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Uithoorn:  Omg. Beellaan/Gerbrandylaan  € 40,- per maand
 Omg. Thamerlaan/Koningin Julianalaan  € 40,- per maand

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS

In 2019 zijn de PMD-zakken uit het 
straatbeeld verdwenen. Alle laag-
bouwwoningen hebben een eigen 
PMD-container. Inwoners van hoog-
bouw maken gebruik van de onder-
grondse PMD-container. De plastic 
zak is eigenlijk overbodig geworden. 
De productie en het vervoer van de 
zakken zijn niet goed voor het milieu. 
Wist u dat er elke minuut een vracht-
wagenlading aan plastic afval in zee 
terecht komt? Dat zeedieren en 
vogels sterven doordat ze plastic 
voor voedsel aanzien? Dat plastic in 
ons eten en water zit? 

Daarom stoppen we ermee. U kunt 
het PMD verzamelen in een zak of 
bak en deze legen in de (onder-
grondse) container. Bij laagbouw kan 
het PMD ook direct (los) in de 
container worden gegooid. De inza-
melwagen brengt uw verpakkingen 
naar een “op- en overslag”. Daar 
wordt de inhoud van de wagen 
gewogen en op kwaliteit gecontro-
leerd. Partijen die te veel vervuiling 
bevatten (bijvoorbeeld verkeerd 
materiaal), worden afgekeurd en 
gaan naar de verbrandingsoven. 
Partijen die zuiver genoeg zijn, 

worden zo goed mogelijk gesorteerd. 
Plastic wordt versnipperd en 
gesmolten. Dan wordt er granulaat 
van gemaakt (kleine bolletjes) die in 
een nieuw product terechtkomen. 
Denk aan speelgoed, bloempotten, 
dashboards, tuinstoelen of buizen. 
Ook het metaal wordt gesmolten en 
gerecycled. Van de drankenkartons 
worden de papiervezels afgeweekt. 
Het aluminium of plastic dat over-
blijft, is ook bruikbaar.
 Genoeg reden om PMD goed te 
scheiden zodat het hergebruikt kan 
worden. Goed voor het milieu, maar 
ook voor uzelf. Want door de vergoe-
ding die de gemeente ontvangt voor 
het recyclen van PMD, hoeft de afval-
sto�enhe�ng minder hard te stijgen.

Uithoorn - In de winkel krijgt u al lange tijd geen plastic zak meer mee. 
Gemeente Uithoorn biedt vanaf nu ook geen plastic zakken meer aan 
voor het verzamelen van uw PMD-afval.

PMD-zakken verleden tijd

VOOR HET 
GEMEENTENIEUWS 

ZIE ELDERS IN DEZE KRANT

Gemeente Uithoo
rn

De Kwakel - De twee Nostalgische 
Avonden staan gepland op vrijdag-
avond 3 en 17 februari, aanvang 19.30 
uur in het Dorpshuis De Quakel. In 
januari 2020 was er één avond 
geweest, de 2e avond werd toen afge-
last door de corona. Dezelfde presen-
tatie van januari 2020 gaat nu 

gehouden worden. De rode draad is 
de oude dorpskern en de Mgr. Noord-
manlaan, wat nu weer actueel is met 
de renovatie ervan. Het oude centrum 
wat van water Toen, naar klinkers ging 
Nu. De vele evenementen worden 
getoond en het Cultureel Immaterieel 
Erfgoed, de Kwakelse kermis als 

1958 het centrum vanaf de kerktoren

De Kwakelse dorpskern van 
toen naar nu

mooie afsluiting van de avond. De 
voorverkoop van de kaarten gaat best 
hard, dus voor een gezellige nostalgi-
sche avond, bestel op tijd. Kaarten 
reserveren kan het liefst via de mail 
bij: dp@de-kwakel.com of een belletje 
naar Dirk Plasmeijer 06-54695548. De 
entreeprijs is 5 euro voor een gezel-
lige avond. Wij beginnen op tijd en 
een kopje ko�e of thee krijgt u van 
ons, wat lekkers erbij krijgt u van de 
100-jarige Ho�everancier Westerbos & 
Mens. De zaal is open vanaf 18.45 uur. 
Wij zullen rekening moeten houden 
met minder mensen in de zaal, want 
vol is vol!

Platina bruidspaar Abrahams
Uithoorn – Op 10 januari 1953 trad het echtpaar Abrahams in het huwe-
lijk. Nu, 70 jaar later, omschrijven zij dit huwelijk als “een gezellig leven vol 
leuke zomerse vakanties met onze zes kinderen in Egmond aan Zee .”De 
teller staat inmiddels op 40 gezinsleden. Alle schoonkinderen zijn hun 
kinderen. Iedereen hoort bij het gezin. En met dat hele gezin vierde het 
echtpaar Abrahams hun platina huwelijksjubileum in Het Rechthuis. Daar 
werden ze enorm verwend door hun kinderen, klein- en achter- en achter-
achterkleinkinderen. Hun oudste kind is 70 jaar, het oudste kleinkind 40 
jaar. De bruidegom was vroeger diamantslijper, zijn vrouw verzorgde de 
kinderen. Zij deden alles zelf, en vooral samen. Nu krijgt het echtpaar hulp 
en gezellige bezoekjes van hun gezin. Daarmee rooien ze het samen nog 
prima. Burgemeester Pieter Heiliegers heeft het bruidspaar in Het Hoge 
Heem opgezocht. Hij gaf hun een zilveren insigne, een grote bos bloemen 
en een door hem persoonlijk geschreven kaart.
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Amstelhoek - Zaterdag 28 januari  is 

er weer een gezellige bingo met 
mooie prijzen in het Buurthuis van 
Amstelhoek, Engellaan 3a. Aanvang 

20.00 uur, zaal open om 19.00 uur.
De toegang en het eerste kopje 
ko�e/thee is gratis.

VERSCHIJNT WOENSDAG

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

UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl of 
verkoopuithoorn@meerbode.nl

Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl of 
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van 
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Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming van de uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op www.
meerbode.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

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.

Pechvogel van het 
jaar spreekt zich uit

“Zijn jullie schol-eksters nou alwéér 
Vogel van het Jaar!?” schreeuwde 
laatst een ekster tegen me. “In
2008 waren jullie dat ook al!”
“Omdat het nog steeds slecht met 
ons gaat!” riep ik terug, “Denk je dat 
ik het leuk vind Pechvogel 2023 te 
zijn!?”
“Alsof het met ons zo goed gaat!” 

riep de ekster. “Jullie aantallen zijn 
al twintig jaar stabiel! Was dat bij 
ons maar zo!”
De hele familie Ekster kwam erbij 
en begon te schetteren over de 
elite van Vogelbescherming en 
Sovon die altijd hun vriendjes 
voortrekken, imiteerden onze 
schol-eksterbeat ‘tepiet! tepiet!’ en 
noemden me ‘Nationale Zielepiet!’
Altijd gedoe met die eksters! ’t Is
al erg genoeg dat ze me schol-
EKSTER noemen! Ik ben geen 
ekster en lust niet eens schol!
Vroeger kwamen we elkaar niet 
tegen, toen leefden wij in de 
weiden en de wadden en de 
eksters in het bos. Maar ja, die 
weiden zijn nu onleefbare groene 
industrieterreinen en in de wadden 

verdwijnen mosselbanken (onze 
voedselbanken), overspoelen de 
kwelders waar wij broeden steeds 
vaker als gevolg van zeespiegel-
stijging en verstoren recreanten 
onze rust!
We hebben echt alles geprobeerd, 
broeden tegenwoordig zelfs op 
platte daken in de stad, waar veel 
mensen ons wegkijken. Alsof we 
dat voor onze lol doen! En omdat 
die stomme eksters ook steeds 
meer in de stad zitten, komen we 
ze daar dus tegen. In de bossen 
vergaat het hen minder goed, dat 
is waar, maar pechvogels zoals wij 
zijn ze echt niet.
Bevriende weidevogels – grutto, 
kievit en tureluur – heb ik aange-
raden het ook eens te proberen op 

die daken, maar dat strookt
niet met hun opvoedingsstijl, 
beweerden ze. Ze vinden dat 
kuikens zelf hun kostje bij elkaar 
moet scharrelen en dat gaat moei-
lijk op die grinddaken. Wij voeden 
de onze anders op, zoeken wormen 
in gazons en sportvelden en 
brengen die naar het dak. Daar zijn 
wel weer huiskatten en roofzuch-
tige meeuwen en het kan er bloed-
heet zijn! Ja, soms is het om ture-
luurs van te worden.
Sovon en Vogelbescherming 
beschouwen ons als een ‘indicator 
van de algemene stand van de 
biodiversiteit’. Zijn we mooi klaar 
mee! Symbool van het algehele 
verval! Hopelijk levert de extra 
aandacht in 2023 iets op. Anders 

zijn we weg. En niet alleen wij.
Dan wordt de schol-eksterbeat 
“tepiet, tepiet” het refrein van
een afscheidslied...

Jaap Kranenborg

Regio - Spareriblijn De Amstel in 
Uithoorn is het restaurant waar 
familie van Scheppingen uit Wilnis 
afgelopen dinsdag 17 januari de 
gelukkige winnaar was van de door 
Foodticket beschikbaar gestelde 
Toyota Aygo. De familie draaide na 
een bestelling op de website van Spare-

riblijn De Amstel aan het prijzenrad 
en ontvingen op deze manier een lot. 
Dit bleek het winnende lot te zijn!
In 2023 is er middels via het prijzen-
rad voor meer dan € 242.500,– aan 
prijzen verloot aan consumenten die 
bestelden op een door Foodticket 
ontwikkelde bestelsite.

Toyota Aygo gewonnen door 
inwoner van Wilnis

Familie van Scheppingen (links) en de eigenaar van Spareriblijn De Amstel (rechts).

Regio - Meer dan 100 miljoen 
mensen zijn op de vlucht voor een 
oorlog of natuurramp. Zij lijden 
honger, hebben dorst en leven onder 
erbarmelijke omstandigheden. 
Noodhulporganisatie ZOA helpt hen. 
Loopt u tijdens de collecteweek een 
uurtje mee voor een vluchteling?
Een ramp overkomt je, net als een 
oorlog. Denk aan aardbevingen en 
overstromingen, aan de oorlog in 
Oekraïne, aan de terreur in Myanmar. 
Angst en verdriet overheersen. Van 
de ene op de andere dag sta je met 
lege handen en ben je alles kwijt.

Voor Petro, Aisa en vele anderen
Zoals de 65-jarige Petro in Oekraïne. 
Hij verloor bij een raketaanval zijn 
schoonzoon en zijn dochter raakte 
lichamelijk beperkt. Petro moet nu 
alleen voor zijn twee kleinkinderen 
zorgen. Samen met jouw hulp kan hij 
weer een leven opbouwen. De ZOA-
collecte is ook voor Aisa in Nigeria, 
Keyrat in Ethiopië en vele andere 

slachto�ers van een natuurramp of 
oorlog. ZOA is in circa vijftien landen 
actief, waaronder Colombia, Myan-
mar, Soedan, Syrië en Oekraïne.

Voedsel, schoon drinkwater en 
onderdak
De christelijke noodhulporganisatie 
ZOA helpt in de eigen regio of in een 
buurland met noodhulp, denk aan 
voedsel, schoon drinkwater en 
onderdak. ZOA helpt ook bij het 
opbouwen van een nieuw bestaan, 
net zolang totdat mensen zichzelf 
weer kunnen redden.
Naast gebed voor vluchtelingen 
wereldwijd is voor noodhulp veel 
geld nodig. Daarom houdt ZOA ook 
dit jaar een huis-aan-huis collecte: 
van 27 maart tot en met 1 april 2023. 
Loopt u voor kwetsbare mensen in 
nood een uurtje langs de deuren?
Meld u aan als collectant via https://
steun.zoa.nl/collectant of kijk voor 
meer informatie op www.zoa.nl/
collecte.

’n Uurtje voor een mens in nood

Mijdrecht - Groep 4 van Basisschool 
De Fontein heeft in december 
meegedaan aan een wedstrijd van 
de bibliotheek Angstel, Vecht en 
Venen in het kader van leespromotie. 
De kinderen hebben gedichten 
geschreven in de vorm van een ‘El�e’. 

Dat is een gedicht van elf woorden. 
Ze hebben echt prachtige gedichtjes 
geschreven en er ook nog eens mooi 
bij getekend. De ‘El�es’ van Aya en 
Kwin werden ingezonden. Na de 
kerstvakantie kregen we bericht dat 
het ‘El�e’ van Aya had gewonnen. 

Mooi boek
Heel erg leuk! Marjolein van de 
bibliotheek kwam afgelopen week 
naar De Fontein om de prijs uit te 
reiken: een mooi boek voor alle 
kinderen van Groep 4! Het boek heet: 
‘Top Bob’- ‘van wie is die drol?’ van 
Harmen van Straaten, het nieuwste 
boek uit die serie. 
En nu maar lekker lezen! Gefelici-
teerd Groep 4 van De Fontein!

Groep 4 van De Fontein
wint een prijs!

De Ronde Venen - Na twee jaar 
van afwezigheid, door de corona 
perikelen, is Shanty & Zeemans-
koor De Turfschippers weer
helemaal terug met het Turf-
schipperscafé, een meezing-
festijn waar jong en oud aan
kan meedoen. Dit jaar bestaan 
De Turfschippers 15 jaar.
Op zondag 5 februari kan jong 
en oud weer volop meezingen in 
het Turfschipperscafé in De Boei 
in Vinkeveen. Onder begeleiding 
van het muzikale combo en de 
zangers van De Turfschippers zal 
het weer tot een grote zeewaar-
dige volkszang komen. Op grote 
schermen in de zaal zullen
de teksten van de te zingen 
liederen geprojecteerd worden 
en uitstekend door het publiek 
te volgen zijn. Er wordt twee 
keer gepauzeerd om de kelen 
tot rust te brengen. Het Turf-
schipperscafé is zondag 5 
februari geopend van 14.00 tot 
17.00 uur in De Boei aan de 
Kerklaan in Vinkeveen.
Toegang is gratis, al wordt een 
vrijwillige bijdrage via onze turf-
manden zeer op prijs gesteld.

Turfschipperscafé
is weer geopend 

Bingo Amstelhoek
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Mijdrecht - Inmiddels is de SeT Residentie niet 
meer weg te denken uit Mijdrecht. Een veilige 
woonomgeving met zorg en ondersteuning, maar 
volledige eigen regie over hoe dit vorm wordt 
gegeven. Het wooncomplex heeft 36 mooie, lichte 
en net gerenoveerde appartementen. Heerlijk 
gelegen aan het water en nog geen kilometer 
vanaf het gezellige dorpscentrum van Mijdrecht.

Ieder appartement heeft een eigen balkon of 
tuintje en zelfs je huisdier is welkom bij de SeT 
Residentie. 

In de appartementen heb je eigen sanitair en een 
eigen keuken. Maar koken is zeker niet noodzake-
lijk, want de chef-kok bereidt dagelijks de lekkerste 
verse maaltijden. Een uitgebreid ontbijt, een heer-
lijke lunch met vers brood van de plaatselijke 
bakker, en iedere avond de keuze tussen vlees, vis 
of vegetarisch. Maar ook een vers zelfgebakken 
stukje taart bij de ko�e in het restaurant is 
inclusief. 

Ook worden er tal van activiteiten georganiseerd. 
Hierbij kan en mag alles, maar er is uiteraard niks 
verplicht. Leuk om te vermelden is dat er ook twee 
jongeren wonen in het wooncomplex. Dit zorgt 
voor leuke gesprekken en extra handen, want de 
jongeren doen graag een boodschapje voor de 

bewoners. Maar ook een gezellig praatje en zelfs 
wekelijks een lekkere verse soep of zelfgebakken 
pannenkoeken door een van de twee jongeren is 
vaste prik. 

Deze gezelligheid is niet alleen voor de bewoners 
en gasten van de bewoners, iedereen is welkom 
voor lunch of diner in het sfeervolle restaurant met 
twee grote terrassen waarvan een gelegen aan het 
water. 

Ook tijdelijke bewoning in de vorm van logeerop-
vang of om mantelzorgers te ontlasten is mogelijk. 

Ziet u uzelf of een van uw dierbaren hier wel 
wonen? Wilt u wel meer weten over ons mooie 
wooncomplex gelegen aan de Bozenhoven 157 in 
Mijdrecht? Dan nodigen wij u geheel vrijblijvend 
van harte uit op onze open dag. Deze vindt plaats 
aanstaande zaterdag 28 januari van 12.00 uur tot 
15.00 uur. 

Ook kunt u voor meer informatie Marie-Jose van 
Hussen bereiken op: 06-14060755 of kijk voor 
meer informatie op: https://desetresidentie.com. 

Zaterdag 28 januari 

OPEN DAG
bij luxe  

wooncomplex 

Wilnis - Op 4 maart start EHBO 
Vereniging Wilnis een vierdaagse 
EHBO cursus met reanimatie en AED. 
In drie zaterdagen leert de ervaren 
docent de cursisten alle basisvaar-
digheden van de EHBO. Op de vierde 
zaterdag wordt de cursus afgesloten 
met een examen. De theorie wordt 
gecombineerd met praktijkvaardig-
heden, zodat de cursisten leren te 
handelen bij alledaagse kleine en 
grotere verwondingen, letsels en 
ziektebeelden en leren voorkomen 
dat een situatie erger wordt. Bij de 
cursus zit ook de aantekening reani-
matie met AED inbegrepen.
Schrijf nu in vóór 12 februari via 
info@ehbowilnis.nl.

De docent Alfred leert je in drie 
zaterdagen op een praktijkgerichte 
manier alle benodigde vaardigheden 
voor het EHBO diploma. De basis-

vaardigheden zoals veiligheid van
de EHBO’er en het slachto�er staan 
hierbij centraal. Je gaat aan de slag 
met het behandelen van kleine en 
grote verwondingen. Daarnaast leer 
je veelvoorkomende ziektebeelden 
zoals een hypo, beroerte of hart-
infarct herkennen en wat daarbij te 
doen. Wanneer kan ik zelf een letsel 
behandelen en wanneer verwijs ik 
door naar een huisarts, of bel ik de 
ambulance? En wanneer, waar en 
hoe leg ik een tourniquet aan? Daar-
naast gaat de cursus uitgebreid in op 
reanimatie en AED. Naast de theorie 
worden praktijksituaties met een 
LOTUS slachto�er geoefend.

Bij voldoende aanmeldingen start de 
cursus in het voorjaar. De cursusdata 
zijn: 4 maart, 18 maart, 25 maart en 1 
april 2023. De cursus wordt gegeven 
op drie zaterdagen van 09.00 uur tot 

ca. 17.00 uur en wordt afgesloten 
met een examen op 1 april 2023.
De cursuslocatie is in het Clubhuis 
van UWTC, Randhoornweg 90 in 
Uithoorn.
Bij de cursuskosten zijn het EHBO 
lesboek, alle lesmaterialen en het 
examen inbegrepen. De kosten 
bedragen € 200,–. Aan het einde
van de opleiding, na het succesvol 
afronden van het examen, ontvang 
je het diploma Eerste Hulp van het 
Oranje Kruis. Hierna hou je met 
tenminste acht herhalingslessen per 
seizoen het EHBO-diploma actueel. 
In een gezellige groep werken we 
praktijkgericht aan het bijhouden 
van de Eerste Hulp competenties. 
Ook worden de vaardigheden en 
kennis uitgebreid. Hoe vervoer je 
bijvoorbeeld een slachto�er op een 
brancard? Daarnaast hebben alle 
leden vrije inbreng voor de jaarlijkse 
thema-avond. De herhalingslessen 
gaan in september van start met een 
grote oefening in samenwerking met 
de brandweer. Een ideale gelegen-
heid om je vaardigheden te toetsen. 
De herhalingslessen worden 
gegeven in gebouw ‘De Schakel’
in Wilnis.

Wellicht kom je in aanmerking voor 
vergoeding van de cursuskosten 
door je zorgverzekeraar. Check de 
link op www.ehbowilnis.nl voor een 
overzicht.

Ben je geïnteresseerd? Schrijf nu
snel in! Neem contact op met Frank 
Hopman op tel. (0297) 285 993 of 
mail naar info@ehbowilnis.nl.
Website: www.ehbowilnis.nl.

Schrijf je nu in voor de
vierdaagse EHBO-cursus

De Ronde Venen - Driekwart van de 
Nederlanders weet niet wat je moet 
doen als iemand een hartstilstand 
krijgt. Reanimeren en de�brilleren 
met de AED is eenvoudig te leren.
Kunt u een leven redden? Hulp 
bieden binnen de eerste zes minuten 
na een hartstilstand is cruciaal en
kan een leven redden. Meld u nu
aan voor een reanimatiecursus / AED 
cursus bij EHBO vereniging Lucas 
Vinkeveen. En volg elk jaar een 
herhalingsles. Dan gaan de hande-
lingen als vanzelf in geval van nood. 
Bij een reanimatie/AED cursus leert u 
hoe u: een hartstilstand herkent; het 
bewustzijn en de ademhaling van 
het slachto�er controleert; moet 
reanimeren en leert u hoe de AED er 
uitziet, hoe deze werkt en hoe u dit 

apparaat moet gebruiken in combi-
natie met het reanimeren.
Elke week worden in ons land
300 mensen buiten het ziekenhuis 
getro�en door een hartstilstand. Het 
gebeurt vaak thuis, op het werk of 
buiten op straat. Nu overleeft 10 tot 
20% van de slachto�ers een hartstil-
stand. Kunt u reanimeren? Vergeet u 
dan niet elk jaar een herhalingsles te 
volgen, want op een dag is het geen 
oefening. De eerstvolgende oplei-
ding Reanimatie - AED is op woens-
dagavond 15 en 22 februari a.s.
U kunt hiervoor terecht bij de EHBO-
vereniging Lucas Vinkeveen. Reani-
matiepartner van de Nederlandse 
Hartstichting. E-mail: reanimatie
lucasvinkeveen@gmail.com. Website: 
www.ehbolucasvinkeveen.nl.

Reanimeren kan een zaak zijn 
van leven of dood

De Ronde Venen – Je vraagt je wel 
eens af: “Heeft het wel zin om vragen 
te stellen aan de gemeente De Ronde 
Venen?” Als burger krijg je al bijna 
nooit antwoord, maar ook raads-
leden en of raadsfracties worden 
gewoon niet gehoord. Een goed 
voorbeeld is de Seniorenpartij DRV. 
Zij stelt keer op keer vragen over o.a. 
verkeersveiligheid. Deze keer zeer 
gericht voor de zoveelste keer, schrif-
telijke vragen aan college over de 
veiligheid van de zebrapaden en
het plaatsen van �etsen buiten
de �etsenrekken bij busstation in 
Mijdrecht.
In het najaar van 2019 heeft de
Seniorenpartij een aantal keren 
vragen gesteld aan het college
over de veiligheid bij de oversteek-
plaatsen bij Ho�and c.q. Rondweg en 
het plaatsen van �etsen buiten de 
�etsenstalling bij het busstation aan 
de Rondweg in Mijdrecht.
Het blijkt dat er momenteel weer een 
aantal �etsen gemakshalve naast de 
�etsenrekken worden geplaatst en 
niet in de daarvoor bestemde 
vakken. De �etsen staan zodanig 
geparkeerd dat de doorgang vanaf 
de trap vanuit het centrum naar het 
busstation geblokkeerd wordt.

Doorn in het oog
De veiligheid van voetgangers komt 
hiermee direct in gevaar. Om die 
reden is de APV (Algemene Plaatse-

lijke Verordening) aangepast en met 
ingang van 1 januari 2020 van kracht 
geworden.
Tevens is het de Seniorenpartij DRV 
een doorn in het oog dat de aange-
brachte veiligheidsvoorzieningen 
(knipperlichten in het wegdek) bij
de oversteekplaatsen (zebra paden) 
al langere tijd niet meer werken.
De Seniorenpartij vraagt het college 
om de veiligheidsvoorzieningen
bij de voetgangersoversteekplaats
op korte termijn te laten repareren 
en de overlast van verkeerd gepar-
keerde �etsen bij het busstation
aan de Rondweg te handhaven, zoals 
verwoord in de APV. Met als doel de 
vrije doorloop voor de voetgangers 
te garanderen en zo nodig vrij te 
maken en te houden.

“Wij vernemen graag op korte 
termijn op welke wijze het college 
voornemens is hiervoor in te zetten 
en welke consequenties dit heeft 
voor de eigenaar van de verkeerd 
geparkeerde �ets(en) Vervolgens 
vraagt de Seniorenpartij het college 
hoe zij gaat bevorderen dat de 
gebruikers in de toekomst hun �ets 
in de stalling plaatsen en niet zoals 
nu, parkeren buiten de daarvoor 
bestemde �etsenrekken”, aldus de 
seniorenpartij. Wij van de redactie 
zijn ook benieuwd naar de snelheid 
van het antwoord en of er nu eens 
echt iets aan gedaan gaat worden.

Seniorenpartij: “Wanneer 
komt er echt veiligheid bij 
zebrapaden en busstation?”
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Regio - Ondanks sluiting in de meter-
kast en emmers op de tafel zijn we 
toch met goede moed aan deze 
bridgeochtend begonnen en daar 
spatten voor één paar de vonken vanaf. 
Verassend maar daarom niet minder 
leuk was de eerste plaats deze morgen 
voor het paar Wies Gloudemans en 
Henk Stolwijk, die met een score van 
maar liefst 69,79% wat tevens de 
hoogste score van de ochtend was de 
zaal trots verlieten. Op respectabele 
afstand maar daardoor niet minder 
mooi was de tweede plaats met 
56,25% voor het paar Els van Wijk en 
Alice Oostendorp. En zij werden met 
een score van 55,90% en een derde 
plaats op de voet gevolgd door het 

zeer ervaren paar Ria Wezenberg en 
Greet de Jong.                           
Het is ABC er veel aan gelegen om 
nieuwe leden te krijgen, zowel begin-
nende als ervaren bridgers. Bent u een 
beginnend bridgepaar of individueel 
thuisbridger, die ook graag het vereni-
gingsleven wil leren kennen? Of speelt 
u al langer en wilt u graag uw krachten 
met ons meten? Dan kunt u zich bij de 
ABC opgeven om geheel vrijblijvend 
een paar keer op de donderdag-
morgen (09.00 uur) in het MFA De 
Scheg Arthur van Schendelaan 100a
in Uithoorn mee te spelen. Voor nadere 
informatie en/of lid worden van de ABC 
kunt u contact opnemen met onze 
voorzitter Willy Schoemaker, telefoon 
06 - 4622 7773 of via de mail:
w.schoemaker@live.nl.

Uithoorn - De boekpresentatie van 
Chris Tre� ers woensdag was een 
goedbezochte avond bij Geniet
aan de Amstel. Veel mensen waren 
gekomen om te luisteren naar de 
verhalen achter de tatoeages. De 
avond begon met het verhaal van Iris 
Hamer die vertelde over haar werk 
als tatoeëerder bij The Art Collectors 
in de Dorpsstraat. Ze werd daarover 
geïnterviewd door Peter Borghaerts 
en bijgestaan door tattoo-artist 
Nikky van Trappen. Iris heeft zich 
gespecialiseerd in black & grey 
realisme. Haar verhaal werd onder-
steund door Roxanne Hartog, die de 
aanwezigen een tattoo op haar been 
toonde van haar grote voorbeeld Ella 
Fitzgerald, waarmee ze een eerste 
prijs hadden gewonnen. Het publiek 
deed leuk mee door over hun eigen 
tattoos te vertellen en er werden 

grappige anekdotes gedeeld. 
Na een korte pauze was het de beurt 
aan de gepensioneerde Uithoornaar 
Chris Tre� ers. Hij legde uit hoe zijn 
boek tot stand was gekomen. Aan
de hand van foto’s vertelde hij een 
aantal achtergrondverhalen van de 
mensen die hij geïnterviewd had 
voor zijn boek Tattoo Verhalen. De 
persoonlijke verhalen achter de 
tattoos raakten een enkeling diep 
door de herkenning. Anderen waren 
van plan binnenkort een tatoeage te 
laten zetten. 

Voordrachtavond
Het was een gezellige avond die
was georganiseerd door het Boek-
en SchrijfPlatform Uithoorn. De 
volgende bijeenkomst zal zijn op
25 februari en dat is een Voordracht-
avond waarop iedereen wordt uitge-

nodigd om iets voor te dragen. Dat 
kan een gedicht zijn, een spoken 
word, een rap of een kort verhaal. 
Het is een open podium voor alle 
woordkunstenaars. De avond
wordt ook gehouden bij Geniet
aan de Amstel. Aanmelden kan bij
schilderenmetwoorden@gmail.com. 
Entree kost twee euro inclusief een 
kopje ko�  e of thee.

RICK FM
Zondag ‘Sport & Co’, 11.00 - 13.00 uur.
Het programma staat o.a. in het teken 
van de Uithoornse oud-wielrenner Piet 
van Heusden, die op 93-jarige leeftijd is 
overleden. Hij maakte in de jaren vijftig 
van de vorige eeuw furore als baan-
wielrenner, met een wereldtitel en drie Nederlandse titels.

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 - Uur van Puur, Muziek & Info 
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
17:00 - Het Tussendoortje, Live Sportprogramma
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

Succesvolle boekpresentatie

Uithoorn - Vorig jaar deed het mini-
sterie van Economische Zaken en 
Klimaat een oproep in de Nieuwe 
Meerbode voor een klimaatburge-
meester voor de gemeente Uithoorn. 
“Dat klonk wel als iets dat bij mijn 
acquisitiemodel past”, dacht Sander 
Bauer. “Ik wil graag milieubewust 
gedrag stimuleren en zoiets werkt 
beter als het niet top-down wordt 
aangestuurd.” Hij wil vooral naast
de burgers gaan staan. 

Geen aardige jongen
Om zijn rol meteen goed op te 
pakken deed hij mee aan de mani-
festatie Krimp de Luchtvaart. “Niet 
omdat ik tegen Schiphol ben, nee, ik 
ben voor een gezonde leefomgeving 
en een goede nachtrust. Mijn familie 
heeft een historie bij Schiphol. Mijn 
moeder werkt bij de beveiliging en 
mijn opa was de eerste die een 
programma heeft gemaakt dat de 
draagkracht van een vliegtuigvleugel 
kon berekenen. Maar zij hebben hun 
verhaal en ik zet zelf mijn eigen narra-
tive neer.” Sander zal kritisch naar het 
gemeentebeleid kijken. Hij ziet zich-
zelf als luis in de pels. “Ze moeten niet 
verwachten dat ik een aardige jongen 
ben. Ik ben opgeleid om dit soort 
thema’s aan te vliegen.” 

Natuur gaat achteruit
Na de Havo studeerde hij Biotechno-
logy in Delft en daarna deed hij een 
master Bos- en Natuurbeleid in Wage-
ningen. “Tijdens een politiek café heb 

ik een presentatie gegeven over het 
Integraal Beleidsplan Openbare 
Ruimte (IBOR) daarin staat dat er 
foerageergebieden moeten zijn voor 
dieren, maar er staat niet gespeci� -
ceerd voor welke dieren. Ik weet niet 
waar ze die neushoorns willen laten 
grazen”, grapt hij. “Of ze noemen
een robuuste buitenruimte. Er zijn 
stukken groen waar alleen gras groeit, 
dat ook nog eens een invasieve exoot 
is en de zaden verstikt.” Sander ziet 
dat keuzes vaak gemaakt worden
met verkeerde belangen voor ogen.
“De natuur gaat achteruit, dat is een 
biologisch waarneembaar feit. Dat is 
te linken aan verharding van de open-
bare ruimte, het gebruik van pesti-
ciden en er is geen ecologisch maai-
beleid. De biomassa wordt verkocht. 
Zijn het ondernemers die winst willen 
maken over de rug van de maat-
schappij of voeren ze een toekomst-
gericht beleid? Welke belangen staan 
voorop: natuur, toekomst of geld?” 
Sander wil kijken hoe hij met zijn 
expertise een bijdrage kan leveren.

Eigen onderneming
Dat doet hij niet alleen voor een 
betere maatschappij, maar ook een 
beetje voor zijn eigen onderneming. 
Hij is eigenaar van GreenLeap Consul-
tancy. “Ik heb geen werk, maar een 
carrière. Ik werk niet van negen tot vijf 
uur en trek dan een blikje bier open 
om op de bank naar Net� ix te kijken. 
Een carrière leef je, dat zit in je DNA. 
Gisteravond was ik ook pas laat thuis.” 

Zo zet hij zijn kennis in voor het 
Centrum voor DierMens studies. “Het 
woord ‘huisdier’ is een vloek. Mensen 
nemen een hond omdat hij bij de 
bank kleurt. We moeten dieren niet 
beheersen. Dit Centrum heeft het 
eerste academische congres georga-
niseerd waarbij de koplopers op dit 
gebied bij elkaar kwamen. Zij onder-
zoeken onder andere dierlijke intel-
ligentie.” Ook is hij secretaris van 
gifkikkervereniging Dendrobatidae 
Nederland. Zelf heeft hij een terra-
rium met twee gifkikkers. “Om de 
biodiversiteit te beschermen moet je 
er wat over weten. Dierenethiek geeft 
geen antwoord op wat wel of niet 
mag. Het kijkt naar de voorwaarden, 
of je handelen verantwoord is. Vaak 
zie je dat basiskennis ontbreekt. 
Wetenschappelijke kennis is essen-
tieel en je moet het vermogen 
hebben om te weten waar jouw 
kennis ophoudt. Ik ga niet praten over 
het sociale domein. Ik wil mijn beste 
kennis over het klimaat naar het 
openbare bestuur brengen. Ik ben
in eerste instantie academicus en 
daarna pas activist.” 

Klimaatburgemeester Bauer: 
eerst academicus dan activist

ABC Bridge
De Kwakel - Zaterdagmiddag
28 januari gaan ze in het dorps-
huis van De Kwakel weer klaver-
jassen om de Joop van Diemen-
bokaal. Vanaf 13.00 uur 
inschrijven en om 13.30 uur 
starten we met kaarten. Inschrijf-
kosten: € 2,50. Adres: Dorpshuis 
De Kwakel, Kerklaan 16 in De 
Kwakel.

Klaverjassen
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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

Openingstijden gemeentehuis/Klant Contact Centrum
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Op deze momenten is de gemeente Uithoorn 
ook telefonisch bereikbaar.

Burgerzaken
maandag, dinsdag en donderdag 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Afspraak maken
Voor de producten van Burgerzaken en KCC kunt u via de website 
een afspraak maken: www.uithoorn.nl/afspraak. U kunt ook bellen met 
(0297) 513 111 voor het maken van een afspraak.

Sociaal loket
We helpen u graag tijdens een telefoongesprek. Heeft u vragen of hulp 
nodig, mail naar sociaal.loket@uithoorn.nl of bel ons op (0297) 513 111 
tijdens onze telefonische spreekuren van 9.00-10.30 uur van maan-
dag t/m vrijdag.

Locatie Info- en Adviespunt Uithoorn voor Elkaar
De Kuyper, Kuyperlaan 50 in Uithoorn. 
Inloop: dinsdag 08.30-12.00 uur
Telefonisch via (0297) 303 044:
maandag, dinsdag en donderdag 09.00-12.00 uur 
Mail: info@uithoornvoorelkaar.nu
Info: www.uithoornvoorelkaar.nu.

Financieel café
De Kuyper, Kuyperlaan 50 in Uithoorn.
Inloop: dinsdag 09.00-11.00 uur
Heeft u hulp nodig? Neem contact op via (0297) 303 044. 
Mail: 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

Corona informatie
Op www.uithoorn.nl/coronavirus kunt u nieuws volgen rond het corona-
virus in de gemeente Uithoorn en De Kwakel. Bekijk priklocaties op de 
kaart: https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl
Testlocaties: www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/testen-op-corona/
testlocaties-amsterdam/

Informatie Oekraïne
Uithoorn vangt vluchtelingen uit Oekraïne op. Op www.uithoorn.nl/
oekraine kunt u belangrijke informatie volgen rondom de opvang van 
Oekraïense vluchtelingen en leest u antwoorden op veelgestelde vra-
gen rondom dit onderwerp

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

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

WWW.UITHOORN.NL

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
- Projecten Uithoornlijn en Verkeersplan Uithoorn via de bouwapp: 

https://debouw.app/home/projects kunt u alle projecten online 
bekijken en volgen.

Werk in uitvoering

Jongeren in Uithoorn/De Kwa-
kel die 18 jaar worden zich 
voortaan met een gratis app 
kunnen voorbereiden op hun 
nieuwe rechten en plichten? In 
deze ‘ wikstart’-app zet de ge-
meente alle belangrijke zaken 
voor hen op een rij. Zoals het 
regelen van een eigen zorg-
verzekering.

et de ‘ wikstart’-app wil de 
gemeente jongeren een hel-
pende hand bieden in deze fa-
se van hun leven, waarin veel 
op hun bordje komt.
Op de Kwikstart-app kunnen 
jongeren alles vinden over za-
ken als DigiD, zorgverzekering 

en studiefinanciering. Maar 
ook heeft de gemeente eigen 
Uithoornse partners gevraagd 
om lokaal hun informatie spe-
cifiek voor jongeren te be-
schrijven in de app. Zoals bij-
voorbeeld Welzijn op recept of 
het spreekuur bij het Financi-
eel café. Hier kunnen jongeren 
terecht met al hun vragen over 
geld en financiën. De gemeen-
te hoopt dat door deze app jon-
geren makkelijker de weg vin-
den naar voorzieningen.
De Kwikstart-app is onder an-
dere te downloaden via de 
Appstore op de mobiele tele-
foon.

Vervoerregio Amsterdam wil in 
2023 gratis vervoerbewijzen ver-
strekken aan mensen die dit hard 
nodig hebben. Zo wil de Vervoer-
regio hen enigszins compenseren 
voor de gestegen tarieven in het 
openbaar vervoer. Wie in het ge-
bied van de Vervoerregio wil rei-
zen kan kaartjes aanvragen voor 
anderhalf uur vrij reizen. De kaart-
jes zijn vanaf april beschikbaar. 
Om vooral lagere inkomensgroe-
pen tegemoet te komen, is er geko-
zen voor het verstrekken van gra-
tis kaartjes voor anderhalf uur vrij 
reizen. De kaartjes kunnen in al-
le bussen, trams en metro’s van 
de vervoerders in de Vervoerre-
gio (EBS, Connexxion, GVB) wor-
den gebruikt. Vanaf april kunnen 
de kaartjes via een website worden 
aangevraagd door iedereen die tot 

130 procent van het minimuminko-
men verdient. Per huisadres kun-
nen tot maximaal acht kaartjes wor-
den aangevraagd. Genoeg om met 
een gemiddeld gezin alle bestem-
mingen binnen de Vervoerregio te 
bereiken en weer terug te reizen.

Vanaf april beschikbaar
Vanwege de noodzakelijke voor-
bereidingstijd kunnen de ‘1,5 uur 
vrij reizen’-kaartjes naar verwach-
ting vanaf april worden verstrekt. 
Deze actie geldt voor alle inwo-
ners van alle 14 gemeenten in on-
ze vervoerregio. Dus ook voor die 
van de gemeente Uithoorn. Lees 
voor meer informatie het volledige 
nieuwsbericht op: 
https://vervoerregio.nl/artikel/ 
20221214-actie-vervoerregio-
gratis-15-uur-kaartjes-voor-lager 

Het aantal gebruikers van het openbaar vervoer in de regio Amsterdam, 
waar Amstelveen en Uithoorn toe behoren, is de afgelopen jaren 
toegenomen. De verwachting is dat het aantal reizigers ook komende 
jaren blijft stijgen. Om een goede bereikbaarheid van de regio nu en in 
de toekomst te garanderen wordt het openbaar vervoersnetwerk in de 
regio verder ontwikkeld. Eén van de ontwikkelingen is het verlengen van 
de vernieuwde Amstelveenlijn naar het dorpscentrum van Uithoorn: de 
Uithoornlijn. Een nieuwe, hoogwaardige tramlijn die betrouwbaarder en 
sneller is dan de huidige buslijn. Via onder andere de gemeentepagina 
houden wij u samen met de projectorganisatie op de hoogte aanleg 
van tramlijn 25. Alle informatie (nieuws en werkzaamheden) over het 
project vindt u terug op www.uithoornlijn.nl.

Sinds begin 2022 wordt in meerdere fases de Uithoornlijn aangelegd. 
De grote bouwwerkzaamheden voor de bouw van de trambaan duren 
nog tot de zomer van 2023. In de zomer verschuift de focus van bou-
wen naar het testen van de tramlijn: het testen van alle technische sy-
stemen en het opleiden van het rijdend personeel op de trams. Dit ge-
beurt vooruitlopend op het in gebruik nemen van de tramlijn in de zomer 
van 2024. Wat gebeurt er allemaal tot de zomer van 2023?

Algemene werkzaamheden
In 2023 wordt de trambaan verder aangelegd vanaf het opstelterrein in 
Amstelveen tot voorbij de bocht in de spoordijk bij Wederik/Buitendijks 
en op de busbaan tussen de Faunalaan en het busstation. De rails – 
met spoorstaven, dwarsliggers en ballast – wordt aangelegd. Zodra al-
le spoorstaven aan elkaar zijn gelast wordt er opnieuw ballast gestort of 
geasfalteerd (busbaan). Daarnaast worden diverse installaties (waar-
onder verlichting) aangebracht, bovenleidingsmasten geplaatst en de 
bovenleidingsdraad opgehangen tussen het opstelterrein en halte Uit-
hoorn Centrum. Als de trambaan gereed is, worden de sporen vanaf 
het opstelterrein tot aan halte Uithoorn Centrum geslepen om aanwe-
zige roest te verwijderen voordat de eerste testtrams over het spoor rij-
den. In het voorjaar wordt er groen aangeplant langs de spoordijk en 
de busbaan.

Opstelterrein-Randweg
Op het opstelterrein gaat de bouw van een aantal voorzieningen die no-
dig zijn om de tram vanaf 2024 te laten rijden verder: een stroomvoor-
zieningsgebouw, een aantal opstelsporen en een hal. Tot  eind februari 
wordt het nieuwe tramviaduct over de N201 afgebouwd. Een deel van 
de werkzaamheden aan het viaduct vindt ’s nachts plaats, waardoor in 
februari op de 201 ’s nachts steeds maar n rijstrook in beide richtin-
gen beschikbaar is. Nadat het tramviaduct over de N201 gereed is wor-
den de sporen over het viaduct aangelegd. 

Randweg
Op en rond de Randweg vinden tot en met april verschillende werk-
zaamheden plaats: de bouw van een nieuwe brug over de Hoofdtocht 
en de aanleg van de spoorwegovergang op de kruising met de Rand-
weg. Om de overweg aan te leggen, is de Randweg ter hoogte van de 
spoordijk in het weekend van vrijdag 24 tot en met maandagochtend 
27 maart afgesloten voor alle verkeer. In deze periode wordt 24 uur per 
dag doorgewerkt. Voor gemotoriseerd verkeer is er een omleidingsrou-
te via de Koningin Maximalaan en de Noorddammerweg. Fietsers en 
voetgangers maken gebruik van de oversteek bij de Bieslook, de brug-
gen worden tijdens dit weekend tijdelijk opengesteld.

Nabij de Randweg komt een nieuwe brug over de Hoofdtocht

Spoordijk
Op de spoordijk worden in het nieuwe jaar eerst de geluidschermen af-
gemaakt, daarna wordt de trambaan verder aangelegd. In de bocht ligt 
het spoor op een onderlaag van beton, tussen het spoor wordt gras in-
gezaaid. Op het rechte stuk van de spoordijk komt het spoor in ballast 
te liggen. Ook wordt halte Aan de Zoom gebouwd en wordt de spoor-
wegovergang nabij de halte aangelegd. Om die overweg aan te leggen, 
wordt de fietsers- en voetgangersoversteek tussen Aan de Zoom en de 
Faunalaan in de voorjaarsvakantie afgesloten, er is een omleiding via 
de tijdelijk opengestelde Bieslookbruggen.

Op de spoordijk wordt komende maanden de trambaan aangelegd

WERKZAAMHEDEN IN 2023

ACTIE VERVOERREGIO: 

G  ,  -  
voor lagere inkomens

11.00 - 15.30 uur

FEESTELIJKE OPENING
ROTONDE EN KUNSTWERK

200 JAAR UITHOORN

4 feb

De werkzaamheden in het centrum hebben een grote impact op omwonenden, ondernemers en 
bezoekers van het centrum. Toch mogen we ook trots zijn op het eindresultaat. Het centrum knapt er 
wel van op. Het kunstwerk Uithoorn 200 jaar - onderdeel van het nieuwe centrum - en het nieuwe 
centrum willen we dan ook graag feestelijk onthullen. Dit willen we doen met verschillende 
activiteiten op zaterdag 4 februari 2023.
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Edo Barends

09.30 - 18.00 UUR
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16.30 UUR
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09.30 - 18.00 UUR
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Amstelplein

17.00 - 18.00 uur
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wel van op. Het kunstwerk Uithoorn 200 jaar - onderdeel van het nieuwe centrum - en het nieuwe 
centrum willen we dan ook graag feestelijk onthullen. Dit willen we doen met verschillende 
activiteiten op zaterdag 4 februari 2023.

ONTHULLING: 

11.00 - 15.30 UUR
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Edo Barends
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Amstelplein

16.30 UUR

Optocht

09.30 - 18.00 UUR
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De werkzaamheden in het centrum hebben een grote 
  ,    

van het centrum. Toch mogen we ook trots zijn op het 
eindresultaat. Het centrum knapt er wel van op. 
Het kunstwerk Uithoorn 200 jaar - onderdeel van het 
nieuwe centrum - en het nieuwe centrum willen we dan 
ook graag feestelijk onthullen. Dit willen we doen met 
verschillende activiteiten op zaterdag 4 februari.

Bron: Vervoerregio Amsterdam
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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 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl 
en op https://zoek.offi cielebekendmakingen.nl/

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513 111. 

Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Dit kan tijdens de ope-
ningstijden van het gemeentehuis. De stukken liggen ter inzage in het ge-
meentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Soms lig-
gen de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat geval wordt dit ver-
meld, bijvoorbeeld de openbare bibliotheek of dorpshuis De Quakel. Let 
op: Wilt u stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van kracht? 
Maak dan van tevoren een afspraak via het KlantContactCentrum van de 
gemeente Uithoorn, tel. is (0297) 513 111.

Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Als dit mogelijk is, zal dit in de 
bekendmakingstekst genoemd worden. Dit moet schriftelijk, gericht aan 
burgemeester en wethouders van Uithoorn (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn), 
tenzij anders vermeld.

Inspraak
Als deze mogelijkheid staat genoemd in een bekendmaking, kan iedereen 
binnen de specifi ek genoemde termijn in deze bekendmakingstekst een 
inspraakreactie sturen aan het college van burgemeester en wethouders 
(Postbus 8, 1420 AA Uithoorn).

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

Schorsende werking
Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon 
gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw be-
zwaarschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zor-
gen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voor-
lopige voorziening’ worden aangevraagd. In spoedgevallen kan tijdens de 
bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd 
aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank. Bij welke rechtbank dit is 
wordt vermeld bij de betreffende publicatie.

Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep 
gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u uit waar-
om u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U moet uw be-
roepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van de beslissing 
versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector bestuursrecht van de 
Rechtbank. Bij welke rechtbank dit is wordt vermeld bij de betreffende pu-
blicatie. Voor de behandeling van uw beroepsschrift brengt de rechtbank 
griffi ekosten in rekening. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt 
blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders 
gezegd, wordt met uw beroepsschrift de werking van het besluit niet op-
geschort. Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van 
de vergunning, kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. 

Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift ook 
een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. Dit 
kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning. 
U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de arrondissements-
rechtbank (voorzieningenrechter). Bij welke rechtbank dit is wordt ver-
meld bij de betreffende publicatie. Een verzoek om een voorlopige voor-
ziening moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u het 
niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voor-
ziening moet u ook betalen.

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

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE 
 BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
• 2023-012027, in de buurt van het tramstation aan de Faunalaan, het plaat-

sen van een vleermuispaal en insectenhotel (ontvangen 13-01-2023);
• 2023-013026, Potgieterlaan 18, het plaatsen van een erker voorzijde wo-

ning (ontvangen 17-01-2023).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
• 2022-122650, ter hoogte van Boterdijk 52-54, Plan Veenhof (ingetrokken 

10-01-2023).

BUITEN BEHANDELING / GEWEIGERDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van de 
aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen, leest u in de 
colofon op deze pagina.
Uithoorn
• 2022-107049, Nolenslaan 3, het plaatsen van een dakkapel (buiten behan-

deling, verzonden 13-01-2023).

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onder-
staande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:
De Kwakel
• 2022-102524, Jaagpad 2 Kadastraal D 3220, het plaatsen van cameramas-

ten, een antenne met windmeetapparatuur en het aanleggen van kabels 
(beslistermijn verlengd, 16-01-2023);

• 2022-082033, Steenwijkerveld 3, het bouwen van een schuur (beslistermijn 
verlengd 18-01-2023).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (regulier)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat 
moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
• 2022-099368, Vuurlijn 78, het inrichten van het terrein ten behoeve van een 

tijdelijk parkeerterrein en ontsluitingsweg voor de periode tot aan de inwer-
kingtreding van een opnieuw in procedure te brengen bestemmingsplan 
(verzonden, 09-12-2022).

Uithoorn
• 2022-115157, Zijdelveld 41, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 13-

01-2023).

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2023-011336, Vuurlijn 30, het aanvragen van een ontheffi ng sluitingstijden 

op 10 februari 2023 (ontvangen 11-01-2023);
• 2023-012939, Egeltjesbos, het aanvragen van vergunning klein evenement 

“4 mei herdenking” op 4 mei 2023. (ontvangen 18-01-2023);
• 2023-012243, Vuurlijn 30, het aanvragen van een ontheffi ng artikel 35 al-

coholwet. 
Uithoorn
• 2023-009160, evenemententerrein Legmeer. Het aanvragen van een eve-

nementenvergunning voor de Kermis Uithoorn van 2 t/m 9 oktober 2023 
(ontvangen 05-01-2023);

• 2023-009132, C. Verolmelaan 160-166. Het aanvragen van een evene-
mentvergunning voor een snuffelmarkt van 29 maart t/m 1 april 2023 (ont-
vangen 04-01-2023);

• 2023-010106, Nicolaas Beetslaan 136, het plaatsen van bouwmateriaal 
in een parkeervak van 18 januari t/m 18 februari 2023 (ontvangen 09-01-
2023);

• 2023-009538, Koningin Julianalaan 20, het wijzigen van de leidinggevende 
alcoholwetvergunning (ontvangen 06-01-2023);

• 2023-009954, Wilhelminakade 5, het verlengen van een horeca exploitatie-
vergunning (ontvangen 06-01-2023);

• 2023-010086, Wilhelminakade 5, het verlengen van een vergunning aan-
wezigheid kansspelautomaten (ontvangen 6-01-2023);

• 2023-011403, evenemententerrein Legmeer West, het aanvragen van een 
evenementenvergunning voor een kofferbakmarkt op 18 april 2023 (ont-
vangen 12-01-2023);

• 2023-02312, Fregat 19, het plaatsen van een afvalcontainer van 13 maart 
t/m 7 april 2023 (ontvangen 17-01-2023);

• 2023-012428, Potgieterstraat 48, het plaatsen van een afvalcontainer van 
23 januari t/m 24 maart 2023 (ontvangen 16-01-2023).

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat 
moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
• 2022-125499, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven 

aan de “Cadeaumarkt” van 1 t/m 4 maart, 6 t/m 10 juni, 19 t/m 23 septem-
ber en 29 november t/m 2 december 2023 (verzonden 09-01-2023);  

• 2022-118154, de kruising van de Boerlagelaan en de busbaan ter hoog-
te van het busstation, ontheffi ng geluidhinder voor werkzaamheden in de 
avonden en nachten van 17 t/m 20 februari 2023, van 24 t/m 27 februari 
2023 en van 3 t/m 6 maart 2023 (verzonden 10-01-2023);

• 2022-110583, evenemententerrein Legmeer-West, ontheffi ng voor het ver-
strekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens het foodtruckfestival 
HOPPAAA! Van 27 t/m 30 april 2023 (verzonden 10-01-2023);

• 2022-115604, Sportpark de Randhoorn en diverse straten, evenementen-
vergunning Uithoorn Mooiste, de loop op 29 januari 2023 (verzonden 12-
01-2022);

• 2022-114211, Thamerweg 64, tijdelijke vergunning voor woningvormen 
(verleend 11-01-2023).

 TER INZAGE
• Ontwerpbestemmingsplan Legmeerbos, Uithoorn. Inzageperiode van 25 

januari 2023 tot en met 8 maart 2023. Inlichtingen bij J. dos Santos, afde-
ling wonen en werken (0297) 513 111.

• Ontwerpbestemmingsplan Zijdelveld 66d en ontwerpbesluit hogere waar-
de, Uithoorn. Inzageperiode van 29 december 2022 tot en met 8 februari 
2023. Inlichtingen bij A. Stevens, afdeling wonen en werken (0297) 513 111.

• Defi nitief ontwerpomgevingsvergunning Aldi Vastgoed B.V. en ontwerpbe-
sluit Hgw, Uithoorn. Inzageperiode van 29 december 2022 t/m 8 februari 
2023. Inlichtingen bij S. Meulenbelt, afdeling wonen en werken (0297) 513 
111.

• Herstelbesluit bestemmingsplan Drechtdijk 125, De Kwakel. Inzageperio-
de van 22 december 2022 t/m 1 februari 2023. Inlichtingen bij S. Meulen-
belt, afdeling wonen en werken (0297) 513 111.

• Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst herontwikkeling winkelcen-
trum Amstelplein, Uithoorn. Inzageperiode van 28 december 2022 t/m 7 fe-
bruari 2023. Inlichtingen bij J. Correlje, afdeling wonen en werken (0297) 
513 111.

• Ontwerpbestemmingsplan Kerklaan 22-28, De Kwakel. Inzageperiode 22 
december 2022 t/m 1 februari 2023. Inlichtingen bij R. Noorhoff, afdeling 
wonen en werken (0297) 513 111.

 BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
TER INZAGELEGGING ONTWERP BESTEMMINGSPLAN 
LEGMEERBOS, UITHOORN
De aanleiding voor het opstellen van een bestemmingsplan is het voornemen 
om het Legmeerbos te ontwikkelen. De gemeente Uithoorn ontwikkelt in sa-
menwerking met Buurtbeheer De Legmeer een plan voor de vergroening van 
de ‘Legmeer-West’. Dit plan omvat de ontwikkeling van het Legmeerbos, een 
groene zoom vanaf de Westeinder langs de west- en noordzijde van de wijk 
De Legmeer in Uithoorn, tot aan de Amstel. 
Het plangebied is onderdeel van het gebied genaamd de Legmeer-West. In het 
gebied zijn reeds verschillende voorzieningen aanwezig, zoals het speelbos, 
de Tiny Forests, het moerasparkje bij de Meerkikker, het verruigde voormali-
ge gronddepot en de groenstrook langs de Faunalaan. Bij de realisatie van het 
Legmeerbos gaat het niet om het letterlijk ‘aanleggen van een bos’, maar om 
het maken van een bomenrijk en aantrekkelijk groen uitloopgebied. Het gaat 
onder andere om de aanplant van bomen en struiken, maar ook om andere in-
richtingsmaatregelen, zoals het graven van water en natuurvriendelijke oevers, 
het inzaaien van bloemen en kruiden en het aanleggen van recreatieve paden. 
Dit alles om de leefbaarheid te vergroten. Dit wordt gedaan door verbeterin-
gen aan bestaande groenstructuur en door het aanleggen van nieuwe struc-
turen als een soort raamwerk of casco waarbinnen diverse invullingen moge-
lijk zijn. Enerzijds kan men zo met relatief beperkt ruimtegebruik (smalle stro-
ken in plaats van grote oppervlaktes) toch een bosgevoel creëren in een gro-
ter gebied. De andere reden om dit zo te doen is om binnen dat raamwerk ook 
ruimte te laten voor andere invullingen die goed passen in een groen uitloop-
gebied. Hiermee houdt men in de toekomst ook mogelijkheden voor andere in-
vullingen open, maar wel in een duurzaam raamwerk.
Zienswijze 
Het ontwerpbestemmingsplan Legmeerbos ligt van 25 januari 2023 tot en met 
8 maart 2023 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het 
gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis.
Het ontwerpbestemmingsplan is met ingang van 25 januari 2023 digitaal te 
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Verdere procedure
Na verwerking van zienswijzen wordt het ontwerpbestemmingplan formeel in 
procedure gebracht en naar verwachting vastgesteld in de vergadering van de 
gemeenteraad van 1 juni 2023. In De Nieuwe Meerbode, het Gemeenteblad 
en op www.ruimtelijkeplannen.nl wordt bekend gemaakt wanneer het bestem-
mingsplan is vastgesteld. Binnen zes weken na publicatie is het voor belang-
hebbenden mogelijk om beroep aan te tekenen bij de Afdeling Bestuursrecht-
spraak Raad van State. Tevens kan een belanghebbende die beroep heeft aan-
getekend vanaf dat moment schorsing van het bestemmingsplan aanvragen bij 
de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State.

HET VERANDEREN VAN DE VERGUNDE VERWERKINGSCAPACITEITEN 
BIJ HET RSC SCHIPHOL - BEDRIJVENWEG 2, DE KWAKEL
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en 
wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij heeft besloten de be-
slistermijn van een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlengen. De beslistermijn is ver-
lengd met zes weken.
De aanvraag betreft het veranderen van de vergunde verwerkingscapacitei-
ten bij het RSC Schiphol.
• Aanvrager: Meerlanden Holding N.V.
• Zaaknummer: 11548307
Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van het contactfor-
mulier op https://loket.odnzkg.nl/formulier/contactformulier. Er wordt dan con-
tact met u opgenomen.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGENBusbaan Faunalaan-busstation
Ook op de busbaan tussen de Faunalaan en het busstation wordt de 
trambaan aangelegd, de tram rijdt hier straks over een gecombineer-
de baan waar de bus en tram gezamenlijk gebruik van maken. Tot de 
zomer wordt beton gestort als ondergrond van de bus- en trambaan, 
de rails geplaatst en geasfalteerd. Ook worden technische installaties 
aangesloten en bovenleiding geplaatst. Op het busstation wordt een 
tramhalte gebouwd, ook komen hier in het voorjaar nieuwe fi etsenstal-
lingen en extra parkeerplaatsen. Eind juni gaat de busbaan weer open 
voor busverkeer. De nieuwe bushalte Faunalaan richting het busstati-
on is vanaf dat moment in gebruik.

Op deze locatie op het busstation komt tramhalte Uithoorn Station

Zijdelweg
Het viaduct in de Zijdelweg over de busbaan wordt vervangen door 
een nieuw, dunner brugdek. In februari is de eerste fase gereed: de 
helft van het viaduct is dan vervangen. Vanaf februari wordt de ande-
re helft van het dek vervangen. Dat betekent dat de verkeerssituatie op 
het viaduct in februari verandert. De werkzaamheden voor deze nieu-
we verkeerssituatie vinden in de nacht plaats: van 8-12 februari 2023. 
In mei zijn de werkzaamheden op het viaduct klaar, alle tijdelijke ver-
keersmaatregelen worden in de nachten van 8-12 mei verwijderd. Tij-
dens deze nachtwerkzaamheden is de Zijdelweg ’s nachts afgesloten 
voor verkeer, er is een omleiding via de Wiegerbruinlaan, de Boerlagel-
aan en de Prinses Christinalaan. Fietsers en voetgangers kunnen wel 
over het viaduct.

Het viaduct in de Zijdelweg krijgt een nieuw, dunner brugdek 
om ruimte te maken voor de tram

Boerlagelaan
Om de kruising van de bus-/trambaan met de Boerlagelaan defi nitief 
in te richten, is deze kruising tijdens twee weekenden afgesloten voor 
al het verkeer: van 17-20 februari en van 24-27 februari. Tijdens deze 
weekenden wordt bestaand asfalt verwijderd, nieuw asfalt en bestra-
ting aangebracht, detectielussen geslepen en installaties aangesloten. 
Verkeer wordt omgeleid via de Zijdelweg.

Busbaan Boerlagelaan-Uithoorn Centrum
Tussen de Boerlagelaan en halte Uithoorn Centrum vinden tot de zo-
mer afrondende werkzaamheden plaats: de stroomvoorzieningsge-
bouwen worden afgemaakt en de tramhalte wordt verder ingericht. In 
twee weekenden worden detectielussen aangebracht in het asfalt nabij 
de tramhalte: van 17-20 februari en van 24-27 februari. Een deel van de 
werkzaamheden wordt ’s nachts uitgevoerd als er geen bussen rijden. 
Om diezelfde reden gebeurt ook het ophangen van de bovenleidings-
draad op dit deel van de tramlijn ’s nachts: van 6-11 februari.

Data om te onthouden
• 6-11 februari: Ophangen bovenleidingsdraad tussen de Boerlagel-

aan en halte Uithoorn Centrum (nachtwerk);
• 8-12 februari: Zijdelweg tussen 19.00-05.00 uur afgesloten in ver-

band met werkzaamheden op het viaduct (nachtwerk);
• 17-20 februari: Kruising Boerlagelaan-busbaan afgesloten voor ver-

keer in verband inrichting van de kruising (weekendwerk);
• 24-27 februari: Kruising Boerlagelaan-busbaan afgesloten voor ver-

keer in verband inrichting van de kruising (weekendwerk);
• 25 februari-5 maart (voorjaarsvakantie): fi ets- en voetgangersover-

steek Aan de Zoom-Faunalaan afgesloten in verband met aanleg 
spoorwegovergang;

• 24-27 maart: Randweg afgesloten voor alle verkeer in verband met 
aanleg spoorwegovergang

• Eind april: Bieslookbruggen weer open voor fi etsers en voetgangers 
(weekendwerk);

• 8-12 mei: Zijdelweg tussen 19.00-05.00 uur afgesloten in verband 
met afrondende werkzaamheden op het viaduct (nachtwerk).

Meer informatie
Meer informatie over de Uithoornlijn is te vinden op www.uithoornlijn.nl. 
Ook is het project te volgen via de BouwApp en Facebook. Op de web-
site vindt u de contactgegevens direct met de projectorganisatie con-
tact op te nemen.
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Begroting 2023
in één oogopslag

Gemeente Uithoorn blijft gaan voor ambities
Op donderdag 3 november 2022 is de Programmabegroting 2023-2027 
unaniem door de raad vastgesteld. Dit betekent dat het college aan de 
slag kan met de uitvoering van alle ambities. 

Afgelopen mei heeft de coalitie van Gemeentebelangen, DUS! en VVD het 
coalitieakkoord ‘Blijven(d) verbinden’ 2022-2026 gepresenteerd. In het 
coalitieakkoord staan op hoofdlijnen de ambities voor de gemeente Uithoorn 
voor de komende 4 jaar. Deze ambities zijn vertaald in acties en deze acties 
vindt u terug in de Programmabegroting 2023-2027. 

De inkomsten van het rijk zijn op dit moment zodanig dat we de komende 
jaren een sluitende begroting hebben. Dit heeft ook een positief effect op de 
woonlasten (onroerendzaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing). 
Deze lasten zijn alleen aangepast voor inflatie, waardoor de gemiddelde 
woonlasten in 2023 met 3,6% zijn gestegen ten opzichte van 2022. 

Naast onze reguliere werkzaamheden wordt er in 2023 onder andere extra geld 
besteed aan duurzaamheid (energietransitie en klimaatadaptatie), dienstverlening 
en veiligheid. 

We gaan veel doen, maar we denken ook na over de toekomst. We hebben 
dus niet al het geld opgemaakt. Er staan ons namelijk nog flinke (financiële) 
uitdagingen te wachten, waaronder grote investeringen in scholen. Daarnaast 
kunnen we nog niet voorzien wat de (inter)nationale politieke ontwikkelingen 
betekenen voor onze begroting.
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Groen, blauw duurzaam omarmen € 12.088.000 

Sociaal en cultureel verbinden € 5.247.000 

Gezond en veilig leven € 4.060.000 

Toekomstbestendig wonen en verplaatsen € 2.831.000 

Ontwikkelen van gebieden en locaties € 1.600.000 

Veerkrachtig ondernemen € 617.000 

Organiseren

Samenleving

Uitgaven
Waar gaat het naartoe

Saldo van de inkomsten en uitgaven
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Saldo van de reservemutaties
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Sluitende begroting 2023  €  0 
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Lokale heffingen
Onroerende zaakbelasting  €  8.546.000  

Afvalstoffenheffing  €  4.287.000  

Rioolheffing  €  3.653.000  

Afgeven omgevingsvergunningen  €   891.000 

Overige leges  €   594.000   

Begraafrechten  €  335.000  

Toeristenbelasting  €  187.000

Precariobelasting  €  34.000  

Marktgelden  € 12.000

Forensenbelasting  € 5.000

Meer informatie vind u op de website waarstaatjegemeente.nl

Gem
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Totaal

Jeugd en onderwijs € 13.750.000 

Maatschappelijke ondersteuning sport cultuur € 12.995.000  

Bestaanszekerheid arbeidsparticpatie inburgering € 10.696.000  

Veiligheid € 3.840.000   
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Regio - De Wintercompetitie 
doubletten van District West van
de Nederlandse Jeu de Boules Bond 
heeft een succesje opgeleverd voor 
Boule Union Thamen. De vereniging 
was met twee doubletten vertegen-
woordigd in deze competitie. Equipe 1 
kwam uit in de tweede klasse B en 
equipe 2 in de derde klasse A. Beide 
equipes werden nogal geplaagd door 
verschillende geblesseerde spelers. 
Blessures, die niet aan het petanque 
gerelateerd waren, maar wel van 
invloed. In de tweede klasse speelde 
onze equipe twee van de  drie speel-
dagen met een invaller. De spelers 
waren niet erg op elkaar ingespeeld en 
moesten veel verliespartijen onder-
gaan. Toch werden net voldoende 
partijen gewonnen om degradatie te 
voorkomen. Equipe 2 speelde alle 
dagen met een invaller. Door terug-
trekking van equipes werd het aantal 
deelnemers in de derde klasse A gere-

duceerd tot twaalf en dat is vier minder 
dan normaal. Dat resulteerde dat de 
equipe op speeldag 1 maar drie 
partijen speelden. Op speeldag 2 en 3 
waren het vier partijen. Op speeldag 2 
wisten Ina Hoekstra en Joan van 
Rekum alle vier de partijen te winnen 
en stegen naar een tweede plaats. De 
slotdag stond dus in het teken van het 
vasthouden van de tweede plaats om 
te promoveren. De eerst partij werd 
gewonnen, maar de tweede partij ging 
tegen de koploper verloren. De derde 
speelronde was een vrijloting voor 
onze equipe. De derde partij was tegen 
een equipe van De Vaste Voet uit 
Sassenheim. Deze partij ging om de 
tweede plaatst in de eindrangschik-
king. Helaas ging de partij verloren. De 
slotpartij was tegen een equipe van De 
Boulende Stier uit Leiderdorp. Het 
werd een zeer spannende strijd, die 
uiteindelijk met 13-11 door onze 
equipe gewonnen, maar door ook 

winst in de laatste speelronde door de 
equipe van DVV bleef slechts een 
derde plaats over en geen promotie 
naar de tweede klasse. In oktober start 
de volgende doublettencompetitie 
met hopelijk meer deelnemers.
De top drie van de derde klasse A:
1. De Boel de Boule 1 ongeslagen met 
11 winst en een saldo van 82. 2. De 
Vaste Voet 9 winst en een saldo van 55. 
3. Boule Union Thamen (Ina Hoekstra/
Joan van Rekum) met 8 winst en een 
saldo van 39. De volgende activiteit 
voor de spelers van BUT is een clubont-
moeting met Petanque Lijnden op 4 
februari in hub overdekte accommo-
datie aan de Schipholweg.

De Kwakel - Dezelfde tactische 
opstelling van Damclub K&G wierp 
de afgelopen wedstrijd geen 
vruchten af. Op zaterdag werd 
Oosterend in ‘t Fort De Kwakel 
ontvangen. Al snel kwam kopman 
Wim Konst in de problemen terecht, 

een onoverkomelijke dam werd Wim 
fataal. Adrie Voorn had vervolgens 
de stand nog gelijk kunnen trekken. 
Hij overzag echter een winnende 
Bertus Zethof-combinatie, om 
vervolgens zelf in een combinatie
te tuinen. Een zware klap voor de 

kampioen van weleer. René de Jong 
beet fel van zich af, in de analyse 
had er zelfs remise voor hem in 
gezeten maar hij ging ook door het 
stof. Fred Voorn redde uiteindelijk 
met een remise de eer van K&G. 
Analistisch had K&G zelfs kunnen 
winnen maar de praktijk wees 
anders uit. Oosterend kwam door 
deze uitslag op de eerste plaats in 
de ereklasse en K&G op de laatste. 
Beide teams dulden andere teams 
naast zich, maar de bordpunten 
geven de doorslag. Voorlopig een 
maand geen bondswedstrijden voor 
K&G, zij kunnen zich nu volledig op 
de onderlinge competitie richten. 
Woensdagmiddag dammen ze weer 
in ‘t Fort, dan spelen ze om de snel-
damtitel. Damliefhebber, vanaf 
13.30 uur mag u vrijblijvend 
aanschuiven en doorschuiven.

Dammers verliezen van de koploper

Wintercompetitie petanque 
afgesloten

De Kwakel - Nadat medio december 
jl. bekend werd dat KDO en Edwin 
Reder na dit seizoen uit elkaar gaan, 
is de Kwakelse selectie proactief
op zoek gegaan naar een geschikte 
opvolger. Onder leiding van tech-
nisch coördinator Maurice Bartels
is de selectieprocedure zorgvuldig 
opgestart. Meerdere serieuze kandi-
daten meldden zich in sneltreinvaart 
bij de Kwakelse tweedeklasser. 
Uiteindelijk waren zowel de techni-
sche staf als een afvaardiging van 
spelers overtuigd van de kwaliteiten 
van de ervaren Lex van der Horst. 
Voor velen in de regio zal Lex van 

der Horst een bekende naam zijn, 
maar wij stellen Lex toch graag aan 
jullie voor. Lex van der Horst is 55 
jaar oud en woont in Hoofddorp.
In het dagelijkse leven is Lex sport-
docent op het Alkwin Kollege in 
Uithoorn. Bovendien is hij op deze 
school vertrouwenspersoon en 
leerlingbegeleider.
Vanaf zijn 20e is hij in aanraking 
gekomen met het trainersvak bij de 
jeugd van Sint Martinus in Amstel-
veen. Zo was Lex o.a. drie jaar trainer 
van de A-junioren en werd hij op zijn 
26e hoofdtrainer van de zaterdag-
selectie, waarmee hij één keer perio-

dekampioen werd. Na zijn periode 
bij Martinus is Lex achtereenvolgend 
hoofdtrainer geweest van de 
volgende clubs: NEA (4 seizoenen, 
1x promotie), RKAV, RCH, FC Lisse 
zondag (4 seizoenen, 1x promotie), 
UDO, SCW (5 seizoenen), FC Ouder-
kerk zaterdag en zondag, DVVA (4 
seizoenen) en DSOV. Bij laatstge-
noemde club is Lex sinds 1 januari 
2022 actief en speelt zijn team in 
dezelfde competitie als KDO. Eerder 
dit seizoen eindigde de wedstrijd 
tussen beide elftallen in een 2-2 
gelijkspel in Vijfhuizen. DSOV staat 
op dit moment op de achtste plaats 
en KDO op de 12e plaats. In goed 
overleg stopt de samenwerking 
tussen Lex en DSOV na anderhalf 
jaar, aan het einde van het seizoen.

Lex van der Horst als
nieuwe hoofdtrainer KDO

Bridgeclub De Legmeer
Regio - De meest aansprekende 
uitslagen werden deze keer in de
B-lijn geproduceerd. Tonny & Otto 
Steegstra scoorden daar als eerste 
63,33% en ook de tweede plaats 
bereikte een zestiger doordat Anne-
mieke & Floor Hesselink op 61,75% 
uitkwamen. Gerda Schavemaker & Jaap 
Kenter voegden zich met 58,17% bij de 
beste drie. Voor de volgers waren er zo 
al veel procenten verdwenen en Mari-

anne & Huub Kamp hielden er daarom 
maar 51.50% aan over, maar werden er 
wel vierde mee. Op vijf eindigden Jan 
Wille & Wim Röling met de laatste vijf-
tiger van 50,42%. In de A-lijn bereikte 
geen enkel paar het zestigprocent 
niveau. Joop van Delft & Ruud 
Lesmeister kwamen als eerste met 
59,03% nog het dichtst in de buurt. Jan 
Egbers, met voor deze keer Cobie 
Bruine de Bruin, kwam met 56,94% als 
tweede nog aardig uit de verf en dat 
gold eveneens voor de 56,25% van 

Geke Ludwig & Margo Zuidema als 
derde. Arnold Heuzen & Theo Klijn 
werden vierde met 53,82% en An 
Greven & Gijs de Ruiter sloten de top 
van de lijn met 50,35% af. Wilt u ook 
eens uw bridgevaardigheid toetsen, 
kom dan kaarten bij Bridgeclub De 
Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 
19.45 uur in sporthal De Scheg aan de 
Arthur van Schendellaan 100a in 
Uithoorn. Voor alle inlichtingen het 
secretariaat: e-mail gerdaschave-
maker@live.nl, telefoon 06 - 8337 1540.

DE SCHATTEN VAN
UITHOORN/DE KWAKEL

Nadat de gemeenteraad onze cultuurnota 
aangenomen heeft, staat er veel te gebeuren op 
dat gebied. Ik vind het belangrijk om u hierover 
op de hoogte te houden. Onder de noemer “De 
schatten van Uithoorn/De Kwakel” zal ik u via 
deze krant geregeld een ‘kunst en cultuur-update’ 
geven.

200 jaar Tolhuissluis 
Deze kunstupdate “De schatten van” besteed ik graag aan de Tolhuissluis, 
gelegen aan het Jaagpad 32-33 in De Kwakel. Deze ‘schat’ bestaat dit jaar 
namelijk 200 jaar!  De Tolhuissluis is (niet voor niks) een Provinciaal Monu-
ment met daarbij het oude bijbehorende Tolhuissluisgebouw als inte-
graal onderdeel van het monument. De Tolhuissluis, gebouwd in 1823, is 
1 van de eerste sluizen in Nederland met een dubbele kolk. Altijd druk 
bevaren, eerst door trekschuiten (de voorloper van het huidige openbaar 
vervoer), daarna door vrachtschepen. En tegenwoordig maakt met name 
de recreatievaart gebruik van de sluis. Het is dan ook een toeristische 
attractie. Dit laatste vooral voor voetgangers en �etsers. Maar ook voor 
autorally’s, motorrijders, ambachtsroutes, turfraces, roeitochten en 
wandelroutes. Waaronder de Pelgrimsroute naar Santiago de Compos-
tella als je vertrekt uit Amsterdam.

Koning Willem 1
De sluis is gebouwd als onderdeel van de verbetering van de waterver-
binding  tussen Amsterdam en Rotterdam (de Rijn) op initiatief van 
Koning Willem I. Deze verbetering moest de reistijd verkorten en de vaart 
begaanbaar maken voor grotere schepen. De werken werden  ontworpen 
door L. van Heusden en de uitvoering van de werken werd opgedragen 
aan het Heemraadschap van den Amstel en Nieuwer Amstel en hield 
onder andere in het uitdiepen, verbreden en kanaliseren van delen van 
de rivieren de Amstel en de Drecht en het Aarkanaal. 

Gedenkstenen bewaard gebleven
Wat zo mooi is, is dat de gedenkstenen in de sluiswanden gaaf bewaard 
zijn gebleven. Deze herinneren aan de totstandkoming en bouw van de 
sluis. De sluiswachterswoningen getuigen van een tijd dat de sluis-
wachter dag en nacht bij de sluis verbleef en zijn hiermee van cultuurhis-
torisch belang. In 1826 werd naast de sluis, aan de noordwestelijke oever 
een sluiswachterswoning gebouwd ter  vervanging van een eerder 
houten tolhuisje. In 1889 werd de sluiswachterswoning gesplitst met 
tussen de woningen een betaalkantoor. Hiervoor werd een derde voor-
deur in de gevel geplaatst, die eenvoudiger werd uitgevoerd dan de 
bestaande voordeuren. In 1953 zijn deze woningen verder  verbouwd en 
zijn de twee oorspronkelijke dakkapellen onder andere vergezeld van 
een nieuwe bredere dakkapel. De sluis is in 2012 gerenoveerd en in oude 
stijl gerestaureerd. Er kwam een nieuw, modern bedieningshuis. Het 
bestaat nu uit een dubbel woonhuis en het voormalige tolkantoortje. In 
het voormalige tolkantoor is nog niet zo lang geleden een B&B gereali-
seerd: (H)eerlijk. 

Tip
Ik sluit af met een tip. In september wordt, zoals elk jaar, Open Monumen-
tendag gehouden. Ook in Uithoorn en De Kwakel. Een mooie gelegen-
heid om de locatie te bezoeken en u te laten informeren over de indruk-
wekkende geschiedenis!

Burgemeester Pieter Heiliegers, 
portefeuillehouder Kunst, Cultuur en Erfgoed.
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Vinkeveen – Uit verschillende hoeken 
kreeg onze redactie te horen dat het 
niet goed gaat met de Gemeenland-
vaartbrug in Vinkeveen. Dit is de brug 
die de Herenweg in Vinkeveen met 
het Achterbos verbindt. In 2021 is het 
brugdek van de Gemeenlandsvaart-
brug vervangen. Er werd gezegd dat 
de brug iets hoger zou worden. Dat is 
ook gelukt, alleen zijn de trekstangen 
van de brug niet ingekort en steken 
deze nu onder het brugdek uit. De 
bevestigingspunten zijn duidelijk te 
zien aan de zijkant van het brugdek. 
Toch leek het iemand een beter idee 
om er nog een plaat overheen te 
lassen en de trekstangen en tand-
heugel een stuk lager te bevestigen.
U raadt het al, minimaal de helft van 
de boten die deze brug passeert gaat 
er onderdoor in plaats van dat de 

brug opengedaan moet worden en 
vraagt zich oprecht af wat de bedoe-
ling is van dit technologisch hoog-
standje. Nu is het dus goed uitkijken 
om geen schedelbasisfractuur of 
schade aan boot en buitenboord-
motor op te lopen. Een zuchtje wind, 

wat stroming of een tegenligger is 
genoeg om de stalen strippen te 
raken met alle onnodige schade van 
dien.
Ze zijn inmiddels wit geschilderd 
maar het complete kleurenpalet verf 
wat er vorig jaar opzat geeft aan dat 
de stalen strippen al vele malen 
geraakt zijn door boten die onder
de brug doorgegaan zijn. 
Op dit moment vinden er wederom 
werkzaamheden plaats aan de brug. 
Nu worden de slagbomen en het 
brugwachtershuisje vervangen . Als er 
dan toch weer aan de brug gewerkt 
wordt is het misschien een idee om 
toch nog eens naar de huidige 
constructie te kijken, de trekstangen 
en tandheugel iets in te korten en 
gewoon te monteren op de plek die 
daarvoor aangegeven is zodat 
iedereen er weer normaal onderdoor 
kan zonder de adem in te houden. 
Iedereen die onder deze brug door-
gaat zomers (en dat zijn er heel veel) 
zal zich herkennen in dit verhaal.

LEZERSPOST

Ooit komt voor ieder van ons de
tijd dat het dagelijkse huishouden, 
boodschappen doen en ook bijvoor-
beeld het traplopen een steeds 
groter probleem wordt. Voor de
een wat eerder en meer dan voor 
een ander. De kinderen zijn dan 
meestal al een poosje de deur uit
en het dan veel te groot geworden 
huis, al dan niet met een tuin, gaat 
steeds fysiek meer van je vergen. En 
als dát ook niet meer optimaal is dan 
weegt de situatie dubbel zo zwaar. 
Wij hebben zo’n woning in Mijdrecht 
en wonen – na eerder in een paar 
andere woonplaatsen vertoeft te 
hebben – hier al meer dan 20 jaar, 
nog steeds met veel plezier. Maar 
ook bij ons gaan de jaartjes hun tol 
eisen en zijn, zonder overhaast te 
werk te gaan, ons al een poosje aan 
het oriënteren op de woningmarkt 
opzoek naar een voor ons geschikte 
seniorenwoning. Dichterbij winkels 
en voorzieningen en openbaar 
vervoer.

Senioronvriendelijk
Het seniorenbeleid in onze 
Gemeente (De Ronde Venen) heeft 
voor onze bestuurders absoluut 
geen enkele prioriteit. Dat onder-
werp komt ergens op een plaats 
achter in de rij... Erger nog, onze 
Gemeente is – botweg gezegd – 
Senior ONvriendelijk . 
De volgende voorbeelden moet u, 
beste lezers, maar zien vanuit het 
oogpunt van een senior-inwoner die 
de 80 kruisjes al ruim gepasseerd is. 

Laten we beginnen met het (laten) 
weghalen van vele brievenbussen 
uit onze woonplaats. Eén van legio 
voorbeelden. 

In onze wijk Molenland en speciaal 
langs de nog nét niet 1 kilometer 
lange straat Viergang stonden twee 
van deze brievenbussen. Één aan het 
begin richting Bozenhove en één 
bijna aan het einde van deze straat. 
Uit ‘bezuiniging oogpunt’ maar 
vooral omdat er zogenaamd ‘minder 
gebruik’ van werd gemaakt, werden 
beiden brievenbussen nagenoeg 
van de ene op de andere dag verwij-
derd. Vooral die op de hoek van de 
Viergang en de Houtzaagmolen was 
echter regelmatig zó vol, dat er echt 
niets meer bij gepropt kon worden. 
Hoezo ‘minder gebruik”’... Nee! Het 
was de frequentie van het leeghalen 
van de bus die de problemen 
veroorzaakte. Die werd drastisch 
versoberd en NIET omdat er minder 
gebruik van werd gemaakt! Gevolg 
is nu dat wij, om iets op de post te 
kunnen doen, nu óf naar de Katho-
lieke kerk aan de Bozenhove moeten 
lopen (ruim 1 km) of naar de HEMA 
(bijna 2 km). Te gek voor woorden. 

Bus weg
Dan het openbaar vervoer binnen 
de Gemeente en binnen Mijdrecht 
zelf. De routes en frequenties
waar iedereen zich in kon vinden, 
kompleet kapotbezuinigd! Op 
menige plek zie je nog steeds de 
niet meer gebruikte bushaltes als 
stille getuigen alsof ze willen 
zeggen... ”Busje komt zo”. Maar
het busje komt niet meer.
Heb je geen auto of ben je niet 
(meer) in staat om te �etsen, dan 
rest niets anders dan je, al dan niet 
met rollator of stok, te voet naar het 
dorpscentrum te begeven (vanuit 
ons huis toch gauw 2½ km). Dáár is 
dan het busstation van waaruit je 
dan eventueel naar je bestemming 
kunt reizen. Aan het einde van dit 
stukje hier meer over.

Een ander punt
Kom eens om een seniorenwoning 
in onze Gemeente. Niet of nauwe-
lijks te verkrijgen. Verleden jaar
werd er (gezien het enorme aantal 
belangstellenden) met veel tamtam 
een presentatie in het tuincentrum 
De Huifkar gehouden over een 
nieuw te bouwen wijk. Locatie 
tussen de Oosterlandweg en de 
Schattekerkerweg. 
Even een ruwe schatting... 3½ tot
4 km uit het centrum van ons dorp.
De drie presentatoren werden, 
gezien de drommen belangstel-
lenden die om hen heen stonden, 
overstelpt met vragen. Op de echt 
VEEL gestelde vraag of er ook senio-
renwoningen gebouwd zouden 
worden, keek de presentator je aan 
alsof je een oneerbaar voorstel had 
gedaan...
Nee, niets van bekend... En de 
bereikbaarheid met openbaar 
vervoer? Nee, dat was er niet... Men 
was aangewezen op eigen vervoer.
Met deze voor ons waardeloze
informatie begaven wij ons naar de 
uitgang waar nog steeds mensen in 
de rij stonden om naar binnen te 
komen, hopend op goede infor-
matie. Toen zij hoorden dat er
geen plannen waren voor senioren-
woningen, werd door velen meteen 
rechtsomkeert gemaakt. 

Seniorenwoningen
Kijk nou eens op Funda (huizen-
marktsite) werd ons geadviseerd. 
Seniorenwoningen? Waar...? 
Geen enkele! Wij besloten toen om 
ons in te laten schrijven bij Groen-
West, de woningbouwvereniging 
die voorheen in Mijdrecht zetelde. 
Deze club is samengegaan met 
Provides, heet nu Canzas Wonen... 
en zetelt nu in Woerden. Informatie 
via die internetlink bekijkend zag ik 

plotseling vanuit mijn ooghoek
een link met de hoopgevende naam 
‘Senioren Verhuisadviseur’. Deze 
club helpt senioren met het zoeken 
naar een geschikte woonlocatie.
Ik mailde hen en kreeg kort daarop 
een reactie.
Helaas, zo werd begonnen, was hun 
werkterrein beperkt tot Utrecht en 
bovendien werkten zij ‘in opdracht 
van de gemeente Utrecht!’ Kijk... dat 
is nou precies waar het om gaat. De 
Gemeente die een instantie (waar 
ook nog woningbouwverenigingen 
mee gelieerd zijn) opdracht geeft 
om Senioren van advies en hulp te 
voorzien! Dát is pas beleid! 
De persoon waarmee ik via de mail 
correspondeerde was zo vriendelijk 
om de volgende dag nog een na-
bericht te sturen:
... ”Beste familie.
Ik heb net voor u op internet 
gezocht of er bijvoorbeeld voor 
Mijdrecht ook een soort van Seni-
oren-Verhuiscoach actief is en kon 
helaas niets hierover vinden. Mijn 
excuses dat ik u niet kan verder 
helpen.
Met vriendelijke groeten...”

Op de kast jagen
Ja... dan nog een ander staaltje
van bewoners op de kast jagen.
De discussie over de locatie van
een eventueel nieuw te bouwen 
Gemeentehuis.
De geopperde locatie zou bij het 
huidige zwembad aan de Ontspan-
ningsweg zijn. Wat dat voor de 
bereikbaarheid betekent, daar
heeft blijkbaar geen hond over 
nagedacht. Hiermee plaatst ons 
eminente college van Burgemeester 
en Wethouders zich letterlijk en 
�guurlijk nóg verder van Mijdrechts 
burgerij. Zoals ik al eerder memo-
reerde is het openbaar vervoer al 

een ramp en dan nog een Gemeen-
tehuis in zo’n uithoek! Het aan deze 
tijd aanpassen (lees: verbouwen) 
van onze, nu nog voor iedereen 
toegankelijke, faciliteit op de 
huidige locatie aan de Kroonstad-
laan heeft dus, begrijpelijkerwijze, 
verreweg de meeste voorkeur.

Fietsenberg
Zo, nu nog even een ‘uitsmijter’
op het seniorenchapiter. 
Stel, je hebt een ‘dagje uit’ gepland 
met het openbaar vervoer en moet 
daarvoor op de bus stappen bij het 
busstation.
Je staat bovenaan de trap die naar 
de standplaats van de klaarstaande 
bus leidt. Dan moet je je eerst nog 
door een woud van, laat ik het
maar recht voor z’n raap zeggen, 
onderaan de trap neergepleurde 
�etsen worstelen.
Deze keer heb ik nu eens GEEN 
FOTO van deze gevaarlijke situatie 
gemaakt. Zonde van de moeite en 
het heeft geen enkele zin omdat de 
verantwoordelijke wethouder en 
haar ambtenaren dondersgoed 
weten dat hun softe maatregelen
(ludieke brie�es en vriendelijke 
verzoekjes aan de stalen puinhoop 
bevestigen) geen enkel e�ect 
sorteren. Dit jaar niet, verleden jaar 
niet, het jaar daarvoor en daarvoor 
en daarvoor ook niet. En als je dan 
zonder schade deze �etsenberg 
hebt overwonnen, dan zie je jouw 
bus net wegrijden...

Wij hebben toch een Senioren Partij 
die voor ons op zou moeten komen?
Oorverdovend stil bij deze club die 
zich blijkbaar alleen laat zien als er 
verkiezingen zijn...

C.N.H.van Dijck
Mijdrecht

Seniorenleed

Gevaarlijke doorvaart bij 
Gemeenlandsvaartbrug

Vinkeveen - Het was groot feest voor 
Paul Bouwens maandagavond want 
hij sleepte maar liefst vier prijzen in 
de wacht voor zijn varende cafetaria. 
In Ouwehands Dierenpark vond het 
Award Festival van de Nederlandse 
Horeca Prijzen plaats. Tijdens de 
uitreiking van de horecaprijzen
viel Paul’s Patatboot vier keer in
de prijzen. Hij won de eerste plaats
in de categorie ‘Beste Cafetaria van
De Ronde Venen’ en werd gekozen 
als ‘Beste Cafetaria van de provincie 
Utrecht’. Ook kreeg hij de ‘Gold 
Award voor waardering’ en werd
hij nummer 1 bij de ‘Vakjury Award’.
Paul is enorm trots op de waardering 
voor zijn varende snackbar. De Gold 
Award mag het cafetaria voeren 
omdat het van de klanten een 

gemiddeld cijfer van 9,0 of hoger 
heeft gekregen. In de zomer-
maanden vaart Paul met zijn boot 
over de Vinkeveense Plassen en voor-
ziet hij recreanten, passanten, omwo-
nenden en toeristen van een patatje 
met een snack, maar ook van oesters 
en champagne. Alles kan bij Paul. Het 
enige wat hij niet verkoopt is nee. De 
mensen zijn altijd blij als Paul langs 
vaart en er staan vaak lange rijen bij 
zijn boot. Paul’s Patatboot is ook in te 
huren voor feesten en partijen. Paul 
zorgt dan voor lekker eten, licht en 
geluid om er een compleet feest van 
te maken. Toen hij de oude boot 
kocht wist hij niet waar hij aan 
begon, maar nu is hij blij met zijn 
werk en dankbaar voor zijn klanten 
en de waardering die hij krijgt. 

Paul’s Patatboot grote winnaar
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Uithoorn - Op vrijdag 13 januari 
brachten afgevaardigden van de 
gemeenteraden van Uithoorn en 
Aalsmeer een werkbezoek aan 
Schiphol. Het gesprek was geïniti-
eerd door de heren van Dorst (direc-
teur Luchtverkeersleiding Neder-
land), Sondag (de nieuwe directeur 
van de luchthaven Schiphol) en 
Stienen (Operationeel directeur COO 
van KLM).
Voorafgaand aan de rondleiding was 
er gelegenheid om in een gezamen-
lijke sessie van gedachten te wisselen 
over de hinder die de inwoners van 
beide gemeenten al jarenlang 
ervaren. De sectorpartijen gaven aan 
dat die hinder erkend wordt, maar 
dat het moeilijk is maatregelen te 
nemen die onze gemeenten 
ontlasten. Om te zorgen dat er wat 
structuur in het gesprek kwam had 
de raadswerkgroep van de gemeente 
Uithoorn gezorgd voor een agenda 
met, voor de raad, belangrijke 
punten. (Zie voor de brief https://
www.uithoorn.nl/Home/Wonen_en_
leefomgeving/Wonen_bij_Schiphol).
Enkele van deze punten waren:
•  NADP2: het laag blijven vliegen na 

starts boven Uithoorn en Aalsmeer,
•  Intersectiestarts: het niet volledig 

gebruiken van de lengte van de 
Aalsmeerbaan,

•  De (te) ruime bocht over Uithoorn 
bij uitvliegen naar het oosten,

•  Nachtvluchten: gebruik van de 
Aalsmeerbaan buiten de 
daglichtperiode.

Ook is gesproken over de voordelen 

voor Uithoorn en de mensen uit onze 
gemeente die op Schiphol werken. 
Over NADP2 merkte Luchtverkeers-
leiding Nederland op dat dit een 
standaardprocedure is en het voor 
veel mensen juist gunstig is. Alleen 
voor de mensen dicht onder de vlieg-
routes is het ongunstig. Een van de 
raadsleden constateerde dat de 
manier waarop de hinder wordt bere-
kend ons hierin tegenwerkt. Het posi-
tieve e�ect voor veel mensen verder 
weg telt namelijk zwaarder dan een 
verslechtering voor de mensen direct 
onder de baan. Dit fenomeen werd 
bevestigd door alle aanwezigen, 
maar het is De Tweede Kamer die 
hierover beslist. Ook merkte een van 
de raadsleden op dat dit toch juist 
een maatregel is die onze hoek wel 
kan ontlasten terwijl de heren eerder 
hadden opgemerkt dat er maar 
weinig maatregelen zijn die daaraan 
bijdragen. Naar de mening van beide 
raden is alleen sprake van minder 
hinder als er ook daadwerkelijk 
minder vluchten zijn. Andere ‘oplos-
singen’ hebben nog geen verminde-
ring van hinder opgeleverd.

Prioriteit
Zoals al eerder verwoord, geven 
beide raden grote prioriteit aan de 
kwaliteit van de leefomgeving.
Alleen minder vliegbewegingen kan 
de hinder in onze beide gemeenten 
echt beperken. De balans tussen 
overlast en woongenot is verstoord 
en dient hersteld te worden. Het was 
dan ook goed om te horen dat 

Schiphol, bij monde van de directeur 
Sondag, bevestigde dat de situatie in 
de Zuidoosthoek (gebied onder 
invloed van de Aalsmeerbaan) erger 
is geworden dan in andere plaatsen 
rondom Schiphol. Groei heeft
namelijk voornamelijk hier plaats 
gevonden.
Voor de directies van de drie 
bedrijven leek het een logisch gevolg 
dat de aangekondigde verlaging van 
het maximum aantal vliegbewe-
gingen van 500.000 naar 440.000 
voor een zeer groot deel op de Aals-
meerbaan gaat plaatsvinden.

Vragen
Er zijn vragen gesteld over de even-
tuele geluidsisolatie van woningen 
en de daarbij te hanteren norme-
ringen. Er werden geen concrete 
toezeggingen gedaan, hetgeen in 
deze samenstelling ook niet verwacht 
kon worden. Een aantal zaken die 
waren aangedragen, konden helaas 
niet besproken worden vanwege 
enerzijds de tijdsdruk en anderzijds 
de afwezigheid van voldoende tech-
nische expertise bij de gastheren om 
diep op de technische aspecten in te 
gaan. De heer van Dorst stelde voor 
om hierover een separaat overleg te 
hebben. De raadswerkgroep volgt 
deze afspraak op en kijkt in welke 
samenstelling dit het beste plaats 
kan vinden.
De raadswerkgroep van de gemeente 
Uithoorn constateerde na a�oop dat 
het enerzijds jammer was dat er 
onvoldoende gesprekstijd was, maar 
dat de knelpunten opnieuw duidelijk 
naar voren zijn gebracht bij deze drie 
belangrijke bedrijven in de 
luchtvaartsector.

Uithoorn - Bruist Evenementen 
richt zich op Uithoorn en directe 
omgeving. De thuisbasis is de 
Thamerkerk. Op deze prachtige 
locatie aan de Amstel verzorgt het 
team van Bruist exclusief bruiloften 

en bedrijfsfeesten. Ook zijn er
regelmatig evenementen voor de 
inwoners van Uithoorn. Bruist 
Evenementen is er voor jouw 
trouwdag, evenement of bedrijfs-
feest en werkt samen met lokale 

bedrijven. Meer weten? Bekijk de 
video van Bruist Evenementen op: 
www.uithoornaandeamstel.nl. In de 
video presenteren Sonja Roodvoets 
en Meggie Tiggeloven hun activi-
teiten. Meer informatie vind je
ook op hun website: www.bruist
evenementen.nl.

Gratis startup video
Wil jij als startende ondernemer in 
aanmerking komen om jouw bedrijf 
gratis te promoten met een startup 
video? Stuur dan een e-mail met 
informatie over je bedrijf naar de 
Stichting Promotie Uithoorn en
De Kwakel:
bestuur@uithoornaandeamstel.nl.
De stichting ondersteunt evene-
menten en andere initiatieven van 
ondernemers, organisaties en inwo-
ners die de aantrekkingskracht van 
Uithoorn en De Kwakel vergroten. 
Een van de initiatieven van de
stichting is het gratis aanbieden
van startup video´s voor nieuwe 
ondernemers.

Bruist Evenementen regelt
alles voor jouw bruiloft

Uithoorn - De KBO is een landelijke 
ouderenbond met ruim 200.000 
leden. Met uw lidmaatschap kan deze 
bond meer zeggenschap inbrengen 
bij de politiek in Nederland inzake 
onderwerpen die voor ouderen van 
belang zijn. Als u lid wordt kunnen zij 
u het volgende bieden;
•  Collectiviteitskorting op uw aanvul-

lende zorgverzekering bij Univé of 
Zilveren Kruis of Zorg en Zekerheid. 
Deze korting is hoger dan wat u 
gaat betalen aan contributie bij
ons van € 25,– per jaar.

•  Hulp bij het invullen van uw
jaarlijkse belasting opgave.

•  Lief en Leed. Bezoek na een thuis-
komst vanuit een zieken-/verzor-
gingshuis opname.

•  Consulteren van onze Ouderen-
adviseur.

•  Vier keer per jaar een dagtocht, mits 
genoeg deelname.

•  Elke donderdag een soosmiddag. 

Op deze soosmiddag kunt u 
biljarten (momenteel is het team 
compleet), klaverjassen en 
rummikub spelen.

Bij genoeg animo is er de mogelijk-
heid voor eventueel andere spelen.
Ook is de mogelijkheid dat u een paar 
keer gewoon mee doet zonder 
verdere verplichtingen. De soos-
middag begint op 13.30 uur in het 
gebouw van Participe, Bilderdijkhof 1 
te Uithoorn.
Zij zijn nog op zoek naar medewer-
kers voor het uitdelen van de ko�e/
thee op de soosmiddag (dit gebeurt 
via een rooster, dus niet iedere week) 
en ook voor het rapen en/of rond-
brengen van ons maandblad.
Wilt u lid of medewerker worden bij 
ons in Uithoorn of meer informatie, 
neem dan contact op met de leden-
administratie: Richard van den
Bergh, telefoon 0297 522 854. E-mail: 
ledenadm.kbo.uithoorn@gmail.com.

Wordt lid of medewerker
van de KBO Uithoorn

Uithoorn - In de 19 jaar dat Neo Vita 
bestaat is de laagdrempeligheid, 
kleinschaligheid en de ontspannen 
(huiskamer)sfeer essentieel gebleken 
als aanvulling op het serieuze sporten 
en coaching bij afvallen onder persoon-
lijke begeleiding.
Neo Vita zit op de Anton Philipsweg in 
Uithoorn, een goed bereikbare locatie 
met een oprit (en aparte afrit) naar de 
achterzijde van het pand waar zich de 
entree bevind aan het eigen parkeer-
terrein. Iedereen voelt zich er thuis, 
jong, oud, dun, dik, man of vrouw. 
Alle aangeboden mogelijkheden 
kunnen los van elkaar gebruikt 
worden.
Fitness:  Spieren verwennen in
30 minuten met het FAME-circuit.
Het Fame-circuit met 10 apparaten
is snel en zeer e�ectief, omdat je het 
onder- en bovenlichaam tegelijk 
traint. De intensiteit van de training 
bepaal je door je eigen krachts-
inspanning.
Cardio:  Buikvet verbranden met 
Better Belly. Op afspraak kun je je 
buikvet verbranden op een loopband, 
crosstrainer of hometrainer. De Better 
Belly band stimuleert de bloedcircu-
latie waardoor vetcellen los komen. 
Bovendien stimuleert het de afvoer 
van afvalsto�en.  
Afslankprogramma:  PS food & life-
style (voorheen PowerSlim). Nieuw:
het Re-boost-pakket! Het blijft soms 
een uitdaging om je streefgewicht
te behouden. Verleidingen liggen
dagelijks op de loer. Met het Re-

boost-pakket en programma zorg ik 
ervoor dat je weer grip krijgt op een 
gezonde, koolhydraatarme levens-
stijl. Met het Re-boost-pakket ben je 
binnen twee weken weer ‘back on 
track’! Je volgt dit programma gedu-
rende 14 dagen. Door een maximale 
inname van 30 gram koolhydraten 
per dag bereik je binnen no-time veel 
gewichtsverlies! Het voedingsplan is 
gebaseerd op zes eetmomenten per 
dag. Voor elke dag is er een dag-
doosje gevuld met vijf PS food & life-
style producten. De avondmaaltijd 
bestaat uit een eiwitbron (vlees,
vis of ei) aangevuld met groenten.
Verbeter je bloeddruk en cholesterol-
gehalte en verminder je suiker-
behoefte. Het Re-boost-pakket en 
programma bevat:
•  14 PS food & lifestyle dagdoosjes
•  Twee weekmenu’s en 14 recepten
•  Duidelijke uitleg en aanvullende tips
•  Handige boodschappenlijstjes
•  Benodigde supplementen
•  En natuurlijk persoonlijke coaching
Nieuwsgierig naar het Nieuwe JIJ 
Re-boost-pakket? Neem dan contact 
met mij op voor meer informatie.
Ik sta voor je klaar! Er zijn tal van 
mogelijkheden, afgestemd op jouw 
wensen. Krijg het soepele lichaam
dat jij verdient! Bel of mail voor gratis 
persoonlijk advies, rondleiding of 
lichaams-meting. Neo Vita, Anton 
Philipsweg 11a, 1422 AL  Uithoorn.
Gratis parkeren aan de achterzijde.
Telefoon 0297 581 342. Email: info@
neo-vita.nl. Website: www.neo-vita.nl.

Afvallen en sporten tegelijk:
de kracht van Neo Vita

Afgevaardigde raad Uithoorn
op werkbezoek bij Schiphol

Uithoorn - 27 teams, ongeveer 110 
personen, streden vrijdagavond 20 
januari om de eerste plaats tijdens de 
vijfde editie van de QuizNight, georga-
niseerd door de activiteitencommissie 
van het Dorpshuis in samenwerking 
met Rick FM. Het was weer druk en 
gezellig in het Dorpshuis de Quakel. 
Een avond met allemaal knappe 
koppen bij elkaar! De teams waren 
weer zeer gevarieerd, familie-, sport, 
club- en vriendenteams en ook de 

lokale politieke partij Gemeente-
belangen Uithoorn - De Kwakel deed 
mee. Alle teams hadden weer zeer 
ludieke namen. De quiz bestond dit 
jaar weer uit acht rondes met vragen 
over uiteenlopende thema’s, zoals; 
foto’s van artiesten, sport, �ora & fauna, 
culinair, verenigingen/clubs en muziek. 
Nieuw was een Rode Draad Ronde, 
met vragen zoals in het TV Programma 
De Slimste Mens, hier werden veel 
extra punten mee binnengehaald. De 

teams deden weer fanatiek mee met 
regelmatig discussie en twijfel. Er werd
ook veel gelachen en meegezongen. 
De hele avond was het gezellig met 
drankjes en bitterballen.
Team G.Z.N. (groep zonder naam) 
eindigde als laatste en team Quiz-
belangen kreeg de poedelprijs. 
Na een extra vragenronde voor de 
derde plaats zijn dit de drie winnaars 
van dit jaar; nummer 3 ‘Davinci Code’, 
nummer 2 ‘Buitenkantje Rechts’ en het 
team op de foto, ‘Pi-Nuts’, eindigde op 
de eerste plaats. 
De zesde editie van deze jaarlijkse
QuizNight is vrijdag 26 januari 2024.

Vijfde editie van de Rick FM 
QuizNight groot succes
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EVEN VOORSTELLEN

De verhalen liggen op straat
Stichting Inwoners voor Inwoners 
(IVI)  staat voor informeren, 
verbinden en een podium geven. IVI 
is trots op al die inwoners en organi-
saties die hun krachten bundelen en 
hun schouders onder inspirerende 
initiatieven zetten. Maar ook indivi-
duele inwoners die iets willen 
bijdragen worden door IVI gewaar-
deerd. Het hoeft niet altijd iets 
groots te zijn en het zit hem juist 
vaak in de kleine dingen die voor 
verbinding zorgen. Gewoon elkaar 
groeten op straat en/of een praatje 
maken. Dat is wat Tim Oegema doet 
als hij bij zijn dagelijks wandeling 
met zijn hondje door de straten van 
Mijdrecht loopt. Zo kwam Tim ook 
in contact met IVI en gaat hij als 
gevolg daarvan nu maandelijks een 
column schrijven. We stellen Tim 
met dit artikel en interview graag 
even aan u voor en hopen dat u de 
columns van Tim met interesse zal 
gaan lezen.

Excentrieke persoonlijkheid 
Tim is inwoner van De Ronde venen, 
maar bovendien een bijzonder 
mens met een mooi verhaal. We 
waren Tim al vaker tegengekomen 
in Mijdrecht. Hij droeg een lange 
leren jas, hij had een hoed op zijn 
hoofd en in zijn oren grote 
oorbellen. Verder hield hij in zijn ene 
hand een hondenriem met daaraan 
gekoppeld een hondje. In de andere 
hand had hij een blinde geleide 
stok. Met dit ietwat excentrieke 
uiterlijk deed hij denken aan een 
piraat. Een niet alledaagse verschij-
ning. Wie was deze inwoner? 

Vooroordeel 
Tim wijkt zeker af van de norm en in 
die zin zou je hem als  abnormaal 
kunnen bestempelen. Al snel komen 
dan de vooroordelen naar boven, 
wat in veel mensen schuilgaat. Maar 
ook nu weer zou blijken dat een 
mening vormen louter gebaseerd 
op het uiterlijk mensen op het 
verkeerde been kan zetten. Als je 
namelijk abnormaal bent wijk je 
alleen maar af van de norm. Maar 
wie we bepaald wat normaal en 
abnormaal is. Die begrippen zijn 
subjectief en veel te ingekaderd 
door de samenleving. Misschien is 
het goed als we eens met een  
andere bril naar gedrag en identiteit 
gaan kijken.

Een bijzonder mens met 
een mooi verhaal 
Dat alles veranderde toen wij nader 
kennis maakte met deze buurtge-
noot. Tim Oegema is een heel mooi 
mens met een bijzonder verhaal. 

Alle vooroordelen die wij hadden 
bleken onjuist. Zoals zo vaak bleek 
ook hier weer dat ‘niet normaal’ dus 
een voorbode is van vooroordelen. 
En die zijn per de�nitie vaak niet 
positief. Een gesprek met iemand 
kan die vooroordelen wegnemen en 
dan krijgt men vaak een veel posi-
tiever beeld van iemand. Dat heeft 
IVI zeker gekregen van Tim toen wij 
hem in zijn huisje in Mijdrecht 
interviewde.

Tim kan IVI waarderen
Bij onze ontmoeting op straat was 
zeer geïnteresseerd in onze inwo-
nersbeweging en vond de bedoe-
ling van IVI mooi en vooruitstre-
vend. Hij gaf aan dat hij wellicht zijn 
steentje als inwoner kon bijdragen 
aan de doelstelling van IVI. Dat is 
precies de bedoeling , want IVI is er 
namelijk niet alleen voor de inwo-
ners, maar is ook van de inwoners! 
We geven graag het podium aan 
inwoners. Wat hij precies kon 
bijdragen wisten we nog niet, maar 
we besloten hierover verder met 
elkaar in gesprek te gaan. Tim 
nodigde IVI uit voor een goed 
gesprek en een kop ko�e bij hem 
thuis.                                                                  

Veelzijdig kunstenaar
Bij de entree in de woning van Tim 
werd nog duidelijker dat we hier 
niet te maken hebben met een 
gewone inwoner. De eerste indruk 
was verbaasd en misschien wel 
onbeschrijfelijk.  Wat er allemaal te 
zien was in de enkele vierkante 
meters is namelijk niet te 
beschrijven. Dit was duidelijk het 
onderkomen van een kunstenaar. 
Maar was Tim voor kunstenaar? Een 
schrijver? Want er stonden veel 
boeken en zelfs poëtische teksten 
met stift op de muur geschreven. 
Maar de  beeldhouwkunst, teke-
ningen, muziekinstrumenten en 
andere kunstwerken in de kamer 
maakte duidelijk dat we het hier 
hebben over een veelzijdig 
kunstenaar. 

De Herman Brood van 
De Ronde Venen 
Als we niet beter wisten zou men 
kunnen denken dat Herman Brood 
hier zijn onderkomen had gehad. 
Was Tim misschien de Herman 
Brood van De Ronde Venen? 
Herman Brood was ook zo’n 
persoonlijkheid waar boordevol 
vooroordelen over waren, maar 
uiteindelijk bleek hij een uitzonder-
lijk mooi mens met geweldige 
kwaliteiten. Het was tijd om meer te 
weten te komen van Tim en we 
vroegen hem dan ook  het hemd 

van het lijf en dit resulteerde in het 
volgende interview:

Kan je iets meer vertellen over jezelf?
Ik ben op 19 april 1969 geboren in 
Sluiskil. Dat ligt in Zeeuws Vlaan-
deren. Uiteindelijk ben ik beland in 
Mijdrecht en woon hier in een twee 
kamer appartement, samen met 
mijn hond. in deze ruimte komt alles 
wat ik doe te samen. Mijn deur staat 
open voor iedereen.

Hoe beleef jij het leven? 
Ik sta altijd op om 7 uur. Ik vind het 
prachtig om te ervaren, hoe de 
nacht in de dag veranderd. Zeg 
maar donker naar licht en van nega-
tief naar positief. Daarna ga ik 
vervolgens aan de slag met van alles 
en nog wat.

Ik noemde je de Herman Brood van 
De Ronde Venen. Klopt die vergelij-
king een beetje. Tja, ik ben kunste-
naar, schrijver, dichter, schilder, 
muzikant, kok, beeldhouwer, 
spreker en mens met een hart voor 
de medemens. Ik denk dat Herman 
Brood dat allemaal ook wel was en 
misschien nog wel wat meer. Het 
grote verschil is dat Herman heel 
veel  genotsmiddelen tot zich nam. 
Daar waag ik mij niet aan en heb 
daar ook geen behoefte aan. Ik hou 
het bij de cafeïne in de bak ko�e, 
het drinken van een glas wijn en 
rook een sigaret op zijn tijd. En ik ga 
zeker niet van de kompastoren 
springen in Mijdrecht. Daar is het 
leven te mooi voor! 

Jouw huis is wel een rariteiten kunst-
tempel. Overal waar je kijkt worden de 
zintuigen getriggerd en komt de 
vraag op wat is dit allemaal?
Jullie zijn niet de eerste die dat 
vragen. Ik antwoord dan altijd: “kijk 
naar alle kunstwerken en fantaseer. 
Luister naar de muziek die ik maak 
en geniet. Lees mijn teksten en denk 
er over na. Verder kook ik met liefde 
en dat mag je proeven”

Waar haal je al de energie vandaan? 
Ach een beeldhouwer kan zijn 
handen niet thuis laten. Een dichter 
vangt gevoelens. Een schrijver heeft 
behoefte de waarheid te onthullen. 
Een tekenaar weet wat zijn potlood 

kan en bij een schilder stroomt er 
verf door zijn aderen in plaats van 
bloed. En bij een kok moet het eten 
meer dan lekker zijn en de muziek-
kant weet dat de stilte belangrijker 
is dan de muziek. Kunst kan je troost 
bieden en liefde voor jezelf en een 
ander geven. Dat geeft energie! 
Maar eerlijk gezegd ik maak nu al 
bijna 30 jaar kunst, maar echt 
begrijpen doe ik het zelf ook niet. Er 
zijn daardoor wel momenten dat de 
schoonheid van het bestaan wordt 
weerspiegeld door de realiteit van 
het leven.

Over de realiteit van het leven 
gesproken. Je loopt met een taststok. 
Wil je daar iets over vertellen? 
Ik heb met een duur woord opticus-
neuropathie van Leber of iets 
simpeler gezegd de ziekte van 
Leber. De ziekte is voor het eerst 
beschreven door Theodore Leber 
vandaar die naam. Het komt voor bij 
jonge mannen tussen de 18 en 35 
jaar. In een periode van enkele 
dagen tot enkele weken leidt de 
ziekte tot een aanzienlijke vermin-
dering van het gezichtsvermogen 
en behoud men nog 5 tot 10 
procent van de oorspronkelijke 
gezichtsscherpte,  
De classi�catie is zeer zeldzaam. En 
ik ben schijnbaar geboren om een 
zeldzaam mens te zijn en dus over-
kwam mij dit op jonge leeftijd.

Heftig! Hoe ervaar je deze 
beperking zelf? 
Die oogziekte heb ik. In het begin 
toen ik jong was, was het natuurlijk 
wel even slikken en aanpassen. Je 
bent jong en je wilt wat! En dan gaat 
letterlijk het licht even uit en 
hangen er donkere wolken boven je 
toekomst. Maar met de jaren is de 
zon wel weer gaan schijnen in mijn 
leven. Je moet het leven nu eenmaal 
beleven zoals het je is gegeven. Je 
kan maar het beste de positieve 
kant zien ook al is het zicht niet 
100%. Wat ik er verder nog over kan 
zeggen is: “als je kust met je ogen 

open ben je niet verliefd” 

Je bent een mooi mens. En je komt 
over als een sociaal persoon. Klopt 
dit? 
Klopt. Ik hou van mensen en dieren 
en gun iedereen het beste.  Als dat 
de norm voor sociaal is dan ben ik 
dat. Ik maak ook graag wandelingen 
op straat en ga dan gesprekken met 
inwoners zeker niet uit de weg. 
Eenzaam kan je worden maar dat 
moet je niet zelf opzoeken. Dus ik 
sta open voor een gesprek met 
iedereen en overal.

We zijn al twee uur in gesprek en je 
bent nog lang niet klaar. Jij hebt 
verhalen te vertellen en kan daar 
boeken mee vol schrijven. 
Dat klopt ik heb inderdaad al een 
stuk of dertig boeken vol 
geschreven met verhalen die daar 
op de grond staan. Gewoon voor 
mezelf. Ik wil ze best delen. 

Dat gaan we regelen.  De verhalen die 
jij op straat in De Ronde Venen 
ophaalt  zou je in een column kunnen 
schrijven. 
Dat lijkt mij gaaf. Ik ben enthousiast 
en wanneer kan ik beginnen?  

Dit is een mooi einde van dit interview 
en een mooi begin van een nieuwe 
column in De Nieuwe Meerbode die jij 
gaat schrijven onder de titel “Tim’s 
Straatpraat” 
Deal! 

Dit is Tim Oegema
We hopen dat we met dit artikel een 
beeld heb kunnen schetsen van Tim 
Oegema. Als u hem tegenkomt op 
straat moet u eventuele vooroor-
delen, als u die mocht hebben, aan 
de kant schuiven. Groet Tim gerust 
en spreek hem aan voor een praatje, 
want zoals Tim het zelf zo mooi zegt 
“Alleen heeft alleen bestaansrecht 
als je ook samen kan zijn”  En 
wellicht maakt hij van het gesprek 
met u een mooie column, want de 
verhalen liggen op straat. 

Tim Oegema columnist en bijzonder inwoner

De Ronde Venen - In de biljartcom-
petitie van De Ronde Venen is iets 
opmerkelijks aan de hand. Dit seizoen 
is opgedeeld in twee halve competi-
ties. De winterkampioen en de voor-
jaarskampioen spelen aan het eind 
van het seizoen om het algemeen 
kampioenschap. Nu was Bar Adelhof 1 
in december al als winterkampioen 
bestempeld en is in januari de tweede 
speelhelft reeds gestart om het voor-

jaarskampioenschap. De moyennes 
van nieuwe spelers worden na vier 
wedstrijden herzien. Henk de Vries 
van Bar Adelhof 1 is zo’n nieuwe 
speler. Zijn vierde wedstrijd speelde 
hij in de tweede helft van de compe-
titie, maar door die herziening zijn de 
wedstrijdpunten in zijn eerste partij in 
de eerste helft van de competitie 
automatisch aangepast. Daardoor is 
in de eindstand Cens boven Bar 

Winterkampioen 
biljartcompetitie onbeslist

Adelhof 1 komen te staan. Een situatie 
wat het bestuur ook heeft verrast. Er 
is daarom besloten om bar Adelhof 1 
en Cens een beslissingswedstrijd te 
laten spelen. De winnaar mag dan 
uitkomen in het duel om het alge-
meen kampioenschap.

Prima prestatie Joop Zeh
Afgelopen speelronde heeft Joop Zeh 
van De Springbok 1 een uitstekende 
prestatie op de biljarttafel gelegd. 
Zijn team trad aan tegen Bar Adelhof 
1 en verloor met 40-33. Maar in zijn 
confrontatie tegen Richard van Kolck 

had Joop slechts 21 beurten nodig en 
scoorde hij ook nog eens procentueel 
de hoogste serie van de week, name-
lijk 12 uit 41 = 29,27%. Het was niet 
de kortste partij van de week, want 
die kreeg Dorus v/d Meer achter zijn 
naam door in 18 beurten John Vrielink 
te verslaan in de onderlinge strijd 
tussen het eerste en derde team van 
De Merel/Richard’s wat eindigde in 
een 44-36 overwinning voor het 
derde team. Het tweede team van De 
Merel/Richard’s speelde uit tegen 
DenB Diensten. Dat werd een groot 
succes voor DenB Diensten, aange-

zien die alle wedstrijden won en 
zodoende de maximale score van 48 
punten behaalde. Voorlopig heeft 
DenB na twee speelronden ook de 
koppositie ingenomen. De Springbok 
2/Feka had de eerste speelronde 
zwak gepresteerd en maakte dat een 
beetje goed tegen De Kromme Mij-
drecht 2. Bart Dirks behaalde net niet 
de kortste partij van de week, hij was 
in 19 beurten uit tegen nieuwkomer 
Hans Peter van Tilburg. Cens wist net 
twee wedstrijdpunten meer te 
behalen dat tegenstander S.V. Veen-
land gezien de 37-35 eindstand.
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De Hoef - Het Hans van Eijk koppel-
driebandentoernooi, dat afgelopen 
vrijdag en zaterdag na twee jaar 
afwezigheid wegens corona werd 
gehouden in gemeenschapshuis
De Springbok te De Hoef, is in alle 
opzichten geslaagd en kende een 
spannend en geanimeerd verloop 
met wisselende kansen. Vooral op 
zaterdag verliep het toernooi onder 
overweldigende publieke belang-
stelling.
Uiteindelijk ging het duo Ray 
Kramer/Jacques de Leeuw met de 
eer strijken door in de �nale het in De 
Ronde Venen bekend staande koppel 
Robert Daalhuizen/Jim van Zwieten 
overtuigend en gedecideerd naar de 
slachtbank te leiden. Dit kampioens-
paar was het gehele toernooi in 
bloedvorm met spectaculaire over-
winningen. Bovendien etaleerden 
deze spelers zeer fraaie staaltjes van 
techniek en precisie om je vingers bij 
af te likken.

Finalewedstrijden
In de kwart�nale kwamen via loting 
de volgende ontmoetingen tot 
stand: Robert Daalhuizen/Jim van 
Zwieten tegen John Beets/Rick 
Honing; Ray Kramer/Jacques de 
Leeuw tegen Theo Valentijn/Henk 
Doornekamp en Bart de Bruyn/Theo 
Bartels tegen Johan Loman/Gijs 
Rijneveld. Eerstgenoemde koppels 
hadden relatief niet zoveel moeite 
om zich te verzekeren van een plaats 
in de halve �nale.
Het duo Loman/Rijneveld maakte
als beste verliezer eveneens zijn 
opwachting in de halve �nale. Met 
het verloop van deze halve �nale 
kwamen de �nalisten uit de bus, 
zoals hierboven reeds is aangegeven. 
Het duo Daalhuizen/Van Zwieten 
had blijkbaar alle kruit verschoten, 
waardoor het koppel Kramer/De 
Leeuw probleemloos de kampioens-
titel en daarmee de wisselbokaal in 
de wacht wist te slepen. Bekers en 

bloemen voor de prijswinnaars 
werden uitgereikt door Conny van 
Eijk.
Het toernooi werd mede mogelijk 
gemaakt door sponsoring van Dé 
Biljartmakers Portengensebrug, 
DenB Diensten Vinkeveen, Kwaliteits-
slagerij Eijk & Veld De Kwakel en 
Dutch Handshake Recycling 
Amstelhoek.

De Ronde Venen - De veteranen-
groep van Veenland tafeltennis
nam dinsdag met een gezamenlijke 
borrel afscheid van een tijdperk en 
een legende. Kees Besse, 88 jaar 
jong, besloot dat zijn conditie toch 
wat tekortkwam en dat het na een 
50-jarig sportleven bij stichtings-
bestuur Willisstee en jaren bestuurs-
werk bij s.v. Veenland eigenlijk 
logisch was het batje neer te leggen 
en met tafeltennis pensioen te 
gaan. Bij het afscheid werd hij 

vergezeld door zijn vrouw Irmgard, 
die in het verleden ook jarenlang 
meespeelde bij de veteranengroep. 
In 2003 werd de Willisstee getro�en 
door een grote brand, waardoor
de gebruikers anderhalf seizoen
een ander onderkomen moesten 
vinden. Na de opbouw in 2004 
konden de verenigingen en clubs 
weer terecht in een mooie en 
moderne accommodatie. Kees
was toen de grote motor achter
die herbouw.

Zelfs vanaf zijn werk in Parijs wist
hij de gang erin te houden, zodat al 
na relatief korte tijd de gymnastiek 
voor de schoolkinderen kon worden 
hervat. Qua uiterlijk leek hij bij het 
spelen op Rambo, vanwege zijn 
lange gestalte en rode zweetband. 
Maar wie hem sprak, leerde al snel 
dat hier een kundige bestuurder 
sprak, dus was hij meer een Grote 
Vriendelijke Reus. Hij kon ook menig 
veteraan tips geven hoe nog meer 
plezier te beleven aan het spel, door 
b.v. wat meer achteruit te stappen 
om zo meer tijd tot reageren te 
krijgen. Tussen het tafeltennissen 
door wordt bij de veteranen altijd
in de rusttijd diverse actuele zaken 
besproken, met de nodige humor 
natuurlijk. Iedereen is van harte 
welkom om een paar keer mee
te doen op de vrijdagmiddag van 
16.00 tot 17.00 uur in Willisstee: 
welkom! Deugdelijk binnensport-
schoeisel zelf meenemen, een batje 
hebben wij wel. De eerste paar keer 
kun je vrijblijvend mee spelen om 
eens te kijken of het bevalt.

Veteraan Kees zwaait af

Spannend verloop  
Koppeldriebandentoernooi

Mijdrecht - Na een gedeelde eerste 
plaats in de eerste seizoenshelft van 
de voetbalcompetitie te hebben 
bereikt, komt Argon JO23-1 nu uit in 
de divisie 4F-competitie. Een bijzon-
dere prestatie voor deze talentvolle, 
maar vooral enthousiaste groep 
selectie spelers en trainersstaf!
Dit is mede reden voor Jemuël 
Wilkes, één van de drie eigenaren 

van Syncasso, om voor het tweede 
opeenvolgende jaar Argon JO23-1
te sponsoren. Het logo van Syncasso 
sierde sinds het voetbalseizoen 2021-
2022 al op de truien van het team
en inmiddels heeft Syncasso in het 
nieuwe voetbalseizoen 2022-2023 
een nieuwe collectie truien en 
bidons voor het selectieteam
Argon JO23-1.

Argon JO23-1 wederom 
gesponsord door Syncasso

Van links naar rechts, van boven naar beneden: Jemuël Wilkes, Kicky Versteeg, 
Yannick Andriessen, Julian Rauch, Tim Landsman, Stan van Balgoijen, Niek van Asten, 
Hero Schulein, Jesper de Haan, Dobias van Rossum, Lev Schuurman, Bas van Kooten, 
Stan van Beers, Mo Abdullah, Joey Teelker, Jabir El Khattouti, Angelo Droogh.

Regio - Maandag (Blue Monday)
had alle kenmerken van die dag.
Het ging wel of het ging niet, scores 
weken sterk af, en vooral veel ver-
bazing over uitslagen. Henny van 
Nieuwkerk & Richard van Heese 
vochten zich het beste door de 
problemen heen met 62,71%, 
gevolgd door Hans & Nel Leeuwerik 
60,00% en Paul & Delia Kenter 
58,13%. Paar Carla Euwe wist in
een door bijna alle paren gespeeld 
3SAcontract te eindigen met 
3upslagen. Paar Gerard Telling
legde aan in een 3SAcontract waar 
de ander paren in 1SA bleven met 
upslagen. In een spel waren alle 
paren het eens over 4harten maar je 
moest scoren met 1up. In een ander 
spel was ieder het eens over een 
ruitencontract, maar om te scoren 
was 5ruiten met 1up nodig, wat vijf 
paren lukte. In een door alle paren 
geboden 4schoppencontract 
scoorde paar Henk van der Laan het 
beste met 1up. In een ander spel 

gebeurde dat ook maar dan door 
paar Elly Degenaars.

Donderdag
Donderdag 19 januari werd de 
tweede ronde gespeeld van de
voorjaarscompetitie. Alle paren 
geconcentreerd bezig om de posities 
te behouden of te verbeteren. Hans 
Leeuwerik & Richard van Heese lukte 
dat in de A-lijn het beste met 56,94%, 
Hennie van der Reep & Corry Twaalf-
hoven en Jan Bronkhorst & Marika 
Romeijn volgden met 54,51%. Het 
zat toch allemaal weer dichtbij 
elkaar. In een schoppenspel pakte 
paar Tineke Schreurs de top met 
4schoppen en 2ups. In een ander 
spel maakte paar Truus Groot 
5schoppen met 1up, waar een ander 
paar zes bood maar 3down ging.
Een heel mooi spel met de hoogste 
bieding werd gespeeld en gemaakt 
door paar Henk Hiemstra, 7harten 
gedoubleerd. De overige paren zaten 
in 4harten met 3 ups. Paar Elisabeth 

van den Berg bood en maakte 6SA 
met 1up, tegen 6harten met 1up 
door andere paren. In een spel waar 
3harten het contract was in noord 
ging er uitneembod van 4klaveren
in west er zonder problemen door. 
Petje af voor paar Nan van den Berg.

B-lijn
In de B-lijn pakten Gerda van Duren 
& Tiny Zwebe met 62,92% de eerste 
plaats, met Wim en Trees Versteeg als 
goede tweede met 60,42% en Carla 
de Goede & Tineke Venhuizen de 
derde plaats met 58,75%. Paar Ben 
Gabriel pakte de overige paren 
die4schoppen speelden in met 3SA 
met2ups. In een spel boden alle 
paren 3SA, maar dat ging 2down
of werd zoals door paar Jan Broeck-
mans gemaakt met 2ups. Paar 
Versteeg toonde zijn vorm door 3SA 
met 2ups te spelen, terwijl de andere 
paren in 4harten met 1up terecht 
kwamen. Paar Tiny Zwebe scoorde 
een 4schoppencontract met 3ups. 
Het was een mooie top!
Tenslotte maakt paar Ben Gabriel een 
super 6SA, waar andere paren 3SA 
plus3 speelden.

Bridge-uitslagen BVM
complex en creatief

Uithoorn - Julian Altelaar is een 
13-jarig karttalent uit Uithoorn die 
afgelopen seizoen begonnen is
met competitief (huur)karten in het 
Nederlands Kampioenschap Huur-
karten (www.kartraces.nl). Omdat het 
in de loop van het jaar steeds beter
is gegaan willen we dit jaar naast
het NKH de stap maken naar het 
wedstrijdkarten. Het verschil in de 
kampioenschappen is dat een huur-
kartkampioenschap gereden wordt
in een kart die ‘normale mensen’
ook kunnen huren op de doorsnee 
zondagmiddag en een wedstrijdkart 
speciaal gemaakt is om te racen.
Dit zijn ook de kampioenschappen 
waarin Max Verstappen heeft 
gereden voordat hij bekend werd.  
Dit jaar zullen we het NXT Dutch GP 
seizoen (www.nxt-gp.nl) rijden i.s.m. 
met kartschool Texel/ Wouter Kuip 
die ons technisch zal ondersteunen 
maar Julian ook zal begeleiden/ 

coachen in dit eerste jaar wedstrijd-
karten. Naast het seizoen wedstrijd-
karten zal hij ook nog bijna het volle-
dige seizoen NKH rijden. Van 
wedstrijden rijden leer je het meest 
en het niveau in het huurkarten is 
behoorlijk hoog waardoor hem dat 
alleen maar zal helpen. 

Dertien jarig karttalent

Uithoorn - Vrijdag 20 januari 2023 
was er weer de 14-daagse klaverjas-
avond bij Legmeervogels. Het was 
wat minder druk als gewoonlijk. De 
weersomstandigheden zijn daarvan 
zeker de reden van. Maar diegene die 
wel naar het clubhuis van Legmeer-
vogels zijn gekomen hebben weer 
een heerlijke en gezellige klaverjas-
avond gehad onder leiding van Gerrit 
Vink met hulp van zijn zusje. Er zijn 
weer vier rondes gespeeld van elk 16 
giftjes. Met de grote pechvogelprijs is 
huiswaarts gekeerd Ron Boning met 
een puntentotaal van 5214 puntjes. 
De derde prijs is gewonnen door Ina 
Hoekstra met 6722 punten. Anneke 
Lebesque heeft de tweede prijs 
gewonnen met 6922 punten. De 
eerste prijs, voor de derde keer dit 
seizoen, is gegaan naar Johan Zelden-
thuis met 7532 punten.
De volgende klaverjasavond bij 

Legmeervogels is op vrijdag 3 
februari 2023. Aanvang 20.02 uur.

Voetbal
Legmeervogels moest afgelopen 
zaterdag de tweede competitie helft 
beginnen met een thuisduel tegen 
RVC’33. Helaas was er nog zoveel 
sneeuw op het eerste veld waardoor 
er echt niet kan worden gevoetbald. 
Nu zou je kunnen uitwijken naar een 
van de andere kunstgrasvelden? Maar 
ook op die velden waren onbespeel-
baar door onder andere ijsvorming 
en sneeuw. Dan moet er dus 
volgende week een start worden 
gemaakt met de tweede competitie 
helft. Legmeervogels speelt dan een 
uitwedstrijd tegen RCL. Het veld is te 
vinden aan De Bloemerd 2, 2353 BZ in 
Leiderdorp. RCL tegen Legmeer-
vogels begint om 14.30 uur en staat 
onder leiding van dhr. M.J.W. Blaak.

Legmeervogels kaart maar 
voetbalt niet
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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.

Dat is een goede vraag, want het 
blijkt dat veel inwoners, organisaties 
en bedrijven dat nog niet weten. Het 
is misschien ook niet in één goede 
volzin uit te leggen. Daarom hebben 
we een � yer gemaakt waarin we het 
in het kort proberen uit te leggen. Op 
de Nieuwjaarsmarkt hebben we onze 
� yer kunnen uitdelen en hierbij 
willen we graag de tekst van deze 
� yer met u als lezer delen. We hopen 
dat dit wat meer duidelijkheid geeft.

Gemeenschapskracht
Er is veel expertise, kennis en kunde 
binnen de lokale gemeenschap. IVI 
gelooft in die kracht van de gemeen-
schap en zet die graag in. Het streven 
van de Stichting Inwoners Voor Inwo-
ners is er om inwoners hiervan 
bewust te maken en binnen de 
gemeenschap samen de krachten te 
bundelen. Samen met ondernemers, 
organisaties, verenigingen, 
gemeente, provincie etc. kunnen 
inwoners met elkaar oplossingen 
vinden voor lokale zaken in De 
Ronde Venen. IVI is er van overtuigd 
dat gebruik van deze gemeenschaps-
kracht een preventieve uitwerking 
zal hebben, verbindt en uiteindelijk 
kostenbesparend zal zijn. Dit alles 
leidt tot een prettigere en inclusieve 
samenleving.

IVI informeert inwoners
- IVI is onafhankelijk en transparant 

en informeert de gemeenschap 
- IVI laat op de website zien wat er 

allemaal te doen en te beleven is in 
De Ronde Venen 

- IVI organiseert thema en dialoog 
bijeenkomsten

IVI verbindt inwoners
- IVI zorgt dat inwoners betrokken 

raken bij lokale omgeving 
- IVI zet klankbordgroepen in voor 

lokale vraagstukken
- IVI zorgt dat er netwerken komen
- IVI organiseert lokale pop-up festi-

vals om elkaar te ontmoeten

IVI geeft inwoners een podium
-  IVI geeft inwoners een stem d.m.v. 

peilingen, raadplegingen en 
dialoog bijeenkomsten

- IVI is de spreekbuis en het podium 
om de gemeenschap te bereiken

- IVI heeft een pagina in de lokale 
krant van en voor inwoners 

IVI is er voor de hele gemeenschap 
Stichting Inwoners Voor Inwoners is 
er niet alleen voor de inwoners maar 
voor de hele gemeenschap. De 

gemeenschap zijn niet alleen de 
inwoners, maar de gemeenschap 
bestaat uit zes verschillende 
groepen, die elk een eigen belang 
heeft. De groepen zijn de lokale over-
heid, de ondernemers, onderwijs & 
innovatie, vrijwilligers & maatschap-
pelijke organisaties, media & commu-
nicatie en uiteraard de inwoners. 

Voor alle 8 de kernen in De Ronde 
Venen. 
Hoewel elke kern zijn eigen identiteit 
heeft is IVI er voor alle kernen in De 
Ronde Venen. Voor IVI zijn de grotere 
kernen even belangrijk als de klei-
nere kernen 

Wat vindt u belangrijk?
Er zijn verschillende thema’s waar we 
als inwoners in geïnteresseerd zijn en 
die belangrijk zijn voor onze eigen 
leefomgeving. Over de volgende 
thema’s willen IVI graag met u 
meedenken en hopen we dat de 
gemeenschap samen initiatief neemt 
en meedoet.

Zelf meedoen?
Heeft u zelf een idee of wilt u een 
initiatief opstarten binnen deze 
thema’s zet u dan op de kaart en 
gebruik hiervoor IVI want Stichting 
Inwoners Voor Inwoners is niet allen 
voor de inwoners, maar is ook van de 
inwoners. Dus IVI is ook van u!

Doe mee!
Er is een verandering in de samenle-
ving gaande waar de (lokale)over-
heid verplicht is om inwoners meer 
te gaan betrekken. In ambtelijk taal 
noemen we dat inwonersparticipatie, 
maar IVI duidt dit liever als lokaal 
samenspel .
Sterke gemeenschappen helpen om 
voor ingewikkelde maatschappelijke 
vraagstukken oplossingen te vinden 
en het hoofd te bieden. Een hechte 
gemeenschap ontstaan niet vanzelf. 
Er is eigenaarschap nodig, zeggen-
schap en mogelijkheid om elkaar te 
ontmoeten. Dat is waar IVI zich sterk 
voor maakt. We zetten het belang 
van de sterke gemeenschap op de 
kaart én helpen met het scheppen 
van de voorwaarden die nodig zijn 
om sterke gemeenschappen te laten 
ontstaan en te bloeien. Voor de indi-
viduele inwoner en groepen is Stich-
ting Inwoners Voor Inwoners (IVI) de 
verbindende, neutrale en onafhanke-
lijke factor. 

Wilt u meedenken en/of meedoen 
om de gemeenschaps- kracht te 
versterken? Uw mening en kwali-
teiten doen er namelijk toe! Wordt 
gratis vriend(in) van IVI!
www.inwonersvoorinwoners.nl
info@inwonersvoorinwoners.nl

Tijdens een gesprek op de Nieuwjaarsmarkt waar wij als Stichting 
Inwoners Voor Inwoners (IVI) met een kraam aanwezig waren kregen wij 
de vraag “Waar staat IVI nu eigenlijk voor”. 

Waar staat IVI nu eigenlijk voor?
Stichting IVI informeert, verbindt en geeft een podium aan de inwoners van De Ronde Venen TIM’S STRAATPRAAT

Tim Oegema krijgt namens Stichting Inwoners Voor Inwoners een 
podium als columnist

IVI geeft podium aan inwoners
Door Tim Oegema

Een paar weken geleden tijdens 
het weghalen van wat vogelpoep 
op mijn auto sprak een man mij 
aan. Het gesprek ging in eerste 
instantie over vogelpoep en al snel 
raakten we aan de praat over van 
alles en nog wat. Dit spontane 
gesprek op straat in Mijdrecht 
heeft er uiteindelijk toe geleid dat deze ietwat excentrieke inwoner en 
kunstenaar van De Ronde Venen vanaf 2023 periodiek een column gaat 
schrijven in deze krant namens Stichting Inwoners Voor Inwoners (IVI). 
Het zijn verhalen die Tim in De Ronde Venen ophaalt op straat. Zijn naam 
is Tim Oegema. Hij is inwoner van De Ronde venen, maar bovendien een 
bijzonder mens met een mooi verhaal. In overleg met de Nieuwe Meer-
bode krijgt Tim een podium om zijn verhalen te vertellen als columnist. 
Wij hopen dat u de columns van Tim met interesse zal gaan lezen.

Stichting Inwoners Voor Inwoners (IVI) 
is overdonderd door het aantal 
aanmeldingen die zijn binnenge-
komen voor 400 regentonnen die 
beschikbaar zijn gesteld voor de inwo-
ners van De Ronde Venen. Door 
gemeenschapskracht is het mogelijk 
gemaakt dat er door IVI in totaal 400 
regentonnen met standaard en 
aansluiting aangeschaft konden 
worden. Deze regentonnen zijn 
aangeboden aan de inwoners voor 
slechts €10,-. Al na een week waren er 
meer dan 1500 aanmeldingen en was 
al snel het op=op principe van toepas-
sing en is de inschrijving stopgezet. Er 

zal nu geloot moeten worden onder 
de aangemelde personen wie er een 
regenton kan aanscha� en voor een 
tientje. Voor de overige inwoners die 
helaas teleurgesteld moeten worden 
wil IVI gaan kijken of er � nanciële 
middelen (subsidie en sponsoring) 
binnengehaald kan worden om nog 
meer regentonnen aan te kunnen 
scha� en om zodoende nog meer 
inwoners een regenton te kunnen 
aanbieden. Kunt u IVI hierbij helpen 
en/of heeft u een goed idee om dit 
voor elkaar te krijgen? Laat het IVI 
weten en stuur een e-mail naar: 
info@inwonersvoorinwoners.nl 

Financiers en sponsors gezocht voor vervolgactie 
‘een tientje voor een (regen)ton’

IVI wil meer regentonnen voor 
inwoners in De Ronde Venen

informeert, 
verbindt 

en geeft een 
podium 

aan de inwoners 
van 

De Ronde Venen






