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Regio – De Irenebrug, de verbinding 
tussen Amstelhoek en Uithoorn is tot 
14 augustus opengesteld. In deze 
periode (de bouwvak) vinden geen 
werkzaamheden plaats rond de brug 
of in het dorpscentrum van Uithoorn. 
Autoverkeer kan dan wel van de brug 
gebruik maken, maar moet wel reke-

ning houden met enige hinder. Ook is 
hij open voor �etsers en voetgangers.  
Na de bouwvak gaat de Prinses Irene-
brug weer dicht voor autoverkeer. 
Tijdens deze periode kunnen �etsers 
en voetgangers wel van de brug 
gebruik blijven maken. Dan worden 
de trottoirbanden, kolken en het 

straatwerk aangebracht. Aan de kant 
van Amstelhoek legt hij een verkeers-
geleider aan, worden de voet- en �ets-
paden aangelegd en wordt riolering 
en waterafvoer in orde gemaakt. Deze 
opening voor �etsers en voetgangers 
duurt dan weer tot 23 september. 
Wordt vervolgd.

Prinses Irenebrug ‘even’ open 
voor autoverkeer

Vinkeveen – Zaterdag 30 juli a.s. zal 
bij Jachthaven Borger, Herenweg 240 
in Vinkeveen, een open dag worden 
georganiseerd rond de Veensteek-
machine. De veentrekmachine nam 
het zware werk van de handbagge-
raars over. 
Per dag baggerde 1 handbaggeraar 
met de beugel +/- 50 m² veen. Per 
dag trok de veentrekmachine +/- 
5000 m² veen 100 keer zoveel. De 
veentrekmachine is een drijvend 
werktuig waarmee men laagveen tot 
op een diepte van vijf meter kon 

weghalen doormiddel van het 
steekraam waarmee in één keer +/- 
3,75 m³ veen omhoog kon worden 
getrokken. Het veen werd daarna 
verdund met water en vermalen tot 
een vloeibaar mengsel (veenslik). Via 
een pijp werd het veenslik op de 
legakker gebracht om dit vervolgens 
tot turven te verwerken. De machine 
kwam in 1896 naar Vinkeveen en 
heeft gedraaid tot 1975. Hierdoor 
gingen we van slootjes naar de nu 
unieke Vinkeveense Plassen. De 
aandrijving, het kloppend hart van 

de uit 1924 unieke gigantische 2 
cilinder 80 pk Brons dieselmotor. In 
1948 is deze motor ingebouwd in de 
veentrekker en heeft de oude stoom-
machine vervangen. Om 10:00 uur 
beginnen de voorbereidingen met 
uitleg over het opstarten van deze 
motor. Bij de bezichtiging wordt het 
hele verhaal verteld over deze 
machine door Kees Kentrop. Pim 
Berkelaar kan alles vertellen over zijn 
vordering van de restauratie en de 
motor. 15:00 uur einde bezichtiging 
en motor wordt stilgezet

Zaterdag a.s.: Open Dag 
Veentrekmachine

De Ronde Venen – Nog steeds zijn 
er automobilisten die denken dat ze 
alcohol achter het stuur kunnen 
plaatsnemen. Nu steeds zijn er van 
deze onverantwoordelijke mensen 
die niet begrijpen dat je in zo’n 
toestand een gevaar op de weg bent. 
Hoe vaak hoor je niet dat er weer 
eens iemand dodelijk is verwond 
door een dronken bestuurder. Of 
levensgevaarlijk gewond en hoe kom 
je dan weer uit het ziekenhuis. 
Levens verwoest, gezinnen verwoest 
en toch stappen er nog steeds van 
de dwazen achter het stuur. Vorige 
week woensdagavond ook weer 
iemand in Vinkeveen. De politie heeft 
toen een beschonken bestuurder 
aangehouden. Deze automobilist 
had meerdere voertuigen geramd. 

Agenten kregen rond 20.30 uur de 
melding dat een automobilist meer-
dere aanrijdingen op de Achterbos in 
Vinkeveen had veroorzaakt. Zij 
tro�en de chau�eur aan in zijn auto. 
Deze was bij één van de aanrijdingen 
tot stilstand gekomen op een ander 
voertuig. Omstanders hadden de 
sleutel uit het voertuig gehaald 
omdat de automobilist mogelijk 
onder invloed was. Na een blaastest 
van de politie bleken de vermoedens 
te kloppen en werd de bestuurder 
aangehouden. Na een test op het 
politiebureau bleek hij maar liefst 
ruim zes keer het toegestane percen-
tage alcohol op. Het rijbewijs is inge-
vorderd en de o�cier zal binnenkort 
een beslissing nemen hoe lang hij 
het rijbewijs kwijt is.

Rijbewijs ingevorderd

De Ronde Venen - Op vrijdag 22 juli 
was de tweede zomeractiviteit van 
Rotary Club Vinkeveen-Abcoude. Net 
als de barbecue van twee weken 
terug was deze activiteit bedoeld om 
de Oekraïners uit de gemeente een 
paar leuke uurtjes te bezorgen. En 
dat werden het! Aangekomen bij de 
Molenweg in Abcoude werd de 
groep hartelijk welkom geheten door 
de vrijwilligers van de jeu-de-boules-
club. De gasten waren verrast door 
het voor hen onbekende spel. Er 
werd serieus gespeeld en het meet-
lint kwam er soms aan te pas om te 
kijken wie nu echt de winnaar van 
het spelletje was. De jongste 
kinderen speelden hun eigen spel 
met gekleurde ballen. Daarbij 

werden vele regels overtreden, maar 
ze hadden enorm veel plezier. 
Samen aten we lekkere broodjes en 
enkele fanatiekelingen waagden zich 
daarna voor een tweede ronde op 
het speelveld. Om een uur of acht 
werden de ballen weer opgeborgen 
en keerden zowel Oekraïners als 
Rotarians moe, maar voldaan naar 
huis. Hartelijk dank aan de vrijwilli-
gers van de jeu-de-boulesclub voor 
hun gastvrijheid en begeleiding. De 
volgende en tegelijk laatste zomerac-
tiviteit vindt plaats op 8 augustus. 
Dan maken ze een natuurwandeling 
met de Oekraïners. 

Voor meer informatie kijkt u op www.
rotary.nl/vinkeveenabcoude

Rotaryclub speelt jeu de boules 
met Oekraïners!

Foto: Koedamus
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Regio - Vroeg in de ochtend wist 
boswachter bij Natuurmonumenten 
Peter Verwoerd een reegeit met haar 
twee reekalveren in de Nieuwkoopse 
Plassen op beeld vast te leggen. 
Diezelfde week werd er op dezelfde 
plek een reebok gezien, hoogstwaar-
schijnlijk de vader van de twee.
Collega-boswachter John Pietersen 
vertelt: “Reeën zijn al jaren bezig met 
een opmars in ons land, maar in het 
Groene Hart bleef deze trend lange 
tijd uit. Gelukkig behoort de Nieuw-
koopse Plassen sinds enkele jaren 
weer tot het leefgebied van de ree. 
De ree behoort tot het grofwild, het 
grootste wild dat in Nederland rond-
loopt. Het blijft bijzonder om zulke 
elegante dieren rond te zien lopen in 
het gebied.’’ 

Reekal�es
Reekal�es worden geboren tussen 
half mei en half juni. Als de kalveren 
net geboren zijn, zijn ze nog te jong 

om hun moeder bij te houden in de 
zoektocht naar voedsel. Om te voor-
komen dat de kalveren uitgeput 
raken, laat de moeder ze achter op 
een beschutte plek. De kal�es liggen 
dan doodstil in het gras of struik-
gewas en wachten geduldig af tot 
hun moeder terugkomt. Reekalveren 
liggen daarom een groot gedeelte 
van de tijd alleen op hun schuilplek. 
Boswachter John Pietersen: “Een 
reegeit laat haar kal�es nooit zomaar 
achter. Mocht je ergens een kalf zien 
liggen, raak het dan niet aan! De 
kal�es raken dan hun geur kwijt en 
worden niet meer herkent door hun 
moeder. Goedbedoelde hulp kan er 
dan juist voor zorgen dat de reegeit 
haar kal�es verstoot.”
Na vier tot zes weken is het reekal�e 
sterk genoeg om met moeder op pad 
te gaan. De kalveren hebben een jaar 
om zelfstandig te worden, daarna 
moeten ze op zoek naar een eigen 
territorium. 

Online daten is er niets bij!
De paringstijd bij reeën wordt ook 
wel de bronst genoemd. De bronst-
tijd valt tussen half juli en half 
augustus. Boswachter John Pietersen: 
‘’Hoge temperaturen hebben een 
positief e�ect op de brons-activiteit. 
Gezien de tropische temperaturen 
van afgelopen week is de kans groot 
dat de bronsttijd al in volle gang is!’’ 
Hoe gaat dit in zijn werk? Tijdens de 
bronsttijd gaan de reebokken op 
zoek naar de reegeiten. Als een 
reegeit het territorium van de bok 
betreed, laat ze feromonen achter in 
haar urine en ontlasting. Aan de hand 
van deze feromonen kan de bok 
precies bepalen of hij kans maakt bij 
haar! Als blijkt dat de geit in de stem-
ming is, zet de bok de zoektocht in. 
De reegeit laat weten waar ze is door 
piepende geluiden te maken, dit heet 
ook wel �epen. Nadat de bok 
verschillende malen de geit heeft 
beslagen, verlaat hij de geit en gaat 
op zoek naar een andere geiten. De 
zwangere geit gaat weer terug naar 
haar kalveren uit de vorige worp. 
Hoewel de reegeit nu zwanger is, 

groeit de embryo niet meteen. Na de 
bevruchting deelt de eicel zich 
slechts een paar keer, waarna de 
ontwikkeling stopt. De embryo 
begint past te groeien eind 
december. Dit zorgt ervoor dat de 
reekalveren op het meest gunstige 
moment worden geboren, het voor-
jaar! Na de winter is er weer 
voldoende voedsel te vinden en is de 
reegeit in opperbeste conditie om 
haar kalveren te verzorgen.

Zelf op pad?
De bronsttijd is de beste tijd om 
reeën te spotten. De reebokken zijn 
namelijk minder schuw dan normaal-
gesproken. Dit komt omdat ze minder 
bezig zijn met hun omgeving en 
volledig gefocust zijn op het vinden 
van reegeiten. Reeën zijn het meest 
actief in de ochtend, vroeg uit de 
veren dus! Verder maak je de grootste 
kans als je zo stil mogelijk bent. Vaar 
één van onze kanoroutes om geruis-
loos door het gebied te varen. Op de 
website van Natuurmonumenten en 
de app Natuur Routes staan al onze 
wandel-, kano- en �etsroutes.

Reekalveren gezien rondom
de Nieuwkoopse Plassen

Regio -  Voor de 14e keer gaat KCA 
Podiumkunsten & Literatuur de 
Gedichtentuin weer openstellen op 
het Boomkwekerskerkhof aan de 
Stommeerweg naast de Katholieke 
kerk. De eerste drie weekeinden van 
september wordt het genieten van 
het thema ‘Kleurrijk’. Een woord met 
vele mogelijkheden om kleur te 
beschrijven in natuur, mens en 
karakter. Dichters uit de regio worden 
van harte uitgenodigd mee te doen. 
De gedichten worden geplasti�ceerd 
en op standaards geplaatst. Houd 14 

dichtregels aan en stuur je gedicht in 
Word naar Haremakerjcp@hetnet.nl.
De sluitingsdatum is 7 augustus 
2022. De werkgroep beoordeelt de 
gedichten en je ontvangt tijdig 
bericht of je gedicht geselecteerd is. 
Er wordt ook een bundel uitgegeven.
Als je meedoet komt je gedicht 
daarin. De bundels zijn te koop voor 
€ 5,–. Heerlijk om creatieve 
gedachten te lezen tussen de oude 
bomen van het oude kerkhof dat 
tijdens deze dagen altijd op een 
mooi aantal bezoekers mag rekenen.

Regio - Staat er bij jou regelmatig 
een boodschappentas vol plastic 
statiegeld�esjes klaar om ingeleverd 
te worden? Lekker bezig! Gemiddeld 
is een boodschappentas vol �esjes 
zes euro waard. En daar kun je leuke 
dingen van doen. Volle tas? Ga na het 
inleveren een ko�etje halen met een 
vriend of vriendin bij een café in de 
buurt. Zo is inleveren niet alleen 
goed voor het milieu, ook kun jij 
regelmatig bijkletsen met vrienden.
Hebben de kids de statiegeld�esjes 
ingeleverd en schijnt de zon? Laat ze 
met die zes euro op zak vragen of de 
buurjongen meegaat om een ijsje te 
halen. Boodschappentas vol �esjes 
ingeleverd? Dan gaat er bijna zes 
euro van je totaalbedrag af tijdens 
het boodschappen. Check!
Onbewust een leuk spaarpotje 
opbouwen? Lever je iedere twee 
weken een boodschappentas vol 
statiegeld�esjes in, dan heb je aan 
het einde van het jaar zo’n 150 euro 
gespaard.

Alle plastic statiegeld�esjes met het 
statiegeldlogo kan je inleveren, 
bijvoorbeeld bij supermarkten en 
tankstations langs de snelweg. Naast 
de water- en frisdrank�esjes vind je 
het logo ook op sommige �esjes met 
sap. Hoe je ze kunt inleveren? Let 
erop dat het plastic �esje zo veel 
mogelijk in zijn oorspronkelijke vorm 
is en deuk ‘m terug als dat niet zo is. 
En zorg er ook voor dat de streepjes-
code goed te lezen is. Op die manier 
herkent de inlevermachine het �esje. 
Ook is het �jn als de dop op de �es 
zit, want ook die kan worden 
hergebruikt.

Waarom inleveren belangrijk is
Met het inleveren van statiegeld-
�esjes draag je bij aan een schoner 
milieu. Want de �esjes die je op straat 
ziet liggen, hebben meer dan 450 
jaar nodig om te vergaan. En door ze 
in te leveren, worden ze gerecycled. 
Maar naast de natuur help je ook je 
eigen portemonnee een handje.

Gedichtentuin KCA
in teken van ‘Kleurrijk’

Boodschappentas vol 
statie eld es es  

Regio – Vrouwen van ongeveer
50 jaar en ouder die niet gedreven 
willen wielrennen, maar wel houden 

van speels doortrappen op hun race- 
of sport�ets kunnen zich nog altijd 
aansluiten bij de groep Sportief 

Fietsen, die elke vrijdagmorgen actief 
is in Uithoorn. Judith, Willeke en 
Lucet �etsen al twee jaar mee en 
willen het aantal vrouwen graag in 
balans brengen met de aanwezige 
mannen. De groep start om 10.00 uur 
op het verkeersvrije parcours van 
UWTC op De Randhoorn. Er is na een 
warming-up aandacht voor behen-
digheid op de �ets en geleidelijke 
conditie-opbouw. Ook wordt er soms 
gebruik gemaakt van de mountain-
bikes van wielerclub UWTC. Na a�oop 
volgt een gezellige ko�eronde. De 
kosten zijn 40 euro per jaar. Sportief 
Fietsen wordt ondersteund door het 
Nationaal Ouderenfonds. Hoewel de 
groep graag meer vrouwen ziet 
komen blijven mannen ook welkom. 
Wie belangstelling heeft kan eerst 
komen kijken of contact opnemen 
met bouteranton@gmail.com.
Telefoon 06 5433 3929.

Gezellig en sportief ‘wielrennen’ 
voor 50+ vrouwen

De groep Sportief Fietsen deelde enkele weken geleden het UWTC-parcours met 
meervoudig paralympisch- en wereldkampioen handbiken Jetze Plat uit 
Vrouwenakker. De liefhebbers gingen graag met deze topsporter op de foto.
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LEZERSPOST

In de Nieuwe Meerbode van 20 juli jl. zijn er twee ingezonden brieven 
gepubliceerd van tegenstanders m.b.t de actie van de omgekeerde 
vlaggen. Vanwege de opmerking ‘Mede namens velen in onze gemeente 
De Ronde Venen’ wil ik een tegengeluid laten horen. Persoonlijk vind ik de 
symboliek van de omgekeerde vlag bijzonder goed gekozen. Hierin zie ik 
de wanhoop, machteloosheid en het verloren vertrouwen in de regering 
terug. Tegelijkertijd is er saamhorigheid en bereidheid om te vechten 
voor het doel. Ik heb bewondering voor de manier waarop de agrariërs 
de handen ineenslaan en samen deze (geweldloze) actie hebben gereali-
seerd. Laten we niet vergeten dat zij onze monden voeden. Alles kan uit 
het buitenland geimporteert worden, maar dat maakt ons afhankelijk en 
kwetsbaar. Iets meer begrip is op zijn plaats. 
Henriette van der Louw-Wateler

Op 20 juli verschenen er twee ingezonden brieven over meerdere omge-
keerde Nederlandse vlaggen die in onze gemeente hangen. Graag wil ik 
daarop reageren. Een van de briefschrijvers wijst ons op het feit dat onze 
vlag staat voor vrijheid, democratie en rechtsstaat. Ik kan mij daar helemaal 
in vinden. Alleen de laatste tijd niet meer. Ouderen die hun familie niet 
mogen ontmoeten, mensen die alleen moeten sterven en drang bij vacci-
natie ervaar ik als een enorme aanslag op onze vrijheid. En als ik kijk naar 
het WOB-verzoek, omtrent de mails en appjes van Hugo de Jonge bij de 
mondkapjesdeal, dan zie ik dat dit verzoek niet ingewilligd wordt door 
onze regering, m.a.w. zij houdt zich niet aan haar eigen wetten. Rutte heeft 
onder ede verklaard: als het om politieke redenen uitkomt, schuif ik de wet 
opzij. Dus als het hem uitkomt houdt hij zich niet aan de wet. Dan denk ik: 
de democratie faalt. En als de rechter de regering dwingt om de mails en 
appjes van Hugo de Jonge vrij te geven, zie ik dat de regering dit alsnog 
weigert en liever een dwangsom betaalt van uw en mijn belastinggeld. Als 
onze regering zich niet houdt aan een gerechtelijke uitspraak, dan kan ik 
alleen maar concluderen dat de rechtsstaat ernstig bedreigd wordt. En dan 
is er nog de toeslagena�aire, de 1675 verdwenen kinderen, steeds meer 
mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank, de scheuren in de huizen 
in Groningen, het feit dat volgens het NIBUD een derde van alle gezinnen 
moeite heeft met rond komen, alle leugens waar Rutte steeds mee 
wegkomt en nog veel meer. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de 
stikstofcrisis en de boerenacties. Ik ben een burger die zich heel veel 
zorgen maakt. En als ik al die vlaggen op zijn kop zie hangen dan ontroert 
mij dat, want voor mij klopt het dat Nederland in nood is. We gaan in 
Nederland van crisis naar crisis naar crisis. De vlaggen hangen als landelijk 
vreedzaam protest in de openbare ruimte en die is van iedereen. Ik hoop 
dat de vlaggen mogen blijven hangen en dat ze aanleiding mogen zijn om 
het publieke debat opgang te brengen over de toekomst van ons land en 
onze kinderen, waarbij we open en met respect met elkaar omgaan.
Jitske van Adrichem

Een maar al te bekend verschijnsel de laatste jaren: protesteren tegen 
andere groeperingen die protesteren, hen het recht ontzeggen hun 
ongenoegen te uiten en daarbij niet steekhoudende argumenten (lees: 
�auwekulargumenten) te gebruiken. Zie de ingezonden brieven in de 
Nieuwe Meerbode van 20 juli. Allereerst zou ik willen zeggen dat ik het 
wel treurig vind dat iemand zich ergert aan de omgekeerde vlaggen, er 
zijn wel belangrijkere zaken om je druk te maken in de gemeente de 
Ronde Venen zou je denken, zwerfvuil of gra�ti bijvoorbeeld. Boven-
dien hebben de boeren gegronde redenen om te protesteren, een niet 
bestaand probleem bedreigt hen in hun voortbestaan. Vlaggen omge-
keerd ophangen is bovendien een wel heel onschuldige manier van 
protesteren. En je moet het de boeren nageven, zij hebben er in deze 
regio bijzonder veel tijd ingestoken.

Flauwekul
Een van de �auwekulargumenten tegen de omgekeerde vlaggen is
dat “de vlag staat voor bevrijding, democratie en rechtstaat”. Nooit 
geweten en gemerkt dat er Nederlanders zijn die zo veel eerbied voor 
de Nederlandse vlag aan de dag leggen. Neem dit ook niet serieus. 
Doet mij wel denken aan het nummer “Ragged old �ag” van Johnny 
Cash, de grootste zanger welke er ooit op deze aarde heeft rondge-
lopen. In dit nummer, welke hij in de jaren zeventig schreef, vertelt hij 
over een bezoek aan een plaatsje in de Verenigde Staten. Hij bezoekt 
daar het plaatselijke gemeentehuis en daar vertelt iemand over de 
gerafelde Amerikaanse vlag die daar hangt. Deze vlag is bij vele veld-
slagen in Amerika en oorlogen over zee aanwezig geweest en heeft 
daardoor het nodige te verduren gehad. Hij spreekt eerbiedig over 
deze Amerikaanse vlag maar aan de andere kant constateert hij ook dat 
dat de Amerikaanse vlag helaas ook vaak oneerbiedig gebruikt word. 
En dat de regering waar zij voor staat geplaagd wordt door schandalen. 
Net zoals in Nederland momenteel dus. De Nederlandse regering voert 
een oorlog tegen haar eigen burgers, de stikstof hetze is daar een tref-
fend voorbeeld van. Het is dus nodig om in het geweer te komen tegen 
de regenten en de bijbehorende elite. De boeren geven daarin het 
goede voorbeeld.
Martijn Overwater

Omgekeerde vlaggen (1)

Omgekeerde vlaggen (2)

Omgekeerde vlaggen (3)

De Ronde Venen - Op verschillende 
plekken in de gemeente De Ronde 
Venen hangen Sleeswijk-Holstein 
vlaggen, of wel omgekeerde Neder-
landse vlaggen. De vlaggen zijn 
opgehangen als protest tegen het 
stikstofbeleid van het kabinet. Het 
bevestigen van objecten aan 
gemeentelijke eigendommen, zoals 
lantaarnpalen, wordt door de 
gemeente tot nu toe gedoogd. Rijks-
waterstaat heeft echter besloten om 
de vlaggen langs Rijkswegen in het 
kader van verkeersveiligheid te 
verwijderen. PvdA/GroenLinks heeft 
schriftelijke vragen gesteld.
Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Het 
staat eenieder vrij om te protesteren, 
maar een protest moet niet leiden 
tot gevaarlijke situaties voor 
anderen. De vlaggen aan lantaarn-
palen kunnen zorgen voor a�eiding 
in het verkeer of wanneer ze losraken 
gevaarlijke situaties veroorzaken. 
Daarbij betekent het nu gedogen 
van deze actie, dat het beeld 

ontstaat dat in de toekomst verge-
lijkbare acties ook gedoogd zullen 
worden.”

Protest tegen het stikstofbeleid
Het door het Rijk aangekondigde stik-
stofbeleid brengt voor agrariërs grote 
onzekerheid met zich mee. Jarenlang 
is door de overheid ingezet op schaal-
vergroting, maar het is ook al jaren 
duidelijk dat dat geen duurzaam 
toekomstmodel is. Plant- en dier-
soorten verdwijnen en de natuur staat 
er slecht voor. Het is dan ook nood-
zakelijk dat er maatregelen genomen 
worden. Wat dat per gebied precies 
betekent werkt de provincie samen 
met agrariërs uit in de ‘gebieds-
gerichte aanpak’ die in de eerste helft 
van volgend jaar verwacht wordt.

Omgekeerde Nederlandse vlag
In de tussentijd is de onzekerheid 
reden voor protesten, door onder 
andere het ophangen van de omge-
keerde Nederlandse vlag aan onder 

meer lantaarnpalen. Het is echter niet 
toegestaan om objecten vast te 
maken aan gemeentelijke eigen-
dommen. Dit kan een risico vormen 
voor de verkeersveiligheid, bijvoor-
beeld doordat de objecten losraken 
en op de weg of auto’s terecht komen 
of doordat het zorgt voor a�eiding in 
het verkeer.

Schriftelijke vragen
De gemeente treedt voor alsnog 
echter niet handhavend op. PvdA/
GroenLinks heeft daarom schriftelijke 
vragen gesteld aan het college van 
Burgemeester en Wethouders. De 
partij wil onder meer weten of het 
klopt dat het college niet handhaaft 
en zo ja, op basis van welke criteria ze 
tot dat besluit is gekomen. Verder wil 
de partij weten of het college, net als 
Rijkswaterstaat, vindt dat de vlaggen 
een risico vormen voor de verkeersvei-
ligheid. Zo niet, waarop baseert de 
gemeente dat? Daarnaast wil de partij 
weten wie er verantwoordelijk is 
wanneer er toch een ongeluk plaats-
vindt, bijvoorbeeld bij het losraken 
van zo’n vlag.
Ook wil de partij weten of het nu 
gedogen van vlaggen en banners de 
deur openzet voor ‘ludieke’ protest-
acties van andere actiegroepen in de 
toekomst die dan ook gedoogd 
moeten worden en of het college dat 
een wenselijke ontwikkeling vindt. Als 
laatste vraagt PvdA/GroenLinks of het 
college bereid is de vlaggen om deze 
redenen te verwijderen. 
Pieter Kroon: “Het is belangrijk dat de 
overheid duidelijk en consistent is. Dat 
betekent dat als iets niet is toegestaan, 
dat de gemeente ook handhaaft. Dat 
mag je van de overheid verwachten. 
Wat PvdA/GroenLinks betreft worden 
de vlaggen dan ook weggehaald.”

PvdA/GL stelt vragen over 
gedogen omgekeerde vlaggen

Uithoorn - De aanleg van de 
vernieuwde rijwegen in het dorps-
centrum is in de eindfase aangeland! 
Tijdens de bouwvak kan de wegge-
bruiker van alle kanten weer (tijdelijk) 
het dorp benaderen. Met de mooie 
nieuw rotonde in het centrum is 
Uithoorn weer de regionale spil in 
het noord-zuid verkeer en – in 
mindere mate, want dat was de doel-
stelling – voor het oost-west verkeer.
En daarmee komen ook de oude 
problemen terug die ontstonden 
toen de toen nog noodzakelijk 
geachte ‘tweede ontsluitingsroute’ 
geopend werd. Uiteraard gaat het 
hier over de Thamerlaan, waar 
verschillende huizen al meer dan 100 
jaar oud zijn, gebouwd in een 
periode dat de Thamersloot niet veel 
meer dan een slootje met een belen-
dend straatje in de weilanden was. 

Die huizen zijn niet onderheid, 
waardoor het sowieso een verras-
sing is dat zij al die jaren hebben 
doorstaan op de dijk naast de leem-
grond. Eén van deze niet onder-
heide woonhuizen betreft het 
recent door de vereniging Hendrick 
de Keyser mooi gerestaureerde 
Thamerlaan 14 uit 1911. Thamerlaan 
14 is slechts één van de niet-onder-
heide panden op de Thamerlaan die 
vorig jaar het predicaat (en een 
schildje) ‘monumentaal pand’ van 
de gemeente kregen.

Bedreigd
Helaas wordt het voortbestaan van 
met name de niet-onderheide 
panden ernstig bedreigd door de 
dagelijks belasting van het huidige 
wegverkeer. Metingen hebben de 
afgelopen maanden opnieuw laten 

zien dat trillingsniveau’s boven de 
schadenorm uitkomen. De 
gemeente heeft haar best gedaan 
de Thamerlaan indertijd zo trillings-
arm mogelijk te maken. Maar zolang 
de weg wordt bereden door verkeer 
dat er niet mag komen en door 
mensen die veel te hard rijden, blijft 
de vraag bij sommige bewoners 
niet óf, maar wanneer ze zullen 
stoppen met het dichten van 
nieuwe scheuren.
Vandaar dat in samenspraak met de 
gemeente door de aanwonenden 
opnieuw een beroep op de wegge-
bruikers gedaan wordt om op dat 
kleine stukje weg de regels in acht 
te nemen en gewoon maximaal 30 
km/uur over het Thamerlint te 
rijden. Velen doen het al, maar het 
zou zeker helpen als meer chauf-
feurs dat doen!

Kan het een beetje langzamer in het dorp?
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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:
Zomerstop Nieuwsronde
In de maanden juli en augustus is er bij RTV Ronde Venen een zomerstop 
en zijn er geen reguliere wekelijkse uitzendingen van ons lokale nieuws- 
en actualiteitenprogramma Nieuwsronde. Wij zenden gedurende deze 
zomerstop een overzicht uit van alle items die het afgelopen half jaar 
voorbij gekomen zijn in Nieuwsronde. De redactie van Nieuwsronde 
wenst u een � jne zomer toe.

Overige TV-programma’s 
Hele week vanaf 01.00 uur, herhaling op ieder oneven uur:
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)
 14.00-16.00 UpstairsAtErics

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, � lmen, 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

De Ronde Venen - Na het grote 
succes van vorig jaar, starten we a.s. 
donderdag 28 juli weer met gezellige 
spelletjes bij Café De Heertjes in 
Vinkeveen. Alleenstaande ouderen 
zijn van harte welkom om tussen 
14.00 en 16.00 uur te kaarten, mens-
erger-je-niet te spelen of een spelletje 

Uno te doen. Er zijn verschillende 
tafels waar verschillende spellen 
gespeeld kunnen worden zodat er 
voor ieder wat wils is. Uiteraard 
zorgen de mannen van De Heertjes 
weer voor een hapje en een drankje. 
Nu alle reguliere activiteiten voor 
ouderen een zomerstop hebben 

probeert de St. Tjitze Hesselius de 
ouderen in de gemeente De Ronde 
Venen een gezellige zomer te 
bezorgen. Volgende week staat een 
vaartocht op de Vinkeveense Plassen 
op het programma. Die is wederom 
helemaal volgeboekt. Op 18 augus-
tus a.s. volgt nog een Klassiek concert 
in het Oude Parochiehuis in Mijdrecht. 
Hiervoor zijn nog wel plekken 
beschikbaar. De spelletjes middagen 
zijn op alle donderdagen in augustus. 
Deze activiteiten zijn gratis maar 
alleen na aanmelding toegankelijk. 
Vol = vol. Aanmelden kan via info@
tjitzehesselius.nl of via het Service-
punt. Ze gaan hun best doen om 
mensen die dat willen weer thuis op 
te halen, maar gezien de problemen 
met het tekort aan chau� eurs zijn we 
aan het kijken naar een werkbare 
oplossing. De Stichting Tjitze Hesse-
lius organiseert sinds 2015 activiteiten 
voor alleenstaande ouderen uit De 
Ronde Venen. Voor meer informatie 
kunt u een kijkje nemen op onze 
website www.tjitzehesslius.nl of ons 
volgen via Facebook.

Gezellige spelletjesmiddagen

Uithoorn – Vrijdag 29 juli gaan de 
deuren van de spiksplinternieuwe 
bibliotheek aan Marktplein 65 open. 
Iedereen is vanaf dan welkom om de 
nieuwe bieb te ontdekken en boeken 
te lenen, te studeren, een krantje te 
lezen, ko�  e te drinken, mensen te 
ontmoeten en te genieten van het 
mooie uitzicht op de Amstel. 
Zaterdag 23 juli is de laatste dag dat 
de bibliotheek aan de Dorpsstraat 43 
is geopend. Van maandag 25 juli tot 
en met donderdag 28 juli is de 
verhuizing en is de bieb gesloten. Na 
een paar weken ‘warmdraaien’ wordt 
de bibliotheek in het weekend van 3 
en 4 september o�  cieel geopend en 
zijn er allerlei feestelijke activiteiten 

in en rond de nieuwe bieb. Op nieu-
webiebuithoorn.nl is binnenkort het 
programma te bekijken. “Na jaren 
van voorbereiden, plannen maken, 
bouwen en inrichten, kijken we er 
naar uit om het nieuwe pand te 
betrekken. We kunnen niet wachten 
om de deuren wagenwijd open te 
zetten en alle inwoners van Uithoorn 
en omgeving de bieb te laten 
ontdekken. Dan gaat deze mooi plek 
pas echt leven!” aldus Daphne 
Janson, directeur van de Bibliotheek 
Amstelland. De openingstijden 
blijven onveranderd: maandag tot
en met vrijdag:  11.00 - 18.00 uur 
(selfservice tot 13.00 uur). Zaterdag: 
11.00 - 18.00 uur. Zondag: gesloten.

Bieb tot vrijdag gesloten,
3 en 4 september feestweekend

De Ronde Venen – Vorige week 
plaatsen we in de Nieuwe Meerbode 
een foto en een artikel over de 
kabouters van de Jan van Speyk op 
kamp. Daarbij zat ook een prachtige 
groepsfoto. Helaas bij de opmaakaf-
deling kwam men blijkbaar niet goed 
uit en heeft men een stuk van deze 
foto afgeknipt. Meestal gaat dat wel 
goed, hoewel fotografen daar echt 
een bloedhekel aan hebben, maar 
deze keer had dit niet gemoeten. We 
ontvingen deze mail: “Kunnen jullie 
hier nog iets aan doen? Onze dochter 
staat wel op de originele foto maar 
niet op de foto in de krant. Dit doen 
jullie natuurlijk niet expres maar ze 
waren met zo’n klein clubje en alleen 
zij staat er nu niet op. ALS ENIGE! 
Terwijl zij 1 van de vier meisjes was 
die het hele kamp aanwezig was :-(“ .
Natuurlijk heel vervelend. Het gaat 
om het meisje linksonder. Wel deze 
week de hele foto erin.

Dat was echt niet de bedoeling

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.

Vogels houden hun snavel
Waar is toch die mooie merelman met zijn melodieuze 
lied? Die kwieke koolmees, dat pittige pimpeltje, die 
tierige tjiftjaf en dat vrolijke vinkje? Waar zijn ze opeens 
gebleven? Het hele voorjaar hoorde je vogels zingen, 
roepen en ruzie maken, maar nu het zomer is lijken ze 
opeens te zijn verdwenen. Nauwelijks nog gezang en 
kom je toch een vogel tegen, dan ziet die eruit of hij in 
de centrifuge heeft gezeten, helemaal verkreukeld en 
vol kale plekken. Heeft er weer een eng virus 
toegeslagen? 
Nee, hoor, vogels houden gewoon even hun snavel. De 
uitgevlogen jongen zijn druk aan het leren hoe ze 
moeten overleven en doen dat het liefst in stilte. De 
oudervogels zijn aan het bijkomen, die vieren zomer-
vakantie na het extreem drukke broedseizoen. Want ga 
er maar aanstaan, in een paar maanden tijd een nest 
bouwen, eieren leggen en uitbroeden, jongen 
opvoeden en dat vaak meerdere keren achter elkaar. 
Dat kost energie. En dat kost veren. Hun verenpak is in
die drukke periode behoorlijk versleten, het beschermt
minder goed tegen koude of hitte en het vliegt gewoon 

niet zo lekker meer. Omkleden dus. Maar ook dat ruien 
gaat ten koste van het vliegvermogen. Eenden en 
ganzen ruien zelfs zo rigoureus dat ze een tijdje hele-
maal niet de lucht in kunnen. Een goede reden om je als 
vogel gedeisd te houden.
Het liefst zouden veel vogels zich het hele jaar gedeisd 
houden, teveel zichtbaarheid maakt immers kwetsbaar, 
voor de loslopende huiskat en andere bloeddorstige 
rovers. Maar dat lukt eigenlijk alleen in de zomer. In het 
voorjaar moet er worden getrokken naar het broedge-
bied, gezongen, partners gelokt en rivalen verjaagd. Als 
je je dan te bescheiden opstelt kun je die hele voort-
planting wel schudden. In de herfst moet er worden 
teruggereisd naar warmere gebieden en vanwege 
voedselschaarste in de winter komen ze openlijk op je 
voedertafel. Kwestie van risico’s afwegen.
Omdat er in de zomer aan eten geen gebrek is, spelen 
de vogels op safe en zoeken ze beschutting in het 
groen. Maar dat ze er wel degelijk zijn kun je merken als 
ze een nachtje alles hebben laten lopen boven je auto. 
Misschien is dat wel hun manier om te tonen dat ze je 
niet vergeten zijn…
Jaap Kranenborg
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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
maandag t/m donderdag 08.30-12.30 uur
woensdag 15.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Uiteraard blijven we wel de gehele dag voor u telefonisch bereikbaar:
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

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

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

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

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. 09.00-12.30 en13.00-16.30 uur

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

COLOFON

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

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
- Testlocaties: www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/

testen-op-corona/testlocaties-amsterdam/

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.

Belangrijke informatie voor Oekraïense vluchtelingen: 
haal uw bewijs van verblijf

Asfaltwerkzaamheden Vuurlijn (vanaf Ringdijk tot en met de 
kruising met de Noorddammerweg)  
De Vuurlijn vanaf de Ringdijk tot 
en met de kruising met de Noord-
dammerweg is op verschillende 
plekken slecht en heeft scheuren. 
Dit gedeelte wordt dit jaar opge-
knapt. Op www.uithoorn.nl/werki-
nuitvoering vindt u meer informa-
tie over de werkzaamheden. De 
werkzaamheden beginnen in de 
week van 15 augustus. Op 24 au-
gustus om 07.00 uur is al het werk 
klaar. 

Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden is de 
Vuurlijn tussen de Ringdijk en de 
Noorddammerweg, inclusief de 
kruising Ringdijk – Noorddammer-
weg afgesloten voor al het ver-
keer. Voor deze situatie worden er 
omleidingen ingesteld. Het kruis-
punt Ringdijk-Vuurlijn wordt zo 
vaak en zo lang mogelijk open ge-
houden. Er zijn drie korte momen-
ten dat we het moeten afsluiten en 

wel op;
- 16 augustus van 10.00 tot 

11.00 uur. (verwijderen boven-
ste laag asfalt);

- 22 augustus van 07.00 tot 
11.00 uur (aanbrengen boven-
ste laag asfalt);

- 23 augustus van 07.00 tot 24 
augustus 07.00 uur (aanbren-
gen en uitharden rode coating).

Op 16 en 22 augustus worden ver-
keersbegeleiders ingezet om het 

verkeer om te leiden. Voor de af-
sluiting van 23 op 24 augustus 
wordt voor al het verkeer een om-
leiding ingesteld. De brug over de 
Ringvaart is voor voetgangers en 
fietsers altijd bereikbaar via de 
Noorddammerweg en Stelling / Li-
nie. Met de aanwonenden/onder-
nemers van de Vuurlijn ter hoog-
te van het project zijn afzonderlijke 
afspraken gemaakt voor hun be-
reikbaarheid.

Geregistreerde vluchtelingen uit 
Oekraïne kunnen voor een bewijs 
van verblijf op afspraak terecht bij 
de IND. Met dit bewijs (meestal een 
sticker op een paspoort) toont u 
aan onder de Europese richtlijn Tij-
delijke Bescherming te vallen en tot 
in ieder geval 4 maart 2023 in Ne-
derland te mogen wonen en wer-
ken.

De vluchtelingen die in de gemeen-
te Uithoorn verblijven kunnen hier-
voor terecht bij een IND locatie in 
Amsterdam. Het adres van de lo-
catie CEC gebouw, Bijlmerdreef 
1289,  1103 TV Amsterdam. 

Bereikbaarheid
Het CEC gebouw ligt naast metro-
station Kraaiennest. Station Am-
sterdam Bijlmer Arena ligt op 20 mi-
nuten loopafstand. Er stoppen di-
verse bussen voor de deur. De lo-
catie is daarnaast goed bereikbaar 
met auto. Parkeren kan in de om-
geving en kost €1.40 per uur.  

Afspraak maken
Het ophalen van het bewijs van 
rechtmatig verblijf kan alleen op af-
spraak. Samen met vluchtelingen-
werk heeft de IND een afspraken 
module ontwikkeld: https://portaal.
refugeepass.nl/. De afspraak is 

persoonsgebonden. 
- Gezinnen tot maximaal 6 per-

sonen moeten gezamenlijk een 
afspraak maken 

- Kinderen moeten mee naar de 
afspraak

Vergoeding reiskosten 
Vluchtelingen die naar de locatie in 
Amsterdam reizen, kunnen de reis-
kosten hiervoor declareren bij de 
gemeente. De Oekraïense vluch-
telingen kunnen dan een mail stu-
ren naar sociaal.loket@uithoorn.nl 
met een bon/bewijs van de reiskos-
ten. Ze moeten erbij vermelden dat 
het gaat om de afspraak bij de IND 

voor hun rechtsbewijs. Het is niet 
de bedoeling dat vluchtelingen die 
in de gemeente Uithoorn wonen 
een afspraak maken met de IND in 
een andere regio. 

Periode 
Voor 1 september 2022 moet ieder-
een die daar recht op heeft in de ge-
legenheid zijn gesteld om het bewijs 
van rechtmatig verblijf op te halen. 
De locatie in Amsterdam is geopend 
tot 31 augustus 2022. Meer informa-
tie over het bewijs van verblijf (ook in 
het Oekraïens en Russisch):https://
ind.nl/nl/oekraine-afspraak-opha-
len-bewijs-van-verblijf 

Het aantal gebruikers van het openbaar vervoer in de regio Amsterdam, 
waar Amstelveen en Uithoorn toe behoren, is de afgelopen jaren toe-
genomen. De verwachting is dat het aantal reizigers ook komende ja-
ren blijft stijgen. Om een goede bereikbaarheid van de regio nu en in de 
toekomst te garanderen wordt het openbaar vervoersnetwerk in de re-
gio 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.

De werkzaamheden in het gebied tussen de Boerlagelaan en halte Uit-
hoorn Centrum zijn nog in volle gang en worden afgerond op vrijdag 30 
september 2022. De eerdere planning was om de werkzaamheden al op 
1 augustus 2022 af te ronden. Door de verschuiving in de bouwplanning 
vanwege een vertraagde levering spoorstaven rijden de bussen van het 

WERKZAAMHEDEN IN JULI
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Storing Makkelijk Melden 
app zorgt voor ongemak
Door een recente storing bij de Makkelijk Melden app heeft de 
gemeente Uithoorn niet alle meldingen over de buitenruimte 
ontvangen of alleen de melding zonder de toegevoegde foto 
van de locatie. Heeft u twijfels of uw melding in de periode van 
20 juni tot en met 13 juli wel goed bij de gemeente is ontvangen? 
Ons Klant Contact Centrum, telnr. (0297) 513 111, staat voor u 
klaar om dit te controleren. U kunt ook uw melding nog een keer 
opsturen. De storing is gelukkig weer verholpen en u kunt de 
Makkelijk Melden app als vanouds gebruiken.

Gemeente verlengt een deel van 
de steunmaatregelenhoreca
Nu de horeca weer open is en 
de zaken weer lopen, moeten 
ook de verstrekte leningen en 
uitgestelde betalingen terug-
betaald worden. De gemeen-
te ziet de uitdagende periode 
die horecaondernemers tege-
moet gaan. Daarom heeft de 
gemeente besloten een aan-
tal steunmaatregelen te ver-
lengen.

In de afgelopen 2 jaar steun-
de de gemeente de horeca 
met zowel generieke maatre-
gelen als maatwerk. Zo is van 
maart 2020 tot en met decem-
ber 2021 geen precariobelas-
ting geïnd over de terrassen, 

zijn tijdelijk verruimde terras-
sen op gemeentegrond ge-
doogd en heeft elke horeca-
ondernemer de kans gekre-
gen om zowel een exploitatie- 
als drank en horecawet/al-
coholwetvergunning kosten-
vrij aan te vragen.  Daarnaast 
heeft elke ondernemer een-
malig een wijziging leiding-
ge ende  zonder ko ten door 
kunnen geven. Deze laatste 
maatregel is verlengd tot 1 ok-
tober 2022. 

Aanvragen kan via 
het Ondernemersloket 
ondernemersloket@
uithoorn.nl.

De gemeente Uithoorn aange-
sloten is bij Startpunt Geldzaken 
om bewoners en ondernemers 
te helpen meer grip te krijgen op 
hun geldzaken? Startpunt Geld-
zaken stelt anoniem online geld-
plannen beschikbaar voor huis-
houdens in verschillende om-
standigheden. Het kan bijvoor-
beeld uitkomst bieden voor 
mensen die meer geld over zou-
den willen ouden  in financi le 
problemen zitten, maar ook voor 

mensen die geld willen sparen 
voor de studie van (klein)kin-
deren. Ook zijn er plannen be-
schikbaar voor jongeren, men-
sen die scheiden of met pensi-
oen gaan, statushouders en on-
dernemers. De geldplannen ge-
ven praktische tips en handvat-
ten. De geldplannen zijn te vin-
den via www.uithoorn.nl/laat-
geengeldliggen onder het kop-
je online geldplannen . et in-
vullen van de plannen is gratis.

AANLEG TRAMBAAN EN OMLEIDING BUSVERKEER 
DUURT TOT EN MET ZONDAG 2 OKTOBER 2022

busstation naar halte Uithoorn Centrum (of andersom) ook langer via de 
bekende omleidingsroute (via de Amsterdamseweg, de Wiegerbruin-
laan en de l on  ri n laan  o  ander om  tot en met  oktober .

Hoewel de vakantie voor de deur staat, gaan de werkzaamheden voor 
de aanleg van de Uithoornlijn in juli en augustus gedeeltelijk door. Zo 
wordt onder andere gewerkt op het opstelterrein tussen Amstelveen 
en de N201 en op de busbaan. Welke werkzaamheden staan gepland 
voor juli?



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.

Werk in uitvoering

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 
o fici le mededelingen en bekendmakingen ook op www.uit oorn.nl 
en op ttp zoek.o ficielebekendmakingen.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 maatrege-
len nog van kracht? Maak dan van tevoren een afspraak via het Klant-
ContactCentrum 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, ge-
richt aan burgemeester en wethouders van Uithoorn (Postbus 8, 1420 
AA Uithoorn), tenzij anders vermeld.
Inspraak
Als deze mogelijkheid staat genoemd in een bekendmaking, kan ie-
dereen binnen de specifiek genoemde termijn in deze bekendma-
kingstekst een inspraakreactie sturen aan het college van burge-
meester 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 bin-
nen 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 op-
gestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waar-
tegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en 
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaar-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zor-
gen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een 

oorlopige oorziening  worden aange raagd.
Schorsende werking
Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen ge-
woon 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 ver-
gunning  kan een oorlopige oorziening  worden aange raagd. n 
spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlo-
pige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank. Bij welke rechtbank dit is wordt vermeld bij de betref-
fende publicatie.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in be-
roep 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 ver-
meld bij de betreffende publicatie. Voor de behandeling van uw be-
roep c ri t brengt de rec tbank gri fieko ten in rekening. et be luit 
waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gel-
den en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw be-
roepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te 
zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan 
een oorlopige oorziening  worden aange raagd. 
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift 
ook een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank in-
dienen. 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 ver-
zoek om een voorlopige voorziening moet, net als in het bezwaar/be-
roepsschrift, 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 verordenin-
gen en erkeer be luiten alleen nog ia www.o ficielebekendmakin-
gen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepa-
gina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailser-
ice.  wordt dat automati c  ge n ormeerd o er be luiten uit de ge-

meente Uithoorn.

(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN 
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2022-072038, Bezworen Kerf 24, het omzetten van een bedrijfswoning 

naar een plattelandswoning. (ontvangen 30-06-2022);
• 2022-072855, Achterweg 69, het vervangen van een steunpilaar. (ont-

vangen 12-07-2022);
• 2022-074119, Noorddammerweg 43, het realiseren van een bijgebouw. 

(ontvangen 17-07-2022).
Uithoorn
• 2022-071581, Van Eedenlaan 29, het plaatsen van dakkapellen. (ont-

vangen 09-07-2022);
• 2022-071625, Van Eedenlaan 31, het plaatsen van dakkapellen. (ont-

vangen 09-07-2022);
• 2022-071652, Brandgans 39, het plaatsen van een dakkapel. (ontvan-

gen 11-07-2022).

VERGUNNINGVRIJ/INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
• 2022-065129, Boterdijk 182, het uitbouwen van de bestaande woning 

(ingetrokken 12-07-2022).

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethou-
ders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de be-
slistermijn met zes weken:
De Kwakel
• 2022-022270, Boterdijk 84, het bouwen van een nieuwbouw woning 

(verzonden 18-07-2022).

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.
Uithoorn
• 2022-059909, Jan Luikenlaan 19, het plaatsen van een aanbouw ach-

terzijde en een erker voorzijde en een constructieve doorbraak (verzon-
den 08-07-2022);

• 2022-027308, IJsbaan 8, het wijzigen van de brandcompartimentering 
(verzonden 11-07-2022);

• 2022-046833, Fermoor 2, het uitbreiden van de hoekwoning met een 
aanbouw (verzonden 12-07-2022);

• 2022-067934, Colijnlaan 12, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 
19-07-2022);

• 2022-069399, Ebro 130, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 19-
07-2022);

• 2022-045560, Prinses Christinalaan 99, het plaatsen van een dakkapel 
(verzonden 19-07-2022);

• 2022-054712 Weegbree 7, uitbreiden van de woonwagen. (verzonden 
14-07-2022).

OVERIGE VERGUNNINGEN / INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE 
VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
• 2022-072981, Zijdelweg aanvraag werken buiten reguliere werktijden 

van 3 t/m 4 oktober 2022 en van 14 t/m 16 oktober 2022. (ontvangen 
13-07-2022);

• 2022-073810, Aan de Zoom, het plaatsen van bouwmateriaal van 25 
t/m 30 juli 2022. (ontvangen 13-07-2022);

• 2022-074408, Legmeerplein 49 en grasveld, aanvraag evenementen-
vergunning “Speel Mee Uithoorn 2022” van 22 t/m 26 augustus 2022 
(ontvangen 18-07-2022).

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
• 2022-021956, Evenemententerrein De Kwakel, evenementenvergun-

ning “Polderfeest De Kwakel” van 3 t/m 7 augustus 2022. (verzonden 
21-07-2022).

Uithoorn
• 2022-054806, Evenemententerrein Legmeer-West, evenementenver-

gunning All American Sunday op 24 juli 2022 van 12.00 tot 19.00 uur 
(verzonden 14-07-2022);

• 2022-066142, Randhoornweg 100, evenementenvergunning Solidoe 
Zomerfestival van 26 juli t/m 18 augustus 2022 (verzonden 18-07-
2022);

• 2022-035796, Amstelplein, evenementenvergunning Cadeaumarkt op 
4 maart 2023 (verzonden 19-07-2022);

• 2022-067177, Evenemententerrein Legmeer-West, evenementenver-
gunning Kofferbakmarkt op 28 augustus 2022 (verzonden 19-07-2022); 

• 2022-071587, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te ge-
ven aan de “BOB campagne” van 24 augustus t/m 7 september 2022 
(verzonden 19-07-2022);

• 2022-057998, Randhoornweg 90, evenementenvergunning Ronde van 
de Stelling van Amsterdam op 21 augustus 2022 (verzonden 21-07-
2022);

• 2022-072898, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te ge-
ven aan “Concert C.O.V. Amicitia” van 16 t/m 30 september 2022. (ver-
zonden 21-07-2022).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
• 2022-057943, Kuifmees, verklaring van geen bezwaar voor het organi-

seren van een buurtbarbecue op zaterdag 27 augustus 2022 (verzon-
den 20-07-2022).

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.
• Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan en aanvraag omgevings-

vergunning Aldi Vastgoed B.V. Inzageperiode van donderdag 30 juni t/m 
woensdag 10 augustus 2022. Inlichtingen bij. S. Meulenbelt, Afdeling 
wonen en Werken (0297) 513 111.

• Bestemmingsplan, de “Nota ambtelijke wijzigingen bij ontwerpbestem-
mingsplan Politiebureau”, het besluit van de gemeenteraad. Inzagepe-
riode van 6 juli 2022 tot en met 17 augustus 2022. Inlichtingen bij J. dos 
Santos, Afdeling wonen en Werken (0297) 513 111.

• Het ontwerpbestemmingsplan Dwarsweg 15 De Kwakel. Inzageperio-
de van 13 juli 2022 tot en met 10 augustus 2022. Inlichtingen bij J. dos 
Santos, Afdeling wonen en Werken (0297) 513 111.

• Het voorontwerpbestemmingsplan Aldi Vastgoed B.V. Inzageperiode 
van donderdag 28 juli t/m woensdag 7 september 2022. Inlichtingen bij. 
S. Meulenbelt, Afdeling wonen en Werken (0297) 513 111.

BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
Ter inzagelegging ontwerp-bestemmingsplan en aanvraag omgevingsver-
gunning Aldi Vastgoed B.V.
Toelichting
Aanleiding voor het opstellen van een bestemmingsplan is dat Aldi Vast-
goed B.V een plan heeft gemaakt om op de locatie waar zij nu tijdelijk ge-
vestigd zijn, aan de Sportlaan 17, een moderne supermarkt te bouwen met 
er bovenop 36 appartementen voor (deels kwetsbare) jongvolwassenen. 

et de uit oering an dit plan kan ldi op een duurzaam economi c e ma-
nier functioneren en behouden blijven voor de consument in Uithoorn. Te-
vens kan Aldi een bijdrage leveren aan de woningvoorraad. De beoogde 

erontwikkeling pa t niet in et geldende be temming plan amerdal  
Burgemeester Kootpark e.o. Het ontwerp-bestemmingsplan strekt tot wij-
ziging van het planologisch-juridisch kader om het plan van Aldi Vastgoed 
B.V. mogelijk te maken. Op 3 maart jl. heeft de gemeenteraad besloten om 
op de procedure van het bestemmingsplan Aldi Vastgoed B.V. de coördina-
tieregeling van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening van toepassing te ver-
klaren. Dat betekent dat de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor 
de bouw van de nieuwe winkel van Aldi en de 36 appartementen, tegelijk 
met het ontwerp-bestemmingsplan in procedure gaat en dezelfde procedu-
re doorloopt als het ontwerp-bestemmingsplan.

Inspraak op voorontwerp-bestemmingsplan verwerkt
Het voorontwerpbestemmingsplan Aldi Vastgoed B.V. heeft in het kader 
van de informele en onverplichte inspraakprocedure gedurende vier we-
ken ter inzage gelegen van donderdag 21 april tot en met woensdag 12 
mei. De inspraakreacties zijn verwerkt in het ontwerp-bestemmingsplan.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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Opstelterrein en N201
Op het opstelterrein wordt verder gewerkt aan de bescherming van de 
gasleiding. Deze werkzaamheden duren tot eind juli. Om de grond te 
verstevigen (inklinken), is eerder veel zand aangebracht op het terrein 
tussen het opstelterrein en de N201. Nu op veel plaatsen de benodig-
de zetting is gehaald, dus de grond is gestopt met inklinken, wordt het 
overtollige zand afgevoerd. Dit zand gebruikt de aannemer op andere 
locaties binnen het project opnieuw. Naast de N201 worden in juli heipa-
len aangebracht als fundering voor het nieuwe viaduct dat later over de 
weg heen gebouwd wordt.

Werkzaamheden in de bocht van de spoordijk
Vanaf maandag 18 juli beginnen de werkzaamheden in de bocht van de 
spoordijk. De spoordijk wordt tussen Buitendijks en Wederik verstevigd, 
zodat deze straks geschikt is voor de nieuwe tramlijn. 
Eerst graaft Dura Vermeer de bovenste laag grond af, daarna brengt de 
aannemer een nieuwe laag zand aan. Boven op de nieuwe grondlaag 
wordt rond het voorjaar van 2023 het tramspoor aangelegd. Omdat het 
bouwverkeer vanaf de busbaan de spoordijk op rijdt, sluit de voetgan-
gersdoorsteek over de overkluizing (van de waterleiding) tussen Wede-
rik en et eldje ac ter uitendijk  definitie  op  juli.

Omgeving busstation
Afgelopen maand zijn de busperrons aangepast naar de toekomstige 
situatie waarbij zowel de tram als de bussen gebruik maken van het 
busstation. In juli wordt het laatste busperron aangepast, in augustus 
komt er een tijdelijke in- en uitrit aan voor het bouwverkeer.

Viaduct Amsterdamseweg
In de tweede helft van juli 2022 wordt gewerkt aan de buitenkant van 
het viaduct Amsterdamseweg. Om de werkzaamheden veilig uit te 

voeren, is tussen maandag 18 en vrijdag 29 juli 2022 steeds één rij-
baan van de Amsterdamseweg afgesloten en er geldt een om-en-om-
regeling voor gemotoriseerd verkeer: verkeer maakt om en om ge-
bruik van dezelfde rijbaan. Er staan verkeersregelaars om het verkeer 
te begeleiden.

Busstation/Boerlagelaan-halte Uithoorn-Centrum
De werkzaamheden op de busbaan tussen halte Uithoorn Centrum en 
de Boerlagelaan zijn nog in volle gang en worden afgerond op vrijdag 
30 september 2022. Door een vertraagde levering van de spoorstaven 
lopen de werkzaamheden langer door. Ook de omleiding van de bus-
sen duurt hiermee langer: tot en met zondag 2 oktober.

Halte Uithoorn Centrum
In juli brengt Dura Vermeer wisselverwarming aan en krijgt het metsel-
werk bij de tramhalte een vervolg. Ook wordt gewerkt aan de parkeer-
plaats bij de halte. Eind juli starten het plaatsen van de bovenleidings-
masten langs de trambaan. De bovenleidingsdraden worden in 2023 
over de hele tramlijn in één keer opgehangen.

Verwijderen fietsen uit stalling busstation voor 25 juli
Op en rond het busstation vinden werkzaamheden plaats voor de 
nieuwe tramlijn. e fiet en tallingen aan de kant an de oerlagelaan 
worden verwijderd om een tijdelijke in- en uitrit te maken voor de bus-
en. e projectorgani atie erzoekt iedereen zijn o  aar fiet  uiterlijk 

zondag 24 juli weg te halen. Aan de kant van de Beellaan komen ex-
tra fiet en tallingen om de fiet  te tallen. iet en die op  juli .  
uur niet weg zijn en met een ketting vast zitten aan de stalling, worden 
door handhaving van de gemeente Uithoorn verwijderd en naar de ge-
meentewerf verplaatst. De gemeente Uithoorn organiseert kijkdagen, 
waarop fiet eigenaren un fiet  op kunnen alen met leutel o  ande-
re gegevens als bewijs van eigendom.

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 email-
notificatie al  er een nieuw beric t er c ijnt op de web ite 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 situ-
atie 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 ze-
ker of dit voor de Uithoornlijn is of voor de gemeente? U kunt altijd 
een melding doen via www.uithoorn.nl/melding. 

Bronvermelding / Foto’s: Dura Vermeer/Jorrit Lousberg



Woensdag 3 augustus: 55+ dag
We openen dit jaar met de 55+ dag 
die eindelijk na zeven jaar weer op de 
planning staat. Alle (oud) Kwakelaars 
die de respectabele leeftijd van 55 
jaar hebben bereikt zijn hiervoor 
uitgenodigd en kunnen zich 
aanmelden voor deze dag via het 
online inschrij�ormulier of het 
strookje uit de zomerspecial van het 
Feestcomité die afgelopen week in 
heel De Kwakel op de deurmat is 
gevallen. Om 10.30 uur worden de 
55+ers verwacht in de tent op het 
Evenemententerrein en om 11.00 uur 
wordt het programma o�cieel 
geopend. Deze dag wordt weer een 
speciale dag vol met gezelligheid, 
entertainment en muziek.

Woensdag 3 augustus:
Pop-Up Italian La Quaglia
We gaan woensdag na de 55+ dag 
gelijk door met La Qauglia. Op deze 
avond worden heerlijke Italiaanse 
klassiekers geserveerd! Pizza’s met 
�interdunne bodems uit houtge-
stookte ovens, verse pasta’s met huis-
gemaakte sauzen, frisse salades en 
knapperig brood met aioli en tape-
nade. Laat je verrassen door de 
eenvoud van eerlijk eten geserveerd 
aan lange tafels bij een ondergaande 
zon tussen prachtige olijfbomen. Als 
je ook klaar bent voor echte Italiaanse 
gezelligheid, koop dan vooraf een 
kaart (Italian food inbegrepen, 
drankjes apart afrekenen).
Kaarten zijn te koop bij A&M Produc-
ties, Kwakelsepad 3 te De Kwakel op
•  Maandag 25 juli 13.00 tot 17.00 uur
•  Donderdag 28 juli 13.00 tot

17.00 uur

•  Vrijdag 29 juli 13.00 tot 17.00 uur
•  Dinsdag 2 augustus 13.00 tot

18.00 uur

Donderdag 4 augustus:
De 34e Kooyman Polderloop 2022!
In aangepaste vorm kon de Kooyman 
Polderloop vorig jaar door gaan, maar 
wat hebben we de toeschouwers 
gemist! Dit jaar gaat het weer op
de traditionele manier gebeuren,
dat betekent dat op donderdag
4 augustus alweer de 34e Kooyman 
Polderloop wordt gehouden. De orga-
nisatie van de loop is in gezamenlijke 
handen van de Atletiek Klub Uithoorn 
(AKU) en het Feestcomité De Kwakel.
18.30 uur:  1,6 km Specials G-run
19.00 uur:  1 km kidsrun
19.15 uur:  4 km
20.00 uur:  10 km

Inschrijven en afhalen 
startnummers:
Vooraf inschrijven kan via www.
inschrijven.nl. Vanaf 18.00 uur 
kunnen de startnummer worden 
afgehaald in de feesttent en is het 
mogelijk om nog in te schrijven als je 
dat nog niet via de voor-inschrijving 
hebt gedaan. Kinderen die meedoen 
met de kidsrun van 1 km dienen voor 
18.30 uur een startnummer te 
hebben opgehaald, zodat we de 
gegevens op tijd kunnen verwerken.

Nieuw tijdens de Kooyman Polder-
loop: De Teambattle
Naast de individuele deelname aan 
de Kooyman Polderloop is het moge-
lijk om als lid van een team bij de 
afstand van 10 km deel te nemen aan 
de zgn. ‘Teambattle’.

–  Een team bestaat uit minimaal vier 
en maximaal zes personen.

–  De tijden van de vier eerst aange-
komen leden van een team 
worden opgeteld.

–  Voor de drie snelste teams ligt er 
een mooie prijs in de vorm van een 
barbecuepakket van de plaatselijke 
slager klaar.

–  Als lid van een team meld je je 
individueel aan via www.
inschrijven.nl

–  Het team meldt zich aan bij de 
organisatie via kooymanpolder-
loop@gmail.com

–  Aan deelname als team zijn geen 
extra kosten verbonden.

Wie mee kunnen doen aan de Team-
battle: een groep vrienden/vrien-
dinnen/buren, een sportteam van een 
vereniging, een bedrijfsteam, ouders 
en leerkrachten van een school, etc.

Vrijdagmiddag 5 augustus:
Circus Kristal
Aanvang 13.00 uur, tot 16.00 uur. 
Circusfeest voor alle leerlingen van de 
basisschool.
In iedereen schuilt een artiest. Een 
middag vol plezier. Wilde je altijd al 
een circusartiest zijn, dan is deze 
middag helemaal voor jou. De 
kinderen maken tijdens een introduc-
tieshow kennis met verschillende 
circus-skills en gaan daarna zelf aan de 
slag met de uitdagende attributen. 
Circus Kristal heeft een groot pakket 
uniek en uitdagend circus-materiaal: 
éénwiel�etsen, koorddansapparaten, 
jongleermaterialen, diabolo’s, loop-
ballen, balanceerrollen en -planken, 
Chinese bordjes, clowns�etsen, 
gewichten, katapultplanken, stelten, 
voetstelten, hoepels, ringen, stok-
paardjes, devil-sticks, pistematten, 
pisterekken, oefenrekken, circusmu-
ziek en meer! En als je van schminken 
houdt, dan mag je dit helemaal zelf 

doen aan een echte schminktafel. Een 
middag met Circus Kristal wordt een 
feestmiddag! Vind je het leuk om te 
komen? Meld je dan aan via de link op 
onze website www.polderfeest.nl. 
Aanmelden kan tot woensdagavond
3 augustus 20.00 uur. Op vrijdag-

middag is na-inschrijven niet 
mogelijk.

Vrijdagavond 5 augustus:
Dardevils en DJ Jordiz
Toegang vanaf 14 jaar.

Daredevils
Twee weken geleden zette deze band 
de Megatent op de Zwarte Cross nog 
op z’n kop. Deze avond komen ze dat 
in De Kwakel nog eens overdoen! We 
zijn superblij dat de Daredevils ons 
podium in De Kwakel weer zullen 
gaan bestieren! Wij beloven je dat 
Daredevils de temperatuur in de 
feesttent weer �ink op zullen jagen 
met nieuwe mashups van actuele hits 
en knallende classics. Maar ook het 
huidige repertoire is weer �ink aange-
scherpt om de feesttent met de grond 
gelijk te kunnen maken. Bestel op tijd 
je kaartjes via www.justtickets.nl, 
want dit wil je niet missen!

Regio - Van 3 t/m 7 augustus wordt alweer het 45e Polderfeest gehouden 
in De Kwakel. Aan de opzet van het Polderfeest is niets veranderd, maar 
het aanzicht zeker wel! Er zal dit jaar een andere tent staan en deze staat 
ook nog eens op een andere plek.

Polderfeest De Kwakel:
Ouderwets gezellig in een nieuw jasje!

Daredevils Zie ook de volgende pagina’s   >>> 

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
Ter inzage legging ontwerp-bestemmingsplan en aanvraag omge-
vingsvergunning
Het ontwerp-bestemmingsplan en de aanvraag omgevingsvergunning lig-
gen ter inzage in de hal van het gemeentehuis van donderdag 28 juli t/m 
woensdag 7 september. Tijdens de openingstijden van het gemeente-
huis in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeente-
huis, kunt u het ontwerp-bestemmingsplan en de aanvraag omgevings-
vergunning inzien. Het ontwerp-bestemmingsplan is tevens digitaal raad-
pleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op identificatieco-
de NL.IMRO.0451.BPAldiSportlaan-ON01. Een digitale versie van de aan-
vraag omgevingsvergunning kunt u telefonisch opvragen bij mevrouw S.D. 
Meulenbelt van de afdeling Wonen & Werken via het nummer (0297) 513 
111. Binnen de zienswijzetermijn van 28 juli t/m 7 september kan een ie-
der een zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan en de aanvraag om-
gevingsvergunning zenden aan het college van burgemeester en wethou-
ders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op verzoek kunt u uw zienswijze ook 
mailen aan mevrouw S.D. Meulenbelt. U kunt hiervoor telefonisch contact 
opnemen via het nummer (0297) 513 111.

Verdere procedure
Na verwerking van de zienswijzen op het ontwerp-bestemmingsplan, legt 
het college van burgemeester en wethouders het ontwerp-bestemmings-
plan voor aan de gemeenteraad ter vaststelling. Het college neemt zelf een 
beslissing op de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Beide besluiten 
zullen worden gepubliceerd in het Gemeenteblad en op de Gemeentepa-
gina van De Nieuwe Meerbode. Daarmee start de termijn voor het indie-
nen van beroep. Tegen het bestemmingsplan en tegen de omgevingsver-
gunning is gebundeld beroep mogelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak 
Raad van State door belanghebbenden, gedurende zes weken na de dag 
van publicatie. U wordt hierover te zijner tijd geïnformeerd via De Nieuwe 
Meerbode en het Gemeenteblad. Uithoorn, 27 juli 2022

VERZOEK OM MAATWERK - DWARSWEG 45, DE KWAKEL
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemees-
ter en wethouders van gemeente Uithoorn bekend dat zij een verzoek tot 

het stellen van maatwerkvoorschriften heeft ontvangen. Door het opleggen 
van maatwerkvoorschriften kan het bevoegd gezag afwijken van de alge-
mene regels voor milieubelastende activiteiten indien de situatie of de lo-
catie van een inrichting hier om vraagt.
Het verzoek heeft betrekking op het maatwerkvoorschrift voor het lozen 
van brijn in de bodem.
• Ontvangstdatum verzoek: 16 juni 2022
• Aanvrager: Van Rijn Roses B.V.
• Zaaknummer: 11313550
Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt het verzoek 
en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze 
of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op het verzoek. 
Dit besluit maken wij dan ook bekend. Dan zullen wij ook de bij het besluit 
behorende stukken publiceren. Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt 
u gebruik maken van het contactformulier op https://loket.odnzkg.nl/formu-
lier/contactformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

WWW.UITHOORN.NL
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DJ Jordiz
We hebben er een paar jaar op 
moeten wachten, maar dan hebben 
we ook maar liefst drie dagen DJ 
Jordiz achter de draaitafel. Van vrijdag 
tot en met zondag zal DJ Jordiz de 
tent op zijn kop zetten. Hij deed dit al 
eerder op Dutch Valley en zijn streams 
op Spotify zijn sky-high! Zijn hit 
‘Weekend’ was begin juli al bijna 
negen miljoen keer gestreamd!

Zaterdagmiddag 6 augustus: 
Zeskamp en Ome Co

Zeskamp
Jaaa, we gaan weer lekker 
Zeskampen! Iedereen heeft twee jaar 
de tijd gehad om zich optimaal voor 
te bereiden op wie het verste kan 
buikglijden, het snelst over hooibalen 
kan springen, wie zonder glibberen 
de zeephelling op kan klimmen en 
wie heel behendig is met een rode 
draad dus we verwachten toppresta-
ties dit jaar!
Het maximaal aantal teams is uitge-
breid naar 56 en inmiddels is het vol, 
dus inschrijven gaat niet meer. Maar 
dat mag de pret niet drukken. Meebe-
leven is bijna net zo mooi als winnen. 
En natuurlijk wordt na de zeskamp in 
de tent het bijbehorende feestje 
gevierd, met als special guest…

Ome Co
Het Feestcomité is trots om deze 
band van Kwakelse bodem te mogen 
verwelkomen op het Polderfeest! De 

mannen zijn zo’n beetje opgegroeid 
in de Kwakelse feesttent en mogen nu 
zelf het podium bestijgen. Na de 
zeskamp volgt hun primeur op het 
podium, daar moet je als Kwakelaar 
bij geweest zijn!
Ome Co was een zelfstandig muzi-
kant, bekend van hits als ‘Borstenpoes’ 
en ... ‘Borstenpoes’. Tot het jaar 2020. 
In dit jaar is het concept Ome Co op 
de schop gegaan om uiteindelijk door 
te produceren met een team van zes 
man. Het uitbrengen van een EP is het 
grote doel van de mannen en de 
afgelopen twee jaren werden er dan 
ook diverse nummers uit de mouwen 
getoverd, geïnspireerd door Neder-
lands grootste artiest; Rubberen 
Robbie.
Ome Co staat bekend om de teksten 
over het leven van de doorsnee-man, 
vaak doorspekt met ervaringen uit 
het leven van de muzikanten zelf. Het 
feestelijke randje geeft volgens de 
groep altijd een reden om te ‘Buizeh’!

Zaterdagavond 6 augustus:
Rave van Fortuin en Vieze Jack
Toegang vanaf 14 jaar.

Rave van Fortuin
Rave van Fortuin staat voor onver-
sneden feest, muzikale afwisseling en 
pure energie. Stilstaan bij deze 
gasten is niet alleen verboden, het is 
ook nog eens onmogelijk! De ener-
gieke raddraaiers van Rave van 
Fortuin trekken je moeiteloos mee in 
een muzikale achtbaan. Aan de hand 
van een rad vol muziekstijlen word je 
ieder kwartier op een gloednieuw 
feest getrakteerd. Het resultaat? Eén 
groot feest der herkenning en een 
avond bomvol afwisseling. Wanneer 
de ene DJ nog bezig is met opzwe-
pende classics staat de volgende 
alweer klaar met een portie onver-
valste meezingers. Er is voor ieder 
wat wils; Guilty 90’s, Hip Hop, Après 
Ski, Hakkûh, Zomerhits, Springen en 
nog veel meer.

Vieze Jack
Zijn tanden zal hij niet gepoetst 
hebben, zijn haar zal wat stinken en 
of hij een schone onderbroek aan 
heeft getrokken, daar zijn we ook 
niet zeker van… Pas op De Kwakel, 
want Vieze Jack is in aantocht! Met 
zijn karakteristieke verschijning, 
ongenuanceerde grappen en sexy 
moves weet hij hoe dan ook de tent 
op z’n kop te zetten! Natuurlijk 
neemt Jack zijn sexy danseressen 
ook mee; De Jacketietas!
Kaarten voor deze zaterdagavond 
zijn te koop via www.justtickets.nl

Zondag 7 augustus: Familiedag
Op zondag 7 augustus sluiten we het 
Polderfeest af met een familiedag. De 
familiedag is een jaarlijks terug 
kerende middag waar jong en oud 
zich prima weet te vermaken.

(vervolg)  Polderfeest De Kwakel

DJ Jordiz

Rave van Fortuin

Ome Co

Zeskamp
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RICK FM
Zondag 31 juli, 11.00 - 13.00 uur; 
Sport & Co, met Gerard van Lent, 
vrijwilliger bij div. organisaties, o.a. 
Toneelgroep Maskerade, over z’n Lintje, 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
World Games-kanopolo, interview met 
spelers van Michiel de Ruyter van team NL.

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
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
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
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
18:00 - Door de Mangel, Talkshow i.s.m. Radio Aalsmeer
19:00 - Soul� les, 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 - Amstelland Top 30, Muziekprogramma (H)
17:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
19:00 - Moes Draait Door, Muziekprogramma
21:00 - Pre Party, 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

Opening 13.00 uur met 
kunstenares Marjolein
Dit jaar zal ballonnenkunstenares 
Marjolein met haar bijzonder creaties 
de familiedag op het Polderfeest 
openen. Zij zal voor de kinderen 
leuke ballon-creaties maken. De 
kijkers van het RTL-programma ‘Blow 
Up’ weten waarschijnlijk al wat voor 
bijzondere kunstwerkjes Marjolein 
van ballonnen kan maken. Kom op 
tijd want de ballon kunstenares is er 
tot 14.30 uur.

Attracties
Op zondagmiddag staat het evene-
mententerrein weer vol met kinderat-
tracties. Het wereldberoemde goud-
zoek-spel en het eendjes vangen van 
het Feestcomité staan uiteraard weer 
opgesteld, maar ook vele andere 
attracties, zoals bungee trampolines, 
een lasergame-arena, Dance Pads, 
een klimwand, schminken, heel veel 
springkussens en een stormbaan!

Kinderbar
Na de opening door de ballonnen-
kunstenaar gaat de kinderbar open. 
De kinderbar is de hele zondag-
middag geopend. Hier kunnen de 
kinderen voor een leuke prijsje hun 
favoriete snoepjes, chips of drinken 
kopen en de strippenkaarten zijn hier 
ook verkrijgbaar.

Strippenkaart
Voor toegang tot alle attracties kun 
je betalen door middel van de 
bekende strippenkaart. Deze strip-
penkaarten zijn op zondagmiddag te 
koop voor € 5,– bij de kinderbar in de 
feesttent.

Knutselhoek en zandbak
In de tent in de kinderhoek kan er 
volop geknutseld worden. Dus wil je 
even een rustmomentje, dan ben je 
welkom in onze knutselhoek in de 
feesttent. Voor de allerkleinsten onder 
ons is er een heerlijke zandbak in de 
tent. Terwijl de vaders en moeders 
rustig genieten van een glaasje fris of 
iets anders, kan het grut heerlijk in de 
zandbak vertoeven… maar: houd zelf 
uw kinderen in de gaten, want er is 
geen toezicht in de zandbak!

Strijkijzer zwaaien
Gooien met een strijkijzer is meestal 
geen goed idee, niet goed voor het 
strijkijzer en zeker niet goed voor de 
omgeving. Nu kan dat in ieder geval 
wel veilig gebeuren. Een extra zwaar 
strijkijzer zit met wieltjes vast aan een 
soort achtbaan. Aan jou de taak om 
met een � inke zwieper het gewicht zo 
ver mogelijk over de achtbaan zien te 
krijgen. Ooit stond dit apparaat 
eerder op het Polderfeest, maar dat is 
alweer een tijdje geleden. Probeer ’t 
maar…

Dutch Juggler
Deze middag zal ook de Dutch 
Juggler zijn ronde over het terrein 
doen. De Dutch Juggler is veelzijdig 
en kan met bijna alles jongleren. 
Heeft u een leuke jongleer uitdaging 
voor hem?

The Funk Sweep
De vrolijke noot op het veld komt 
deze middag van The Funk Sweep. 
Met groovy funk muziek zullen zij er 
buiten een swingend geheel van 
maken.

Django Wagner vanaf 17.00 uur!
In 2019 wist Django Wagner het 
polderfeest af te sluiten met een tent 
die volledig op zijn kop stond. Vanaf 
17.00 uur zal Django Wagner op het 
podium staan met natuurlijk zijn 
grote hit ‘Kali’.

Sluiting
Om 18.00 uur is het 45e Polderfeest in 
De Kwakel ten einde.

Langs deze weg wil het Feestcomité 
iedereen bedanken voor zijn of haar 
inzet voorafgaand, tijdens en na 
a� oop van het Polderfeest. Dankzij de 
inzet van vele vrijwilligers en enthou-
siaste mensen zijn wij in staat om 
onze slogan in stand te houden: 
45 keer Polderfeest, dat kan alleen
in De Kwakel!

Django Wagner

Dutch Juggler
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De Kwakel - Afgelopen week was er 
weer één slem te halen in harten. 
Echter geen van de deelnemende 
paren kwamen in een mooi 6 Harten 
contract uit. Bij het uitspelen echter 
bleek het geen probleem om 12 
slagen op te rapen en met een beetje 
mazzel zelfs alle 13. De ingrediënten 
waren dus ruim aanwezig: Meer dan 
28 punten samen en een mooie 
harten� t en geen ontbrekende Aas. 
Terwijl ook troefheer en vrouw in het 
bezit bleken van de harten bieders. 
Als je azen vraagt met 1430RKC dan 
is het een klein kunstje om zo’n slem 
uit te bieden. Verder was er veel strijd 
om de deelcontracten te bekennen. 
Spelen wij of spelen zij en wat is dan 
voordelig voor je stand? Kwetsbaar 2 
down is vaak te overmoedig en niet 
kwetsbaar 1 down kan een prima 
resultaat opleveren. Of er volgende 
week weer zo goed geschud wordt 
dat er weer slem kansen zijn is nu 
nog niet te bepalen.

Uitdaging
Wel kan ik uit ervaring zeggen dat er 
elke week wel slemkansen kunnen 
opduiken. Neem je de uitdaging aan 
en ga je volgende week mee op zoek 
naar mooie contracten? In de zomer 
is er voldoende tijd om eens wat uit 
te proberen zonder daarbij je compe-
titiestand in gevaar te brengen. Zoek 
ook mee naar FIT en MANCHE op de 
donderdagavond in de Quakel vanaf 
19.30 uur. Inschrijven kost zes euro 

per paar, te voldoen aan de zaal. 
Aanmelden kan via een telefoon/app 
naar Hans Selman: 06 54 108 456 of 
mail naar leerkomgabridgen@gmail.
com. O ja, je kan hier geen meester-
punten mee verdienen.
Samen bridgen is een leuk tijdver-
drijf. Bij stichting Habacus wordt de 
waarde van je contract omgerekend 
in ‘ballen’. Iedere bridger kan hier-
door meetellen zonder veel inspan-
ning te hoeven leveren. En langzaam 
maar zeker kan je er dan achter 
komen wat verstandige beslissingen 
zijn geweest en welke juist niet. 
Hiermee kan je vol vertrouwen het 
nieuwe bridgeseizoen gaan starten 
in september. De resultaten van 
vorige week bracht dit keer Bep & 
Jannie glorieus aan de leiding met 38 
Habacus-punten gevolgd door Joke 
& Hans met 36 en Manuella & Sonja 
met 26. Op vier kwamen Henk & 
Marco op 18 punten uit, samen met 
Matty & Kees en vlak daarachter 
volgden Rob & Anja, Greetje & Ria en 
Henny & Frank.

Bridge geluk
Wil je ook je zomers bridge-‘geluk’ 
eens beproeven? Doe dan mee met 
zomers bridgen in de Quakel. En ja, 
kan je nog niet bridgen en wil je dit 
wel leren spelen? Vraag dan naar de 
mogelijkheden om het te leren. Er 
staat inmiddels een nieuwe starters-
cursus op de planning waarbij je nog 
kunt aansluiten. Ook is het mogelijk 

om een enkele thema les ‘Slem 
bieden’ te volgen en de voordelen 
van ‘14-30-RKC’ te ondervinden. 
Bridgen is goed voor het trainen van 
je geheugen en werkt mee aan het 
opbouwen van nieuwe contacten. En 
ja, echt iedereen kan leren bridgen 
die het leuk vindt om een uitdagend 
kaartspel te spelen. En kan je al 
bridgen maar durf je het (nog) niet 
aan om op een bridgeclub te 
beginnen dan is er ook nog onbe-
zorgd bridgen in de Quakel (op de 
vrijdagmiddag). Waar je kunt spelen 
en ook vragen stellen, mocht je het 
even niet meer weten. Door veel te 
oefenen kan je daar ook vertrouwen 
tanken om vervolgens je aan te 
kunnen sluiten bij een competitie-
club. Bij de Bridge Vereniging de 
Kwakel op de donderdagavond 
kunnen ze nog best wat extra 
bridgers gebruiken.

Zomerbridge: Slem gemist?

Uithoorn - Niet gehinderd door 
codes geel en oranje waagden 26 
paren zich aan de achtste ronde 
zomerbridge. Elisabeth van den Berg, 
vers terug van vakantie, inspireerde 
Jan Bronkhorst kennelijk zodanig dat 
ze met een uitstekende 65,10% aan 
de top van de A-lijn eindigden. Op 
twee volgden Janny Streng & Johan 
Le Febre met een zestiger van 63,77% 
en beide paren snoepten zo de 
leukste procenten van de lijn op. De 
rest volgde daardoor op grote achter-
stand, aangevoerd door Ruud 
Lesmeister & Joop van Delft met 
54,34% als derde, die daarmee paar 
vier Bep Schumacher & Carla Euwe, 
die op 53,30% uitkwamen, voor-
bleven. Francis Terra & Jaap Ludwig 
namen de vijfde plek voor hun reke-
ning met 51,91%. In de B-lijn blonk 
één paar uit met een hoge score. 

Joyce Udema & Ria Verkerk 
behaalden de hoogste eer en de wijn 
met 62,08%. Ook hier was het gat 
met de achtervolgers groot en die 
strijd hevig. Zodanig dat de plaatsen 
twee en drie werden gedeeld met 
54,17% door Truus Groot & Corry 
Twaalfhoven en Anneke Karlas & Ria 
Broers. Daarna was de rust nog niet 
weergekeerd omdat op hun beurt 
Henriëtte Omtzigt & Irene Hassink en 
Bep de Jong & Herman van Beek met 
52,92% op vier en vijf beslag legden. 
Zoals u ziet is het ook bij warmte 
goed toeven bij het zomerbridge. 
Elke woensdagavond tot en met 31 
augustus vanaf 19.45 uur voor zes 
euro per paar in het Buurtnest, Arthur 
van Schendellaan 59 in Uithoorn. 
Inschrijven kan per e-mail: gerda-
schavemaker@live.nl, telefoon 06 
8337 1540 of tot 19.30 uur in de zaal.

Zomerhittebridge De Legmeer

De Kwakel - Het was een drukke 
week in ’t Tourhome in De Kwakel. 
Een bezoek van de burgemeester, 
een pubquiz en de ontknoping van 
de Tour de Kwakel. De o�  ciële 
standen en eindstanden van de het 
Tourspel moeten nog worden opge-
maakt, maar de rekenmeesters in de 
Tourhome-app zijn unaniem. Bart 
Peek wint de Tour de Kwakel!
Terug naar eerder deze week. Woens-
dagavond bracht burgemeester 
Pieter Heiliegers met zijn vrouw een 
bezoek aan ’t Tourhome. Hij was zeer 
geïnteresseerd in het wel en wee van 
het Tourspel en haar deelnemers. 
Ook was hij onder de indruk van de 
rijke historie van het spel. Er werd 
gesproken over de mogelijkheid de 
Tour de Kwakel aan te merken als 
immaterieel erfgoed. Dit zou de weg 
openen ’t Tourhome op de werelderf-
goedlijst van UNESCO te plaatsen. 
Enkele van de vele deelnemers die 
Heiliegers sprak deze avond 
verleidden hem de etappe van de 
volgende dag te voorspellen. Dit 
deed hij zeer respectabel met zowel 
de juiste nummer 1 (Vingegaard) als 
de nummer 2 (Pogacar).

Pubquiz
Na een gezellige (laatste) vrijdag-
avond, was het zaterdagmiddag tijd 
voor een pubquiz onder leiding van 
Joris Voorn. De vragen waren over 
het algemeen gerelateerd aan de 
Tour de France. Ook braken de deel-
nemers hun hoofd over enkele 
rebussen. Gelukkig hadden zij de 
avond ervoor al even kunnen 
oefenen in de Tourhome-app. Tussen 
de vragenrondes was er tijd voor 
Franse chansons. Er werd in koppels 
gestreden en dit ging er fanatiek aan 
toe. Uiteindelijk wisten linkeballers 
Mario van Schie en Timo Kas pub-
quizmaster Jim Voorn en zijn maat 
Roel Egberts af te troeven. Daarmee 
kreeg de quiz dezelfde winnaars als 
de eerste editie drie jaar terug.
Op dezelfde zaterdagmiddag werd in 
Frankrijk de beslissende tijdrit in de 
Tour de France verreden. De gehele 
top van het Kwakelse klassement had 
zich na de pubquiz in ’t Tourhome 
verzamelt en keek in spanning toe. 
Bart Peek leek deze dag de beslis-
sende slag geslagen te hebben en 
ging met een voorspong van vier 
punten richting de Champs-Élysées. 

Maar Bart durfde nog niet te 
juichen. En terecht. Daan Herben 
trok op zondag nog een eindsprint 
die waarschijnlijk zelfs Jasper 
Philipsen te veel zou zijn geweest. 
Echter wist Bart nog net genoeg 
aan te haken om de winst met 1 
punt voorsprong op Daan binnen 
te slepen. Voor Bart betekent de 
winst van de gele trui dat hij na 
vele topklasseringen eindelijk zijn 
belofte inlost. En dat hij niet langer 
dagelijks hoeft aan te horen dat 
zijn vrouw Cynthia de enige Tour-
winnaar in huize Peek is. Cynthia 
won de Tour de Kwakel in 2015.

Opmaken
Op moment van schrijven is 
Gerlinde van Scheppingen de 
laatste 95 van meer dan 2000 (!) 
brie� es aan het nakijken en de 
standen aan het opmaken. Voor 
velen van Bart’s concurrenten lijkt 
er nog wel een troostprijs in te 
zitten. Daan Herben lijkt zeker van 
de witte trui, Eric Zethof van grijs 
en Chris Verhoef van de gele pet. 
Met name in de strijd om de rode 
trui, beste vrouw en de Pietje 
Verhoefprijs (beste in tijdritten) zou 
er nog wel eens een verrassende 
naam uit Gerlinde’s hoed kunnen 
komen.
De uitreiking van de prijzen en 
truien vindt aanstaande vrijdag 
plaats in ’t Tourhome tijdens de 
feestavond. De truien werden ook 
dit jaar weer gesponsord door 
Theijssen & De Jong Hoveniers en 
Kwaliteitsslagerij Eijk en Veld. 
Laatstgenoemde zal deze avond 
een bu� et verzorgen, zodat de het 
de genodigden aan niets zal 
ontbreken. Deelnemers en hun 
partners zijn vrijdag vanaf 20.30 
uur welkom in ’t Tourhome in 
Dorpshuis de Quakel.

Offi cieus: Bart Peek wint Tour de Kwakel

AGENDA
Wijkcentrum Bilderdijkhof 
Bilderdijkhof 1, 1422 DT  Uithoorn 
Tel. 0297 567 209 of 06 83 234 805

‘Uithoorn voor Elkaar’ is er voor iedereen in Uithoorn en De Kwakel!

Nieuws uit het Wijkcentrum Uithoorn
Oproep: Vrijwilliger voor de eetclub
Elke dinsdag om 12.00 uur verzorgen drie vrijwilligers een heerlijke zelf-
gemaakte maaltijd. We beginnen met een soepje, gevolgd door het hoofd-
gerecht en eindigen met een toetje. Helaas heeft 1 van de vrijwilligers om 
gezondheidsredenen op moeten zeggen. Wie lijkt het leuk om ons te komen 
helpen in de keuken? Daarbij moet je denken aan aard-appels schillen, 
groente schonen, toetjes klaarmaken. Je start om ongeveer 10.30 uur en 
rond 13.00 uur is alles meestal weer opgeruimd.

Breiwol gevraagd
De Brei- en Babbelgroep begint aardig door de voorraad wol heen te raken. 
De dames breien en haken voor het goede doel. De truien, sjaals, knu� els en 
dekentjes worden twee keer per jaar opgehaald en uitgedeeld aan kansarme 
gezinnen in landen als Roemenië en Bulgarijë. Heeft u nog wol liggen waar u 
niets meer mee doet? Wij zijn er heel erg blij mee.

High Tea
Iedereen is welkom bij onze High Tea op dinsdag 16 augustus 2022 om
14.00 uur in Wijkcentrum Bilderdijkhof (Bilderdijkhof 1, Uithoorn). We 
serveren uiteraard thee, met een keur aan zoete en hartige hapjes. Er is 
plaats voor 36 personen, dus aanmelden is wel noodzakelijk (via telefoon-
nummer 0297 567 209). De kosten voor de High Tea zijn € 5,- per persoon.

Bingo!
Dinsdag 23 augustus om 14.00 uur is er weer een bingo in het wijkcentrum. 
Het belooft weer een gezellige middag te worden met lekkers en leuke 
prijzen. U komt toch zeker ook? De zaal gaat open om 13.30 uur. Toegang is
twee euro, een bingokaartje kost 50 cent. Aanmelden is niet noodzakelijk,
u kunt gewoon komen binnenlopen.

Elke woensdagochtend kunt u van 10.00 tot 12.00 uur naar de inloop
komen voor een kopje ko�  e, een praatje, een luisterend oor. Wat dacht u 
van een potje sjoelen? Een spelletje rummikub? Een uurtje wandelen met 
een gezellig groepje van half 11 tot half 12? Misschien heeft u zelf nog 
ideeën voor activiteiten deze ochtend. Graag horen wij van u en zien wij u 
langs komen.

Bewegen
Het geheim van gezond ouder worden is: bewegen! Iedereen die regelmatig 
aan lichaamsbeweging doet, voelt zich niet alleen � tter, maar houdt de 
conditie op peil of verbetert deze. Een goede lichamelijke conditie zorgt er 
voor dat u minder vatbaar bent voor verkoudheden en andere ongemakken. 
Blijf � t en doe mee! In september gaan de volgende beweegactiviteiten 
weer van start: Stoel Honkbal, maandag 11.00 - 12.00 uur, start
05 september 2022, 38 lessen € 184,50. Meer Bewegen voor Ouderen,
maandag 13.00 - 14.00 uur, start 05 september 2022, 35 lessen € 170,-.
Meer Bewegen voor Ouderen, donderdag om 09.00 en om 10.00 uur,
start 08 september 2022, 37 lessen € 179,50. De kosten voor bovenstaande 
cursussen worden in 4 termijnen geïncasseerd. NIEUW! Pilates 65+, vrijdag 
om 09.30 uur, start 16 september 2022, 14 lessen € 68,-. NIEUW! Body� t 
65+, vrijdag om 10.30 uur, start 16 september 2022, 14 lessen € 68,-.

Heeft u interesse in één van bovenstaande activiteiten? Of lijkt het u leuk
om zelf een activiteit op te zetten, heeft u een hobby die u graag met 
anderen zou willen delen? Waag er een telefoontje aan naar het wijk-
centrum, 0297 567 209.
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Uithoorn - Zondag 24 juli 2022 was 
hij eindelijk weer terug in Uithoorn: 
All American Sunday. Natuurlijk geor-
ganiseerd door Han Nollen van Café 
Drinken en Zo uit Uithoorn. Het is 
echt zijn kindje. Het evenementen-
terrein aan de Randweg was weer 
het toneel van honderden Ameri-
kaanse auto’s en motoren en het 
werd zoals vanouds weer druk 
bezocht door jong en oud. Het was 

ook een pracht gezicht. Honderden 
motoren in alle soorten en maten. De 
een glom nog meer dan de ander.
Ook Amerikaanse auto’s waren er te 
kust en te keur te bekijken. Jong en 
oud zag je nu en dan verheerlijkt 
naar deze auto’s kijken. Hoeveel 
bezoekers er uiteindelijk zijn geweest 
is bij onze redactie niet bekend, maar 
de hele dag door was het een gaan 
en komen van bezoekers. De organi-

satie kan weer terugkijken naar een 
prachtig evenement. Het is een echt 
familie evenement. De toegang is 
gratis en er is ruime parkeergelegen-
heid. De bezoekers en deelnemers 
komen van heiden en ver. Uit België, 
Duitsland, Frankrijk, Italië en Noor-
wegen. Het feest was twee jaar 
afwezig wegens corona, maar nu 
knalde het weer als nooit tevoren.
Foto’s: Koedamus.

All American Sunday weer een 
geweldig geslaagd evenement
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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 nieuws-
feiten en berichtgeving is dan ook gericht op de inwoners van De Ronde Venen. In samenwerking met IVI (Inwoner Voor Inwoners) willen wij die inwoners dan ook een stem geven. De IVI-pagina is dan ook een podium waar inwoners van zich kun-
nen laten horen. IVI is een onafhankelijke inwonersbeweging en voor de inwoners. IVI zal net als de Nieuwe Meerbode geen standpunt innemen over geplaatste artikelen. Op deze IVI-pagina plaatsen wij ingezonden stukken van inwoners waar-
bij de inwoner zelf verantwoordelijk blijft voor de inhoud van de door hem/haar ingestuurde en geplaatste tekst. IVI en de Nieuwe Meerbode zijn dan ook geen enkele manier verantwoordelijke voor de inhoud van de artikelen op de IVI-pagina.

De IVI pagina

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

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

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

Na een heerlijke �etsvakantie door 
het prachtige Nederland ging mijn 
verslavingsgevoeligheid opspelen. 
Nu moet u niet denken aan een 
drugs-, rook- of drankverslaving. Dat 
is namelijk een verslaving aan 
middelen en met drugs en roken ben 
ik in de vorige eeuw al gestopt. Een 
biertje op zijn tijd gaat er nog wel in, 
maar dan wel met mate en het liefst 
één speciaal biertje in plaats van een 
kratje. Mijn verslavingsgevoeligheid 
zit dus niet in de hoek van de 
middelen maar om het in vakjargon 
te benoemen in de procesverslaving. 
Bij procesverslaving kan je denken 
aan een eetverslaving of seksversla-
ving. Dat lijkt best aantrekkelijk, maar 
mijn moeder zei altijd “overal waar ‘te’ 
voor staat is niet goed”. Het komt er 
dus eigenlijk op neer dat als je iets 
leuk vindt het niet ‘te’ vaak moet 

doen, want dan wordt het een versla-
ving. Veel van de jeugd van tegen-
woordig zal dit vast herkennen 
omdat zij gameverslaafd zijn en uren 
in een hermetisch afgesloten 
kamertje veel ‘te’ lang zitten te 
gamen. Gameverslaving is dus ook 
een procesverslaving. Om ervoor te 
zorgen dat ‘�etsverslaving’ niet toege-
voegd gaat worden aan het rijtje 
procesverslavingen hadden wij 
besloten om onze �etsen even te 
laten staan. Het was best moeilijk 
want na onze �etsvakantie hebben 
wij nog in De Ronde Venen nog 
aardig wat kilometertjes ge�etst. Dat 
is best verslavend, want wat is het 
mooi �etsen in onze ‘backyard’. We 
besloten om af te kicken en een 
dagje rustig in onze tuin te gaan 
relaxen. Net toen ik lekker even de 
krant zat te lezen ging mijn telefoon. 
Ook zo’n verslavend ding die tegen-
woordig veel ‘te’ veel aandacht en tijd 
van mij vraagt. Het was de redactie 
en men vroeg mij of ik misschien een 
column wilde schrijven voor de IVI-

pagina. Ik gaf aan dat ik eigenlijk 
vakantie had en aan het relaxen was. 
Waarop ze aan de andere kant van de 
lijn een charmeo�ensief begonnen 
en mij meedeelde dat ze zulke leuke 
reacties hadden gehad op de column 
van vorige week en ik ze enorm zou 
helpen om weer zo een leuke column 
te schrijven. Ze hadden namelijk te 
weinig copy. Naast mijn verslavings-
gevoeligheid heb ik nog een gebrek, 
namelijk dat ik heel slecht NEE kan 
zeggen en ik dus voor ik het zelf in de 
gaten had alweer JA had gezegd. 
Toen ik de telefoon had neergelegd 
kwam direct de vraag: ‘waarover dan?’ 
Ik had totaal geen inspiratie. Ik had 
echter net een verhaal in de krant 
gelezen over dat er ‘te’ veel buiten-
landse studenten naar Nederlandse 
steden komen om hier te studeren en 
er geen kamers genoeg zijn om ze 
een onderdak te bieden. Ik las in het 
artikel dat door de marktwerking 
verhuurders hier weer misbruik van 
maakte en bizarre ‘te’ hoge prijzen 
vragen voor een slaapplek. Ik kon niet 
geloven wat ik las. Zo las ik dat er een 
meisje was dat ging kijken bij een 
appartement voor € 400,- per maand. 
Dat leek acceptabel maar toen ze 
daar aankwam ging het niet om een 
appartement of een kamer, maar om 
de helft van een tweepersoonsbed!! 
Dat is echt ‘te’ veel voor letterlijk één 
slaapplek. Zoals mijn moeder al zei ‘te’ 
veel is niet goed en in dit geval zelfs 
uitbuiting. Voor dit probleem lijkt de 
oplossing simpel en zou je zeggen 
Universiteiten moeten gewoon de 
instroom van buitenlandse studenten 
beperken. Maar wetgeving zit dit in 
de weg, want volgens de wet mag er 
geen verschil gemaakt worden 
tussen Nederlandse en buitenlandse 
studenten bij de toelating. Tja en dan 
kom ik al snel met mijn geweten in de 

Column

Vol = vol 

knoei want dan denk ik toch al snel 
‘vol is vol’ en ‘eigen volk eerst’. Dat 
neigt naar discriminatie, maar is dat 
wel zo? Is dat eigenlijk geen omge-
keerde discriminatie en komen onze 
Nederlandse studenten hierdoor niet 
in de problemen. Want zij worden 
uitgeloot voor een studie en ook zij 
moeten door de marktwerking idioot 
hoge prijzen betalen voor een 
studentenkamer. We moeten dus iets 
doen aan ‘te’ veel en ‘te’ weinig en 
wellicht eerst onze eigen binnen-
landse en gemeentelijke problema-
tiek oplossen voordat we de wereld-
problemen willen oplossen. Laten we 
eens een simpel voorbeeld nemen 
van een probleem waar we in Neder-
land mee te maken hebben. Komen 
we vanzelfsprekend natuurlijk weer 
op de woningnood. We hebben ‘te’ 
veel starters die een woning zoeken 
in hun eigen stad of dorp. En we 
hebben ‘te’ weinig huizen in die 
steden en dorpen. Dan zou ik denken 
dat is onze eerste zorg om dit op te 
lossen. Dus een oplossing is om 
huizen te bouwen voor onze eigen 
starters. Simpel lijkt mij. Maar zo 
werkt het dus niet. Want door allerlei 
problematiek elders in de wereld 
komen er veel buitenlandse vluchte-
lingen onze kant op. Helaas zijn dat 
er ‘te’ veel dan wij kunnen opvangen. 
Echter wet en regelgeving verplicht 
ons om ze toch op te vangen. Met 
alle gevolgen van dien. De vluchte-
lingen moeten onder erbarmelijke 
omstandigheden soms gewoon 
buiten slapen. En als ze dan een huis 
toegewezen krijgen gaat dat weer 
ten koste van een woning waar een 
starter al jaren op zit te wachten. 
Eigenlijk is het gewoon niet humaan 
om de indruk te wekken dat we hier 
ruimte genoeg hebben voor vluchte-
lingen en ze binnenhalen. Het zou 

veel eerlijker zijn om te zeggen dat 
we, hoe triest het ook is, geen plaats 
hebben om ze te huisvesten. Dat 
zeggen we immers tegen onze star-
ters toch ook. En tegen de boeren 
zeggen we toch ook dat er ‘te’ veel 
zijn en dwingen we ze hun eigen 
grond zelfs te verkopen en min of 
meer te vertrekken. Zelfs onteigening 
is een middel in de wet die hierbij 
ingezet kan worden als ze dat niet 
vrijwillig doen. Al mijmerend over 
mijn te schrijven column kwam ik op 
de volgende titel: ‘Vol is vol’. Dat 
voelde toch niet helemaal lekker, 
want ik wilde op geen enkele manier 
de indruk wekken dat ik er discrimi-
nerende denkbeelden op nahield. 
Sterker nog ik stoor me er soms een 
beetje aan dat de blauw gele vlaggen 
massaal zijn vervangen door de 
omgekeerde rood wit blauwe vlag. Ik 
zou iedereen in de wereld willen 
helpen, maar realiseer mij dat de 
problemen in de wereld er ‘te’ veel 
zijn geworden. Er moeten keuzes 
gemaakt worden, maar wie durft die 
te maken? Het zal je namelijk nooit 
door iedereen in dank worden afge-
nomen en voor je het weet staat er 
iemand met een trekker bij je voor de 
deur. En dan mag je hopen dat dit 
een landbouwwerktuig is en geen 
trekker van een wapen. Het is niet 
echt een vrolijke column geworden 
realiseer ik mij, maar ik denk wel 
realistisch en iets om met zijn allen 
eens goed over na te denken. Ik besef 
mij hier in mijn tuintje dat ik een 
bevoordeeld mens ben en ga 
genieten van het moment. Ik denk 
dat ik maar eens een biertje open ga 
trekken om mijn hoofd leeg te 
maken. Denk wel dat ik moet 
oppassen dat ik er niet ‘te’ veel ga 
drinken om al deze problematiek 
weg te drinken.

Veel van u zullen niet weten dat de 
huisartsen op 1 juli op het Malieveld 
hebben gedemonstreerd. Omdat 
huisartsen nu eenmaal niet met 
toeters en bellen veel lawaai maken is 
het misschien een beetje aan onze 
aandacht ontgaan. Stichting Inwoners 
Voor Inwoners (IVI) wil toch graag wat 
aandacht voor de problemen van de 
huisartsen vragen. Het kan namelijk 
heel snel ons probleem worden, want 
de huisarts is een belangrijke schakel 
in onze gemeenschap waar we zuinig 
op moeten zijn. Huisartsen zijn voor 
ons het luisterend oor als het om onze 
gezondheid gaat, maar nu hebben zij 
ons nodig om gehoord te worden.

Wat is het probleem?
Huisartsen willen goede zorg kunnen 
blijven leveren aan hun patiënten. 
Aan u dus. Bij veel huisartsen is echter 

een grens bereikt en sommige zijn de 
grens al over. Dat frustreert ze want 
dan hebben ze minder tijd voor hun 
patiënten en dat gaat wellicht ten 
koste van uw gezondheid. Dit is niet 
alleen een probleem van de huisarts 
maar zorgelijk voor ons allemaal. De 
eerstelijns gezondheidszorg komt in 
het geding.

Alles op het bordje van de huisarts
De problemen in de zorgsector zijn 
groot en veel daarvan belandt op het 
bordje van de huisarts. De werkdruk 
van huisartsen wordt steeds groter 
door allerlei oorzaken. Neem de 
veranderingen in de ouderenzorg. 
Ouderen moeten langer zelfstandig 
blijven wonen en doen vaker een 
beroep op de huisats. Ook de 
problemen en wachtlijsten in de 
jeugd en de geestelijke gezondheids-

zorg (GGZ) zorgen ervoor dat de huis-
arts hierbij vaker ingeschakeld word.

Administratieve rompslomp
En dan alle administratieve en bureau-
cratische rompslop door allerlei regel-
tjes waar aan voldaan moet worden. 
Daar gaat ca. 40 procent van de kost-
bare tijd aan verloren en gaat af van 
de tijd om echte zorg te verlenen. Het 
‘brie�e van de dokter’ voor van alles 

en nog wat om bijvoorbeeld vergoe-
dingen bij verzekeraars en instanties 
te verkrijgen is ook tijdrovend. Er moet 
echt iets gebeuren, want wat als de 
huisarts geen tijd meer voor ons 
heeft? Dan hebben we echt een 
probleem.

Hoe kunnen wij de huisarts helpen?
Wij weten ook niet wat we precies 
voor de huisartsen kunnen beteken 

maar wilde dit graag toch even onder 
uw aandacht brengen. Misschien dat 
de huisartsen in De Ronde Venen ons 
kunnen vertellen wat wij als gemeen-
schap voor ze kunnen doen en hoe wij 
ze kunnen helpen. Bent u huisarts en 
wilt u ons iets hierover iets laten 
weten stuur een e-mail naar info@
inwonersvoorinwoners.nl. Laten we 
niet wachten tot het te laat is. Voor-
komen is beter dan genezen.

Huisarts in (tijd)nood








