid te bewonderen.
De Tuin van Bram ligt op de hoek van
de Boterdijk en de Elzenlaan in

Uithoorn. U kunt nu naar binnen via
de zijingang tegenover de werkschuur (Elzenlaan 27). Fietsen
kunnen worden gestald bij de werkschuur. De toegang is gratis. Een
dringend verzoek aan alle bezoekers:
bij klachten blijf thuis en houd 1,5 m.
afstand.
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Fietslessen voor volwassenen
weer van start

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

Aanmelden kan met de volgende
link en/of QR code: https://forms.
gle/9ddS8rP2G8SXW7Z38

De Ronde Venen - Wil je leren
fietsen? Of heb je het vroeger wel
geleerd, maar durf je eigenlijk niet
meer? Dan kun je je nu aanmelden
voor fietslessen voor volwassenen.
De lessen – gegeven door een fietsdocent - gaan begin september van
start in Abcoude, Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis. De fietslessen worden
gegeven in een groepje van maximaal tien deelnemers. In elf lessen
van elk één uur wordt geoefend met
op- en afstappen, remmen en
bochten nemen. Daarnaast worden

de verkeers- en voorrangsregels
besproken. Deelnemers wordt
geleerd op eigen kracht te fietsen; de
begeleiders houden de deelnemers
niet vast.
Aan het volgen van deze fietslessen
zijn geen kosten verbonden, omdat
ze mede mogelijk zijn gemaakt door
een subsidie van de Provincie
Utrecht en de gemeente De Ronde
Venen. Deelnemers moeten wel zelf
een fiets hebben en een aansprakelijkheidsverzekering (AVP) hebben
afgesloten.

Winnaars cadeaubonnen
stickeractie bekend
De Ronde Venen - Dit voorjaar
kwam het tweede stickerboek ‘Trots
op Vinkeveen’ uit. Op initiatief van
Jumbo Vinkeveen hebben twee
bestuursleden van de historische
vereniging De Proosdijlanden net als

in 2020 een verzamelalbum met ruim
250 nostalgische foto’s van Vinkeveen samengesteld.
De Vinkeveens bevolking, en ook
velen van buiten het dorp, hebben
ook dit jaar enthousiast alle fotostic-

Gezellige middagen voor
alleenstaande ouderen
De Ronde Venen - Elke dinsdagmiddag organiseert de stichting
Tjitze Hesselius een gezellige middag
in De Heertjes in Vinkeveen. In de
maanden juli, augustus en
september kun je hier elke dinsdag
en woensdagmiddag terecht voor
een leuke middag. Op dinsdag is er
steeds een spelletjesmiddag, als het
weer mag hopen ze dat ze ook nog
een keer een zanger kunnen laten
optreden. Op woensdagmiddag ligt
de nadruk op kunst en cultuur, een
lezing van een kunstenaar of een
workshop. Een muzikant die komt
vertellen over zijn instrument en
muziek ten gehore brengt. Je bent
meerdere woensdagen van harte
welkom. Het programma kun je
vinden op de website www.tjitzehesselius.nl

Het organiseren van de activiteiten is
mogelijk omdat de organisatie ervan

Fietsvrijwilligers gezocht
Hou je van fietsen en lijkt het je leuk
om een ander ook (opnieuw) te leren
fietsen? Meld je dan aan als fietsvrijwilliger. Als fietsvrijwilliger wordt je
een training aangeboden ‘train-defietstrainer’, op vrijdag 27 augustus
van 10 tot 15 uur. Kun je deze datum
niet, dan komt daarvoor een
passende oplossing.. Aan deze training zijn geen kosten verbonden.
Neem voor meer informatie en/of
aanmelden contact op met Annelies
de Hoop van Tympaan-De Baat, per
e-mail via a.dehoop@stdb.nl of telefonisch op (0297) 230 280.

Aantal tropische dagen neemt toe
Door Paul Dekkers

kers gespaard. Tijdens de verzamelperiode liep ook een ledenwerfactie
voor de historische vereniging.
Onder de, via deze actie, nieuw ingeschreven leden is een aantal cadeaubonnen uitgedeeld. De winnaars
hiervan zijn de Vinkeveners Klaas
Pieter van Veen, Ferry Verbraak en
Wim Nicolaas. Zij zijn inmiddels op
de hoogte gesteld.

uitgaat dat de deelnemers gevaccineerd zijn of een negatieve per test
kunnen overleggen. Zij zullen dit
controleren bij aanvang. Dat lijkt
heel streng maar ze zijn zuinig op
hun gasten.
De activiteiten zijn gratis maar alleen
na aanmelding toegankelijk. Vol =
vol. Aanmelden kan via info@tjitzehesselius.nl of via het Servicepunt,
0297-587600. Vergeet niet door te
geven voor welke activiteit je je wilt
aanmelden. Als de activiteit op
dinsdag of woensdag al vol zit dan
sta je bovenaan op de lijst voor de
week daarna.
Op deze manier hopen ze zo veel
mogelijk mensen blij te maken met
een gezellige activiteit. Heeft u
moeite om in Vinkeveen te komen?
Laat het even weten u kunt ook
opgehaald worden.

Een lezer van deze krant heeft een tweetal vragen. Hij heeft de indruk dat
het aantal tropische dagen toeneemt. Zijn vraag is dan ook: “Valt dit uit de
statistieken op te maken en dan gaat het met name om onze eigen regio
De Ronde Venen”. De tweede vraag gaat over de afname van de activiteit
van onweersbuien in de avond bij het naderen van onze woonomgeving.
De vraag: ”Wat is daarvan de oorzaak?” Alvorens de eerste vraag te beantwoorden, eerst een korte uitleg wat je onder tropische dagen verstaat. In
de klimatologie wordt daarmee bedoeld een dag , waarop de temperatuur
30 graden en meer bedraagt. Uiteraard zullen dit soort waarden uitsluitend in de drie zomermaanden juni, juli en augustus voorkomen, echter
één of meerdere tropische dagen (maximaal 3) laat in de lente of vroeg in
de herfst is niet uit te sluiten. Inmiddels is het aantal waarnemingsjaren van
het Weerstation Mijdrecht opgelopen tot 38, waardoor we een aardig
beeld kunnen vormen van het verloop van de tropische dagen in eigen
regio vanaf 1983. Volgens de klimaatatlas van Nederland komen langs de
kust jaarlijks gemiddeld 0 – 2 tropische dagen voor,in West-Nederland 2 –
4, in Midden – en Oost-Nederland (het “binnenland”) 4 -6. De Peel in
oostelijk Noord-Brabant en in het noorden van Limburg telt de meeste
tropische dagen: 6 – 8. Het zijn gemiddelden die van toepassing zijn op de
klimaatperiode 1971 – 2000. Daar de zomertemperatuur deze eeuw met
bijna één graad is gestegen, ligt het voor de hand, dat het aantal tropische
dagen ook een stijgende lijn laat zien. Om die vergelijking met 38 waarnemingsjaren te kunnen maken heb ik deze in twee perioden verdeeld en wel
periode 1 van 1983 -2000 en periode 2 van 2001 -2020. Periode 1 kwam uit
op gemiddeld 5 tropische dagen in onze regio. Periode 2 bleek al over
gemiddeld 7 tropische dagen te beschikken. Dus het klopt helemaal dat
het aantal tropische dagen stijgende is. In de zomer van 1987 ontbrak het
geheel aan dertig plussers op de thermometer. Daarentegen hadden wij in
2006 maar liefst 17 tropische dagen, waarvan 14 in juli. Nu de beantwoording van vraag 2. Onweer is een typisch zomerverschijnsel, dat gemiddeld
op 14 dagen in het warme jaargetijde bij ons zich voordoet. Wanneer het
bij ons zomert lopen de temperaturen flink op. Als bovendien het vochtigheidsgehalte van de lucht erg hoog is,voelt het benauwd aan en neemt de
kans op onweer toe. Soms verrijzen er in de loop van de middag donderkoppen in de vorm van bloemkolen aan de hemel, die tot een hoogte
reiken van wel 10 km. Hieruit kan het plaatselijk hevig regenen. Gezien de
geringe snelheid, waarmee dit soort buien zich verplaatst, 10 -15 km/uur,
zou je dit warmte onweer, want daar hebben wij het over, met de fiets net
voor kunnen zijn. Dit soort buien maakt nog geen einde aan het heersende
zomerweer, dit in tegenstelling tot front onweer. Naast de hoge temperatuur en de grote hoeveelheid vocht in de atmosfeer is er nog een factor
van belang voor het ontstaan van (onweers)buien. Dat is de aanwezigheid
van windschering. Hiermee wordt bedoeld een verandering van windrichting en windsterkte met de hoogte. Windschering speelt eveneens een
belangrijke rol bij de ontwikkeling van orkanen in de tropen. Wie de buienradar nauwlettend in de gaten houdt, zal bij buien, al dan niet geïsoleerd,
of in één of meerdere rijen gerangschikt, gemerkt hebben dat de dreiging
daarvan meerdere malen aanwezig was. Echter, bij de nadering van De
Ronde Venen in de vroege avond zag je vele buien verpieteren of oplossen.
Op dat moment is er al een temperatuurdaling ingezet. Deze doet het
verticale temperatuurverschil verminderen en dus ook de onstabiliteit,
waardoor de kans op buien kleiner wordt. Mocht u vragen hebben over
het weer, al dan niet aangaande de eigen regio, of een interessante waarneming hebben gedaan, laat mij dat dan weten. Dat kan door middel van
het sturen van een e-mailtje naar: pauldekkers@casema.nl.
De maand juli heeft een licht wisselend beeld in onze regio te zien
gegeven. Zon en wolken wisselden elkaar af, waarbij Mijdrecht tot en met
de 25e gevrijwaard bleef van zware buien en in totaal slechts 20 mm in de
regenmeter zag komen. Normaal voor de hele maand is 70 mm. Over de
temperatuur konden we tevreden zijn; op 10 dagen werd het warmer dan
25 graden. Tropische dagen kwamen niet voor, wel hadden we nogal eens
te maken met een vochtige atmosfeer, hetgeen onprettig aanvoelde.
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KUNST EN CULTUUR
Maandelijkse update burgemeester Heiliegers over kunst en cultuur

“Kunst die je bij blijft” weer van start:
De Zonneschijf
Uithoorn - De gemeente Uithoorn is (na een onderbreking vanwege
Corona) weer gestart met “Kunst die je bij blijft”. In deze serie gaan inwoners met burgemeester Pieter Heiliegers in gesprek over hun favoriete
kunstwerk in de buitenruimte.

Gedichtenwedstrijd kinderen
Uithoorn en De Kwakel
Uithoorn/De Kwakel - Op zonnige
dagen in de zomervakantie worden
op verschillende plekken in Uithoorn
met krijtverf woorden aangebracht
op de stoepen.
Het zijn de woorden die op het
kunstwerk op de nieuwe rotonde
komen te staan ter ere van het
200-jarig bestaan van Uithoorn. De
dorpsdichter heeft met deze worden

een mooi gedicht gemaakt. Dat
hangt aan de gevel van het
gemeentehuis.
Maar alle kinderen en jongeren in de
gemeente Uithoorn kunnen dat vast
ook! In de zomervakantie dagen we
alle kinderen en jongeren (6 t/m 18
jaar) uit Uithoorn en De Kwakel uit
om op zoek te gaan naar de
woorden, en met de gevonden

woorden zelf een gedicht te maken.
Uit alle inzendingen kiest de jury –
bestaande uit de burgemeester, de
dorpsdichter en jurylid Floor Römer
– drie winnaars. Zij krijgen met hun
gezin een etentje aangeboden.
Hoe kan je meedoen?
Vind of zoek tijdens de zomervakantie een aantal woorden, maak er
een foto van en verwerk de woorden
in een gedicht. Stuur je gedicht voor
29 augustus naar 200jaar@uithoorn.
nl. De jury kiest in week 36 de
winnaars. Veel zoek- en dichtplezier!

Oranje- en initiatievenfonds ondersteunen
taalcoachproject Vluchtelingenwerk
Uithoorn - De landelijke stichting
Oranje fonds en het initiatievenfonds
in Uithoorn gaan het taalcoachproject bij Vluchtelingenwerk Uithoorn
financieel ondersteunen.
Het taalcoachproject biedt nieuwkomers in Uithoorn de mogelijkheid
om samen met een taalcoach de
Nederlandse taal machtig te worden.
Nieuwkomers in Uithoorn geven al
enige tijd aan behoefte te hebben
aan een taalcoach, ofwel maatje, die
nieuwkomers kunnen ondersteunen
naast de inburgeringscursus in de
omgeving.
De Nederlandse taal machtig worden
wordt als moeilijk ervaren, zeker
wanneer niet alle nieuwkomers
gewend zijn om klassikaal les te

krijgen. Een taalcoach kan individueel ondersteuning bieden door
samen huiswerk te maken, samen op
pad te gaan, of extra aandacht te
besteden aan termen die van belang
zijn voor een toekomstig beroep.
Trainingen
Taalcoaches hebben de mogelijkheid
om trainingen te volgen, deel te
nemen aan avondprogramma´s en
krijgen de beschikking over ondersteunend lesmateriaal.
Niet alles is mogelijk in een periode
van onzekerheid, daarom nemen wij
de maatregelen van de overheid in
acht.
Nu de inburgeringsscholen lange tijd
dicht zijn geweest zoeken we samen

Winnaar EK prijsvraag schenkt
prijs aan voedselbank
Uithoorn - Vorige week kon u op de
voorpagina van onze krant lezen dat
de winnaar van de EK prijsvraag, Burt
Bijlsma uit Uithoorn was geworden.
Niemand had het echt goed, maar hij
zat er het dichtstbij en won hiermee
een cadeaubon ter waarde van 100

euro. Donderdag w3ordt onze
redactie gebeld door de prijswinnaar
maar….hij had helemaal niet meegedaan: “
Ik denk dat ik wel weet wie dit
gedaan heeft, maar ik houd er niet
van dat zonder mijn weten, mijn

Wie ruimt dit
wrak op?
Uithoorn – Vorige week heeft u in
onze krant kunnen lezen, dat er een
scooter – door nog onbekende
oorzaak - in lichte laaien stond en de
brandweer deze had geblust. Dan ga
je er toch vanuit dat zo’n uitgebrand
wrak wordt weggehaald, maar nee
deze afgebrande scooter is om
onverklaarbare reden naar een elektriciteit huisje gesleepte en staat daar
al enkele dagen zonder dat iemand
ernaar omkijkt. Misschien een idee
dat de politie, brandweer of
gemeente dit ding verwijderen?

Foto Jan Uithol

naar een manier om nieuwkomers op
een veilige manier te ondersteunen
en op een leuke en verbindende
wijze te betrekken in de Uithoornse
samenleving.
Vrijwilligers
Om dit project tot een succes te
brengen is Vluchtelingenwerk op
zoek naar gepassioneerde vrijwillige
taalcoaches.

De Zonneschijf
De Uithoornse Marga Moeijes meldde zich aan voor de serie om met de
burgemeester te praten over haar favoriete kunstwerk “De Zonneschijf”.
Deze staat tussen de flats Madelief en Bijvoet, in de wijk De Legmeer. Het
beeld is gemaakt door kunstenaar Ger Zijlstra (1943-2020), opgeleid aan
de Koninklijke Academie voor beeldende kunsten in Den Haag en de
Rijksacademie voor beeldende kunsten in Amsterdam. “Dit beeld is in
1982 geplaatst op deze plek. Ik woon hier sinds 1984 en direct voelde ik
me ertoe aangetrokken. De vorm, rond, vind ik erg mooi. Zeker als je het
beeld van de achterkant bekijkt. Of vanaf de overkant van de vijver, vooral
nu de rozen ernaast vol in bloei staan,” vertelt Marga aan de
burgemeester.
Op de juiste plek
Een vraag die Heiliegers altijd stelt aan de deelnemers is of het kunstwerk
op de juiste plek staat. De burgemeester licht deze vraag toe: “Dit wil ik
altijd graag weten, omdat we nu bezig zijn te bekijken of de kunstwerken
in onze buitenruimte misschien beter tot hun recht komen op een andere
plek.” Maar volgens Marga staat De Zonneschijf op de juiste plek. “Het
beeld staat aan een doorgaand voet-/fietspad. Er komen dan ook veel
mensen, jong en oud, voorbij. Die er allemaal van kunnen genieten.”
Goede Tijden, Slechte Tijden
Het is overigens niet de eerste keer dat dit kunstwerk in de publiciteit
komt. Marga: “ In de begintijd van de soap ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’
werden opnamen gemaakt rond de flat Bijvoet en was ‘De Zonneschijf’
regelmatig in beeld.”
Pieter Heiliegers: “Het is goed om nog te vertellen dat Buurtbeheer De
Legmeer zich hard gemaakt heeft om dit kunstwerk weer terug in de wijk
te krijgen. In de loop der jaren is enkele keren geprobeerd het beeld te
stelen. Dat is gelukkig niet gelukt. Bij de laatste keer, zo’n 4 jaar geleden,
heeft het enige tijd op de gemeentewerf gestaan. Maar mede op nadrukkelijke verzoek van het Buurtbeheer is het weer teruggeplaatst.”
De burgemeester is blij dat de serie weer van start is gegaan: “Het is mooi
om te zien en te horen wat kunst en cultuur met mensen doet.”
Het filmpje van de ontmoeting tussen Marga Moeijes en burgemeester Pieter
Heiliegers is te zien op de Facebookpagina van de gemeente Uithoorn.

Voor meer informatie neem je
contact op met Elke Op ´t Root,
Teamleider telefoon 0613613444 of
Jacinta Guppertz, Coördinator Taalcoachproject, telefoon 0622248011
of per mail uithoorn@vluchtelingenwerk.nl
naam word gebruikt. Ik weet dat die
persoon meerder malen mee wil
doen maar dan moet hij andere
namen en adressen hebben.
Het telefoonnummer is namelijk niet
van mij, dus komen jullie bij hem
terecht.
Ik wil dit echter niet en mijn vrouw
en ik hebben besloten dat jullie deze
cadeaubon maar moeten schenken
aan de Uithoornse voedselbank”.
Natuurlijk zullen wij dit doen

Speel Mee activiteiten 2021
Uithoorn - Speel Mee wordt dit jaar
voor de 49e keer georganiseerd, dit
jaar vindt de Speel Mee week plaats
in de week van 16 augustus van
maandag tot vrijdag voor kinderen
van 6 t/m 14 jaar! Voor een kleine
bijdrage kunnen kinderen de hele
dag genieten van uiteenlopende
activiteiten die zich als het weer het
toestaat buiten plaatsvinden.
Dit jaar is het met in achtneming van
de laatste RIVM en gemeenteregels
gelukt weer een prachtig programma
te maken. Zo zijn er de vaste onderdelen als huttenbouwen en de
Kinderkermis maar is er ook een
spannende zoektocht naar de tijdmachine! Wil je meer weten bezoek
dan de website www.speelmeeuit-

hoorn.nl. voor alle informatie.
Inschrijvingen
Vanwege corona zijn er dit jaar nog
steeds enkele maatregelen van pas,
zo moeten ouders/begeleiders gelijk
vertrekken na het ophalen/
wegbrengen van de deelnemers en
nemen wij in principe geen contant
geld in ontvangst. De inschrijvingen
lopen via de website , info@speelmeeuithoorn.nl en bedragen € 7,00
per dag, inschrijven kan t/m 14
augustus. Lijkt het u leuk om een
(half ) dagje mee te helpen als leiding
dan bent u meer dan welkom! We
kunnen alle hulp goed gebruiken, via
de website leest u hoe we te
bereiken zijn.
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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.

Inwoners Voor Inwoners geeft
jongeren graag een podium
Het wordt steeds duidelijker dat we in een overgang zitten naar een
ander type samenleving. We zijn een beetje aan het vastlopen in ons
systeem. Het moet anders. We zien dan ook steeds meer dat er tegenbewegingen komen. De politiek en overheid verliezen aan geloofwaardigheid en dat is weer grond voor populisten en complotdenkers om hier
gebruik van te maken. Mensen komen steeds vaker recht tegenover
elkaar te staan en de saamhorigheid lijkt het te verliezen. Alleen omdat
we verschillen in opvatting. Inwoners Voor Inwoners (IVI) gelooft echter
dat in het woord ‘samen’ de oplossing zit. IVI zoekt het liever in samen
oplossingen zoeken en aandragen. Het woord ‘samen’ is natuurlijk maar
een bijwoord en de betekenis is eigenlijk simpel gezegd met elkaar. Met
elkaar is arm en rijk en jong en oud. Wij zijn dan ook verheugd dat zich
een aantal jonge mensen hebben gemeld bij IVI die samen oplossingen
willen vinden voor de (lokale) uitdagingen die wij hebben voor de de
toekomst.
De jeugd heeft de toekomst
Het verheugt IVI dat steeds meer
jongeren zich aansluiten bij Inwoners
Voor Inwoners (IVI). Zij komen met
mooie ideëen en initiatieven om de
wereld en onze lokale gemeenschap
een stukje beter, socialer, schoner,
eerlijker, gelijkwaardiger, inclusiever,
gezonder en mooier te maken. ‘De
jeugd heeft de toekomst’ is het
spreekwoord en IVI wil juist daarom
jongeren graag een podium geven
om oplossingen voor de toekomst te
laten horen. Het gaat over onze
toekomst als wereldburger, maar ook
als inwoners van De Ronde Venen
over onze eigen lokale leefomgeving.
Starre regels, structuren en
systemen
U vraagt zich misschien af waar de
behoefte om zich met beleid te gaan
bemoeien van de jonge generatie
vandaan komt. Misschien komt het
doordat we als mens verstrikt zijn
geraakt in starre regels, structuren en
systemen. In onze snelle digitale
wereld waarin we terecht zijn
gekomen hebben we systemen
bedacht en ontwikkeld die waren
bedoeld om ons te helpen. We zijn
daarin misschien een beetje doorgeschoten en het systeem hebben we
belangrijker gemaakt dan het welbehagen van de mens. De systemen
hebben het heel lang goed gedaan,
maar de tijd lijkt gekomen dat die
systemen zich tegen ons aan het
keren zijn en ons in de weg gaan
zitten.
Dialoog in plaats van debat
Doordat we vastlopen in het systeem
zien we dat er steeds vaker groepen
tegenover elkaar komen te staan en
verschil tussen arm en rijk groter
wordt. Ook de discussie tussen jong
en oud over gemeenschappelijke
belangen horen we steeds vaker. Het
debat lijkt steeds heftiger te worden
en de tegenstellingen lijken groter te
worden.
Dit terwijl de dialoog en samenwerking juist de oplossing kan gaan
geven.

Chaos en Generatieconflict
Een goed voorbeeld waarbij het niet
goed lijkt te gaan is het klimaatdebat. Het debat is heftig en dat
komt doordat er een sociale en
economische kant aan zit.
Ook zien we hierbij dat er een generatieconflict ontstaat en jongeren
ouderen verwijten niet aan hun
toekomst te denken. We zien ook
verschillende belangen die
meewegen in besluitvorming bij
beleidsmakers maar ook bij de
verschillende inwoners.
Niet alleen bij het klimaatdebat zien
we dit, maar ook het pensioensysteem, zorgsysteem en woningbouw
lijken aan verandering toe.
Daarnaast is de arbeidsmarkt,
communicatie en onze sociale relaties anders geworden en dat heeft
sociale en culturele gevolgen.
Ook ons politieke systeem staat
onder druk. Is er nog wel verbinding
tussen samenleving en politici? Dit
alles kan leiden dat er steeds meer
(generatie)conflicten komen en
uiteindelijk chaos tot gevolg hebben.

Vermogen om systemen te
veranderen
Maar er is hoop want het mooie is
dat wij als mensheid het vermogen
hebben om systemen te veranderen.
Natuurlijk is het goed om te kijken
naar economische belangen, maar
uiteindelijk moet de aandacht
verlegd worden en moet het in
eerste instantie gaan over het welzijn
van de inwoners.
Dáár hebben we het te weinig over!
Niemand wil toch dat er straks een
grote groep mensen is die niet mee
kan komen en in de problemen zit.
Ook dit kost ons als maatschappij
veel gemeenschapsgeld en zorgt
voor economische achteruitgang.

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

Verandering noodzakelijk
Het kan niet zo zijn dat er geen
woningen genoeg zijn en/of de
gezondheidszorg niet meer voor
iedereen betaalbaar is. Dat verschil
tussen arm en rijk groter wordt. Dat
we niet meer naar elkaar omkijken en
we collectief eenzaam worden. Om
dat te voorkomen is het de hoogste
tijd dat er wel iets gaat veranderen.
En dat veranderen moeten we samen
doen!
Uitdagingen
Het is wel duidelijk dat er een kanteling nodig is. We moeten samen
streven naar brede welvaart, en een
inclusieve samenleving waar
niemand wordt uitgesloten. Inwoners moeten mee gaan denken en
doen. Dat is wat met inwonersparticipatie wordt bedoeld. Een uitdaging
voor de toekomst die op ons gezamenlijk bordje ligt en we niet
moeten willen doorschuiven naar de
(lokale) overheid. Het is echt noodzakelijk dat we allemaal gaan
meedenken en doen!
Inwoners zijn
ervaringsdeskundige
IVI wil inwoners stimuleren om mee
te doen om inwonersparticipatie
echt vorm te gaan geven zoals die is
bedoeld. IVI gelooft in het feit dat de
expertise en de kennis niet alleen op
gemeentehuizen is te vinden maar
zeker ook onder de inwoners
aanwezig is. Zij zijn immers de ervaringsdeskundige die weten wat
inwoners willen en nodig hebben.
Het is dan ook mooi om te zien dat
wij steeds meer inwoners ontmoeten
die prachtige ideëen hebben.
Jonge inwoners met toekomstvisie
De laatste tijd melden zich steeds
meer jonge inwoners bij IVI die hun
stem graag willen laten horen en een
prachtige zienswijze hebben op onze
toekomst. Jongeren met een
toekomstvisie die verhelderend en
vernieuwend is. Zij kijken met andere
ogen en geven een frisse blik op de
toekomst. Uit een heel ander
perspectief gezien dan die van de
huidige beleidsmakers.
Dit zijn misschien ook wel de nieuwe
(bege)leiders waar we op zitten te
wachten. Maar dan moeten ze wel
een kans geven en op zijn minst naar
ze gaan luisteren.
IVI wil ze dan ook graag een podium
geven.
Zij kunnen en mogen wat ons betreft
een IVI-masterclass Nieuwe Democratie geven.

Ambassadeur SDG Lokaal
Neem bijvoorbeeld onze jonge
inwoner Wouter Winters. Hij gelooft
dat voor elk probleem de oplossing
al bestaat. We moeten deze oplossingen alleen durven toe te passen.
Daarvoor wil hij, als ambasadeur SDG
lokaal, de SDG’s inzetten. SDG’s zijn
duurzame ontwikkelingsdoelen die
al in september 2015 door alle
VN-lidstaten in een politieke verklaring werden aangenomen. Ook
Nederland heeft zich daarmee politiek verbonden aan het behalen van
deze doelen in 2030. En wat ons
betreft kan ook niemand tegen het
behalen van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) zijn. Dit begint
lokaal en daarom zou het mooi zijn
als we dat in De Ronde Venen gaan
inzetten. We nodigen Wouter graag
uit om het IVI-podium te pakken en
het ons als inwoners, ondernemers ,
maatschappelijke, partners beleidsmakers en lokale overheid uit te
gaan leggen hoe we deze doelen
lokaal kunne gaan inzetten.
Nieuwe Democratie 2.0
Dan hebben we nog twee jonge
mensen ontmoet die echt iets te
vertellen hebben hoe we de democratie en de maatschappij kunnen
veranderen. Youp de Haas en Koen
Bruning willen graag meewerken aan
een IVI-masterclass Nieuwe Democratie. Zij hebben echt een visie en
wat te vertellen over de onvrede in
Nederland, de verdeeldheid onder
de mensen, de kloof tussen arm en
rijk en de stad en het platteland.
Maar ook over de disbalans tussen de
markt, de staat en het maatschappelijk middenveld, de problemen op de
arbeidsmarkt en uiteindelijk het
welzijnvan de mens.

Jonge boekenschrijvers
Dat Youp en Koen niet zomaar iets
roepen is ons wel duidelijk
geworden. Beide schreven immers al
op hun nog zeer jonge leeftijd een
boek met daarin overdenkingen over
onze huidige maatschappij. Zo komt
in het boek ‘Paradox’ van Youp de
Haas de weerspiegeling tussen
rijkdom en optimaal geluk in het
leven aan de orde. In het boek
‘Samen Rijk’van Koen Bruning komen

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.

worden de mogelijke oplossingen
voor grote maatschappelijke
problemen aangedragen. Een mooie
oplossing voor veel problemen die
hij in zijn boek beschrijft is de invoering van het basisinkomen. Ofwel:
gratis geld voor iedereen. Twee
boeken die absoluut de moeitevan
het lezen waard zijn maar nog
mooier natuurlijk dat deze jonge
mensen denken in oplossingen voor
de toekomst. Zij zijn ook zeker de
moeite waard om naar te luisteren.
In gesprek met JAC
Ook zijn we in gesprek geraakt met
de Jongeren Adviescommissie (JAC).
De JAC bestaat momenteel uit zeven
leden tussen de 16 en 23 jaar. Zij
bespreken actuele (lokale) onderwerpen die alle jongeren in onze
gemeente aangaan. De JAC geeft het
college van B&W gevraagd en ongevraagd advies over alle zaken die
jongeren in de gemeente De Ronde
Venen aangaan. Hierbij valt te
denken aan onder andere huisvesting, sport, uitgaan en scholing. Zij
waren waren verheugd dat IVI zich
inzet voor jongeren inzake starterswoningen. We hebben afgesproken
om samen op te trekken in het
dossier van de woningnood en zijn
voornemens om hiervoor samen
informatie bijeenkomsten te organiseren. We hebben het JAC gevraagd
zich binnenkort op deze pagina
nader aan jullie voor te stellen.
Luisteren naar een jeugdig geluid
Door al deze mooie ontmoetingen
zijn wij er bij IVI van overtuigd
geraakt dat deze jonge denkers ons
op een overtuigende wijze en boeiende manier kunnen meenemene in
de oplossingen die zij zien voor een
betere wereld voor ons allemaal. Om
dit te kunnen overbrengen gaan we
samen met hun mooie bijeenkomsten plannen. We raden iedereen
maar zeker ook de lokale politici aan
om dan te komen luisteren. Want dit
is democratisch denken 2.0 en de
basis voor een nieuwe democratie.
Waneer en waar?
Het lijkt ons verstandig om nog geen
definitieve data voor deze bijeenkomsten te plannen. We willen nog
even de ontwikkelingen afwachten
met betrekking tot het Covid19-virus.
Na de vakantie periode gaan wij met
onze jonge helden om tafel en gaan
wij data plannen voor verschillende
bijeenkomsten. Wij houden u op de
hoogte op onze IVI-pagina en onze
socialmediakanalen.
Wilt u nu al meer weten en/of bent u
geinterreseerd in deze onderwerpen? Ben je jong en je wilt wat?
Of helemaal niet zo jong meer maar
denk jezelf iets te kunnen toevoegen
aan de lokale samenleving en wil je
ook op het IVI-podium staan dan
horen wij dat graag. Stuur een email
naar : info@inwonersvoorinwoners.nl
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Actuele coronacijfers gemeente
Uithoorn week 28

Gem

e e nte U i t h o o r

n

GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N

www.uithoorn.nl

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

Gemeentehuis

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

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

Klant Contact Centrum/receptie

Vanaf maandagmiddag 23 maart gelden de volgende openingstijden
voor het gemeentehuis:
maandag t/m donderdag
08.30-12.30 uur
woensdag
15.30-20.00 uur
(vrije inloop van 13.00-17.00 uur vervalt voorlopig)
vrijdag
08.30-12.00 uur

Uiteraard blijven we wel de gehele dag voor u telefonisch bereikbaar:
maandag t/m donderdag
08.30-17.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur

Zoveel mogelijk op afspraak

Een aantal diensten zijn nu op afspraak:
- Het afhalen van aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen
- Uittreksels BRP. U kunt dit ook direct online regelen.
Afspraak maken
Online kunt u direct een afspraak inplannen www.uithoorn.nl/afspraak;
Of bellen om een afspraak te maken via (0297) 513 111:
maandag t/m donderdag
08.30-17.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur

Sociaal loket

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

Financieel café

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

Gemeentewerf en scheidingsdepot

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

Makkelijk Melden App

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

Bouw- en woningtoezicht

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

Ruimte huren?

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

Openbare vergaderingen welstandscommissie

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

Commissievergaderingen

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

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

Redactie

Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

Op de website www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/situatie-regio-amsterdam-amstelland deelt de GGD Amsterdam wekelijks cijfers het
aantal gezette vaccinaties en het aantal afgenomen en positieve coronatesten in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VRAA). Hieronder vermelden wij de gegevens van de gemeente Uithoorn. Voor
meer informatie en cijfers kunt u naar het genoemde webadres gaan..
Gevaccineerde personen
Aantal inwoners van de VRAA gevaccineerd
•
341.700 inwoners van de VRAA zijn volledig gevaccineerd
•
220.658 inwoners van de VRAA zijn gedeeltelijk gevaccineerd
Aantal inwoners van de VRAA van 12 jaar en ouder: 941.550
Uithoorn Volledig
gevac.
Week 26 36%
Week 28 45%

Gedeeltelijk
gevac. (1/2)
25%
22%

Vaccinatie
gepland
6%
2%

Vaccinatie
nog niet gepland
32%
31%

Positief geteste personen
In week 28 (12 juli t/m 18 juli) is het aantal positief geteste mensen
in Amsterdam-Amstelland toegenomen met 24% vergeleken met de
week daarvoor. In de gemeenten Amsterdam en Diemen nam het aantal meldingen toe en in de overige gemeenten nam het aantal meldingen af. Alle gemeenten bevonden zich binnen het risiconiveau ‘Zeer
rnstig’.
Cijfers gemeente Uithoorn
Week 28
Absoluut
/100.000 inw
129
436

Week 25
Absoluut
147

/100.000 inw
497

Testen op GGD-locaties
Het aantal inwoners binnen Amsterdam-Amstelland dat zich afgelopen
week bij een GGD-testlocatie liet testen was 143% hoger dan de week
ervoor. Het percentage testen met een positieve uitslag nam toe naar
23%. In alle gemeenten nam het aantal testen toe.
Cijfers gemeente Uithoorn
Week 28
Absoluut
/100.000 inw
719
2.429

Week 27
Absoluut
958

/100.000 inw
3.236

Aanscherping maatregelen
vanaf 10 juli
Nu het aantal coronabesmettingen snel stijgt, worden maatregelen
aangescherpt. De maatregelen zijn op zaterdag 10 juli ingegaan en
gelden tot en met vrijdag 13 augustus.
De nieuwe maatregelen
• Discotheken en clubs gaan dicht.
• Caf s en restaurants blijven open op voorwaarde dat iedereen een
zitplaats heeft en op 1,5 meter van elkaar zit.
• Caf s en restaurants moeten om middernacht dicht. Grote schermen en livemuziek zijn verboden.
• Meerdaagse evenementen mogen niet. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen evenementen binnen en buiten.
•
endaagse evenementen mogen alleen doorgaan als het evenement alleen zitplaatsen aanbiedt.
•
en toegangstest is vanaf 13 juli 24 uur geldig. Dit was 40 uur.
Een overzicht van alle maatregelen staat op www.rijksoverheid.nl
Basisregels
De basisregels blijven belangrijk: houd 1,5 meter afstand, laat je testen
bij klachten, geef elkaar de ruimte en blijf thuis bij gezondheidsklachten.
Heeft u vakantieplannen? Ga wijs op reis. Want reizen is en blijft een
risico. Check het reisadvies Nederlandwereldwijd.nl

Coronacheckapp
Met de app bewijst u dat u gevaccineerd bent, dat u negatief op corona
getest bent of dat u recent al corona gehad hebt. U kunt CoronaCheck
gebruiken voor toegang tot bepaalde locaties. En om internationaal te
reizen binnen de EU. Download de Coronacheckapp in de app-stores
op uw mobiele telefoon.
Een bewijs op papier is handig als u geen smartphone heeft. U kunt
een bewijs maken van een vaccinatie, een herstel en/of van een testuitslag via https://coronacheck.nl/nl/print

blauwalg of andere waterklachten.
Op de kaart kunt u zien waar al
meldingen in onze gemeente zijn
doorgegeven. Waternet heeft de
gemeente in ieder geval laten weten dat ze vanaf nu twee keer per
week de wateren doorspoelen om
het eventueel aanwezige blauwalg
te verwijderen.

Waternet
Alles met betrekking tot blauwalg
hoort thuis bij Waternet. U kunt
hier een melding doorgeven van

Contact en overzicht storingen
en meldingen
Telefoonnummer: 0900 93 94 (normale belkosten) www.waternet.nl

-

Gemeentelijke informatie www.uithoorn.nl/coronavirus
RIVM www.rivm.nl of (0800) 13 51.
Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl
(reisadviezen, informatie over maateregelen)
GGD Amsterdam www.ggd.amsterdam.nl
Testen op corona of een vaccinatieafspraak maken
https://coronatest.nl of via 0800-1202 (testafspraak)
of 0800-1702 (vaccinatieafspraak)
Informatie en actuele cijfers met betrekking tot corona
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl

Aanvragen van een evenementenvergunning in coronatijd
Het aantal coronabesmettingen stijgt sneller dan verwacht. Dat zorgt
voor een onzekere zomer. Daarom gelden van 10 juli tot en met 13 augustus uit voorzorg extra maatregelen voor het organiseren van evenementen, klein of groot, om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. verantwoord evenement organiseert.
Coronaprotocol
Er wordt meer van u gevraagd dan regulier, zo moet u (vanaf 10 juli)
voor de evenementen die mogelijk zijn, een goed coronaplan in leveren. Hierin omschrijft u welke maatregelen u neemt zodat u een veilig
en verantwoord evenement organiseert.
Zolang er voor evenementen beperkingen gelden in verband met corona moet een coronaprotocol indienen. Daarom is het maken van een
melding voor een evenement nu even niet mogelijk en moet u deze
ook als aanvraag evenementenvergunning bij ons indienen.
Op de website van www.rijksoverheid.nl vindt u de meest actuele informatie over de coronamaatregelen voor evenementen: Regels voor
evenementen
Dien op tijd uw aanvraag in
U moet uw aanvraag voor een groot evenement op tijd – tenminste 8
weken voor aanvang – indienen. Dit geldt ook als u een klein evenement (bijvoorbeeld buurtbarbecue, wandeltocht) organiseert. U moet
kunnen aantonen dat er wordt voldaan aan de corona-maatregelen
(coronaplan). Dat is binnen 2 weken bijna niet haalbaar, zeker niet als
we tegelijkertijd veel aanvragen ontvangen. Daarom adviseren wij u
om uw aanvraag minimaal 8 weken voor het evenement in te dienen.
Coronaregels bij evenementen
Voorlopig moeten we er rekening mee houden dat het virus van invloed is bij het organiseren van evenementen en er coronaregels gelden naast de gewone regels. Voor uitgebreide informatie over het indienen van een aanvraag evenementenvergunning, zie www.uithoorn.
nl zoekterm naar ‘corona en evenementen’.Heeft u nog vragen dan
kunt u contact opnemen met team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via gemeente@uithoorn.nl of (0297) 513 111.

Vaccinatieafspraak maken
Wanneer u de vaccinatie krijgt, is afhankelijk van bijvoorbeeld uw leeftijd en of u werkt in de zorg. Via een handige vragenlijst kunt u bekijken
wanneer u een uitnodiging kunt krijgen voor de coronavaccinatie. Ook
ziet u waar u de coronaprik kunt halen en welk vaccin u waarschijnlijk krijgt. Benieuwd wanneer u de vaccinatie ontvangt? Bekijk de vragenlijst op rijksoverheid.nl/coronavirus of regel een afspraak via www.
coronatest.nl.
Nieuwe vaccinatielocatie vlakbij Uithoorn
Er is een nieuwe vaccinatielocatie van de GGD Amsterdam-Amstelland geopend aan de Bovenkerkerweg 6-8 in Amstelveen. Voor inwoners uit de gemeente Uithoorn is deze locatie goed en snel te bereiken.
Deze locatie is opgenomen in het afsprakensysteem.

Doe mee aan de
mobiliteitsenquête

Blauwalg
Tijdens warme dagen of bij langaanhoudende hitte, steekt hier en
daar blauwalg de kop weer op in
watertjes en sloten. Blauwalg kan
gezondheidsklachten veroorzaken. Let daarom goed op bij eventueel spelen bij het water of het laten zwemmen van je hond in water
met blauwalg.

-

Blijf op de hoogte van actuele
ontwikkelingen rondom het
coronavirus

Uithoorn verandert snel, ook op verkeersgebied. Er komen
steeds meer elektrische auto’s en fietsen, het wordt drukker met
parkeren en we gaan meer wandelen en fietsen. Daarom gaat
de gemeente Uithoorn aan de slag met het verkeersbeleid (de
mobiliteit).
Wilt u uw mening geven?
Vul dan de enquête in (ca 15 minuten) en help ons om de mobiliteitsplannen van de toekomst vorm te geven! U vindt de enquête op www.uithoorndenktmee.nl onder projecten, mobiliteitsvisie of u kunt de QR-code scannen.

WWW.UITHOORN.NL

Donderdag 2 september 2021 20.00 - 21.30 uur

Cursus Politiek Actief is vol

Aankondiging Tweede online
informatieavond GASVRIJ
Waarschijnlijk heeft u er al over
gehoord of het in de krant gelezen. Nederland gaat van het aardgas af, dat geldt dus ook voor de
gemeente Uithoorn. In 2050 gebruiken we geen aardgas meer.
Dit is een ingrijpende verandering voor alle inwoners (woningeigenaren en huurders) en daarom
maken we deze overgang stapsgewijs. De toekomstgerichte visie
op Gasvrij Uithoorn krijgt steeds
meer vorm. Bent u benieuwd hoe
ver we zijn met de visie en de eerste resultaten? Op donderdag 2
september 2021 is er een tweede online informatieavond over de
Transitievisie Warmte. Daar vertellen we welke mogelijke alternatieven voor aardgas beschikbaar zijn in Uithoorn en De Kwakel en welke stappen we samen

willen zetten in de komende jaren. De eerste online informatieavond over GASVRIJ Uithoorn
was op 26 mei 2021. Heeft u deze
eerste informatieavond niet kunnen bijwonen? Of wilt u graag een
samenvatting horen wat er toen
is besproken? Speciaal daarvoor
hebben we om 19.30 uur een
vooravond ingepland om u bij te
praten. De tweede online informatieavond over de transitievisie
warmte begint om 20.00 uur.
Aanmelden
Wilt u aanwezig zijn op deze informatieve bijeenkomst? Meldt u
zich dan voor 31 augustus aan
via de website www.uithoorn.nl/
gasvrij. Kort voor de bijeenkomst
ontvangt u van ons een deelname link

Let op! De cursus Politiek Actief is volgeboekt! Aanmeldingen die
nog binnenkomen, worden op een reservelijst geplaatst. Of, en zo ja
wanneer, de cursus weer wordt gegeven, is nu nog niet bekend. Hou
hiervoor de (social-)mediakanalen van de gemeente in de gaten.”

Onderhoud netwerk
Op vrijdag 30 juli worden er ICT-werkzaamheden uitgevoerd aan
ons bedrijfsnetwerk. De werkzaamheden vinden plaats tussen
14.00 uur en 16.00 uur. Hierdoor is het gemeentehuis gesloten
vanaf 14.00 uur.

Gedichtenwedstrijd kinderen
Uithoorn en De Kwakel
Op zonnige dagen in de zomervakantie worden op verschillende plekken in Uithoorn met krijtverf woorden aangebracht op de
stoepen. Het zijn de woorden die
op het kunstwerk op de nieuwe rotonde komen te staan ter ere van
het 200-jarig bestaan van Uithoorn. De dorpsdichter heeft met

deze worden een mooi gedicht gemaakt. Dat hangt aan de gevel van
het gemeentehuis. Maar alle kinderen en jongeren in de gemeente Uithoorn kunnen dat vast ook!
In de zomervakantie dagen we alle kinderen en jongeren (6 t/m 18
jaar) uit Uithoorn en De Kwakel uit

om op zoek te gaan naar de woorden, en met de gevonden woorden
zelf een gedicht te maken. Uit alle inzendingen kiest de jury – bestaande uit de burgemeester, de
dorpsdichter en jurylid Floor Römer – drie winnaars. Zij krijgen
met hun gezin een etentje aangeboden.

Hoe kun je meedoen?
Vind of zoek tijdens de zomervakantie een aantal woorden, maak
er een foto van en verwerk de
woorden in een gedicht. Stuur je
gedicht voor 29 augustus naar
200jaar@uithoorn.nl. De jury kiest
in week 36 de winnaars.Veel zoeken dichtplezier!

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. Die stukken liggen
in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter
inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare bibliotheek of dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht
aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld.

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.

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

TER INZAGE

(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE
BEKENDMAKINGEN

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

De Kwakel
• 2021-067116, Anjerlaan 12, het plaatsen van een dakkapel en dakopbouw. (ontvangen 09-07-2021);
• 2021-069136, Dwarsweg 18, brandveilig gebruiken van het pand. (ontvangen 19-07-2021);
• 2021-070144, Kalslagerweg 20, het bouwen van een kas en een
schuur. (ontvangen 20-07-2021);
• 2021-070574, Iepenlaan 44, het pannendak vervangen door een rieten
dak. (ontvangen 21-07-2021).

Uithoorn
• 2021-066486, Treublaan, het verduurzamen van de woningen. (ontvangen
09-07-2021);
• 2021-066495, gronddepot Legmeer west, tijdelijke opslag grond. (ontvangen 08-07-2021);
• 2021-066502, Kuifmees 20, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen
08-07-2021);
• 2021-067106, Wiegerbruinlaan 81a, het plaatsen van gevelreclame.
(ontvangen 10-07-2021);
• 2021-068046, Bilderdijklaan 3, het plaatsen van een terrasoverkapping.
(ontvangen 13-07-2021);
• 2021-068338, Potgieterlaan 20, het vervangen en vergroten van het
dakkapel. (ontvangen 14-07-21);
• 2021-069573, Bruine Lijster 39, het uitbreiden van de 1e verdieping en
wijzigen kozijn voorgevel. (ontvangen 19-07-21);
• 2021-070130, J. van Oldenbarneveldtlaan 48, het plaatsen van een
dakkapel. (ontvangen 21-07-2021);
• 2021-070150, Zijdelveld 62, het uitbreiden van de woning. (ontvangen
20-07-2021).
VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN

Uithoorn
• 2021-056125, Wederik 78, de bestaande kozijnen en glas vervangen
(ingetrokken 21-07-2021);
• 2021-066502, Kuifmees 20, het plaatsen van een dakkapel (ingetrokken, verzonden 21-07-2021).
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
• 2021-070089, Vuurlijn 78, het aanvragen van een exploitatievergunning
voor een horecabedrijf. (ontvangen 21-07-2021).

Uithoorn
• 2021-066336 , Harlekijneend, aanvraag straat BBQ 2 oktober, (ontvangen 08-07-2021);

Afscheid van oud-vrijwilligers
Zonnebloem De Kwakel
De Kwakel - Afgelopen vrijdag, de
middag, georganiseerd dóór een
aantal vrijwilligers, vóór de vrijwilligers en speciaal voor de oud-vrijwilligers die het afgelopen jaar hun activiteiten voor de Zonnebloem
hebben beëindigd. Rond de klok van
16.00 uur, toen de zon weer doorbrak, kwamen de vrijwilligers aan bij
de theetuin en bamboelabyrint
Nirwana in De Kwakel. Daar had een
aantal actieve vrijwilligers de tent
versierd voor een feestelijk
ontvangst. De oud-vrijwilligers
kregen een mooie zonnebloemcorsage opgespeld om in het zonnetje

•

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.
• Vastgesteld bestemmingsplan Vuurlijn 17. Inzageperiode: vanaf 17 juni
2021 gedurende 6 weken. Inlichtingen bij A. Stevens, afdeling wonen
en werken (0297) 513 111.
• Ontwerpbestemmingsplan Achterweg 62. Inzageperiode: vanaf donderdag 17 juni 2021 tot en met woensdag 28 juli 2021. Inlichtingen bij
A. Stevens, afdeling wonen en werken (0297) 513 111.
• Ontwerpbestemmingsplan Correctieve herziening Bp De Rietkraag. Inzageperiode vanaf donderdag 17 juni 2021 tot en met woensdag 28 juli 2021
Inlichtingen bij A. Stevens, afdeling wonen en werken (0297) 513 111.

•
•
•
•
•

2021-067540, Arthur van Schendelaan “Het Buurtnest”, alcoholwetvergunning. (ontvangen 12-07-2021);
2021-068665, Legmeervogels seizoensopeningstoernooi, 28 augustus
2021.(ontvangen 14-07-2021);
2021-068660, Flevomeer 12, het plaatsen van een afvalcontainer van
12 juli t/m 16 juli 2021. (ontvangen 13-07-2021);
2021-068643, P.C. Hoofdlaan 7, het plaatsen van een afvalcontainer
van 12 juli t/m 1 december 2021. (ontvangen 13-07-2021);
2021-069023, Molenlaan 13C, een aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf. (ontvangen 16-07-2021);
2021-070007, Legmeerplein, het inrichten van een bouwplaats. (ontvangen 16-07-2021).

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.

Uithoorn
• 2021-051321, PC Hooftlaan, verklaring van geen bezwaar ZomerVISkaravaan op 22 juli 2021 (verzonden 15-07-2021);
• 2021-065215, Randhoornweg 100, evenementenvergunning Solidoe
Summer Event van 19 juli t/m 12 augustus 2021 (verzonden 15-072021).

De Kwakel
• 2021-064483, Achterweg 28, het wijzigen van het gebruik van bedrijfswoning naar plattelandswoning (verzonden 15-07-2021);
• 2021-057973, Achterweg 30, het wijzigen van het gebruik van bedrijfswoning naar plattelandswoning (verzonden 15-07-2021);
BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDERINGEN

KENNISGEVING Activiteitenbesluit, melding ontvangen
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester
en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een melding ingevolge het Activiteitenbesluit heeft ontvangen. De melding betreft het oprichten van een grond- en baggerdepot per 12 april 2021.
Ontvangstdatum melding: 31 mei 2021
Melder: Gemeente Uithoorn
Locatie: Randhoornweg, Legmeer
Zaaknummer: 10365170
Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.
Heeft u een vraag over deze zaak, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.
VERKEERSBESLUIT AFSLUITING PETRUS STEENKAMPWEG
Door de verschillende bouwwerkzaamheden in het gebied rondom de Petrus
Steenkampweg, is het nodig om de Petrus Steenkampweg af te sluiten voor
verkeer. De ruimte is nodig om de bouwkranen met bouwmateriaal de ruimte te geven. Het gaat hier om het woningbouwproject “Allure aan de Amstel”
in het gebied tussen de Petrus Steenkampweg en Burgemeester Van Meetelenstraat in Uithoorn én de bouwwerkzaamheden voor het project Uithoornlijn tussen de Petrus Steenkampweg en Stationsstraat in Uithoorn.
Vanaf de Petrus Steenkampweg kunnen beide werkgebieden goed bereikt
en gebruikt worden door en voor bouwverkeer. Tijdens een periode september 2021 tot en met april 2023 is het voor de verkeers- en algehele veiligheid noodzakelijk de Petrus Steenkampweg af te sluiten voor alle verkeer.

Bezwaarmogelijkheden
Belanghebbenden kunnen tot en met 8 september 2021 bezwaar maken tegen deze verkeersbesluiten. Een bezwaarschrift kan worden ingediend bij
de gemeenteraad van Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn of via gemeente@uithoorn.nl. Voor meer informatie en het volledige verkeersbesluit gaat u
naar www.officielebekendmakingen.nl

WWW.UITHOORN.NL

gezet te worden. Jeanne van Os
heeft de Zonnebloem De Kwakel/
Vrouwenakker opgericht en gaat dan
nu echt stoppen als vrijwilligster.
Samen met Bep Nieuwendijk, Lenie
de Boer, Puck Bruine de Bruin, Ans
Verouden en Corrie Hoogenboom
hebben de dames in totaal 186 jaren
als vrijwilligers op hun naam staan.
De prachtigste anekdotes kwamen
dan ook weer naar boven op deze
middag. Onder het genot van een
drankje en een heerlijk menu, bereid
door Rens-Jan en Marleen van In den
Ossewaerd, konden alle vrijwilligers
gezellig met elkaar kletsen over

onder andere het rare jaar dat het
geweest is. Maar ook vooruitkijken
naar nieuwe mogelijkheden. Ook
werden er alvast twee nieuwe vrijwil-

ligers verwelkomd. Na de mooie
speeches ontvingen de oud-vrijwilligers nog een hartelijk applaus en een
prachtig zonnebloemboeket. Na het

niet te missen dessert werden de
oud-vrijwilligers en partners veilig
naar huis gebracht en was het
samenzijn afgelopen.

12 UITHOORN

Inspiratie op straat
Uithoorn - ‘Inspiratie’, ‘fabelachtig’, ‘eigenzinnig’ en nog veel meer. Heb je ze gezien, de woorden in witte krijtverf die
opeens overal in Uithoorn opduiken? Op de Wilhelminakade staat ‘welkom’, bij winkelcentrum Zijdelwaard ‘omzien’ en
bij het Amstelplein ‘frisse blik’. Mooie kreten, waar je zelf misschien een betekenis bij kunt bedenken. Maar waarom
verschijnen ze opeens her en der in het dorp? Wie of wat zit hierachter? Je leest het binnenkort in deze krant!
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Studio Ceramics presenteert Frans
Kortenhorst, “De Nieuwe Witten”

Regio - Het werk van Frans Kortenhorst is in te delen in verschillende
tijdvakken. De vroegste periode is de
tijd van het pure schilderen met –
altijd weer – het landschap, zoekend
naar kleur en vorm, in de helende
kracht van de natuur. Altijd en rusteloos op zoek naar de schoonheid van
de dingen.In de latere tijden waren
het vooral de interieurschilderijen,
licht en schaduw en óók weer zoeken
naar het pure, met als inspiratiebron,
de Haarlemse schilder Kees Verwey.
Een volgende periode; wéér landschappen in de Keltische sfeer,
ontstaan tijdens reizen door Ierland
en Spanje. Hoogtepunt is wel
geweest een grote serie werk n.a.v.
lange voettochtreizen, samen met
zijn vrouw, Janneke. Dwars door
Frankrijk en Spanje met aankomst, na
zware en zeer leerzame tochten, in
Santiago de Compostella.
Zoeken
Uit deze tijd was het zoeken naar

motieven, historie en eigenheid,
verbeeld in grote sobere schilderijen
én een nieuwe vormentaal, objecten,
opgebouwd uit lood, zink en koper.
De laatste jaren zijn geïnspireerd, na
weer een voettochtreis, van Granada
naar Cordoba in Andalusië, op
eeuwenoude Moorse motieven. Een
rijkdom van vormen en kleuren, vaak
gerestaureerd door “gewone”
ambachtslieden uit Noord-Afrika
maar ook vanuit het Zuid-Amerikaanse continent. En dan is de stap
naar een volledige ontwikkeling snel
gezet en is er het laatste werk,
ontstaan in geometrische vormen.
“De Nieuwe Witten”, een herhaling
van vlakken, uitspringende
segmenten (vooral véél werk) in
alleen zuivere witten. Dit werk komt
tot leven door opvallend licht,
schaduw en beweging; mede geïnspireerd door de kunstenaar Jan
Schoonhoven, die dit type werk tot
pure kunst heeft verheven! Het
houdt nooit op en zal altijd doorgaan; het werken aan de ziel der
dingen.
Er zijn weer nieuwe ideeën, een neerslag van een maand reizen door
Argentinië – Chili – en Patagonië.
- Frans Kortenhorst, 10 juli 2021
Initiatiefnemer van Studio Ceramics,
kunstenaar en keramist Martina
Dielen, presenteert tijdens deze
expositie haar keramische witte
unica. Op zoek naar nieuwe transformaties in de klei en expressie en het
repeterende lijnenspel.
“De nieuwe witten” die zij heeft
gebruikt zijn een terugblik op eerder

gemaakte witte theepotten serie.
Martina exposeerde flesvormen in
België en ontving daarvoor de
Bronzen Prijs voor meest originele
fles object. In Zweden en Taiwan
exposeerde zij haar zout-gestookte
keramiek en Shino chawans
(theekommen).
Kom een kijkje nemen deze zomermaanden, u bent van harte welkom!
Duur; Vanaf donderdag 29 juli t/m
zaterdag 21 augustus 2021.
Adres; Studio Ceramics, Winkelcentrum de Lindeboom, Lindeboom 3,
te Mijdrecht. Openingstijden;
donderdag t/m zaterdag 15.00 tot
17.00 uur (zomertijden).
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GEZOCHT
Veroorzaakster ernstige aanrijding gezocht

Geen successen voor Boule
Union Thamen
Uithoorn - Met speelavond twee
sloten ze de vrijdagavondcyclus af.
Met weer een sterk deelnemersveld
beloofde dat best weer een spannend toernooi te worden. Met 32
doubletten was er een prima deelnemersveld. In het Zwitsers systeem
spelen na een gelote eerste ronde
steeds de winnaars tegen elkaar en
de verliezers tegen elkaar. Met 32
deelnemers heb je na elke ronde een
even aantal winnaars, zodat er geen
verliezer opgewaardeerd hoeft te
worden. De nummer twee van de
eerste speelavond speelden deze
avond niet mee, zodat de twee overgebleven ongeslagen equipes een
grotere kans op een prijs over de
twee avonden samen. Van de 32
equipes hadden er 21 in ongewijzigde samenstelling ook aan de
eerste speelavond deelgenomen.
Ook deze avond waren de weersom-

standigheden prima, hoewel later op
de avond zo hier en daar toch een
jack aanging. Het speelterrein van
Boule Union Thamen aan de Vuurlijn
staat bekend als een moeilijk terrein
met heuvels en dalen. Je moet het
terrein goed “lezen” omdat anders de
geworpen boule een eigen leven
gaat leiden. Dat zou betekenen dat
de thuisspelers in het voordeel
waren, maar het leek wel of juist de
eigen leden de meeste moeite
hadden met het terrein. De beste
equipe van BUT eindigde op een
gedeelde 15e plaats. De overige
equipes van BUT kwamen niet verder
dan eenmaal winst en twee equipes
zelfs helemaal geen winst. De avondoverwinning ging naar dezelfde
equipe als tijden de eerste avond.
Niet echt onverwacht, daar een
ex-Nederlands kampioen en
WK-deelnemersdeel uitmaakte van

deze equipe.De 21 equipes werden
gerangschikt op basis van de verrichtingen van beide speelavonden. Voor
de top drie was er een extra prijs in
de vorm van een mandje of tasje met
goodies.
De top vijf en de plaatsing van de
overige equipes van BUT:
1 Bart Scholten/
Henk de Kwaadsteniet
PUK 3 35
2 Hans v/d Wouden/
Dennis Bakker
PUK 3 32
3 Erik vd Sluijs/
Dick Beemsterboer
LMI 3 23
De top drie over twee avonden:
1 Bart Scholten/
Henk de Kwaadsteniet
PUK 6 67
2 Frea en Guus Vonck De Gooiers 4 33
3 Michael Voorn/
Peter Balkenende
LBF 4 14

De Kwakel/Uithoorn – Woensdagmiddag jl (21 juli) heeft er een ernstig
ongeval plaatsgevonden tussen twee fietssters, waarbij een van de twee
ernstig gewond is geraakt. De veroorzaakster is echter nadat zijzelf weer
was opgekrabbeld doorgereden. De ernstig gewonde 71- jarige bewoonster uit Uithoorn is nu op zoek naar de waarschijnlijk 15/16 jarige jonge
dame die zonder uit te kijken, de Boterdijk overstak. Woensdagmiddag
reed de vrouw rustig op haar fiets over de Boterdijk toen er plotseling een
fietsster via het wandelpad vanuit Meerwijk overstak richting het Elselaantje. De – volgens ooggetuige ongeveer 15/16 jarige fietsster knalde
keihard tegen de fietsster en ze sloegen beiden hard tegen de grond.
De 71- jarige vrouw bleef hevig bloedend liggen. De andere fietsster
krabbelde op en verdween, de gewonde vrouw achterlatend. Gelukkig
kwam er snel hulp voor de vrouw en werd zij per ambulance afgevoerd
naar het zieken waar zij drie dagen bleef. Zij bleek een gebroken schouderblad te hebben, gebroken bovenarm, gat in haar hoofd, hersenschudding en overal bont en blauw.
Meld je
De vrouw is weer thuis, maar eind deze week hoort zij of er een operatie
nodig is voor haar schouder. Zij is op zoek naar getuigen, waardoor
misschien de jongedame gevonden kan worden. “Ik wil nog niet direct
het slechtste denken. Misschien is zij ook enorm geschrokken en daarom
weggefietst, maar alsjeblieft meld je.
Ik ben niet alleen ernstig gewond maar ook mijn fiets is zwaar beschadigd”. Bent u getuigen geweest van deze aanrijding en kunt u misschien
meer vertellen van de veroorzaakster van dit ongeval, of heb jijzelf dit
gedaan? Bel dan: 0634379448, of bel onze redactie: 0653847419

Het volgende toernooi met deelname van andere verenigingen is
komende zondag, 1 augustus,
aanvang 10.00 uur aan de Vuurlijn in
De Kwakel.

Tour de Kwakel: winnaars gehuldigd
De Kwakel - Afgelopen zaterdag was
het grote moment daar voor Chris
Verhoef. Hij mocht voor het eerst in
zijn leven de gele trui van de Tour de
Kwakel aantrekken. En dan ook nog
omdat hij werd gehuldigd voor zijn
eindoverwinning in de 66e Tour de
Kwakel. In verband met de Coronamaatregelen werden er gedurende
deze Tour geen leiderstruien
gedragen. Om dezelfde reden was er
dit jaar geen feestelijke afsluiting van
het Tourspel, maar waren de
winnaars en vrijwilligers uitgenodigd
voor een gepaste afsluiting op
gepaste afstand. Chris hield het
afstand houden deze Tour wel heel
letterlijk. Zo won hij zowel het klassement van de rode trui als het ploegenklassement met ruime voorsprong. Alleen in het algemeen klassement volgde Adrie op de voet. Zo
kreeg Chris twee truien en een gele

pet uitgereikt en Adrie de grijze trui
voor beste oudere.
Net te oud
Timo Kas nestelde zich op de derde
plaats, maar is net te oud voor de
witte trui. Die was een prooi voor
laatkomer Mike van Wees. Cynthia
Peek nam in de kinderwagen de
beker voor beste vrouw mee. Marga
Kouw hoefde niet ver te sjouwen met
haar Frank Vlasmanprijs.
Zoals gebruikelijk was er ook uitgebreid aandacht voor de vrijwilligers
die deze Tour de Kwakel mogelijk
hebben gemaakt. Gerlinde van
Scheppingen keek ook dit jaar weer
met de grootst mogelijke precisie
meer dan 2000 briefjes na. Gele pet
winnaar Berry Schalkwijk dacht haar
nog op een foutje te kunnen
betrappen, maar had zelf een (voor)
letter over het hoofd gezien. Naast

Gerlinde werden ook Marga Kouw en
Martha van Alen bedankt voor het
dagelijks bijwerken van de standen.
Tot slot werd Gerda Voorn in het
zonnetje gezet. Zij deed dit jaar voor
het eerst sinds lange tijd niet mee,
maar neemt een bijzonder plaatsje in
de geschiedenis van de Tour de
Kwakel in. Alle deelnemers kennen
Gerda van haar warme hapjes op de
vrijdagavond in ’t Tourhome. En bijna
allemaal hebben ze zich wel eens
miskeken op de schilderingen op de
hapjesschaal, die wel erg veel weg
hadden van een klodder saus. Dit
uiteraard tot groot vermaak van
Gerda. De Tour de Kwakel deelnemers doen mee voor de eer en
eeuwige roem. Dat bleek maar weer
bij de verdeling van het prijzengeld.
Daarvan ging 451,95 euro naar het
goede doel, Giro 777 voor de watersnoodramp in Limburg.

Zomeravondconcert met Gert
van Hoef
Regio - Zaterdagavond 28 augustus
zal de bekende organist Gert van
Hoef een concert komen verzorgen
in het Lichtbaken in Rijsenhout. Een
mooi zomers programma heeft hij
gemaakt, met diverse klassieke
stukken, maar ook diverse improvisaties van filmmuziek zal hij ten gehore
brengen.
Gert heeft al meer dan 100.000
volgers op youtube, daarmee is hij
een hit online en een veel gevraagde

organist! Veel optredens heeft hij al
mogen verzorgen in zowel binnenland als het buitenland.
Deze avond zal ook Corrianne van
Wijnen meewerken met haar dwarsfluit. Zij is zeer getalenteerd, Gert en
Corrianne zullen diverse stukken
samen spelen.
Het beloofd een zeer mooie avond te
worden. Voor kaarten kan u mailen
naar: zwaardvdjohan@hotmail.com
Kaarten kosten €12,50

Het Wilgenhofje Jeu de Boules
Club Toernooi
Regio - Het laatste toernooi was 17
september 2020. Door de corona
werd er geen wedstrijd en toernooi
meer gespeeld. Heel voorzichtig
waren ze weer begonnen om op
afstand 1,5 meter, de woensdag en
donderdagmiddagen te spelen. En
nu kon het weer en is het Jeu de
Boules club kampioenschap 2021
gespeeld.
Onder prachtige omstandigheden
waren er 17 leden die streden om de
eer. Er werden drie ronden op tijd 50
minuten gespeeld. Zoals gebruikelijk
bij deze toernooien van het Wilgenhofje werd er Ala Melee gespeeld.
Dat wil zeggen, in elke speelronden
speelt men met een andere partner.
De verschillen waren deze middag
niet groot. Uiteindelijk bleven er drie
over die drie partijen wisten te
winnen, Huibert Jaap Bakker3+26,
Jan Bartels 3+25 en Andre de Jong
3+24.

De eindstand van het Clubkampioenschap werd bepaald, door de beste
uitslag van 17 september 2020 en
van 21 juli 2021 .
1e is geworden en Club Kampioen
Huibert Jaap Bakker 6+45
2e Andre de Jong 6+43
3e Wout Verlaan 4+18
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Voor een mooi grafmonument:
Omega Gedenktekens
Door Roos Uithol
Uithoorn - Een passend gedenkteken voor een gemiste dierbare. Iets
dat decennia lang kan meegaan,
zodat iemand altijd op een waardige
en persoonlijke manier kan worden
herdacht. De wensen en ideeën van
overledene en naasten verenigd in
een passend monument. Dat kan een
grote opgave zijn. Want hoe vang je
iemand symbolisch in een gedenkteken? Omega Gedenktekens kan
daarbij een helpende hand bieden.
Anders, persoonlijk, speciaal. De
visies voor ontwerpen die worden
aangeleverd, zullen misschien niet
uitvoerbaar zijn. Dat vermoeden
klanten van Omega soms, maar niets
is minder waar. Door een goed leveranciersnetwerk is er veel mogelijk.
Niet alleen in de levering van gebruikelijke materialen voor gedenkmonumenten zoals graniet en andere
natuursteen soorten. Er zijn ook
unieke materialen zoals: gerecycled
glas (zowel in transparant als in
gekleurd), versteend hout, cortenstaal en schelpen.
Drempel
“Mensen komen hier vaak binnen na
het nemen van een grote drempel.
Het is daarom belangrijk om als
eerste iemand op zijn gemak te
stellen. Een strakke toonzaal en
colbertje gaan daar niet aan
bijdragen. Dat creëert een afstand
die zeker bij een kwetsbare situatie
moeilijk te overbruggen valt. Dat zul
je hier daarom niet aantreffen. Ik
neem graag de tijd om wensen en
ideeën te vertalen in een realiseerbaar herinneringsmonument. Hier in
de toonzaal staan gedenktekens
uitgestald die goed inzicht geven in
de mogelijkheden qua ontwerp en te
gebruiken materialen. Dat weet men
namelijk nog niet zo goed bij een
eerste bezoek. Dat is een moment
waarbij ook veel informatie op
iemand af komt. Om die reden geef
ik ruimte en tijd voor de besluitvorming, ook als dat meerdere bezoeken
nodig heeft. De inbreng in de
ontwerpfase draagt al bij aan de
verwerking van het verlies”, vertelt
het gezicht achter Omega Gedenktekens Jan-Paul van Wingerden.
Toonzaal
Jan-Paul’s eenmansbedrijf Omega
gedenktekens is in 1995 opgericht in

Gouda en plaatst gedenktekens door
geheel Nederland. Vanaf 1998 is zijn
toonzaal te bezoeken in Uithoorn,
gelegen naast het busstation. Zijn
creativiteit, vakmanschap en jarenlange ervaring stelt hij ter beschikking om een persoonlijk gedenkteken te ontwerpen. Daarbij wordt
altijd gezocht naar nieuwe mogelijkheden om de wensen van klanten te
verwezenlijken. Vanuit hobby’s,
werkzaamheden of andere eigenschappen die te maken hebben met
de overledene, wordt een ontwerp
vormgegeven. De ontwerpen
kunnen uiteenlopen van strak en
traditioneel naar heel speels en
natuurlijk. Via een ontwerptekening
of kartonnen maquette kan een
eerste impressie worden gegeven,
voordat een definitief ontwerp is
afgerond. Vervolgens kan een
vergunning worden aangevraagd.
Jan-Paul: “Dat moet bij het vervaardigen van een gedenkteken. Daarna
worden de juiste leveranciers bij
elkaar gezocht. Afhankelijk van het
materiaal, kan dat vanuit de andere
kant van de wereld komen of uit
Europa zelf. Dat heeft wel invloed op
het kostenaspect. Voor natuursteen
heb ik een Nederlandse leverancier
in China met een hoge kwaliteitsstandaard. Dan heb je het over kwalitatief handwerk, polijstwerk en
graniet dat de tand des tijds kan
doorstaan. Bovendien kan ik bij deze
leverancier rekenen op betrouwbaarheid met betrekking tot levertijd en
een stuk service en garantie. ”
Grote voorraad
Jan-Paul beschikt tevens over een
grote voorraad versteend hout in
diverse vormen en formaten. Deze
oeroude versteende boomstammen
komen uit Indonesië, Egypte,
Zimbabwe en de Amerikaanse staat
Arizona. Voor een gedenkteken kan
worden gekozen voor de mogelijkheid om het versteende hout te
combineren met gerecycled glas.
Volgens Jan-Paul zorgt de natuurlijk
gevormde baststructuur en knoesten
van het versteende hout in combinatie met de kleurschakeringen van
het gerecyclede glas voor een unieke
uitstraling. Met het gerecycled glas
heeft Omega een zeer sterke marktpositie. Het glas is een duurzaam
materiaal omdat het onbeperkt recyclebaar is, daarnaast is het in allerlei
vormen en kleuren te verkrijgen.
Laser graveren behoort ook tot de

toepassingen op het materiaal. “Ik
lever donkergroen-, groen/wit-,
antraciet, bruin, roze, spierwit en 6
kleuren blauw glas. Het flessenglas
heeft door het geheime omsmeltproces een hele mooie kleurschakering en oppervlaktestructuur. Zulke
kleuren in groot formaat vind je niet
zomaar in de natuur en daarvoor
worden enorme bedragen betaald.
Van bruin gerecycled flessenglas kan
een gedenkteken worden gemaakt
met een mooie bronstekening.
Omega gedenktekens is in Nederland de enige leverancier van semitransparant wit- en zeegroen glas
met een kiezeltekening. Het glas
oogt telkens anders bij verschillende
lichtinvallen, wat het exclusief maakt.
Met behulp van een zonnepaneel en
led verlichting zijn met dit glas vele
kunstwerken te maken die ook in het
donker een persoonlijke uitstraling
geven. Het spierwitte glas gebruik ik
als alternatief voor wit marmer. Door
de Nederlandse weersomstandigheden wordt dit gesteente namelijk
vrij snel donker van kleur”, licht JanPaul toe over de veelzijdige toepassingen van het gerecycled glas.
Uniek
Naast unieke materialen en
ontwerpen, onderscheidt Omega
Gedenktekens zich ook door het
verlenen van service op maat en
diverse diensten. Tijdelijke gedenktekens kunnen worden geplaatst voor
het overbruggen van ontwerp- en
productietijd. Tevens kan dit voor
nabestaanden extra tijd opleveren
om het gewenste gedenkteken te
kunnen bekostigen. Zo kan een graf
kort na de begrafenis al worden
voorzien van een identiteit. Dit is
kosteloos en wordt later vervangen
door het definitieve gedenkteken.
Grote opdrachten zoals de plaatsing
van een doopvont voor algehele
onderdompeling, wordt door Omega
geregeld. Ook het repareren van een
natuurstenen schaal of het maken
van een kunstwerk uit handgevormde stenen wordt naar tevredenheid van de klant vervaardigd. Voor
advies en uitvoering van een vervolginscriptie op een bestaand gedenkteken of het opnieuw inkleuren van
een inscriptie kan men ook bij het
bedrijf terecht. Net als het
opschuren, reinigen, ophogen of
opnieuw stellen van een gedenkteken allemaal tot de werkzaamheden van Omega Gedenktekens
behoort.
Goede samenwerking
Jan-Paul spreekt tot slot met veel
waardering over een prettige samenwerking die hij heeft met twee
uitvaartonderneemsters uit de
directe omgeving. “Dan heb ik het
over ‘Met Karin Uitvaartverzorging’
uit Mijdrecht en ‘SaskiaDriezen’ uit
Aalsmeer. Het vak van uitvaartondernemen is voor deze dames echt een
grote passie. Zij regelen een
persoonlijke en integere uitvaart
voor een redelijk tarief. Het
ontwerpen en de productie van het
gedenkteken neem ik voor hen ter
hand. Hierbij is geen sprake van
provisiebetaling, waardoor de prijzen
eerlijker zijn. Zij zien mijn eindresultaat puur als meerwaarde voor hun
dienstenpakket. Daarnaast bena-

deren zij mij wanneer zij van een
begraafplaats de opdracht krijgen
om een monument te verwijderen
als iemand wordt bijgezet in het graf.
Dat gebeurt als de oorspronkelijke
leverancier niet te traceren is. Bij het
terugplaatsen van het gedenkteken
met de nieuwe belettering, wordt de
ruimte gegeven om een andere
onderneming te kiezen. Dat is wel zo
eerlijk!”
U vindt Omega Gedenktekens aan
Marijnenlaan 40 in Uithoorn.
Openingstijden: dinsdag en
donderdag: 10.30 -17.00 uur en
zaterdag: 10.30-13.30 uur.
Ander tijdstip is mogelijk op
afspraak. Tevens is een bezoek aan
huis mogelijk (ook ‘s avonds of in het
weekend).
tel. 06 53286186 of tijdens de
openingstijden 0297 523295
www.omegagedenktekens.nl
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Foto’s Jan Uithol

Even stond het in Uithoorn
ook blank
Uithoorn - Als gevolg van veel regen in korte tijd ontstond maandagmiddag wateroverlast op de Laan van
Meerwijk ter hoogte van het politiebureau, op het Amstelplein op de gebruikelijke plek bij het parkeerterrein
bij de kerk en in de Stationstraat op het laagste gedeelte. Gelukkig bleven er geen auto’s vastzitten.
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