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De ombouw van aardgas naar waterstof:

Voor het eerst in de 
praktijk in Uithoorn

Het project is uniek in Nederland, 
maar ook internationaal een no-
vum. Het is de bedoeling dat de 
panden dit najaar met waterstof 
verwarmd worden, wanneer de 
huizen niet meer bewoond zijn. 

Als gevolg van de Parijs klimaataf-
spraken willen we in Nederland in 
2050 onze huizen niet meer met 
aardgas verwarmen. Een van de 
alternatieven voor aardgas is wa-
terstof. Maar er komt een hoop 
kijken bij de overgang van aard-
gas naar waterstof: de verbindin-
gen van de leidingen, de invoer 
van het gas en natuurlijk het om-
zetten van waterstof in warmte 
door cv-ketels. “Zo’n ombouw is 
nu nog nieuw en onbekend en 
zeker geen druk op de knop”, al-
dus Marc van der Linden, CEO van 
Stedin. “Het is van essentieel be-
lang dat we dit onderzoek uitvoe-
ren in een zo realistisch mogelij-

ke omgeving van bestaande wo-
ningbouw”. 

Geschikt maken
Stedin doet al jaren samen met 
technisch adviesbedrijf DNV GL 
praktijkonderzoek naar de moge-
lijkheden om het gasnet geschikt 
te maken voor gebruik van wa-
terstof. Johan Knijp, Country Ma-
nager, Netherlands, van DNV GL: 
“We gaan in Uithoorn eerst het 
bestaande gasnetwerk uitvoe-
rig testen op mogelijke lekkages. 
Zodra de gasleidingen helemaal 
veilig zijn, plaatst een erkend in-
stallateur een waterstof cv-ketel 
in de woning. Dan gaan we één 
a twee weken de panden ver-
warmen met 100% waterstof in 
plaats van aardgas”. De proef is in 
woningen van woningcorporatie 
Eigen Haard. “Wij geloven in een 
duurzame toekomst en willen on-
ze woningen CO2 neutraal ma-

ken. Daarom doen we mee aan 
dit innovatieve onderzoek’’ zegt 
Bert Halm, bestuursvoorzitter Ei-
gen Haard. Wethouder Hans Bou-
ma is trots dat dit project plaats-
vindt in de gemeente Uithoorn: 
“Uithoorn wil als gemeente haar 
bijdrage leveren aan de klimaat-
doelen. Dit past bij onze duur-
zaamheidsagenda en daarom 
past dit project goed binnen on-
ze gemeente”. Het project van 
aardgas naar waterstof wordt uit-
gevoerd aan de hand van strenge 
veiligheidseisen, in afstemming 
met de lokale brandweer en on-
der toezicht van het bevoegd ge-
zag waaronder de Veiligheidsre-
gio. De werkzaamheden worden 
pas opgestart wanneer alle wo-
ningen leeg staan. Andere be-
trokken partijen zijn installatie-
bedrijf Feenstra (voert werkzaam-
heden uit aan de binnenhuisin-
stallatie) en waterstof-cv-leve-
ranciers Ne� t Bosch en Remeha 
(zij leveren beide een waterstof 
cv-ketel). Meer informatie over 
dit en andere waterstofprojec-
ten van Stedin, zoals een uitleg-
video van dit project, vind je op: 
www.stedin.net/waterstof.

Uithoorn - Stedin gaat in samenwerking met energie consultant 
DNV GL, woningbouwcorporatie Eigen Haard en de gemeente 
Uithoorn een woonblok van veertien woningen tijdelijk gereed 
maken voor verwarming op waterstof. Met dit project wordt erva-
ring opgedaan met de ombouw van aardgas naar waterstof voor 
het verwarmen van woningen. 
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KORT NIEUWS:

Niet springen 
van (bus)brug

Uithoorn – De politie in Uithoorn 
roept jongeren op om vooral niet 
van bruggen in de Amstel sprin-
gen. Het lijkt onschuldig, maar de 
vermelding dat er geen personen 
op de busbrug mogen komen, 
staat er niet voor niets. De brug-
wachter heeft al diverse malen op 
de noodknop moeten drukken, 
omdat jongeren op deze brug 
staan of op de steiger hangen. De 
politie zegt te begrijpen dat het 
leuk is om van de brug te sprin-
gen, maar het is gevaarlijk. Van-
af de brug is niet te zien of er iets 
in het water ligt. Als er een win-
kelwagen of een � ets ligt, kunnen 
de springers gewond raken of 
vast te komen te zitten onder wa-
ter. De politie tot slot in haar op-
roep: “Doe het niet. Het mag niet 
en het kan levensgevaarlijk zijn!”
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Mijdrecht: Algemene bezorgers
Uithoorn: Omgeving Batterij en Geometrielaan 
 (280 kranten)

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

0297
567 863
www.ekz.nl

WELKOM

0297
567 863
www.ekz.nl

WELKOM

info@vderwilt.nl
www.vderwilt.nl
Tel. 0297-284295

Wij staan 
voor u 

klaar bij 
storingen!

Intratuin Ter Aar ∙ www.intratuin.nl/teraar

ZWEMBADEN EN ACCESSOIRES
ZIJN NOG VOLOP LEVERBAAR!

De Ronde Venen tekent 
voor sneller en beter 
inburgeren
De Ronde Venen - 16 Utrechtse 
gemeenten, waaronder gemeen-
te De Ronde Venen, gaan nau-
wer samenwerken bij de opvang 
en begeleiding van statushou-
ders. Zodat statushouders snel-
ler de taal leren, een opleiding 
volgen en meer kans maken op 
de arbeidsmarkt. Op woensdag 
17 juni ondertekende wethou-
der Rein Kroon, namens gemeen-
te De Ronde Venen de vernieuw-
de bestuursovereenkomst Asiel 
& Integratie. In de overeenkomst 
staan afspraken over de inkoop 
van taaltrajecten en het voort-
zetten van de succesvolle regio-
nale aanpak ‘de doorgaande lijn’. 
Daarmee breiden de gemeenten 
de bestaande samenwerking uit. 
Aanleiding is de nieuwe inburge-
ringswet, die ingaat op 1 juli 2021.

Inburgering samen inkopen
Per 1 juli 2021 zijn gemeenten 
weer verantwoordelijk voor de 

inburgering. Nieuwkomers krij-
gen een passend aanbod en zul-
len onder regie van de gemeen-
te een inburgeringstraject volgen. 
De U16 gemeenten willen samen 
taalonderwijs en arbeidsmarktori-
entatie voor inburgeraars gaan in-
kopen. Zo kunnen inburgeraars 
van kwalitatief goed taalonder-
wijs gebruik maken in de regio 
Utrecht en maken mala� de taal-
scholen geen kans meer. Inburge-
raars kunnen bovendien op pas-
send niveau en op meerdere mo-
menten in het jaar met werk-taal-
trajecten starten. Ook is de door-
stroming naar regulier middel-
baar en hoger onderwijs verbe-
terd. Deze brede aanpak helpt de 
inburgeraar met sneller en beter 
de taal te leren, een opleiding te 
volgen en betaald werk te vinden. 
In het najaar volgt een inkoop-
convenant met afspraken tussen 
de gemeenten die meedoen met 
de inkoop.

Hond gewond bij aanrijding
Mijdrecht – Maandagavond 
heeft op de Kerkvaartbrug in 
Mijdrecht een aanrijding. Plaats-
gevonden tussen een personen-
auto en een hond. De hond raak-
te hierbij gewond en is met de 
dierenambulance afgevoerd naar 

een dierenarts. Volgens oogge-
tuigen stak de loslopende hond 
plotseling over en kon de be-
stuurder van de personenauto 
het dier niet meer ontwijken. De 
auto liep aanzienlijke schade op. 
Foto: J.WAC

Mijdrecht – In de nacht van dins-
dag op woensdag ( vorige week) 

werd rond de klok van 01.00 uur 
ontdekt dat er op de parkeer-

plaats bij de Nobel, een auto in 
de brand stond. De gealarmeer-
de brandweer had moeite om 
de brand onder controle te krij-
gen en konden niet voorkomen 

dat ook andere auto’s brandscha-
de opliepen. De benzineleiding 
van de auto lekte waardoor de 
brandstof direct in brand vloog. 
Na ruim een half uur was het 

vuur geblust. Er liepen drie auto’s 
schade op. De politie gaat uit van 
brandstichting. Ruim een week 
geleden werd in Mijdrecht ook al 
een auto in de brand gestoken.

Auto pyromaan in Mijdrecht?

VOOR HET 
GEMEENTENIEUWS 

ZIE PAGINA 10
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Regio - Na een extra lange win-
terslaap vanwege de Corona-dip 
zijn de forten sinds 1 juni einde-
lijk weer open! Om dit heuglijke 
feit kracht bij te zetten, start Li-
niebreed deze week een nieuwe 
campagne: Dit is de plek!  
Een bezoekje aan een fort is een 
ideaal all-in dagje uit vol avon-
tuur. Corona-proof en met weid-
se terrassen zijn forten gewel-
dige plekken om veilig samen 
te komen. Ga je voor een stevi-
ge wandeling of liever een span-
nende middag voor het hele ge-
zin? Ieder fort is uniek, veel loca-
ties hebben het allemaal. Versla-
vende ontdekkingen midden in 
de natuur waar je de hele zomer 
zoet mee kan zijn. Kijk voor een 
fort, bunker of kasteel bij jou in 
de buurt op forten.nl. 

Toen en Nu
De forten van de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie en Stelling van 
Amsterdam hebben ons eeuwen-
lang beschermd. Door de Krin-
genwet van 1853, zijn de meeste 
forten omringd door groen. Na-
tuurliefhebbers weten er al lan-
ger hun weg naartoe te vinden. 
Er zijn talloze linieroutes uitgezet 
voor �etsers en wandelaars, langs 
kanalen en dijkjes, sluizen en mo-
numenten. Afwisselend en auto-
luw. Uitpu�en kan op het terras 
van bijvoorbeeld Fort Vuren, Fort 
de Batterijen, Fort Zuid of Fort Ui-
termeer. Pak onderweg een pont-

je en doe een vestingstad aan, 
bijv. vesting Nieuwpoort met een 
pop-up pannenkoekenrestaurant 
in het Arsenaal. Dit is Nederlands 
op z’n mooist. 

Familieforten
Na al dat binnen zitten staan ze 
te springen om actie, de kids. Op 
veel forten liggen speurtochten 
klaar en kunnen kinderen naar 
hartenlust spelen. Stap in de lift 
van het GeoFort en duik het cen-
trum van de aarde in. Waan je 
een prinses in het Muiderslot. Ga 
op expeditie op Fort Pannerden. 
Spectaculair is een bezoekje aan 
Forteiland Pampus of Forteiland 
IJmuiden. Maak het af met een 
overnachting op de zomercam-
ping van Fort bij Abcoude, Fort 
aan de Klop, Fort Everdingen of 
Fort Bakkerskil. 

Cultuur in Fortenland
Liefhebbers van cultuur en histo-
rie kunnen ook in Nederland hun 
erfgoedhart ophalen. Al wande-
lend of �etsend leer je meer over 
de geschiedenis van de bijzonde-
re plekken die je bezoekt. Moder-
ne bezoekerscentra loodsen je 
zo de strijd van weleer in. Bij o.a. 
Fort bij Spijkerboor, Fort Vechten 
en Fort Honswijk zijn weer rond-
leidingen met gids te boeken. 

Veiligheid
Afgelopen week zijn ruim 60 des-
infectiezuilen geleverd aan de 
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DOKTERSDIENSTEN
De Ronde Venen: Alle diensten 
van de huisartsen worden gedaan 
vanuit Huisartsenpost Leidse Rijn, 
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het 
weekend en voor werkdagen van 
17.00-08.00 uur

Uithoorn: Spoedgevallen overdag 
via eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht, 
0297-285163. Open: ma. t/m vr. 
8.00-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.

Apotheek Mijdrecht
Ho�and 48 Mijdrecht, 
0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis, 
0297-303903. Open: ma. t/m vr. 
8.00-17.30 u.

Wilnis-Dorp Medisch Centrum
Dorpsstraat 65 Wilnis,
0297-441044. Open : ma. t/m vr. 
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.

Zuiderwaard Medisch Centrum
Plevierenlaan 23 Vinkeveen
0297-441144. Open : ma. t/m vr. 
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.

Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57 Vinkeveen, 
0297-262033. Open: ma. t/m vr. 
8.30-17.30 u; 

Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583. 
Open: 22.00-08.00 u.

Benu Apotheek Zijdelwaard
Zijdelwaardplein 81 Uithoorn, 
0297-562851. Open: ma. t/m vr. 
08.30-18.00 u., za. 9.00-16.00 u.

Apotheek Boogaard 
Amstelplein 27 Uithoorn,  
0297-566886. Open: ma. t/m vr. 
08.00-18.00 u., za. 10.00-13.00 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:
Dienstapotheek Amstelland
Spoedpost Amstelland Ziekenhuis 
Amstelveen. Open: ma. t/m 
vr. 17.30-23.00 u., za., zo. en 
feestdagen 8.30-23.00 u.

Nachtapotheek OLVG West
Jan Tooropstraat 164 Amsterdam, 
020-5108826. Open: na 23.00 u.

ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen 
‘De Ronde Venen’. 7 dagen 
per week, 24 uur per dag 
mobiel bereikbaar voor 
bevallingen en spoedgevallen 
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl

STICHTING THUIS STERVEN 
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, 06-51451130.

MANTELZORGSPREEKUUR
Elke do. tussen 08.30-16.00 u. kan 
iedere mantelzorger haar vragen 
stellen bij Mantelzorg & Meer. 
Tel. 020 333 53 53, 
info@mantelzorgenmeer.nl,
www.mantelzorgenmeer.nl

TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk 
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, 
0297-293939.

Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen, 
0297-263758, www.dkavv.nl. 

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK 
Uithoorn, tel. 0297-565989

Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562 
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG

Praktijk voor psychologische 
hulpverlening  
Vijzelmolen 25 Mijdrecht 
H. Rapp-Jonkers,  06-15599435

Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69 Vinkeveen. Bezoekadres: 
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl

De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, 
Integraal Therapeut 
0297-267960, www.destroom.info

ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Ho�, 06-51994830
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl

STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachto�erhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie 0900-8844.
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“Dit is dé plek”: 
De forten zijn weer open!

Kom genieten van de Botshol
Regio - In de Botshol kan je nog 
genieten van de stilte. Hoewel 
stilte? Het geruis dat de wind 
maakt in de bijna eindeloze riet-
kragen. Het gekwetter van een-
den het gezang van de rietzanger, 
de sprinkhaanzanger en de bos-
pieper. Het gekwaak van eenden 
en ganzen en het zachte geplas 
van je roeispanen. Het lijkt bijna 
wel een symfonie. Natuurgidsen 
van IVN de Ronde Venen en Uit-
hoorn nemen je graag mee om 
je dit gebied te laten beleven. De 
Botshol is voor een deel oud laag-
veen moeras en voor een deel 
open plassen. Het gebied ziet er 
uit zoals de hele Ronde Venen er 
een paar honderd jaar geleden 
uit zag. De IVN natuurgidsen zul-
len ook vertellen hoe het gebied 
zo is geworden. Het is nu een heel 
gevarieerd gebied met smalle 
slootjes, petgaten, moerasbos en 
open plassen. Het avontuur start 
bij Botenverhuur Verweij. Daar 
kun je de komende weken onder 
begeleiding van een ervaren IVN 
natuurgids op zondagochtend, 
zaterdagochtend en woensdag-
avond mee met een roeitocht. De 

natuurgidsen laten je de mooi-
ste plekjes zien en vertellen hon-
derduit over de vogels, water-
planten, libellen, de orchideeën, 
de vogels, de ringslangen en de 
vissen die je ziet. De IVN natuur-
gidsen kunnen natuurlijk geen 
garantie geven dat je de lepelaar 
of de buizerd kunt zien vliegen, 
of dat je een ringslang ziet maar 
we weten zeker waar de zeldza-
me planten zoals rietorchis, ga-

ligaan en zonnedauw staan. De 
excursie kost maar € 5,- per per-
soon en als je IVN lid bent € 4,-. In 
verband met de beschikbaarheid 
van de gidsen vragen ze je om je-
zelf van te voren op te geven. Dit 
kan via botshol@ivn-drvu.nl lie-
ver persoonlijk contact bel ge-
rust: 06-40229319 Coen Vulper-
horst, 06-52004564 Michel Le-
ijen of 06-51162629 Rob Idema. 
IVN houd zich tijdens de excur-
sies aan de RIVM en Gemeentelij-
ke richtlijnen. Bij aankomst vertel-
len zij u er meer over.

de besluitvorming omtrent de 
nominatie is uitgesteld door CO-
VID-19, zullen de twee linies naar 
verwachting in 2021 één groot 
Werelderfgoed vormen.

opengestelde forten van de Nieu-
we Hollandse Waterlinie en de 
Stelling van Amsterdam. Initia-
tiefnemer van de zuilen is Stich-
ting Liniebreed Ondernemen, dat 
zich op ondernemende wijze in-
zet voor het behoud van waterli-
nie- en fortenerfgoed. Directeur 
Juke van Niekerk: “We zijn heel 
blij dat de betre�ende Linie-pro-
vincies hebben ingestemd om 
-vanwege Corona-, budgetten 
anders aan te wenden en onder-
nemers te helpen om “Corona-
proof” te worden.” De desinfectie-
zuilen helpen ondernemers niet 
alleen om de hygiëneregels in 
acht te nemen, ze markeren ook 
nog eens de waterlinie waar het 
fort toe behoort.  

Voorpret
Kom niet voor verrassingen te 
staan: 
•      
•         

je wil ontdekken 
•    -

len van toepassingen zijn 
•         

rondleiding? Waarschijnlijk is 
reserveren nodig 

Nederland telt 10 waterlinies; ver-
dedigingslinies bestaande uit for-
ten en bunkers met een ingeni-
eus systeem van dijken en slui-
zen. Eén daarvan “De Stelling van 
Amsterdam” is sinds 1996 UNES-
CO Werelderfgoed. En een an-
dere grote waterlinie “de Nieu-
we Hollandse Waterlinie” is geno-
mineerd voor de status van We-
relderfgoed als uitbreiding op die 
Stelling van Amsterdam. Omdat 
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Vermist
•	 1609217,	20-6-2020,	kat,	JLo,	poes,	burmees,	bruin/beige	ge-

mêleerd	met	een	donkerbruin	masker,	en	donkerbruin	op	de	
bles,	en	oren.	jlo	heeft	twee	verschillende	kleuren	ogen.	(am-
ber	en	groen).	Quamarijn,	Mijdrecht.

•	 1608471,	10-6-2020,	kat,	Ollie,	kater,	gecastreerd,	kruising	mai-
ne	 coon,	 cypers	 rood	met	 beige	 onder	 de	 neus,	 op	 de	 kin,	
kaaklijn,	en	bef,	duidelijke	rode	ringen	in	de	staart.	Gein	Noord,	
Abcoude.

Meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen
Tel: 088-0064673
rondevenen@amivedi.com
facebook.com/Amivedi-MijdrechtRonde-Venen
www.amivedi.nl

Stichting Amivedi is een vrijwilligers organisatie die zich inzet 
voor vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. Dit door 
middel van de kosteloze registratie van deze dieren. We zijn 
het landelijk meldpunt voor huisdier eigenaren. Onze enthou-
siaste vrijwilligers werken nauw samen met politie, dierenart-
sen, dierenambulances en dierenasielen, wat er voor zorgt dat 
vele huisdieren weer thuiskomen! Voor registratie, vragen en/
of andere zaken binnen uw regio, kunt u telefonisch contact 
opnemen met het meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen, of met 
het centraal meldpunt van Amivedi 0900-2648334.Diploma uitreiking 

SeT Academie
Mijdrecht - Woensdag 17 juni 
was het zover, de allereerste di-
ploma uitreiking van de SeT Aca-
demie in Mijdrecht.
In september en oktober j.l. zijn 
de eerste  2 groepen studenten, 
veelal 50+ers, gestart met de 
zorgopleiding niveau 2 Helpende 
plus en alle leerlingen hebben de 
examens in juni met een positief 
resultaat afgesloten.

Een hele prestatie ook voor de 
docenten want door de Corona-
maatregelen  moest er � ink ge-
improviseerd  worden om de les-
sen, examens en praktijkexamens 
door te laten gaan. En woensdag 
was het dan zover en konden al-
le studenten hun landelijk erken-
de diploma, tijdens een feestelij-
ke bijeenkomst in ontvangst ne-
men!

Atalante en Veenland 
zijn op zoek naar jou!!

bereidingen voor het komende 
seizoen. Helaas loopt het leden-
aantal bij beide verenigingen iets 
terug en om die reden doen we 
deze oproep. We bieden volleybal 
voor alle leeftijden en op diverse 
niveaus. Atalante heeft een ster-
ke jeugdafdeling. Vanaf 6 jaar kun 
je al bij de mini’s terecht, waarbij 
met aangepaste spelvormen het 
volleyballen wordt aangeleerd. 
Ieder seizoen zijn er voor deze 
categorie een aantal toernooi-
en waaraan ook onze mini’s mee-
doen. Atalante heeft verder twee 
aspiranten teams (12 tot 18 jaar). 
Deze spelen net als de senioren 
een volledige competitie. Vanaf 
18 jaar speel je bij de senioren. 

Senioren
Beide verenigingen hebben voor 
de senioren een breed aanbod 
waardoor voor iedereen het spel-
plezier is gegarandeerd. Veenland 

heeft twee heren teams. Atalante 
heeft vier dames- en drie heren-
teams. Er wordt gespeeld in de 
1ste, 2de en 3de klasse. Naast het 
volgen van de wekelijkse training 
en het streven naar een sportie-
ve prestatie in de competitie is 
het ook ontzettend leuk om lid te 
zijn van een vereniging. Zowel de 
wedstrijd- als de trainingsavon-
den zijn vaak erg gezellig. Als je 
toch geen competitieverplichtin-
gen wilt, bieden beide verenigin-
gen ook de mogelijkheid om uit-
sluitend te trainen. Dat kan bij 
uitstek bij één van de recreanten-
groepen. 

Direct
Lijkt het je leuk om in vereni-
gingsverband te sporten, heeft 
volleybal daarbij je voorkeur en 
zoek je bovendien aansluiting bij 
een gezellige vereniging met veel 
extra activiteiten, dan ben je bij 

Bij OBS De Eendracht kun je 
de mooiste boeken vinden!
Mijdrecht - Zwerfboeken zijn van 
alle kinderen! Je neemt het boek 
mee naar huis en als je het uit 
hebt, laat je het weer verder zwer-
ven. Je vindt ze in een wachtka-
mer, op de kinderboerderij, in de 
trein, of in het Kinderzwerfboek-
Station van OBS De Eendracht. 
Een grote boekenkast met voor 
alle leeftijden van groep 1 t/m 8 
de prachtigste boeken van be-
kende en heel populaire schrij-
vers. Je herkent zwerfboeken aan 
de sticker op de kaft. Op die stic-
ker staat: Neem me mee! Je mag 
het gratis mee naar huis nemen 
en lezen. Als je het uit hebt, laat 
het dan weer zwerven. Dan kan 
een ander kind het ook lezen. Op 

de binnenkant van de kaft zit ook 
een sticker. Op deze sticker staat 
vaak een zwerfcode… Met die co-
de kun je de zwerftocht van het 
boek volgen. Steeds als deze co-
de ingevuld wordt op deze web-
site, krijg je een mailtje en weet je 
waar het boek is. Wist je dat som-
mige boeken zijn gaan zwerven 
in Utrecht en nu al in Leeuwarden 
zijn? Heb je zelf een mooi boek 
dat je in deze boekenkast wil 
plaatsen kom het dan graag bren-
gen! Kies een mooi boek uit en 
dan helpen de leerkrachten van 
OBS De Eendracht je graag bij het 
ruilen. Jouw boek krijgt dan ook 
de ‘neem mij mee stickers’ en mag 
ook uit zwerven gaan!

Gemeente De Ronde Venen
Bedankt scholen en 
kinderopvang
Regio - De Ronde Venen - Leer-
lingen van basisscholen en kin-
deropvang, maar ook middelba-
re scholieren kunnen weer naar 
school. Dat verdient aandacht en 
een kleine attentie. Gemeente De 
Ronde Venen trakteert om de le-
raren en pedagogisch medewer-
kers te bedanken voor hun inzet 
in deze bijzondere tijd. Wethou-
der Kiki Hagen overhandigt per-
soonlijk een kleine attentie aan 
Diana Vredenbregt, eigenaresse 
van kinderopvang De Stal in Wa-
verveen.

Flexibel en creatief
“Met dit gebaar wil ik dank en 
waardering uitspreken voor de 
leraren en pedagogisch mede-
werkers in onze gemeente. Het 
was een vergaand besluit om 
twaalf weken geleden de scholen 
en kinderopvang te sluiten. Dit 
had grote impact op onze kinde-
ren en de gezinnen waarin zij le-
ven. Wat een � exibiliteit en cre-
ativiteit toonden de scholen en 
kinderopvang weer! De scholen 
en kinderopvang kregen te ma-
ken met constant veranderende 
maatregelen en veiligheidsrisi-
co’s. Zij zijn samen met de ouders 
erin geslaagd om het onderwijs 
en de opvang staande te houden 
voor onze kinderen. Daar mogen 
we als samenleving ontzettend 
dankbaar voor zijn.” Zo laat wet-
houder Kiki Hagen weten.

Samenwerking 
Wethouder Kiki Hagen vervolgt: 

“Op de inzet van de leraren en 
pedagogisch medewerkers werd 
ook een beroep gedaan om 
noodopvang samen goed te re-
gelen. Deze opvang was bedoeld 
voor kinderen van ouders met 
cruciale beroepen en voor kinde-
ren voor wie de school of opvang 
een veilige haven is. 
In onze gemeente kwam de-
ze noodopgang door goede sa-
menwerking prima tot stand. Me-
de daardoor kon het belangrij-
ke werk van ouders met cruciale 
beroepen in deze bijzondere tijd 
blijven doorgaan. Er is, met hulp 
van gastouders en de kinderop-
vang, zelfs een 24-uursnoodop-
vang beschikbaar gesteld en dat 
voor 7 dagen in de week.”

Thuisleren 
Gemeente De Ronde Venen heeft 
voor het faciliteren van het on-
derwijs aan kinderen een goed 
netwerk. Zo zorgde het jongeren-
werk van Tympaan-De Baat voor 
het uitbreiden van huiswerkbe-
geleiding door vrijwilligers op te 
roepen en in te schakelen. 
Een huiswerkmaatje hielp van-
achter de laptop of door te video-
bellen de scholieren met de les-
stof. Daarnaast is op bedrijven 
een beroep gedaan om bruikba-
re laptops te schenken en het ICT-
bedrijf Feka was bereid deze lap-
tops startklaar te maken. 
Met deze inzet is ontzettend hard 
gewerkt om onze kinderen zo 
goed mogelijk digitaal bij de les 
te houden.

ons aan het juiste adres. Wellicht 
kun je al direct ingedeeld worden 
in één van de competitiespelen-
de teams. Voor meer informatie 
of om je direct al aan te melden 
kun je voor Veenland in Wilnis 
mailen naar volleybal@veenland.
nl of bellen met 06-46047130. 

Mocht je interesse gewekt zijn 
voor Atalante in Vinkeveen dan 
kan je mailen naar tc@vv-atalan-
te.nl of bellen met 06-15469639. 
Beide verenigingen geven de ge-
legenheid om een paar keer vrij-
blijvend mee te trainen op je ei-
gen niveau.

De Ronde Venen - De afgelopen 
maanden viel ook de volleybal-
competitie stil en kon er boven-
dien niet meer worden getraind. 
We verwachten dat we het ko-

mende seizoen weer gewoon het 
veld op kunnen. De jeugd is al be-
gonnen op de beachvelden in 
Vinkeveen en beide verenigingen 
zijn vol aan de slag met de voor-

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN:  0251-674433EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

 

OP ZOEK NAAR WIJ ZOEKEN NOG
BEZORGERS
VANAF    BEN JE AL VAN HARTE WELKOM! 

ZEER GOEDE VERDIENSTEN

VAKANTIEWERK?

13 JAAR
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Tas voor jonge mantelzorgers
Uithoorn - Afgelopen week ont-
vingen jonge mantelzorgers die 
ingeschreven staan bij Mantelzorg 
& Meer een tas met informatie, 
een spel en een cadeaubon. De 
jonge mantelzorgers uit Aalsmeer, 
Amstelveen, Haarlemmermeer, 
Ouder-Amstel en Uithoorn rea-
geerden verrast op de tas met in-
houd, die aan de deur werd be-
zorgd door een van de medewer-
kers van Mantelzorg & Meer. Naast 
de wegwijzer van Mantelzorg-
NL, vond de jonge zorger het spel 
Bordjevol, Huppla-kaarten, een 
kaart van minister Hugo de Jonge, 
informatie van Mantelzorg & Meer 
en een cadeaubon. 

Niet gewoon
Een moeder reageerde per mail 
en haar reactie maakt duide-
lijk waarom aandacht voor deze 
groep zo belangrijk is. “Dit raakte 
me echt! Ik lag te rusten met onze 
jongste zoon. De oudste was met 
mijn man � etsen om hun hoofd 
te legen en even tijd samen te 
hebben zonder zorg.    Komen ze 
thuis, vindt de oudste de kaart 
in de bus en de tas aan de deur. 
Zo waardevol dat aan deze groep 
gedacht wordt. Onze zoon is 19 
en al jaren mantelzorger voor mij. 
Maar heeft ook chronisch ziek 
broertje. Best heftig, zeker in deze 
tijd waardoor hij behalve mantel-
zorger is, ook beperkt leeft omdat 
hij extra goed op moet passen 
om zijn moeder en broertje niet 
te besmetten. En daardoor toch 
minder kan dan leeftijdgenoten. 
Daarom extra dank voor dit bij-
zondere gebaar.  En ook goed dat 
hij toch weer ziet; het is niet ge-
woon wat hij allemaal doet, ter-
wijl hij dat zelf vaak zo wel ziet.”

Campagne Deel je zorg 
Zorgen voor een familielid, in 
combinatie met school, vrien-
den en hobby’s is best pittig, 
helemaal in deze tijd. De bood-
schap van de landelijke campag-
ne luidt dan ook; deel je zorg! Op 
school, met vrienden of fami-
lie, een lokale mantelzorgonder-
steuner zoals Mantelzorg & Meer 
of met een mantelzorgcoach van 
de Mantelzorglijn. Want delen 
helpt. 

Weer veel hockey en 
gezelligheid op Qui Vive
De Kwakel - Ook afgelopen zater-
dag zijn er naar aanleiding van de 
Qui Vive veiling weer verschillende 
trainingen en clinics gehouden. Zo 
gaf Linze Andringa (strafcorners-
pecialist uit Heren 1) weer 2 super 
leerzame strafcorner sleeptrainin-
gen. Eerst waren Jesse en Bas uit 
jongens D1 aan de beurt, daarna 
waren 3 deelnemers via Chiel Jan 
aan de beurt, waaronder Jessie uit 
meisjes C2. Ondertussen hadden 
jongens C1 en daarna jongens 8E1 
een superleuke, anderhalf uur du-
rende clinic van Wouter Otto en 
Pieter Bas Kolenberg. Ook bij de-
ze clinics werd er weer ontzettend 

veel geleerd en stonden de man-
nen enthousiast op het veld. De 
allerjongste jeugd, de Stokstaart-
jes (4-6 jaar), was vandaag ook 
weer van de partij voor hun laatste 
training van dit seizoen. Het weer 
deed lekker mee en er werd weer 
volop genoten.

Veel dank
De organisatie wil nogmaals ie-
dereen ontzettend bedanken voor 
de clinics/trainingen die zij heb-
ben aangeboden voor de QV vei-
ling. Daarnaast ook enorm veel 
dank aan Mark Holst voor alle trai-
ningen die hij (met zijn jeugdtrai-

“Een lange nacht in het Rechthuis” ook op

 Volgende week is het zover! Dan kunnen jullie allemaal zien wie de elf  raadsels over 
Uihoorn en De Kwakel op heeft weten te lossen! En 
die persoon mag dan (samen met iemand naar keuze) 
een lange nacht slapen in het Rechthuis! 

Ik had jullie ook gevraagd hoe de gemeente Uithoorn 
er in de toekomst uit zal zien. En kijk nou eens! Jannes 
en Rosie hebben ook meegedaan!

De kinderen die mij iets geschreven hebben over de toekomst van de gemeente Uithoorn, 
krijgen binnenkort het extra hoofdstuk bij het boek “Een lange nacht in Het Rechthuis” opge-
stuurd! Dank jullie wel voor het meedoen!

De kinderen die mij iets geschreven hebben over de toekomst van de gemeente Uithoorn, 
krijgen binnenkort het extra hoofdstuk bij het boek “Een lange nacht in Het Rechthuis” opge-
stuurd! Dank jullie wel voor het meedoen!

ners) aan de stokstaartjes heeft 
gegeven. Helaas was dit Mark zijn 
laatste seizoen, dus ze zijn op zoek 
naar een nieuwe Stokstaartjes-trai-
ner die zin heeft om de allerklein-
sten van Qui Vive kennis te laten 
maken met hockey. En uiteraard 
willen ze ook de jeugdtrainers be-
danken die, naast Mark, de stok-
staartjes hebben laten inzien wat 
voor leuk spelletje hockey is. Mo-
menteel zitten ze in de laatste trai-
ningsweek van dit hockeyseizoen. 
Tijdens de zomervakantie kan er 
via de hockeykampen van Kids-
power nog lekker worden gehoc-
keyd op Qui VIve en na de zomer-
vakantie starten ze weer met trai-
nen. Proe� essen kunnen dan uiter-
aard ook weer aangevraagd wor-
den. Stuur voor de mogelijkheden 
even een mailtje naar: proe� es@
quivive.nl

Hulp of informatie
Zorg jij in je naaste omgeving 
voor iemand met een chronische 
ziekte, een depressie, een versla-
ving of een beperking? Heb je 
een vraag over jouw situatie of 
zoek je hulp? Of wil je gewoon 
even tegen iemand aanpraten? 
Bel met Mantelzorg & Meer 020 
5127250 of mail info@mantelzor-
genmeer.nl. Je kunt ook bellen 
met een mantelzorgcoach van de 
mantelzorglijn 030 - 760 60 55.

Legmeervogels heeft de 
zondagselectie rond
Uithoorn - 15 juni was de laatste 
dag dat amateurvoetballers over-
schrijving konden aanvragen. In 
een ver verleden was deze datum 
31 mei. Door het langer doorgaan 
van de competitie of na-competi-
tie heeft de KNVB de einddatum 
om overschrijving aan te vragen 
verschoven, mede om belangen-
verstrengelingen te voorkomen, 
naar 15 juni.  
Legmeervogels heeft er ook voor 
gekozen om het 2e elftal terug te 
trekken uit de A-categorie en een 
nieuw elftal mee te laten doen in 
de competitie en dit wordt dan 
ook het elftal waaruit trainer Ton 
Pronk eventuele aanvulling kan 
halen voor het 1ste elftal als dit 
nodig is. Het nieuwe elftal is Leg-
meervogels O23, gaat op de za-
terdagvoetballen en de nieuwe 
regel is dan dat spelers uit dit elf-
tal ook op zondag in het 1ste elf-
tal mogen uitkomen indien dit 
nodig moet zijn. Legmeervogels 
O23, dat voornamelijk bestaat uit 
spelers van O19 en het 2e elftal 
van afgelopen seizoen, gaat ko-
mend seizoen 2020-2021 spelen 
in de 3e divisie.
Het 2e elftal op de zondag blijft 
wel bestaan maar zal worden in-
gedeeld in de B-categorie en zal 
geen deel meer uitmaken van de 
zondagselectie.

Spelers gaan en spelers komen 
De selectiespelers die Legmeer-
vogels hebben verlaten zijn,
-  Daan Rijnvis (2) naar RCH
- Daley Venghaus (1) naar
 sc Badhoevedorp
- John Bos (2) naar CTO’70
- Jop Hoogland (2) naar rksv
 Roda’23
- Jordi van Gelderen (1) naar
 FC Aalsmeer
- Lev Persoon (1) naar Argon
- Lorenzo Gerritse (2) naar KDO
- Naoufal Zoubayr (2) naar
 Assendelft

- Revellinio Slijters (1) naar AGB
- Taw� k Zoubayr (2) naar Assen-

delft
- Xavier Milan (2) fc Abcoude
- Yorick v d Deijl (1) naar IVV

Nieuw in de zondagselectie 
van Legmeervogels zijn:
-  Hamil Held van Zeeburgia
-  Max Versteeg
 van rksv Roda’23
-  Jumairo Lith
 van JOS/Watergraafsmeer
- Mo Hadi van FC Amsterdam 

(doelman)
- Romello Austin van SDZ

Verder maken deel uit 
van de zondagselectie: 
• Elroy Tuur
• Folke Maenhout (doelman)
• Jasper Burgers
• Kenneth v d Nolk van Gogh
• Mitch Vernooij
• Mitchell Verschut
• Nick Verschut
• Othman Lechkar
• Prince Owusu
• Quint Piris
• Regilio Kranenburg
• Seth Sarpong
• Sven van Beek

De trainersstaf van Legmeervo-
gels bestaat voor het seizoen 
2020-2021 uit Ton Pronk trai-
ner en Iwan Kolf, assistent trai-
ner. De verzorging is ook het ko-
mend seizoen in de vertrouw-
de handen van Marcel Tukker. 
Evenals afgelopen seizoen is Re-
ne v d Nolk van Gogh de assistent 
scheidsrechter met als stand-in 
Raymond Verschut. Als teamma-
nagers fungeren ook in het sei-
zoen, 2020-2021, weer Terry Ver-
nooij en Sjaak v d Tol

De competitie indeling van Leg-
meervogels zondag 1 en van Leg-
meervogels O23 wordt zo rond 
12 juli 2020 bekend. Pas later in 

het jaar, augustus, wordt dan het 
volledige competitieprogramma 
bekend gemaakt, evenals de in-
deling voor de KNVB bekercom-
petitie. Dan is er ook nog geen ze-
kerheid over het wel dan niet mo-
gen spelen van vriendschappe-
lijke wedstrijden voorafgaande 
aan de (beker)competitie? Ook is 
er nu nog geen duidelijkheid of 
er ook toeschouwers bij de ama-
teurvoetbalwedstrijden aanwe-
zig mogen zijn? Wel mag de kan-
tine weer open en wel per 1 juli 
2020. 

Zaterdagvoetbal
Na vele jaren afwezig te zijn ge-
weest heeft Legmeervogels voor 
het seizoen 2020-2021 weer een 
zaterdag 1 ingeschreven bij de 
KNVB. Het team bestaat uit een 
23-tal spelers afkomstig uit de di-
verse zaterdagelftallen van Leg-
meervogels. Er zijn dus geen spe-
lers van buiten af aangetrokken. 
Verder wil dit elftal graag in het 
seizoen 2020-2021 uitkomen in 
het district West 2 van de KNVB. 
Trainer van dit elftal zal zijn Lars 
Boere.  Teammanager van de za-
terdag 1 wordt Chris Vermeij. Ver-
der wordt er wordt nog gezocht 
naar een vaste assistent scheids-
rechter bij de zaterdag 1. 

Het laatste seizoen dat Legmeer-
vogels zaterdag in competitiever-
band is uitgekomen is in het sei-
zoen 2014-2015. Dit was toen in 
District West 2 van de KNVB. Leg-
meervogels eindigde dat sei-
zoen op een 13e plaats. In sei-
zoen 2011-2012 is de toenmali-
ge zaterdag 1 nog kampioen ge-
worden in de 4e kl. C KNVB Dis-
trict west 1 en promoveerde dus 
naar de 3e klasse. In de 3e klas-
se ging het ietsjes minder. In sei-
zoen 2013-2014 was de zaterdag 
1 weer terug op het niveau van 
de 4e klasse.
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Gemeente Uithoorn

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

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
(0297) 513 111 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

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

Aanvragen paspoort, identiteitskaart of rijbewijs 
Tot 6 april 2020 kan alleen een afspraak gemaakt worden voor het aan-
vragen van een nieuw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs als uw do-
cument een geldigheidsdatum tot uiterlijk 30 april 2020 heeft. Voor een 
document dat langer geldig is dan 30 april 2020, kan alleen na 6 april 
2020 een afspraak worden gemaakt.

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

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

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

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

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

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

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/RaadUit-
hoorn

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

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Corona-symptomen?
Iedereen kan nu worden getest
Corona-symptomen? Iedereen 
kan nu worden getest. Iedereen 
met Covid-19-achtige klachten 
kunnen zich vanaf nu op zeer kor-
te termijn laten testen bij een GGD 
in de buurt. Via een nieuw gratis 
landelijk telefoonnummer  zeven 
dagen per week tussen acht uur ‘s 
ochtends en acht uur ‘s avonds be-
reikbaar via 0800-1202  kan een 
afspraak voor de volgende dag 
worden gemaakt. De tests van de 
GGD in Amsterdam, waar onze ge-
meente onder valt, vinden plaats 

in de RAI. Zowel bij positieve als 
negatieve uitslag wordt de getes-
te persoon binnen 48 uur gebeld. 
Maak alleen een afspraak voor 
een test als u klachten heeft die 
passen bij het coronavirus. Zon-
der klachten heeft de coronatest 
geen zin. Houd uw burgerservice-
nummer (BSN) bij de hand bij het 
maken van de afspraak. Blijf ver-
der thuis en ga alleen naar buiten 
voor de test. Heeft u andere vra-
gen over het coronavirus? Bel dan 
naar 0800-1351.

Wist je 
dat?

De gemeente aangesloten is 
bij het Jeugdfonds Sport en 
Cultuur? Het fonds maakt het 
mogelijk dat kinderen en jon-
geren wiens ouders het finan-
cieel niet breed hebben toch lid 
kunnen worden van een (sport) 
vereniging. Het Jeugdfonds 
betaalt contributie, eventue-
le kleding en attributen tot een 
maximaal bedrag van 225 euro 
per jaar voor sport of 450 euro 
per jaar voor cultuur per kind. 
Daarnaast kan er een apart 
bedrag worden aangevraagd 
voor zwemles met diplomaga-
rantie A en/of B. 

Een intermediair kan een aan-
vraag voor een kind doen. Dit is 
een tussenpersoon die het ge-
zin kent. Denk aan jongeren-
werkers, leerkracht, een ouder- 
en kindadviseur, huisarts of een 
consulent schuldhulpverlener 
van de gemeente. 

Meer informatie op www.
jeugdfondssportencul-
tuur.nl of www.uithoorn.
nl/laatgeengeldliggen. Of 
bel met het Sociaal Loket 
op maandag t/m vrijdag 
van 9.00 tot 10.30 uur via 
(0297) 513111. 

Tijdelijke ombouw van 
aardgas naar waterstof in 
Uithoorn
Na 2050 koken en verwarmen we 
ons huis anders dan we nu ge-
wend zijn. De overheid wil dat we 
daarvoor geen aardgas meer ge-
bruiken. Stedin doet al jaren on-
derzoek om het bestaande gas-
net in de toekomst voor duur-
zaam gas en waterstof te gebrui-
ken. Daarmee krijgt het gasnet op 
sommige plekken in Nederland 
een tweede leven. Voor Stedin is 
het belangrijk om kennis en erva-
ring op te doen hoe lang het om-
bouwen van een bestaand gasnet 
op waterstof in een woning duurt. 
Om geen overlast voor bewo-
ners te veroorzaken maar wel er-
varing op te doen, wil Stedin de-
ze werkzaamheden in leegstaan-
de woningen uitvoeren. In samen-
werking met de gemeente Uit-
hoorn stelt Woningcorporatie Ei-
gen Haard hiervoor de woningen 
die gesloopt gaan worden aan de 
Prinses Christinalaan 68 t/m 82a 
ter beschikking. De werkzaamhe-
den van Stedin starten als de laat-
ste bewoners van deze woningen 
verhuisd zijn en voordat de wonin-
gen gesloopt worden.

Welke werkzaamheden 
worden er uitgevoerd? 
De leegstaande woningen wor-
den allereerst losgekoppeld van 
de hoofdgasleiding. Hiervoor vin-
den er graafwerkzaamheden 
plaats in de voortuinen en de 
stoep voor de woningen. Daar-
na voert Stedin grondige inspec-
ties uit op het bestaande gasnet-
werk en wordt het gasnetwerk uit-
voerig getest op mogelijke lekka-
ges. In een aantal woningen ver-
vangt installateur Feenstra de cv-
ketel voor een waterstof-cv-ke-
tel. Vervolgens worden de wonin-

gen circa twee weken verwarmd 
met waterstof vanuit een contai-
ner die voor het huizenblok komt 
te staan. Tijdens de werkzaam-
heden blijft het gasnetwerk ge-
woon beschikbaar voor de omge-
ving. Behalve het graafwerk, een 
aantal geparkeerde bedrijfsauto’s 
en het plaatsen van de container 
heeft u nagenoeg geen overlast 
van de werkzaamheden.
De werkzaamheden worden al-
leen overdag en tijdens werkda-
gen uitgevoerd en vinden plaats 
in nauwe samenwerking met ex-
perts van de veiligheidsregio. Alle 
werkzaamheden voldoen aan de 
gestelde veiligheidseisen van de 
gemeente Uithoorn, Omgevings-
dienst en veiligheidsregio. 

Start werkzaamheden
Pas nadat alle bewoners een ge-
schikte woning hebben gevonden 
en zijn verhuisd, start Stedin met 
de werkzaamheden. at is op z’n 
vroegst in het najaar van 2020. 
Voordat de werkzaamheden van 
start gaan ontvangen de direct 
omwonenden van het woningblok 
nog een brief met de exacte plan-
ning. 

Meer informatie en 
persoonlijke afspraak 
Heeft u vragen over dit project 
of wilt u meer weten over ande-
re waterstofprojecten van Stedin, 
kijk dan op www.stedin.net/wa-
terstof. Hier vindt u onder ande-
re een animatie over hoe het pro-
ject in zijn werk gaat. U kunt ook 
contact opnemen met Gijs Lam-
booij, omgevingsmanager bij Ste-
din via gijs.lambooij@stedin.net 
of tijdens kantooruren via 06-
52650587. 

Lintje aanvragen vóór 15 juli!
Kent u iemand in Uithoorn 
die een lintje verdient?
Veel inwoners van Uithoorn zetten 
zich belangeloos in voor het wel-
zijn van anderen. Wilt u iemand 
voor een Koninklijke onderschei-
ding in aanmerking laten komen? 
Kom dan tijdig in actie! De proce-
dure voor het toekennen van een 
Koninklijke onderscheiding vergt 
veel tijd. Is de voordracht voor de 
Lintjesregen in april 2021, dan 
dient u het voorstel vóór 15 juli dit 
jaar bij de burgemeester in. Gaat 
het om een uitreiking tijdens een 
andere gelegenheid, dan dient u 
het voorstel tenminste zes maan-
den van tevoren naar de burge-
meester te sturen. 

Informatie Koninklijke 
onderscheiding
Meer informatie, waaronder het 
aanvraagformulier, vindt u op de 
gemeentelijke website Uithoorn.
nl of Lintjes.nl. Daarnaast kunt 
u contact opnemen met het be-
stuurssecretariaat via (0297) 513 
108 of bestuurssecretariaat@uit-
hoorn.nl. 

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

Duurzaamheidslening voor 
zonnepanelen
Zonnepanelen wekken groene 
energie op én leveren geld op. 
Voor de stroom die u terug levert 
aan uw energieleverancier ont-
vangt u een vergoeding. De aan-
schaf van zonnepanelen is niet 
voor iedereen financieel haalbaar. 
De gemeente Uithoorn wil graag 

helpen om dit wel mogelijk te ma-
ken. Vanaf 29 mei kunnen woon-
eigenaren en huurders van de ge-
meente Uithoorn een duurzaam-
heidslening aanvragen. Deze le-
ning is alleen voor zonnepanelen. 
Meer informatie kunt u vinden op 
www.uithoorn.nl/duurzaamheid.

Nieuw regionaal werkcentrum 
verbindt vraag en aanbod van 
werk in coronatijd
Steeds meer mensen dreigen 
door de coronacrisis hun werk te 
verliezen. Daarom opende op 22 
juni het nieuwe Regionaal Werk-
centrum Groot-Amsterdam, een 
samenwerkingsverband waaron-
der ook Uithoorn valt. Het werk-
centrum gaat bedrijven verbin-
den om personeel van werk naar 
werk te helpen. Bedrijven die door 
de coronamaatregelen geen werk 
meer hebben voor hun personeel 
of juist personeel zoeken, kunnen 
bij het werkcentrum terecht. Vraag 
en aanbod van werkgevers ko-
men zo snel bij elkaar om perso-
neel te matchen en werkloosheid 
te voorkomen. In de regio Groot-
Amsterdam kampen veel mensen 
en bedrijven met de gevolgen van 
de coronacrisis. Bedrijven in be-
paalde sectoren hebben weinig 
of geen werk waardoor mensen 
hun baan verliezen. Tegelijkertijd 
kunnen in andere sectoren zoals 
onderwijs, zorg, IT en overheid 
juist kansen op werk ontstaan. 
Het werkcentrum brengt vraag en 
aanbod van werkgevers snel bij 
elkaar om personeel te matchen 
en zo werkloosheid te voorkomen.

Van werk naar werk
Het werkcentrum ondersteunt 
werkgevers om personeel aan 
het werk te houden. Bijvoorbeeld 
door bedrijven met elkaar in con-
tact te brengen. En door perso-
neel te helpen bij de overstap 
van werk naar werk. Bij het mo-
gelijk maken van deze matches 
stelt het werkcentrum de vaar-
digheden van mensen centraal. 
En waar nodig kan een opleiding 
worden geboden om de overstap 
van personeel naar een andere 
branche of werkgever makkelijker 
te maken.

Website voor werkgevers
Werkgevers die geen werk meer 
hebben voor hun personeel of 
juist personeel zoeken, kunnen 
terecht op grootamsterdamwerkt-
door.nl. Via deze website verbindt 
het werkcentrum werkgevers om 
vanuit een brede en intensieve 
samenwerking in de regio proac-
tief aan oplossingen te werken. 
Op die manier blijven zo veel mo-
gelijk mensen aan het werk en 
kunnen werkgevers zich richten 
op de continuïteit van hun bedrijf. 



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 be-
zwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via (0297) 513111. 
U kunt ook mailen gemeente uithoorn.nl. U vindt de offi ci le mededelin-
gen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op https://zoek.offi cie-
lebekendmakingen.nl/

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513 111. 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen in 
het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter inza-
ge. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare bibliotheek of 
dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht aan 

burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt u 
hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen binnen 6 
weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom u het niet eens 
bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten schriftelijk aan 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 opge-
schort. Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de ver-
gunning, kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep 
gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u uit waarom 
u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U moet uw beroep-
schrift meestal binnen 6 weken na de verzending van de beslissing verstu-

ren. U dient uw beroepsschrift in bij de sector bestuursrecht van de Recht-
bank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam of digitaal via https://loket.recht-
spraak.nl. 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 opge-
schort. Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de ver-
gunning, 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 er-
voor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning. U stuurt 
uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank 
(voorzieningenrechter): Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een ver-
zoek om een voorlopige voorziening moet, net als in het bezwaar/beroeps-
schrift, staan waarom u het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen 
van een voorlopige voorziening moet u ook betalen.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

Blijf op de hoogte van actuele 
ontwikkelingen rondom het coronavirus
- Gemeentelijke informatie en noodverordening Uithoorn 
 www.uithoorn.nl/coronavirus 
- Actuele informatie over het coronavirus www.rivm.nl
- Actuele informatie voor reizigers www.lcr.nl. 
- Voor aanvullende vragen is een landelijk informatienummer 
 beschikbaar: (0800) 13 51. 
- Meer informatie over de rol van de GGD Amsterdam 
 www.ggd.amsterdam.nl 
- Informatie over alle maatregelen via www.rijksoverheid.nl 

Noodverordening per 15 juni 2020
De noodverordening van de Vei-
ligheidsregio Amsterdam-Amstel-
land is op 15 juni 2020 op een 
aantal punten aangepast. Ge-
meenschappelijke was-, toilet- 
en douchevoorzieningen bij re-
creatieparken, vakantieparken, 
kampeerterreinen, kampeerveld-
jes en jachthavens mogen per 
15 juni weer open. Dat geldt ook 
voor kleed- en doucheruimtes in 
zwembaden en sportverenigin-
gen. Daarnaast mogen bewoners 
van verpleeghuizen vanaf 15 ju-
ni weer meerdere bezoekers ont-

vangen. Hiervoor geldt wel als 
voorwaarde dat het verpleeghuis 
vrij is van corona-besmettingen 
en dat het bezoek 1,5 meter af-
stand houdt. 
Meer info: www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/coronavirus-covid-19/
zorg/verpleegtehuizen

Deze gemeentepagina verschijnt 
een keer per twee weken in De 
Nieuwe Meerbode. De meest ac-
tuele regels vindt u altijd op de web-
site van de gemeente Uithoorn. 
www.uithoorn.nl/coronavirus.

Tussenresultaten 
Haalbaarheidsonderzoek 
sport en wonen
In december 2019 heeft de ge-
meente het idee naar buiten ge-
bracht om de sportvelden van De 
Kwakel te verplaatsen naar het 
gebied ten westen van Bezwo-
ren Kerf en het Lange Eind ten 
zuiden van dorpskern De Kwa-
kel. In dit gebied is woningbouw 
niet toegestaan door de contou-
ren van Schiphol. Op de vrijgeko-
men sportlocaties kunnen vervol-
gens woningen worden gebouwd, 
wat wel is toegestaan. Dit idee is 
ontstaan omdat er grote behoefte 
is aan woningen. 

Wat hebben we tot nu 
toe gedaan?
We gaven toen aan dat nog veel 
uitgezocht moest worden voor-
dat een besluit over uitvoering 
van het idee genomen kan wor-
den. Daarbij horen ook gesprek-
ken met alle belanghebbenden 
om te onderzoeken of er draag-
vlak is voor het idee en of het uit-

voerbaar is. Door de coronamaat-
regelen was het organiseren van 
bijeenkomsten helaas niet moge-
lijk. Wel zijn we in (digitaal) ge-
sprek geweest met de sportver-
enigingen om de mogelijkheden 
te onderzoeken. Dat leidde er toe 
dat we ook zijn gaan kijken naar 
het open terrein in De Legmeer, 
naast de Legmeervogels.

Ondertussen hebben we onder-
zoek gedaan naar het aantal en 
het soort woningen dat we kun-
nen bouwen, de gevolgen voor 
verkeer, de kwaliteit van de bo-
dem in de ruilverkaveling, en naar 
de mogelijkheden om de sport-
complexen op de nieuwe loca-
ties in te passen. Daarbij hebben 
we ook in kaart gebracht wat de 
kosten zijn voor de verplaatsing 
van de sportvelden en welke kos-
ten en opbrengsten de gemeen-
te heeft bij de bouw van de wo-
ningen.

Werk in uitvoering

De provincie Noord-Holland voert 
van 2 tot en met 4 juli 2020 on-
derhoud uit aan het Amstelaqua-
duct tussen de gemeenten Uit-
hoorn en De Ronde Venen en aan 
de Waterwolftunnel tussen de ge-
meenten Aalsmeer en Haarlem-
mermeer. Het verkeer op de N201 
wordt in de avond en nacht omge-
leid en moet rekening houden met 
enige vertraging.

Afsluiting N201 ter hoogte 
van het Amstelaquaduct
De N201 is ter hoogte van het 
Amstelaquaduct afgesloten van 
donderdagavond 2 juli 19.00 uur 
tot vrijdagochtend 3 juli 6.00 uur. 
Het verkeer op de N201 wordt 
tussen de Koningin Maximalaan 
(N196) in Ronde Venen en de 
Middenweg Bovenkerkerpolder 
in Uithoorn met gele borden om-
geleid via de Koningin Maxima-
laan en de Legmeerdijk (en vice 
versa).

Afsluiting N201 ter hoogte 
van de Waterwolftunnel
De Waterwolftunnel is van vrij-
dagavond 3 juli 19.00 uur tot za-
terdagochtend 4 juli 6.00 uur af-
gesloten. Het verkeer op de N201 
wordt tussen de Legmeerdijk in 
Aalsmeer en de aansluiting met 
de Fokkerweg in Haarlemmer-
meer met gele borden omgeleid 
via de Fokkerweg (N232) en de 
Bosrandweg/Legmeerdijk N231 
(en vice versa). Ook de toe- en af-
ritten van de N201 zijn ter hoog-
te van de Middenweg en de Bra-
zili laan afgesloten. Het verkeer 
vanaf de Middenweg wordt omge-
leid via de Brazili laan, Machine-
weg en Japanlaan naar de N231.

Meer informatie
Uitgebreide informatie over deze 
werkzaamheden kunt u vinden op 
de website van de provincie Noord-
Holland. www.noord-holland.nl/
actueel.

wil onderzoeken wat de oorzaak is 
en vervangt meteen de rioolputten. 
De werkzaamheden duren maxi-
maal een week. Beide straten wor-
den tijdens de werkzaamheden af-
gesloten voor autoverkeer. Voet-
gangers en (brom)fi etsers kunnen 
langs de werkzaamheden(met de 

(brom)fi ets aan de hand) lopen. 

Uitgebreide informatie
Wilt u meer informatie over de 
werkzaamheden, bereikbaar-
heid en omleidingsroutes, kijk op 
www.uithoorn.nl/werkinuitvoering 
voor uitgebreide informatie.

De provincie Noord-Holland is be-
zig met de voorbereidingen van 
de aanleg van de hoogwaardige 
openbaarvervoerverbinding tus-
sen Aalsmeer en Schiphol-Zuid 
(HOVASZ). HOVASZ is één van 
de schakels in het regionale net-
werk van HOV-verbindingen. De 
uitvoering van project HOVASZ 
gaat op zaterdag 4 juli beginnen. 
Dat betekent dat inwoners van Uit-
hoorn overlast kunnen ondervin-
den van de werkzaamheden. Het 
verkeer (auto’s en fi etsers) moeten 

rekening houden met extra reistijd 
in verband met omleidingsroutes.
Het kruispunt bij de Zwarte weg-
Burgemeester Kasteleinweg in 
Aalsmeer wordt omgebouwd tot 
rotonde. De werkzaamheden du-
ren van zaterdag 4 juli tot en met 
maandag 27 juli 2020. 

Meer informatie vindt u op www.
noordholland.nl onder onderwer-
pen / verkeer en vervoer of op 
de facebookpagina NH-HOVASZ 
www.facebook.com/hovasz2021. 

 N201 VAN 2-4 JULI AFGESLOTEN DOOR ONDERHOUD 
 AMSTELAQUADUCT EN WATERWOLFTUNNEL 

 TIJDELIJKE AFSLUITING GEOMETRIELAAN EN KAZEMAT 

 OMLEIDING VERKEER VAN EN NAAR UITHOORN BIJ WERKZAAM-
HEDEN KRUISPUNT ZWARTEWEG AALSMEER VANAF 4 JULI 

Financieel tekort en 
varianten
Helaas hebben we daaruit de 
conclusie moeten trekken dat het 
idee van de verplaatsing van al-
le sportcomplexen uitkomt op een 
aanzienlijk fi nancieel tekort. aar-
om is ook gekeken naar een vijf-
tal varianten waarmee de kos-
ten worden verlaagd en toch een 
aanzienlijk aantal woningen kan 
worden gebouwd. Deze varian-
ten zijn:
1. verplaatsing van KDO (inclu-

sief handbal, evenemententer-
rein en sporthal) naar de Ruil-
verkaveling; 

2. verplaatsing van Qui Vive hoc-
key naar de ruilverkaveling, 
Qui Vive tennis en Thamen (in-
clusief jeu de boules) naar De 
Legmeer; 

3. verplaatsing van Qui Vive hoc-
key en Qui Vive tennis naar De 
Legmeer; 

4. verplaatsing van Qui Vive ten-
nis en Thamen (inclusief jeu 
de boules) naar De Legmeer; 

5. verplaatsing van Thamen naar 
De Legmeer. 

De varianten 1 tot en met 3 komen 
ook uit op een groot fi nancieel te-
kort. Het college heeft daarom be-
sloten deze varianten nu niet ver-
der te onderzoeken. Dat betekent 
dat de Ruilverkaveling als moge-
lijke locatie voor verplaatsing van 
sportcomplexen vooralsnog niet 
in beeld is. Wellicht dat er zich in 
de toekomst door nieuwe ontwik-
kelingen wel mogelijkheden aan-
dienen. 

Vervolg 
haalbaarheidsonderzoek
Dat betekent dat we alleen de 
varianten 4 en 5 verder onder-
zoeken. Uiteraard gaan we daar 

verder over met Thamen (inclu-
sief Jeu de Boules) en Qui Vive 
tennis in gesprek. Omdat de be-
schikbare ruimte voor eventuele 
woningbouw verandert, gaan we 
eerst goed kijken wat er mogelijk 
is. Ook de inpassing van de ver-
enigingen in De Legmeer vraagt 
verder onderzoek en overleg. Met 
die resultaten organiseren we bij-
eenkomsten voor de omwonen-
den van de huidige sportvelden 
en omwonenden in De Legmeer. 
Dat wordt na de zomer.

Meer informatie over het haal-
baarheidsonderzoek en de tus-
senresultaten is te vinden op 
www.uithoorndenktmee.nl onder 
het kopje projecten/Sport en wo-
nen in De Kwakel.

De straten Geometrielaan en Ka-
zemat worden vanaf 6 juli afgeslo-
ten vanwege werkzaamheden. Tij-
dens het vervangen van een ver-

stopte rioolput in de straten Geo-
metrielaan en Kazemat is ontdekt 
dat een aantal putten in de rijwe-
gen zijn ingedeukt. De gemeente 



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

 TER INZAGE
Vanwege de coronacrisis gelden andere maatregelen. Wilt u stukken die 
ter inzage liggen bekijken, belt u dan eerst met ons Klantcontact Centrum 
voor de mogelijkheden.
• Voorstel voor een nieuwe woonruimteverdeling “Een sociale huurwo-

ning zoeken verandert” Inspraakperiode en ter inzage vanaf dinsdag 2 
juni tot en met dinsdag 28 juli 2020. Inlichtingen bij mevr. R. de Mulder, 
afdeling wonen en werken (0297) 513111.

• Ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Uithoorn 2020’ en ontwerp-
besluit hogere waarden. Inzage van donderdag 11 juni 2020 tot en met 
woensdag 22 juli 2020. Inlichtingen bij mw. B. de Jonge, afdeling wo-
nen en werken, (0297) 513111.

• Ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 13. Inzage vanaf donderdag 11 juni 
2020 tot en met woensdag 22 juli 2020. Informatie bij mw. A. Stevens, 
afdeling wonen en werken, (0297) 513111.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN 
 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
• 2020-054352 Mrg. Noordmanlaan 79, het plaatsen van een schutting 

(ontvangen11-06-2020);
• 2020-055288 Jaagpad 18a, het aanleggen van een steiger(ontvangen 

15-06-2020).
Uithoorn
• 2020-053088 Sportlaan 10 , het wijzigen kantoorgebouw in 13 apparte-

menten. (ontvangen 05-06-2020);
• 2020-053931 Wijk Thamerdal, MFA gebouw (ontvangen 08-06-20);
• 2020-054126 Industrieweg 15, het wijzigen van een kantoorpand (ont-

vangen 10-06-2020);
• 2020-054163 van Seumerenlaan 5, Het realiseren van een kantoor-

pand (ontvangen 10-06-2020);
• 2020-054172 Tesselschadelaan 74, het plaatsen van 2 dakkappellen 

(10-06-2020);
• 2020-055297 Fazant 61, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 15-

06-2020);
• 2020-053931 nabij Kuyperlaan 50, het realiseren van een multifunctio-

neel gebouw (ontvangen 08-06-20).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
• 2020-050927, Chrysantenlaan 8, het kappen of snoeien van 5 bomen 

op gemeentegrond (ingetrokken 10-06-2020).

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethou-

ders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de be-
slistermijn met zes weken:
Uithoorn
• 2020-038621, Klein Karekiet, het bouwen van 36 appartementen met 

bergingen (verzonden 11-06-2020).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (regulier)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
Uithoorn

• 2020-048379, Couperuslaan 16, het plaatsen van twee dakkapellen 
(verzonden 10-06-2020).

 OVERIGE VERGUNNINGEN
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
• 2020-053112, Vuurlijn parkeerplaats, vergunning ingebruikname ge-

meentegrond t.b.v. werkzaamheden Vuurlijn van 8 juni t/m 26 juli 2020 
(verzonden 12-06-2020);

• 2020-045845, Prinses Margrietlaan, vergunning ingebruikname ge-
meentegrond t.b.v. werkzaamheden renovatie woningen van juni t/m 
september 2020 (verzonden 4-06-2020);

• 2020-016081, Prinses Christinalaan 135, exploitatievergunning t.b.v. 
terras t/m 11 juni 2023 (verzonden 11-06-2020).

WWW.UITHOORN.NL

UITHOORN
DE KWAKEL

Helaas kan de lokale Veteranendag in de gemeente  
Uithoorn dit jaar niet doorgaan in verband met Corona.  

2020 had juist een extra bijzonder herdenkingsjaar moeten  
worden omdat het exact 75 jaar geleden is dat de Tweede  

Wereldoorlog is beëindigd. Om toch te laten blijken dat we enorm  
trots zijn op deze bijzondere groep, heeft burgemeester Pieter Heiliegers  

de veteranen een kaart gestuurd. 

Pieter Heiliegers: ,,We mogen nooit vergeten welke offers onze  
veteranen - van toen maar ook van nu - hebben gebracht.”

Te koop:
Accu buitenboord zonder accu T28 
Marner €50,-. Tel. 0297-264074/06-
10856698
Te koop:
Kaptafel zwart met 6 laatjes en 
opklapbare spiegel 1.10 x 0.60 x 1.10 
m €25,-. Tel. 0297-568305
Gratis afhalen:
Wandspiegel, is als schuifdeur voor 
wandkast gebruikt 2.35 m hg en 0.88 
m br. Tel. 0297-568305
Te koop:
2 Campingmatrassen van therma-
rest, zelfopblaasbaar 190x64x5 
cm, hebben geen schade €55,-. Tel. 
06-44527988
Te koop:
Joolz luxe kinderwagen 
met vele extra’s, extra leren 
handvat+beugel,zomer zitje, meerij 
plankje, enz. €300,-. Tel. 06-37304315
Te koop:
Stalen kruiser met Mercedes motor 
opknapper €475,-. Tel. 0297-329180

Gevraagd:
Artis zegels / kaarten van de deka-
markt voor een groep mensen met 
een rugzakje. (Catch-it) ook via 
whatsapp. Tel. 06-37010414
Te koop:
Het is er weer: zwarte bessensap en 
jam: braam, pruim, ananas, mango, 
druif. Staat buiten v.a. €1,- p.pot voor 
Kika. Tel. 0297-331433
Gevraagd:
Alles uit de 2e wereldoorlog, zoals 
helmen, medailles, bajonetten, docu-
menten etc. (tegen vergoeding). Tel. 
06-25384205
Gezocht:
Gooi oude en defecte versterker 
platenspeler led lcd tv boxen enz. niet 
weg hobbyist haalt het graag bij u op. 
Tel. 06-48344508
Gevraagd:
Wie heeft er op zolder nog lp’s singel-
tjes pop beat 50-60 liggen verzame-
laar neemt ze graag van u over. Tel. 
06-12946730

* Te koop:
Grote of kleine partijen oude school-
stoelen of stapelstoelen kantine, 
kantoor of kerkstoelen, we komen de 
spullen zelf bij u ophalen dus twijfel 
niet en waag er een belletje aan. Wij 
betalen u contant. 
Tel. 06-10893672
Te koop:
Vouwwagen met Walker opbouwtent 
€325,-. Fiets €15,-. Tel. 0297-329180
* Gevraagd:
Oude antieke meubels en/of inboe-
dels. Stuur uw foto’s en uw prijs naar 
info@burbriantiek.nl dan mailen wij 
u terug of het wat voor ons kan zijn. 
Bij interesse komen we het betalen en 
ophalen. Tel. 0297-320058
* Gevraagd:
Voor St. mensen in Nood, draagbare 
kleding, schoenen, dekens enz. Inle-
veradres: ma. t/m za. tussen 08.00-
20.00 uur Herenweg 36 in Vinkeveen. 
Op zondag gesloten. 
Tel. 0297-778103

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

Hij kent BOEF... 
nu Bowie nog!



Gemeente Uithoorn

Doet u ook mee?

Wethouder Jan Hazen is als bestuurder 
verantwoordelijk voor de Omgevings-
wet en -visie. Aan hem de vraag wat 
de Omgevingswet betekent voor de 
inwoners, ondernemers en instellingen 
van de gemeente Uithoorn. Jan Hazen: 
“We hebben nu heel veel verschillende 
regels en procedures, die worden met 
de nieuwe Omgevingswet allemaal 
samengevoegd. Omdat we gaan wer-
ken met één digitaal stelsel hebben 
we snel inzicht in een situatie en wordt 
beoordeling van een plan eenvoudiger. 

En waar vroeger veel plannen al bijna 
klaar waren voordat er inspraak kwam, 
gaat de participatie met de omgeving 
nu veel eerder beginnen. Daar ligt ook 
een grote verantwoordelijkheid voor de 
mensen die een initiatief of plan hebben 
en niet meer alleen bij de overheid. Dus 
ook bij de buurman die zijn huis wil uit-
bouwen, een projectontwikkelaar met 
een bouwplan voor woningen of een 
ondernemer die zijn bedrijf wil uitbrei-
den. Een groot verschil is straks ook dat 
we uitgaan van ‘Ja, mits’ in plaats van 
‘Nee, tenzij’. De nieuwe Omgevingswet 
gaat het dus veel eenvoudiger maken 
om plannen en initiatieven van de 
grond te krijgen”.
Jan Hazen is heel nieuwsgierig naar de 
visie van inwoners en ondernemers op 
de toekomst: “Uithoorn en De Kwakel 
hebben zich in de loop der jaren ont-
wikkeld en gevormd tot wat het nu is. 
Dat gaat natuurlijk niet op de schop 
als gevolg van een Omgevingswet. 
Het is wel hét moment om samen na 
te denken over hoe de gemeente zich 
verder ontwikkelt op allerlei terreinen. 
Daar willen we graag later dit jaar met 
iedereen over in gesprek, in bijeenkom-
sten en digitaal. Als gebruikers kennen 
inwoners en ondernemers de omgeving 
immers het beste. En misschien zijn er 
al duidelijke wensen en ideeën voor de 
toekomst. 

Om een visie voor de toekomst te kun-
nen maken is het belangrijk dat we 
weten waar we nu staan. Wat moeten 
we in onze gemeente koesteren en 
waar kunnen we zaken verbeteren.  Die 
vragen wil ik graag aan iedereen stel-
len. Daarom doe ik de oproep: Doet u 
ook mee?”

Uithoorn en De Kwakel 
nu en straks

Hoe zien Uithoorn en De Kwakel er 
over twintig jaar uit?
Willen we een woon-slaapgemeente zijn of een gemeente met veel eco-
nomische activiteit en/of culturele activiteit? Waar is ruimte voor recrea-
tie, woningen, bedrijven? Hoe zien we de toekomst van het landschap en 
de natuur? Is er voldoende ruimte voor onze kinderen om te spelen en te 
leren? Hebben we goede voorzieningen zodat we op een prettige manier 
van onze oude dag kunt genieten? 

Op deze en nog veel meer vragen gaan we antwoord geven in de nieuwe 
Omgevingsvisie voor onze gemeente. En daar hebben we uw hulp bij 
nodig! Te beginnen met uw mening over goede en minder dingen die 
er nu in onze gemeente zijn. Op deze pagina staat hoe we dat organise-
ren, maar ook waarom een Omgevingsvisie nodig is en wat de nieuwe 
Omgevingswet inhoudt. 
Meedoen kan op www.uithoorndenktmee.nl

Wat vindt u van Uithoorn 
en De Kwakel nu?

Wat zijn de kwaliteiten van Uithoorn? 
Welke plekken komt u graag en vindt 
u mooi? En wat zijn zaken die in uw 
ogen nu niet goed gaan? Dat wil-
len we graag van u weten. Door de 
coronamaatregelen kunnen we dat 
op dit moment helaas alleen digitaal 
organiseren.

Vertel het ons op Uithoorndenktmee.nl
onder het kopje projecten en dan 
Omgevingsvisie. U kunt daar op 4 the-
ma’s uw mening geven: 
1. wonen
2. werken/ondernemen
3. recreëren
4. samen leven

Per thema stellen we twee vragen:
• Wat of welke plek moeten we 

koesteren? 
• Wat of welke plek moeten we 

verbeteren? 

We vragen u daarbij ook de redenen 
waarom u dat vindt. Een foto erbij 
plaatsen kan ook. U hoeft niet over alle 
thema’s uw mening te geven maar het 
mag uiteraard wel. 

Wedstrijd 
vakantieverhalen

Nu veel mensen aankomende zomer-
vakantie veelal thuis blijven, leek ons 
dat een goed moment voor een wed-
strijd vakantieverhalen. Een vakantie-
verhaal over een bijzondere belevenis 
in uw eigen woonplaats. Ook die 
verhalen vertellen ons wat u bijzon-
der vindt aan Uithoorn of De Kwakel. 
Jong en oud kunnen meedoen! Lees 
er meer over in de gemeentepagina 
van 8 juli.

Omgevingswet, Omgevingsvisie en Omgevingsplan

Voor het inrichten en gebruiken van 
onze leef- en werkomgeving hebben 
we te maken met veel wetten en 
regels. Al deze bestaande wet- en 
regelgeving is door de rijksoverheid 
gebundeld in één nieuwe wet: de 
Omgevingswet. Deze wet treedt op 1 
januari 2022 in werking.
Het motto van deze nieuwe wet is: 
‘ruimte voor ontwikkeling, waarbor-
gen voor kwaliteit’. Dit motto is ver-
taald in twee doelen:
• Het creëren van een veilige en 

gezonde leefomgeving. 
• De leefomgeving zodanig ontwik-

kelen, gebruiken en beheren dat er 
maatschappelijke behoeften mee 
vervuld worden. 

De Omgevingswet stelt u, als gebrui-
ker van de leefomgeving, centraal. Er 
is meer ruimte voor eigen initiatief en 
de procedures voor het verkrijgen van 

een vergunning zijn korter.

Alle gemeenten in Nederland bereiden 
zich voor op deze nieuwe wetgeving. 
Een belangrijke stap daarin is het maken 
van nieuw beleid in twee nieuwe 
documenten: de Omgevingsvisie en 
het Omgevingsplan:

• De Omgevingsvisie is een toekomst-
visie en beschrijft de doelen van de 
gemeente voor de lange termijn.

• Het Omgevingsplan is het juridisch 
document waarin beschreven wordt 
wat de eisen zijn voor nieuwe initia-
tieven. Het omgevingsplan vervangt 
het bestemmingsplan.
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 ”We staan te popelen om te beginnen”

Eetcafé Herbergh 1883 heeft 
sinds dinsdag haar vergunning

Beste mensen van Uithoorn,

Namens het bestuur van het SUB wil ik u graag iets vertel-
len over de afgelopen periode. Deze periode zijn wij keihard 
teruggeworpen in onze eigen wereld. Een wereld waarin 
we van de ene op de andere seconde dingen die we heel 
gewoon vonden , niet meer konden doen vanwege de 
maatregelen tegen het coronacrisis. Voor vele was het even 
schrikken en moesten we onze nieuwe balans vinden wat 
de nieuwe comfort zone moet worden. Veel mensen had-
den angst en zagen donkere wolken boven de toekomst 
hangen. Daarentegen waren er ook mensen die ondanks de 
bedreigingen, kansen zagen of toch wat makkelijkere met 
de nieuwe wereld omgingen. Zij bleven nadenken, wikken 
en wegen. Daarmee creëer je rust voor jezelf maar ook rust 
voor de omgeving.  Wat ook pijnlijk duidelijk werd, is dat er 
mensen zijn die überhaupt niet of mondjesmaat mee kun-
nen komen in onze maatschappij.  Corona of geen corona, 
altijd maar op het randje leven. Deze gezinnen kunnen zich 
geen laptops, i-pads of mobiele telefoons veroorloven. Dat 
werd maar al te duidelijk bij diverse zoom verbindingen op 
scholen waarbij dus kinderen niet mee konden doen omdat 
zij de middelen daarvoor niet hadden. Gelukkig is het tijde-
lijk opgelost voor degene die ik ken maar ik zou zo graag er-
voor willen zorgen dat dit permanent wordt opgelost. Voor 
iedereen wel te verstaan want het gevoel van geborgenheid 
en veiligheid is de basis van vreedzaamheid. Dan is het fijn 
om te kunnen meedoen in onze samenleving.  Ik roep dan 
ook iedereen op om niet alleen met Kerst of nu in Corona 
tijd na te denken over een manier waarbij we iedereen een 
hand geven en mee laten doen. Dat vereist durf om eerst de 
ander eens de kans te geven en jezelf even op de 3e plaats 
te zetten. De inzet moet van de inwoners zelf komen uit 
onze gemeente, wij als SUB organisatie kunnen faciliteren 
met ons netwerk. Denk niet ach dat doet mijn buurman of 
vrouw al dus ik hoef niks te doen, het gaat wel goed zo. Er 
zijn nog zowel praktische zaken die geregeld moeten wor-
den. Dus mocht je nu een idee hebben of wil je erover pra-
ten ga naar het gemeentehuis. Zij hebben mensen daar zit-
ten die hierover de juiste weg weten in armoedebestrijding. 
De gemeente bespreekt en spreekt het SUB ook aan over dit 
soort onderwerpen. Voor elke probleem is een oplossing als 
je maar wil. Dus ik zeg: kom maar op met je idee.

Met vriendelijke groeten,
Eric Kenter
Voorzitter Ondernemersvereniging Uithoorn
Penningmeester van het SBBU

Deze column is een initiatief van Stichting Uithoorn in Bedrijf, 
de koepel van alle winkeliers- en ondernemersverenigingen 
van Uithoorn en De Kwakel.

Springkussenfestijn op 
OBS Toermalijn 
Uithoorn - Woensdag 17 juni 
was het feest op OBS Toermalijn 
in Uithoorn. Normaal gesproken 
zouden de kinderen deze dag 
op schoolreisje gaan, maar dat 
kon helaas niet doorgaan. Als al-
ternatief stonden er maar liefst 
drie grote springkussens op het 
schoolplein. De klassen gingen 

om de beurt naar buiten en kon-
den zich uitleven op de verschil-
lende springkussens. De gro-
te stormbaan was favoriet, want 
een race tegen een klasgenoot is 
toch wel éxtra leuk. De kinderen 
en leerkrachten van OBS Toerma-
lijn kijken terug op een geslaag-
de dag!

rona op. (het huurcontract had 
nog wel 2.5 jaar te gaan dus za-
gen wij dit niet aankomen. Het 
verval treedt snel in bij leegstand 
dus na een weekje schrik zijn wij 
overgegaan tot opknappen en er 
onze eigen identiteit weer aan te 
geven. Al met pensioen, maar we 
konden het echt niet aanzien. 

Plezier
Stiekem kregen wij tijdens het 
opknappen weer opnieuw a�  -
niteit met het leuke café en z’n 
mooie Locatie. We hebben de 
terrastafels met mooie oude ge-
bouwen van Uithoorn bekleed, 
en ook de ramen krijgen een 
nieuw jasje met ons oude logo. 
Het pand zelf een nieuwe schil-
der beurt en natuurlijk nieuwe 
aanplanting. Dus het vertrouw-
de Cafe in een nieuw jasje. Maar 
dan nog de vergunning bij de 
gemeente. Helaas heb je tegen-
woordig te maken met extreem 
lange wachttijden hiervoor. Vroe-
ger ging dat toch heel wat vlotter. 
Voor ons zijn de zomermaanden 
cruciaal zeker in deze tijd want 
gelukkig hebben wij een ruim 
terras. Dus vol verwachting klopt 
ons hart. Hopelijk horen we snel 
van de gemeente en kunnen we u 
weer verwelkomen In ons gezelli-
ge eetcafé”. Laatste nieuws: giste-
ren kregen ze de vergunning bin-
nen dus vanaf vrijdag bent u weer 
van harte welkom

Gemeente voor derde jaar aangesloten bij Startpunt Geldzaken
Wethouder Zijlstra: ‘Online geldplannen helpen 
om meer grip te hebben op geldzaken’

Uithoorn - Om bewoners en on-
dernemers te helpen om meer 
grip te hebben op hun geldzaken, 
is de gemeente Uithoorn nu voor 
het derde jaar aangesloten bij 
Startpunt Geldzaken. Startpunt 
Geldzaken stelt online geldplan-
nen beschikbaar voor huishou-
dens in verschillende omstan-
digheden. Het kan onder ande-
re uitkomst bieden voor mensen 
die meer geld over zouden willen 
houden, in � nanciële problemen 
zitten, maar ook voor mensen die 
juist regelmatig geld over hou-
den of willen sparen voor de stu-

die van (klein)kinderen. Bij � nan-
ciële problemen wordt bijvoor-
beeld de weg gewezen om de si-
tuatie zo te verbeteren dat het 
straks wellicht mogelijk is om wel 
rond te komen. Voor wie meer 
geld wil overhouden worden er 
tips gegeven om extra inkomsten 
te verkrijgen. Maar ook worden 
tips gegeven om op uitgaven te 
besparen. Voor wie moeite heeft 
om alles te betalen wat nodig is 
voor de kinderen, dan wordt hij 
of zij geleid naar regelingen waar 
een beroep op gedaan kan wor-
den. Wethouder Ria Zijlstra: ,,De 

geldplannen kunnen in deze co-
ronatijd ook uitkomst bieden. De 
crisis raakt veel inwoners en on-
dernemers in de portemonnee. 
Uiteraard krijg je door het invul-
len geen extra geld op de bank, 
maar het geeft wel handvaten 
hoe je bijvoorbeeld beter kan 
rondkomen.” 

Verlies van baan
Ze vervolgt: ,,Naast de coronacri-
sis zijn er ook verschillende ande-
re momenten in het leven die in-
vloed hebben op de � nanciële si-
tuatie. Denk aan (onverwachte) 

gebeurtenissen zoals een schei-
ding of het verliezen van een 
baan. Deze gebeurtenissen zijn 
direct van invloed op het be-
schikbare budget terwijl de uit-
gaven voor huur of hypotheek 
doorlopen. De online geldplan-
nen kunnen dan helpen om de ei-
gen geldzaken weer in balans te 
brengen.” Voordeel van de online 
geldplannen is volgens de wet-
houder dat ze anoniem ingevuld 
kunnen worden en op een tijdstip 
dat het uitkomt. ,,En je kan het 
gewoon thuis invullen. Je hoeft 
er dus geen afspraak voor te ma-
ken of naar een instantie toe te 
gaan. Het is een laagdrempelige 
gratis, online hulpmiddel voor ie-
dereen.”

Acht geldplannen
In totaal worden er via de websi-
te van Startpunt Geldzaken acht 
verschillende geldplannen aan-
geboden. Bijna 300 mensen in 
Uithoorn/De Kwakel hebben er al 
gebruik van gemaakt. Het geld-
plan ‘Kom uit de geldzorgen’ is in 
Uithoorn het meeste ingevuld: 96 
keer. Gevolgd door ‘Beter rondko-
men’. Deze is 89 keer ingevuld. 

Anoniem
Het gebruik van geldplannen is 
anoniem zodat de privacy is ver-
zekerd. Inmiddels zijn meer dan 
125 gemeenten aangesloten bij 
Startpunt Geldzaken. De geld-
plannen zijn te vinden via: www.
startpuntgeldzaken.nl/uithoorn.

Uithoorn – Jan en Carla Meeder 
kunnen niet wachten om weer te 
starten met hun Eetcafé. Niet uit 
weelde, maar omdat ze het niet 
kunnen aanzien dat hun levens-
werk staat te verpieteren. Wat is 
er aan de hand? Carla: “ In 1983 
starten wij ooit Herbergh, voor-
heen Amstelzicht, aan de Schans 
108 in Uithoorn . Tot 1996 draai-
den mijn man ik het zelf, maar 
vanwege onze leeftijd gingen wij 
het in 1996 gaan verhuren. Daar-
na hebben meerdere uitbaters 
daar hun kansen genomen en 
er hun eigen draai aangegeven. 
Echter de laatste exploitant stap-
te bij de eerste tekenen van Co-

Doneer een emmertje vis

www.ecomare.nl/steun

Steun ons!
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Veel enthousiaste kinderen 
op open dag bij AKU
Uithoorn - Afgelopen zater-
dag 20 juni stond om 14.00u. om 
14.00u. een grote groep jonge 
kinderen te trappelen om de eer-
ste stappen op een atletiekbaan 
te maken. Daarnaast waren er ook 
een aantal jongeren in de junio-
renleeftijd die graag wilden ken-
nismaken met een voor hen on-
bekende sport en wilden ervaren 
of atletiek een leuke sport is voor 
hen. Een groep trainers van AKU 
stond klaar om de kinderen te be-
geleiden bij de verschillende atle-
tiekonderdelen. In kleine groepen 
maakten zij in circuitvorm kennis 
met een aantal atletiekonderde-
len, zoals sprinten, horden, ver- 
en hoogspringen en balwerpen 
of kogelstoten voor de junioren. 

Succeservaring
Het was opvallend hoe snel en 
behendig een aantal kinderen na 
een paar keer oefenen over de 
hordes op verschillende hoogtes 
sprongen en met een hoogrode 
kleur steeds enthousiaster wer-
den. Wat veel kinderen en ouders 
op deze middag aanspreekt is de 
variatie en de afwisseling die at-
letiek biedt: springen, sprinten, 
gooien, lange afstand lopen en 

in de winter crossen. De weers-
omstandigheden droegen er ui-
teraard ook toe bij dat het heer-
lijk was om buiten te sporten. Na 
ruim een uur waren alle onder-
delen doorlopen en kwamen al-
le kinderen met ouders voor het 
clubhuis bij elkaar om de trai-
ning af te ronden. Daar kregen 
ze te horen dat ze de komende 
weken nog een aantal keer op 
maandag en vrijdag een proef-
training kunnen volgen en daar-
na kunnen beslissen of ze lid wor-
den van de atletiekclub. Alle kin-
deren gingen voldaan naar huis 
met een goodybag die gevuld 
was met een paarsportartikelen 
en een �yer met informatie. Als je 
verhinderd was om zaterdag mee 
te doen met de training op open 
dag en je bent wel nieuwsgierig 
om te ervaren hoe leuk atletiek is, 
kun je komende weken aan een 
aantal proeftrainingen meedoen. 
Voor de jeugd tot 10 jaar is de 
training van 18.00-19.00 uur. en 
voor de oudere jeugd van 19.30-
20.30 uur. Voor meer informatie 
kun je kontakt opnemen met ie-
mand van de technische com-
missie, technische-commissie@ 
aku-uithoorn.nl. 

KNA orkesten weer gestart
Uithoorn - Sinds half maart lagen 
de repetities van het Grote en 
het Leerlingenorkest van KnA stil 
door Covid-19. Sinds de versoe-
peling van de maatregelen heeft 
de KNMO een protocol geschre-
ven dat is goedgekeurd door het 
RIVM en daarom vonden afgelo-
pen dinsdag de eerste repetities 
weer plaats. In een aangepaste 
setting met veel regels en afspra-
ken, dat wel. Maar dat mocht de 
pret niet drukken; het maximaal 
aantal muzikanten was aanwezig 
en weer een heerlijke avond met 
samen muziek maken volgde. 
KnA prijst zich gelukkig met de 
omvang van hun repetitieruimte, 
daardoor is het mogelijk om toch 
best een aantal muzikanten te 
ontvangen. De bar blijft nog even 
gesloten maar ook dat komt uit-
eindelijk vast weer goed.

Assepoester
Op zondag 15 maart stond een 
sprookjesconcert ingepland. Een 
samenwerkingsverband tussen 

KnA en de Jeugd TheaterSchool 
Uithoorn. Iedereen was er klaar 
voor, de laatste generale repe-
titie op de dinsdag ervoor was 
een succes en iedereen keek uit 
naar dit concert. Helaas moest 
en concert geannuleerd wor-
den wegens Covid-19. Maar niet 
getreurd; er zijn zeker plannen 
om dit concert, zodra de situatie 
rondom Covid-19 het toelaat, als-
nog te brengen! Ook de samen-
werking tussen KnA en het koor 
Amicitia voor ‘The Armed Man’ in 
november 2020 kan op dit mo-
ment helaas niet doorgaan. Het is 
een lastig stuk en er is simpelweg 
niet genoeg tijd meer om dat nog 
op orde te brengen voor novem-
ber. Ook dit stuk zal op een later 
tijdstip alsnog gebracht worden.
Last but not least natuurlijk Am-
stelProms. Ook dit geweldige 
evenement kon niet doorgaan 
maar in 2021 zal AmstelProms ze-
ker weer plaatsvinden, aan de ka-
de! Meer info omtrent onze ver-
eniging: www.kna-uithoorn.nl

Bonje met de buren
Uithoorn - Aan de Zijdelweg 
brengt het oudere echtpaar Van 
Haaren hun dagen samen ver-
re van rustig door. Cor van Haar-
en (87) die mantelzorger is voor 
zijn vrouw Meta (93) deelt zijn er-
gernis en zorgen over een inves-
teerder die het naastgelegen huis 
heeft opgekocht. 
“Eerst woonde er hier een jaar-
tje een jonge vrouw en haar kind. 
Dat was heel leuk en plezierig. 
Vervolgens zou hier een gezin 
komen wonen, maar dat is niet 
doorgegaan. Toen is de eigenaar 
op het idee gekomen om een be-
drijf in te schakelen die het huis 
en de tuin zou opknappen en ook 
huren. Daarbij laat dit bedrijf hier 
allerlei arbeidsmigranten verblij-
ven. En de eigenaar is verder zor-
gen vrij, want die ontvangt ge-
woon zijn geld.” Meneer van Haar-
en ontving de suggestie of er een 
meter van zijn gemetselde muur 
en raamwerk af kon, zodat de ei-
genaar zijn buitenmuur daarop 
kon plaatsen. “Ik zei: Ben je nou 
helemaal gek, dat gaat mooi niet 
gebeuren! Ik was verbijsterd dat 
hij dit durfde te vragen. 
De muur staat gewoon op mijn 
grondgebied!” aldus meneer Van 
Haaren. Dit is één van de voor-
beelden waarbij Van Haaren on-
aangenaam werd verrast door de 
plannen van de woningeigenaar. 
“Hij praat aardig, maar zijn acties 
zijn uiterst onvriendelijk”. 

Hek ingestort
“Op een gegeven moment trof ik 
mijn hekwerk ingestort aan met 
ook de klimop voor een groot ge-
deelte weg. Ik moest zelf verhaal 
halen hoe dit allemaal kwam, 
maar hij was bereid om mee te 
betalen aan het nieuwe hek. Ik 
heb een o�erte voor een nieuw 
hek door mijn tuinman laten sa-
menstellen, alleen was meneer 
het niet eens over het bedrag. 
Daarop volgde mijn vraag wat hij 
wel een passend bedrag vond en 
dat kon hij niet zo snel bedenken. 
Intussen zijn we alweer een jaar 
verder” verzucht Van Haaren, bij 
wie het geduld lijkt op te raken. 
Van Haaren: “Ik ga hem niet hele-
maal vrij spel geven, want hij gaat 

mij toch echt betalen. Ik pieker er 
niet over om dat alleen te bekos-
tigen. Anders overweeg ik juridi-
sche stappen en zal een advocaat 
in de arm worden genomen.” 

Corona
Door de corona maatregelen mist 
het echtpaar nu steun en zorg 
binnen in huis. Momenteel zorgt 
meneer van Haaren alleen voor 
zijn invalide vrouw, naast het 
huishouden en boodschappen 
doen. De overlast die hij ervaart 
van de buren, zijn extra zorgen 
waar hij niet op zit te wachten.   
Van Haaren: “Wij zijn in 1962 aan 
de Zijdelweg komen wonen. Veel 
mooie jaren zijn hier doorge-
bracht, totdat deze belegger ver-
scheen.  
Hij brengt ons nergens van op 
de hoogte. Zoals destijds onver-
wachts een groep arbeidsmigran-
ten voor de deur hiernaast ver-
scheen. Deze mannen staan altijd 
vroeg op en ze praten niet zacht. 
Op dit en andere klachten aan-
spreken gaat ook niet gemakke-
lijk. Men is het Engels en Neder-
lands niet machtig.”

Gemeente
Over het ontbreken van de hoofd-
bewoner in het huis, is Van Haar-
en verhaal gaan halen bij de ge-
meente. Het bedrijf huurt en on-
derhoudt het huis, maar bewoont 
het gebouw niet. Als eerste com-
mentaar ontving Van Haaren dat 
het allemaal geoorloofd is. “Nou 
daar klopte natuurlijk niets van, 
maar intussen is de gemeente er 
wel mee bezig. Er is een brief naar 
de eigenaar gestuurd, maar ik 
weet niet wat voor reactie daaruit 
is gekomen. In ieder geval heeft 
men mij in het gelijk gesteld, over 
het feit, dat de wijze waarop de 
eigenaar gehandeld heeft niet 
geoorloofd is. Dat is een begin, 
maar echt gerustgesteld ben ik 
nog niet. Tot overmaat van ramp 
ben ik door een buurvrouw op de 
hoogte gebracht dat de man oog 
heeft voor nog een gezinswoning 
hier in de buurt. Ook tot ergernis 
van de makelaars, maar die kun-
nen daar weinig tegen inbren-
gen. Dus bij deze hoop ik dat ie-

Foto 1 t/m 3 spreken voor zich

Cor van Haaren genoot van al het groen dat zijn tuin omsloot. Dat is nu weg.

dereen erop geattendeerd is dat 
dit soort praktijken gaande zijn 
hier in Uithoorn. Wees alert op 

wie de woning naast je komt ko-
pen!” waarschuwt Cor van Haaren 
tot slot.

Weer werken en studeren 
in de bibliotheek
Uithoorn – De werk- en stu-
dieplekken in de bibliotheek zijn 
vanaf 29 juni weer te gebruiken. 
Ook start de bibliotheek weer 
met activiteiten en worden de 
openingstijden van alle vestigin-
gen verder uitgebreid.
Vanaf 29 juni stelt de Bibliotheek 

weer werkplekken beschikbaar. 
Bezoekers kunnen gebruik ma-
ken van publieke computers en 
gratis WiFi voor hun eigen laptop 
of tablet. Directeur Daphne Jan-
son is blij dat de Bibliotheek met 
deze stappen ook weer andere 
doelgroepen kan bedienen. “Al-

les moet je tegenwoordig digitaal 
regelen. Niet iedereen heeft daar-
voor thuis de mogelijkheden of 
beschikt over de benodigde vaar-
digheden. We bieden deze men-
sen gelukkig weer een plek. En 
we starten de computercursus-
sen voor beginners weer op.” Ze 
verwacht ook studenten en �ex-
werkers te gaan zien. “We heb-
ben veel thuis gezeten de afgelo-
pen tijd. Een andere setting om in 
te werken of studeren is dan een 
welkome afwisseling.” 

Om voldoende afstand tussen 
bezoekers te waarborgen zijn er 
minder werkplekken dan nor-
maal. De duur van de tijd dat je 
een werkplek kunt gebruiken 
gelimiteerd. Printen is nog niet 
mogelijk. Je kunt ook nog geen 
krantje lezen of afspreken in de 
Bibliotheek.

Activiteiten gaan weer 
van start
Ook een deel van het programma 
van de bibliotheek gaat weer van 
start. Naast de computercursus-
sen is het Taalhuis weer geopend 
op afspraak en staan er netwerk-
bijeenkomsten voor werkzoeken-
den op de planning. Voor kinde-
ren zijn er Maakplaats-workshops 
en komen er een aantal leuke zo-
meractiviteiten aan. Kijk op www.
debibliotheekamstelland.nl voor 
de actuele agenda.

Ruimere openingstijden 
Bibliotheek: Uithoorn
(vanaf 29 juni)
- Maandag t/m vrijdag
 van 13.00-18.00 uur.
- Zaterdag van 11.00-18.00 uur

Veiligheid
De versoepelingen zijn afgestemd 
met de lokale ggd. De gezond-
heid van bezoekers en personeel 
blijft vooropstaan. De bibliotheek 
vraagt haar bezoekers daarom in-
structies goed op te volgen. Alle 
actuele en uitgebreide informatie 
is terug te lezen op www.debibli-
otheekamstelland.nl/corona. 
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De Ronde Venen Pas

Een stukje  ge� etst  op zondag-
morgen.  Onderweg  een  mij 
nog onbekende nieuwe  tak 
van sport ontdekt. Na  bushok-
jes is kennelijk nu het vaste en 
verplaatsbare verkeersmeubi-

lair  doelwit  van  dappere be-
oefenaren. Sportieve resulta-
ten  gezien  bij  Aan de Zoom 
en langs de Vuurlijn. Bravo !!

Bob Berkemeier   

LEZERSPOST

Nieuwe tak van sport? 

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te in-
formeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat 
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen 
die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tij-
dens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of inter-
views worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van 
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergade-
ring of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij om-
dat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt ge-
maakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoorde-
lijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat on-
ze redactie een standpunt inneemt.

Bosplan 2.0 beter dan verbod 
op loslopende honden

De commissie Natuur, Land-
bouw en Gezondheid (NLG) ver-
gaderde donderdag 11 juni over 
de bossenstrategie van Noord-
Holland. Er komt volgens gede-
puteerde Esther Rommel (VVD) 
de komende 10 jaar 350 hectare 
bos bij in onze provincie Maar 
waar? VVD Noord-Holland vindt 
het een kans om te investeren 
in recreatieve bossen dichtbij 

de stad. Een Bosplan 2.0 voor 
het Amstelland bijvoorbeeld, 
om de capaciteit van het Am-
sterdamse Bos te vergroten en 
Amstelgroen alsnog uit te voe-
ren. En zo in plaats van meer re-
gels meer ruimte te geven aan 
recreanten die willen wandelen, 
hardlopen, � etsen, paardrijden 
of hun hond uit laten. Meer toe-
risten en evenementen moeten 
niet ten koste gaan van de vrij-
heid van de andere gebruikers. 
Juist nu is er behoefte om dicht-
bij huis te kunnen ontspannen. 
We nodigen bewoners van de-
ze regio uit om hun ideeën te 
delen met de Noord-Hollandse 
VVD fractie. 

Nick Roosendaal,
VVD Noord-Holland
E-mail: roosendaaln@noord-
holland.nl

Botanisch stoepkrijten:
doe mee!

Met stoepkrijt schrijven mensen 
de namen van planten op � ets-
paden, op de stoep en op straat, 
maar ook op het schoolplein, 
daar waar de planten groeien. 
Botanisch stoepkrijten wordt 
het genoemd. Gewapend met 
een krijtje ging ook ik eropuit.
Tijdens mijn hardlooprondje 
zag ik onder andere smeerwor-
tel, herderstasje, � uitenkruid en 
witte dovenetel. Met mijn krijt-
je schreef ik de namen erbij. On-
bekende planten en bloemen 
zette ik op de foto om later uit 
te zoeken wat het was.
Op een van de eerste rondjes 
raakte ik aan de praat met een 
geïnteresseerde oudere dame. 
‘Weet u hoe deze heet?’ vroeg 
ze, wijzend naar een omhoog-
klimmend plantje met paarse 
bloemetjes. ‘Ja, dat is vogelwik-
ke,’ antwoordde ik, terwijl ik dat 
erbij zette. Op mijn beurt wees 
ik naar een groene plant die er 
vlak naast groeide: ‘Weet u die 
dan misschien?’ Ik was al twee 
weken op zoek naar de naam 
van dat gekke groene ding zon-
der bloemen, met vertakken-
de, groene steeltjes. ‘Jawel, dat 
is heermoes, een erger onkruid 
bestaat er niet. Het is niet weg 
te krijgen!’

Eetbaar of giftig
Ik wil meer weten van een plant 
dan de naam alleen. Is hij eet-
baar? Is hij giftig? Of juist ge-
neeskrachtig? Zo kun je bijvoor-
beeld de groene blaadjes van 
het herderstasje opbakken en 
eten als pijnboompitten. Van de 
taxus zijn alle onderdelen erg 
giftig – maar de taxus kan wél 
weer gebruikt worden als me-
dicijn tegen bepaalde vormen 
van kanker. 

Heermoes is magisch 
Thuis ging ik op zoek naar in-
formatie over heermoes. Heer-
moes blijkt oeroud te zijn – 
een plant die al vóór de ijstijd 
groeide. Juist op heel arme en 
zelfs vervuilde bodems gedijt 
hij goed. Hij is zelfs in staat om 
zware metalen uit de vervuilde 
grond op te nemen, daar waar 
andere planten doodgaan of 
niet eens ontkiemen. Voor mij 
is dit geen onverwoestbaar on-
kruid, maar een magische plant! 
Een plant die tijdloosheid zicht-
baar maakt… Botanisch stoep-
krijten is érg leuk, ik kan het je 
van harte aanbevelen! 
Wil je meer weten? Kijk dan op 
www.denatuurinmetkelly.blog!
Kelly Kessen

Afvalwedstrijd 

Uithoorn - Vorige week zocht 
wethouder Ria Zijlstra (Sociaal 
Domein) jonge mantelzorgers op 
in de gemeente Uithoorn. Bij haar 
bezoek gaf de wethouder een 
“Deel je zorg”-tas met informa-
tie over waar de jonge mantelzor-
gers zelf terecht kunnen met zor-
gen of vragen. “Wij zijn er ook om 
jullie te helpen!”

Pittige klus 
Samen met Helen van der Ja-
gt van Mantelzorg & Meer belde 
de wethouder aan bij een aantal 
jonge mantelzorgers, middelba-
re scholieren soms nog, die zor-
gen voor ouders of gezinsleden 
met een ziekte of beperking. Veel 
reden voor respect, aldus de wet-
houder. “Het is een pittige klus 
naast je baan, je sociale contac-
ten of je huiswerk. En de corona-
maatregelen maken het niet ge-
makkelijker!” 

Symbolisch
Het bezoek was ook symbolisch 
bedoeld, legde de wethouder uit. 
“Via jullie spreken we onze waar-
dering uit voor alle mantelzorgers 
in Uithoorn en De Kwakel, die da-
gelijks klaarstaan voor de men-
sen in hun omgeving. Vaak al-

leen, zonder ondersteuning, on-
zichtbaar voor de buitenwereld.”

“Deel je zorg”
Dat was direct de tweede reden 
voor het bezoek van de wethou-
der, dat deel uitmaakte van de 
landelijke campagne ‘Deel je zorg’ 
van het Ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport. Man-
telzorgers blijken namelijk zelf 
vaak moeite te hebben om hulp 
en ondersteuning te vinden bij 
hun zorgtaken. Soms omdat zij 
zichzelf niet zien als een mantel-
zorger. Maar vaak ook omdat zij 
niet weten dat er ook voor hen 
hulp beschikbaar is, of een luis-
terend oor. En hoe ze daarmee in 
contact kunnen komen.

Informatie en meer 
In de “Deel je zorg”-tas die wet-
houder Zijlstra meegaf zat daar-
om, behalve een cadeautje van 
Mantelzorg & Meer, informatie 
over waar de jonge mantelzor-
gers zelf terecht kunnen met zor-
gen of vragen. Bijvoorbeeld via 
www.mantelzorg.nl , of via www.
mantelzorgenmeer.nl. “Want ont-
houd,” sloot de wethouder haar 
bezoek af, “wij zijn er ook om jul-
lie te helpen!”

Mantelzorg naast je 
baan of huiswerk

Een reactie op het krantenarti-
kel over het nieuwe afvalbeleid 
in De Ronde Venen. 

Trots staat mevrouw Hagen bij 
een vuilniscontainer en onder 
de foto’s staat iets wat goed past 
in een dictatuur, hoewel we vol-
gens de maatschappij geen dic-
tatuur meer kennen: “Dit is het 
plan, er komt geen ander plan 
en er wordt ook niets aange-
past”. Opvallend is dat de con-
tainer daarnaast overvol zit en 
zo te zien de andere containers 
in de straat ook want de klep 
kan al niet meer dicht. En dat is 
nog maar eens in de twee we-
ken! Laat staan dat je straks 4 
weken moet wachten. Waar me-
vrouw Hagen op hoopt is dat 
de altijd goed luisterende Ne-
derlander en inwoner van De 
Ronde Venen zich gaat aan-
passen en nog beter het afval 
gaat scheiden. Want daar zit de 
winst! En dat terwijl het plan 
naar zeggen 1,5 miljoen gaat 
kosten. 

Australië
Ik kijk even naar het beleid in 
Australië. Daar moet men be-
talen voor groot afval. Dus wat 
doet menigeen, die laadt het op 
de pick-up wagen en gooit het 
halverwege de snelweg ervan 
af zodat het bankstel ergens 
in de berm verdwijnt, hoopt 
men. De snelwegen en bossen 
kennen onderhand meer afval 
dan de vuilnisbelt zelf. We mo-
gen denk blij zijn met het huidi-
ge systeem. Hoewel ik kan be-
grijpen dat een driewekelijk-
se ophaaldienst kostenbespa-
rend is. Hoe zal dit in de zomer 
gaan? De babyluiers of ande-
re producten die liggen te rot-
ten in een bloedhete container? 
Of ook hinderlijk, meer zwerfaf-
val. Want wat tussen de struiken 
ligt kan geen geld meer kosten. 
Ik breng mijn oud glas naar de 
glas container in het park en als 
ik terugloop, vul mijn mandje 
met zwerfvuil. McDonalds be-
kers, zelfs van Starbucks terwijl 
die toch een eind weg is, pizza 
dozen, stuk of tig zakjes waar 
een groen blaadje op staat en 
de nodige blikjes die je energie 

geven. Nou mij niet, maar het is 
aluminium en dat gaat bij mij in 
de aluminium bak. U leest het 
goed. Ik scheid alles wat maar 
mogelijk is. Als ik een oude ra-
dio heb dan wordt ie tot het 
laatste schroe� e gedemonteerd 
en gesorteerd. Eens in de zo-
veel tijd breng ik alles naar het 
afval breng station. Ik moet be-
kennen dat ik de ruimte er hier-
voor heb maar hoe is dat als je 
op een � atje woont? 

Scheiden
Scheiden is het devies maar 
of het allemaal nut heeft is de 
vraag. Ik doe het uit plichtsbesef 
en voor het milieu en het idee 
dat ik de wereld hiermee help. 
Ik consumeer dus ik scheid ook 
afval. Maar er is al plastic te veel. 
We konden het allemaal dum-
pen in China of Thailand zonder 
ons schuldig te voelen. Maar 
ook daar kunnen ze het niet 
meer aan en komt het in de na-
tuur terecht. Glas kan maar wei-
nig van gebruikt worden omdat 
er te veel gehard glas bij zit. Tex-
tiel containers zitten zo vol dat 
de sloten er jaren geleden al 
mee gedempt werden. We zijn 
er nog lang niet, dat is zeker, er 
kan nog veel gescheiden wor-
den. Maar of dat gaat helpen 
door een plan door te drukken 
wat de inwoner dik geld gaat 
kosten? Ik betaal al honden-
belasting, rioolbelasting, ge-
meentebelasting, onroerend-
goedbelasting en reinigingsbe-
lasting. Ik houd mijn eigen om-
geving schoon door zwerfvuil 
te rapen en maak zelfs de pa-
den rond mijn huis onkruid vrij 
en de bezem erover. Misschien 
moet ik maar eens terugga-
ve gaan vragen. Is dat een idee 
mevrouw Hagen? Burgers belo-
nen is beter dan een boete op-
leggen. Het is niet te hopen dat 
uw plan, bedacht door uw partij 
naar aanleiding van een rapport 
van uw  partij, doorgang vindt. 
Ik weet in ieder geval waar ik 
op moet stemmen de volgende 
keer. Eenieder moet tenslotte 
zijn eigen stoep schoonvegen. 

M.J. van Duijvenbode
Mijdrecht

Mantelzorgorganisatie 
Saar aan Huis is 
dementievriendelijk
De Ronde Venen - Een Ronde-
veense samenleving waarin in-
woners zo lang mogelijk kun-
nen blijven meedoen. Dat is het 
doel van het project Dementie-
vriendelijke gemeente. De trai-
ning ‘GOED omgaan met demen-
tie’ levert hieraan een belang-
rijke bijdrage. 16 medewerkers 
van Saar aan Huis, organisator 
van aanvullende en vervangen-
de mantelzorg, hebben deze trai-
ning gevolgd. Wethouder Alberta 
Schuurs reikte het bijbehorende 
certi� caat uit. Na de diagnose de-
mentie woont iemand vaak nog 
een aantal jaren zelfstandig.
Ondersteuning voor cliënt en 
mantelzorger is van groot belang 
om dit mogelijk te maken. 
Organisaties zoals Saar aan Huis 
spelen hierbij een belangrijke 
rol. Vestigingsmanager Marion 
de Vries is enthousiast over de 
training. “Veel ouderen met een 
vorm van dementie wonen thuis. 
Onze Saars ondersteunen deze 
ouderen, zodat ze prettig thuis 
kunnen blijven wonen. De trai-
ning is kwalitatief echt heel goed, 
geeft veel informatie over de-
mentie en handvatten voor de 
omgang met mensen met de-
mentie.”

Getraind de coronacrisis in
Wethouder Alberta Schuurs sprak 
haar waardering uit voor het werk 
van Saar aan Huis. “Om een de-
mentievriendelijke gemeente te 
worden is de hulp van maatschap-
pelijke organisaties onmisbaar. 
Hun inzet en toewijding is voor 
veel mensen enorm waardevol.” 
De medewerkers van Saar aan Huis 
hebben de training al in maart ge-
volgd. Vanwege de coronacrisis 
werd de uitreiking van het certi� -
caat uitgesteld. Juist in die perio-
de was zorg voor mensen met de-
mentie extra belangrijk, omdat be-
zoek van familie vanwege de coro-
namaatregelen niet mogelijk was. 

Aangepaste activiteiten 
Als gevolg van de coronamaatre-
gelen liggen veel activiteiten voor-
lopig stil. Zodra het mogelijk en 
verantwoord is openen de Alzhei-
mercafés hun deuren, geeft het 
Reizend Gezelschap weer voor-
lichting en komen er nieuwe da-
ta voor de training ‘GOED omgaan 
met dementie’. De online training 
is wel beschikbaar, via www.sa-
mendementievriendelijk.nl Ten 
slotte wordt gewerkt aan een 
voorlichtings� lm ‘De fasen van de-
mentie’.
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‘Kudelstaart in Oorlogstijd’ te koop bij De Marskramer

Martijn van Berkel: “Het 
boek verkoopt zichzelf”
Regio - Afgelopen Bevrijdings-
dag, 5 mei, heeft de Stichting Ku-
delstaart in Oorlogstijd (SKiO) 
het boek ‘Kudelstaart in Oorlogs-
tijd’ gepresenteerd. Het boek ver-
telt over gebeurtenissen in Ku-
delstaart tijdens de Tweede We-
reldoorlog en is gebaseerd op 
een reeks interviews die zijn ge-
houden in de jaren negentig 
door Jan Buskermolen. De inter-
views zijn nooit gepubliceerd, 
maar al die tijd bewaard geble-
ven in de ouderlijke woning van 
de in 1992 overleden Buskermo-
len. Zijn onderzoek naar de bele-
venissen en gevolgen voor de in-
woners van Kudelstaart geduren-
de de oorlogsjaren kon hij helaas 

niet afronden tot een boek. Wel is 
het manuscript en de documen-
tatie bewaard gebleven. Dit ma-
nuscript bestaande uit interviews 
met in de Tweede Wereldoorlog 
actieve Kudelstaarters (waaron-
der verzetsmensen en onderdui-
kers) en de verzamelde documen-
tatie zijn de basis geweest van het 
boek. Verder is gebruik gemaakt 
van een archief met correspon-
dentie (brieven) tussen in Duits-
land tewerkgestelde Kudelstaar-
ters en de toenmalige dorpspas-
toor Van Kessel. 

Werk broer voortzetten
Het initiatief van ‘Kudelstaart in 
Oorlogstijd’ is van Piet Busker-

molen. Hij heeft het werk van zijn 
broer voortgezet en er samen met 
geschiedkundige Dick van Wees 
en de leden van de opgerichte 
stichting vorm aan gegeven. 
Er is naast de interviews allerlei in-
formatie verzameld, contact ge-
zocht met nabestaanden die ge-
noemd zijn in de interviews of 
waarvan brieven opgenomen wa-
ren in het archief met correspon-
dentie. Het boek geeft al met al 
een goed beeld van Kudelstaart 
in de Tweede Wereldoorlog. Er 
wordt ingegaan op Kudelstaart 
in de crisis-jaren voorafgaand aan 
de oorlog en op de eerste jaren 
van de wederopbouw. Echter, het 
zwaartepunt ligt op de oorlogs-
jaren en op wat er in die tijd alle-
maal in Kudelstaart is gebeurd. 

Enthousiaste groep
Het boek is tot stand gekomen on-
der leiding van Dick van Wees, ge-
schiedkundige en voormalig ge-
schiedenisleraar en bekend als 
(co)-acteur van diverse boeken 
over de geschiedenis van onder 
andere De Kwakel en Uithoorn. Hij 
is naast eindredacteur ook schrij-
ver van het boek en hij heeft de 
enthousiaste groep vrijwilligers 
van de werkgroep lay-out en pu-
blicatie begeleid. Deze bestond 
naast Piet Buskermolen uit Frans 
Kuipers, Jacques van der Weijden 
en Wijnand Oostveen. 
Jan Buskermolen (1940-1992) ge-
noot in Kudelstaart en Aalsmeer 
een grote bekendheid als geschie-
denisschrijver. Hij heeft een be-
langrijke bijdrage geleverd aan het 
boek ‘Kudelstaart, geschiedenis 
van een grensgeval’ en schreef het 
boekwerk ’75 Jaar Antoniusschool’. 

75 Jaar bevrijding
Bewust is gekozen om het boek 
in 2020 uit te brengen, het jaar 
dat Nederland 75 jaar geleden 
bevrijd is. Het boek leest mak-
kelijk, is interessant voor ieder-
een die Kudelstaart een warm 
hart toedraagt en voor iedereen 
die geïnteresseerd is in grote en 
kleine verhalen uit de Tweede 
Wereldoorlog. Het boek beslaat 
194 pagina’s, is rijkelijk geïllu-
streerd, gebonden met een har-
de kaft en kost 24,95 euro. 

Sponsors en steun
Het boek kon tot stand komen 
dankzij een groot aantal spon-
sors. Eén daarvan is De Mars-
kramer in Kudelstaart. Eigenaar 
Martijn van Berkel werkt koste-
loos mee aan de verkoop van 
het boek in zijn winkel. Zelf heeft 
Martijn geen familieleden die in 
het boek genoemd worden. Hij 
is weliswaar een geboren en ge-
togen Kudelstaarter, maar zijn 
ouders komen van oorsprong 
uit Leimuiden en Roelofarends-
veen. “Maar, het is een interes-
sant en herkenbaar boek. Leuk 
om meer te weten te komen 
over de geschiedenis zo dichtbij. 
De meeste kopers zijn enthou-
siast. Ze komen uit Kudelstaart 
of de nabij omgeving en vinden 
dat ze het boek moeten heb-
ben. Het geeft een stukje toege-
voegde waarde aan onze woon-
plaats.” 

Veel tijd en energie
Dit bleek al direct bij de voor-
inschrijving waarvoor veel ani-
mo was. “De verkoop nu loopt 
ook prima, is succesvol. Bijna da-
gelijks gaat er wel een boek de 
deur uit.” Natuurlijk vindt Martijn 
van Berkel het �jn dat ’zijn’ Mars-
kramer het verkooppunt heeft 
mogen worden, maar zo zegt 
hij nuchter: “Als het de lancering 
was geweest van een plaatselijk 
biertje, dan was Gall & Gall het 
beste verkooppunt geweest. Het 
boek past het beste bij mijn win-
kel hier in het centrum.” Dat Mar-

Opbrengsten voor KWF kankerbestrijding

Boek: ‘Patat’: Het leven 
van een Aalsmeerse rat
Regio - Twee jaar geleden vroeg 
Aalsmeerder Marcel Maarse aan 
zijn nicht Sanne Kuipers om hem 
te helpen met het schrijven van 
zijn eigen biogra�e. Hij wilde zijn 
levensverhaal graag op papier 
hebben en had daar wat hulp bij 
nodig. Saai was zijn leven niet, 
want de jeugd van Marcel was 
een groot avontuur. Hij ging met 
zijn maten vaak net iets verder 
dan de ‘gewone man’. Hij had bij-
voorbeeld een bovenmatige in-
teresse voor het maken van bom-
men die hij op verlaten terrei-
nen in Aalsmeer tot ontplo�ng 
bracht. Maar ook na zijn jeugd 
ging hij op avontuur en leek al-
les van stom geluk aan elkaar te 
hangen. Zo zag het er in ieder ge-
val uit voor de buitenwereld. In 
zijn binnenwereld speelden hele 
andere dingen af, want hij droeg 
een geheim met zich mee dat hij 
nooit aan iemand durfde te ver-
tellen. Een ogenschijnlijk kleine 
gebeurtenis moest hij zijn verde-
re leven als een zware last met 
zich meedragen. De titel van het 
boek is ‘Patat’ het leven van een 

Aalsmeerse rat. ‘Patat’ naar de bij-
naam die zijn vrienden hem ga-
ven. Helaas is Marcel Maarse te 
vroeg overleden om het resul-
taat te kunnen bewonderen. Op 
zijn verjaardag 19 juni is het boek 
te bestellen via www.boekenbe-
stellen.nl. Daarnaast ligt het boek 
vanaf 1 juli in de winkel bij Boek-
huis Aalsmeer. Alle opbrengsten 
gaan naar KWF kankerbestrijding.  

Van vrijwilliger naar molenaar bij korenmolen ‘De Leeuw’:

Job Kluis: “Hij stond stil, 
dat vond ik zo zonde”
Regio - Jop Kluis is al sinds 
1996 molenaar van Korenmo-
len de Leeuw in het centrum van 
Aalsmeer. Hij begon als vrijwil-
liger, maar groeide al snel door 
in de taak van molenaar. Tegen-
woordig heeft de Leeuw een gro-
te groep actieve molenaars, die 
de molen draaiende houdt én 
een groep enthousiaste vrijwilli-
gers die het winkeltje draaiende 
houdt. 

Waarom bent u molenaar 
geworden?
“Ik ben speciaal voor deze molen 
molenaar geworden. Hij stond 
stil, dat vond ik zonde. De mo-
len was wel open voor bezoe-
kers. Eens in de 10 weken moest 
je dan een middagje beneden zit-
ten. Maar het ding stond stil, dat 

was zo zonde. Toen ben ik aan de 
opleiding als molenaar begon-
nen, om de molen weer te laten 
draaien.”

Is er een speciale opleiding 
om molenaar te worden? 
“Daar is een landelijke opleiding 
voor. Die heb ik ook gevolgd. Bij 
mij is het niet heel hard gegaan, 
want dan moet je ergens heen 
om les te krijgen en dan stond de 
molen alsnog weer stil. Ik heb er 
naar verhouding heel lang over 
gedaan, maar wel in de tussentijd 
met de molen gedraaid. Inmid-
dels zijn we uitgegroeid tot een 
hele grote groep molenaars. Ook 
mensen die we hier zelf opgeleid 
hebben.” 
Wat leer je precies bij die opleiding?
“Om te beginnen leer je molens 

echt kennen. Zo zijn er allerlei 
verschillende typen windmolens, 
die je allemaal moet kunnen be-
dienen. Daarbij leer je een heel 
stuk weerkunde. Daar zit heel 
veel kennis in, want je moet in ie-
der geval voor komend half uur 
weten of het bijvoorbeeld gaat 
onweren of dat er draaiwinden 
komen. Verder zit er een stuk ge-
schiedenis van molens in de op-
leiding. Afhankelijk van de soort 
molen, zit er ook een stuk pro-
ductkennis bij. Eigenlijk wordt 
er na deze opleiding van je ge-
acht een molen goed zelfstandig 
te kunnen beheren. Tegenwoor-
dig hoort daar ook nog stuk gast-
vrijheid bij. Hoe je bijvoorbeeld 
met bezoekers omgaat, hoe je 
bezoekers interesseert, maar ook 
hoe met de gemeente om te 

gaan met betrekking tot bestem-
mingsplannen.”

U noemt molenaar zijn een hobby, 
doet u dit naast uw normale baan?
“Ja, het is echt ernaast. In Neder-
land zijn maar een paar echte be-
roepsmolenaars. Mensen zijn wel 
voor hun beroep met molens be-
zig, zo hebben provincies vaak 
een adviseur molenzaken. Dat is 
afhankelijk van de provincies, zo 
heeft de Flevopolder geen mo-
lens, maar in Zuid-Holland staan 
er zo ongeveer 400. 
Beroepsmolenaars, dus mole-
naars die rond kunnen komen 
van bijvoorbeeld koren malen, 
zijn er bijna niet meer. Tien, maxi-
maal vijftien in Nederland.”

Is de korenmolen nog 
helemaal actief?
“Ja! Er wordt volop gemalen bij 
ons. Grotendeels gaat dat naar 
mensen die thuis hun eigen din-
gen bakken. We hebben ook een 
paar grotere afnemers. Een paar 
hele leuke! Het zeilschip ‘De Stad 
Amsterdam’, vaart meestal op de 
Middellandse Zee en bakt aan 
boord hun eigen brood met ons 
meel! Eens in de zo veel tijd moe-
ten we een paar honderd kilo 
naar Zuid-Frankrijk opsturen. Op 
dit moment zijn we verder bezig 
met een experiment met bakkers, 
om met biologische tarwe zuur-
desembrood te maken.” 

Wat is het mooiste aan het 
zijn van molenaar?
“Elke molenaar heeft zijn eigen 
favoriete onderdeel. De geschie-
denis, het technische deel of het 
weerkundige deel. Zelf vind ik het 
heel leuk dat het iets anders is 
dan het kantoorwerk wat ik nor-
maal gesproken doe. 
Het allermooiste vind ik de con-
tinuïteit. Mijn moeder komt van 
het dorp af, die vertelde altijd 
dat ze als kind zijnde het school-
raam uitkeek en wegdroomde bij 
het draaien van de wieken. Mijn 
eigen dochter had dat ook, met 
dezelfde molen. Dat vind ik echt 
heel erg leuk.” 

Tekst en foto: Nienke Oosting

tijn de verkoop belangeloos op 
zich heeft genomen, is wat hem 
betreft eigenlijk heel gewoon. 
“Ik heb grote bewondering voor 
de makers. Ze hebben er heel 
veel tijd, energie en geld inge-
stoken. Ik hoef er niet veel voor 
te doen. Het boek verkoopt zich-
zelf wel.” 

Lokale producten
Het boek en de verkoop er-
van heeft wel de ogen van Mar-
tijn lokaal verder geopend. Er is 

best veel vraag naar ‘eigen’ loka-
le producten. Martijn denkt er 
nu over om puzzels van de West-
einder en/of van de kerktoren te 
laten maken. “De Jan van Haas-
teren puzzels hebben we nu wel 
af, tijd voor een echte plaatselij-
ke puzzel”, besluit hij. Als vader-
dag-cadeau komen de puzzels 
net te laat, maar je (o)pa zondag 
trakteren op ‘Kudelstaart in Oor-
logstijd’ is wel mogelijk en valt 
vast en zeker in de smaak!
Door Jacqueline Kristelijn

Postcode Loterij trakteert 
Hele wijk in Kudelstaart 
wint cadeaukaarten
Regio - Een hele wijk (postcode-
gebied 1433) in Kudelstaart valt 
in de prijzen in de trekking van 
de Postcode Loterij. De winnaars 
winnen per lot een shoptegoed 
van 50 euro dat kan worden inge-
ruild voor diverse cadeaukaarten 
naar keuze. Deze cadeaukaarten 
zijn te besteden bij ondernemers 
en winkeliers in de buurt. 
Naast de schenkingen aan goe-
de doelen, wil de Postcode Loterij 
zo ook via het prijzenpakket een 
steentje bijdragen en de onder-
nemers een hart onder de riem 
steken. Zo winnen de buurtbe-
woners, maar ook de lokale on-
dernemers! Winnaars krijgen ook 
de mogelijkheid om een deel van 

het gewonnen tegoed te done-
ren aan Voedselbanken Neder-
land. Winnaars worden binnen-
kort per brief over hun prijs geïn-
formeerd.
 
Lokale ondernemers
De gevolgen van de coronacri-
sis zijn ingrijpend en juist nu is 
steun voor ondernemers in de 
buurt extra waardevol. Daarom 
heeft de Postcode Loterij het prij-
zenpakket van de trekkingen van 
april, mei en juni uitgebreid met 
in totaal 17,5 miljoen euro aan ca-
deaukaarten, te besteden bij on-
dernemers en winkeliers in de 
buurt. 

Kleine bijdrage budget Buurtinitiatieven

Buurthuis ‘corona proof’
Regio - Dankzij enorme inzet 
van een aantal bestuursleden is 
buurtvereniging Hornmeer er 
in geslaagd haar leden weer in 
groepen bij elkaar te krijgen. Het 
buurthuis aan de Dreef is coro-
na-proof gemaakt. Alles binnen 
de RIVM maatregelen en goed-
gekeurd door de wijkagenten. 
De bewoners kunnen elkaar weer 
ontmoeten, boeken lenen bij de 
buurtboekenkast en onder ande-

re kunnen voor groepjes bijeen-
komsten en kaartavonden geor-
ganiseerd gaan worden. Ook is 
het buurthuis geschikt gebleken 
voor de training Ontspanning 
in Zicht van het Participe team. 
Bij alle activiteiten kan voldoen-
de afstand bewaard worden. De 
‘herinrichting’ is mede tot stand 
gekomen dankzij een kleine bij-
drage uit het budget Buurtinitia-
tieven. 








