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De uitkomst was afgelopen maand 
echter beter dan dit keer. Tijdens de 
vorige gemeenteraadsvergadering 
bleek dat het Bomenbeleidsplan in 
december 2021 is verlopen en zou 
het onderwerp besproken worden. 
Een maand verder blijkt de kap van 
meer dan honderd bomen niet meer 
te voorkomen. De meeste bomen 
zullen gekapt worden aan de 
Randweg Oost. Ook aan de Evene-
mentenlaan verdwijnen twaalf 
bomen. Bij de Achterberglaan staan 
negen bomen op de lijst om gekapt 
te worden. Door heel Uithoorn zullen 
bomen verdwijnen. Conan de Bruin 
zegt dat hij de voortgang van een 
aantal bomen van de kaplijst heeft 
gevolgd en dat ze het inderdaad 
even moeilijk hebben gehad, maar nu 
weer in bloei staan en een gezonde 

bladgroei hebben. “Ik heb geen 
boom gevonden die het niet gaat 
redden.” Hij wijst op het zelfherstel-
lende vermogen van bomen. “De 
droogte is juist goed voor de bomen 
geweest, want schimmels gedijen 
dan niet.” Hij pleit ervoor de bomen 
een tweede kans te geven en vraagt 
om een second opinion. 

Geraakt
André Jansen (CDA) is geraakt door 
zijn hartstochtelijke pleidooi en wil 
weten welk risico er is om de kap een 
jaar uit te stellen. Maar Ruud Hogen-
boom (GB) wil dat risico liever niet 
lopen. “Als er een ongeluk gebeurt, 
dan is de schade niet verzekerd.” Ans 
Gierman (DUS!) wil van de wethouder 
weten of het nog mogelijk is het 
onderwerp te agenderen voor de 

commissievergadering in september 
om daarmee de kap te voorkomen. 
Wethouder Hoekstra draait eerst wat 
om het antwoord heen, maar moet 
dan toegeven dat de bomen in 
september waarschijnlijk al gekapt 
zijn. “Er is een advies uitgebracht en 
als gemeente zijn we min of meer 
verplicht om dit advies op te volgen, 
omdat er een risico aan vast zit.” Hij 
doelt daarmee op risico’s voor de 
openbare veiligheid, zoals letsel door 
tak- of stambreuk. ”Dat risico gaan wij 
als gemeente niet nemen. We hebben 
een verantwoordelijkheid en zorg-
plicht, die zullen wij nakomen. Dat 
zou kunnen betekenen dat de bomen 
er in september wellicht niet meer 
zullen staan.” Op de vraag of de kap 
dan kan worden uitgesteld tot na 
september zodat de raadsleden er 
nog over kunnen debatteren, 
reageerde de wethouder stellig: “Nee 
die toezegging zal ik niet doen. Dat 
risico kunnen wij als gemeente 
simpelweg niet nemen, vanwege de 
gevolgen die daaraan vastzitten.”

Uithoorn - De gemeente Uithoorn wil komende tijd 123 bomen gaan 
kappen. Conan de Bruin is hier fel op tegen. Hij startte een petitie die kan 
rekenen op veel sympathie. Begin juni hield hij in de gemeenteraad al 
een vurig pleidooi voor behoud van deze bomen en ook afgelopen 
donderdagavond liet hij zijn stem horen in de gemeenteraad.

Bomenkaalslag gaat door

Hindernis voor scootmobiel 
eindelijk opgelost
Uithoorn - Wanneer Wim Zijdel met 
zijn scootmobiel naar buiten wil gaan 
moet hij eerst wat hindernissen over-
winnen. De scootmobiel staat in zijn 
tuin in de Wederik. Zijn poort komt 
uit in een steegje, maar dan loopt zijn 
pad eigenlijk dood. “Geparkeerde 
auto’s staan met hun neus over de 
stoep, waardoor de stoep niet breed 
genoeg meer is om met de scootmo-
biel langs te rijden”, legt hij uit. Aan 
zijn buren heeft hij gevraagd er reke-
ning mee te houden en dat doen ze 
ook. “Maar anderen hebben het niet 
in de gaten.” Eigenlijk is de stoep te 
smal. “Er is geen ruimte voor een 
scootmobiel, maar ook niet voor een 
kinderwagen en nauwelijks voor een 
rollator”, vult zijn vrouw Lenie aan die 
met een rollator loopt. “We willen 
geen ruzie over schade als we per 
ongeluk tegen een auto aan rijden.” 
De andere kant op de steeg uit gaat 
ook moeizaam. Daar groeien struiken 
uit tuinen over de stoep. “Ik kan de 
bocht niet goed nemen en moet door 
het groen. Als het geregend heeft 
ben ik gelijk nat.” Ook hier heeft hij 
buren op aangesproken, maar niet 
iedereen wil aan zijn hulpvraag tege-
moet komen. “Voor mij is de scoot-
mobiel belangrijk. Ik kan slechts vijf 
minuten lopen”, zegt Wim. “Deze 
scootmobiel heb ik nu drie jaar. Het is 
mijn enige manier om bij sociale acti-
viteiten te komen. Zo zit ik op het 
koor Musica. Met mijn scootmobiel 
kan ik heel Uithoorn bereiken.” 

Obstakels
Alleen om bij zijn huis te vertrekken 
loopt hij tegen wat obstakels op en 
de oplossing is eigenlijk simpel. Wim 
wil graag dat er een afrit van de stoep 
komt, zodat hij via de weg verder kan 
rijden. “Nu gaat hij met een klap van 
de stoep af”, vertelt zijn vrouw. “Ik ben 
bang dat hij een keer het water in 
rijdt.” Wim vertelt dat hij al een keer 
met de scootmobiel op zijn zij heeft 
gelegen. “De scootmobiel heeft grote 
en kleine wielen. Door zo’n klap 
breken die wieltjes makkelijk.” Met 
een verlaagde stoeprand krijgt Wim 
met zijn scootmobiel weer meer 
bewegingsvrijheid. Wim heeft de 
gemeente Uithoorn hier diverse 
malen op aangesproken. “Dan komen 

er handhavers. De laatste keer heb ik 
de politie gebeld en toen kwamen er 
weer handhavers. Maar het is eigen-
lijk geen handhavingsprobleem.” 

Snel gehandeld
Bij navraag bij de gemeente door 
onze redactie, werd er snel gehan-
deld. Binnen een uur was er contact 
gelegd met Wim Zijdel en werd hem 
toegezegd de stoeprand te verlagen. 
“We hebben een oplossing gevonden 
en zijn klacht weggenomen”, zegt een 
woordvoerster. “Hierdoor is zijn 
toegankelijkheid gewaarborgd.” De 
medewerkster geeft aan dat voor een 
snelle reactie van de gemeente 
mensen dit soort dingen het best 
kunnen melden via www.uithoorn.nl/
melding. Wim Zijdel is er erg blij mee. 
“Ik vind het geweldig. Ik kreeg excuus 
dat het niet de bedoeling was, maar 
het ligt er nog niet. Ik brul niet 
voordat het zover is.” 

Kleine woningbrand 
Uithoorn - Zaterdagmiddag werd er 
een kleine brand gemeld bij de 
brandweer, in een woning aan de 
Catherina van Renneshof (burg. 
Kootpark). Er was iet mis misgegaan 
bij de barbeque en de gas�es 
eronder. Bewoners hadden met natte 
doeken al wat kunnen doven. De 
brandweer die snel ter plaatse was 
snel kon erger voorkomen en heeft 
de situatie verder veilig gesteld. 

Foto: Jan Uithol
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IN MEMORIAM

Bedankt Kees Wolfert!
Op zondag 24 juni jl. overleed erevoor-
zitter van korfbalvereniging De Vinken, 
Kees Wolfert, op 88-jarige leeftijd in zijn 
woonplaats Ommen. In de jaren zestig 
werkten Kees Wolfert en zijn vrouw Dini als 
leerkrachten op de CNS (nu De Schakel) in 
Vinkeveen. Kees en Dini kwamen eind 
1960 in contact met Arnold Scholten, net 
als de Wolferts een fervent korfballiefhebber. Of het een idee was om een 
korfbalclub in Vinkeveen op te richten? Het bleek een geweldig idee. 
Al op de eerste trainingsdag, zaterdag14 januari 1961 in de gymzaal bij 
het viaduct, stroomden vele tientallen (veelal jeugd-) leden toe. Die dag 
werd de oprichtingsdatum van korfbalvereniging De Vinken. Een 
bijzonder succesvolle en in de Vinkeveense gemeenschap zeer gewaar-
deerde sportclub was geboren. De Vinken groeide als kool en mede door 
de tomeloze inzet van Kees en Dini werd De Vinken een toonaangevende 
vereniging binnen de Utrechtse korfbalbond en binnen het dorpsleven 
van Vinkeveen.
Het korfbalechtpaar heeft enorm veel betekend voor de vereniging. Dit 
staat uitgebreid beschreven in de ‘Kroniek van een korfbalvereniging’. Het 
eerste deel hiervan, uitgekomen in 1986, is voor een groot deel gevuld 
met hun activiteiten en inspanningen voor de Vinkeveense korfbaljeugd. 
Kees werd in 1969 bij zijn aftreden als voorzitter benoemd tot erevoor-
zitter en ook Dini kreeg (in 1972) het erelidmaatschap toen ook zij haar 
bestuursfunctie neerlegde. Niet voor niets ontvingen beiden tijdens het 
25-jarig jubileum van De Vinken het eerste exemplaar van de Vinken-
kroniek uitgereikt.
De nu veelal oudere leden van De Vinken hebben heel veel warme herin-
neringen aan Kees Wolfert. De korfbalgemeenschap is dankbaar voor wat 
hij en Dini in hun actieve periode voor de club hebben betekend. Legen-
darisch is hun enorme inzet bij de zomerkampen in het Gelderse Lochem. 
Het leverde menig Vink een schat aan dierbare herinneringen! Bestuur en 
leden van De Vinken wensen Dini en de verdere familie veel sterkte voor 
de komende tijd.

De Ronde Venen - In de eerste week 
van de zomervakantie bruist het van 
activiteiten in Vinkeveen en Wilnis 
voor kinderen en tieners. Dinsdag 12 
juli start de Vakantie Bijbel Week 
(VBW). Een supergezellige feest-
week voor basisschoolkinderen én 
tieners in een grote tent. In Vinke-
veen staat de tent aan Pijlstaartlaan 
1, op het schoolplein van ‘De 
Schakel’ en in Wilnis in het Speel-
woud naast de brandweerkazerne. 
Alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 
12 jaar zijn iedere dag vanaf 10.00 
uur welkom in de tent. Deze dagen 
staan in het teken van het thema 
‘Alles Andersom’. Elke dag zijn er 
allerlei activiteiten te doen en 

iedereen is welkom om deel te 
nemen aan het programma, maar 
alleen even binnenlopen om een 
kijkje te nemen, mag natuurlijk ook. 
Er is muziek, theater, poppenkast/
sketch, sport en spel, knutseloch-
tenden en er worden mooie Bijbel-
verhalen verteld. ‘s Avonds is er een 
speciaal programma voor tieners. De 
toegang is gratis. In beide dorpen is 
huis aan huis een �yer verspreid 
waarop nadere informatie en het 
volledige weekprogramma te 
vinden is. Voor wie geen �yer in de 
brievenbus heeft ontvangen is de 
informatie te vinden op de websites 
hervormdvinkeveen.nl of hervormd-
wilnis.nl.

Vinkeveen - Dinsdagavond 28 juni jl. 
hebben Brassband Concordia en 
basisschool De Schakel uit Vinkeveen 
het scholenproject afgesloten 
waarbij leerlingen leren om een 
instrument te bespelen. Voor dit 
project heeft Brassband Concordia 

robuuste plastic trompetten en trom-
bones ter beschikking gesteld 
waarop de leerlingen les krijgen van 
dirigent Thomas Eveleens. Na acht 
weken les te hebben gehad mochten 
de twintig leerlingen in de tuin van 
Zonnehuis Zuiderhof in Vinkeveen 

aan belangstellenden laten horen 
wat er geleerd was. Na een 
welkomstwoord van de directeur van 
basisschool De Schakel, dhr. Marius-
Jan Breugem, werd door Thomas 
Eveleens aan de aanwezigen uitge-
legd welke theoretische en prakti-
sche basiskennis de leerlingen 
hebben opgedaan. Daarna was het 
aan de jonge muzikanten, die inmid-
dels een beetje gespannen tussen en 
naast de leden van de Brassband 
hadden plaatsgenomen, om het aan 
hun (groot)ouders en de bewoners 
van Zuiderhof te laten horen. ‘A few 
notes in a box’ was de titel van het 
eerste nummer. Met een klein beetje 
hulp van de Brassband werden de 
eerste noten ingezet en daarna ging 
het los en was er niets meer te 
merken van enige vorm van gespan-
nenheid. Met bravoure en steeds 
luider werden de noten gespeeld, tot 
groot plezier van de belangstel-
lenden. Het tweede nummer ‘Totem 
Dance’ werd een aantal keren uitge-

voerd, apart door de trompettisten 
en trombonisten, daarna door alle 
leerlingen en als afsluiting samen 
met de brassband. Tussen al dat 
muzikale geweld speelde de brass-
band nog enkele lichte werken zoals 
‘I will follow him’ uit de �lm Sister Act, 
‘American Patrol’ en ‘ABBA Gold’. Al 
met al een zeer geslaagd concert op 
een mooie zonnige en vrolijke 
zomeravond met een groot aantal 
enthousiaste leerlingen, trotse 
(groot)ouders en bewoners van het 
Zonnehuis. Brassband Concordia 
hoopt uiteraard dat een aantal van 
deze leerlingen na dit scholenproject 
een vervolgopleiding gaan doen om 
te zijner tijd plaats te kunnen nemen 
in het orkest. Deze vervolgopleiding 
wordt door Brassband Concordia 
verzorgd onder de bezielende 
leiding van Thomas Eveleens. Bent u 
nog meer geïnteresseerd in de activi-
teiten van Brassband Concordia, kijk 
dan eens naar onze website www.
brassband-concordia.nl.

VBW-kinderfeest in Vinkeveen 
en Wilnis

Zomerconcert Brassband 
Concordia en De Schakel

Wilnis - Het Speelwoud in Wilnis 
heeft een nieuw speeltoestel. Vrij-
dagmiddag is het door tientallen 
kinderen van Wilnisse basisscholen 
in gebruik genomen. Dat gebeurde 
in aanwezigheid van de kinderbur-
gemeesters Lisa Rood en Brian 
Brocx, Bob Nisters en Jorre Meijrink 
van Wilnis Klopt en wethouder 
Maarten van der Greft. Op het 
nieuwe toestel kunnen kinderen 
naar hartenlust spelen en klimmen. 
Het heeft twee torentjes, glijbanen, 
een telraam, een trap en een kleine 
brug die delen met elkaar verbindt. 
Het vervangt de ’brandweerauto’ 
die tot de jaarwisseling in het 
Speelwoud stond. Op oudjaars-

avond werd dat toestel door vuur-
werk zwaar beschadigd. Reparatie 
was niet meer mogelijk. Op verzoek 
van de gemeente heeft Wilnis Klopt 
de mening van Wilnisse kinderen 
gevraagd over wat voor soort 
toestel er terug zou moeten komen. 
Een ruime meerderheid sprak de 
voorkeur uit voor het toestel dat nu 
is geplaatst. Voorzitter Bob Nisters 
van Wilnis Klopt: “Mooi dat het 
toestel er nu staat en helemaal 
mooi om te zien dat kinderen het 
meteen goed weten te vinden. De 
vernieling van het toestel in de 
vorm van een brandweerauto was 
natuurlijk ontzettend zuur. Het was 
populair en veel kinderen speelden 

er op. Ik verwacht eerlijk gezegd 
dat ook dit speeltoestel populair zal 
zijn. Veel kinderen hebben er 
tenslotte op gestemd en vrijdag 
zag je dat er al met veel plezier op 
werd gespeeld.’’
Hoewel de aanleiding vervelend 
was, kijkt wethouder Maarten van 
der Greft met tevredenheid terug op 
de plaatsing van het nieuwe toestel 
in het hart van Wilnis. “Dit is wat mij 
betreft een voorbeeld van hoe wij als 
college te werk willen gaan. Samen 
met inwoners en organisaties onze 
gemeente beter en mooier maken. 
Fantastisch om te zien hoeveel 
kinderen hierover mee hebben 
gedacht en hun mening hebben 
laten horen en �jn dat Wilnis Klopt 
deze peiling heeft uitgevoerd. Met 
als resultaat een mooi speeltoestel. 
Wat mij betreft top!’’

Nieuw speeltoestel in 
Speelwoud in Wilnis
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RICK FM
Zondag 10 juli, 11.00 - 13.00 uur; 
Sport & Co met o.a. Henk van Rekum, 
voorzitter Boule Union Thamen, 
over zijn Lintje, Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau. Nieuws van Duikteam 
Aalsmeer en de Tour de France.

Rick FM weekoverzicht Radio programma’s:
Maandag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek

06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland 
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
18:00 - Blikopener, Muziek & Info (1x in de twee weken) 
19:00 - Amstelland Top 30, Muziekprogramma
21:00 - Pop Reünie, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Dinsdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
18:00 - VR Music, Muziekprogramma
19:00 - Reggae Festival, Muziekprogramma
21:00 - Laterrr!, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Woensdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
18:00 - Uit de Kunst, Cultuurprogramma (H)
19:00 - Goedenavond Amstelland, Muziekprogramma
21:00 - Amstelland Op Weg Naar Morgen, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Donderdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
18:00 - Door de Mangel, Talkshow i.s.m. Radio Aalsmeer
19:00 - Soul� les, Muziekprogramma
21:00 - Happy Hour, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Vrijdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Historische Top 40, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Amstelland Top 30, Muziekprogramma (H)
17:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
19:00 - Moes draait door, Muziekprogramma
20:00 - Pre Party, Muziekprogramma
21:00 - VR Music, Muziekprogramma
22:00 - Apenkooien, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Zaterdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek 
07:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziekprogramma 
10:00 - Hit Museum, Muziekprogramma
12:00 - Terug Blikken, Muziekprogramma 
14:00 - Wie kent Sjors, Muziekprogramma
16:00 - Het tussendoortje, Muziekprogramma
18:00 - 60’s en 70’s, Muziekprogramma
20:00 - The Connection I Feel Free, Muziekprogramma 
22:00 - Tracks, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Zondag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek 
07:00 - Goedemorgen Amstelland, Non-Stop Muziek
09:00 - The Good Guys, Muziekprogramma
10:00 - Uit de Kunst, Cultuurprogramma
11:00 - Sport & Co, Sport & verenigingsnieuws
13:00 - Rood Wit Blauw, NL Muziekprogramma
14:00 - Het Tussendoortje, Live Sportprogramma
17:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
19:00 - Country Roads, Muziekprogramma
20:00 - Nerdalert, Muziekprogramma
22:00 - ‘t Marjolijstje, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Complete programma informatie en actueel nieuws over de programma’s 
met o.a. interviews en gasten op de website www.rickfm.nl, Facebook en 
Twitter. De radioprogramma’s zijn 14 dagen na de uitzending ook terug te 
luisteren via uitzending gemist; https://www.rickfm.nl/radiogemist/overzicht

Uithoorn – Zondag 24 juli zal het 
evenemententerrein aan de Rand-
hoornweg weer het toneel zijn voor 
Amerikaanse auto’s en motoren. Han 
Nollen is blij dat het weer georgani-
seerd kan worden. “Het is het hoog-
tepunt van het jaar voor mij”, vertelt 
hij. “Het is mijn ding, mijn kindje. Het 
is zo’n leuke dag. De mensen die 
komen zijn allemaal gezellig. Het is 
een echt familie-evenement. ” Vanaf 
twaalf uur tot ongeveer zeven uur 
worden er tussen de acht- en tien-
duizend mensen verwacht. Bezoe-
kers komen niet alleen uit heel 
Nederland, maar ook bijvoorbeeld uit 
België, Duitsland, Frankrijk, Italië en 
Noorwegen. “Er heerst een jaren 
vijftig sfeertje. Sommigen gaan zo 
verkleed, zelfs met vetkuif.” De deel-
nemers kunnen komen en gaan, dus 
het is niet van tevoren te zeggen 
welke merken en modellen er gaan 
komen. “In 2019 was er een auto uit 
1921.” De Amerikaanse klassiekers 
zijn prachtig om naar te kijken. Voor 
Nollen begon die voorliefde al in zijn 
jeugd. “Mijn vader had Amerikaanse 
auto’s, die roken zo lekker van binnen 

en dat chroom vond ik prachtig.” Zelf 
heeft hij ook oldtimers gehad, maar 
nu rijdt hij een Harley-Davidson. “Ik 
verwacht zeker honderd Ameri-
kaanse auto’s en zo’n achttienhon-
derd motoren.” 
Naast het bekijken van de auto’s en 
motoren is er rock & roll muziek en 
zal er vanaf twee uur live opgetreden 
worden door een band. Ook is er een 
gelegenheid om wat te drinken, 
hamburgers en hotdogs te eten en is 
er een ijssalon om er een leuke dag 
van te maken. Verder is er een markt 
met onder andere kleding, onder-
delen, kunst en miniaturen. “Het is 
veel werk en ik doe de organisatie in 
mijn eentje. Ik had een draaiboek 
liggen, maar het evenement is twee 
keer niet door gegaan vanwege 
corona. Veel mensen zijn toen iets 
anders gaan doen, dus nu moet ik 
nieuwe mensen zoeken om op de 
markt te staan.”

Drieëntwintigste
Voor Nollen is dit de drieëntwintigste 
keer dat hij het evenement organi-
seert en hij hoopt de vijfentwintig vol 

te maken. “In december 1999 opende 
ik Drinken en Zo. In 2000 heb ik het 
voor de eerste keer georganiseerd. 
Dat was voor mijn buurman die 
ernstig ziek was. Hij heeft het helaas 
niet meer mee kunnen maken. Het 
was hier op de kade met alleen 
motoren. Het was meteen al gezellig 
druk en de locatie werd te klein. Toen 
moesten we naar het evenementen-
terrein verhuizen en kwamen de 
auto’s erbij.” Een paar keer ging het 
evenement niet door. “In 2017 mocht 
het niet van de toenmalige burge-
meester. Toen heb ik honderden 
mails gehad van mensen die teleur-
gesteld waren. In 2019 kreeg ik wel 
vergunning, maar toen kwam corona. 
Een jaar later mochten we met 
QR-codes en moesten we alles 
omheinen, maar dat werd te duur en 
uiteindelijk ging alles dicht.” Nollen is 
blij met de nieuwe burgemeester, die 
positief tegenover de organisatie 
staat, maar op dit moment is de 
vergunning nog niet rond. “Het ligt 
niet meer bij de gemeente, maar 
moet besloten worden in Amsterdam. 
Vroeger hoefde ik maar een A-viertje 
in te leveren. Nu beslaat de aanvraag 
meer dan veertig pagina’s. Ik heb het 
uit handen gegeven, want ik schiet in 
de vlekken. Ik moet zelf voor de 
beveiliging, EHBO, verkeersregelaars 
zorgen. Maar ik kijk er erg naar uit.”

Gratis
All American Sunday is gratis toegan-
kelijk. De dag wordt mede mogelijk 
gemaakt door sponsoren als het 
Ondernemersfonds Uithoorn De 
Kwakel, de SPUK, Sauna Amstelland, 
Twaalfhoven Demolition, Installatie-
bedrijf John Groen, Total Energy, 
Schijf, Maandagavondcomité, E&V 
Motor Revisie, Trike Centrum Vinke-
veen, Martin Productions, De Beij 
electra, Gulpener, Duoplant, Autobe-
drijf Bakker, Kaatee transport, AH Jos 
van den Berg en Schilderwerktotaal.

All American Sunday terug in 
Uithoorn

De Kwakel - Vrijdagmiddag was het 
zover en werd de zeer gewenste 
duo� ets onder luid applaus bij Ons 
Tweede Thuis in De Kwakel afgele-
verd. Begeleidster Nathalie Bruine de 
Bruin en bewoonster Romy knipten 
samen een lintje door en maakten 
het eerste rondje. Romy had haar 
verjaardagsgeld gedoneerd voor de 
� ets. Een elektrische duo� ets kost 
namelijk veel geld, dus moesten er 
veel donateurs gezocht worden. Na 
een oproep in deze krant raakte het 
balletje aan het rollen. De donateurs 
waren aanwezig bij de feestelijke 
aankomst van de � ets. Twee dames 
van de stichting Dag van je leven 
waren uit Aalsmeer gekomen. “We 
vonden het een mooi lokaal initiatief,” 

zegt een dame van KienKlub De 
Kwakel, die meer doen dan alleen 
kienen. Eerder vertelde Nathalie dat 
haar verzoeken om een bijdrage bij 
andere organisaties werden afge-
wezen. “Dat was voor ons een reden 
om het te steunen”, reageert een van 
de drie mannen van Kwakel Open Air. 
Een meneer vertegenwoordigde de 
Parochiële Caritas Instelling van de 
Katholieke Kerk, die het initiatief ook 
een warm hart toedraagt. “Ik moest 
zelfs mensen afwijzen omdat het 
bedrag al bij elkaar was”, vertelt 
Nathalie over de overweldigende 
aandacht. De � ets werd aangeschaft 
bij Van Rietschoten Tweewielers uit 
Amstelveen. Zij hebben ervaring met 
op maat gemaakte � etsen. “We 

leveren vaker duo� etsen aan stich-
tingen”, vertelt Mike van Rietschoten 
die uitleg komt geven over het 
gebruik van de � ets. De witte � ets 
met mandje achterop is van het merk 
Huka en type Orthros. “Op deze � ets 
kun je veel kilometers maken.” 
Nadat iedereen de � ets bewonderd 
had, werd er getoost met een hapje 
erbij. Ook was er muziek van Star-
mixx om er een heus feestje van te 
maken.

Erg blij
De licht- tot matig-gehandicapte 
bewoners van Ons Tweede Thuis zijn 
erg blij met de � ets. Niet alle veertien 
bewoners zullen er gebruik van 
maken. Sommigen hebben een eigen 
� ets of een driewieler. Maar voor de 
anderen betekent het een stukje vrij-
heid. “Ik kan ermee naar hardlopen”, 
vertelt een meisje. “Ik wil ermee naar 
mijn moeder die heeft een heupope-
ratie gehad.” In ieder geval kunnen er 
deze zomer onder begeleiding veel 
rondjes ge� etst worden op de gloed-
nieuwe duo� ets.
De duo� ets kon aangeschaft worden 
dankzij deze donateurs: families 
Reurings-Westerbos, Buis-Bruine de 
Bruin, Vijfhuizen-Voorn, Van Diemen-
Riemersma, KDO De Kwakel, Tineke 
de Groot, Stabat Mater, PCI De Kwakel 
en Uithoorn, KienKlup De Kwakel, 
Holla Installatietechniek, Maandag-
avondcomité, Romy de Vries en haar 
oma, St. Dag van je leven, Kwakelse 
veiling, Geostick, Mike Multifounda-
tion en Van Rietschoten Tweewielers. 

uofi ets voor be oners 







Mijdrecht - Niets is zo dynamisch als 
het weer. Zelfs op de dagen dat het 
allemaal stabiel lijkt, bepalen de 
verschillende circulaties op onze 
planeet, zoals de oceanen en de 
lucht, alweer de volgende meteoro-
logische situatie in het land. Iemand 
die dit heel goed kan uitleggen is 
Paul Dekkers. Vijf jaar lang schreef hij 
maandelijks inzichtelijke weerco-
lumns voor deze krant. Wegens 
gezondheidsredenen heeft hij nu het 
moeilijke besluit genomen om 
hiermee te stoppen. We maken 
kennis met deze columnist, voor wie 
het weer, maar ook de natuur, een 
passie is.

Dekkers werd geboren in de plaats 
Oud-Beijerland in het noorden van de 
Hoeksche Waard, onder de rook van 
Rotterdam. Zijn vader werkte in de 
land- en tuinbouw, waarbij hij dage-
lijks met de roeiboot moest overvaren 
om bij zijn fruitbomen te kunnen 
komen. Alleen in de horrorwinter van 
1963 lukte dit niet. Een strenge winter, 
die zich pas begin maart gewonnen 
gaf. De fruitoogst was sterk afhanke-
lijk van het weer. Nachtvorst of een 
hagelbui konden binnen enkele uren 
enorme schade toebrengen aan het 
gewas. “Aandachtig volgde mijn vader 
iedere dag om 12.26 uur “De Medede-
lingen ten behoeve van de Land- en 
Tuinbouw” met het weeroverzicht.

Lid
Ik luisterde steeds vaker mee en zo 
begon van lieverlee mijn interesse 
voor het weer te groeien. Al in 1970 
werd ik lid van de, wat tegenwoordig 
heet, Vereniging voor Weerkunde en 
Klimatologie. Ondertussen schafte ik 
het ene na het andere weerboek aan 
om maar zoveel mogelijk te weten te 
komen over het weer en klimaat. Zelf-
studie dus. Intussen liggen de 
boekenplanken vol met titels 
aangaande het weer, het klimaat, 

aardbevingen, vulkanen, enz. De 
weeramateurs hadden een eigen 
maandblad: de Weerspiegel. Hierin 
werden o.a. vermeld de resultaten van 
de eigen metingen. Bovendien 
kwamen van mijn hand artikelen die 
het klimaat belichtten van landen of 
interessante gebiedsdelen op de 
wereld. Mijn metingen bleven voor-
alsnog beperkt tot de neerslag, Het 
was een regenmeter van glas, een 
verjaardagscadeau in 1970. In 1980 
trad ik in het huwelijk en kwam in 
Mijdrecht te wonen. Dolgraag wilde ik 
een eigen weerstation. En dat kwam 
er ook; in november 1983. Sindsdien 
worden hier de dagelijkse metingen 
gedaan,” zo vertelt de weerliefhebber 
over de start van zijn hobby.

Bijzondere weerdagen
Gedurende de jaren heeft hij binnen 
en buiten het land een aantal bijzon-
dere weerdagen beleefd. De meest 
bijzondere was de “polar low” of 
“pooldepressie” op 2 januari 1979. Een 
storing in een onstabiele noordelijke 
stroming. Als gevolg van het relatief 
warme zeewater onderging deze een 
sterke activering. Binnen één dag 
konden meerdere weertypen worden 
waargenomen. Alleen de Zeeuwsche 
en Zuid Hollandse eilanden kwamen 
tijdelijk in een wat zachtere lucht te 
verkeren, waarbij het kwik opliep tot 
+2 graden. Ook staat hij stil bij de 
orkanen die o.a. in het Caribische 
gebied � ink kunnen huishouden. 
Bijna 20 jaar geleden maakte hij de 
kracht van zo’n enorm krachtig 
systeem mee. “Dit alles gebeurde in 
de maand september, en dat was 
geen toeval. Dan zijn de omstandig-
heden het gunstigst voor het 
ontstaan van orkanen. De tempera-
tuur van het zeewater is dan met 27 à 
28 graden het hoogst en dat vormt de 
brandstof. Bij hurricane Jeanne, die 
woedde van 15-18 september 2004 in 
het oosten van de Dominicaanse 

Republiek, zaten wij middenin de 
orkaan met windkracht 12. ‘s 
Ochtends vroeg werd het tijdelijk 
rustiger en ging de wind liggen. We 
waren in het oog van de orkaan 
terecht gekomen. Wat een belevenis! 
Even later nam de wind evenwel weer 
sterk toe en kwam uit tegenoverge-
stelde richting. Drie dagenlang zware 
regen met onweer, hoog water en een 
woeste zee. Als je dit hebt meege-
maakt weet je hoe sterk de krachten 
van de natuur zijn.”

Duizenden
Bijna 40 jaar worden door Paul dage-
lijkse metingen gedaan en waarne-
mingen vastgelegd. Duizenden 
wolkenfoto’s heeft hij in 25 albums 
geplakt. Zijn wolken niet allemaal 
hetzelfde dan? “Natuurlijk niet!” 
antwoordt hij resoluut. De verschil-
lende wolkentypes kunnen namelijk 
soms al veel vertellen over het nade-
rende weer. Denk aan de cirrus, 
geveerde wolken die vanuit westelijke 
richting meestal op slecht weer 
duiden. Met alle weerdata keurig vast-
gelegd, kan Paul ook de metingen 
van de extremen in Mijdrecht zo 
terughalen. Veruit de natste dagen 
met meer dan 100 mm waren 28 juli 
2002 met 111 mm en 24 augustus 
2016 met 115 mm. De hoogste maxi-
mumtemperatuur werd nog betrek-
kelijk kort geleden gemeten, op 25 
juli 2019, en bedroeg 39,2 graden. 
Voor de laagste minimum tempera-
tuur moeten we veel verder terug, tot 
in 1987. Op 14 januari vroor het in 
Mijdrecht 14,2 graden. Zullen we zo’n 
waarde ooit nog eens halen? Dat 
betwijfelt hij zeer met een klimaat dat 
snel aan het veranderen is naar 
warmere temperaturen. “Veel mensen 
maken zich zorgen omtrent het 
klimaat en de natuur. Tot die 
personen behoor ik zelf ook. In toene-
mende mate hoor en lees je daarover 
en ook soms hoe de mens roekeloos 
met de natuur omgaat. Hitte, droogte, 
zwaardere buien en overstromingen 
zijn het resultaat. Niet alleen op inter-
nationaal en nationaal niveau is dit 
waargenomen, maar ook als je het 
regionaal bekijkt kom je interessante 
uitslagen tegen. Pakken we de zomer-
cijfers van Mijdrecht erbij, en wij 
vergelijken de tijdvakken 1983- 2000 
en 2001-2020 met elkaar, dan zien we 
dat de gemiddelde etmaaltempera-
tuur begin deze eeuw met 0,6 graden 
is toegenomen, van 18,0 graden naar 
18,6 graden. Mocht deze trend door-
zetten, dan zal er eind deze eeuw in 
de Ronde Venen een Middellands 
Zeeklimaat heersen. Ook de twee 
uitzonderlijk hoge neerslagsommen 
deze eeuw passen in dit plaatje.”
De column stopt, maar zolang het lukt 
zal Paul Dekkers ‘het weer’ in kaart 
brengen!
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UITZENDSCHEMA

TELEVISIE 
Ziggo Abcoude/Baambrugge kanaal 36 
andere kernen kanaal 41 en KPN en overige providers kanaal 1368

Lokale tv-programma’s deze week 
Hele week vanaf 00.00 uur, herhaling op ieder even uur:
Nieuwsronde
Wekelijks lokaal nieuws- en actualiteitenprogramma met daarin
deze week de volgende lokale onderwerpen (onder voorbehoud):
Vink Cuisine - Brillen & Ovalendag - Vogelvrij festival – Vanuit de
gemeenteraad - The Beach Boys in Baambrugge

Overige TV-programma’s 
Maandag t/m zaterdag 10.30/11.30/14.30 en 15.30: 
BlijFFit bewegingsprogramma voor senioren 
Lekker thuis bewegen o.l.v. Sportcoaches Joke en Jos 
In het weekend
Het lokale weerbericht met Mees Weststrate

Kabelkrant
De Kabelkrant loopt tussen de tv-uitzendingen door met daarin 
geschreven lokaal nieuws, aankondigingen van activiteiten in de 
gemeente en het weerbericht.

RADIO
105.6 FM en internetstream

Dagelijkse reguliere programmering 
00.00-07.00 Nacht van De Ronde Venen
07.00-12.00 Ochtendronde
12.00-14.00 Tussen Twaalf en Twee
14.00-18.00 Middag Venen
18.00-00.00 Avond Venen

Lokale Radioprogramma’s deze week:
Woensdag 20.00-22.00 Herrieschoppers
 22.00-23.00 Boundless
Donderdag  19.00-21.00 Eindeloos
Vrijdag 19.00-21.00 Echoes
Zaterdag 10.00-12.00 Amigos da Musica
Zondag 10.00-12.00 Zondag met Zorg

12.00-14.00 Amigos da Musica (herhaling)
 14.00-16.00 UpstairsAtErics

Onze tv en radioprogramma’s zijn natuurlijk ook terug te kijken via onze 
website www.rtvrondevenen.nl via uitzending gemist en op ons Youtube 
kanaal www.youtube.com/user/RTVRondeVenen

Zelf ook radio maken, � lmen, interviewen of monteren? 
Meewerken in de redactie? Dat kan bij RTV Ronde Venen. Maak eens 
een afspraak in onze studio om te kijken en te zien wat er mogelijk is. 
e-mailadres: peter@rtvrondevenen.nl

Paul Dekkers neemt afscheid 
van weercolumns

Mijdrecht - In de pop-up galerie van 
KunstRondeVenen is een nieuwe 
tentoonstelling ingericht, met als 
thema ‘Zomer’. De galerie bevindt 
zich in winkelcentrum De Lindeboom 
in Mijdrecht. Er hangt en staat werk 
van achttien kunstenaars. Schilde-
rijen, foto’s, keramiek, glasobjecten 
en beelden. De expositie is elke 
donderdag, vrijdag en zaterdag van 
12.00 tot 16.00 uur te bezoeken. Op 
27 augustus wordt de tentoonstel-
ling afgesloten. De exposerende 
kunstenaars zullen zelf als gastvrouw 
of -heer optreden tijdens de 
openingsdagen. Op het gebied van 
schilderkunst is er zowel � guratief als 
abstract werk te zien. De � guratieve 

werken variëren van realistisch tot 
expressief. De beelden zijn abstract 
en de keramische en glasobjecten 
kunnen als sierkunstwerken worden 
gebruikt, maar een glazen schaal kan 
ook een functionele toepassing 
krijgen. De foto’s zijn heel divers. Van 
details van planten en Amsterdamse 
stadsgezichten in zwart-wit tot twee 
foto’s van een vrouwelijk model. Het 
is een expositie geworden, die zeker 
een bezoek waard is. De werken zijn 
voor geïnteresseerde bezoekers ook 
te koop. Meer informatie over de 
expositie en de kunstenaarsvereni-
ging vind je op www.kunstronde-
venen.nl en https://www.facebook.
com/KunstRondeVenen. 

Zomerexpositie bij 
KunstRondeVenen

De Ronde Venen - Op het festival-
terrein Fort bij Uithoorn aan de Mijd-
rechtse Zuwe in Amstelhoek vond 
afgelopen vrijdag en zaterdag het 
evenement ‘Vogelvrij’ plaats. Het 
evenement mocht na de corona 
jaren eindelijk weer doorgaan en 
werd dan ook druk bezocht. Bezoe-
kers reageerden positief. Zaterdag 
waren er verschillende artiesten o.a. 
Tony Junior, Childsplay en Dr. Phunk. 
Dj Stijnthy uit Wilnis opende de dag 
om 14.00 uur met zijn dj-optreden. 
Foto:  VLN Nieuws - Laurens Niezen.

Vogelvrij festival in de 
Amstelhoek weer groots succes
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VRAAG HET DE BURGEMEESTER

In mijn column ga ik in op actuele onderwerpen 
of deel ik met u momenten die ik als burgemeester 
heb beleefd. Ook ga ik in op vragen die aan mij 
gesteld worden.

Vrije tijd?

Vrijdagmiddag kreeg ik de vraag; “Burgemeester bent u 24 uur en 7 dagen 
per week. Maar u heeft vast wel eens vrij. Wat doet u dan?”
Gelukkig heb ik wel eens vrij. Zeker nu de zomervakantieperiode 
aanbreekt. Het is dan �jn om te weten dat de wethouders als locoburge-
meester mij vervangen.
Ik heb diverse hobby’s en passies en houd van kunst en cultuur. Dus men 
treft José en mij nog wel eens aan in een theater of museum. Zo zijn we 
bijvoorbeeld ‘vriend’ van De Kleine Komedie in Amsterdam. In september 
is daar de cabarestafette. En natuurlijk zijn wij daar bij. Jong talent toont 
daar de kleinkunst. Veel bekende cabaretiers in Nederland hebben in de 
loop der jaren op dat podium gestaan. Voorbeelden daarvan zijn: Birgit 
Kaandorp, Theo Maassen, Sara Kroos en Micha Wertheim. Dit is natuurlijk 
een binnen activiteit. Dat geldt ook voor electronicatechniek. Compo-
nenten solderen tot een elektrisch apparaat is ook zo’n activiteit. Die doe 
ik meestal bij ‘binnenweer’. Dat geldt trouwens ook voor koken. Mijn favo-
riete eenvoudige gerechten zijn asperges met ham en een Kabeljauw op 
witlof met een mosterdsausje. Maar er komen ook wel eens complexe 
gerechten zoals beef Wellington uit de oven. Soms experimenteer ik met 
koken. Zo maakte ik ooit kokossoep. Maar de blender had zo’n hoge snel-
heid, dat de spetters tot aan het plafond gingen. Tja… soms lukt iets niet.
Verder zijn er sportieve vrijetijdsbestedingen, zoals wandelen, zwem ik 
twee keer per week en wordt er af en toe gegolfd. Dat laatste vraagt veel 
tijd, dus moet ik dat echt plannen. U ziet… het is een breed en divers 
palet. Ik kan u van harte aanbevelen om hobby’s te hebben. Het ontspant 
en geeft je ook nog een brede kennis.
Mijn tweewekelijkse column gaat nu, net als ik, met zomerreces. In 
september pak ik de draad weer op. Ik wens u een mooie zomer toe!

Pieter Heiliegers, burgemeester van de gemeente Uithoorn.

Uithoorn – Na twee jaar corona was 
het eindelijk weer zover, de voor-
speelavond door een aantal leer-
lingen van de Uithoornse pianist Jaco 
Kruijswijk. Het werd vrijdag 1 juli 
gehouden in Pianohandel van 
Kerkwijk in Amstelveen. Het was een 
afwisselende avond met optredens 
van beginners tot (ver) gevorderden. 
Na de pauze kwamen de moeilijkere 

klassieke stukken aan bod. Jaco zelf 
speelde tijdens de avond een stuk 
van F. Mendelssohn en een stuk van 
R. Schumann. Het publiek, bestaande 
uit familie en bekenden van de deel-
nemers, heeft genoten van de mooie 
optredens. Het goede doel waar dit 
jaar voor werd gecollecteerd is de 
Stichting Haarwensen. Het was een 
zeer geslaagde avond!

Succesvolle voorspeelavond 
door pianoleerlingen

Uithoorn – Het kunstwerk ‘De 
Ontmoeting’ van Lolke van der Bij en 
Marianne van Dedem wordt op 
woensdag 6 juli om 16.00 uur 
onthuld op de locatie Op de Klucht in 
de wijk Legmeer. Iedereen is welkom 
om hierbij aanwezig te zijn. Bijzonder 
is dat de inwoners van de wijk zelf 
hebben gekozen voor dit kunstwerk. 
In 2021 werd in de raadzaal een 
avond gehouden waarin twee 
kunstenaars ieder twee verschillende 
kunstwerken aan inwoners toonden. 
De aanwezigen konden die avond 
direct hun stem uitbrengen . “De 

Ontmoeting” kreeg de meeste 
stemmen. Op 6 juli wordt het roest-
vrij stalen kunstwerk van zo’n drie 
meter hoog door twee wijkbewoners 
onthuld. Uiteraard zijn de kunste-
naars Van der Bij en Van Dedem bij 
dit heugelijke feit aanwezig. Ook 
burgemeester Pieter Heiliegers is 
erbij. Hij vertelt: “De gemeenteraad 
heeft in april 2020 de cultuurnota 
2020-2023 vastgesteld. Een van de 
activiteiten uit deze nota is het 
plaatsen van nieuwe beelden in de 
gemeente. Omdat De Legmeer een 
van de wijken is waar de minste 

beelden staan is in deze wijk gekozen 
om Op de Klucht een eerste beeld te 
plaatsen.” Hij vervolgt: “Niet iedereen 
houdt van dezelfde kunst. Als 
gemeente kunnen wij wel beslissen 
welk beeld er moet komen, maar het 
is belangrijker dat de inwoners het 
mooi vinden. En wat is er dan beter 
dan dat zij zelf beslissen? Een mooie 
vorm van participatie.” De winnende 
kunstenaars Van der Bij en Van 
Dedem over het kunstwerk: “In de 
tijden van corona hebben we geleerd 
dat het �jn is om niet altijd te racen 
van A naar B. Tijd voor elkaar nemen, 
elkaar ontmoeten, verstilling; dat is 
belangrijk. We hopen dan ook dat 
inwoners elkaar vaak zullen tre�en 
bij ‘De Ontmoeting’.

‘De Ontmoeting’ onthuld in
De Legmeer

Uithoorn - Alle kinderen in de 
gemeente Uithoorn moeten de kans 
krijgen om te sporten. Op een club die 
bij ze past. Er zijn meer sporten dan je 
denkt. Je ontdekt ze met Sport-
hopper! Is sport zo belangrijk? Ja, want 

sport versterkt je gezondheid en de 
ontwikkeling van je lijf. Sporters 
hebben meer energie, meer uithou-
dingsvermogen en zijn minder vaak 
ziek. Sport maakt je ook mentaal 
sterker. Het is goed voor je zelfver-

trouwen; alleen of met je team leer je 
te gaan voor de winst, én je leert om 
te gaan met verliezen.Daarom bieden 
negen sportvereningen, samen met 
het Sportakkoord van Uithoorn, Spor-
thopper aan. De Sporthopper is een 
set van vouchers, zeg maar tegoed-
bonnen, om gratis sporten uit te 
proberen. Vindt het kind een sport 
leuk, maar vormen de kosten voor 
contributie, sportkleding en vervoer 
een te grote drempel? Dan kunnen we 
eventueel helpen, via het Jeugdfonds 
Sport en Cultuur. Na de zomervakantie 
worden de Sporthopper-vouchers 
uitgedeeld op de (lagere?) scholen in 
Uithoorn en De Kwakel. Daarmee 
kunnen de kinderen meesnu�elen 
met sportactiviteiten in het sportsei-
zoen 2022 – 2023. Per vereniging 
kunnen zij 3 keer gratis meedoen. 
Meer informatie is te vinden op 
uithoorndenktmee.nl/sporthopper.

Alle kinderen in Uithoorn en
De Kwakel op sport

Uithoorn - Op 30 juni heeft de 
gemeenteraad unaniem ingestemd 
met het voorlopig ontwerp voor het 
Legmeerbos. “En daar zijn we heel, 
heel blij mee”, zegt Marga Moeijes 
van Buurbeheer De Legmeer (BBL). 
“We zijn trots op het ontwerp dat er 
ligt en blij met de complimenten die 
we van de gemeenteraad hebben 
gekregen”.  “De gemeenteraad was 
zeer te spreken over het ontwerp en 
al het werk dat al is verzet”, vult 
wethouder Ferry Hoekstra (Woonom-
geving) aan. “Hun conclusie was dan 
ook: met het Legmeerbos krijgen De 
Legmeer en Uithoorn er een mooi, 
groen parkbos met prachtige open 
velden, waterpartijen en wandel- en 

�etspaden bij.” Als alles volgens plan 
verloopt, starten de voorbereidingen 
voor de aanleg van het bos al dit jaar.

Het Legmeerbos
Marga Moeijes: “Dat betekent dat we 
binnenkort vanuit huis het groen in 
kunnen lopen, of �etsen. Of lekker 
met de hond erop uit kunnen gaan. 
Kortom, ontspannen, genieten en 
recreëren in het groen. Daarmee 
wordt onze droom werkelijkheid.” 
Wethouder Ferry Hoekstra: “De 
droom van BBL is duidelijk terug te 
zien in het voorlopig ontwerp voor 
het Legmeerbos: op de tekeningen is 
een aantrekkelijk, groen wandelge-
bied met onder andere bomen en 

struiken, waterelementen, natuur-
vriendelijke oevers en bloemen en 
kruiden te zien. Een open plek die 
gebruikt kan worden als een open-
luchttheater en een natuurlijke 
speelplek maken het ontwerp 
compleet.”
Het Legmeerbos staat niet op zich-
zelf, maar is onderdeel van een groter 
plan (het Masterplan). Dit plan vormt 
een verbinding voor mensen en 
dieren tussen de Westeinderplas en 
de Amstel. Het Legmeerbos is een 
bos van en voor bewoners. Het voor-
lopig ontwerp is dan ook samen met 
bewoners gemaakt. En ook bij het 
beheer van het bos wil de gemeente 
samenwerken met bewoners.

Samen verder
Het voorlopig ontwerp is het resul-
taat van een nauwe samenwerking 
tussen de gemeente en BBL. Ook bij 
het vervolg werken de partijen 
samen. “Want we zijn er nog niet”, 
geeft Marga Moeijes aan. “Zo moeten 
we het voorlopig ontwerp uitwerken 
naar een de�nitief ontwerp en 
samen aan de slag om meer subsi-
dies te vinden.” Wethouder Ferry 
Hoekstra: “Want ook na de substan-
tiële bijdrage van de gemeente is er 
nog een gat in de begroting. We 
hebben goede hoop dat we daar 
dekking voor kunnen krijgen. Met 
een aantal partijen zijn we daar al 
over in gesprek.” “En mochten we niet 
aan het benodigde bedrag komen, 
dan is er geen man overboord”, aldus 
Marga Moeijes. “We hebben het 
ontwerp zo gemaakt dat we het, als 
het echt nodig is, kunnen afslanken 
of gefaseerd kunnen aanleggen.” 
“Maar daar gaan we natuurlijk niet 
voor”, vult wethouder Ferry Hoekstra 

Gemeenteraad stemt in met 
Legmeerbos

aan. “Sterker nog, ook als gemeente 
zien we een groeimodel voor ons. Als 
het bos er is, willen we samen met 
inwoners kijken of we de open 
plekken een functie moeten geven. 
Bijvoorbeeld met een natuurlijke 
speeltuin of een jeu-de-boulesbaan” 
Naast het Legmeerbos staat de brede 
groene verbinding tussen Westein-
derplas en de Amstel op de agenda.

Subsidie van de SLS
Het Legmeerbos heeft als doel de 

negatieve e�ecten van nieuwe 
ontwikkelingen, zoals het toege-
nomen verkeer op de N201, de 
komst van de Uithoornlijn, de 
komst van het Bedrijventerrein 
Amstelveen Zuid (BTAZ) direct
ten noorden van De Legmeer en
de ervaren overlast van Schiphol
te verzachten. Dit laatste is ook
waarom de Stichting Leef-
omgeving Schiphol (SLS) een 
subsidie heeft toegekend aan
dit initiatief.
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Mijdrecht - Als ultiem voorproe�e 
op de zomervakantie werd op 
woensdag 29 juni met alle groepen 
van OBS De Eendracht een mooi 
zomerfeest buiten op het school-
plein gevierd. De kinderen 
vermaakten zich kostelijk met 
verschillende kleurrijke spannende 
attracties, een speurtocht en 
schminken. Stuk voor stuk gezellige 

onderdelen om optimaal van te 
genieten. Vanwege de �inke tempe-
ratuur was er voldoende te drinken 
en dankzij supermarkt Hoogvliet 
kregen ze een ijsje tussendoor. Dat 
was natuurlijk de lekkerste verfris-
sing die maar mogelijk was! 
Hoogtepunt was natuurlijk ook een 
heerlijk bordje patat! Dankzij deze 
vriendelijke sponsoring van Cafetaria 

Family kreeg iedereen weer nieuwe 
energie voor nóg een rondje langs 
alle attracties! Vanaf 12.00 uur waren 
ook alle ouders welkom om het feest 
nog een half uur mee te vieren met 
hun kinderen en de leerkrachten.
Werkelijk alles, het geweldige weer, 
de prima sfeer en alle vriendelijk 
toegestoken handen van de organi-
serende ouderraad en vele hulpou-
ders maakten het weer tot een �jn 
evenement. De foto’s laten het zien. 
Weer zo’n bijzondere dag om nog 
vaak aan terug te denken! 

Geweldig zomerfeest bij 
Openbare school De Eendracht

Motie met opdrachten
Tegen die achtergrond heeft de 
gemeenteraad het college van burge-
meester en wethouders vier opdrach-
ten gegeven. Allereerst moet het 
college het overleg in gang zetten 
met lokale agrarische ondernemers 
om goed inzicht te krijgen hoe die de 
stikstofproblematiek ervaren. Ten 
tweede moet het college ondersteu-
nend en verbindend optreden om de 
saamhorigheid binnen de gemeente 
te bevorderen waar het gaat om de 
stikstofuitstoot. De derde opdracht is 
om er bij de provincie met klem op 
aan te dringen dat alle sectoren even-
redig bijdragen aan de stikstofvermin-
dering. Tenslotte moet het college van 
burgemeester en wethouders op 
korte termijn de opvattingen van de 
gemeenteraad schriftelijk kenbaar 
maken aan het provinciebestuur.

“Hoog op politieke agenda”
CDA-raadslid Willem van Schaick 
lichtte het indienen van de motie toe: 
“Het stikstofvraagstuk staat hoog op 
de politieke agenda. Niemand kan dat 
gemist hebben. In de media is veel 
aandacht voor allerlei acties geweest. 

Vanavond wil ik voor de stikstofpro-
blematiek ook aandacht vragen in 
deze raad. Volgens het gepresen-
teerde kleurenplaatje van minister 
Van der Wal zal in het Groene Hart
een stikstofreductie van 47% of meer 
gehaald moeten worden. En daar 
moet de agrarische sector voor 
zorgen. Die sector is nauw verbonden 
aan onze gemeente. Het gaat over 
agrarische ondernemers en hun 
gezinnen. Daarom is het niet alleen 
een thema voor de politiek in De 
Haag, niet alleen voor de provincies, 
maar juist ook een thema in onze 
gemeente.”

Zonneklaar
Van Schaick: “De stikstofproblematiek 
geeft stof tot nadenken. Het is zonne-
klaar dat de stikstofuitstoot zal 
moeten worden teruggedrongen. Wij 
zijn ervan overtuigd dat die opvatting 
ook in de agrarische sector leeft. Er 
gebeurt al veel op het gebied van 
milieu en natuur door de boeren: 
terugdringing van fosfaat, de plaat-
sing van zonnepanelen. Het leven op 
het platteland zal ingrijpend veran-
deren als de stikstofplannen ongewij-

zigd doorgaan. Die transitie gaat 
verder dan het belang van boeren. 
Die verkeren nu in grote onduidelijk-
heid. Nu is de provincie aan zet. Maar 
dat betekent niet dat wij als gemeen-
tebestuur kunnen volstaan met het 
wijzen naar de provincie.”

Website gemeente
“Wij hopen dat het college er niet 
voor kiest om alleen maar af te 
wachten. Daarom vragen wij in deze 
motie om een interventie van het 
college: ook de agrariërs zijn inwoners 
van onze gemeente. Wethouder Van 
der Greft verwoordde het bij de 
presentatie van het nieuwe coalitieak-
koord heel tre�end: “We hebben hart 
voor alle inwoners en ondernemers 
en werken vanuit die gedachte. Dat 
citaat is zelfs opgenomen op de 
gemeentelijke website”, aldus Van 
Schaick. 

“Signaal zonder motie”
Melissa Bloem (Inwoners Collectief ) 
gaf aan achter de agrariërs te staan en 
de motie te steunen. Ze vond dat het 
college ook zonder de motie een 
signaal over de problematiek zou 
kunnen geven. “Het gaat niet alleen 
om minder koeien. Wat gaat er eigen-
lijk gebeuren met de grond van de 
boeren?”, bracht De Korte in. Marja 
Becker (Senioren Partij) gaf aan genu-
anceerd te kijken naar de stikstofpro-
blematiek. Ze zei steun te geven aan 
de motie omdat ze een goede dialoog 
wil tussen betrokkenen en de 
provincie.

“Wat is onze rol?”
Joanne Freeve (D66) toonde in-
levingsgevoel voor de agrariërs. 
“Eigenlijk zijn we te laat en gaat het 
pijn doen. De boodschap wordt 
steeds warriger. De motie beschrijft 
alle afspraken, maar wat is onze rol? 
We kunnen ons als gemeente niet 
opwerpen als beschermheilige van 
boeren, hoe graag we willen dat er 
goed beleid komt. Wat kan de wet-
houder zeggen over de formele rol 
van de gemeente?

“In niemands belang”
Pieter Kroon (PvdA-Groen Links) 
stelde dat het de aanpak van het
stikstofcrisis niet zonder ingrijpende 
gevolgen zal zijn voor de bedrijfsvoe-
ring van de agrarische sector. Rijk en 
provincies moeten die duidelijkheid 
geven. Tot nu toe is er algehele 
onduidelijkheid en gebrek aan 
perspectief. Dat gun je niemand. 
Deze motie vraagt om als gemeente 
een verbindende en faciliterende rol 
te spelen. Dat kan positief zijn. Hoe 
ziet het college dat? Het is goed als 
we in het proces kunnen faciliteren. 
Maar wekken we geen verwach-
tingen die we als gemeente niet 
kunnen waarmaken? Dat is in 
niemands belang.”

“Hart onder de riem”
Wim Stam (CU-SCP) “Het is een hart 
onder riem voor onze lokale agrariërs. 
Als lokale overheid kunnen we een 
rol in het traject spelen, hoewel we 
weten dat de bal bij de provincie ligt. 

Er ligt al een aanzet voor een beleids-
document en dat moet uitgewerkt 
worden.” Hij zag overleg met de 
lokale agrariërs als mogelijkheid om 
te vernemen hoe die aankijken tegen 
de problematiek en hun zorgen over 
de toekomst. “Dan kunnen we naar 
de provincie duiden wat hun gedach-
ten zijn over oplossingsrichtingen.” 

“Het is onze gemeente”
Bart Richter (VVD) uitte eerder zorgen 
over aanpak van de stikstofproblema-
tiek. “Dat moet beter, breder en we 
moeten met elkaar kijken naar de 
problematiek. Ik hoor vaak dat rijk en 
provincie aan zet zijn, maar het zijn 
onze boeren, het zijn onze inwoners 
en het is onze gemeente. Daarin 
hebben we een belangrijke rol. Daar 
moeten we bij stil staan.”

“Samen op zoek”
Marcelle Buitendam (RVB); “De motie 
is een duidelijke oproep voor verbin-
ding en cohesie en hart voor de inwo-
ners. We willen geen loze beloften 
doen. Dit roept op tot een dialoog op 
positieve manier en samen op zoek 
gaan naar een oplossing.”

Na discussie in de raad gaven ook de 
raadsleden van D66, PvdA-GL en de 
fracties van Senioren Partij en Inwo-
ners Collectief hun steun aan de 
motie. Daardoor werd de motie 
unaniem aangenomen door de 
gemeenteraad. Het college heeft 
aangegeven de opdrachten van de 
motie uit te voeren.

Rondeveense raad wil dat college meedenkt met de boeren

De Ronde Venen - Provinciale Staten 
van Utrecht hebben de motie ‘knel-
punten op �etsroutes middelbare 
scholieren’ met algemene stemmen 
aanvaard. Indiener CDA-Statenlid 
Gerdien Bikker heeft hiermee 
aandacht gevraagd voor veilige �ets-
routes van scholieren en roept op om 
knelpunten op deze routes met prio-
riteit aan te pakken. De motie is inge-
diend bij de bespreking van het 
Statenvoorstel Netwerkperspectief 
provinciale wegen 2040. Het CDA 
heeft een inventarisatie gedaan over 
dit onderwerp en heeft daarop veel 
reacties gekregen uit de hele 
provincie over �etsroutes richting 
middelbare scholen waar gevaarlijke 
knelpunten zijn. Daarom heeft het 
CDA verzocht om gevaarlijke over-
steken over provinciale wegen met 
prioriteit aan te pakken en in de 
tussentijd voorlopige maatregelen te 
tre�en zoals waarschuwingsborden 
�etsersoversteek. Het CDA zal naar 

aanleiding van alle reacties ook nog 
aandacht vragen voor de infrastruc-
tuur van parallelwegen. Statenlid 
Gerdien Bikker: “Ik ben er blij mee dat 
ik in de Provinciale Staten van 
Utrecht aandacht heb kunnen vragen 
voor de veiligheid van �etsroutes van 
scholieren. Onze kinderen en klein-
kinderen, die zich elke dag in het 
verkeer storten op weg naar school. 
Als wij als overheden niet zorgen 
voor verkeersveiligheidsmaatregelen, 
wie zou het dan moeten doen?”

CDA Statenlid vraagt aandacht 
voor veili e fietsroutes scholieren

Wilnis - Voor de vakantie nog even 
lekker genieten van muzikale 
klanken? Dan kan! Donderdagavond 
7 juli a.s. sluit Muziekvereniging 
Viribus Unitis het seizoen muzikaal af 
bij het clubgebouw. Het programma 
is divers, van Keltische klanken tot 
popmuziek. Maar dat is niet het 
enige: u bent tijdens dit concert 
getuige van de afsluiting van het 
scholenproject ‘Muziek voor ieder 

Kind’. Op basisschool Kids College 
hebben 21 kids in tien weken tijd 
kennis gemaakt met het bespelen 
van een instrument. En dat willen we 
u graag laten horen! Dus grijp deze 
unieke kans met twee handen aan en 
kom donderdag 7 juli naar de Pieter 
Joostenlaan 1. Het concert begint om 
19.00 uur op het terrein voor ons 
clubgebouw. U bent heel erg 
welkom, de ko�e staat klaar!

Muzikale seizoensa sluitin  
Viribus nitis

De Ronde Venen - Vorige week vond de laatste raadsvergadering voor de 
zomeronderbreking plaats. Tijdens die bijeenkomst werd ruim aandacht 
besteed aan de stikstofproblematiek. Dit was het gevolg een motie, inge-
bracht door de fractie van het CDA. Deze motie was medeondertekend 
door Ronde Venen Belang, VVD en CU-SGP en de niet fractie-gebonden 
leden Borgstede en De Korte. De landelijke overheid heeft de provincies 
opgedragen om vóór 1 juli 2023 ‘een gedragen plan’ te presenteren voor 
de vermindering van de stikstof. De plattelandsgebieden zullen te maken 
krijgen met uitwerkingen van het stikstofbeleid.
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Uithoorn doet duurzaam

Waarom maait de gemeente minder?

Plet je pakketje

Uitbreiding laadpalen

Zomervakantie

Papier en karton zijn circulair, dat wil zeggen dat het 
na verwerking opnieuw als grondstof voor papier 
en karton wordt gebruikt. Ze zijn bio-afbreekbaar en 
daardoor niet schadelijk voor het milieu. Doordat we 
meer online bestellen, is er meer karton om weg te 
gooien. Dit doet u in onze eigen papiercontainer of 
ondergrondse papier (-karton)container. Als karton 
niet wordt klein gemaakt om weg te gooien in de 
papiercontainer, is de kans erg groot dat de vulmond 
volledig volgepropt en verstopt raakt. Het lijkt zo 
alsof de container vol is maar in werkelijkheid past er 
nog een heleboel in. Het gevolg hiervan is dat men 
karton naast de container plaatst. Dat kan betekenen 
dat u een boete kunt krijgen. Stamp je karton en 
voorkom een bon! Kijk op www.afvalscheidingswijzer.
nl/producten/papier-en-karton/ voor meer informatie 
over wat in de papier en karton container mag.

“In de vorige editie van Uithoorn doet 
duurzaam heeft u kunnen lezen, dat ik 
het stokje heb overgenomen van onze 
voormalige wethouder Hans Bouma. U 
kunt ons duo interview nog nalezen op 
www.uithoorndoetduurzaam.nl onder 
project Uithoorn doet duurzaam. In dat 
interview heb ik verteld dat ik trots ben 
op onze duurzame acties, die wij onze 
inwoners aanbieden. Zoals collectieve 
inkoopacties voor zonnepanelen. Deze 
actie heeft medio juni plaatsgevonden en 
het resultaat is succesvol. 
Wist u trouwens al dat 30 procent 
van onze daken zonnepanelen heeft? 
Daarnaast staan onze energiecoaches te 
trappelen om u te bezoeken. Zij hebben 
praktische en besparende energietips. 
Zij doen dit kosteloos. Ook breidt het 
laadpalennetwerk zich steeds verder uit. 
Elke keer een stapje vooruit naar een 
duurzame gemeente. Ik wens u een � jne 
zomer en tot september.”

De gemeente probeert op een zo’n natuurlijke en 
duurzame manier te werken. De gemeenteraad 
heeft de gemeente Uithoorn de opdracht 
gegeven de biodiversiteit te vergroten. Dit 
betekent dat op sommige plekken het gras 
minder wordt gemaaid en de kans krijgt om 
hoger te groeien. Dit is bevorderlijk voor planten 
en insecten en zorgt voor meer biodiversiteit. 
Gazons (grasveldjes) worden vaker gemaaid. Zij 
hebben een andere functie dan het bevorderen 
van biodiversiteit zoals honden uitlaten, 
speelplek, trapveld en recreatie. 

Wat is het verschil tussen een gazon en de 
andere maailocaties?
Gazons zijn grasveldjes vermengd met onder 
andere paardenbloemen en madelie� es. 
Deze plekken zijn bedoeld om op te lopen, 
recreëren en spelen. Het gras moet daarom 
kort en netjes zijn. Een gazon heeft vooral een 
recreatief doel en heeft relatief weinig waarde 
voor de biodiversiteit. Voorbeelden van andere 
maailocaties zijn; ruige berm of veld, bloemrijke 
berm, rietland, bloemenlinten (bollen/ingezaaide 
mengsels), rietoevers/ ecologische oevers.

Ons motto
Het gras blijft lang waar het kan, kort waar het 
moet. Veiligheid komt altijd op de eerste plaats! 
Zorgt het hogere gras voor onveilige (verkeers)
situaties? Laat het ons weten, maak een melding 
via onze Makkelijk Melden App of www.uithoorn.
nl/melding.

Op dit moment heeft de gemeente Uithoorn 63 
laadpalen. Er zijn 9 laadpalen in voorbereiding 
om te worden geplaatst. Op https://laadkaart.
mrae.nl/ kunt u zien hoeveel laadpalen in 
bedrijf zijn, in voorbereiding zijn met welke 
exploitant en opdrachtgever. Per maand laden 
we ongeveer 65.000 KWh. Omdat de laadpalen 
alleen van groene stroom worden voorzien 
compenseren we iedere maand rond de 50.000 
kg CO2. Dat staat gelijk aan ongeveer 460.000 
kilometer rijden in een nieuwe benzine auto. 
Dat is bijna 11,5 keer de aarde rond.

Wilt u een laadpaal aanvragen? 
Kijk op www.uithoorn.nl/Home/Parkeren_
Verkeer_en_vervoer/Aanvragen_openbare_
laadpaal_elektrische_auto. Houd er rekening 
mee dat de procedure van aanvragen tot aan 
het daadwerkelijk plaatsen redelijk lang duurt. 
Dit heeft te maken het verkeersbesluit dat 
genomen moet worden en met de beoordeling 
van eventuele bezwaren van de omgeving.

Allego, de organisatie die verantwoordelijk 
is voor het aanbieden van laadpalen in 
woonwijken, is daar kort geleden mee gestopt. 
Sindsdien werkt de gemeente Uithoorn samen 
met een andere overheidsorganisatie, de 
Metropoolregio Amsterdam (MRA). De MRA 
bewaakt de marktwerking voor aanbieders van 
de laadpalen en treedt op als partij tussen de 
exploitant en de gemeente. 

Informatieavond 
zonnepanelenactie 
een groot succes
Medio juni is er een online informatieavond 
over zonnepanelen geweest. Dat was een 
groot succes. Er waren maar liefst 100 inwoners 
aanwezig. Wilt u de avond terugkijken of 
alsnog meedoen met deze of andere acties, 
kijk op www.regionaalenergieloket.nl/uithoorn 
onder acties. De zonnepanelenactie loopt tot 
27 juli 2022. 
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Uit ervaringen van inwoners is gebleken dat 
een afspraak maken met een energiecoach 
echt nuttig is. Een energiecoach geeft 
kosteloos tips hoe u energie kunt besparen. 
Maak een afspraak op https://www.uithoorn.
nl/Home/Uithoorn_doet_duurzaam/
De_energiecoach_weet_raad. Onze 
energiecoaches staan graag voor u klaar. 
Kijk voor meer informatie ook op www.
uithoorn.nl/Home/Uithoorn_doet_duurzaam/
Makkelijk_energie_besparen en 
www.uithoorn.nl/energietoeslag. 

Energierekening te hoog? 

Maak een afspraak 
met een energiecoach
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Uithoorn – Donderdagavond jl. hield 
het kersverse CDA raadslid Marcel 
Zethoven zijn zogenoemde ‘maiden-
speech’. Dit is de eerste gelegenheid 
voor een nieuw raadslid om zich aan 
de raadsleden te presenteren:
“Voor de mensen die mij nog niet 
kennen: mijn naam is Marcel 
Zethoven en ik zit sinds kort namens 
het CDA in de gemeenteraad. Ik ben 
net niet geboren maar wel getogen 
in Uithoorn. Ik heb een “blauwe” 
achtergrond, 32 jaar Korps Nationale 
Politie en ben momenteel als zelf-
standig adviseur werkzaam binnen 
het veiligheidsdomein en was tot 
voor kort voorzitter van de Stichting 
Oranjebuurt/Buurtbeheer Uithoorn 
Centrum. Binnen de raad wil ik mij de 
komende vier jaar actief gaan 
inzetten op het bevorderen van de 
leefbaarheid, en hoe kan het ook 
anders met mijn achtergrond, de 
veiligheid van onze gemeente. In 
mijn optiek is dat op dit moment 
harder nodig dan ooit. Zonder al te 
dramatisch te willen overkomen 
maak ik mij op dit moment grote 
zorgen over de ontwikkeling van 
onze rechtsstaat en dan met name 
de aantasting daarvan. De massieve 
opkomst van ondermijnende crimi-
naliteit zorgt er in mijn optiek voor 
dat we de komende jaren alle zeilen 
moeten bijzetten om niet af te 
glijden tot een bedenkelijke rechts-
staat die we niet willen zijn. Als je je 
ogen een beetje open hebt staan zie 
je ondermijnende criminaliteit om je 
heen gebeuren, ook in Uithoorn en 
de Kwakel. Als je je ogen nog iets 
verder open hebt staan zie je ook dat 
verschillende bedrijfsbranches hierin 
worden meegezogen. Ik hoop 
oprecht dat het college en wij als 
raad hier de komende vier jaar 
bovenop blijven zitten, aan mij zal 
het niet liggen”.

Aanpak
“Over de aanpak van ondermijning in 
de gemeente Uithoorn heb ik straks 
aan het einde van mijn betoog een 
aantal vragen voor het college. Als 
een van jullie mij zes maanden 
geleden had gevraagd of ik politieke 

ambities had zou ik dat negatief 
hebben beantwoord maar niets is zo 
veranderlijk als een mens. Het streelt 
natuurlijk je ego als je voor deze 
verantwoordelijke rol wordt 
gevraagd maar nog meer nadat ik 
tijdens de gemeenteraadsverkie-
zingen met voorkeursstemmen werd 
gekozen. Als je kiest voor de 
gemeenteraad moet je andere maat-
schappelijke rollen waarover je 
mogelijk in de raad besluiten moet 
nemen loslaten, tenminste zo kijk ik 
er naar. Om iedere schijn van belan-
genverstrengeling te voorkomen heb 
ik afgelopen week na vijf jaar, de 
voorzittershamer van Buurtbeheer 
Uithoorn Centrum overgedragen aan 
mijn opvolger Marco van Dam.
Vanuit buurtbeheer ben je constant 
betrokken bij leefbaarheidsvraag-
stukken en ik kan U vertellen: er 
speelt heel veel in het Centrum van 
Uithoorn. Het zal U daarom niet 
verbazen dat de leefbaarheid van 
wijken naast de veiligheid de 
komende vier jaar veel aandacht van 
mij, gaat krijgen. Ook over de leef-
baarheid heb ik voor het college nog 
een aantal mondelinge vragen. Laat 
ik daar eens mee beginnen:

Parkeerdruk
Het CDA maakt zich zorgen over de 
parkeerdruk in Uithoorn, de leefbaar-
heid staat in een aantal wijken onder 
druk, nu al op dit moment (2022) en 
straks (2024) in het bijzonder 
wanneer de Uithoornlijn gaat rijden. 
We (het CDA) willen de aanpak van 
dit onderwerp met prioriteit (direct 
na het zomerreces 2022) uit de Mobi-
liteitsvisie 2040 naar voren halen met 
als doelstelling dat we de garantie 
hebben dat het parkeerbeleid is 
aangepast of gerealiseerd voordat de 
Uithoornlijn gaat rijden. Ik reken op 
raadsbrede steun ten aanzien van dit 
onderwerp. Los van alle nieuwbouw-
plannen zoals De Rede, Allure, Julia-
nalaan, Amstelplein, inbreiding 
woningen Eigen Haard, uitbreiding 
horeca en straks de komst van de 
Uithoornlijn bereikte ons het 
volgende bericht: Het gonst van de 
geruchten dat, naast de genoemde 

parkeerkrapte in het Centrum van 
Uithoorn, opnieuw een aanslag 
wordt gepleegd op de beschikbare 
parkeerruimte. Ons hebben 
berichten bereikt dat voor (of rond) 
het gemeentehuis tien (10) parkeer-
plaatsen worden opgeo�erd ten 
behoeve van de inrichting/aanleg 
van een (klein) parkje. Vraag aan 
college: “Kloppen deze geruchten?”, 
zo vroeg Zethoven.
Wethouder Haze: “Geruchten zijn 
nare dingen. Ik begrijp dat bij de 
nieuwe raadsleden zaken uit het 
verleden niet helemaal bekend zijn, 
maar we hebben bij de inrichting van 
het Amstelplein en daarmee de 
doortrek naar het Zijdelmeer, denk ik 
zo’n jaar of zes geleden al met de 
raad besproken. Mijn voorganger 
Polak heeft dat gedaan. En daaruit 
bleek al duidelijk dat er parkeer-
plaatsen zouden verdwijnen. Dan 
moet je natuurlijk wel wat maatre-
gelen nemen zodat bijvoorbeeld een 
trouwauto of de auto van de 
Commissaris van de Koning er wel 
kan parkeren, maar dat is waar we 
ons toe beperken. Het plan is dus al 
heel lang geleden besproken. Toen is 
het in de ijskast gezet, want we wilde 
eerst het totale verkeersstructuur-
plan klaar hebben, hoe het verder 
gaat met de reconstructie van het 
winkelcentrum en dan komt dit plan 
weer uit de koelkast en zullen we een 
de�nitief besluit moeten gaan 
nemen”, aldus Haze.

Dienstverlening
Marcel Zethoven vervolgde: “Afslui-
tend heb ik vragen over de dienstver-
lening van de gemeente Uithoorn. 
Geïllustreerd aan de hand van twee 
recente voorbeelden: Onlangs 
vertelde de voorzitter van de UWTC 
tijdens de commissievergadering 
Wonen & Werken van 15 juni j.l. dat 
het UWTC op 3 juli aanstaande het 
NK BMX 2022 organiseert. Tot op de 
dag van de commissievergadering 
heeft de organisatie niets van de 
gemeente vernomen inzake de 
vergunning aanvraag. Met andere 
woorden: hij leefde op dat moment 
in het ongewis of het evenement wel 
of geen doorgang kon vinden. Een 
ongewenste situatie twee weken 
voor de uitvoering van het NK. Bij 
pogingen van het UWTC om erachter 

te komen hoe of wat ten aanzien van 
de status van de vergunning 
aanvraag liep het UWTC vast binnen 
de gemeente”, aldus Zethoven.
Wethouder Haze: “Ik heb ook 
gehoord wat de voorzitter van UWTC 
zegt en ik ben het even nagegaan. 
De aanvraag van een evenement 
moet minstens acht weken van 
tevoren worden aangevraagd. Is kort 
dag, want het is veel werk. We 
hebben de aanvraag 17 april 
ontvangen. Daarna wordt het gepu-
bliceerd in de krant. We hebben 
aanvullende info nodig. 18 mei is het 
nog bij de GOR besproken en 2 juni 
kregen we akkoord. Daar tussendoor 
hebben wij nog contact gehad met 
de persoon die de aanvraag heeft 
gedaan, want dat was in dit geval 
niet UWTC, maar de organisator van 
het NK en die is toen medegedeeld 
dat de vergunning zou worden 
verleend en gisteren las ik in onze 
allom geprezen Nieuwe Meerbode 
dat de vergunning verleend is en op 
16 juni is verzonden. Dus alles in 
orde. De inspreker had eerst even bij 
andere mensen moeten informeren, 
dan was deze verwarring voor-
komen”, aldus de wethouder.

Bezwaar maken
U stelt dat publicatie pas plaats vindt 
na het evenement en hoe het dan zit 
met participatie?
Participatie ten aanzien van vergun-
ningverlening bestaat niet!”, aldus 
wethouder Haze. “ Wij geven een 
vergunning af op basis van beleids-
regel en wettelijke voorschriften. Bij 
de totstandkoming van die beleids-
regels passen we participatie toe, 

maar niet bij de individuele vergun-
ningsverlening. Mensen kunnen 
bezwaar maken, maar alleen die 
procedure duurt al zes weken. Dan 
gaat het naar de bezwaar en 
beroepen commissie, duurt ook nog 
eens drie maanden en dan nog het 
na-traject. Al met al kan dat wel een 
jaar duren. Dus zou je dus een 
vergunning een jaar van tevoren 
moeten aanvragen. Of je moet naar 
de rechter. Maar al die 12 jaar dat ik 
hier in de politiek zit, heb ik dat nog 
niet meegemaakt”, aldus Haze

Reactie Zethoven
Marcel Zethoven reageert op de reac-
ties van het college van Burgemeester 
en Wethouders naar aanleiding van 
zijn maiden-speech: “De beantwoor-
ding van mijn “maidenspeech-vragen” 
door het college van B&W, en dan met 
name door wethouder Hazen, stellen 
mij niet gerust. De leefbaarheid staat 
in bepaalde delen van Uithoorn door 
de komst van nieuwbouw en de 
Uithoornlijn behoorlijk onder druk. 
Om dan de uitspraak te doen “de mens 
lijdt het meest van het lijden dat hij 
vreest” doet geen recht aan de leefsi-
tuatie van de bewoners in het 
centrum en de wijken rondom de 
toekomstige tramhaltes Legmeer, 
-Busstation en -Centrum (bij het Oude 
Spoorhuis). Het antwoord van de 
wethouder motiveert mij nog meer 
om gericht op dit onderwerp aan de 
slag te gaan na het zomerreces”. 
Marcel vraagt zich af hoe de bewoners 
hierover denken en gaat graag, samen 
met de CDA fractie, met u in overleg. 
Reacties of aanmelden hiervoor kan 
via: marcel.zethoven@uithoorn.nl.

Mogen wij u even voorstellen: Nieuw CDA 
raadslid in Uithoorn: Marcel Zethoven
Uithoorn – Donderdagavond jl. hield het kersverse CDA raadslid Marcel 
Zethoven zijn zogenoemde ‘maidenspeech’. Dit is de eerste gelegenheid 
voor een nieuw raadslid om zich aan de raadsleden te presenteren.

De Ronde Venen - Nadat ze een 
geweldige musical lieten zien, 
gaven de leerlingen de school tradi-
tiegetrouw een afscheidscadeau. 
Om er zeker van te zijn dat het iets 

blijvends is voor school werd er 
vooraf wel geïnformeerd waar ze 
op school behoefte aan hadden. 
Een plantenbak of buitenspeelgoed 
was het antwoord. Aangezien 

buitenspeelgoed nog wel eens 
kapot kan gaan werd er gekozen 
voor de plantenbak. Maar hoe zorg 
je ervoor dat het niet zomaar een 
plantenbak is? Daarvoor werd de 
MakerSpace bij het VLC in Mijdrecht 
ingeschakeld. Bart Kappé had 
meteen een heel leuk idee voor 
onze houten plantenbak, namelijk: 
maak gebruik van de graveerma-
chine! Op een vrijdagmiddag kwam 
bijna de voltallige klas, in het 
geheim, naar de MakerSpace om 
daar zijn/haar naam mooi uit te 
werken. Vervolgens konden de leer-
lingen vrijwel direct zien hoe hun 
naam werd gegraveerd in het hout. 
Pieter Sipkema heeft de plantenbak 
in elkaar gezet en de familie 
Haveman zorgde voor prachtige 
planten. En zo kreeg de Fontein op 
maandag 4 juli een originele, mooie 
plantenbak! En zal er nog regel-
matig teruggedacht kunnen 
worden aan groep 8 van 2021-2022.

Groep 8 van de Fontein
neemt afscheid

Uithoorn – Sinds maart verblijven 
ook in onze gemeente Uithoorn 
Oekraïense vluchtelingen. Voor 
deze mensen is de afgelopen tijd 
heel ingrijpend geweest. De eerste 
tijd was het daarom ook belangrijk 
om rust te creëren. Vorige week 
vond een bijzondere ontmoeting 
plaats op het gemeentehuis. De 
vluchtelingen en de collegeleden 
maakten voor het eerst kennis en er 
waren mooie gesprekken. Onder 
het genot van een kopje ko�e of 
thee met wat lekkers kwamen al 
snel mooie gesprekken op gang. 
Het ene gesprek ging in het Engels 
en het andere gesprek met hulp van 
een tolk. De verhalen gingen over 
hoe de reis naar Nederland ging, 
hoe het verblijf nu in onze 
gemeente is en hoe het nu met 

familieleden is die nog in Oekraïne 
wonen. Na a�oop sprak de burge-
meester samen met de tolk de 
vluchtelingen toe en hij bedankte 
de vrijwilligers die aanwezig waren. 
Naar aanleiding daarvan bedankte 
een Oekraïense vrouw ook het 
college en de gemeente voor alle 
hulp en gastvrijheid die ze ervaarde. 
Kortom, een mooie ochtend, bijzon-
dere gesprekken en zeker voor 
herhaling vatbaar.

Bijzondere ontmoeting college 
en Oekraïense vluchtelingen





Nog steeds is de uitslag voor een 
aantal leerlingen niet bekend omdat 
zij in het derde tijdvak nog hun slag 
willen slaan. Zij zijn niet meege-
nomen in deze resultaten en het 
VeenLanden College wenst ze veel 
succes bij het behalen van hun 
diploma. 

Deze week vinden de feestelijke 
diploma-uitreikingen in Mijdrecht en 
Vinkeveen plaats. 
Langs deze weg wil het VeenLanden 
College alle leerlingen nogmaals feli-
citeren en ze een mooie toekomst en 
veel succes toewensen bij hun 
vervolgopleiding.

De geslaagden: Mavo Mijdrecht
Yordi Aardema, Durmana Ahmad, 
Mike van Aken, Mohamad Alhusin, 
Lamiya Atakishiyeva, Roemyana 
Boucher, Yasmine Bou-s�a, Luc van 
Dam, Chananja van Diemen, Sven 
van Dijk, Janneke Dördregter, Rilana 
Driessen, Kjell van Eeken, Finley 
Galstaun, Anique Goudsmit, Daan 
Hart, Ethan Hartsink, Luke Hartsink, 
Jayno Haspels, Sven Hoogervorst, Jill 
van der Hoort, Je�rey Janmaat, 
Marijn Klappe, Wesley van der Kleij, 
Rafaela Kola, Sem van der Kroef, Mats 
Kuiper, Shay Lee�ang, Koen Leenen, 
Sylke van Miltenburg, Robin van der 
Molen, Rutger Oliemans, Zuzia 
Orczyk, Ali Hamza Orhan, Thijs 

Polman, Esmée Rolden, Stef Sluijs, 
Femke Stam, Roy van der Veen, Robin 
Vis, Pieter van Walraven, Tommie 
Werkman, Sven Wolvers.

Havo
Isabelle Anchelon, Gürkan Andaç, 
Asatur Arkojan, Pablo Atanes 
Rekelhof, Tom Bakker, Filip Banjanin, 
Matthijs Bergema, Iris Berk, Sam 
Blauwho�, Ivar Bosma, Kevin Broere, 
Dennis Bröker, Abel Bulthuis, Kevin 
Cyusa, Fleur van Dijk, Robine van 
Dijk, Wesley van Dijk, Maartje van 
Dormalen, Scott Droppert, Mike 
Eckhardt, Sita Eijkenbroek, Esmee 
Eindhoven, Bo van Es, Noortje 
Eussen, Lisanne van Eyk, Tatum 
Gassman, Noortje Geerling, Senna 
Goudsmit, Niels de Graa�, Niek de 
Haan, Demi Hettema, Elise Hoefs, 
Zonne Hoefs, Zeppe van der Hoek, 
Björn de Hondt, Maikel Honing, 
Thijmen Hooijman, Kiki-Jane van 
Iterson, Savanna Jansen, Jurre de 
Jong, Eef Kabalt, Milan Keijzer, Eva 
Kleefman, Mats Klinkhamer, Lisanne 
de Kloet, Rowen Kooijman, Max 
Kroon, Beau Kruyswijk, Renee 
Landman, Rutger Langelaar, Maarten 
van der Leek, Naomi van Leuveren, 
Tara Liesveld, Nicky Lijnberg, Ties 
Meijer, Owen Michels, Julia Note-
boom, Nina Okkersen, Anne-Femke 
van Oorschot, Milou van Oostveen, 
Anne van Oudheusden, Jeroen Ouds-
hoorn, Seyma Pamuk, Michel Passet, 
Senna Perlacia Pelayo, Daan Plevier, 
Jurre Post, Elias Pruis, Lisa Quist, Sven 
Reising, Madeleine Rodriguez van 
den Brink, Ellen de Rooij, Milan Ros, 
Marit de Ruiter, Mika Samsom, Joy 
van Schaick, Tijs Schouten, Sonny 
Schraal, Julia Schröder, Maud 
Schutter, Mike van Senten, Sander 
van Senten, Yvanka van Sligtenhorst, 
Nick Snoek, Maud Straver, Amy Strijk, 
Niccolò Tremante, Aron Turk, 
Annebel Twaalfhoven, Matthew 
Uphof, Floor van der Valk, Arnout van 
der Veen, Cas van Veen, Jamie Veer-
huis, Sascha Verhaar, Joey Verkleij, 
Melle Verlaan, Isa Verweij, Tessa 
Verweij, Merel Verwijs, Bud van der 
Vliet, Sterre van Vliet, Sterre Voors, 
Janna de Vries, Sterre Vroon, Monika 
Vuković, Michael van Walraven, Lois 
Wielage, Demy Wij�es, Romy Wij�es, 

Nathanja van Woerkom, Tije van der 
Zwet.

Atheneum 
Achraf Amir, Niek van Asten, Matteo 
Auciello, Emma Brokx, Erik Dekkers, 
Sandjana van Dijk, Jaimy Eisen, Jasper 
van der Elsken, Richard Gaiser, 
Maayke Goossens, Mirthe de Groot, 
June Heemskerk, Michelle Hoefs, 
Cayden Hoekman, Roos Hoogeveen, 
Bente de Jong, Thomas Juressen, Lars 
Keijzer, Cailin Kok, Rens Kok, Sjoerd 
Koopman, Zoë Koot, Annelotte Koster, 
Geert Kroon, Tim Lansman, Mark Leef-
lang, Niels van der Linden, Joy Noord-
mans, Nathalie Passet, Marika Post, 
Luc van Remmerden, Emanuel 
Rosdor�, Casper Sannes, Philippe van 
Schaik, Sterre van Schaik, Kaitlin van 
Schie, Ole Schnieders, Niels Schoon-
derbeek, Lisa Snoek, Ilan Spaltman, 
Yanick Sumajow, Xinyi Sun, Philip 
Tenback, Stella Timmer, Teis Twaalf-
hoven, Saar Verdonk, Nick Verweij, 
Giulia de Vilder, Maxe Voogt, Manon 
Vousten, Levi van Walraven, Layla van 
Wersch, Fenna Wielink, Willem van 
Zijl, Sanne Zijlstra, Mees van Zijtveld, 
Zenno Zoomer.

Mavo Vinkeveen
Yousef Abudahab, Zakaria Al 
Hammood, Lode van Balgoijen, 
Marlon Bas, Sterre van Bemmel, 
Danique Bluemink, Jade den Breems, 
Anouk Bröker, Daphne Bruggink, 
Jonathan Cohen, Alyssa Derlage, 
Pepijn Droog, Ellemijn Dubbeldam, 
Jort van Eeken, Amine El Makrini, 
Dylan Fransen, Krista Groeneweg, 
Owen Häcker, Levi Hodenpijl, Björn 
Joosten, Sarah Kasius, Boyd Keller, 
Tom van der Laan, Bastiaan Lemmen, 
Dorus van der Meer, Lukas Müller, 
Jasper Mur, Lingio Panka, Skye Pertijs, 
Tycho Plant, Tara Poelwijk, Jenna 
Schreurs, Sienna van der Sloot, Nizar 
Tahiri, Gaby van Tessel, Julian 
Veerman, Storm Verkaik, Maurits 
Vernooij, Sander Vis, Jasmijn 
Voortman, Niels de Vries, Emma 
Vroegop, Vincent Westerheijden, 
Mees Winnubst.

* Van geslaagde leerlingen die hier 
niet zijn genoemd is geen toestem-
ming voor vermelding ontvangen.
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Hoera voor alle geslaagden van 
het VeenLanden College
Regio - Net als de voorgaande jaren zijn dit schooljaar de resultaten van 
de eindexamenleerlingen van het VeenLanden College heel mooi. Met 92 
% geslaagden op het Atheneum, 93 % op de Havo, 86 % op de Mavo in 
Mijdrecht en 100 % geslaagden op de Mavo in Vinkeveen, is er alle reden 
voor een feestje.

Regio - ‘Op ieder potje past een 
dekseltje’ is het motto van Edina van 
Breemen. Met deze overtuiging is zij
in 2007 haar relatiebemiddelingsbu-
reau Relatiebasis begonnen. In de 
afgelopen jaren heeft ze aan de wieg
gestaan van vele ontluikende relaties. 
Voor iedereen is een match te vinden 
ongeacht opleiding, leeftijd of achter-
grond. Wat is kenmerkend voor de 
mensen die zich bij Relatiebasis 
inschrijven? “De één wil graag samen-
wonen, de ander zoekt een maatje 
om de eenzaamheid van de week-
enden te verlichten. Wat wel voor 
iedereen geldt is dat ze op zoek zijn 
naar warmte, een luisterend oor en 
iemand om samen leuke dingen mee 
te doen. Kortom een aanvulling op 
het leven”, aldus Van Breemen. 
Waarom kiezen partnerzoekenden 
voor Relatiebasis? “Bij Relatiebasis ligt 
de nadruk op persoonlijke bemidde-
ling. Het begint bij een vertrouwelijk 
gesprek, waarbij we elkaar leren 
kennen en bespreken wie ze hopen 
te ontmoeten. Dit gesprek vindt 
plaats bij de mensen thuis”, zegt Van 

Breemen. De woonomgeving draagt 
namelijk bij aan een zo compleet 
mogelijk beeld van ze. Vervolgens ga 
ik voor ze op zoek naar iemand die bij 
ze past. Ik bouw een persoonlijke 
band met mijn cliënten op. Betrouw-
baarheid en persoonlijk contact staan 
voor mij hoog in het vaandel. Ik streef 
naar een respectvolle en positieve 
omgang met mijn cliënten.”  Wie 
nieuwsgierig is geworden kan vrijblij-
vend kennismaken met Relatiebasis 
door contact op te nemen met Edina 
van Breemen op 0299-714009 of via 
email info@relatiebasis.nl. Meer
informatie op www.relatiebasis.nl.

‘Voor iedereen een match bij 
Relatiebasis’





De Hoef - Dit jaar werd op 3 juli voor 
de negende keer het sportieve 
evenement ‘De 41 van de Hoef’ geor-
ganiseerd. Na twee jaar Coronaperi-
kelen gingen alle lichten op groen 
en ging de groep van de organisatie 
aan de slag. Om een dergelijk evene-
ment goed te organiseren komt heel 
wat bij kijken. Maar gelukkig hebben 
ze veel ervaring en werken er vele 
vrijwilligers aan mee. De wandelaars 
konden al vroeg starten en waren al 
met hun routebeschrijving op pad.
Maar het evenement heet niet voor 
niets ‘De 41 van de Hoef’. 1 km 
zwemmen, 30 km �etsen en 10 km 
hardlopen. En dan de beste tijd 
neerzetten en met de Rick van 
Bemmelen wisseltrofee naar huis te 
gaan. Maar je kan ook als team 
meedoen. Dan gaat de één 
zwemmen, de ander wielrennen en 

de derde hardlopen. Voor snelste 
teams is er een heerlijke taart. En je 
kan ook nog individueel aan 1 of 
twee onderdelen meedoen. Dan telt 
het individuele klassement voor het 
betre�ende onderdeel. Na deze brie-
�ng worden de zwemmers geïnfor-
meerd over het te zwemmen 
parcours van 1 km in de Kromme 
Mijdrecht. Het scheepvaartverkeer 
wordt hiervoor tussen 11 en 12 uur 
stilgelegd en de rode en gele boeien 
te water gelaten. Zodat de zwem-
mers weten hoe ze moeten 
zwemmen en waar het keerpunt is. 
Iedere deelnemer is weer voorzien 
van een ‘tag’ en zo wordt de tijd 
gemeten. Er zijn triatleten die 
meedoen maar ook vele individuele 
zwemmers, te herkennen aan de 
gele badmutsen. Na het zwemmen 
is het de beurt aan de wielrenners 

om 30 km door de polder te koersen. 
Om 12.15 uur klinkt het startschot, 
maar dat bleek een oefenschot… 
Een dertigtal seconden later was 
daar dan het o�ciële startschot en 
weg waren ze. Al snel ontstond er 
een kopgroep van zeven renners en 
die bouwden een �inke voorsprong 
op. Maar dat is het leuke van dit 
evenement, want ook als recreatief 
wielrenner kun je meedoen. Dan 
gaat het meer om de individuele 
prestatie en het plezier in het wiel-
rennen. Rond de klok van 14.00 uur 
is de beurt aan de hardlopers. Als 
eerste gaan de 10 km lopers van 
start en vijf minuten daarna starten 
de lopers van de 5 km run. Bij het 
passeren van de start/�nish lijn 
worden de lopers voorzien van een 
bekertje water. Want het is een 
mooie dag en het weer werkt goed 
mee. Voor de sporters niet te warm, 
voor het publiek maar een paar spet-
ters regen en regelmatig de zon 
tussen de wolken door. Maar ook 
aan de jongere deelnemers wordt 
gedacht, want jong geleerd is… En 
je moet aan de toekomst denken als 
organisatie. Er is een 1 km run voor 
de basisscholieren. Vanaf de start 
250 m richting de Brug en dan terug. 
Passeer weer start en �nish en dan 
250 m richting de Zand- en grind-
handel en weer terug naar de �nish. 
Voor alle kinderen is er bij de �nish 
een medaille en een ijsje.
De prijzen worden uitgereikt, de 
weg wordt weer geopend voor het 
verkeer. Het publiek verzamelt zich 
langs de waterkant. Er komen wat 
teams tevoorschijn in vel gekleurde 
shirts, dus goed herkenbaar. De 
kelen worden alvast gesmeerd, en 
als alles klaar is gaat het vletten-
trekken beginnen. Fietsers en auto’s 
stoppen om te kijken wat er gebeurt. 
Twee teams van zes roeiers en een 
stuurman/vrouw nemen het tegen 
elkaar op. En na een leuke strijd 
komt er een dames- en een heren-
team als winnaar naar voren. Een 
leuke afsluiter van de gehele dag is 
dan nog een gezellig samenzijn 
onder het genot van één of meer-
dere drankjes en een liveoptreden 
van Rene Eshuijs in de tent op het 
kerkplein.
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Waar een klein dorp groot in 
kan zijn… Wilnis – Vorige week was het dan 

zover. De Koningin Julianaschool in 
Wilnis nam feestelijk afscheid van juf 
Heleen. Juf Heleen werd door oud-
collega Gery in stijl van huis naar 
school gebracht. In een open cabrio 
voelde de juf zich als de koningin en 
wuifde naar iedereen die ze 
onderweg tegen kwam. Op school 
aangekomen, werd juf Heleen 
verwelkomd door alle leerlingen en 
haar collega’s. Zij vormden met 
elkaar een erehaag en zongen de juf 
vrolijk toe. Daarna heette de leerlin-
genraad, onder leiding van juf 
Amanda, juf Heleen welkom op deze 
bijzondere dag. Aan de versieringen 
in de school en buiten op het plein 
was duidelijk te zien dat het om een 
pensioenfeest ging. Overal hingen 
slingers en borden met de letter ‘P’. 
Zelfs de jongste leerling in de school 
wist waar die letter ‘P’ voor stond!
 Ondertussen zat de onderbouw in 
het speellokaal klaar voor de voor-

stelling. Het was de wens van juf 
Heleen dat Matthijs Vlaardingen-
broek bij haar afscheid zou optreden. 
Het was haar cadeau aan alle 
kinderen van de school. Zijn voorstel-
ling vol grappige voorvallen en 
uitspraken van juf Heleen was een 
groot succes. Niet alleen voor de 
kinderen, maar in de eerste plaats 
ook voor juf Heleen en haar man zelf.
Ze zaten te genieten en glimlachten 
van oor tot oor. Ook bij de boven-
bouw klonk er een diepe zucht toen 
bleek dat de voorstelling van 
Matthijs erop zat. ‘Jammer, nu al?!’, 
klonk het gemeend. ‘Het was net zo 
leuk.’ Daarna was het tijd om juf 
Heleen te verwennen. De juf kreeg 
twee luxe campingstoelen, een 
deurmat voor de camper en een 
aantal prachtige leilindes die opge-
sierd waren met persoonlijke 
cadeaus van het team. De zesde, 
zevende en achtste groepers gaven 
juf Heleen een eenmalige uitgave 
van het tijdschrift ‘Topjuf’. Deze 
‘limited edition’, door de leerlingen 
zelf gemaakt, was voor juf Heleen en 
ging natuurlijk over juf Heleen. Het 
ijs dat daarna op het schoolplein bij 
de ijscokar kon worden gehaald, was 
vooral heel lekker. De ochtend vloog 
voorbij en voor de kinderen was het 
afscheid nemen van juf Heleen, door 
al het leuks, ineens iets makkelijker 
dan gedacht.
Juf Heleen trekt na 35 jaar Juliana-
school nu echt de schooldeur achter 
haar dicht. Een schoolsleutel heeft ze 
niet nodig. Voor juf Heleen Oudijk 
staat de deur van de Julianaschool 
altijd wagenwijd open!

Afscheid van juf Heleen

Uithoorn - Bedrijven die gezamenlijk 
stroom willen delen op een bedrij-
venterrein of agrariërs die overtollige 
zonnestroom willen opslaan in een 
batterij kunnen daarvoor subsidie 
krijgen van de provincie Noord-

Holland. Dat geldt ook voor bewo-
nerscollectieven die samen energie 
willen opslaan of voor andere slimme 
oplossingen die het elektriciteitsnet-
werk ontlasten. De provincie inves-
teert in 2022 in totaal 1,5 miljoen 
euro in een subsidie die deze oplos-
singen mogelijk maakt. Het stroom-
net in Noord-Holland is zo goed als 
verstopt. De grens is bereikt. De afge-
lopen jaren zijn er duizenden laad-
palen voor elektrische auto’s bijge-
komen, huizen schakelen massaal 
over op warmtepompen, bedrijven 
elektri�ceren om te verduurzamen. 
Zo gebruiken we met z’n allen heel 
veel stroom. Tegelijkertijd wordt 
steeds meer groene elektriciteit 
opgewekt met zonnepanelen en 
windmolens. En dat kraakt. Op 
verschillende plekken in de provincie 
heeft het elektriciteitsnetwerk daar-
door zijn maximale capaciteit bereikt. 
De provincie zet samen met de 
netbeheerders en gemeenten alles 
op alles om ervoor te zorgen dat het 
elektriciteitsnetwerk in Noord-
Holland optimaal blijft functioneren. 

Verschillende alternatieven 
Er zijn uiteenlopende alternatieve 
oplossingen die e�ciënt of beperkt 
gebruik maken van het elektrici-
teitsnet. Dergelijke slimme energie-
oplossingen zijn in veel gevallen 
sneller te realiseren dan netuitbrei-
dingen. Soms zijn het tijdelijke 
oplossingen, totdat de uitbrei-
dingen van het elektriciteitsnet-
werk klaar zijn. Vaak zijn het ook 
duurzame oplossingen voor de 
toekomst. De subsidie kan worden 
gebruikt om een haalbaarheids-
studie uit te voeren en voor het 
daadwerkelijk realiseren van oplos-
singen. Per samenwerkingsverband 
is maximaal 250.000 euro beschik-
baar voor een collectieve oplossing, 
individuele zakelijke partijen 
komen in aanmerking voor een 
tegemoetkoming van maximaal 
75.000 euro. Vanaf 1 augustus 2022 
kan de subsidie aangevraagd 
worden via het subsidieloket van de 
provincie. Als de regeling een 
succes is wordt deze ook in 2023 en 
2024 opengesteld. Het geld dat 
Noord-Holland hiervoor uittrekt 
wordt beschikbaar gesteld vanuit 
het Economisch Herstel- en Duur-
zaamheidsfonds van de provincie.

Provincie investeert 1,5 miljoen 
in elektriciteitsnet

Wilnis - Op monumentendag, tradi-
tioneel de tweede zaterdag in 
september werd er elf keer een grote 
kramenmarkt georganiseerd in 
Wilnis. In 2009 ontstond er een 
samenwerking tussen ondernemers 
en de ontmoetingskerk voor de orga-
nisatie van deze kramenmarkt. De 
opbrengst van de verhuur van de 
kramen en de opbrengst uit activi-
teiten georganiseerd door de kerk op 
deze dag waren bestemd voor de 
restauratie van het monumentale 
orgel. Met ZUT’22 slaat de Najaars-
markt Wilnis een ‘nieuwe’ weg in.
Het woord zut is een samentrekking 
van zooi en pruttel, dat betekent 
rommel, rotzooi of meuk. De opzet 
van ZUT’22 is eenvoudig. De activi-
teiten georganiseerd door de kerk 
blijven, de grote kramen verdwijnen 
echter. Iedereen die zich inschrijft 
mag op een zelf meegebracht 
kleedje of tafel zijn zut proberen te 
verkopen. Het liefst spullen met een 
brocante, retro of vintage tintje, maar 
ook kunstenaars, of creatievelingen 
zijn van harte welkom. De Dorps-

straat is deze dag omgedoopt tot 
Calle Retro, De Raadhuisstraat tot 
Vintage Lane en het Raadhuisplein 
tot Place du brocante. Inschrijven kan 
via www.najaarsmarktwilnis.nl en 
kost € 15,–. Mocht er niet genoeg 
plek meer zijn, voorziet de vergun-
ning erin om verder uit te breiden
in de Dorpsstraat en/of Raadhuis-
straat.

Zaterdag 10 september: ZUT’22



Door Raimond Bos

Het thema seksualiteit is veelomvattend 
en roept bij menigeen de nodige vragen 
op. Houdt mijn partner wel van me? Ben ik 
aantrekkelijk genoeg? Hoe zorg ik ervoor dat 
mijn grenzen niet overschreden worden? 
Waarom lijkt mijn lichaam te blokkeren als 
ik seks heb? ,,Ik ontmoet in mijn praktijk 
heel vaak cliënten die kampen met dezelfde 
problematiek en die zich baseren op dezelfde 
misvattingen’’, begint Jolien haar verhaal. 
Ze vervolgt: ,,Ik merkte dat ik elke keer 
hetzelfde verhaal aan het vertellen was om 
allerlei mythes de wereld uit te helpen. Toen 
dacht ik: dat kan eciënter. Met een boek 
bereik ik een groter publiek. Ik heb de meest 
voorkomende klachten op het gebied van 
seksualiteit als basis voor dit boek gebruikt.’’ 
Hoewel Jolien een consult ogenschijnlijk tot 
in de kleinste details in haar boek beschrij�, 
benadrukt ze dat alle personages volle-
dig fictief zijn en niet gebaseerd op speci-
fieke cliënten. ,,Veel mensen zullen er wel 
iets van zichzelf in herkennen, maar ik heb in 
elke casus de achterliggende problematiek 
zo onbevooroordeeld mogelijk beschreven.’’ 
Desondanks gee� Jolien met het boek een 
aardig inkijkje in haar dagelijks werk, waarin 
het gros van de cliënten probeert om in 
goede harmonie tot een oplossing voor het 
geconstateerde probleem te komen, maar 
waarin ook wel eens stellen ruziënd tegen-
over haar zitten.

Vrouwen zoeken eerder hulp
 In haar praktijk ziet Jolien veel stellen, die 
samen op consult komen. Daarnaast komen 
cliënten ook individueel bij haar langs, de 
vrouwen zijn daarbij in de meerderheid. 
,,Het is niet zo dat vrouwen meer proble-
men hebben op seksueel gebied, maar ze 
zoeken wel eerder naar hulp’’, verduide-
lijkt Jolien. Die ervaring had ze ook al toen 
ze als psycholoog mensen begeleidde om 
van angsten of depressies af te komen. ,,Bij 
seks-gerelateerde problemen speelt ook 
het machismo van de mannen vaak een rol. 
Mannen zijn meestal wat minder open over 
dergelijke zaken. Als een heteroseksueel stel 
problemen hee� op seksueel gebied, is het 
vaak de vrouw die als eerste contact met mij 
zoekt. Ze praat er eerst thuis over en hoopt 
dat de man mee gaat naar het consult. De 
man gee� dan geregeld aan dat ze maar 
alleen moet gaan, omdat hij geen problemen 
zegt te hebben. Mijn uitgangspunt is juist dat 
het een gezamenlijk probleem is van beide 
partners. Ik vind het daarom fijn als mensen 
het probleem ook samen erkennen.’’

Honderd redenen om seks te hebben 
Eén van de mythes die in het boek aan 
bod komt, is de gedachte dat seks feitelijk 
alleen bedoeld zou zijn voor de voortplan-
ting. Jolien: ,,Er zijn wel honderd redenen te 
noemen om seks te hebben. Mensen hebben 
seks met elkaar omdat het fijn voelt, omdat 
ze hun verdriet willen laten verdwijnen, 
omdat ze er beter door slapen, enzovoort. 
De mens is daar niet uniek in. Er is bijvoor-
beeld heel veel onderzoek gedaan naar 
het seksuele gedrag van bonobo’s. Je ziet 
dat seks daar een manier is om de sociale 
banden onderling te bevestigen. Na een ruzie 
hebben ze soms seks met elkaar, alsof ze 
willen zeggen: wij zijn weer oké met elkaar. 
Van bonobo’s, maar bijvoorbeeld ook van 
dolfijnen, weten we dat ze ook seks hebben 
buiten de vruchtbare periode. Datzelfde 
geldt voor mensen. Een vrouw hee� ook 
seks na de overgang. De meeste seks in ons 
leven is niet bedoeld om kinderen te verwek-
ken.’’ Een tweede mythe, die hieraan nauw 
verwant is, betre� de vermeende nood-
zaak van penetratie of klaarkomen tijdens de 
seks. In haar boek toont Jolien aan dat seks 
veel meer is dan de penetratie (immers, wie 
deze redenatie volgt, zou moeten conclu-
deren dat een lesbisch snel nooit seks zou 
hebben) en dat klaarkomen niet wil zeggen 
dat de seks goed is geweest. Ook rekent ze 
af met de misvatting dat penetratie voor een 
vrouw de eerste keer altijd pijn doet en legt 
ze uit wat de achtergronden van vaginisme 
kunnen zijn.

Overredingskracht
Als seksuoloog probeert Jolien altijd neutraal 
naar de problemen van haar cliënten te 
kijken. ,,Dat is het mooie aan dit beroep. 
Er is een emotionele distantie. Ik sta niet 
midden in hun probleem en kan dus rationeel 
kijken naar wat er gebeurt met iemand. Op 
basis daarvan kan ik adviezen geven. Ik bied 
mensen een veilige ruimte om hun verhaal 
te kunnen vertellen. Vervolgens vorm ik een 
hypothese, die ik aan ze voorleg. Ik probeer 
ze dingen aan te reiken om de situatie te 
veranderen. Soms is daar wel wat overre-
dingskracht voor nodig, want veel mensen 
houden niet van veranderingen, verande-
ring schuurt. Ik wil ze echter nooit in een 
bepaalde richting dwingen. Daarom werk ik 
graag met voorbeelden en gebruik ik meta-
foren om bepaalde inzichten te bieden. 
Dat doe ik ook in mijn boek. Zo probeer ik 
mensen te motiveren om hun gedrag te 
veranderen. Ik hoop dat ze hierdoor zullen 
bese�en dat het nooit te laat is voor veran-
dering.’’
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Seksuoloog Jolien Spoelstra: 
“Het is nooit te laat voor verandering”

Negatief zel�eeld
Thema’s als seksuele wensen en verlangens, 
angst voor seks, gevoelens voor meerdere 
partners tegelijk en omgaan met een nega-
tief zel�eeld, al deze zaken komen in het 
boek aan bod. Vooral dat laatste baart Jolien 
zorgen: ,,Ik zie dat het bij veel vrouwen 
enorm schort aan een positief zel�eeld. Dat 
komt deels door de beelden die we dagelijks 
voorgeschoteld krijgen. Denk maar eens aan 
wat we zien op sociale media en in glossy 
magazines. Bij vrouwen die dergelijke beel-
den bekijken, zakt vaak het eigenbeeld. Maar 
ze bese�en niet dat dit juist de bedoeling 
is van die bladen, zodat ze vervolgens een 
product kunnen aanreiken om dat te veran-
deren. Zo’n negatief zel�eeld houdt het 
geluk tegen! Laten we eerlijk zijn: een vrouw 
is geen barbiepop.’’ In het verlengde hier-
van hee� Jolien jaren geleden al besloten 
om woorden als schaamstreek en schaam-
lippen in de ban te doen. ,, De onlangs over-
leden seksuoloog Ellen Laan begon ermee 
die woorden achterwege te laten en ik heb 
dat van harte omarmd. Er is niets om je voor 
te schamen!’’

Acceptatie
Voor Jolien is het praten over seks haar 
dagelijks werk, maar voor veel van haar 
cliënten geldt dat ze er vaak moeite mee 
hebben om zich op dat gebied goed te 
uiten. Maar voor wie niet goed dur� aan 
te geven wat de wensen of klachten zijn, 
is het moeilijk om een goed seksleven krij-
gen. Ook hier speelt schaamte vaak een 
rol. Mensen durven een fantasie niet op 
te biechten, omdat ze bang zijn voor de 
reactie van de ander. Sowieso is er op het 
gebied van acceptatie in onze maatschap-
pij nog een lange weg te gaan. Jolien: ,,Ik 

Sinds seksuoloog Jolien Spoelstra in 2015 haar praktijk Move For Motion opende, hee� ze 
heel wat cliënten kunnen bijstaan in hun zoektocht naar een beter seksleven. Daarbij consta-
teerde ze dat heel wat problemen veroorzaakt worden door onjuiste aannames, veelal 
gebaseerd op achterhaalde mythes. In haar boek Zinderend Leven behandelt ze een aantal 
misvattingen op het gebied van seks en relaties. Het boek beschrij� diverse fictieve persona-
ges, elk met hun eigen verhalen en problemen. Het zijn de verhalen die Jolien in haar praktijk 
dagelijks tegenkomt en waarmee veel mensen blijken te worstelen.

zie bijvoorbeeld in Disneyfilms nog maar 
heel weinig homoromances of polyamo-
rie voorbij komen. De voorbeelden die er 
wel zijn, vormen de bekende druppel op de 
gloeiende plaat. Ook zie ik dat transjonge-
ren nog steeds veel vaker te maken krij-
gen met geweld dan jongeren die zichzelf 
als cisgender – iemand van wie de genderi-
dentiteit overeenkomt met het geboortege-
slacht – definiëren. Daar is nog veel werk aan 
de winkel. In mijn boek behandel ik onder 
andere de casus van een man met homosek-
suele fantasieën en de problemen van een 
lesbisch stel. Verder heb ik het thema gender 
niet expliciet besproken. Het is namelijk zo’n 
veelomvattend thema, dat daar wellicht nog 
eens een apart boek over komt.’’

Het boek Zinderend Leven van Jolien Spoel-
stra (ISBN 978 94 6404 169 9) wordt gepubli-
ceerd door Fontaine Uitgevers en is verkrijg-
baar in de winkels. Het is online via de grote 
boekhandels al te reserveren.

Mode



sh ia t su  & 
acupunc tuu r

SAN BAO 
PRAKTIJK

De behandeling wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed.

Shiatsu therapie 
en acupunctuur zijn 
effectieve behandelingen 
voor alle pijnklachten, 
klachten na Corona, stress, 
burn-out, slapeloosheid, klachten 
rond de menstruatie en overgang, emotionele instabiliteit, 
plasproblemen, vermoeidheid, darmklachten, 
ademhalingsproblemen en hooikoorts. 
Shiatsu en acupunctuur versterken uw weerstand en geven 
uw lichaam een echte oppepper!

Kijk voor meer informatie: 
www.sanbaopraktijk.nl of bel 06 1528 0701
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Shiatsu geeft mij rust van binnen
Medisch | Zorg

Twee hartinfarcten, stents in haar lichaam, 
een jaar he�ige pijn en uiteindelijk een 
galsteenoperatie. Leny Bark (60) hee� het 
flink voor de kiezen gehad. En daarna was 
ze constant extreem moe. “Ik had nergens 
meer energie voor. En ik was doodsbang dat 
ik weer iets ernstigs mankeerde.”

Leny zat in een neerwaartse spiraal en wist 
niet hoe ze daar uit moest komen. Tot ze 
in de krant een interview las met Petra van 
der Knaap met haar praktijk voor shiatsu en 
acupunctuur, San Bao Praktijk. “Ik dacht: laat 
ik dat maar eens proberen.” Niet veel later 
lag ze op de massagetafel waar de thera-
peute haar klanten behandelt. Een bijzon-
dere ervaring. “Eerst kreeg ik naalden in mijn 
armen en benen, die voel je nauwelijks en 
daarna drukte ze zachtjes met haar duimen 
op verschillende plekken op mijn lichaam. 
Het was heel ontspannend.”

Shiatsu en acupunctuur zijn oosterse behan-
delwijzen om mensen van gezondheids-
klachten af te helpen. Een klacht – zoals pijn 
of vermoeidheid - betekent in deze leer, 
dat er een blokkade zit in de energiebanen 
(‘meridianen’) in het lichaam. De therapeut 
spoort de blokkades op en laat de lichaam-
senergie weer stromen, zodat de klacht 
verdwijnt.

“Het gee� mij rust van binnen”, zegt Leny. 
“Ik was heel druk. Als ik bij Petra geweest 
ben, voel ik me heerlijk. Ik heb mijn ener-

gie terug. Ik kan weer fietsen en zwemmen. 
Ik loop weer met de hond. Alles wat ik zo 
lang heb moeten missen.” Maar aan stoppen 
met de behandeling denkt ze voorlopig niet. 
“Het doet mij lichamelijk en geestelijk zoveel 
goed, ik ga er lekker mee door.”

Meer weten of een afspraak maken? 
Sanbaopraktijk.nl.

Wat verstaan we onder stress?
Over de precieze definitie van stress wordt 
al jarenlang gespeculeerd. Wanneer we het 

hebben over stress dan hebben we het over een 
bepaalde vorm van spanning in het menselijk 
lichaam als reactie op externe prikkels. Stress 

Het verband tussen overgewicht 
en stress

kan zowel positief als negatief worden ervaren. 
Stress kan namelijk positief zijn wanneer je 
bijvoorbeeld een plezierige uitdaging aangaat, 
maar helaas wordt stress in veel gevallen als 
negatief ervaren. De stress kan zich dan uiten in 
bijvoorbeeld onrust of angst. Negatieve stress 
en overmatige spanning kunnen een bedreiging 
vormen voor jouw gezondheid. 

De gevolgen van stress op jouw lichaam
Wanneer je stressniveau erg hoog is, scheidt je 
lichaam epinefrine af. Epinefrine is een vlucht-
of-vechthormoon en wordt vaak als ‘adrenaline’ 
aangeduid. Het komt vrij wanneer jij het gevoel 
hebt dat de situatie hopeloos is. Wanneer jij een 
gevoel van angst of verslagenheid hebt komt de 
hypothalamus in je hersenen in actie. Dit zorgt 
ervoor dat het stresshormoon cortisol vrijkomt 
uit de bijnierschors. 

Hoe reageert jouw lichaam vervolgens op die 
stress?
Hoe jij reageert op stress is a�ankelijk 
van jouw beleving. In principe zijn er drie 
manieren waarop je kan reageren wanneer je 
geconfronteerd wordt met stress:
1. Vluchten
2. Vechten
3. Verstijven
Wanneer jij reageert door te vluchten 
of te vechten, gaat jouw hart sneller en 
krachtiger pompen en komen er meer vrije 
vetzuren in je bloed terecht. Wanneer je een 
verstijvingsreactie krijgt kan dit leiden tot 
meer lipogenese. Dit kan uiteindelijk zorgen 
voor viscerale obesitas. Hierbij is er sprake 
van een ophoping van vet rond de maag en de 
ingewanden. Ooit gehoord van een bierbuik? 
Daarmee wordt deze vorm van zwaarlijvigheid 
bedoeld. De benaming ‘bierbuik’ is sowieso 
een beetje vreemd, omdat veel mensen met 

zo’n dergelijke zware buik zelden tot niet bier 
drinken. 

Wat kunnen de oorzaken zijn van stress?
Gezonde stress kan je ervaren wanneer je 
bijvoorbeeld een nieuwe leuke uitdaging 
aangaat. Gezonde stress is dan ook niet 
erg. Maar negatieve stress kan jouw leven 
behoorlijk beïnvloeden. Wanneer jij veel last 
hebt van negatieve stress, is het belangrijk om 
uit te zoeken waar die stress vandaan komt. 
Bij mensen met een (chronische) lichamelijke 
ziekte komt vaak veel negatieve stress voor. Ook 
wanneer je een nare ervaring hebt meegemaakt 
kan je meer negatieve stress ervaren. Hierbij 
kun je denken aan een ongeluk, een inbraak 
of een aanranding. Ook kan het zo zijn dat 
je moeite hebt met het verwerken van een 
bepaalde gebeurtenis zoals een scheiding of 
de dood van een naaste. Ook wanneer je thuis 
niet helemaal lekker in je vel zit, kan je meer 
stress ervaren. Thuiskomen hoort ontspannen 
te zijn, maar niet iedereen ervaart dit zo.  
Veelvoorkomende negatieve stress komt door 
onzekerheid op het werk. Misschien werk je 
wel te veel? Of ben je juist werkeloos? Het 
kan ook zo zijn dat je onzeker bent over of je 
contract wel wordt verlengd. Overige factoren 
waarbij vaak negatieve (langdurige) stress 
wordt ervaren zijn onzekerheid over geld, 
een alleenstaande ouder zijn, weinig steun 
krijgen van anderen, mantelzorger zijn of een 
slechte jeugdherinnering hebben. Aan deze 
oorzaken van stress kan je vaak niet veel doen. 
Je kan je lichamelijke ziekte niet stop zetten, 
je kan je geldschulden niet ineens a¡etalen 
en je kan gebeurtenissen in het verleden niet 
terugdraaien. Toch kun je wel een hoop dingen 
doen om je stress te verminderen. Hierdoor kun 
jij je dagelijkse bezigheden waarschijnlijk weer 
wat makkelijker oppakken. 

Medisch | Zorg

Wist je dat er een duidelijk verband bestaat tussen stress en overgewicht? Wanneer je veel stress 
ervaart kun je sneller een ‘bierbuik’ krijgen. Niet omdat je uit stress meer gaat eten, maar omdat 
jouw lichaam op een bepaalde manier reageert op die stress. In dit artikel lees je alles over het 
verband tussen stress en overgewicht.



Uw ogen zijn een kostbaar bezit

Uw ogen beschermen tegen de zon
Op 21 juni is de astronomische zomer van 
start gegaan. De zon hee�  dan haar meest 
noordelijke positie bereikt en tijdens deze 
langste dag van het jaar is er exact, 16 uur, 16 
minuten en 47 seconden daglicht. Uw ogen 
worden tijdens de zomer veel blootgesteld 
aan de zon. En hoewel het heerlijk is dat de 
zon schijnt is het belangrijk om uw ogen te 
beschermen. Wij zijn gewend om ons in te 
smeren om onze huid te beschermen, maar 
zijn wij het ook gewend om een zonnebril te 
dragen ter bescherming van de ogen? Niet 
alleen vanuit een modieus oogpunt is de 
zonnebril een eyecatcher, maar ook vanuit 
een gezond oogpunt is de zonnebril niet weg 

te denken uit onze dagelijkse bezigheden die 
wij buiten doorbrengen. Naast een “gewone” 
zonnebril die u kunt dragen ter bescherming 
van uw ogen, kunt u ook terecht voor 
zonnebrillen op sterkte. Op het gebied van 
zonnebrillen oogmode voert Sijbrants & van 
Olst échte topmerken zoals; Ray Ban, Persol, 
Theo Eyewear, Anne et Valentin en het 
nieuwe merk Cutler and Gross.
Deze zomer is er bij Sijbrants & van Olst 
een speciale actie voor merkzonnebrillen in 
eigen sterkte. Bezoek één van hun winkels 
aan de Dorpsstraat 32 in Uithoorn of op het 
Sluisplein 1 in Ouderkerk a/d Amstel. Wilt u 
op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen 
omtrent oogzorg volg ons dan op Facebook.

Sijbrants & van Olst is dé optiekzaak in de regio Uithoorn en Ouderkerk a/d Amstel. Al meer 
dan 30 jaar staan zij garant voor goed vakmanschap en een uitstekende service. Zowel 
volwassenen als kinderen kunnen terecht voor uitstekende oogzorg, brillen, zonnebrillen 
en lenzen. Klanten kunnen altijd, gratis, advies vragen aan één van onze gediplomeerde 
opticiens.

MERKZONNEBRILLEN

volg ons op:

www.designbril.nl

HET HELE JAAR DOOR 
SCHERP GEPRIJSDE 
MERKZONNEBRILLEN

*Hoya multifocaal, toeslag vanaf 
€ 65,- p/glas. 

Vraag naar de voorwaarden.

Keuze uit verschillende kleuren 

Ray-Ban  149,00

* incl. enkelvoudige HOYA glazen op sterkte  

Prada    219,00

* incl. enkelvoudige HOYA glazen op sterkte
Prada    219,00

Ray-Ban  169,00
    

* incl. enkelvoudige HOYA glazen op sterkte

Prada  249,00

* incl. enkelvoudige HOYA glazen op sterkte  

Ray-Ban    169,00

* incl. enkelvoudige HOYA glazen op sterkte

00

Ray-Ban 169,00

Prada  249,00     
* incl. enkelvoudige HOYA glazen op sterkte

Sijbrants & van Olst Optiek Dorpsstraat 32, Uithoorn | telefoon 0297 540777  
of Sluisplein 1, Ouderkerk a/d Amstel | telefoon 020 4966082

Uiterlijk

Door Raimond Bos

Jarenlang werkte dr. Deepak Mittal als succesvol 
zakenman. Samen met zijn broer zette hij de 
machinefabriek voort die zijn grootvader in 
1969 was gestart. De twee broers gooiden het 
wel over een andere boeg, ze specialiseerden 
zich in tractoren. Met succes, want International 
Tractors Limited hee�  vestigingen in 130 landen. 
Maar zakelijk succes biedt geen enkele garantie 
voor persoonlijk geluk, zo ondervond Mittal na 
verloop van tijd. Geld had hij genoeg, maar om 
ervan te genieten, was er nauwelijks. En hoewel 
hij een doorsnee gezinsleven leidde, met twee 
zoons en een dochter, miste hij vooral de liefde 
in zichzelf. En dat terwijl juist de liefde aan de 
basis staat van het geluk van de mens. Mittal: 
,,Als je de liefde volgt, kun je alles bereiken. 
Liefde is de oplossing voor elk probleem in de 
wereld.’’

Meditatie
India hee�  spiritualiteit hoog in het vaandel 
staan. Door de jaren heen kwam Mittal met 
diverse spiritueel leiders in contact. ,,Er waren 
op dat gebied vier belangrijke leraren in mijn 
leven. Ik heb veel tijd met ze doorgebracht, 

jarenlang.’’ Toen de coronacrisis zich aandiende, 
was Mittal voor het eerst sinds tijden enkele 
dagen helemaal alleen. Het werd een 
emotioneel moment: ,,Ik bese� e dat ik de liefde 
miste. Ik heb lang gehuild. Toen nam ik pen en 
papier. Ik begon vragen te stellen en ik merkte 
dat de antwoorden vanzelf kwamen.’’ Met 
vijfentwintig jaar ervaring op het gebied van 
meditatietechnieken ontwikkelde hij zijn eigen 
methode om de liefde weer door zijn lichaam te 
laten stromen. Alle andere technieken schoof 
hij terzijde. Hij legt uit: ,,Eigenlijk is het niet eens 
een techniek. Het hee�  alles te maken met je 
hartchakra. Die zit in de palm van je hand. Terwijl 
ik met je praat, komt de liefde uit je hart. Je hebt 
dan contact met het universum.’’

Geen fysieke oefening
Bij yoga hebben we in Nederland vaak het beeld 
van fysieke oefeningen, waarbij we ons lichaam 
in bepaalde houdingen brengen. Mittal: ,,Dat is 
het grote verschil met de yoga in India. Bij ons 
draait het allemaal vooral om meditatie. Het gaat 
om de eenwording van lichaam en geest. Na 
afl oop van zo’n meditatiesessie huilen mensen 
vaak, omdat het heel intens is. Het fysieke 
gedeelte van yoga is in India slechts een zijpad.

Dr. Deepak Mittal: ,,Liefde is de oplossing 
voor elk probleem in de wereld’’

Psyche

Een gelukkig leven leiden wil iedereen. Helaas verstaat niet iedereen de kunst van het leven even 
goed. Soms zijn we te veel bezig met onze carrière en blokkeren allerlei dagelijkse problemen de 
weg naar geluk. Ook zijn velen geleidelijk steeds verder vervreemd van de natuur. De uit India 
a� omstige dr. Deepak Mittal (1960) ontwikkelde een methode om door middel van eenvoudige 
meditatietechnieken de innerlijke liefdeschakra’s te activeren. Het resultaat: een staat van 
eeuwige gelukzaligheid, die zo overweldigend is dat je in staat bent om al je problemen te 
overwinnen. In Amsterdam opende hij zijn eerste vestiging van Divine Soul Yoga buiten India.

Gelukzaligheid
De zogenoemde bliss-meditatie (het woord 
bliss betekent gelukzaligheid) zal volgens 
Mittal je leven voorgoed veranderen. ,,Herinner 
jij je het moment in je leven waarop jij je het 
meest gelukkig voelde? Neem dat gevoel als 
uitgangspunt en vermenigvuldig dat met een 
miljoen. Dat is hoe het voelt als je deelneemt 
aan deze vorm van meditatie. Elke ochtend 
mediteren zorgt ervoor dat je hele doen en 
laten wijzigt. Je humeur verandert in positieve 
zin, je zult geen stress meer kennen en ook je 
nachtrust verbetert. Ik sliep voorheen slecht, 
maar daar heb ik nu geen last meer van. Heel 
mijn leven was ik op zoek naar de liefde, nu heb 
ik die gevonden.’’

Audio
Hoe de meditatie precies in zijn werk gaat? 
,,Ik kan het je wel uitleggen, maar dan heb je 
er niets aan. Zo werkt het niet. Je moet het 
echt ondergaan. Pas als je het persoonlijk hebt 
ervaren, voel je het e§ ect ervan.’’ Mittal bese�  
echter dat niet iedereen elke ochtend naar zijn 
yogastudio zal kunnen komen. ,,Daarom hebben 
we de meditatiesessie ook als geluidsbestand 
beschikbaar. Nadat je de eerste sessie 
persoonlijk bijgewoond hebt, kun je thuis met 
die audio aan de slag. Je kunt dan elke dag gaan 
mediteren, drie kwartier lang, in de ochtend 
of in de avond. Het geluidsbestand zelf duurt 
vijfentwintig minuten.’’ 

De wereld over
Dat Mittal ervoor koos om zijn eerste 

yogastudio buiten India in Amsterdam te 
openen, is niet zonder reden: ,,De spirituele 
energie in Amsterdam is goed. Ik kende de 
stad, want we hebben hier een kantoor van ons 
tractorbedrijf. Wat me wel opvalt aan Nederland 
is dat er zo weinig mensen zijn die geloven in 
God. In een land als Italië is het percentage 
gelovigen bijvoorbeeld veel hoger. Ik probeer 
te begrijpen waarom dat in Nederland anders 
is, maar ik ben er nog niet uit.’’ Duitsland wordt 
het volgende land waar Divine Soul Yoga zich 
zal vestigen. Zoals Mittal met zijn tractorbedrijf 
in 130 landen vestigingen hee� , wil hij ook 
met de yogastudio’s de wereld over. In elk land 
komt één vestiging met een gecertifi ceerd 
docent. Daarnaast kunnen geïnteresseerde 
ondernemers instappen in het concept, dat als 
franchiseorganisatie wordt aangeboden. ,,Een 
wereld vol liefde, warmte en vrede, dat is mijn 
doel.’’

Healing
Naast yogalessen verzorgt Divine Soul Yoga 
ook workshops healing. Mittal: ,,Zo’n healing 
kan zorgen voor een verbetering bij elk 
denkbaar probleem in je lichaam, zowel fysiek 
als mentaal. Het resultaat kan bijvoorbeeld 
zijn dat je beter reageert op medicijnen. 
Vooral bij mensen die last hebben van een 
depressie, werkt zo’n healing goed. Je voelt 
het eerste resultaat vaak al op dezelfde dag.’’ 
Een uitgebreid overzicht van de sessies en 
workshops is op www.divinesoulyoga.nl te 
vinden. Op deze website staan ook video’s met 
uitleg en reacties van deelnemers.

Foto: Bos Media Services



Broccoli is in ons land een populaire groente. Niet in de laatste plaats komt dat omdat 
broccoli bij veel gerechten past. Je eet het net zo gemakkelijk bij een Aziatische 
rijstschotel als bij een Italiaanse pastamaaltijd of in combinatie met aardappel en een 
stukje vlees of een vleesvervanger. Bovendien is het eten van broccoli zeer gezond. Maar 
wist je dat je door deze groente te koken veel van de gezonde sto�en laat verdwijnen? 
Het is beter om broccoli te roerbakken of te stomen.

Broccoli: veelzijdig, gezond 
en lekker!

Een sterker immuunsysteem 
begint bij de darmen

Volg gratis webinars en vergroot je kennis 
over voeding en het lichaam

Werk bewust aan je
immuunsysteem, juist nu!

Annette Ter Heijden, orthomoleculair therapeute bij Fysikos Voeding, 
organiseert elke maand een gratis webinar rondom de thema’s 

‘voeding’ en ‘gezondheid’. Als deelnemer van een webinar krijgt u 
handige tips en informatie. Zo vergroot u uw kennis over voeding en het 
lichaam. Met de juiste kennis kunt u betere keuzes maken, keuzes die 

bijdragen aan een sterk immuunsysteem en een betere gezondheid. 

Aanmelden is gratis via www.fysikosvoeding.nl/webinar

Werk bewust aan je

Darmen en Immuunsysteem
Darmen en Gedrag
Stress en Darmen
Darmen en ontlastingstesten
Kersttips

wo 31 augustus 
di 20 september

wo 12 oktober
di 15 november
wo 7 december

Agenda

Direct een
 afspraak inplannen? 

Bel 06 478 22 108 of mail
annette@fysikosvoeding.nl

/ fysikosvoeding

Door Annette ter Heijden van Fysikos Voeding

In de darmen zit een zeer belangrijk deel van 
het immuunsysteem en de darmwerking is 
complex. Een slechte darmwerking is onaan-
genaam en hee� een negatief e�ect op het 
immuunsysteem. Gezien de huidige omstan-
digheden is het onderwerp ‘immuunsysteem’ 
zeer actueel. Maar velen weten niet goed 
hoe zij hun immuunsysteem sterk kunnen 
houden. Gelukkig bent u hiervoor bij Annette 
ter Heijden, ex-topsporter en orthomolecu-
lair therapeute, aan het juiste adres. 

Een complex netwerk van systemen
“De maag, darm, lever, alvleesklier en gal 
werken nauwkeurig met elkaar samen om 
voedsel te verteren”, gaat Annette van start. 
“De maag hee� de juist zuurtegraad (pH) 
nodig om de eiwitten voor te verteren. De 
darm hee� op haar beurt hulp nodig van de 
lever, gal en de alvleesklier om voldoende 
spijsvertering-enzymen te krijgen om de 
vertering van eiwitten, vetten en koolhydra-
ten én de opname te reguleren. De opname 
van de bouwsto�en gebeurt vooral in de 
dunne darm. U begrijpt het al, dit is een 
complex netwerk. Wanneer deze niet goed 
werkt dan kun je een aantal zaken opmer-
ken, denk bijvoorbeeld aan een opgeblazen 
gevoel, het laten van windjes of een onaan-
gename geur nadat u naar het toilet bent 
geweest. Of uw algehele weerstand verslech-
terd en u wordt ziek. Zeker in deze tijd is 
het belangrijk om ervoor te zorgen dat uw 
immuunsysteem in goede conditie is. De 
juiste voeding en een gezonde darmwerking 
zijn hierbij cruciaal”.

Hoe verbetert u uw darmwerking?
Annette merkt dat de mensen die bij haar 
komen met darmklachten al heel internet 
hebben onderzocht om te vinden wat ze nu 
moeten doen. “Het lastige met voeding en 
darmwerking is dat het niet zomaar opgelost 
is. Je moet denken aan een behandelplan die 
bestaat uit verschillende stappen. Stap 1 kan 
dan zijn: meer bouwstenen toevoegen (eiwit-
ten, vetten en mineralen) en triggersto�en 
weglaten. Ook zijn er soms schimmels, virus-
sen, bacteriën en/of parasieten aanwezig 
in de darmen waardoor alles wat je al hebt 
geprobeerd niet, nauwelijks of soms zelfs 
averechts werkt. Ik begeleid mensen bij het 
herstellen van hun darmwerking en daarmee 
het versterken van hun immuunsysteem. Zo 
blijven zij gezond en fit.”

Fysikos Voeding & gratis webinars
Annette hee� zich als ex-topsporter veel 
met voeding en voedingssto�en bezig 
moeten houden om optimaal te kunnen 
presteren. Nu is zij werkzaam als orthomole-
culair therapeut en kijkt naar de sto�en die 
het lichaam opneemt. U kunt bij haar terecht 
met vragen over overgewicht, darmklach-
ten, voeding bij sport, fibromyalgie, de huid, 
diabetes, maagklachten, voeding tijdens de 
zwangerschap, voeding voor baby’s/peuters/
kleuters en het immuunsysteem. 

Wanneer u contact wenst voor meer infor-
matie stuur dan een e-mail naar 
annette@fysikosvoeding.nl of bel haar op via 
06-47822108. Ook organiseert Annette elke 
3 weken een gratis webinar, bekijk de agenda 
via www.fysikosvoeding.nl/webinar.

Broccoli is een vezelrijke groente die 
bovendien veel ijzer, bètacaroteen en 
vitamine C bevat. Verder bevat broccoli 
ook foliumzuur en kalium. Kortom, je 
zorgt goed voor jezelf als je regelmatig 
broccoli op het menu zet. Bovendien kun 
je er relatief veel van eten zonder aan te 
komen, want broccoli is geen dikmaker. 
En dan is er nog de stof glucorafanine, die 
bij beschadiging van de plantencel door 
snijden of koken via een enzymatische 
reactie in sulforafaan wordt omgezet. 
Deze stof hee� een positieve uitwerking 
op het menselijk lichaam, onder meer 
door ontstekingen af te remmen en het 
immuunsysteem te versterken. Echter, 
door broccoli te koken gaat een groot deel 
van dit sulforafaan verloren. Eigenlijk zou 
je de broccoli het beste rauw kunnen eten. 
Veel mensen vinden dat echter geen goed 
idee, omdat de smaakbeleving dan heel 
anders is. Chinese onderzoekers ontdekten 
dat de beste manier van bereiden het 
roerbakken is, mits je de fijngesneden 
broccoli enige tijd laat rusten voordat je 

met roerbakken begint. De onderzoekers 
versneden de broccoli tot stukjes van 
een paar millimeter groot en roerbakten 
die. Wat opviel was dat de hoeveelheid 
sulforafaan in de groente fors daalde als 
de stukjes direct na het snijden de pan 
in gingen. Dat e�ect was veel minder 
aanwezig bij broccoli die daarna eerst 
anderhalf uur had gelegen. Wil je dus 
het gezondste resultaat krijgen, dan zou 
je ruim op tijd moeten beginnen en de 
broccoli wat rust moeten gunnen voordat 
je het vuur onder de pan opstookt. Een 
duidelijke verklaring hiervoor is er niet. 
Overigens gebruiken veel mensen alleen 
de broccoliroosjes en gooien ze de stronk 
zelf weg. Dat is zonde, want die stronk 
smaakt met zo lekker en bevat zelfs nog 
meer gezonde sto�en dan de roosjes. Ga je 
broccoli bereiden, snijd dan de stronk zelf 
in kleine stukjes en verwerk die gewoon 
in het gerecht. Op de eerste plaats haal je 
zo meer uit een stronk en benut je dus de 
gekochte waren zo optimaal mogelijk. Ten 
tweede eet je zo dus nog iets gezonder!

Voeding

Voeding
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Uithoorn - De Kwakel - Donderdag 
4 augustus gaat het weer gebeuren, 
de Kooyman Polderloop, hét loope-
venement in de zomer in deze regio. 
Door het coronavirus kon het Polder-
feest en daaraan gekoppeld de 
Kooyman Polderloop niet doorgaan, 
hoewel de loop in aangepaste vorm 
wel heeft plaatsgevonden. Maar dit 
jaar gaan het Polderfeest en dus ook 
de Polderloop weer als vanouds 
georganiseerd worden van 

woensdag 3 t/m zondag 7 augustus. 
De organisatie van de loop die dit 
jaar voor de 34e keer wordt 
gehouden is in gezamenlijke handen 
van de Atletiek Klub Uithoorn (AKU) 
en het Feestcomité de Kwakel.

Schrijf je nu al in
Alle deelnemers lopen met een start-
nummer met een chip daarin 
verwerkt. Dat betekent dat de tijd van 
iedereen direkt wordt geregistreerd 
De organisatie vraagt de deelnemers, 
zowel voor de G-run, de kidsrun en 
de langere afstanden, om zich zoveel 
mogelijk van te voren in te schrijven 
via www.inschrijven.nl. Dat kan tot en 
met 1 augustus Na-inschrijving is op 
de dag van de loop wel mogelijk.

Inschrijfgeld
1 km, €1,- , bij na-inschrijving €2,- , 1,6 
km G-run: €2,50, bij na-inschrijving 
€3,-, 4 km: €5,-, bij na-inschrijving 
€6,-, 10 km: €6,-, bij na-inschrijving €7,-

Teambattle
Naast de individuele deelname aan 
de Kooyman Polderloop is er de 
mogelijkheid om als lid van een 

team bij de afstand van 10 km deel 
te nemen aan de zgn. ‘Teambattle’. 
Een team bestaat uit minimaal vier 
en maximaal zes personen. De 
tijden van de vier eerstaanko-
menden van een team worden 
opgeteld. Voor de drie snelste 
teams ligt er een mooie prijs in de 
vorm van een barbecuepakket van 
de plaatselijke slager klaar en de 
poedelprijs voor het laatste team is 
een schaal met lekkere hapjes.
Als lid van een team meld je je indi-
vidueel aan via www.inschrijven.nl, 
het team meldt zich aan bij de 
organisatie via kooymanpolder-
loop@gmail.com. Aan deelname als 
team zijn geen extra kosten 
verbonden.
Wie kunnen meedoen aan de 
Teambattle: een groep vrienden/
vriendinnen/buren, een sportteam 
van een vereniging, een bedrijfs-
team, ouders en leerkrachten van 
een school, etc. Je kunt je nu al 
aanmelden.

Programma
18.30 uur:  1,2 km Specials G-run
19.00 uur:  1 km kidsrun
19.15 uur:  4 km
20.00 uur:  10 km
Na a�oop zal de muziek in de tent 
weer voor veel sfeer zorgen.

Meld je aan voor de Kooyman 
Polderloop

Uithoorn - In samenwerking met 
atletiekvereniging AKU uit Uithoorn 
en Buurtvereniging Amstelhoek uit 
De Ronde Venen, wordt een nieuw 
onderdeel toegevoegd aan de 
Hafkamp Groenewegen De Ronde 
Venen Marathon: de Amstelhoek 
Fortcross. Deze veldloop voor de 
jeugd tot 15 jaar over het terrein van 
het fort in Amstelhoek wordt 
gelopen op zondag 20 november 
2022, voorafgaand aan de passage 
van de marathonlopers daar. Het 
bestuur van de Ronde Venen Mara-
thon wil hiermee meer regionale 
jeugd betrekken en gelijktijdig extra 
publiek trekken voor de marathon-
lopers. Jos Lakerveld: “AKU onder-
steunt het initiatief om meer jeugd in 
beweging te krijgen. Zelf doen we dit 
bijvoorbeeld al jaren door middel 
van de Scholierenveldloop. Daarbij 
raken altijd wel enkele kinderen 
dusdanig enthousiast dat ze nader 
kennis willen maken met het (veld)
lopen en zich aansluiten bij één van 
onze trainingsgroepen”. Kees Verkerk: 
“Op het terrein van het fort kunnen 

we een gevarieerd en uitdagend 
parkoers uitzetten dat over, om en 
misschien ook nog door het fort 
gaat. Een belevenis op zich!”

Enthousiast
Ook bij Buurtvereniging Amstelhoek 
is men enthousiast. Jolanda Hoger-
vorst: “Wij organiseren van alles voor 
en door Amstelhoekers en nu 
krijgen we de mogelijkheid om aan 
te haken bij een groot evenement 
dat Amstelhoek aandoet. Wij zullen 
iedereen gastvrij ontvangen en er 
een mooie happening van maken”. 
De Amstelhoek Fortcross wordt 
�nancieel ondersteund door de 
lokale ondernemers Fysiotherapie 
Amstelhoek en Ton van Vliet Bouw. 
De leiding is in handen van ex-olym-
piër Merel Mooren. Merel: “We 
hebben met elkaar een prachtig 
plan gemaakt en ik zie er naar uit. 
De inschrijving voor de Fortcross 
start 1 oktober en tegen die tijd 
komen we met meer informatie over 
het programma, maar zet 20 
november maar vast in je agenda!”

De Amstelhoek Fortcross

Uithoorn - De belangstelling voor 
het zomerbridge van Bc De Legmeer 
blijft constant en ook deze alweer 
vijfde avond werd er uitgekomen in 
twee lijnen. Cora de Vroom wist deze 
keer met steun van Johan Le Febre in 
de A-lijn door te stoten naar de eerste 
plaats met een zestiger van 60,42%. 
Ook Ruud Lesmeister liet zich weer 
eens vooraan zien, nu geholpen door 
Joop van Delft, wat een score van 
59,38% opbracht. Op drie Jan Bronk-
horst met als inval maatje Wies Glou-
demans, die op een keurige 56,77% 
uit kwamen. Marja Hartmann & Elly 
Degenaars volgden op de voet met 
56,25% en Truus Groot & Corry 
Twaalfhoven sloten de top af met 
51,66% als vijfde paar. In de B-lijn was 
de winst voor Bep De Voijs & Anneke 
Houtkamp die met hun 64,06% 
tevens het best scorende paar van de 
avond werden. Bep de Jong & 

Herman van Beek konden ook bogen 
op een uitstekende prestatie met 
60,42% en werden daar tweede mee. 
Anneke Karlas combineerde nu met 
Richard van den Bergh en dat leverde 
een derde plek van 59,38% op. Ook 
Henriëtte Omtzigt & Irene Hassink 
bleven hoog in de vijftig met 57,81% 
als vierde en Ria Wezenberg & Jan 
Wille bezetten met 53,13% plaats vijf. 
Met inmiddels de maand juli op de 
kalender, wordt het tijd om warm te 
gaan lopen voor de bridgecompeti-
ties die vanaf september weer losbar-
sten. U kunt zich elke woensdag-
avond vanaf 19.45 uur weer gaan 
bekwamen bij het zomerbridge in 
het Buurtnest Arthur van Schendel-
laan 59 in Uithoorn. Inschrijven kan 
per e-mail: gerdaschavemaker@live.
nl, telefoon 06-83371540 of tot 19.30 
uur in de zaal, voor de kosten van zes 
euro per paar.

Zomerbridge

Prijzen en herinnering
Voor de deelnemers aan de G-run 
ligt een speciale medaille en een 
ijsje klaar. Bij de kidsrun zijn er twee 
categorieen, een voor de kinderen 
tot en met 8 jaar en een voor de 
groep van 9 t/m 12 jaar. Door de 
eerste drie aankomende jongens en 
meisjes in beide categorieen kunnen 
er bekers verdiend worden. Alle 
kinderen krijgen aan de �nish een 
mooie medaille en een ijsje. Voor de 
eerste drie aankomende dames en 
heren bij de 4 km liggen er mooie 
bekers aan de �nish en voor alle 
deelnemers een leuke herinnering. 

Voor de eerste tien aankomenden 
bij de dames en de heren op de 10 
km zijn er waardebonnen beschik-
baar die bij de sportzaak kunnen 
worden besteed en voor alle deelne-
mers een leuke herinnering. Voor 
elke 100e deelnemer bij de 4 en 10 
kilometer is een heerlijke taart 
beschikbaar en ook de eerste 
Kwakelse vrouw en man op de 10 
kilometer kan een taart ophalen.

Inlichtingen
Voor inlichtingen kunt u contact 
opnemen met Jos Lakerveld (AKU), 
06 57036868, jostineke8@gmail.com.

Vinkeveen - Maandag 4 juli heeft de 
wethouder de feestweek van 
Zuiderhof geopend met een 
toespraak. Twee bewoners die al bij de 
oprichting van Zuiderhof betrokken 
waren, hebben het lintje doorgeknipt. 
Er werd taart gegeten en geproost 
met een bubbeltje. Op 10 juli 2022 is 
het precies 50 jaar geleden dat het 

toenmalige bejaardentehuis Zuider-
hof in Vinkeveen haar eerste bewoners 
na jaren voorbereiding kon verwel-
komen. Zonnehuis Zuiderhof heeft 
een bewogen geschiedenis achter de 
rug, met een dreigende sluiting, een 
grote renovatie en de zoektocht naar 
een samenwerkingspartner. Het meest 
recente deel van die lange geschie-

denis stond in het teken van de coron-
apandemie, een periode die voor 
medewerkers, bewoners en naasten 
bijzonder zwaar en verdrietig was. 
Sinds eind 2011 maakt Zuiderhof 
onderdeel uit van Zonnehuisgroep 
Amstelland, een ouderenzorgorgani-
satie met verschillende verpleeg-
huizen, wijkverpleging, dagbesteding 
en mogelijkheden voor tijdelijk verblijf 
in Amstelveen, Ouder-Amstel, 
Amsterdam-Buitenveldert en De 
Ronde Venen. Afgelopen jaar vierden 
we met elkaar het 100-jarig bestaan 
van de Zonnehuisgroep en dit jaar ons 
50-jarig jubileum als Zonnehuis 
Zuiderhof. Zuiderhof heeft deze week 
een feestelijk programma met iedere 
dag mooie activiteiten voor de bewo-
ners. Op vrijdagmiddag 8 juli van 
14.00-17.00 uur is er een zomermarkt. 
Er is van alles te koop; porselein met 
stippen handwerk, eigen gemaakte 
artikelen van de dagbesteding Zideris, 
sieraden, babyspulletjes, ijs, stroopwa-
fels, kleding, hoedjes en sjaals en een 
draaiorgeltje. De buurt is van harte 
welkom op de zomermarkt!

Zuiderhof bestaat 50 jaar

De Ronde Venen - PvdA/GroenLinks 
wil dat huishoudens met inwonende 
kinderen tot 27 jaar niet meer 
gekort worden op hun uitkering, de 
zogeheten kostendelersnorm. In het 
coalitieakkoord van het kabinet 
Rutte IV is opgenomen dat dit per
1 januari 2023 gaat gebeuren. In het 
land zijn er echter gemeenten die 
dit besluit nu al laten gelden. 
Daarmee wordt voorkomen dat 
gezinnen in grote �nanciële 
problemen komen. PvdA/Groen-
Links heeft hierover schriftelijke 
vragen gesteld aan het college van 
Burgemeester en Wethouders.
Raadslid Monique Prins: “Doordat 
bijstandsgerechtigden met inwo-
nende kinderen gekort worden op 
hun uitkering, komt het voor dat zij 
in �nanciële problemen komen en 

hun kinderen uit huis zetten. Het is 
dan ook goed dat de kostendelers-
norm wordt afgeschaft, maar het is 
nog geen 1 januari 2023. Daarom wil 
PvdA/GroenLinks dat deze, in navol-
ging van de gemeenten Arnhem en 
Rotterdam, nu al niet meer wordt 
toegepast in De Ronde Venen!”
De zogeheten kostendelersnorm 
zorgt ervoor dat bijstandsgerech-
tigden met inwonende kinderen 
gekort worden op hun uitkering 
wanneer zij 21 jaar worden. De wet 
gaat ervan uit dat huisgenoten 
kunnen delen in de kosten van de 
woning en het huishouden, maar in 
de praktijk is dat vaak niet zo. De 
kostendelersnorm zorgt daardoor 
voor grote problemen zoals proble-
matische schulden en ontwrichte 
gezinnen. Ook kan het ervoor 

zorgen dat jongeren uit huis gezet 
worden met mogelijke dakloosheid 
tot gevolg.
Per 1 januari 2023 wordt de kosten-
delersnorm voor inwonende 
kinderen tot 27 jaar afgeschaft. 
Vooruitlopend daarop zijn er 
gemeenten die besloten hebben om 
de kostendelersnorm per 1 juli 2022 
al niet meer toe te passen. PvdA/
GroenLinks heeft het college van 
Burgemeester en Wethouders 
gevraagd of zij hiermee bekend is 
en of ze bereid is om ook in De 
Ronde Venen de kostendelersnorm 
nu al niet meer toe te passen. En zo 
ja, vanaf welke datum dat geregeld 
kan zijn en hoe het college dat wil 
gaan doen.
Monique Prins: “We hopen op een 
positieve reactie, zodat de kostende-
lersnorm zo snel mogelijk verleden 
tijd is. We zijn benieuwd naar de 
reactie van het college op onze 
vragen!”

PvdA/GroenLinks wil af van
de kostendelersnorm
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Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
heeft volleybalvereniging SAS’70 

eindelijk haar 50 jarig kunnen 
vieren. Door de Covid was het feest 
meermalen uitgesteld maar kon nu 
toch plaatsvinden. Veel vrijwilligers 
hebben vele uren gestopt in het 
maken van een programma en het 
zoeken en aanschrijven van (oud) 
leden. Alle leden en oud leden van 
SAS, Smash’57, VDO en Roda’23 
waren welkom. De dag startte met 
de jongere jeugd en daarna 
gevolgd door de volwassenen die 
diverse spelletjes konden doen 
tijdens een zeskamp. Aan het einde 
van de middag liep de Gasterij in De 

Kwakel al snel vol met heel veel 
oude bekenden die elkaar soms 
jaren niet gezien hadden. 
Wethouder Jan Hazen was namens 
de gemeente aanwezig en overhan-
digde de jubilaris een mooie check 
van 500 euro. Met de nieuwe 
sporthal De Scheg in het vooruit-
zicht kan dit bedrag heel mooi 
besteed worden aan nieuw mate-
riaal. Na een heerlijk diner was het ‘s 
avonds tijd voor het feest en werd 
er tot middernacht heerlijk gedanst 
op muziek van de liveband de 
Bamigos. Het was een zeer 
geslaagde dag die ook mede moge-
lijk werd gemaakt door AH Jos van 
den Berg. De komende weken 
genieten de volleyballers van een 
heerlijke vakantie en op dinsdag 30 
augustus zullen zij de nieuwe 
sporthal De Scheg gaan betreden 
voor de eerste zaaltraining. 

SAS’70 viert eindelijk het
50 jarig jubileum 

Uithoorn - Zaterdag- en zondag-
teams, alle divisie tot en met de eerste 
klasse, kunnen vanaf seizoen 2023-
2024 bij elkaar worden ingedeeld. 
Momenteel bestaat alleen de tweede 
divisie uit zaterdag- en zondagsteams. 
Vanaf seizoen 2023-2024 komt daar 
dus de derde en vierde divisie en de 
eerste klasse bij. Daarbij bepaald de 
thuisclub de speeldag, uitgezonderd 
van principiële zaterdagclubs die 
recht hebben op speeldag zaterdag. 
Daarnaast komen er wijzigingen in de 
voetbalpiramide. De hoofdklasse heet 
met ingang van dit seizoen, seizoen 
2022-2023, vierde divisie. Verdeeld 
over seizoen 2022-2023 en seizoen 
2023-2024 komen er landelijk gezien 

minder klassen. De eerste klasse gaat 
van 11 naar 8. De tweede klasse van 
22 naar 16 en de derde klasse van 42 
naar 32. Dit zal bereikt worden door 
versterkte degradaties te beginnen 
met dit seizoen 2022-2023. Later in dit 
seizoen meer informatie. Het aantal 
teams in de vierde en vijfde klasse is 
�exibel, afhankelijk van het aantal 
ploegen en beperken van reisaf-
standen. Verder kunnen clubs vanaf 
seizoen 2023-2024 niet meer met 
twee standaardteams op dezelfde 
dag spelen.

Competities
De competitie in het amateurvoetbal 
is nog maar net ten einde en de KNVB 

komt al met de competitie-informatie 
voor het seizoen 2022-2023. Zowel 
van het bekertoernooi als de compe-
titie. Zo start de competitie tweede en 
derde divisie in het weekend van 
20/21 augustus 2022. In het weekend 
van 27/28 augustus start vierde 
divisie. Dit is de voormalige hoofd-
klasse. 3 en 4 september start beker-
competitie categorie A en B. 24 en 25 
september start competitie categorie 
A en B.

Categorie A
2 juli is bekend geworden de compe-
titie indeling en programma, landelijk 
mannen. 8 juli 2022 publicatie 
competitie indeling categorie A. (is 
nog geen wedstrijd programma). Dan 
wordt duidelijk of Aalsmeer, CSW en 

Legmeervogels in een poule zijn inge-
deeld. Aalsmeer afgelopen seizoen in 
de tweede klasse A. CSW in de tweede 
klasse B. Legmeervogels over van de 
zondag naar de zaterdag. Is gedegra-
deerd uit de eerste klasse Dus waar 
wordt Legmeervogels nu ingedeeld? 
In de Amsterdamsche/Noord-
Hollandse hoek of gaan zij richting de 
Utrechtse kant? Nog een paar 
nachtjes slapen en het wordt duide-
lijk. 29 juli 2022 publicatie beker inde-
ling categorie A. 30 juli 2022 publi-
catie wedstrijdprogramma bekercom-
petitie categorie A. Uiterlijk 26 
augustus 2022 publicatie competitie 
indeling Hoofdklasse jeugd. Uiterlijk 
27 augustus 2022 publicatie numme-
ring competitie categorie A (wedstrijd-
programma).

Categorie B
1 juli 2022 publicatie competitie 
inschrijvingen per klasse categorie B. 
Op de indelingen kunnen de vereni-
gingen dan op reageren tot uiterlijk 
17 juli 2022. 12 augustus 2022 publi-
catie bekerindelingen categorie B en 
publicatie indelingen voor de jeugd 
O7 t/m O19. 13 augustus 2022 publi-
catie wedstrijdprogramma bekercom-
petitie en wedstrijdprogramma jeugd 
O7 t/m O19. Uiterlijk 26 augustus 
2022 publicatie competitie indelingen 
categorie B. Uiterlijk 27 augustus 2022 
publicatie wedstrijdprogramma cate-
gorie B.

Per 1 juli zijn de verenigingen Badhoe-
vedorp en Pancratitus gefuseerd. Zij 
gaan verder onder de naam SCBP’22.

KNVB komt met wijzigingen

De Kwakel - Het eerste Tourweekend 
leverde direct twee Nederlandse 
etappeoverwinningen op. Door de 
relatieve voorspelbaarheid van de 
uitslagen, scoorden de deelnemers 
aan de Tour de Kwakel ook direct 
goed. Erik Verbruggen vertoefde dit 
weekend in Zeeland, het Denen-
marken van Nederland, en vond daar 
de wind in zijn rug. Erik beleefde het 
weekend in alle rust en zit dus voor 
een prikkie op de eerste rij. Hij nam 
de trui over van zijn ploeggenoot 
Dennis Mohlen en wordt nu op 1 
punt gevolgd door een andere ploeg-
genoot Jordi Maijenburg, die 
momenteel het wit voor beste 
jongere draagt. Het mag dan ook niet 
verbazen dat dit drietal ondersteunt 
door Danny Plasmeijer en Joris Voorn 
de gele pet draagt, als teken dat hun 
ploeg De Prikkies het ploegenklasse-
ment leidt. Zij hebben al een gat van 
5 punten geslagen naar de ploeg De 
Ballen van kopman Adrie Voorn en de 
ploeg de Doorn-vogels van kopman 
Mario van Schie. Ronald van Mastwijk 
behaalde tot nu toe de meeste extra 
punten en rijdt in de rode trui. 
Zesvoudig winnaar Eric Zethof schoot 
ook dit jaar weer goed uit de start-

blokken en mag zich vooralsnog 
hullen in de grijze trui voor beste 
oudere. De truien die ook dit jaar 
weer worden gesponsord door 
slagerij Eijk & Veld en hoveniersbedrijf 
Theijssen & De Jong. Naamgever Jelle 
de Jong zit in het grote peloton dat 
Erik Verbruggen op 1 punt volgt. Alle 
deelnemers hadden door dat de Tour 
dit jaar toch echt op vrijdag begon. 
Velen van hen vonden dan ook 
donderdag direct de weg naar het 
nieuwe Tourhome in Dorpshuis de 
Quakel. Na twee jaar zonder Tour-
home werd er weer als vanouds 
gepraat, gediscussieerd en gegrapt. 
Nadat ook de vrijdagavond onder 
het genot van een extra hapje goed 
was verlopen, kon de Tourdirectie 
terugkijken op een geslaagd eerste 
weekend Tour. Het algemeen klas-
sement na de tweede etappe: 1. Erik 
Verbruggen (20); 2. Jordi Maijenburg  
(19); 3. Ronald van Mastwijk (19);
4. Eric Zethof   (19); 5. Sven Vlasman  
(19); 6. Adrie Voorn   (19); 7. Ferry 
Harte   (19); 8. Jelle de Jong (  19);
9. Willem Holla   (19); 10. Paul Kennis 
(19). Het ploegenklassement: 1. De 
Prikkies (60); 2. De Ballen (55); 3. De 
Doornvogels (55).

Prikkies leiden Tour de Kwakel

Regio - Zondag 3 juli was het Neder-
lands Kampioenschap BMX bij UWTC. 
En het werd een spektakel van 
jewelste met ruim 500 rijders aan de 
start. Gedurende het jaar verzamelen 
de rijders punten voor de ranking en 
alleen de beste 32 worden uitgeno-
digd om aan het NK deel te nemen. 

Van kinderen vanaf 8 jaar t/m rijders 
van 45 jaar en ouder en ook de cham-
pionshipsklasse met de nationale top. 
Olympisch kampioen Niek Kimman 
had even rust genomen en was er 
helaas niet bij, maar dat mocht de pret 
niet drukken want er vielen nog 
genoeg spannende races te zien. Op 

vrijdag avond en zaterdagmiddag kon 
er getraind worden en zondag zelf 
was dan de wedstrijd. Vanaf 7.30 uur 
was de kassa open en de hele dag 
kwamen ouders, maar ook opa’s, 
oma’s, hele families, nieuwsgierige 
voorbijgangers en oud leden kijken, 
totaal rond de 1000 toeschouwers! 
Van 8.00 tot 10.30 uur nog wat rondjes 
om de baan te verkennen, om 10.45 
uur de o�ciële opening met het 
Wilhelmus en dan om 11.00 uur de 
start van de wedstrijd. De rijders 
streden voor wat ze waard waren om 
in de volgende ronde te komen. Dat is 
bij het NK meteen de halve �nale dus 
het ging er af en toe hard aan toe. Na 
drie manches werd de balans opge-
maakt en werden de 16 halve �na-
listen bekend, en dan wordt het nog 
spannender op weg naar de �nales, 
alleen de beste acht per klasse komen 
in die belangrijke �nale tenslotte! 
Uiteindelijk leverde dat mooie plaatjes 
op voor de aanwezige fotografen en is 
UWTC weer een aantal Nederland 
kampioenen rijker. Roberto Blom zelf 
in twee klassen en bij men U23 onze 
landelijk toprijder Bart van Bemmelen! 

Fantastisch NK BMX bij UWTC 
Uithoorn

En nog een mooi aantal UWTC �na-
listen: Dax Bijlsma tweede bij boys 8, 
Ruben de Kuiper derde bij boys 13, 
Maddox van Deene vijfde bij boys 15, 
Mika Lang zesde bij boys 16 en Jur de 
Beij achtste, Michiel Jansen vijfde bij 
cruisers 35-44 jaar, Gaby Paans achtste 
bij cruisers 45+, Mette Bijlsma vijfde bij 
girls 11-12, Daan Corts zesde bij men 
17-24, Jessy Soede vierde bij Junior 
Men en bij men U23 zelfs drie UWTC-
ers in de �nale, Bart v Bemmelen 
eerste, Joey Nap tweede en Roy Kater 
zesde. Allemaal top gedaan en gefeli-
citeerd, en ook de rijders die niet in de 
�nale kwamen uiteraard ook, want om 
het NK te halen is op zich al een mooie 
prestatie!
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Vinkeveen - Jl. donderdag werd in 
de Boei het zomertoernooi van 
Badmintonvereniging Kwinkslag 
2022 gespeeld. Helaas met een iets 
lagere opkomst dan voorgaande 
edities maar zeker niet minder 
gezellig. Er mochten weer introdu-
cees meegenomen worden waarvan 
er zelfs één in de prijzen is gevallen. 
Als ludieke handicap in het toernooi 
was er VolleyTon-veld. De grootte van 
een badmintonveld, maar met een 
net zo hoog als een volleybalnet, en 
de verplichting minimaal één keer 
over te spelen naar een van de drie 
teamgenoten alvorens terug te slaan 
naar de tegenstander. Uiteindelijk, na 
de prijsuitreiking, het toernooi 
gezellig kunnen afsluiten aan de bar 
in De boei. De winnaars waren 

Marcella, Ton, Mark, Mirjam en als 
klap op de vuurpijl Nel. Ook zin om 
te Badmintonnen na de zomerstop? 
Kom langs op donderdagavond in De 
Boei en speel eens mee om te kijken 
of het bij je past.

Kwinkslag speelt 
Zomertoernooi 2022

Vinkeveen - Op vrijdag 8 juli 2022 is 
er dit seizoen voor de laatste maal 
prijsklaverjassen voor iedereen. In 
september gaan we weer verder in 
Café Biljart de Merel in Vinkeveen. Er 
worden vier ronden van zestien 
gi�es gespeeld en dan worden de 
punten bij elkaar opgeteld en is de 
winnaar of winnares bekend. Afge-
lopen vrijdag was de beste kaartster 
Greet Veraar met maar liefst 7091 
punten. De totale uitslag van deze 

avond was: 1. Greet Veraar met 7091 
punten. 2. Harry v. Schaik met 6952 
punten. 3. Wim Hofsteatter met 6947 
punten. De poedel was voor Bianca 
Pappot met 4354 punten. De 
volgende prijs-klaverjasavond zal dus 
zijn op vrijdag 8 juli 2022. We starten 
om 20.00 uur dus wees op tijd. 
Aanwezig zijn voor de inschrijving: 
19.45 uur. Telefoonnummer van Café 
de Merel is 0297-263562. Adres: 
Arkenpark Mur 43, Vinkeveen. 

Klaverjassen in De Merel

Wilnis - Afgelopen zaterdag werden 
de Nederlandse judo kampioen-
schappen in Den Haag gehouden 
voor de judoka’s tot 18 jaar. De 14- 
jarige Xanne van Lijf uit Wilnis, wist 
twee weken geleden zich te plaatsen 
voor het NK onder 18 jaar. Xanne 
komt net terug van een blessure aan 
haar arm. Hierdoor was de voorberei-
ding voor het NK niet ideaal, maar 
Topjudo Amsterdam en Karel Giete-
link Sport hebben er alles aan 
gedaan om Xanne klaar te stomen 

voor het NK. Voor de warming-up 
werd Xanne aan haar arm ingetapt 
door de fysiotherapeut van Top Judo 
Amsterdam. De eerste wedstrijd wist 
Xanne eenvoudig met een binnen-
waartse haak te winnen. De tweede 
wedstrijd werd op de grond 
gewonnen met een Franse wurging. 
In de kwart�nale scoorde Xanne met 
een buitenwaartse haak een wazari 
en daardoor stond Xanne in de halve 
�nale! De halve �nale wist zij te 
winnen met ippon.

Judoka Xanne van Lijf 
Nederlands Kampioen -18

Mijdrecht - Binnenkort volgt alweer 
de tweede van de drie zomeravond-
�etstochten in dit seizoen. Deze �ets-
tochten worden georganiseerd door 
IVN-afdeling De Ronde Venen en 
Uithoorn. We �etsen een route van 
circa 25 kilometer in de omgeving 
van ons mooie veenweidegebied. 
Halverwege is een pauze waar een 

van de natuurgidsen een natuur-
praatje zal houden. Neem zelf iets te 
drinken mee. We vertrekken om 
19.30 uur vanaf het Raadhuisplein in 
Mijdrecht. Al �etsend genieten we 
van de prachtige natuur. De 
volgende en tevens laatste �etstocht 
zal zijn op 9 augustus. Opgave niet 
nodig. Info: Gerda Veth 06-13205061.

IVN-zomeravondfietstochten

Uithoorn - Afgelopen zaterdag was 
het tijd voor de jaarlijkse Kick O�-dag 
bij hockeyvereniging Qui Vive. Alle 
jeugdteams gingen voor het eerst een 
wedstrijd spelen met het nieuwe 
team als start voor het nieuwe 
seizoen. Dit wordt ieder jaar gedaan 
zodat de kinderen alvast kennis met 
elkaar kunnen maken en ze voor de 
vakantie alvast weten met wie ze na 
de zomervakantie in een team zitten. 
Ook de ouders konden tijdens dit 

moment kennis met elkaar maken. 
Met een heerlijk zonnetje, gezellig 
muziekje, veel lachende gezichten en 
een vol terras was het weer een 
mooie, feestelijke dag bij Qui Vive.
Tussen de wedstrijden door was er 
ook een moment gekozen waarop de 
kampioenen van de voorjaarscompe-
titie gehuldigd werden. De voorzitter 
van Qui Vive, Pieter Litjens, nam hier-
voor het woord en vroeg hierbij één 
voor één de teams (Jongens A2, 
Meisjes B3, Meisjes C4 en Jongens 
D1), samen met hun coach(es) onder 
luid applaus naar voren. Alle spelers 
en begeleiders ontvingen hierbij een 
medaille. Normaal gesproken worden 
tijdens deze dag ook de zaalkampi-
oenen gehuldigd maar gezien de 
zaalcompetitie vanwege Corona niet 
volledig gespeeld kon worden, 
konden hier helaas geen kampioenen 
voor aangewezen worden.

Komend weekend zijn dan echt de 
laatste hockey-activiteiten bij Qui 
Vive, dan is het beroemde Boettoer-
nooi (voor familie- en vriendenteams) 
weer terug van weg geweest. Met 
maar liefst 20 teams van zowel 
kinderen als volwassenen belooft het 
weer een mooi, sportief en feestelijk 
weekend te worden, met als thema 
‘Tropical’. Op vrijdagavond is er de 
wedstrijd tussen Heren 1 en oud-
Heren 1 spelers met daarna een feest 
en op zaterdag het toernooi. Na het 
Boet familietoernooi zit het seizoen er 
dus echt op. Vanaf dat moment zal 
het over het algemeen stil zijn op de 
velden en zullen er vanaf de Noor-
dammerweg weinig sportende 
kinderen te zien zijn. In de laatste 
week van de zomervakantie wordt er 
door Kidspower nog een hockeykamp 
georganiseerd waarvoor kinderen 
zich kunnen opgeven via de website 
van Kidspower. 
Qui Vive hoopt iedereen na de zomer-
vakantie weer te zien. Na de zomerva-
kantie zal ook de jaarlijkse Open Dag 
weer georganiseerd gaan worden. 
Deze zal gehouden gaan worden op 
zondagochtend 11 september van 
10.30-12.00 uur. Houd hiervoor de 
website van Qui Vive (www.quivive.nl) 
in de gaten. Jong (vanaf 4 jaar) en oud 
is dan welkom om kennis te maken 
met Qui Vive en te ervaren hoe leuk 
hockey is. Aansluitend kunnen in de 2 
weken daarna ook proe�essen 
gevolgd worden. Eerder informatie 
aanvragen kan uiteraard ook altijd via 
proe�es@quivive.nl.

Het hockeyseizoen bij Qui Vive 
zit er nu echt bijna op

Uithoorn - De World Games is een 
internationaal multi sportevenement, 
met de nieuwste snelst groeiende 
sporten ter wereld. Deze worden 
georganiseerd met steun van het 
Internationaal Olympisch Comité.
Dit jaar worden deze gehouden van 
7 juli t/m 17 juli 2022 in Birmingham 

Alabama, USA. Volgende week 
vertrekken er zes kanopolo spelers 
van Michiel de Ruyter naar Amerika 
om ons land vertegenwoordigen. Bij 
het Nederlandse damesteam gaan 
mee: Charlotte Bakkes, Sarissa van 
Veenendaal, Selina Dijkstra en Alisha 
van den Berg, en bij de Nederlandse 

heren : Wessel Vroon en Remco van 
Vliet. Het kwali�ceren voor de World 
Games is als Europees team niet 
gemakkelijk. Het is noodzakelijk om 
op het WK in de top 5 te zitten. En 
het is nu voor het eerst in de geschie-
denis dat de dames en heren zich 
beide hebben gekwali�ceerd! Door 
de pandemie is de voorbereiding 
nogal anders verlopen dan gepland, 
maar gelukkig kon er vanaf februari 
weer optimaal samen getraind 
worden. Er is keihard gewerkt en 
beide teams gaan strijden voor een 
podiumplek. Het is zuur dat alle 
spelers de hele reis zelf moeten 
�nancieren, bij het NOC*NSF en het 
Watersportverbond is hier geen 
budget voor. Via sponsoracties en 
crowdfunding hebben de spelers een 
mooi bedrag bij elkaar gekregen, 
ongeveer een derde van de kosten 
zijn hiermee tot nu toe gedekt. Via 
whydonate.nl kunt u ze �nancieel 
steunen (zoek op : world games 2022 
of road to the world games). We 
wensen ze allemaal heel veel succes 
en breng die medaille mee naar huis!

Kanopolo spelers van Michiel 
de Ruyter naar de World Games








