
Uithoorn – Op de Amsterdamseweg 
in Uithoorn (naast de Pro�le) is 
maandag 21 juni een jongerenont-
moetingsplek (JOP) geplaatst. Onder 
andere wethouder José de Robles 
(Jeugd), jeugdagente Kim en jonge-
renwerker Ozan Balik waren van de 
partij. Wethouder De Robles: ,”We zijn 
al lang bezig om de jeugd een plek te 
geven waar ze samen kunnen 
komen. Daar is behoefte aan. Ik ben 
blij dat de JOP er nu staat. En ik hoop 
dat onze jongeren er met veel plezier 
gebruik van maken.” Bedoeling is dat 
de jongeren zelf verantwoordelijk 
zijn voor hun nieuwe plek. Dat bete-
kent bijvoorbeeld dat ze het netjes 
moeten achterlaten als ze weggaan. 
En dat ze rekening moeten houden 
met de omwonenden. De plek van 
de JOP is zorgvuldig gekozen. Niet in 
een drukke woonwijk en vlak naast 

de openbare weg, zodat er goed 
zicht op is. De locatie is mede 
bepaald door de jeugd zelf. Bedoe-
ling is dat de jongeren in samenwer-
king met het jongerenwerk een 
barbecue organiseren om op deze 
manier kennis te maken met de 
groep omwonenden. 
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Met mobiliteit bedoelen ze het 
verplaatsen van personen en 
goederen in een gebied, en het 
gemak waarmee dat gebeurt. Denk 
bijvoorbeeld aan een ritje naar de 
supermarkt, of je dagelijkse treinreis 
naar het werk. Lopen of �etsen naar 
school en de sportvereniging. Of een 
bezoek aan vrienden of familie. Mobi-
liteit betekent ook dat ze kijken in 
welke gebieden enkel de voetganger 
de ruimte heeft. 

Waarom deze visie? 
De Mobiliteitsvisie helpt de onderzoe-
kers om de mobiliteitsplannen voor de 
toekomst vorm te geven en Uithoorn 
voor iedereen goed bereikbaar te 
houden. Denk aan plannen voor het 
verbeteren van de parkeerdruk in het 
dorpscentrum, de verkeersveiligheid 
(rondom scholen), leefbaarheid, duur-
zaamheid en plannen rond de 
Uithoornlijn. Met deze enquête 
brengen ze in kaart hoe men zich door 

de gemeente Uithoorn verplaatst en 
welke knelpunten je onderweg tegen-
komt. Met deze informatie kunnen ze 
als gemeente keuzes maken op basis 
van onder andere de voorkeuren van u 
als inwoner of ondernemer. 

Hoe kunt u nog meer meedoen?
U kunt meedoen door deze enquête in 
te vullen. U kunt ook meedoen aan 
een van de denktanks. Hiervoor kunt u 
zich opgeven via de enquête. Daar-
naast houden ze ook interviews met 
verschillende belangenorganisaties. 
Op www.uithoorndenktmee.nl, onder 
Projecten, Mobiliteitsvisie vindt u meer 
informatie. Ook wordt hier de concept-
visie gepubliceerd. Zodra die gereed is, 
kunt u hier inzien. Daarna zullen we 
inloopavonden organiseren om u de 
gelegenheid te geven om op de 
conceptvisie te reageren. 

Uithoorn - De mobiliteit in de gemeente Uithoorn verandert voortdu-
rend. Daarom gaat de gemeente Uithoorn aan de slag met de Mobiliteits-
visie. Om een goede mobiliteitsvisie te kunnen maken, brengen ze eerst 
de huidige situatie in kaart. Uw mening vinden zij daarbij belangrijk. 
Daarom vragen zij, u de inwoners, ondernemers en bezoekers van 
Uithoorn de mobiliteitsenquête in te vullen. Zo krijgen ze een goed beeld 
van wat er goed gaat en wat er beter kan als het gaat om mobiliteit in 
Uithoorn. De link naar de enquête vindt u ook op www.uithoorn-
denktmee.nl, onder projecten, Mobililteit.

Denk mee over de Mobiliteitsvisie

Uithoorn – De lokale Veteranendag in 
Uithoorn kon ook dit jaar niet door-
gaan vanwege de coronamaatregelen. 
Om deze dag niet ongemerkt voorbij 
te laten gaan, heeft burgemeester 

Pieter Heiliegers de veteranen van de 
gemeente Uithoorn een tastbare 
herinnering gestuurd. Een herinnering 
in de vorm van een munt, een zoge-
noemde ‘challenge coin’. Burge-

Herinneringsmunt voor 
veteranen Uithoorn en De Kwakel

meester Heiliegers: ,”Het is ontzettend 
spijtig dat ook dit jaar de lokale Vete-
ranendag niet door kon gaan. Dat is 
namelijk het moment waarop ik, 
namens de hele gemeente, onze 
grootste waardering kan uitspreken 
voor alle getoonde inzet en moed. En 
ook het moment dat onze veteranen 
met elkaar herinneringen op kunnen 
halen. Om de dag niet helemaal onge-
merkt voorbij te laten gaan, wilde ik 
graag wat bijzonders doen. Naast een 
kaart heb ik daarom ook de herinne-
ringsmunt opgestuurd naar onze 
veteranen. Deze is speciaal ontworpen 
voor hen.” De burgemeester hoopt en 
gaat er stiekem ook van uit dat hij 
volgend jaar alle veteranen weer 
persoonlijk kan ontmoeten. ,”Daar kijk 
ik enorm naar uit.”

Jongerenontmoetingsplek in 
Uithoorn een feit
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Beste Burgemeester, geacht college, 

Uithoornse Toneelgroep Maskerade wil graag theater maken in de 
ruimste zin van het woord. Sinds 1964 doen we dit dan ook op diverse 
plekken in Uithoorn. Inmiddels spelen we al meer dan 20 jaar vanuit het 
Alkwin Kollege toneel. We spelen 2 keer per jaar een voorstelling in de 
aula (met podium, tribune en theater opstelling) van deze school onder 
leiding van een professionele regisseur. Volgens ons is een aula (gehoor-
zaal) inclusief theatervoorzieningen (lees: podium en lichtinstallatie) daar 
ook voor bedoeld. Nu hebben we in de recentelijke Lock-downs de kwali-
�catie gekregen van evenement door de heer E. Tinga. Dit is voor ons 
onbegrijpelijk* omdat we voldeden, en onzes inziens ook voldoen, aan 
alle fysieke kenmerken van een theater (nota bene inclusief Brandwacht). 
Daarom willen wij in de toekomst niet gezien worden en of geoormerkt 
worden als event maar als theatervoorstelling. Als dit niet door de 
gemeente Uithoorn wordt erkend kunnen we in de toekomst nog moei-
lijker voorstellingen maken omdat we dan ook, dat is het gevolg van de 
recente kwali�catie, een evenementen vergunning moeten aanvragen 
per voorstelling. Maskerade brengt Cultuur en vermaak voor vele inwo-
ners van Uithoorn en de grote regio. 
* Uiteraard waren de maatregelen rondom Corona volkomen terecht!  
 Echter de gevolgen zijn voor Maskerade desastreus. 
Wij gaan er van uit dat Maskerade theater kan blijven maken, en dat de 
Aula van het Alkwin Kollege wordt geoormerkt als Theatervoorzie-
ning. Graag vernemen wij schriftelijk van B&W. 

Namens het voltallig bestuur van Uithoornse Toneelgroep 
Maskerade, Michel Rahn - Secretaris

Het wordt toneelgroep Maskerade zo 
onmogelijk gemaakt

Uithoorn - De voorrondes van de 29e 
editie van het Ouderen Songfestival 
zijn ten einde. Begeleid door pianist 
en artistiek leider van het Ouderen 
Songfestival Kees van Zantwijk en 
gepresenteerd door Willemijn Ploem/ 
Moreen Beentjes traden in een tijds-
bestek van anderhalve week ruim 
tachtig kandidaten op in de zes voor-
rondes verspreid door het land. Zowel 
de oudste als de jongste deelnemer 
van deze editie zijn door naar de 
�nale. De 88-jarige Haarlemmer Henk 
van Dalen verleidde de voorronde-
jury met zijn eigen geschreven 
tekst When I’m 88, naar het nummer 
van Lenon/McCartney. De Uithoornse 
Joki Beerendonk, met haar 55 jaar net 
oud genoeg om mee te doen, is door 
haar ingetogen en doorvoelde vertol-
king van Cimetière direct doorge-

stoomd naar de Grande Finale. Het 
Ouderen Songfestival bestaat dit jaar 
30 jaar. Ooit klein begonnen in 
Amsterdam, inmiddels een festival dat 
het hele land bestrijkt. Maar de 
Grande Finale is en blijft een Amster-
dams feestje. Zestien �nalisten, 
afkomstig uit alle mogelijke delen van 
het land, staan dan op het podium 
van het hoofdstedelijke DeLaMar 
Theater. Vijftien �nalisten zijn aange-
wezen door de voorronde-jury, één 
door artistiek leider en pianist Kees 
van Zantwijk, die de beschikking heeft 
over een wildcard. Op zaterdag-
middag 3 juli strijden de zestien �na-
listen om de eerste, tweede en derde 
vakjuryprijs en de Hans Martinusse 
Amsterdam publieksprijs. De zeven-
koppige jury staat onder voorzitter-
schap van Harry Slinger.  

Uithoornse Joki Beerendonk in 
finale eren on e ti al

Regio - Op woensdag 23 juni was het 
jaarlijkse schoolreisje van de Antoni-
usschool in De Hoef gepland. Het 
was een hele tijd spannend of het 
schoolreisje wel door zou kunnen 
gaan. Iedereen had er natuurlijk 

Een e laa  choolrei je 
ntoni chool

NATUUR DICHT BIJ HUIS

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

Je hoort ‘m wel, maar je ziet ‘m niet 
U bent ongetwijfeld bekend met alle 
problemen die op ons afkomen door 
de opwarming van ons eigen blauwe 
bolletje. Daar zal ik u vandaag eens 
niet mee lastig vallen. Wel met 
andere dingen die op ons afkomen 
als gevolg van de klimaatverande-
ring. Kort geleden nog ging er een 
extatische siddering door vogelmin-
nend Ronde Venen: in de weilanden 
van Abcoude was een monniksgier 
gesignaleerd! Een vreemdganger, 
vorig jaar geboren in het zuiden van Frankrijk en met de zuidenwind 
meegedreven naar onze contreien. Het was geen blijvertje, want sinds 20 
juni houden de signaleringen op. Anders is dat voor de Cetti’s zanger. Het 
zal een jaar of twee geleden zijn dat ik op Waverhoek rondliep en uit de 
struiken plotseling een erg krachtig maar kort liedje hoorde. Het begint 
met een enkele ‘tie’ en kort daarop gevolgd door drie salvo’s van vijf korte 
tonen die een beetje klinken alsof er in een Starwars �lm met scherp 
geschoten wordt. En na dat salvo valt er een diep zwijgen. Deze zang had 
nog nooit gehoord en is zo luid en plotseling, dat vergeet je echt niet als 
je het eenmaal gehoord hebt. Natuurlijk wilde ik weten welke kabaal-
maker hier voor verantwoordelijk was, maar ook na lang wachten en 
turen kreeg ik het beestje niet te zien. Sinds die eerste keer hoor ik het 
geluid steeds vaker. Op Waverhoek zitten er tegenwoordig meerdere en 
ook in mijn achtertuin hoor ik hem verderop bij het water zitten. Dat deze 
zanger aan een opmars bezig is, wordt bevestigd door de experts. Het is 
een vogel die vooral in warmere streken veel voorkomt, niet goed tegen 
strenge winters kan maar kennelijk ook geen zin heeft ver te trekken om 
een koude winter te vermijden. Vandaar dus dat we hem, met de huidige 
zachtere winters, steeds vaker horen. Zien is een stuk lastiger want hij 
houdt zich graag verscholen in dicht struikgewas. Vanuit Zeeland en 
Zuid-Holland (vooral de Biesbosch) begon zijn opmars en intussen zijn 
dus ook onze contreien in ruime mate bereikt. De combinatie van water 
en struiken vindt het beestje ideaal , vandaar ook dat hij zich bij ons goed 
op zijn gemak voelt. De wat vreemde naam is overigens twee eeuwen 
geleden door de Nederlander Temminck aan het vogeltje gegeven om 
het werk van de Italiaanse zoöloog Cetti te memoreren. Het is de moeite 
waard om zijn geluid eens op te zoeken, bijvoorbeeld bij de Vogelbe-
scherming, want hij is echt veel in onze omgeving te horen. Ik moet u 
overigens eerlijk bekennen dat ik hem nog steeds niet heb gezien (voor 
zover ik weet) en dat begint toch wel een beetje een obsessie te worden...

Sep Van de Voort, IVN Natuurgids
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Regio - Ook dit jaar is er weer de 
mogelijkheid het zeer fraaie rijksmo-
nument de H. Hart van Jezus kerk in 
Vinkeveen te bezoeken in de 
maanden juli en augustus op de 
woensdag- en zaterdagmiddag van 
13.00 tot 16.00 uur. Met enkele 
aanpassingen i.v.m. de corona 
problemen zijn ze in staat u op een 
veilige manier te laten genieten van 
hun kerk. Omdat rondleidingen met 
een groep wat ingewikkelder zijn 
i.v.m. de 1,5 m afstand is er extra 
informatie op papier beschikbaar 
zodat u goed geïnformeerd het inte-

rieur kunt bekijken. Eventuele vragen 
zullen de aanwezige leden van de 
werkgroep uiteraard graag beant-
woorden. Gezien de gunstige 
ontwikkelingen van het coronavirus 
zijn ze nu in staat met een kleine 
groepjes de toren in te gaan om te 
kunnen genieten van het zeer fraaie 
uitzicht over de regio. Open Monu-
mentendag zaterdag 11 september 
zijn zij ook geopend voor bezoek 
vanaf 10.00 tot 17.00 uur. Gedurende 
de gehele dag zal het monumentale 
Wander Beekes orgel bespeeld 
worden.

erk e ichti in  

reuze zin in en gelukkig werden de 
regels net op tijd versoepeld! Zo 
konden de groepen 1 t/m 3 en 4 t/m 
6 in hun eigen bubbel naar Linnae-
ushof gebracht worden. Elke groep 
inclusief leerkrachten had een eigen 

busje en de begeleiding ging met 
hun eigen vervoer naar Bennebroek. 
Echt coronaproof dus. De weersvoor-
spelling was in eerste instantie niet 
zo goed, maar hoe dichter de datum 
van 23 juni in zicht kwam, hoe beter 
het weer zou gaan worden. Uiteinde-
lijk werd het ideaal weer: niet te 
warm, niet te koud, maar ook niet 
nat. Dat was bo�en en het werd een 
superleuke dag! In Linnaeushof was 
er voor groot en klein genoeg te 
beleven: kleine of grote speeltoe-
stellen, een boemeltreintje, een 
superlange glijbaan, trampolines, 
klimmen en klauteren over het water, 
een echte waterspeeltuin en de spor-
tievelingen konden aan hun conditie 
werken met �tnesstoestellen. Tussen-
door werden de kinderen verwend 
met een lekker patatje en ook 
gezonde traktaties. Natuurlijk mocht 
aan het eind van de dag een koude 
verrassing niet ontbreken!









Voor inwoners van Uithoorn en De Kwakel opent donderdag 1 juli De 
GGD Amsterdam-Amstelland een nieuwe corona-vaccinatielocatie. 
Op zo’n zeven minuten van Uithoorn komt de locatie aan de Boven-
kerkerweg 6-8 in Amstelveen. Deze plek is gekozen vanwege de goe-
de bereikbaarheid per auto, openbaar vervoer en (brom)fi ets. De GGD 
start op de nieuwe locatie met 450 vaccinaties per dag. Het vaccineren 
gebeurt op deze locatie zes dagen per week van 8.30 tot 16.00 uur. Op 
afspraak. De andere locaties in de regio zijn 7 dagen per week open 
van 8.00 uur tot 20.00 uur. De GGD gaat er van uit dat de nieuwe lo-
catie tot 1 september voor vaccinaties gebruikt gaat worden. Burge-
meester Pieter Heiliegers is zeer tevreden met de locatieoplossing. De 
afgelopen maanden heeft hij zich bestuurlijk sterk gemaakt voor deze 
regionale plek. “Het is belangrijk dat onze inwoners op een laagdrem-
pelige manier een vaccinatie kunnen krijgen. De andere locaties zijn 
toch relatief ver van onze gemeente vandaan. Samen met wethouder 
Zorg José De Robles hoop ik dat deze nieuwe priklocatie inwoners ex-
tra stimuleert om zich te laten vaccineren.”

Andere locaties
De andere locaties in de regio Amsterdam-Amstelland zijn de NDSM 
loods in Amsterdam-Noord, de RAI, de Calandhal in Amsterdam-
Nieuw West en de AFAS in Amsterdam-Zuidoost. Bij de laatstgenoem-
de locatie kan iedereen bij wijze van een proef zonder afspraak een 
vaccinatie halen. Dat is nu nog niet het geval bij de nieuwe locatie in 
Amstelveen. 

Meer informatie
Vragen over deze vaccinatielocatie? Neemt contact op met de GGD 
Amsterdam via (020) 555.5202. Of bezoek de website voor meer in-
formatie en antwoorden op de meest gestelde vragen over het vacci-
neren.

Bewoners van de gemeente Uithoorn met lichte klachten kunnen zich 
zonder afspraak, gratis en dichtbij huis laten testen op corona. Van 
28 juni tot en met 11 juli staat de GGD-testbus in Uithoorn op het par-
keerterrein bij winkelcentrum Zijdelwaard, op de hoek met De Merode-
laan. De testbus is dagelijks geopend van 9 tot 12 en van 12.45 tot 16 
uur. Neem een geldig legitimatiebewijs mee als u deze heeft en draag 
een mondkapje.

Wanneer u de vaccinatie krijgt, is afhankelijk van bijvoorbeeld uw leef-
tijd en of u werkt in de zorg. Via een handige vragenlijst kunt u bekij-
ken wanneer u een uitnodiging kunt krijgen voor de coronavaccina-
tie. Ook ziet u waar u de coronaprik kunt halen en welk vaccin u waar-
schijnlijk krijgt. De volgorde van vaccinatie kan veranderen. Bijvoor-
beeld als een vaccin niet op tijd geleverd wordt. Hou de actualiteiten 
in de gaten. Benieuwd wanneer u de vaccinatie ontvangt? Bekijk de 
vragenlijst op rijksoverheid.nl/coronavirus of regel een afspraak via 
www.coronatest.nl  

Naast testbewijzen, zijn nu ook de vaccinatiebewijzen beschikbaar in 
de CoronaCheck-app. Daarmee kunnen mensen na volledige vacci-
natie, net na als een negatieve test, toegang krijgen tot evenementen 
en andere plekken waar coronatoegangsbewijzen worden gevraagd. 
Vanaf 1 juli kan het vaccinatiebewijs in de CoronaCheck-app boven-
dien fungeren als Digitaal Corona Certifi caat om mee te reizen binnen 
de EU. Om dit mogelijk te maken heeft u de (laatste versie) van de Co-
ronacheckapp nodig die u kunt downloaden in de app-stores op uw 
mobiele telefoon. Heeft u deze app al op de telefoon, maar ziet u nog 
geen ‘knop’ om uw vaccinatiebewijs toe te voegen? Wacht dan rustig 
af tot er voor uw telefoon een nieuwe update van de Coronacheckapp 
beschikbaar is. U kunt dit controleren via uw app-store. 

Papieren alternatief
Mensen die geen smartphone hebben, kunnen vanaf donderdag 1 juli 
ook hun vaccinatiebewijs printen via de website coronacheck.nl of bel-
len met telefoonnummer (0247) -247247.

Corona testbus in De Kwakel en 
bij winkelcentrum Zijdelwaard

Coronacheckapp

Het aantal coronabesmettingen is snel gedaald en steeds meer men-
sen zijn gevaccineerd. Op 26 juni zetten we stap 4 van het openings-
plan en gaat alles open op 1,5 meter afstand. Met coronatoegangsbe-
wijzen is meer mogelijk. 
Op de website www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/situatie-regio-am-
sterdam-amstelland deelt de GGD Amsterdam wekelijks cijfers over 
het aantal afgenomen en positieve coronatesten in de Veiligheidsre-
gio Amsterdam-Amstelland: Amsterdam (ook in stadsdelen), Aalsmeer, 
Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Positief geteste personen
In week 24 (14 juni t/m 20 juni) is het aantal positief geteste mensen in 
Amsterdam-Amstelland afgenomen met 4% vergeleken met de week 
daarvoor. In Amstelveen nam het aantal meldingen toe, in Diemen bleef 
het aantal meldingen gelijk en in de overige gemeenten nam het aan-
tal meldingen af. Uithoorn bevond zich binnen het risiconiveau ‘Waak-
zaam’, de overige gemeenten bevonden zich binnen het risiconiveau 
‘Zorgelijk’. 

Testen op GGD-locaties
Het aantal inwoners binnen Amsterdam-Amstelland dat zich afgelopen 
week bij een GGD-testlocatie liet testen was 13% lager dan de week er-
voor. Het percentage testen met een positieve uitslag nam licht af naar 
4,4%. In Amstelveen en Ouder-Amstel bleef de afgelopen week het 
aantal testen vrijwel gelijk en in de overige gemeenten nam het aan-
tal testen af. 

Actuele coronacijfers 
gemeente Uithoorn week 24

G E M E E N T E N I E U W S

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

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.

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

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

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

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

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

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Blijf op de hoogte van actuele 
ontwikkelingen rondom het 
coronavirus

- Gemeentelijke informatie www.uithoorn.nl/coronavirus 
- RIVM www.rivm.nl of (0800) 13 51. 
- Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl 
 (reisadviezen, informatie over maateregelen) 
- GGD Amsterdam www.ggd.amsterdam.nl 
- Testen op corona https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
 coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken of via 0800-1202 
- Informatie en actuele cijfers met betrekking tot corona 
 https://coronadashboard.rijksoverheid.nl
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Week 24
Absoluut /100.000 inw

Week 23
Absoluut /100.000 inw

Amsterdam
Aalsmeer
Amstelveen
Diemen
Ouder-Amstel
Uithoorn

8.095
327

1.199
356
155
181

926
1.026
1.307
1.140
1.098

611

9.425
420

1.173
427
152
276

1.078
1.317
1.278
1.368
1.077

932

Week nr
Gemeente



Week 24
Absoluut /100.000 inw

Week 23
Absoluut /100.000 inw

Amsterdam
Aalsmeer
Amstelveen
Diemen
Ouder-Amstel
Uithoorn

406
16
70
16
8
8

46
50
76
51
57
27

427
23
56
16
10
15

49
72
61
51
71
51
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Dit is hét gezondheidsonderzoek onder

jongvolwassenen van 16 t/m 25 jaar in

Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, 

Ouder-Amstel en Uithoorn

ms

Dit is h

Doe mee en maak kans op te gekke prijzen! 

 

Wist je 
dat?

Om bewoners en onderne-
mers te helpen om meer grip 
te hebben op hun geldzaken, 
is de gemeente Uithoorn aan-
gesloten bij Startpunt Geldza-
ken. Startpunt Geldzaken stelt 
online geldplannen beschik-
baar voor huishoudens in ver-
schillende omstandigheden. 
Het kan bijvoorbeeld uitkomst 

bieden voor mensen die meer 
geld over zouden willen hou-
den, in financiële problemen 
zitten, maar ook voor mensen 
die geld willen sparen voor 
de studie van (klein)kinderen. 
Ook zijn er plannen beschik-
baar voor jongeren en onder-
nemers. De geldplannen ge-
ven tips en handvatten. Voor-
deel van de online geldplan-
nen is dat ze anoniem inge-
vuld kunnen worden en op een 
tijdstip dat het uitkomt.

De geldplannen zijn te vinden via: 
www.startpuntgeldzaken.nl/uithoorn.

Wanneer krijg ik een vaccinatie 
tegen het coronavirus?

Nieuwe vaccinatielocatie 
vlakbij Uithoorn 



Blijf op de hoogte van werkzaamheden in Uithoorn 
en De Kwakel via www.uithoorn.nl/werkinuitvoering. Hier vindt u 
meer informatie over o.a. de volgende werkzaamheden.

Werk in uitvoering

 CENTRUM DE KWAKEL AFGESLOTEN OP 6 JULI

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlo-
pige voorziening moet u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in 
De Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordenin-
gen en verkeersbesluiten alleen nog via www.offi cielebekendmakin-
gen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepa-
gina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailser-
vice. U wordt dat ‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de ge-
meente 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.
• Bestemmingsplan ‘Wapoterrein’ en het besluit voor het vaststellen van 

hogere waarden (met bijbehorende stukken). Inzageperiode vanaf 20 
mei 2021 tot en met 30 juni 2021. Inlichtingen bij A. Stevens, afdeling 
wonen en werken (0297) 513 111.

• Drechtdijk 25-27. Inzageperiode vanaf 20 mei 2021 tot en met 30 juni 
2021. Inlichtingen bij A. Stevens, afdeling wonen en werken (0297) 513 
111.

• Vastgesteld bestemmingsplan Vuurlijn 17. Inzageperiode: vanaf 17 juni 
2021 gedurende 6 weken. Inlichtingen bij A. Stevens, afdeling wonen 
en werken (0297) 513 111. 

• Ontwerpbestemmingsplan Achterweg 62. Inzageperiode: vanaf don-
derdag 17 juni 2021 tot en met woensdag 28 juli 2021. Inlichtingen bij 
A. Stevens, afdeling wonen en werken (0297) 513 111. 

• Ontwerpbestemmingsplan Correctieve herziening Bp De Rietkraag. In-
zageperiode vanaf donderdag 17 juni 2021 tot en met woensdag 28 juli 
2021 Inlichtingen bij A. Stevens, afdeling wonen en werken (0297) 513 
111. 

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE 
 BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2021-057973, Achterweg 30, een bedrijfswoning wijzigen in een platte-

landswoning. (ontvangen 14-06-2021);
• 2021-059892, Drechtdijk 28, het bouwen van een nieuwe woning. (ont-

vangen 18-06-2021).
Uithoorn
• 2021-057451, UHL-65 tijdelijke uitrit eindhalte. (ontvangen 13-06-

2021);
• 2021-057440, UHL-65 halte centrum, keerwanden. (ontvangen 13-06-

2021);
• 2021-057703, Grift 45, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 13-

06-2021);
• 2021-056046, Amsterdamseweg/Stationsstraat en de Zijdelweg , het 

plaatsen van 2 bouwborden UHL. (ontvangen 10-06-2021);

In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in 
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe 
u er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via 
(0297) 513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl 
en op https://zoek.offi cielebekendmakingen.nl/

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513 111. 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken lig-
gen in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders 
ter inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare 
bibliotheek of dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, ge-
richt 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 bin-
nen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom 
u het niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten 
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden op-
gestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waar-
tegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en 
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaar-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zor-
gen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een 
‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in be-
roep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u 
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U 
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van 
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector be-
stuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam 
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw 
beroepsschrift brengt de rechtbank griffi ekosten in rekening. Het be-
sluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon 
gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw 
beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor 
te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan 
een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. 
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift 
ook een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank in-
dienen. Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt 
van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht 
van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voor-
ziening moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u 

Op dinsdag 6 en woensdag 7 ju-
li 2021 vinden er intensieve werk-
zaamheden plaats aan de riole-
ring in het centrum van De Kwa-
kel. Dit is nodig om het nieuwe ap-
partementencomplex Leenders-
hof aan te sluiten op het hoofd-
riool. Het hoofdriool bevindt zich 
onder het asfalt van de rijbaan 
in de Kerklaan die hiervoor moet 
worden opgebroken. 

Op dinsdag 6 juli is om die reden 
de hele dag geen doorgaand ver-

keer mogelijk over de Kerklaan 
van De Kwakel. Ook de parkeer-
vakken zijn niet beschikbaar. 

De bus zal wel rijden en wordt via 
de parkeervakken geleid. Er zul-
len hiervoor verkeersregelaars 
aanwezig zijn. Verkeer van om-
wonenden die De Kwakel willen 
verlaten wordt ook via de parkeer-
vakken geleid. Op woensdag 7 juli 
is tijdens de werkzaamheden wel 
weer doorgaand verkeer moge-
lijk.

WWW.UITHOORN.NL

• 2021-056125, Wederik 78, het vervangen van een kozijn en glas. (ont-
vangen 09-06-2021);

• 2021-059910, Schaepmanlaan 41, het plaatsen van een dakkapel. 
(ontvangen 21-06-2021);

• 2021-059915, Kievit 2, het plaatsen van een overkapping. (ontvangen 
21-06-2021);

• 2021-061114, Amsteldijk-Noord 96, het aanleggen van een in/uitrit. 
(ontvangen 23-06-21).

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
• 2021-040128, Thamerweg 75A, het bouwen van een woning (verzon-

den 14-06-2021);
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2021-058744, Noorddammerweg 30, Beach Masters 2021, van 21 au-

gustus t/m 29 augustus 2021. (ontvangen 16-06-2021).
Uithoorn
• 2021-060238, Arthur van Schendellaan 59, het aanvragen van een ex-

ploitatievergunning. (ontvangen 22-06-2021);
• 2021-060469, Randhoornweg, BMX Topcompetitie. (ontvangen 22-06-

2021);
• 2021-060648, Nijhoffl aan 11, het plaatsen van een afvalcontainer van 

28 juni t/m 29 juni 2021. (ontvangen 22-06-2021);
• 2021-058580, Fermoor 6, het plaatsen van een afvalcontainer van 6 

september t/m 4 oktober 2021. (ontvangen 15-06-2021).
VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
• 2021-058931, Noorddammerweg 30, tijdelijke standplaats GGD test-

bus van 21 t/m 27 juni 2021 verzonden 21-06-2021);
• 2021-041645, Noorddammerweg 30, het bouwen van een opslagruim-

te (verzonden 16-06-2021).
Uithoorn
• 2021-055046, kruising Poelweg/Kon. Maximálaan, ontheffi ng geluids-

hinder werkzaamheden van 12 t/m 16 juli 2021 (verzonden 18-06-
2021);

• 2021-056341, Zijdelwaardplein, tijdelijke standplaats GGD testbus van 
28 juni t/m 11 juli 2021 verzonden 21-06-2021);

• 2021-059712, driehoeksreclameborden voor de campagne “Zomerle-
ven” van de Bibliotheken Amstelland. (verzonden 24-06-2021);

• 2021-011732, Cort van der Lindenplein 5, exploitatievergunning hore-
cabedrijf (verzonden 24-06-2021);

• 2021-056046, hoek Stationsstraat/Amsterdamseweg en de Zijdelweg 
het plaatsen van 2 bouwborden tbv de Uithoornlijn. ( verzonden 24-06-
2021).

Wacht dan niet te lang en vraag al-
vast uw nieuwe paspoort of identi-
teitskaart aan. Als de coronamaat-
regelen gaan versoepelen wordt 
er een grote toestroom bij burger-
zaken verwacht. Het wordt dan zo 
druk dat u misschien wekenlang 

moet wachten voor u bij de ge-
meente terecht kunt voor een af-
spraak. Wij adviseren u daarom 
uw aanvraag niet meer uit te stel-
len. Maak zo snel mogelijk online 
een afspraak via www.uithoorn.nl/
afspraak of bel (0297) 513 111.

Koninklijke onderscheiding 
(lintje), aanvragen
Kent u iemand in Uithoorn die een 
lintje verdient? Veel inwoners van 
Uithoorn zetten zich belangeloos 
in voor het welzijn van anderen. U 
kunt u iemand voor een Koninklij-
ke onderscheiding in aanmerking 
laten komen.  De procedure voor 
het toekennen van een Koninklij-
ke onderscheiding neemt veel tijd 
in beslag. Is de voordracht voor 

de Lintjesregen in april 2022, dan 
moet u het voorstel vóór 15 juli 
2021 (dit jaar) bij de burgemees-
ter indienen. Meer informatie, 
waaronder het aanvraagformu-
lier, vindt u op www.uithoorn.nl/
lintjes. Vragen? Bel het bestuurs-
secretariaat via (0297) 513 108 of 
mail naar bestuurssecretariaat@
uithoorn.nl. 

Vernieuw nu uw paspoort of 
identiteitskaart

Zorgt u voor iemand met demen-
tie, Parkinson, psychische pro-
blemen of een chronische ziek-
te? Of bent u ouder van een kind 
met autisme? Uithoorn voor El-
kaar biedt kosteloos iedere zes 
weken gerichte gespreksgroepen 
voor mantelzorgers uit Aalsmeer, 
Amstelveen,  Haarlemmermeer, 
Ouderkerk aan de Amstel en Uit-
hoorn. U vindt hier herkenning, er-

kenning, steun, tips, adviezen en 
u kunt uw ervaringen delen met 
anderen in een soortgelijke situa-
tie. Want delen helpt, geven man-
telzorgers aan. Kom langs en er-
vaar het zelf! In de agenda op de 
website www.mantelzorgenmeer.
nl/mantelzorg/agenda vindt u 
het overzicht met gespreksgroe-
pen en ander aanbod.  Wel graag 
eerst even aanmelden.

Uithoorn voor elkaar en Mantelzorg: 
Gespreksgroepen mantelzorgers

Het is weer warm buiten. Een 
middagje strand, samen bood-
schappen doen, het kan allemaal. 
Houdt dan uw kinderen of dieren 
niet ‘even’ opgesloten in de auto 
zitten. De temperatuur loopt ver-
raderlijk snel op. Helaas maakt 
de politie en dierenambulance het 
nog wel eens mee dat kinderen 
of huisdieren in de auto worden 
achtergelaten om vervolgens een 
klein boodschapje te gaan doen 
of dat de kinderen nog even mo-

gen blijven liggen slapen in de au-
to. Doe dit alstublieft niet! De tem-
peratuur in de auto loopt zeer snel 
op wat gevaarlijk, of in het ernstig-
ste geval dodelijk kan zijn voor 
mens en dier. Laat ook geen die-
ren in de volle zon op het balkon! 
Politie schrijft zo nodig een pro-
ces-verbaal uit. Meer informatie 
voor tips bij het verzorgen van 
dieren met warm weer: www.die-
renbescherming.nl zoek op ‘zo-
mertips’

Warm weer in aantocht? 
Laat kinderen of dieren niet 
alleen achter in de auto

De coronamaatregelen worden 
versoepeld, de vakantie staat 
voor de deur. Mensen gaan weer 
meer van huis en daarmee neemt 
de kans op een inbraak toe. Ge-
lukkig kunt u zelf veel doen om 
een inbraak te voorkomen. Het is 
belangrijk dat u uw huis goed af-
sluit als u weggaat en dat de wo-
ning een bewoonde indruk maakt 

als u er niet bent. Zeker nu we er 
weer wat meer op uitgaan, is dat 
extra belangrijk. Wist u dat u via 
de gemeente een ‘burenkaart’ 
kunt ophalen of downloaden? 
Vraag uw buren om op uw huis te 
passen als u weg bent. De buren-
kaart kunt u op het gemeentehuis 
afhalen. Zie www.uithoorn.nl/con-
tact voor de openingstijden.

Geef inbrekers geen kans
De gemeente Uithoorn heeft een 
nieuw contract afgesloten voor 
het Wmo-vervoer. Maakt u ge-
bruik van het WMO vervoer? Van-
af 1 augustus 2021 zal RMC (Rot-
terdamse Mobiliteits Centrale) het 
Wmo-vervoer gaan organiseren 
(voorheen werd dit verzorgd door 
Munckhof). RMC zal voor 90% 
elektrische voertuigen gaan inzet-
ten. Huidige pashouders krijgen 
via een persoonlijke brief informa-
tie over de wijzigingen.

Voor wie
Heeft u een beperking en een me-
dische indicatie, dan kunt u mo-
gelijk op basis van de Wet maat-
schappel i jke Ondersteuning 
(Wmo) gebruik maken van het 
Wmo-vervoer. Het Wmo-vervoer 
brengt u van deur tot deur bin-
nen een gebied van 25 km rond-
om uw woonadres. Het is moge-
lijk een loophulpmiddel, rolstoel of 
scootmobiel mee te nemen in het 
Wmo-vervoer.

Aanvragen
U komt in aanmerking voor een in-
dicatie voor het Wmo-vervoer als 

u niet meer zelfstandig (eventueel 
met hulpmiddel) gebruik kan ma-
ken van voorliggende vervoers-
voorzieningen zoals het openbaar 
vervoer. Om gebruik te kunnen 
maken van Wmo-vervoer heeft u 
naast een indicatie ook een ver-
voerpas met pasfoto nodig. Of u 
in aanmerking komt voor een indi-
catie voor het Wmo-vervoer kunt 
u navragen bij het Sociaal Loket. 
Het Sociaal Loket is van maan-
dag tot en met vrijdag van 9.00 tot 
10.30 uur telefonisch bereikbaar 
via (0297) 513 111 of u kunt bin-
nenlopen op woensdag van 13.00 
tot 17.00 uur.

Vervoerspas
U kunt nog steeds gebruik maken 
van de in uw bezit zijnde Wmo-
vervoerspas.  

Vragen?
U kunt bellen met (0297) 513 111 
om uw vraag te stellen of een af-
spraak te maken. Maandag tot en 
met donderdag van 08.30-12.30 
uur op woensdag van 13.00-
20.00 uur en op vrijdag van 08.30-
12.00 uur.

Nieuwe vervoerder voor het 
Wmo-vervoer

Aankondiging digitale vrijwilligersmarkt
Meer dan 30 Uithoornse organisaties hebben een digitale stand 
op de vrijwilligersmarkt die gehouden wordt in de periode van 6 
tot en met 20 september. Bezoekers kunnen een virtuele wande-
ling over de markt maken en elke stand bezoeken. In de stands 
hebben de organisaties zichzelf gepresenteerd met foto’s, fi lm-
pjes (ongeveer de helft is door het steunpunt vrijwilligerswerk op 
locatie gemaakt) en posters. Wij houden u op de hoogte van de-
ze markt. 
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HET WEER

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

Door Paul Dekkers

Vaak heeft de maand mei al zomerse trekken en valt er betrekkelijk weinig 
regen. Vorig jaar maakte zij deel uit van een kurkdroog voorjaar; in de 
Ronde Venen viel in de drie lentemaanden van 2020 niet meer dan 77 mm. 
Het afgelopen voorjaar was aanzienlijk natter met 181 mm, met in mei 
alleen al 101 mm. Bovendien was het sinds 2013 niet meer zo koud 
geweest. Er werden in totaal 7 warme dagen van 20 graden en meer in De 
Ronde Venen geteld, tegenover 32 vorig jaar. Normaal is 16 in de lente. 
Toch kunnen we moed putten uit het weersverloop na de koude, natte en 
sombere meimaand van 1983. Na deze trieste maand verlangde iedereen 
naar mooi zomerweer. De junimaand wilde daaraan graag meewerken; de 
maximum temperatuur lag zeven graden boven die van mei. Vervolgens 
zou de hooimaand uitgroeien tot de warmste in 125 jaar en noteerden we 
de derde achtereenvolgende te droge zomermaand in Mijdrecht. In totaal 
kwam het zomercijfer hier uit op 77 mm, waarmee deze zomer net iets 
natter was dan die van 2003 met 70 mm. Een warme en droge augustus-
maand sloot de zomer van 1983 af. In Mijdrecht noteerden we deze zomer 
36 zomerse dagen van 25 graden en meer en 70 warme dagen van 20 
graden en meer. Normaal is 18 en 54. Juni heeft veel goed gemaakt, wat 
mei heeft laten liggen. De eerste decade van de bijna afgelopen maand 
was zeer zonnig en gematigd warm. Wij profi teerden van een uitloper van 
het welbekende Azoren Hoog. In die week vertoefde ik op Texel en dan 
merk je goed dat bij een noorden- tot noordoostenwind het aanzienlijk 
frisser aanvoelt dan in het binnenland. Maar ook in temperatuur zelf komen 
duidelijke verschillen naar voren. Daarvoor heb ik in de periode 4 tot en 
met 11 juni de K.N.M.I.-temperatuuruitkomsten van Texel (Waddeneiland), 
Schphol (halverwege kust en binnenland) en De Bilt (binnenland) met 
elkaar vergeleken. De uitkomsten zijn navenant. Voor Texel kwamen we uit 
op een gemiddelde maximum temperatuur van 19,5 graden, voor Schiphol 
bedroeg deze 22,0 graden en De Bilt bleek 4,5 graden af te wijken ten 
opzichte van de temperatuur van Texel. Met het vorderen van de tweede 
decade liep ook de temperatuur verder op en werd het broeierig warm. Het 
warmtegol� e bereikte zijn hoogtepunt van 16 tot en met 18 juni met 
temperaturen die in Mijdrecht opliepen tot 29,9 graden op de 16e, 30,9 
graden op de 17e en 30,6 graden op18 juni. Maar ook ’s nachts was het 
peentjes zweten met minima die met 20,8 en 20,3 graden niet onder de 
twintig graden kwamen. We hebben het dan over tropennachten. Inmid-
dels was vanuit Frankrijk de onstabiliteit toegenomen en ontstonden 
diverse buienzones. Bij ons was het in de nacht van 18 op 19 juni even fl ink 
aan het plenzen, begeleid door licht onweer. Resultaat: 18 mm regen. De 
19e moest elf graden inleveren ten opzichte van de vorige dag. Nog vier 
graden lager, te weten 15,6 graden, wees de maximum temperatuur aan op 
de 21e. Bij een noordenwind regende het vrijwel onafgebroken; de neer-
slagsom bedroeg deze dag 15 mm. In juni valt normaal ongeveer 65 mm. 
Derhalve leverde het in Mijdrecht in twee dagen de halve maandsom op. 
Opmerkelijk grote temperatuurverschillen kunnen ontstaan wanneer op 
een mooie zomerdag de lucht sterk verhit wordt en daardoor lichter wordt 
dan de lucht boven de relatief koude zee. Er ontwikkelt zich in de loop van 
de dag een circulatie, waarbij de lucht boven land opstijgt en op een 
hoogte van meer dan 1 kilometer langzaam in de richting van de zee 
stroomt. In de onderste 500 meter waait de wind van zee het land binnen. 
Dit verschijnsel is de zeewind, die met name in de voorzomer plotseling 
kan optreden. Dit gaat gepaard met een winddraaiing van noordoost naar 
noordwest, een toename van de vochtigheid en een sterke daling van de 
temperatuur. Soms kan de zeewind meer dan 20 km het land binnen-
dringen, tot aan de stad Utrecht toe. Temperatuurverschillen tijdens zo’n 
zeewind deden zich in extreme mate voor op 15 mei 1992. Terwijl de ooste-
lijke provincies te maken hadden met tropische temperaturen van boven 
de 30 gaden, koelde het in het westen door een invallende zeewind af tot 
rond de 20 graden en dichtbij zee zelfs tot beneden de 15 graden. Om 15 
uur bedroeg het temperatuurverschil tussen IJmuiden en Volkel 17 graden, 
waarbij het in IJmuiden 13,5 graden werd en in Volkel 30,5 graden. En in 
Mijdrecht? Hier trad een bescheiden, maar zeker niet ongemerkte tempera-
tuurdaling op van 30 naar 24 graden. 

De Zeewind

het nieuwe seizoen en uitleg van een onderwerp aangaande het 
weer. Reacties zijn welkom.

De Zeewind

Wilnis/De Hoef- De vrijwilligers van 
de Zonnebloemafdeling Wilnis/de 
Hoef hebben hele mooie legpuzzels 

gebracht naar al hun gasten. En 
natuurlijk twee verschillende: de 
Veenmolen voor de Wilnissers en de 

Zonnebloem deelde puzzels uit

De Ronde Venen - En wat hebben we 
daarnaar gesnakt. Tijdens de lock-
down hebben verschillende mensen 
gebeld met de vraag: ‘Wanneer gaan 
jullie weer open?”. Daar kunnen we nu 
antwoord op geven: in de maand Juli 
gaan we weer open! Uiteraard wel 
met in achtneming van de nieuwe 
RIVM regels: 1,5 meter afstand (en als 
dat niet kan, een mondkapje op) bij 
binnenkomst de handen desinfec-
teren. Per locatie mogen we een 
maximaal aantal bezoekers 
ontvangen, dus het is mogelijk dat u 
misschien even moet wachten.

De openingstijden van alle Repair 
Cafés in de Ronde Venen:
Abcoude: Vrijdag 2 juli van 10.00 uur 
tot 12.30 uur en vanaf dan elke 1e 
vrijdag van de maand Dorpszicht 22 
Abcoude.
Mijdrecht: Donderdag 8 en 22 juli 
van 14.00 tot 16.00 uur en vanaf dan 
elke 2e en 4e van de maand. Adres: G 
van Aemstelstraat 5 Mijdrecht.
Vinkeveen: Op maandag 19 juli is de 
beurt aan Vinkeveen’s Repair café van 
9.30 tot 12.00 uur. Adres De Boei, 
Kerklaan 32 Vinkeveen en vanaf dan 
elke 3e maandag van de maand

Repair Cafés weer open

Mijdrecht - Twee speelveldjes in 
Mijdrecht worden omgetoverd tot 
Veldjesfeest. De locaties in Mijdrecht 
zijn Wickelhof aan de Dr. van Haar-
laan (bij de fl ats) op maandag 5 juli 

en de Korenmolen/Vijzelmolen op 
dinsdag 6 juli. Het programma 
begint om 19.00 uur en duurt tot 
20.00 uur. Toegang is gratis. Alle 
kinderen van 4 t/m 12 jaar en 

Veldjesfeest Mijdrecht

belangstellenden zijn welkom. Het 
thema is ‘Hallo, contact?!’ - een mooi 
thema na een periode dat we elkaar 
weinig konden ontmoeten. Er is 
deze avond muziek, poppenkast, tijd 
om te knutselen en een verhaal uit 
de Bijbel over een man die in 
contact komt met God. Contact 
maken met iemand die je niet ziet. 
Hoe kan dat nou? Ga mee op zoek 
naar het antwoord. Na het 
programma is er voor iedereen wat 
te drinken en iets lekkers. Alle 
kinderen ontvangen ook een verras-
singstasje. De meeste kinderen 
hebben via school een uitnodiging 
ontvangen waar een kleurplaten-
wedstrijd aan verbonden is. Kleur-
platen zijn ook te downloaden via 
cgkmijdrecht.nl. Op deze website is 
ook meer informatie te vinden. Het 
Veldjesfeest wordt georganiseerd 
door het team van VBW Wilnis en de 
Wegwijzer te Mijdrecht.

Het nieuwe Baambrugse Repair café 
wacht nog even, want er zijn nog 
steeds te weinig reparateurs helaas, 
maar...
Heeft u altijd al repareerder bij het 
Repair Café willen worden? RC Baam-
brugge zoekt met spoed reparateurs 
op de 1e dinsdagochtend van de 
maand. Bent u een beetje technisch, 
weet u wel raad met elektriciteit, 
naaien van winkelhaken (of 
gescheurde spijkerbroeken) dan is dit 
uw kans! Kom repareerder worden in 
Baambrugge, wij zoeken al een 
behoorlijke tijd naar u maar hebben u 
tot nog toe niet weten te vinden. Voor 
informatie Annemarie Keja a.keja@
stdb.nl tel 0294-284824.

brug over de Kromme Mijdrecht 
voor de gasten uit de Hoef. Dat 
zorgt weer voor ’n lekker uurtje tijd-
verdrijf. En de ontvangers waren er 
blij mee.

Wilnis – Afgelopen week ontving onze 
redactie deze foto en tekst van Anton 
Boswijk uit Wilnis: “Nadat de gemeente 
de Ronde Venen schromelijk was 
achtergebleven bij het onderhoud van 
haar bermen, perken en plantsoenen, 

ontstonden er op diverse plaatsen 
hooivelden waar eerst grasvelden 
waren. In het veel te lange gras kregen 
kinderen last van teken. Nu in de voch-
tige hooivelden is hetgeen doorkomen 
aan. Op brieven van omwonenden 

wordt door de gemeente niet gerea-
geerd. Daarom nemen bewoners zelf 
het heft in eigen handen. Te triest voor 
woorden. Kunnen zij de gemeente 
daarvoor een rekening sturen?”, aldus 
Anton Bosman

Waarom reageert de gemeente niet?
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Voor het tweede achtereenvolgende 
jaar is het kamp in het schoolgebouw, 
met aangevraagde toestemming van 
de bevoegde instanties. Er worden 
uitstapjes georganiseerd in de omge-
ving van De Ronde Venen. Vanwege 
het coronavirus, dat helaas nog steeds 
onder ons is, koos het team van De 
Eendracht voor een gevarieerd 
programma nabij en in de school. Het 
geheel werd uitgedacht voor drie 
dagen, van vrijdagmiddag 25 juni  t/m 
zondagmorgen 27 juni.Twee nachten 
slapen op je eigen school, hoe leuk is 
dat?

Ontbijt
Tijdens het ontbijt op zaterdag en 
zondag, gesponsord door Albert Heijn 
Leicester, werden alle evenementen 

steeds zorgvuldig door de leerlingen 
geëvalueerd. Het was duidelijk hoe 
zeer de kinderen genoten van het 
programma. Een echte barbeque, 
mede mogelijk gemaakt door sponso-
ring van slagerij Adina en snackbar 
Sense voor de frietjes. De ijsjes aten 
wij in De IJssalon te Mijdrecht, fietsten 
naar De Hoef om pannenkoeken te 
eten in De Strooppot. Tot zover de 
‘inwendige groep 8-ter’. Voor het 
sportieve gedeelte was er een speur-
tocht door de wijk, lasergamen op 
school en allerlei flitsende en span-
nende spellen binnen en buiten. 
Als hoogtepunt werd ook de bonte 
avond in Glowrona stijl genoemd, met 
fluoricerende materialen en optre-
dens van de leerlingen én de leer-
krachten. Iedere keer als het bedtijd 

werd spookte het door de gangen 
van de school. Hoe kon een veilig 
schoolgebouw zó veranderen? Het 
deed af en toe echt denken aan de 
mysteries in het kasteel Hogwarts van 
Harry Potter. Afgehakte handen, 
dementors en ijselijke kreten klonken 
door de gangen van De Eendracht.

Escape
Het bezoek aan De Escape in de 
dorpskern Mijdrecht van oud 
Eendracht leerling Thijs van Uden 
vonden ze wel héél bijzonder. Wat 
een verrassing was dat! In deze zeer 
bijzondere omgeving lukte het de 
kinderen om uit de prachtig 
verzorgde kamers te ontsnappen, 
maar liever waren ze natuurlijk nog 
even gebleven om te genieten van al 
het moois. Dan nog maar een keer 
naar de Escape toch? Glowrona 2021, 
het schoolkamp van groep 8 van OBS 
De Eendracht. Nauwelijks geslapen 
maar om nooit meer te vergeten!

Groep 8 van De Eendracht op 
‘Glowrona’ schoolkamp
Mijdrecht - Het schooljaar van groep 8 loopt ten einde en als altijd, het 
laatste stuk van een basisschoolperiode is spannend en druk. Het 
oefenen voor de musical en het schoolkamp vormen de belangrijkste 
ingrediënten tijdens de laatste weken. 





Door Roos Uithol

Uithoorn - Bij Kelvin Luong en 
Sherny Kha staan de ooggezondheid 
en service voorop. In de Eye Wish in 
winkelcentrum Zijdelwaard kan men 
specialismen vinden op het gebied 
van netvliesonderzoek, diabetescon-
troles, staar- en glaucoomscreening. 
Kelvin en Sherny hechten veel 
waarde aan hun klanten en geven 
hen dan ook de tijd die ze nodig 
hebben. Of het nu gaat om de 
aanschaf van een bril of lenzen, het 
bijstellen van een montuur, een 
optometrisch onderzoek of 
simpelweg een vraag. 

Wat is de toegevoegde waarde van 
optometrie binnen een optiekwinkel?
Als optometrist is het mooi om het 
medische vak te kunnen toepassen 
in een winkel. Een HBO gediplo-
meerd optometrist heeft een 
beschermde titel en is een medisch 
beroep. Er zijn heel veel oogaandoe-
ningen en afwijkingen, waarmee 
lang niet iedereen bekend mee is. Als 
er oogklachten zijn kan iedereen bij 
ons terecht. Wij doen al metingen bij 
kinderen vanaf zes jaar met oogdrup-

peltjes. Oogonderzoeken die wij 
uitvoeren worden ook altijd door een 
oogarts gecontroleerd. Mocht dan 
blijken dat het toch wat gecompli-
ceerder ligt, dan verwijzen wij de 
klant door naar de oogarts.

Door o.a. de vergrijzing kom je veel 
meer oogproblemen tegen. Hoe 
hoger de leeftijd is, hoe groter de 
kans op slijtages van het oog. Via een 
oogonderzoek bij ons komen we 
daarachter. De meeste dingen zijn 
ook niet ernstig. We vergelijken elke 
keer de foto’s van de binnenkant van 
het oog. Wij vinden het daarom ook 
belangrijk dat je om het jaar bijvoor-
beeld een oogonderzoek kan laten 
uitvoeren bij de optometrist. Net 
zoals je naar een tandarts gaat voor 
controle. Alleen vinden mensen dat 
nog niet zo vanzelfsprekend voor 
hun ogen. Het is ook medische zorg 
die bij de meeste zorgverzekeraars 
volledig vergoed wordt.

Wat voor service en diensten bieden 
jullie aan?
Wij staan voor service, kwaliteit, 
deskundigheid en échte persoonlijke 
aandacht. De persoonlijke interactie 

met de klant is wat dit werk voor ons 
zo leuk maakt. Voordat wij hier Zijdel-
waard introkken waren wij werkzaam 
in het ziekenhuis. Dat voelde gere-
geld als werken aan een lopende 
band. Binnen tien minuten moet je 
de patiënt’s ogen helemaal gemeten 
hebben en dan naar de volgende 
patiënt. In de winkel hebben wij 
meer tijd om extra uitleg te geven, 
omdat wij merken dat sommige 
klanten hier toch behoefte aan 
hebben. 

Normaal kun je per oog goed kijken, 
maar als beide ogen niet goed 
samenwerken is er sprake van fixatie 
disparatie. In de hersenen worden de 
beelden uit beide ogen samenge-
smolten tot één beeld en dan kun je 
diepte zien. Als dat niet goed lukt 
ben je continu aan het compenseren. 
Dat kan klachten veroorzaken als 
hoofdpijn, vermoeidheid en 
problemen met focussen en oog-
handcoördinatie. Bij een prismame-
ting wordt dit onderzocht. Indien er 
sprake is van fixatie disparatie, 
kunnen prismaglazen voorge-
schreven worden of visuele training.

Een andere vorm van service betreft 
de brillen zelf. Een oog meten is één 
ding. Je moet ook weten wat bij die 
persoon past. Je moet vragen naar 
wat men comfortabel vindt. Als 
iemand nog nooit haarscherp heeft 
gezien dan kan dat als onprettig 
worden ervaren als de sterkte exact 
goed is. Het afstellen kan ook moei-
lijk zijn. Zo wil de één de bril heel 
strak hebben.  De ander vrij los. De 
meeste klanten vinden het ook fijn 
als wij samen met hen naar een 
montuur zoeken. Wij letten op zaken 
zoals of iemand een warme tint of 
een koude tint persoon is. Het is het 
beste om even op bezoek te komen. 
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Uithoorn - Op 10 februari 2020 
bestond de gemeente Uithoorn 200 
jaar. Deze bijzondere mijlpaal willen 
we blijvend markeren met een 
bijzonder kunstwerk op een centrale 
plek. Deze plek is de nieuwe rotonde 
in het centrum, die de komende jaren 
wordt gerealiseerd. Van het ontwerp, 
met daarop de woorden die zijn inge-
stuurd door inwoners en gekozen door 
de jury, is een 3D-visualisatie gemaakt. 
De visualisatie is te bekijken op www.
uithoorndenktmee.nl onder projecten, 
Kunstwerk Uithoorn 200 jaar. Op 10 
februari van dit jaar kondigde burge-
meester Pieter Heiliegers een woor-
denwedstrijd aan. Aan inwoners van 
de gemeente Uithoorn werd gevraagd 

een woord in te sturen voor op het 
kunstwerk. Woorden die prikkelen. 
Woorden die een glimlach op je 
gezicht toveren, ook als je er voor de 
200e keer langsrijdt. De jury heeft uit 
de ruim 50 inzendingen 8 woorden 
gekozen. De winnaars zijn door leden 
van de stuurgroep in het zonnetje 
gezet. Ook dit filmpje is te bekijken op 
www.uithoorndenktmee.nl onder 
projecten, Kunstwerk Uithoorn 200 
jaar. Ook de woorden die niet gekozen 
worden, worden aan het kunstwerk 
verbonden. Deze worden begraven in 
een tijdscapsule onder de boom. 

Gedicht 
Met de gekozen woorden heeft 

dorpsdichter Gerardo een prachtig 
gedicht gemaakt. Het gedicht is tijde-
lijk te lezen op het bord aan de gevel 
van het gemeentehuis.  Een filmpje 
van de voordracht van het gedicht 
staat ook op www.uithoorn-
denktmee.nl onder projecten, Kunst-
werk Uithoorn 200 jaar. Het gedicht 
krijgt uiteindelijk een mooie plek bij 
het kunstwerk. 

Realisatie kunstwerk 
De natuurstenen ring kan nu worden 
geproduceerd. Van dit proces zullen 
we u waar mogelijk ook op de hoogte 
houden. De verwachting is dat de 
rotonde met het kunstwerk eind 2022 
is gerealiseerd. 

Ontwerp kunstwerk Uithoorn 200 jaar

Ooggezondheid en service staan 
bij Eye Wish Zijdelwaard voorop 

Zo kan een haarkapsel al een heel 
verschil uitmaken. Het slijpen doen 
wij hier zelf, zodat we weten hoe dik 
het glas gaat worden. Dus het is niet 
alleen maar de optometrie, oogme-
ting en een bril verkopen. Wij maken 
ze ook zelf.

Zijn er nog belangrijke ontwikkelingen 
in de optica te vermelden?
Jonge kinderen zitten tegenwoordig 
zoveel achter een beeldscherm, ook 
op school. Dat zijn ogen die nog 
moeten groeien. Er wordt nu veel 
aandacht besteedt aan de 20-20-2 
regel. Dat houdt in dat na elke 20 
min dichtbij kijken, er 20 seconden in 
de verte gekeken moet worden, om 
de ogen te laten ontspannen en dat 
2 uur per dag buiten spelen goed is 
voor de ontwikkeling van de kinder-
ogen. Bij kinderen is het dus belang-
rijk om toch regelmatig de ogen te 
laten controleren.

Kun je meer vertellen over de monturen 
die te vinden zijn in de winkel?
We hebben een prachtige collectie 
merkmonturen, zonnebrillen, 
contactlenzen en kwaliteitsglazen 
van Hoya en Rodenstock. Het is 
belangrijk dat een bril staat, maar 
waar vaak geen rekening mee wordt 
gehouden, is de sterkte. Iemand 
denkt dan een leuke bril te hebben 
gevonden, maar heeft dan bijvoor-
beeld -6 als sterkte. Dat worden dan 
hele dikke glazen. Naast de sterkte, 

heb je natuurlijk heel veel verschil-
lende soorten glazen die een 
bepaalde vorm hebben. Je hebt 
brillen met leesgedeeltes, maar ook 
speciale computerbrillen. Onderling 
zijn daar ook verschillen tussen. Er 
zijn hoofdzakelijk 3 soorten 
computerbrillen. 
Het advies is afhankelijk wat het kijk-
bereik moet zijn voor de brildrager. 
Tegenwoordig heb je ook glazen met 
een blauwe filter dat rustiger kijkt bij 
veel beeldschermgebruik. Vroeger 
had je die keuzes helemaal niet. 
Uiteindelijk gaat het om het 
totaalplaatje. 
Zowel sterkte, als eventuele oogaf-
wijking, als de bril- en glaskeuze. 
Daar komt veel meer bij kijken dan 
alleen een bril uitzoeken.

Wat zijn de trends dit jaar voor de 
monturen?
Brillen zijn er in verschillende 
vormen. Welke vorm bril het beste bij 
je past, hangt af van het gezichts-
vorm. Wat je nu veel ziet zijn de lichte 
pasteltinten, zowel metaal als kunst-
stof. Belangrijk is dat de kleur, de 
vorm en de grootte van het montuur 
bij het gezicht past. Tegenwoordig is 
een bril een accessoire en kiezen 
klanten wat ze zelf leuk vinden. Op 
dit moment loopt de actie: 2 brillen 
voor de prijs van 1. Indien klanten 
vrijblijvend een persoonlijk advies 
willen hebben, kunnen ze altijd bij 
ons binnenlopen.

RUBRIEK LEZERSPOST

Naast een van de vuilcontainers van de Rodenbachlaan in Uithoorn had 
een van de bewoners de gele vuilniszak niet in de container gedeponeerd 
maar ernaast gezet. Ja het kan gebeuren dat de container vol is, maar op 
100 meter afstand staat ook nog een container, maar dat is kennelijk te 
ver... Maar in geval de tweede container ook vol zou zijn, bel even naar 
het telefoonnummer dat op elke bak staat en neem in ieder geval de volle 
vuilniszak mee terug naar huis. Doe je dat niet dan ontstaat er een grote 
rotzooi rond de container waar niemand blij mee kan zijn. Hoewel ik 
ervan uitga dat je dat eigenlijk niet aan volwassenen zou hoeven te 
vertellen is het misschien wel zo dat, indien kinderen deze vuilniszak 
naast de container hebben achtergelaten, ouders aan hun kinderen 
moeten laten weten om een vuilniszak die niet in container past, mee 
terug te nemen. Jammer genoeg kon ik niet terugvinden wie de vuil-
niszak had achtergelaten. Bewoners van de Rodenbachlaan: hou ‘t netjes! 
Geen vuilnisbakzakken naast de containers en ruim hondenpoep op!”
Fred Koenis

”Ruim toch gewoon je rotzooi op!”





Gemeente Uithoorn

Duurzame buren
“De langste dag ligt alweer achter 
ons. Gelukkig blijft het nog lang licht. 
We gebruiken minder verlichting, 
de verwarming staat uit en we laten 
regelmatig de ramen open voor 
ventilatie. Makkelijker kan het niet. In 
de zomermaanden is iedereen, zonder 
het altijd te beseff en, duurzaam bezig. 
Maak van de zomer gebruik om uw 
huis voor te bereiden op de winter. Wat 
moet er in huis gebeuren om het in de 
winter aangenaam warm te hebben 
zonder al te hoge kosten? Overweegt 
u zonnepanelen of wilt u isoleren, we 
hebben weer vanaf september duurzame 
acties en informatieavonden. Veel 
inwoners hebben al gebruik gemaakt 
van onze Duurzaamheidslening voor 
het aanschaff en van zonnepanelen. 
Wij zijn ook hartstikke trots dat we ons 
bestedingsplafond van deze lening 
hebben bereikt en dat de raad deze ook 
heeft verhoogd, zodat we de lening nog 
steeds kunnen uitgeven. De regeling 
is een groot succes. Ik wil u graag nog 
twee tips meegeven. Wilt u weten hoe 
een duurzaam huis eruit ziet, er is een 
duurzame huizenroute waarbij u kunt 
‘gluren bij de buren’. En vang regenwater 
op om het groen op uw balkon of in de 
tuin te bewateren. Zo krijgt water een 
tweede leven. Uw waterbedrijf kan u 
adviseren. Ik wens u een duurzame zomer 
toe en in september zijn we weer bij u 
terug met duurzame tips en nieuws.”

Interview Wethouder
Hans Bouma 

Uithoorn doet duurzaam

Het groenbeheer verandert. De gemeenteraad 
heeft aan de gemeente Uithoorn opgedragen 
om de biodiversiteit waar mogelijk te 
vergroten. 

Minder voedingsstoff en, meer soorten 
planten
Wist u dat in een berm met minder 
voedingsstoff en meer soorten planten 
voorkomen en daardoor meer insecten en 
andere dieren? In het buitengebied wordt 
bijvoorbeeld 2 keer per jaar gemaaid en om 

die reden het maaisel afgevoerd. Het afvoeren 
van het maaisel is belangrijk omdat je dan de 
overmaat aan voedingsstoff en afvoert. Om 
de verkeersveiligheid te waarborgen wordt 
een strook van een meter breed langs de 
verharding nog twee keer extra gemaaid. 

Gazons hebben een recreatiefunctie
Gazons hebben niet als primair doel om de 
biodiversiteit te vergroten. Gazons hebben 
andere functies zoals recreëren en spelen. 
Daarom worden deze wel vaker gemaaid. 

De zomer is een periode waarin we best wat 
kunnen besparen op energie. De avonden zijn 
lekker licht, het is warmer en we zijn weer wat 
vaker buiten te vinden. Dit zorgt er al voor dat 
we minder energie verbruiken, maar toch zijn er 
nog wat kleine puntjes om het verbruik zelfs in 
deze periode te verminderen. Wij hebben een 
aantal tips voor u op een rij gezet.

Heb je als woningeigenaar nog geen cadeaubon 
van energiebesparende maatregelen via het 
Energieloket Uithoorn aangevraagd? Doe het 
nu, er is nog een beperkt aantal. Ter waarde 
van €44 kunt u iets uitkiezen voor kleine 
maatregelen, zoals ledlampen, tochstrips of 
radiotorfolie. OP=OP!

U kunt de woning ook koel houden zonder 
apparaten. Doe de gordijnen dicht aan de 
zonkant, zodat het huis niet zo snel opwarmt. 
Aan de schaduwkant kunt u eventueel de ramen 
openzetten, als het buiten nog koeler is dan 
binnen. Is het in de avond buiten afgekoeld? 
Zet de ramen tegen elkaar open, dan koelt het 
binnen ook snel af! Is het niet uit te houden, dan 
is er natuurlijk niks mis mee om te genieten van 
verkoeling van een ventilator of airco.

Controleer op welke temperatuur de ketel 
aanspringt en bepaal of dit wat lager mag in de 
zomer.

Gebruik de zomer om u voor te bereiden 
op de winter. Check of de cv-ketel nog 
optimaal werkt, is het huis goed geïsoleerd 
en welke verduurzamingsmaatregelen – 
zoals de aanschaf van zonnepanelen - kun 
je doorvoeren om extra geld te besparen 
op de energierekening? De meeste cv-
ketels staan op de fabrieksinstelling van 
80ºC, maar werken effi  ciënter op 60ºC. Deze 
snelle besparing scheelt veel gas, dus CO2. 
En dit zonder verlies van comfort en geen 
risico op een koude douche. Mocht het zelf 
niet lukken, dan helpen installateurs die zijn 
aangesloten bij Techniek Nederland en lokale 
energiecoöperaties je ook graag. Kijk voor 
meer informatie op www.zetmop60.nl. U kunt 
ook terecht bij het Energieloket Uithoorn 
(www.regionaalenergieloket.nl/uithoorn) voor 
meer advies en tips over duurzaam wonen en 
bijvoorbeeld subsidies. De gemeente Uithoorn 
vindt het belangrijk om u met goede informatie 
op weg te helpen, het Energieloket Uithoorn 
doet dat voor ons. 

Biodiversiteit en toch maaien, 
hoe zit dan nu eigenlijk?

Duurzaam de zomer door!

Duurzaam de zomer door

Agenda na de 
zomervakantie
 Wat gaan we na de zomer doen? We organiseren 
weer acties en informatieavonden over diverse 
duurzame onderwerpen. Via social media, 
gemeentepagina en deze pagina houden we u 
op de hoogte. 

Online informatieavond 
Transitievisie Warmte
Op 2 september staat de tweede online 
informatieavond Transitievisie Warmte op het 
programma. Tijdens deze informatieavond 
vertellen we alles over de visie. Welke 
alternatieven zijn voor aardgas beschikbaar in de 
wijken en buurten? Tekent zich een al een beeld 
af van welke stappen er in wijken en buurten in 
de gemeente kunnen worden genomen?

Praten met jongeren over duurzaamheid
Jongeren maken zich terecht zorgen over 
hun toekomst. Wat kan je als jongere daaraan 
doen? JongRES houdt na de zomer een online 
bijeenkomst over vraagstukken die gaan over 
energie, toekomst, duurzaamheid en alles wat 
jongeren bezig houdt over energie. JongRES 
is een groep jonge mensen die graag meer 
jongeren bij de energietransitie en dus ook 
bij de RES (Regionaal Energie Strategie) willen 
betrekken.

Gluren bij de buren
Op de https://duurzamehuizenroute.nl 
vindt u meer dan 1.700 verhalen van 
huiseigenaren over hun ervaringen 
met energie besparen en duurzaam 
wonen. Wilt u aan de slag om uw woning 
energiezuinig te maken? U kunt veel 
leren van anderen die al stappen hebben 
gezet. Huiseigenaren in heel Nederland 
delen hun ervaring en stellen hun woning 
open voor bezoekers tijdens de Nationale 
Duurzame Huizen Route op zaterdag 30 
oktober en 6 november 2021.

Besluit raad RES 1.0
Op 3 juni heeft de gemeenteraad het 
besluit over de RES 1.0 aangenomen. Via de 
omgevingsvisie houden wij u na de zomer op 
de hoogte en kunt u erover meepraten. 

Handige adressen voor meer 
informatie over duurzame energie 

• www.uithoorn.nl
• https://www.uithoorn.nl/gasvrij
• https://regionaalenergieloket.nl/
 uithoorn
• www.energieregionhz.nl 
• www.iedereendoetwat.nl
• www.klimaatakkoord.nl 
• https://regionale-energiestrategie.nl
• www.uithoorndenktmee.nl
• https://duurzamehuizenroute.nl

Heeft u nog meer vragen, mail dan naar 
duurzaamheid@uithoorn.nl 

De gemeente Uithoorn staat nog niet op 
deze duurzame huizenroute. Woont u zelf 
in een duurzaam huis en wilt u anderen 
ook op weg helpen? Meld uw woning 
dan aan als voorbeeld op de website. Zo 
helpen we elkaar.

Wij zijn op zoek naar de Verspillingsvrije Helden 
van Uithoorn. Ben jij of ken jij een held die slim 
boodschappen doet, handig eten bewaart of 
een heuse kliekjeskoning is? Laat ons weten op 
welke manier jij of jouw genomineerde verspilling 
voorkomt met #verspillingsvrij en #keukenheld. 
Mail naar duurzaamheid@uithoorn.nl. De eerste 
20 inzenders krijgen een klein kadootje.

Doe mee met de Verspillingsvrije Week 
van 7 tot en met 13 september
Wij zijn op zoek naar de Verspillingsvrije Helden 
van Uithoorn. Ben jij of ken jij een held die slim 

een heuse kliekjeskoning is? Laat ons weten op 
welke manier jij of jouw genomineerde verspilling 
voorkomt met #verspillingsvrij en #keukenheld. 
Mail naar duurzaamheid@uithoorn.nl. De eerste 

Doe mee met de Verspillingsvrije Week 
van 7 tot en met 13 september



Denk mee in de puzzel wonen, sporten en recreëren

Wat vindt u? 
Voor het gebied in Legmeer-West, tussen de nieuwe tramlijn op de oude spoordijk en de huidige sportvelden, liggen vele wensen op tafel. 
Buurtbeheer De Legmeer ziet hier graag een groen knooppunt voor de wijk, om de teruglopende leefbaarheid te verbeteren. De gemeente 
onderzoekt of ook de sportvelden van Thamen honk- en softbal en jeu-de-boules-vereniging Boule Union (Thamen sport) hierheen kunnen 
verhuizen. Zo komt schaarse grond vrij voor woningbouw in De Kwakel, een van de laatst overgebleven bouwlocaties binnen de beperkingen 
van Schiphol. Een ingewikkelde puzzel dus, waarvan we u hier de afzonderlijke stukken tonen.

Wat u vindt telt mee

Uw mening is belangrijk! Vul daarom onze korte vragenlijst in op www.uithoorndenktmee.nl. U vindt daar ook een fi lmpje 

over het onderzoek, dat u eerst kunt bekijken. Voor meer informatie is er onze online bijeenkomst op 6 juli (19.30- 20.30 

uur) en fysieke bijeenkomst op 7 juli (16.30-20.45 uur, in coronaproof tijdvakken). Dan kunt u de tekeningen bekijken en in 

gesprek gaan met Buurtbeheer De Legmeer, Thamen en de gemeente. Opgeven kan ook via www.uithoorndenktmee.nl. 

Buurtbeheer De Legmeer

Voorzitter Marga Moeijes: “Als Buurtbeheer maken we ons 

sterk voor een prettige woonwijk. Hierbij realiseren we ons 

natuurlijk dat de wereld, en dus Uithoorn, voortdurend in 

ontwikkeling is. Maar voor De Legmeer is de laatste jaren 

de leefbaarheid te veel onder druk komen te staan. Denk 

aan overlast van Schiphol, de komst van bedrijventerrein 

Amstelveen Zuid en van de tram en veel compacte 

nieuwbouw in de wijk. Om te ontspannen, spelen of een 

gezonde frisse neus te halen, trekt iedereen naar hetzelfde 

stukje water of groen. Het wordt steeds voller en drukker. 

Onze droom is een kwalitatieve verbetering van de wijk, 

met robuust groen en een netwerk van paden voor fi etsen 

en wandelen. Dat je vanuit huis even écht naar buiten 

kunt, om elkaar te treff en, of juist de rust op te zoeken. 

Afgelopen jaar heeft iedereen ervaren hoe waardevol en 

nodig dat kan zijn.

Dat de gemeente moet schipperen met ruimte en regels, 

begrijpen we. Maar met het inpassen van Thamen blijft 

er weinig ruimte over voor een Legmeerbos. Sportvelden 

zijn ecologisch gezien een woestijn en voegen daarom 

geen groen toe. En met een hek erom dragen ze niet 

bij aan de groene verbindingen in het gebied die we zo 

graag zien. Wij vragen ons ook af of het opknippen van 

de Randhoornweg als een verbetering wordt ervaren. De 

verkeersdruk op de Faunalaan neemt dan toe, denken wij. 

Er moet volgens ons creatiever nagedacht worden. We zijn 

erg benieuwd naar uw mening.”

De gemeente

Wethouder Jan Hazen: “Als je terugkijkt zie je dat De 

Legmeer ooit de Sportboulevard van Uithoorn moest 

worden met o.a.Qui Vive hockey. Dat is anders gelopen, 

maar als mogelijke plek voor Thamen is het dus niet heel 

vreemd. Als gemeente moeten we voortdurend kiezen 

tussen vele maatschappelijke belangen voor de weinige 

locaties die nog open liggen. Wonen, sport, recreatie, 

natuur… We willen zoveel mogelijk wensen realiseren 

met onze keuzes, en dat is lastig, zeker daar waar ruimte 

schaars is. Daarom hebben we aan een scenario gewerkt 

waarin we creatief zijn omgegaan met al die wensen. 

We kijken naar wat er al aan groen is en waar we kunnen 

uitbreiden. Opsplitsen van de Randhoornweg maakt die 

extra ruimte. En een einde aan de huidige sluiproute naar 

Amstelveen.

Als wethouder van ruimte en recreatie wil ik 

vooropstellen dat ik zeer enthousiast ben als het over 

vergroeningsplannen in de gemeente gaat. Helaas 

lukt niet altijd alles. De droom van Buurtbeheer is zeer 

ambitieus, zeker voor een Randstadlocatie. Maar het 

evenemententerrein blijft behouden. En Thamen wil een 

toegankelijke vereniging zijn. Zowel voor buurtactiviteiten 

als gewoon een wedstrijdje kijken. Dat verbindt ook. Tot 

slot ben ik Buurtbeheer De Legmeer zeer erkentelijk voor 

het zaadje dat ze heeft weten te planten met hun initiatief 

voor de groene zone. Dat heeft zeker verdere vergroening 

op de agenda gezet binnen de gemeente.” 

Gemeente Uithoorn

Thamen sport

Projectleider Eric Schouten : “We zitten positief in de 

wedstrijd. Belangrijk voor ons is dat alle partijen aan het 

einde tevreden genoeg zijn met het compromis. Met meer 

beschikbare huizen, maar ook een groene omgeving. 

Thamen kan daar een sleutelrol in vervullen. We begrijpen 

de wens van Buurtbeheer, maar de combinatie lijkt ons 

goed te doen. Ook onze leden, van jong tot oud, sporten 

graag in een groene omgeving. Ons terrein en onze 

tuin houden we nu ook groen. En we willen straks een 

natuurlijk, groen en energiezuinig clubhuis. We zijn daarbij 

een open vereniging. Kom je toevallig langsfi etsen? Bij 

ons vind je een kop koffi  e of een tosti als we er toch zijn. 

Het clubhuis huren voor een feest of de velden voor een 

sportdag? Laat het ons weten. Ook dat stimuleert elkaar 

ontmoeten, toch? Veiligheid is wel een eis. Want we zijn 

graag een open vereniging, maar uiteraard wel afsluitbaar 

voor vandalisme of afzwaaiende ballen.

Onze droom, áls we dan moeten verhuizen, is een nieuw 

sportcomplex, dichter bij mogelijke jeugdspelers. Een 

klein 3e veld is een eis, want we missen ruimte. Wel is een 

veldoverlap met de jeu-de-boules bedacht om ruimte te 

besparen. We zien gaandeweg steeds meer voordelen. 

Wat we verder wensen? Graag een defi nitief besluit in het 

najaar. En dat iedereen die het plan wel ziet zitten dit ook 

even laat weten via de enquête of bijeenkomst. Wie zwijgt 

stemt toe geldt hier nu even niet.”   

WWW.UITHOORNDENKTMEE.NL
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In 2009 werden de inwoners van De Ronde Venen geconfron-
teerd met een reusachtig bouwwerk. Johnson Wax had van de 
toenmalige gemeenteraad toestemming gekregen c.q. afge-
dwongen om een windmolen te bouwen. Dit bouwwerk van 
130 meter hoog bepaalt nu al weer twaalf jaar de skyline van 
onze gemeente. De voorbereiding heeft een aantal jaren 
geduurd en er moesten vergunningen worden aangepast. De 
inwoners zijn toen niet betrokken bij de besluitvorming en de 
opbrengst van deze turbine komt niet te goede aan de inwo-
ners. Dat is een soort politiek die we nu niet meer willen. Wij 
willen een gemeente die transparant is en inwoners laat 
meepraten en meedenken over besluiten die een grote impact 
op de woonomgeving hebben.

Zoekgebieden
Ten aanzien van het inplannen van windmolens en zonne-
velden is dat tot nu toe niet zo geweest. Op enig moment zijn 
binnen de gemeentegrenzen zoekgebieden aangewezen. Acht 
zoekgebieden zijn geschikt bevonden voor het plaatsen van 
windmolens en zonnevelden. Toen we begin juni van de 
plannen hoorden en hoe ver die al waren hebben we met een 
klein groepje omwonenden van de Veldzijdepolder een actie-
comité opgericht. We zijn een petitie gestart en hebben in een 
paar weken tijd in de hele omgeving van de Veldzijdepolder 
onze petitiekaarten in de bus gedaan. Ook hebben we bij 
honderden huizen aangebeld en zijn we met de bewoners in 
gesprek gegaan. Zo kwamen wij er achter dat bijna niemand 
van deze plannen wist en dat eigenlijk zo ongeveer iedereen 
tegen de plaatsing van windmolens is. 

Opbrengst
In deze tijd wordt er steeds meer bekend over de keerzijde van 
windmolens. Tegelijk zijn er partijen die dat liever niet belicht 
zien. Er zijn enorme financiële belangen mee gemoeid. Grond-
eigenaren die windmolens op hun land toestaan krijgen een 
ruime financiële vergoeding. Vaak zo hoog dat ze hiervan 
kunnen leven. Naarmate er meer windmolens komen wordt 
het totaalbedrag dat wij met zijn allen aan de grondeigenaren 
betalen steeds hoger. Energiebedrijven en producenten 
worden met enorme bedragen gesubsidieerd en vormen een 
machtige lobby vóór de windmolens. De topmensen die veel 
geld aan de windmolens verdienen kunnen er voor zorgen dat 
hun villa’s ver uit de buurt van de windmolens komen. Die 
keuze heb de meeste Rondeveners niet. Er is deze bedrijven en 
sommige politici veel aan gelegen om de negatieve kanten 
van windmolens onderbelicht te laten. Evengoed wordt er nu 
langzamerhand steeds meer bekend. 

Kolosasale
De nieuwe windmolens zijn kolossale bouwwerken en ze 
worden steeds groter. De grootste windmolen van dit moment, 
de Haliade-X, heeft wieken van honderdzeven meter en is 
tweehonderdzestig meter hoog. Windmolens worden steeds 
groter omdat de effectiviteit bij een grotere wieklengte in het 
kwadraat toeneemt. Een windmolen met een wieklengte van 
negentig meter heeft een vier keer zo groot windoppervlak als 
een windmolen met een wieklengte van vijfenveertig meter 
zoals die van Johnson Wax. Voor één windmolen met een wiek-
hoogte van 230 meter moet je dus vier windmolens zoals de 
Johnson Wax molen bouwen. 

Grondstoffen
Voordat zo een enorme windmolen er staat is er veel vervuiling 
en menselijk leed aan voorafgegaan. Voor het transport van de 
torendelen en de enorme wieken worden grote ultravervui-
lende zeeschepen gebruikt. Terwijl auto’s in hoog tempo 
steeds schoner zijn geworden geldt dat niet voor de 
zeeschepen. Onderzoeken laten zien de dat vijftien grootste 
containerschepen net zo veel vervuilen als alle moderne auto’s 
in de hele wereld. Er wordt wel moeite gedaan de schepen 
schoner te krijgen, maar omdat scheepsmotoren dertig tot 
veertig jaar mee gaan duurt dat lang. En de behoefte aan 
transport over zee blijft groeien. Als de windmolenonderdelen 
eenmaal in de haven zijn aangekomen is het transport over 
land een enorme logistieke operatie. Om de wieken van 
zeventig tot tachtig meter op hun plek te krijgen worden 
wegen afgesloten en soms zelfs omgelegd. Overal waar de 
windmolens komen moeten nieuwe dikke koperen kabels de 
grond in. De grote hoeveelheden stroom kunnen niet via het 
bestaande elektriciteitsnet. 

Ingrijpend
Er moet ter plekke een hele nieuwe infrastructuur worden 
aangelegd. Dat is ingrijpend voor de woonomgeving, maar 
kost ook enorme hoeveelheden grondstoffen. Op de website 

van de energiemaatschappijen zul je niets lezen over de 
gruwelijke toestanden in de kopermijnen in Congo en de 
vijftig doden door het instorten van een mijnschacht. Dezelfde 
geldt voor het zeldzame aardmetaal Neodymium, de grondstof 
voor de magneten in de Nederlandse windmolens. Neody-
mium wordt gewonnen in Baotou in het Noordwesten van 
China. Het proces om deze grondstof van het uranium te 
scheiden is enorm vervuilend. De hele omgeving is daar veran-
derd in een gifmeer van 120 kilometer doorsnede. Alles is afge-
schermd door een hoge dijk. Niemand van buitenaf heeft hier 
toegang. Duizenden mensen worden ernstig ziek en baby’s 
worden misvormd geboren. De politiek heeft verschillende 
rapporten gekregen en er zijn schriftelijke vragen aan minister 
Kamp en mw. van Tongeren gesteld, maar de politiek houdt 
zich stil ten aanzien van deze humanitaire ramp. Ook hierover 
zul je niets lezen op de websites van de 
energiemaatschappijen.

Gezondheidsklachten
Langzamerhand wordt er ook steeds meer bekend over de 
negatieve gevolgen voor de gezondheid. Windmolens veran-
deren het uitzicht op de omgeving op een ingrijpende manier. 
Veel mensen vinden dit heel vervelend en raken er door geïr-
riteerd. Windmolens produceren naast lichteffecten en bewe-
gende schaduwen ook geluid. Vooral ’s nachts kan dat als heel 
hinderlijk worden ervaren. In deze tijd krijgen we voor het 
eerst te maken met mensen die jarenlang in de buurt van 
windmolens hebben gewoond. Mensen die vatbaar zijn voor 
omgevingsprikkels kunnen hier klachten door krijgen. Maar 
ook mensen die hier minder gevoelig voor zijn kunnen 
gezondheidsschade oplopen. De klachten variëren van 
slechter slapen en oververmoeid raken tot aan burn-out. Op dit 
moment wordt er ook meer bekend over het laagfrequente 
geluid dat windmolens produceren. Niet waarneembaar voor 
het gehoor, maar wel voor het lichaam. Dit geluid verplaatst 
zich via de grond en draagt veel verder dan hoorbaar geluid. 
De onderzoeken lijken uit te wijzen dat mensen met al 
bestaande hartklachten door dit geluid een grotere kans 
hebben op een beroerte of een hartinfarct. Zelf als je kilome-
ters ver van een windmolen woont. 

De opbrengst
De opbrengst van windmolens blijft een punt van discussie en 
wordt volgens veel deskundigen veel te rooskleurig voorge-
steld. Energiemaatschappijen hebben het voornamelijk over 
de voordelen en de zogenaamde ‘groene stroom’. Groene 
stroom, ook wel ‘hernieuwbare energie’ of ‘duurzame energie’ 
genoemd, is een verzamelnaam voor verschillende manieren 
van energieproductie, zoals windenergie, zonnepanelen en het 
verbranden van biomassa. De laatste jaren zijn er veel biomas-
sacentrales bij gekomen die per dag hele bossen verstoken. 
Deze manier van energieproductie werd eerder aangeprezen 
als milieuvriendelijk, maar staat nu enorm ter discussie. Op dit 
moment wordt het grootste deel van onze stroom nog gepro-
duceerd door energiecentrales die werken met fossiele brand-
stoffen. Dat moet natuurlijk duurzamer en er wordt hard naar 
oplossingen gezocht, maar elke oplossing kent weer zijn eigen 
problematiek. 

Voordeel
Energiecentrales leveren energie naar behoefte. Dat is een 
enorm voordeel boven windenergie en zonne-energie. Wind-
molens produceren stroom als het hard waait en zonnepa-
nelen als de zon schijnt. Maar omdat we de energiecentrales 
niet even snel aan en uit kunnen zetten is al die opbrengst 
vaak niet erg effectief. Zelfs in de enorme batterij van een elek-
trische auto kun je eigenlijk maar een klein beetje stroom 
bewaren. Om de door windmolens en zonnepanelen opge-
wekte stroom te bewaren zouden we honderden enorme 
panden vol met batterijen moeten neerzetten. Maar het 
produceren en weer opruimen van miljoenen grote batterijen 
heeft ook weer gevolgen voor het milieu. Als het hard waait is 
de productie van windmolens groot, maar als het iets minder 
had waait loopt de opbrengst heel sterk terug. Daarom zijn 
windmolens op zee ook ongeveer twee keer zo productief als 
op het land. Maar als je de enorme productie van duizenden 
windmolens bij harde wind niet meteen gebruikt is het dus 
ook meteen weer weg. Het is eigenlijk net als met de fietsdy-
namo van vroeger. Als je het wieltje tegen je band zet produ-
ceer je stroom om het lampje te laten branden. Maar als het 
lampje kapot is heb je er niets aan en is de opgewekte energie 
meteen weer weg. Datzelfde geld eigenlijk voor zonnepanelen. 
Op zonnige dagen een grote productie, maar je kunt het niet 
bewaren.

Energie opwekken
Elektrische spanning, in de volksmond ‘stroom’, ontstaat 
wanneer koper en een magneet langs elkaar worden bewogen. 
Volgens dit principe wordt op dit moment nog bijna alle 
stroom over de hele wereld geproduceerd. Het apparaat dat 
met een ronddraaiende beweging koper en magneet langs 
elkaar laat bewegen heet een ‘generator’ (of dynamo als het 
een kleintje is). Om een generator te laten draaien is kracht 
nodig. Bij waterkrachtcentrales zorgt waterdruk voor die kracht 
en bij windmolens zorgt de wind er voor dat de wieken de 
generator laten draaien. Echter, de meeste stroom in de hele 
wereld wordt opgewekt door het produceren van hitte in 
gascentrales, kolencentrales en kerncentrales. Met die hitte 
wordt water aan de kook gebracht en de ontstane stoom zorgt 
voor de kracht die via een turbine of schoepenrad de gene-
rator laat draaien. Bijna alle stroom wordt dus gek genoeg 
gemaakt met de antieke stoommachine. 

Jaarlijks
Het jaarlijks energieverbruik in Nederland is ongeveer 861 Terra 
Wattuur of 3100 Peta Joule. Verreweg het grootste deel van die 
energie wordt geproduceerd in energiecentrales die op 
fossiele brandstoffen werken. Iedereen snapt dat dat anders 
moet, maar veranderen is een ingewikkeld en moeizaam 
proces. De energiecentrales en de bijbehorende infrastructuur 
om de energie bij de bedrijven en de mensen thuis te krijgen 
zijn al lang geleden aangelegd. Kerncentrales kunnen van de 
bestaande infrastructuur gebruik maken en produceren 
enorme hoeveelheden stroom. Een grote kerncentrale produ-
ceert 27 TerraWattuur uur, een grote windmolen produceert 
0,009 TerraWattuur. 

Kerncentrales
Het totale energieverbruik in Nederland kan worden opgewekt 
door 31 kerncentrales of 2.3 miljoen voetbalvelden met zonne-
panelen of ongeveer 100.000 grote windmolens. Het streven 
van de regering is om meer stroom op te laten wekken door 
windmolens op land. Maar dat heeft een enorme impact op 
onze woonomgeving en gezondheid. Om twintig procent van 
de stroom te laten produceren met windkracht zijn 20.000 
enorme windmolens nodig. Nederland heeft ongeveer 350 
gemeentes, dus dat komt neer op gemiddeld 60 windmolens 
per gemeente. Dan staat elke gemeente vol met windmolens 
en moet er nog steeds 80 procent op een andere manier 
worden opgewekt. Zelfs als de helft hiervan door windmolens 
op zee wordt opgewekt staat nog steeds ons hele land vol met 
windmolens. Vogels hebben veel te duchten van windmolens 
en de impact op plaatselijke populaties is veel groter dan voor-
heen gedacht. Het wetenschappelijke rapport van de Universi-
teit van Wageningen hierover kunt u vinden op de Veldzijde-
polder website. Door alles wat er recent bekend raakt over 
windmolens groeit het verzet. Steeds meer mensen vinden dat 
die kolossale windturbines niet in bebouwd gebied horen. 

Nieuwe energiebronnen
Scooters met tweetaktmotoren zijn honderden keren vervui-
lender dan een moderne personenauto. Toch kregen tot voor 
kort de meeste scooters nog een tweetaktmotor. We weten al 
dertig jaar dat viertact schoner is, maar pas nu zijn de twee-
taktscooters verboden. Nog jaren zullen de ultravervuilende 
tweetaktscooters rondrijden. Hoe kan dat? Wat zijn dat voor 
merkwaardige mechanismen? Laten we er voor zorgen dat we 
dat met de windmolens niet gaan meemaken. Als ze er 
eenmaal staan moeten we er jaren tegenaan kijken en op 
termijn moeten ze ook weer allemaal opgeruimd worden. 
De nieuwe en schonere energiebronnen zijn nu al bekend en 
worden ontwikkeld. Er is een toekomst voor waterstof, aard-
warmte, getijdenstroom, kerncentrales, kernfusiecentrales, en 
er komen nog meer ideeën. Laten we er met zijn allen voor 
zorgen dat we over een paar jaar niet met al die horizonvervui-
lende windmolens opgescheept zitten. Windmolens zijn nu al 
een achterhaald concept. Te duur, te veel menselijk leed bij het 
produceren van de grondstoffen, schadelijk voor vogels, te veel 
vervuiling bij de productie en het transport, te ingewikkeld om 
te maken, te moeilijk om de benodigde infrastructuur aan te 
leggen, te veel overlast voor omwonenden, te lage opbrengst 
en te korte levensduur.

Geschreven door Gerard Ros. Opgegroeid in Vinkeveen, vijfen-
twintig jaar een goudsmederij aan huis in Mijdrecht en nu 
alweer veertien jaar woonachtig in Wilnis en samen met actie-
comité “geen windmolens in de Veldzijdepolder” bezorgd over 
onze gemeente De Ronde Venen. Kijk op Veldzijdepolder.nl

Gerard Ros uit Wilnis

Windmolens in De Ronde Venen: Het ei van Columbus? of toch niet?
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Uithoorn - Vrijdag 25 juni jl. vierde 
basisschool De Springschans een 
Zomerfeest. Omdat de reguliere 
schoolreisjes dit schooljaar niet door 
konden gaan, ontstond het idee om 
voor de leerlingen in en om de 
school een leuke dag te organiseren. 
De groepen 1 t/m 4 en de Internatio-
nale Taalklas (ITK) genoten van een 
spetterende poppenkast en goochel-
show op het schoolplein. Deze 
beiden werden verzorgd door voor-
stellingopschool.nl. Er werd veel 
gelachen, gezongen en heel actief 
meegedaan met de shows. Op het 
schoolplein werd gegleden en 
geklauterd op de stormbaan en de 
hoge glijbaan. Om af te koelen was 
er voor alle leerlingen een heerlijk 
ijsje van Esplanade. Ook in de klas 
was het feest; er werden spellen 

Zomerfeest De Springschans

Uithoorn - Sinds 2018 biedt 
Uithoorn Voor Elkaar budgetcoa-
ching voor mensen uit Uithoorn en 
De Kwakel die de grip op hun admi-
nistratie en financiën hebben 
verloren. Zo’n 20 toegewijde budget-
coachvrijwilligers hebben inmiddels 
al meer dan 80 mensen geholpen. 
Inwoners van Uithoorn en De Kwakel 
die in financiële moeilijkheden zitten, 
kunnen terecht bij de budgetcoaches 
van Uithoorn voor Elkaar. Deze 
getrainde vrijwilligers helpen bij 
budgetteren en besparen, het in 
kaart brengen van de inkomsten en 
uitgaven, het maken van betalingsaf-
spraken en de weg vinden in het 
doolhof van instanties en regelingen. 

“Nu ik weet waar ik aan toe ben, kan 
ik eindelijk weer rustig slapen”. 
Een van de vrijwilligers vertelt: “Het 

kan iedereen overkomen; door een 
plotselinge verandering in je leven, 
staat alles ineens op zijn kop. Het 
verlies van een baan, het verbreken 
van een relatie, de komst van een 
kind of het (bijna) met pensioen 
gaan. Deze life-events zorgen ervoor 
dat naast het verdriet of de stress, 
ook het financiële plaatje er ineens 
heel anders uit gaat zien. Niet 
iedereen heeft een voldoende buffer 
om dit op te kunnen vangen. Ik help 
dan vooral om overzicht te scheppen 
en naar mogelijkheden te zoeken. 
Zijn er regelingen of toeslagen waar 
nog geen gebruik van wordt 
gemaakt? Of kan er op bepaalde 
kosten worden bespaard? Het 
mooiste compliment wat ik kan 
krijgen is dat iemand weer grip heeft 
op zijn eigen situatie en weer rustig 
kan slapen. Dat geeft voldoening”. 

Uithoorn Voor Elkaar helpt je financiën 
weer op orde te krijgen

Er is nog ruimte voor nieuwe aanmel-
dingen. Meer informatie: Coördina-
toren Danielle Franken en Erik Brons; 
www.uithoornvoorelkaar.nu, telnr: 
0297-303044. 

Over Tympaan-De Baat
Tympaan-De Baat is de welzijnsorga-
nisatie voor alle inwoners uit de 
gemeente De Ronde Venen.
Kerkvaart 2, 3641 EP Mijdrecht
(0297) 230 280, www.tympaan-
debaat.nl, info@stdb.nl
Bereikbaar van maandag t/m 
donderdag van 09:00 tot 17:00 uur
en vrijdag van 08:30 tot 13:00 uur.
Volg ons op Twitter! Door naar www.
twitter.com/tympaandebaat te gaan, 
komt u op ons algemene account 
terecht.
Tympaan-De Baat: De kracht van 
verbinden en versterken

Regio - Paula Andersen vertelt mij 
graag waarom zij iedereen Shiatsu 
therapie bij Petra van der Knaap 
gunt, maar eerst wil ik weten: 
Waarom ben jij naar Petra gegaan? 
‘Mijn halve gezicht, van mijn achter-
hoofd tot aan mijn neus, voelde net 
of ik een verdoving bij de tandarts 
had gehad. Mijn mondhoek hing een 
beetje en ik had een raar gevoel in 
mijn hoofd. Uiteraard heb ik allerlei 
onderzoeken gehad, maar daar 
kwam niets uit. In het reguliere 
circuit kon ik alleen nog medicijnen 
krijgen, verder wisten ze het niet 
meer. Toen las ik het stukje van Petra 
in de krant en hoopte dat zij mij zou 
kunnen helpen.’ Paula oogt fit, haar 
bijna 70 jaar is haar niet aan te zien 
en van verlammingsachtige 
verschijnselen is helemaal niets meer 
te vinden. Nu, na een jaar, heeft ze 
nergens last meer van.  Enthousiast 
gaat ze verder: ‘De behandeling 
bestaat uit drukpuntmassage waarbij 
Petra lichte druk uitoefent op ener-
giepunten. Geen gekneed of pijnlijke 
oefeningen, dus in principe geschikt 
voor iedereen, en je hebt gewoon je 
kleren aan.’

Wat is Shiatsu eigenlijk?
Shiatsu is een traditionele Chinese 
behandelwijze waarbij met lichte 
druk op het lichaam blokkades of 

stagnaties in energiebanen worden 
opgelost. Drukpunten zitten niet 
altijd op de pijnlijke plek zelf. Het kan 
zijn, bijvoorbeeld bij hoofdpijn, dat 
alleen de benen worden behandeld. 
Maar ook op het mentale vlak kan 
Petra helpen, want emoties kunnen 
ook stagnaties in het lichaam veroor-
zaken. Door het opheffen van de 
blokkades kunnen angsten, boos-
heid en verdriet bijvoorbeeld een 
stuk minder worden, waardoor er 
een significante verbetering is in de 
kwaliteit van het leven. De energie-
banen stromen dan beter door waar-
door het niet blijft ‘hangen.’

Voor iedereen geschikt
Voor wie zouden deze behande-
lingen het beste zijn, vraag ik aan 
Paula: ‘Voor iedereen. Echt waar… 
Mensen hebben tegenwoordig bijna 
allemaal stress, of zijn zwaar 
vermoeid. Dan is Shiatsu ideaal 
omdat het naast ontspannend ook 
preventief werkt. Bovendien kan 
Shiatsu helpen bij zware hormonale 
klachten, of onverklaarbare pijnen.
Vaak kunnen deze, deels, of soms 
helemaal verholpen worden, dit 
verschilt wel per persoon. Mijn over-
tuiging is dat iedereen aan de Shiatsu 
zou moeten omdat het de maat-
schappij enorm veel medische 
kosten bespaart.’

Kwalitatief beter leven door Shiatsu

Frequentie van de behandelingen
Paula legt uit wat er in eerst instantie 
gebeurt: ‘Petra begint met een uitge-
breid intakegesprek en brengt alle 
klachten in kaart. De eerste paar 
weken kom je elke week voor een 
behandeling, daarna zit er meer tijd 
tussen de behandelingen. Men kan, 
als de klachten verminderd zijn of 
helemaal weg zijn voor onderhoud 
blijven komen.’ Op de website van 
Petra, www.sanbaopraktijk.nl staat 
veel meer informatie. Ook uitgebrei-
dere beschrijvingen van de behande-
lingen of wat u kunt verwachten. De 
kosten worden grotendeels vergoed 
door de meeste zorgverzekeraars 
omdat zij aangesloten is bij beroeps-
vereniging NWP. 

De Kwakel - In een woning aan de 
Hoofdweg in De Kwakel is afgelopen 
donderdag een grote partij drugs 
aangetroffen. De vondst is een van de 
grootste binnen de geschiedenis van 
de politie Amsterdam. De politie 
heeft bijna 3000 kilo cocaïne 
gevonden en contant geld met een 
waarde van ruim 11 miljoen euro. 
Daarnaast werden in het pand zes 
(hand)vuurwapens, dempers, munitie 
en geldtelmachines aangetroffen. 
Ook trof de politie een keur aan luxe 
goederen aan, waaronder flessen 
drank met een waarde van duizenden 
euro’s per fles, een luxe boek van zo’n 
12.500 euro en een dure oldtimer. Op 
meerdere goederen is beslag gelegd. 
Diezelfde dag zijn twee personen 
aangehouden. Een 54-jarige man 
werd in de betreffende woning 
aangehouden. In Aalsmeer werd een 
29-jarige man uit Hilversum aange-
houden. Beiden worden verdacht van 
betrokkenheid bij de grootschalige 
handel in verdovende.

195 miljoen 
De cocaïne heeft een geschatte 
straatwaarde van zo’n 195 miljoen 
euro. Daarmee is het één van de 

grootste drugsvangsten in de 
geschiedenis binnen de politie 
Amsterdam. De rechercheafdeling 
FINEC werd tijdens en na de zoeking, 
onder leiding van een rechter-
commissaris en twee officieren van 
justitie van het parket Amsterdam, in 
het woonhuis ondersteund door poli-
tiecollega’s van het basisteam Aals-
meer, de Forensische Opsporing, 
hondengeleiders en hun speur-
honden, het observatieteam en colle-
ga’s van de bewakingseenheid. De 
aanleiding van het onderzoek lag in 
langdurig verzamelde en geanaly-
seerde informatie. 

Zuid-Amerika
De recherche heeft sterke aanwij-
zingen dat de cocaïne direct afkom-
stig is uit een drugslijn vanuit Zuid-
Amerika. Meer aanhoudingen 
worden niet uitgesloten. De rechter-
commissaris heeft maandag bevolen 
dat de twee verdachten nog zeker 14 
dagen in hechtenis blijven. Zowel de 
enorme hoeveelheid aan verdovende 
middelen als het grote bedrag aan 
contant geld zijn door de politie 
reeds naar een andere locatie 
gebracht om te worden vernietigd.

Grote drugsvangst in De Kwakel
Foto’s: Jan Uithol

krattenrace en een workshop boog-
schieten. Dit alles werd georgani-
seerd door SEC Outdoor Almere. Alle 
leerlingen, leerkrachten en leden van 
de ouderraad hebben genoten! De 
Springschans kijkt terug op een 
heerlijke dag.

gedaan, maskers gemaakt en er was 
popcorn en limonade. Voor de 
groepen 5 t/m 7 was er op het terrein 
van het prachtige Fort aan de Drecht 
een mini-expeditie Robinson, een 



Te koop:
2 Lege campinggaz flessen model 
907 (de grootste) per fles €20,- 
(bespaar €60,- bij inruil). Tel. 0297-
561658
Te koop:
Gazelle e-bike 2012 €400,-. Rode relax 
fauteuil niet elektr. bedienbaar €55,-. 
Tel. 06-18945128
Te koop:
Rotring A3 tekenbord met div. 
tekenmallen €10,-. Nooit-gedacht 
houten bankschroef voor timmerm. 
werkbank €25,-. Antieke remington 
typemachine type 12--12 €25,-. Ains-
worth 2-zijdige peddel rim system 
k106 racing €25,-. Bankschroef 
bekbreedte 100mm, bekopening 
130mm €25,-. Brother typemachine 
in koffer €10,-. 
Tel. 06-30022620

Te koop:
Veel mooie Playmobil z.g.a.n. Piraten, 
huis met toe beh. losse popjes v.a. 
€1,50 . Mooie kinderspeelgoed en 
z.g.a.n. autootjes (ijzer) 4 voor €2,50 . 
Verschil. Barbiepoppen met kleertjes 
aan z.g.a.n. v.a. €3,- (hobby geweest). 
Tel. 06-25198434
Te koop:
Hoekbank €200,-. Ronde tafel 
€100,- i.z.g.st. Tel. 0297-764420 / 
06-20518890
Te koop:
Prof. tegelsnijder €40,-. Tel. 0297-
264074
Te koop:
Hondentrimtafel, hydraulisch van 
ca.70 tot 90 cm in hoogte verstelb. 
Blad ca. 80x40cm €75,-. Tel. 0297-
562673

Te koop:
Terraskachel op gas €75,-. Tel. 
06-34637764
Te koop:
Elektr. fiets i.z.g.st. met 2 accu’s €400,-. 
Tel. 06-50957595
Te koop:
Ovale zinken teil 75 cm br., leuk als 
plantenbak €18,-. Keukenkranen 1x 
Venlo en 1x GroHe, p.st. €15,-, 2 voor 
€25,-. Tel. 06-25577287
Te koop:
Autozitverhoger voor kind, 1 zwarte 
en 1 met Mickey Mouse erop, p.st. 
€5,-. 2 Roze kinderstoeltjes, p.st. €5,-. 
Kinderstoel zonder tafel €3,-. Tel. 
06-22543473
Te koop:
Gasplaat 4 pits elektr. ontsteking inb. 
€20,-. Tel. 06-13975262

Te koop:
Grote Winkler Prins encyclopedie 
Elsevier als nw., 25 delen €25,-. Tel. 
0297-286621
Te koop:
Fauteuil grijs met grijs/zwart stalen 
onderstel €150,- (foto via app). Tel. 
06-58926926
Te koop:
Dames fiets Gazelle met ondersteu-
ning 8 versn. alles doet het nog goed 
€425,-. Tel. 0297-562829
Te koop:
Hoofdstel zwart full €10,-. Hoofdstel 
bruin full €10,-. Uitrijdeken zwart 
kavelkade full €15,-. Tel. 06-55114427
Te koop:
Reddingsvest nw. €15,-. Trampoline 
salta ø 2.40 mtr €35,-. Bootanker 
€10,-. Tel. 0297-329180

Gevraagd:
Verzamelaar zoekt oude of defecte 
stereo apparatuur platenspeler van 
bang&olufsen. Tel. 06-48344508
Gevraagd:
Oude werkbank ladekast schoolkast 
etc. Tel. 06-53346064
Gevraagd:
Wie heeft het boekje van mijn geboor-
tejaar van 1961. Tel. 06-38819380
Te koop:
Babywipstoeltje €10,-. Camping 
gasfles €25,-. Autostoeltje €25,-. Tent 
Nomad sunset €50,-. Babybadje wit 
€5,-. 2 Houten hobbelpaard €40,-. Tel. 
06-27178070
Te koop:
Gebruikte betonklinkers, grijs, 7 cm 
dik, schoon op pallets €5,-/m2, trot-
toirbanden €5,-/st. Tel. 06-33839698

Gezocht:
Oud aambeeld. Tel. 06-20930822
Gezocht:
Antieke stoommachine stoom-
trein ea oud speelgoed. Hoge prijs 
geboden. Tel. 06-20930822
Gevraagd:
Penningmeester bij st. Paraplu in 
Wilnis. Eenvoudige boekhouding 
bij het verzorgen van cursussen. Tel. 
06-22456977
Gevraagd:
Verzamelaar zoekt origin. materiaal 
uit 2e wereldoorlog ter uitbreiding 
collectie. (Tegen vergoeding). Tel. 
06-25384205
Gevraagd:
Oude Johnson Seahorse bb. motor 
2 cilinder 4,5 pk 2-takt jaren ‘80 voor 
onderdelen. Tel. 0297-562673

De Ronde Venen  - Helaas heeft 
Covid deze sport behoorlijk tegen 
gezeten afgelopen jaar. Doordat 
basketbal in basis een binnensport is, 
hebben zij behoorlijk last van alle 
beperkende maatregelen gehad. Met 
name de senioren hebben een half 
jaar niet binnen kunnen trainen en 
de competitie werd na een paar 
wedstrijden stilgelegd en helaas niet 
meer uitgespeeld. De Gemeente de 
Ronde Venen heeft  wel geprobeerd 
te helpen door het speelveldje bij de 
Vlinderbosschool beschikbaar te 
stellen. 
Helaas was het een natte winter….  
Gelukkig mocht de jeugd alweer 
eerder de binnen trainingen 
hervatten, maar door de beperkende 
maatregelen, net zoals bij de buiten-
sporten, zonder toeschouwers en 
direct naar huis wanneer de training 
aflopen was. Dat is nu verleden tijd. 
Iedereen is weer welkom en dat 

maakt het stuk gezelliger. Ben je 10 
jaar of ouder en je zou het basket-
ballen wel willen proberen, kom dan 
bij de trainingen kijken en als je 
schone sportschoenen hebt, mag je 
gewoon even “proeven”. 
Meldt je vooraf dan wel even aan 
d.m.v. een email naar basketball@
svargon.nl, zodat ze alles wel 
conform de Coronaregels doen. De 
trainingen worden gehouden in de 
Eendracht in Mijdrecht en trainings-
tijden zijn als volgt;

Maandag 18.30 – 19.45 uur t/m 16 
jaar
Maandag 20.45 – 22.00 uur Heren
Dinsdag 18.30 –19.45 uur t/m 18 jaar
Dinsdag 19.45 –21.00 uur Dames
Woensdag 18.45 –20.00 uur t/m 14 
jaar
Woensdag 20.00 –21.15 uur Heren
Donderdag 18.45 – 20.00 uur t/m 18 
jaar

Kom basketballen

Vinkeveen - Dit jaar werd voor de 
41e keer het schutterstoernooi 
gehouden bij korfbalvereniging De 
Vinken. Dertien duo’s streden om de 
schutterstitel 2021. Vorig jaar ging 
het selectieduo Dorien Verbruggen 
en Zoë van Dasler er met de titel 
vandoor. Door ook dit jaar de meeste 
wedstrijden te winnen wisten zij de 
titel te prolongeren. Het schutteren 
vond plaats op maandagavond 21 
juni en woensdagavond 23 juni. 
Beide avonden stond er een klein 
briesje maar verder was het prima 
schuttersweer. Het deelnemersveld 
was heel divers. Uit alle competitie-
teams waren spelers en speelsters 
vertegenwoordigd, maar ook niet-
spelende leden en leden van onze 
buurvereniging Atlantis streden mee 
om de titel.
Tijdens het schutterstoernooi moet 

ieder duo tegen ieder ander duo 
schutteren. Bij het schutteren wordt 
er over een afstand van zes meter 
tegen elkaar op de korf geschoten, 
waarbij doorloopballen niet zijn 
toegestaan. Een wedstrijd is afge-
lopen wanneer één van beide duo’s 
één keer tot de tien doelpunten is 
gekomen. Het duo dat begint, moet 
het andere duo nog een extra kans 
geven. Hierdoor zijn gelijke spelen 
ook mogelijk. Dit kwam gedurende 
het toernooi slechts drie keer voor. Je 
bent het beste schuttersduo 
wanneer je de meeste wedstrijd-
punten hebt behaald.

Competitie
Vorig jaar gingen Dorien Verbruggen 
en Zoë van Dasler vanaf de eerste 
avond direct aan de leiding. Dit jaar 
was het spannender. Na de eerste 

Dorien Verbruggen en Zoë van  
Dasler prolongeren schutterstitel

avond hadden alle duo’s al punten 
gemorst, waardoor het op de tweede 
avond tot de laatste wedstrijd span-
nend bleef wie er met de titel 
vandoor zou gaan. Maar Dorien en 
Zoë verloren de minste wedstrijden 
en speelden één keer gelijk, waar-
door zij er voor de tweede keer met 
de titel vandoor gingen.
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Uithoorn/De Kwakel - Eindelijk 
mochten dit weekend ook de 18+ 
teams met hun competitie beginnen 
dit weekend en dat leverde al de 
nodige spannende wedstrijden op. 
De Honkbal Junioren kregen Almere 

op bezoek en dat was een lang gelijk 
opgaande wedstrijd, maar in de 
laatste inning werd het toch nog 7-11 
voor Almere.  De Honkbal Heren 3 
ging zaterdag op bezoek bij DSS in 
Haarlem en wisten daar met 4-9 te 

Thamen teams gestart met 
competitie

winnen. Honkbal Heren 2 ging 
zondag op bezoek bij Amsterdam 
Pirates en daar keken zij al snel tegen 
een 11-0 achterstand aan. Echter er 
werd hard gewerkt om wat aan die 
stand te doen en na 7 innings was de 
stand 19-18  helaas nog net wel in het 
voordeel van Pirates. Softbal Dames 1 
(foto) kreeg Odiz Frogs (Wijde-
wormer) op bezoek en die wedstrijd 
was na 4 innings al klaar, mede door 
goed pitchen van Kimberley en een 
in-the-park homerun van Martine 
kwam de stand op 18-7 en was er 
sprake van een mercy-rule. Ook de 
jeugd was dit weekend allemaal 
volop in competitie. Komende week 
beginnen ook de doordeweeks 
spelende teams weer aan de compe-
titie en speelt de Honkbal Heren 1 
twee oefenwedstrijden. Woensdag-
avond om 19.30 uur komt 
Amsterdam Pirates op bezoek en 
zondag om 11.00 uur Boekaniers.  De 
Honkbal Heren 1 beginnen op vrijdag 
9 juli met de competitie.

De Kwakel - Het eerste Tourweekend 
leverde Nederland dit jaar ook al 
meteen de eerste etappewinst op. De 
meeste deelnemers aan het Kwakelse 
Tourspel hadden de hoop na 
zaterdag al opgegeven, maar 
Mathieu van der Poel wist de etappe 
van zondag op weergaloze wijze op 
zijn naam te schrijven. Adrie Voorn 
hield vertrouwen in Mathieu en dat 
leverde hem de gele trui op.
Hij passeerde op zondag de eindwin-
naar van vorig jaar, Jim Voorn, die ook 
dit jaar weer uit de startblokken was 
geschoten. Adrie is in wielerjargon de 
patron van de Tour de Kwakel. Sinds 
1966 is hij onafgebroken van de partij 
geweest en heeft daarmee de meeste 
deelnames achter zijn naam van de 
actieve renners.  Jim Voorn mag zich 
troosten met de eerste plaats in het 
ploegenklassement. Zijn ploeg Anna, 
met verder Ria Verhoef, Sven 
Vlasman, Patrick in ’t Veld en Jeffrey 
Könst, rijdt iets voor de ploeg 
Memphis van kopman Ferry Harte uit. 
Degene die zich tot nu toe het geluk-

kigst mag prijzen is debutant Rick 
Kruit. Hij heeft de meeste extra 
punten gescoord. Het gezegde luidt 
“hardlopers, zijn doodlopers”. 
Gelukkig voor Rick houdt hij naar 
eigen zeggen niet van hardlopen. 
Speciale vermeldingen zijn er daar-
naast nog voor Roel Egberts en Jan 
van Alen. Deze altijd enthousiaste 
deelnemers voeren respectievelijk de 
jongeren (onder de 30) en ouderen 
(boven de 55) aan. Wie beide wel 
eens gesproken heeft zou het echter 
niet verbazen als zij de omgekeerde 
klassementen zouden aanvoeren.
Enkele Kwakelse deelnemers verging 
het niet zo voorspoedig het eerste 
weekend. Zij zetten bijvoorbeeld “pl” 
voor hun ploegnummer. Het is niet 
toegestaan “pl” te gebruiken op de 
brie�es. Dit noopte een enkele deel-
nemer tot het op nummer 1 zetten 
van Van der oe op zondag. Mathijs 
van Rijn sluit voorlopig de rijen in ’t 
Tourhome. Het gerucht gaat dat hij in 
de nacht van zaterdag op zondag op 
een vrouwelijke toeschouwer is 

Voorns leiden Tour de Kwakel

Regio - Na maanden wachten konden 
de zwemmers van Zwem- en polover-
eniging De Amstel een paar weken 
geleden eindelijk weer het water in. 
De zwemmers kwamen afgelopen 
winter op het droge te staan toen het 
thuisbad Veenweidebad werd 
gesloten in verband met corona. 
Sommige masterzwemmers hebben 
tijdens de sluiting gezwommen in 
buitenbaden in de omgeving, toen 

die weer opengingen en een paar 
zwemmers hebben in de Vinkeveense 
Plassen gezwommen. Dit was echter 
geen optie voor de waterpoloërs en 
jonge zwemmers. Bij de jonge zwem-
mers was het even afwachten of ze 
het zwemmen ondertussen niet 
verleerd waren, want ook al heb je je 
zwemABC,  je moet blijven zwemmen 
om je zwemvaardigheid op peil te 
houden. Gelukkig blijken ze de kunst 

Zwem- en polovereniging 
De Amstel zwemt weer!

nog niet te zijn verleerd, een flink 
aantal kan zelfs afzwemmen! De 
wedstrijdzwemmers van De Amstel 
krijgen nog een mooi cadeautje aan 
het einde van dit rare seizoen: zij 
hebben nog een wedstrijd op 11 juli. 
Voor de waterpolo dames, heren en 
jeugd zijn er dit seizoen helaas geen 
wedstrijden meer, maar zij kunnen 
wel weer volop trainen nu er in het 
water geen 1.5 meter afstand meer 
hoeft te worden gehouden. Kortom: 
De Amstel zwemt weer! Wil je meer 
weten over zwemmen bij De Amstel, 
kijk dan op onze website www.zpv-
de-amstel.nl of stuur een mail naar 
info@zpv-de-amstel.nl 

Uithoorn/De Kwakel - Voor inwo-
ners van Uithoorn, De Kwakel en 
wijde omgeving, opent donderdag 1 
juli De GGD Amsterdam-Amstelland 
een nieuwe corona-vaccinatielocatie. 
Op zo’n zeven minuten van Uithoorn 
komt de locatie aan de Bovenker-
kerweg 6-8 in Amstelveen. Deze plek 
is gekozen vanwege de goede 
bereikbaarheid per auto, openbaar 
vervoer en (brom)fiets. De GGD start 
op de nieuwe locatie met 450 vacci-
naties per dag. Het vaccineren 
gebeurt op deze locatie zes dagen 
per week van 8.30 tot 16.00 uur. Op 
afspraak. De GGD gaat er van uit dat 
de nieuwe locatie tot 1 september 
voor vaccinaties gebruikt gaat 
worden. Burgemeester Pieter Heilie-
gers is zeer tevreden met de locatie-
oplossing. De afgelopen maanden 
heeft hij zich bestuurlijk sterk 
gemaakt voor deze regionale plek. 
,”Het is belangrijk dat onze inwoners 

op een laagdrempelige manier een 
vaccinatie kunnen krijgen. De andere 
locaties zijn toch relatief ver van onze 
gemeente vandaan. Samen met 
wethouder Zorg José De Robles 
hoop ik dat deze nieuwe priklocatie 
inwoners extra stimuleert om zich te 
laten vaccineren.” De andere locaties 
in de regio zijn Schiphol/Badhoeve-
dorp (Loevesteinse Randweg), NDSM 
loods in Amsterdam-Noord, de RAI, 
de Caland hal in Amsterdam-Nieuw 
West en de AFAS in Amsterdam-Zuid-
oost. Bij de laatstgenoemde locatie 
kan iedereen bij wijze van een proef 
zonder afspraak een vaccinatie halen. 
Dat is nu nog niet het geval bij de 
nieuwe locatie in Amstelveen. Vragen 
over deze vaccinatielocatie? Neemt 
contact op met de GGD Amsterdam 
via (020) 555.5202. Of bezoek de 
website voor meer informatie en 
antwoorden op de meest gestelde 
vragen over het vaccineren.

Nieuwe vaccinatielocatie

Uithoorn - U kent ze vast wel: de 
grote tamme loopeenden bij de sloot 
rond de Admiraal van Ghentlaan en 
de Johan de Wittlaan in Uithoorn. De 
eenden zijn herkenbaar aan de rode 
wratten op hun kop. Ze worden 
Muskuseenden of ook wel Kaapse 
eenden genoemd. De afgelopen 
jaren rond juni/juli ontvangen zowel 
de gemeente als de dierenambu-
lance meldingen over deze (vaak 
zieke of dode) eenden. Vorig jaar is 
een groot deel weggevangen en 
ondergebracht naar een nieuwe 
locatie. Dit jaar wil de gemeente dit 
anders aanpakken door alles weg te 
vangen. 

Overlast en ziekten
Muskuseenden zijn een uitheemse 
diersoort. Dat betekent dat ze in 
Nederland niet thuishoren in de vrije 
natuur. De eenden hebben hierdoor 
vrijwel geen natuurlijke vijanden. De 
populatie groeit hierdoor enorm en 
ze hebben ook meerdere nesten per 
jaar. Omdat alle eenden allemaal 
familie van elkaar zijn, ontstaat er 
helaas veel inteelt. Hierdoor worden 
de dieren steeds zwakker en gevoe-
liger voor ziekten. Dit laatste heeft de 
gemeente vooral gemerkt tijdens de 
laatste warme zomers. Door botu-
lisme worden de dieren ziek; de 
gemeente en de dierenambulance 
moeten jaarlijks veel zieke en dode 
eenden opvangen of verwijderen. 
Daarnaast poepen de eenden enorm 
veel en overal; bij de sloot, op de 
stoep, op straat en zelfs ín de tuinen. 
Hoe ze op deze plek in Uithoorn 

terecht zijn gekomen weten we niet. 
Wel weten we dat de bewoners in de 
omgeving er last van hebben. 

Vang-actie en opvang
Het aantal meldingen vanuit de 
omgeving is de laatste 3 jaar toege-
nomen, bij bewoners uit de omge-
ving, de dierenambulance en de 
omgevingsdienst. Kortom, tijd om in 
te grijpen en ervoor te zorgen dat de 
eenden een gezonde en leefbare 
woonplek krijgen. Binnenkort 
worden alle Muskuseenden in heel 
Uithoorn door middel van een grote 
vang-actie door de dierenambulance 
samen met een gespecialiseerde 
bedrijf op het gebied van faunabe-
heer weggevangen. Alle Muskus-
eenden worden onderbracht bij 
(particuliere) opvanglocaties die 
voldoende ruimte hebben om de 
eenden een goede woonplek te 
geven. Wanneer de vang- actie 
plaatsvindt, hangt af van het 
vervoersverbod voor gevogelte dat 
nu geldt i.v.m. de vogelgriep. Zodra 
dit wordt opgeheven zal de vang-
actie plaatsvinden. De gemeente 
hoopt dat er nu weer meer ruimte 
komt voor inheemse dieren. Via onze 
eigen mediakanalen wordt bekend-
gemaakt wanneer de vang-actie 
precies gaat plaatsvinden. 

Melden zieke of dode dieren
Ziet u een zieke eend? Geef dit door 
aan de dierenambulance 
06-53315557. Dode eenden kunt u 
melden via www.uithoorn.nl/melding 
of via de Makkelijk Melden App. 

Muskuseenden in Uithoorn 
nieuwe locatie

gebotst. Feit is dat er zondagochtend 
geen brie�e van Mathijs in de 
melkbus zat.
De eerste verhalen zijn weer 
geschreven deze Tour de Kwakel. Dat 
er nog maar velen mogen volgen.

Algemeen klassement na 2e 
etappe
Adrie Voorn 15
Jim Voorn 15
Bart Peek 14
Ploegenklassement
Anna 40
Memphis 38
Wilco 37

Klaverjassen
Vinkeveen - Zaterdag 10 juli wordt weer  de jaarlijkse vakantie klaverjas-
middag gehouden in dorpshuis de Boei in Vinkeveen. De zaal is open 
vanaf 13.00 uur en het kaarten start om 13.30 uur. De entree is gratis





trucs te zetten. Met jongerwerkleer-
plaats was afgesproken om op het 
strand mooi hout strandmeubilair te 
plaatsen en met culturele organisatie 
zou het cultuurpodium worden 
ingevuld. 

Mobiliteitsprobleem
Over het mobiliteitsprobleem was 
ook nagedacht en er zou een mooi 
inwonerstreintje gaan rijden om 
bezoekers te vervoeren naar deze 
mooie recreatie plek aan de plassen. 
Zoals je dat ook op campings vaak 
ziet om gasten te verplaatsen. Ook 
nog eens een mooie toeristische 
attractie om langs mooie locaties te 
rijden in al onze kernen. iactie 

Een bloemetje als dank
De gemeente vond het een prachtig 
plan wat wij hadden ingediend. 
Helaas viel de keus voor de invulling 
van de locatie op een ondernemer 
liet men ons destijds weten. Deze 
had een soortgelijk plan (!?). Wij 
kregen nog wel een bloemetje voor 
de moeite en onze inwonersdroom 
was ten einde. 

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. De Nieuwe Meerbode vindt inwoners belangrijk omdat zij grotendeels de lezers zijn van ons weekblad. De lokale nieuws-
feiten en berichtgeving is dan ook gericht op de inwoners van De Ronde Venen. In samenwerking met IVI (Inwoner Voor Inwoners) willen wij die inwoners dan ook een stem geven. De IVI-pagina is dan ook een podium waar inwoners van zich kun-
nen laten horen. IVI is een onafhankelijke inwonersbeweging en voor de inwoners. IVI zal net als de Nieuwe Meerbode geen standpunt innemen over geplaatste artikelen. Op deze IVI-pagina plaatsen wij ingezonden stukken van inwoners waar-
bij de inwoner zelf verantwoordelijk blijft voor de inhoud van de door hem/haar ingestuurde en geplaatste tekst. IVI en de Nieuwe Meerbode zijn dan ook geen enkele manier verantwoordelijke voor de inhoud van de artikelen op de IVI-pagina.

De IVI pagina

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

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

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

Informatiebijeenkomst over 
wonen in voedselbos 

Gaat hier nog wat gebeuren?

Een paar weken geleden schreven wij op de IVI-pagina een artikel over 
een Voedselbos in de De Ronde Venen. Op onze redactie kregen we veel 
reacties van lezers binnen die het wel zagen zitten om in zo een voed-
selbos te willen gaan wonen. Inwoners Voor Inwoners (IVI) wil daarom 
heel graag een informatiebijeenkomst organiseren voor onze inwoners 
over voedselbossen.

De Klinkhamerlocatie is een braakliggend terrein langs de Baambrugse 
Zuwe in Vinkeveen, gelegen nabij Zandeiland 4 en 5. Het gebied werd in 
het verleden gebruikt als campingterrein. In 2019 zocht de gemeente 
voor 2 jaar lang een ondernemer die op deze locatie tijdelijk een horeca-
gelegenheid of andere voorziening kon ontwikkelen. Inwoners Voor 
Inwoners (IVI) heeft in april 2019 een prachtig plan bij de gemeente inge-
diend om er een sociaal-maatschappelijke-culturele bestemming van te 
maken van en voor de inwoners. Het zogenaamde IVI-eiland moest een 
mooi inwonersstrand worden die iets zou gaan toevoegen aan deze plek, 
waardoor het gebied aantrekkelijker zou worden. Helaas het is er niet 
van gekomen, maar wat komt er nu wel?

Voedselbos
Voedselbossen zijn tegenwoordig in 
opkomst en zijn volop in het nieuws . 
In een landelijk dagblad stond afge-
lopen weekend ook weer een artikel 
over voedselbossen die we in het 
groene hart zouden moeten neer-

zetten op de vele weilanden die we 
hier hebben. Onder andere om zo de 
CO2 uitstoot te verminderen en 
biodiversiteit te vergroten. Dus 
veehouderijen omtoveren naar voed-
selbossen is iets waar echt over nage-
dacht moet gaan worden. 

IVI-Voedselbossen in 
De Ronde Venen 
In heel Nederland worden inmiddels 
al voedselbossen opgezet. De vraag 
is of er ook in De Ronde Venen voed-
selbossen kunnen komen. 
IVI vindt het gedachtengoed om 
voedselbossen in de kernen van De 
Ronde Venen te gaan opzetten mooi 
en uitdagend. Een bijkomend voor-
deel is dat er een bijdrage kan 
worden geleverd om de woningnood 
op te lossen. Mooi hierbij is dat er 
niet alleen stenen in het weiland 
komen maar ook een stuk natuur 
wordt bijgebouwd. 

Hoe doe je dat? 
Echter zijn er bij IVI nog veel vragen 
die wij zelf niet kunnen beant-
woorden. Want wat is een voed-
selbos eigenlijk precies? Hoe zet je 
een voedselbos neer? Hoe en waarin 
kan je daar vervolgens gaan wonen? 
Wat is er voor nodig en voor wie is 
het geschikt en aantrekkelijk? En niet 
onbelangrijk is de grond overal wel 
geschikt om zo een voedselbos neer 
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te kunnen zetten? Kortom veel 
vragen. 

Obstakels oplossen
Om te gaan wonen in een voed-
selbos is ook niet vanzelfsprekend en 
er zullen obstakels overwonnen 
moeten worden. Denk bijvoorbeeld 
aan de aankoop van de juiste grond. 
Is die grond er en is die betaalbaar? 
Zijn er speciale vergunningen nodig? 
Dus ook voor onze lokale overheid is 
er nog een hoop te doen om dit voor 
de inwoners mogelijk te kunnen 
maken.

IVI-Bijeenkomst over voedselbos
IVI wil met enkele enthousiaste inwo-
ners een informatiebijeenkomst over 
voedselbossen organiseren voor 
belangstellende en over deze nieuwe 
manier van wonen. Er zal op deze 

bijeenkomst informatie gegeven 
worden en daarna kunnen wij van 
gedachten wisselen hoe we verder 
kunnen onderzoeken of het ook 
daadwerkelijk mogelijk is om dit in 
De Ronde Venen op te starten. 

Geef u op voor de 
bijeenkomst
Heeft dit verhaal uw interesse 
gewekt en wilt u meer weten over de 
mogelijkheden van Voedselbossen 
en deze nieuwe manier van wonen? 
Heeft u misschien al wat kennis en 
expertise over het opzetten van een 
voedselbos? Wilt u meehelpen om de 
informatiebijeenkomst te organi-
seren? Geef u dan op door een e-mail 
te sturen naar: info@inwonersvoorin-
woners.nl. Wij houden u dan in ieder 
geval op de hoogte of nemen 
contact met u op.

Na 2 jaar nog niets gebeurd!
 De plannen gingen bij ons het 
archief in. Nu 2 jaar later is er nog 
niets op de locatie gebeurd. De 
gemeente kwam kortgeleden wel 
met een mededeling dat er een expi-
riment komt met een foodtruck bij 
eiland 4 en 5. Dat is natuurlijk wel 
een beetje plagiaat uit ons plan! 
Verder gaat de gemeente het mobili-
teits-probleem oplossen door de 
Baambrugse zuwe bij mooi weer en 
drukte af te sluiten voor verkeer. 

Jammer maar het kan nog steeds 
Wij vinden het natuurlijk wel heel 
jammer dat de gemeente ons de 
kans in 2019 niet heeft gegeven om 

hier een mooi inwonersstrand van te 
maken. We zijn ook heel benieuwd 
wat er nu met deze mooie plek aan 
de plassen gaat gebeuren. IVI wil ons 
ingediende plan graag weer uit de 
kast halen en alsnog oppakken met 
de beoogde medestanders. Dus als 
de gemeente nog interesse heeft laat 
het ons weten. En over het idee van 
het inwonerstreintje die inwoners 
kan vervoeren naar de zandeilanden 
bij mooi weer om lekker te gaan 
genieten aan de plassen is natuurlijk 
ook bespreekbaar. We zijn benieuwd. 

IVI eiland 
Het IVI-eiland moest een mooi 
samenwerkingsproject gaan worden. 
Vraag aan de gemeente was om er 
een aantal cube zand op te gooien 
en wij zouden samen de rest gaan 
oppakken. Dit initiatief zou een mooi 
voorbeeld van samenwerking en 

inwonersparticipatie worden. Het 
idee was om samen met de gehele 
gemeenschap hier invulling aan te 
geven. 

Samen het eiland invullen
Zo was er bedacht om met lokale 
ondernemers op het eiland wat food-
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Regio - Na een onderbreking in 2020 
(wegens corona) van deze jaarlijkse 
fietstocht van TTC De Merel is hij 
weer terug van weggeweest: De 
Ronde Venen Route. Deze fietstocht 
wordt op zondag 11 juli gereden 
over drie afstanden: 40, 70 en 110 
kilometer. Daarmee is er voor ieder 
type fietser wel een geschikte 
afstand. Bij de uitgezette routes 
wordt voor een flink gedeelte 
gebruik gemaakt van het bekende 
Knooppuntensysteem. De routes 
worden echter helemaal voorzien 
van pijlen die de richting van de 
route aangeven. 
Bij elk knooppunt is een pijl beves-
tigd, maar ook op tussenpunten 
(meestal een knooppuntbord) wordt 
een pijl bevestigd. De routes gaan 
overwegend over het grondgebied 
van de gemeente De Ronde Venen. U 
fietst door Mijdrecht, Wilnis, Vinke-

veen, Abcoude, Baambrugge, De 
Hoef, Amstelhoek en Waverveen. De 
routes gaan, afhankelijk van de 
afstand, langs onder andere de schil-
derachtige riviertjes de Waver, de 
Amstel, de Winkel, het Gein, de Vecht 
en de Kromme Mijdrecht. 
Op 11 juli wordt gestart bij Tennishal 
De Ronde Venen, Dr. J. van der Haar-
laan 3 in Mijdrecht. 
Hier kunt u zich ter plekke 
inschrijven. Het inschrijfgeld 
bedraagt € 3,00, voor NTFU-leden € 
2,00. Voor Merelleden is deelname 
gratis. Onderweg is er geen stempel-
post; er zijn wel enkele 
pauzeterrasjes. 
Voor de 110 km afstand kunt u 
tussen 8.30 en 10.00 uur starten, voor 
de 70 km tussen 08.30 en 11.00 uur 
en voor de 40 kilometer tussen 08.30 
en 12.00 uur. De eindcontrole sluit 
om 16.00 uur.

Fiets De Ronde Venen Route

Uithoorn - Wekelijks maken we op 
Rick FM het programma Sport & Co. 
Elke zondagmorgen met de voorbe-
schouwingen van  de voetbalwed-
strijden van Legmeervogels, KDO en 
RKDES, hockeywedstrijden van Qui 
Vive en de honkbalwedstrijden van 
Thamen. Ook de andere sporten 
komen met regelmaat in ons 
programma terug. Daarvoor volgen 
we de websites en Facebookpagina’s 
van onze lokale sportverenigingen 
en krijgen we gelukkig ook regel-
matig tips van luisteraars of de clubs 
zelf. In corona werd alles anders. 
Geen wedstrijden meer, dus geen 

voorbeschouwingen en ook de 
andere sportevenementen lagen stil. 
Ons programma Sport & Co 
verschoof van competitiewedstrijden 
naar de achtergronden van de sport 
en tips over zelf bewegen. Hierbij 
stuitten wij op de website van RKDES 
op een video die RKDES gemaakt had 
met Buurtwerk. 
In deze video legde zij uit dat zij een 
andere aanpak in het jeugdvoetbal 
voor staan, waarbij het kind centraal 
komt te staan. Na een eerste inter-
view met Hans van Kasteren vonden 
we het zo interessant dat we 
besloten een hele reeks met hem en 

Rick FM - Sport & Co, Podcast 
“Een nieuwe kijk op Jeugdvoetbal

Wim van Zwieten te maken over hun 
nieuwe opzet van de jeugdopleiding.

Technische man
Hans is de technische man die 
spreekt vanuit zijn jarenlange erva-
ring als trainer bij o.a. de jeugdoplei-
ding van AZ. Hij was ook nauw 
betrokken bij het Jeugdvoetbal plan 
Nederland van de KNVB. Wim is de 
man achter de mentale en pedagogi-
sche veranderingen in de jeugdoplei-
ding. Beide mannen zijn praktijkbe-
geleiders in de jeugdopleiding voor 
de jongste jeugd van RKDES.
Foto; praktijkbegeleiders RKDES, 
rechts Hans van Kasteren en naast 
hem Wim van Zwieten. 
In totaal hebben we 14 interviews 
met Hans van Kasteren en Wim van 
Zwieten gehad. 
Het materiaal is misschien ook bruik-
baar om anderen op nieuwe ideeën 
over de opzet van jeugdsport te 
brengen, daarom hebben we alle 
interviews verzameld in een Podcast. 
Deze mag vrij door iedereen gebruikt 
worden. Ook zijn de mannen van 
RKDES bereid om hun ideeën met 
anderen te delen. Hiervoor kun je 
contact met hen opnemen via 
RKDES; info@rkdes.nl
Beluister de Podcast via; https://
www.rickfm.nl/een-nieuwe-kijk-op-
jeugdvoetbal-het-kind-centraal/
content/item?1175314

Regio - Ondanks dat we na juni 2020 
wel weer onderling konden spelen, 
was het competitie-element ver te 
zoeken. De periode dat er alleen 
tête-à-tête gespeeld mocht worden 
was niet hartverwarmend. Het enkel-
spel is niet zo geliefd en dat was ook 
te merken aan de opkomst op de 
clubavonden. Dat werd beter toen 
we weer met doubletten mochten 
spelen. Gelukkig is het nu voorbij en 
kunnen we weer toernooien organi-
seren. Met een vaccinatiegraad van 
meer dan 90% binnen de gelederen 
van Boule Union Thamen groeide 
ook het animo. Het zomertoernooi 
stond al in november 2020 in de 
planning voor afgelopen zondag. 
Met achttien deelnemers hadden we 
een goed deelnemersveld. Wel bete-
kende dat dat alle deelnemers 
eenmaal in een triplette moesten 
spelen en tweemaal in een 
doublette. Naast de partijen was er 
ook ruimte voor het bijpraten en 
ophalen van herinneringen. Gelukkig 
waren er geen directe herinneringen 
aan coronaslachtoffers, want de 

vereniging verloor geen leden. Het 
was toch duidelijk dat de spelers, die 
de afgelopen winter doorgespeeld 
hadden, minder roestig waren en 
weer menig fraai schot of geplaatste 
boule konden produceren.
Van de achttien deelnemers waren 
de drie die ongeslagen bleven, vijf 
verloren eenmaal, vijf verloren twee-
maal en vijf gingen zonder winst 
naar huis,

De acht prijswinnaars waren:
1. Jannie van Kooten
2. Ina Hoekstra
3 Alfonso Atanes Limia
4 Hans van der Wal
5 Ruud Vaessen
6 Ria van Beek
7 Herman van den Hoogten
8 Jos de Zwart
Het volgende toernooi is de Vrijdag-
avondcyclus op 16 en 23 juli.
Aan dit toernooi nemen spelers van 
andere verenigingen deel. De eerste 
inschrijvingen zijn al binnen en het 
belooft een toernooi met een sterke 
bezetting te worden.

Na negen maanden weer een 
petanquetoernooi

Vinkeveen - Door corona heeft 
volleybal vereniging Atalante lange 
tijd niet kunnen volleyballen. Zeker 
de jeugdafdeling zag dit met lede 
ogen aan. Want vooral voor de jeugd 
zou het juist goed zijn in deze “coro-
natijd” om lekker te bewegen. In 
februari was het toegestaan voor 
jeugdspelers om buiten te trainen. 
Een aantal jeugdtrainers hebben de 
schouders eronder gezet en zijn 
vanaf 19 februari volleybal vereni-
ging Atalante buiten gaan trainen op 

de korfbalvelden van de Vinken en 
onze beachvelden. Atalante werd 
gesteund door Restaurant De Veen-
steker in Vinkeveen gesteund met 
een bijdrage waarmee de vereniging 
diverse attributen heeft kunnen 
aanschaffen om leuke attractieve 
trainingen buiten op te kunnen 
zetten. Atalante heeft de trainingen 
opengehouden voor niet-leden om 
aan te sluiten, waardoor er uiteinde-
lijk  elke vrijdag zo’n 30 tot 35 
kinderen aanwezig waren die zich 

Heel veel diploma’s bij Volleybal 
Vereniging Atalante

lekker buiten konden uitleven. In 
eerste instantie waren het vooral 
leuke actieve spelen. Toen de tempe-
ratuur het toeliet kwamen er meer 
volleybaltechnieken aan bod. 

Diploma’s
Vrijdag 25 juni mochten de kinderen 
een volleybalonderdeel aan de 
ouders laten zien van wat zij geleerd 
hadden. De jongste groepen gingen 
voor het serveerdiploma en de 
oudere groep ging voor het Smash-
diploma. Het was voor de kinderen 
nog wel even spannend. In het begin 
van de training werd er eerst nog 
even goed geoefend.  Op het 
moment dat ouders kwamen kijken, 
volgde de finale serveer- en smash-
test. En het mooie is dat alle kinderen 
de service of smash hebben kunnen 
laten zien en hun diploma in 
ontvangst mochten nemen. Op 2 juli 
vindt er een afsluitende plaats, waar-
voor ook ouders zijn uitgeno-
digd. Met een ouder-kind activiteit 
willen ze als Atalante de buitentrai-
ningen afronden. Het was een hele 
mooie en dankbare activiteit die vv 
Atalante in deze bijzondere tijd voor 
de jeugd mochten oppakken.





26 inderegio.nl • 30 juni 2021SPORT

Regio - Dinsdag 22 juni is de zesde 
editie verreden van de Henny Corne-
lissen Classic. Een extra lange club-
wedstrijd voor de wielrenners van 
UWTC. Henny Cornelissen heeft 
jarenlang de dinsdagavond clubcom-
petitie van UWTC georganiseerd. 
Ook was hij jurylid bij veel evene-
menten van UWTC. In 2015 is hij er 
om gezondheidsredenen mee 
gestopt. Vanaf dat moment wordt er 
rondom de langste dag van het jaar 

gekoerst om de Henny Cornelissen 
Classic. En dit jaar was Henny 
aanwezig om de koers te bekijken. Bij 
de 40- groep gebeurde er het eerste 
uur nog niet zoveel, een groep van 
zes renners reed vooruit op de rest. 
Na ongeveer 75 minuten koers 
begonnen de versnellingen en 
demarrage pogingen en kregen een 
aantal renners het zwaar, vooral op 
het stuk met tegenwind. Bart de Veer 
bleek uiteindelijk het sterkst, hij wist 

succesvol te demarreren. Rondes 
lang reed hij solo over het parcours 
en nam steeds meer afstand van zijn 
achtervolgers Bas de Bruin en Mark 
Touwen. Uiteindelijk wist Bas de 
sprint te winnen in de achtervol-
gende groep, en versloeg Rens nog 
nipt Mark voor de laatste plek op het 
podium. Uitslag 40-: 1 Bart de Veer, 2 
Bas de Bruin, 3 Rens Grömmel (nieu-
weling), 4 Mark Touwen, 5 Tommy 
Oude Elferink

Henny Cornelissen Classic bij UWTC

Henny kijkt naar de wedstrijd. Foto Trudie Plomp

Winnaars Henny Cornelissen Classic 2021. Foto Trudie Plomp

Veertig plus
Bij de 40+ renners werd vanaf het 
begin al hard gekoerst en hier 
ontstond een kopgroep van 5 man. 
Deze kopgroep wist de achterblijvers 
weer te dubbelen. In de laatste ronde 
plaatste Mark Best weer een demar-
rage en hij kreeg met John Tromp, de 
oudste renner van het startveld, mee. 
Samen reden ze de laatste bocht 
door richting �nish en wederom was 
het Mark die in de aanval ging. Maar 
halverwege viel Mark stil en wist 
John Tromp er op zijn tandvlees nog 
langs te komen. Mooie koers!
Uitslag 40+: 1 John Tromp, 2 Mark 
Best, 3 Vincent Derogee, 4 Louis 
Oude Elferink, 5 Rene Wiebes 

Interclub jeugdwedstrijd Hoorn
Een aantal jeugdleden van UWTC 
hebben zondag 27 juni meegedaan 
aan de interclub in Hoorn. Joël van 
Capel (cat 1&2) reed de eerste 
rondes goed mee in het peloton. 
Daarna reed hij de wedstrijd uit in 
zijn eigen tempo en werd 14e. Bij de 
jeugd cat 5&6 zagen we Jytte 
Timmermans in actie. Jytte heeft 
aanvallend en actief gekoerst maar 
kon deze wedstrijd de kopgroep niet 
bijhouden. 
Bij de nieuwelingen reden Mike 
Derogee, Rens Grömmel en Lars 
Hopman mee. Mike en Rens waren 
beide een keer mee in ontsnap-
pingen. Rens wist in de laatste fase 
weer aan te sluiten bij de kopgroep 
en werd 5e. Mike werd 7e en Lars 

10e. Een dag eerder had Mike een 
trainingswedstrijd in Gouda 
gewonnen. 

Belgium Tour
UWTC lid Lorena Wiebes reed afge-
lopen week een sterke meerdaagse 
in België. Bij de proloog reed zij naar 
een nette 8e plaats. De eerste etappe 
won Lorena. Wiebes werd door haar 
ploeggenotes in de smalle aanloop-
fase van voren gehouden en gelan-
ceerd voor haar achtste zege van het 
seizoen. “We hadden een plan en 
konden dat goed uitvoeren. Mooi om 
deze zege voor de ploeg te kunnen 
boeken. Er wachtten ons vanaf nu 
enkele zware ritten” liet Wiebes opte-
kenen na de huldiging. Hiermee 
klom ze naar de 2e plaats in het alge-
meen klassement. In de tweede 
etappe waren vier rensters ontsnapt, 
waaronder Lorena.  “Ik wist weg te 
komen met vier anderen, maar één 
renster reed uit deze groep weg. Ik 
kon tweede worden en hiermee de 
leiding in het algemeen klassement 
nemen. Morgen gaan we vol voor de 
winst.” In de slot etappe was er pech 
voor Lorena. Ze kwam stil te staan op 
de Muur van Geraardsbergen na een 
aanvaring met een andere renster en 
moest vervolgens naar boven lopen. 
Hierdoor kwam ze op achterstand 
binnen en verloor de leiding in het 
klassement. Ondanks deze pech 
werd Lorena toch nog 2e in het alge-
meen klassement en won de 
jongerentrui.








