
De Ronde Venen - Tijdens de be-
sluitvormende raadsvergade-
ring op 2 juli zijn de voorwaar-
den voor zonnevelden en wind-
molens door de gemeenteraad 
van De Ronde Venen vastgesteld.  
Deze voorwaarden komen in on-
ze gemeente bovenop de wette-
lijke eisen voor zonnevelden en 
windmolens. In de voorwaarden 
is gekeken naar onder meer in-
passing in het landschap en de 
natuur, gevolgen voor de agrari-
sche sector, deelname van inwo-
ners bij het plan en fi nanciële par-
ticipatie. Via de digitale nieuws-
brief Duurzaamheid informeert 
de gemeente zijn inwoners over 
het laatste nieuws rondom de 
zoekgebieden. Aanmelden voor 
de nieuwsbrief kan via www.der-
ondevenen.nl/duurzaam. 
Wethouder Kiki Hagen (Duur-
zaamheid): “Zonnevelden en 
windmolens zijn nodig om in 
2040 klimaatneutraal te zijn als 
gemeente. Alle daken vol leg-

gen met zonnepanelen levert 
slechts 20% van onze energie op. 
We willen goede afwegingen ma-
ken zodat we de kwaliteit van ons 
mooie landschap beschermen. 
Daarom is het zo belangrijk dat 
de extra voorwaarden nu door de 
gemeenteraad zijn vastgesteld.”
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Concept luchtvaarnota 
Schiphol door Raad
van tafel geveegd
Uithoorn – “Genoeg is genoeg. 
De inwoners van Uithoorn en De 
Kwakel hebben lang genoeg lijd-
zaam moeten toezien hoe de af-
gelopen 15 jaar de ongebreidel-
de groei van het aantal vlieg-
bewegingen naar en vooral van 
Schiphol de balans tussen leef-
baarheid en economie volledig 
heeft verstoord. De uitgebroken 
Corona epidemie maakte daar 
een eind aan. 
Pas vanaf maart dit jaar weten on-
ze inwoners wat zij al die 15 jaar 
ontnomen”. Aan het woord Her-
man Bezuijen van Gemeente Be-
langen, tijdens de raadsvergade-
ring donderdagavond jl. Op de 
agenda stond slechts een agen-

dapunt: de zienswijze van de raad 
ten aanzien van de luchtvaartno-
ta. Een luchtvaarnota waar de mi-
nister weer gewoon doorgaat 
met haar plannen om meer in 
plaats van minder vliegbewegin-
gen te creëren. De raad was op 
zijn zachtst gezegd boos, maar 
eigenlijk nog meer zwaar teleur-
gesteld en dat lieten de fracties 
dan ook duidelijk weten. Ook in 
de zienswijze is in duidelijke taal 
naar voren gebracht dat dit niet 
kan.
“Sinds het stilleggen van Schip-
hol wordt er weer uitgeslapen”, zo 
vervolgde Bezuijnen zijn betoog. 
“Er kon weer ongestoord met el-
kaar gepraat worden in de tuin en 

de lucht werd aantoonbaar scho-
ner. Minder Co2, stikstofdeposi-
tie en ultra fi jnstof als gevolg. Wat 
ons als eerste opviel in dit con-
cept nota luchtvaart 2020-2024 
is de schending van de afspraken 
van de afgelopen 15 jaar zich lij-
ken te herhalen. Schijnbaar heeft 
deze minister niks geleerd van 
haar bezoeken die zij afl egde en 
de talloze brieven die zij kreeg. 
Haar groei-verdien model staat 
daar schril tegenover. Het ver-
trouwen dat al zo geschaad was, 
heeft dit geen goed gedaan. De 
minister wil groei? Wij willen eerst 
de  beloofde hinderbeperkingen”. 

Vervolg op pagina 20.
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Koninklijke onderscheiding voor 
raadslid Rudolf van Olden
De Ronde Venen - Rudolf van Ol-
den, raadslid en oud-fractievoor-
zitter van VVD De Ronde Venen, 
werd tijdens de raadsvergadering 
van donderdag 2 juli jl. benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau.
Niet burgemeester Maarten Di-
vendal speldde de koninklijke on-
derscheiding op, maar de zoon 
van Van Olden, dit in verband met 
de anderhalve meter afstand. Van 

Olden ontving deze onderschei-
ding  ter gelegenheid van zijn af-
scheid van de raad na bijna 15 
jaar raadslidmaatschap. 

De heer Van Olden, nu nog  in-
woner van Abcoude, (hij verhuist 
naar Loenen aan de vecht, van-
daar zijn afscheid)was tot eind 
jaren ‘90 werkzaam als internist 
in het AMC. Toen hij de overstap 
maakte naar het bedrijfsleven 

raakte hij geboeid door de pro-
cessen die de samenleving vorm-
geven. Hij sloot zich aan bij de lo-
kale afdeling van de VVD en werd 
al snel secretaris/penningmees-
ter en later fractievoorzitter. Van-
af 2006 tot aan de gemeentelijke 
herindeling in 2011 was Van Ol-
den raadslid in de gemeente Ab-
coude. Na de herindeling bleef hij 
raadslid in gemeente De Ronde 
Venen. 

Zoektocht naar geschikte 
plekken voor zonnevelden en 
windmolens

Grote brand op Industrie-
terrein Mijdrecht
Mijdrecht - In een bedrijfspand 
aan de Productieweg in Mijdrecht 
is woensdagavond een grote 
brand uitgebroken. De brand was 
in een voormalige verfspuiterij. 
De brandweer werd omstreeks 
21.30 uur opgeroepen en schaal-
de snel op naar grote brand. Met 
meerdere voertuigen uit de re-
gio is de brand bestreden. Bij een 
bluspoging is een persoon ge-
wond geraakt. Het slachtoff er is 

ter plekke aan de verwondingen 
behandeld. Een omstander werd 
onwel en moest gereanimeerd 
worden. Hiervoor werd de  hulp 
ingeroepen van de traumaheli-
kopter. Deze persoon is behan-
deld en uiteindelijk per ambu-
lance naar een ziekenhuis ver-
voerd.  Hoe de brand heeft kun-
nen ontstaan, is niet bekend. De 
politie en de brandweer doen on-
derzoek.

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Warmtepompen
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Huren All-in v.a. € 25,- p. mnd.

www.vderwilt.nl
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DOKTERSDIENSTEN
De Ronde Venen: Alle diensten 
van de huisartsen worden gedaan 
vanuit Huisartsenpost Leidse Rijn, 
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het 
weekend en voor werkdagen van 
17.00-08.00 uur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

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

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

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachto�erhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie 0900-8844.
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Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
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Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl 
of verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl 
of redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media 
Groep B.V.
133e jaargang

Oplage: 31.650

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
dient ondertekend te zijn en 
voorzien van naam, adres, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

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

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

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.
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Boekenmarkt bij
De Morgenster
Regio - Op zaterdag 11 juli is er 
een boekenmarkt op het plein 
en in de gebouwen van De Mor-
genster te Vinkeveen. Omdat er 
ook hier rekening moet worden 
gehouden met de 1,5 meter af-
stand, worden boekentafels inge-
richt langs een route van eenrich-
ting verkeer. Over het plein langs 
de kerk, door het Ontmoetings-
centrum en via de kerkzaal weer 
naar de weg. Per tafel is een vak 
omlijnd waarbinnen 1 huishou-
den tegelijk kan uitzoeken. In het 
afgelopen jaar zijn door meer dan 
20 particulieren enkele duizen-
den boeken ingeleverd voor ver-

koop door de kerk. Thema’s op de 
verschillende tafels zijn o.a.: ro-
mans, kinderboeken/ stripverha-
len, thrillers, natuur en tuinen, ko-
ken, komisch, kunst, catalogus-
sen/fotoboeken, sport, reizen, 
streekromans en non-fictie. Ver-
der zijn er enkele tafels met an-
tiquarische boeken, muziekboe-
ken, ca 200 Lp’s uit jaren 60/70, 
video’s en theologische boeken. 
De boekenmarkt is te vinden op 
Herenweg 253 te Vinkeveen en is 
geopend op zaterdag 11 juli tus-
sen 9.00 en 15.30 uur. Het weer 
bepaalt of de markt door gaat – 
alleen bij droog weer

Corona regels
Eenrichting verkeer van bezoe-
kers (met genummerde badge), 
Aanwezigheid van ontsmettings-
middel om handen te reinigen bij 
de ingang van het plein. Per ta-
fel kan 1 huishouden staan in het 
kijk/koopvlak (aangeven op de 
grond). Inhalen is mogelijk door 
buiten de kijkvlakken om door te 
lopen. 
Kopers nemen de boeken etc. 
mee naar buiten de kerk, waar 
naast de hoofdingang afgere-
kend kan worden waarna men via 
de route doorloopt naar de open-
bare weg. Pinbetaling of contant 
zonder wisselgeld. Ook hier staat 
ontsmettingsmiddel klaar, zodat 
de handen ook schoon zijn bij 
vertrek.

Walking on sunshine op 
Vakcollege Thamen
Regio - Vorige week maandag en 
dinsdag vond op Vakcollege Tha-
men de traditionele diploma-uit-
reiking plaats. Maar in tegenstel-
ling tot voorgaande jaren begon 
dit niet om 20.00 ’s avonds in een 
volle aula, maar al ’s middags via 
een walk-through met een be-

perkt aantal mensen. Dit had na-
tuurlijk alles te maken met de re-
gels rondom de corona-crisis, 
waar ook Thamen zich nog steeds 
aan dient te houden. 
In eerste instantie leek de hele ce-
remonie van de baan, maar per-
soneel en oudervereniging be-
sloten toch dat het voor de leer-
lingen een must was om op een 
feestelijke manier dit merkwaar-
dige schooljaar af te sluiten. In 
plaats van een diploma in de brie-
venbus, kon iedere geslaagde nu, 

in gezelschap van maximaal twee 
mensen, zijn of haar diploma per-
soonlijk tekenen en in ontvangst 
nemen, met inachtneming van 
de anderhalve meter en de ove-
rige hygiënische maatregelen; ie-
dere klas had een uur tot zijn be-
schikking. 
Naast het diploma werden de 
leerlingen ook getrakteerd op 
een drankje, het jaarboek, een 
fotomoment, een bloemetje en 
muziek van onze huis-DJ’s. En ui-
teraard waren veel leden van het 
personeel in feestelijke outfits 
aanwezig. 
Op deze manier zijn de toppers 
van Thamen toch nog in het zon-
netje gezet, ook al was het weer 
niet altijd fraai.

Meer maaltijdbezorging 
aan huis sinds coronacrisis
Regio - Buiten de deur eten was 
er een tijd lang niet meer bij door 
de coronacrisis, een smakelij-
ke hap thuis laten bezorgen kon 
nog wel, maaltijdbezorgservices 
groeiden als kool. Uitgekookt.
nl, al jarenlang een vertrouw-
de speler op de bezorgmarkt, 
krijgt sinds de uitbraak van Coro-
na 50-60% meer aanmeldingen 
van nieuwe klanten per week. De 
Maaltijdbezorgservice van Uitge-
kookt.nl heeft 90 depots verdeeld 
door het gehele land en zo’n 470 
lokale vaste bezorgers. Betrouw-
baarheid is in deze tijd een groot 
goed, waarmaken wat je belooft 
en een vertrouwd gezicht door 
een vaste bezorger aan de deur 
die de klant kent, wordt enorm 
gewaardeerd door onze klanten 
aldus Johan van Marle, eigenaar 
bij Uitgekookt.nl. Trends die wor-
den waargenomen is dat mensen 
ook thuis willen genieten door 
verantwoord en gezond te eten.

Onderzoek
Abnamro en Thuiswinkel.org 

hebben uitgebreid onderzoek 
gedaan wat dit betekent voor de 
bestedingen in het online en of-
fline landschap. Dat de consu-
menten bestedingen scherp da-
len, is voor niemand een verras-
sing. Veel winkels en horecagele-
genheden zijn (verplicht) geslo-
ten geweest en er worden veel 
minder uitstapjes gepland, er 
werd 22% minder geconsumeerd 
dan vorig jaar. We zien een dui-
delijke verschuiving van offline 
naar online: consumenten schaf-
fen veel meer aan op het internet. 
Opvallend is dat dit in de loop 
van de afgelopen periode is toe-
genomen. Waarschijnlijk bieden 
steeds meer bedrijven online be-
stellen aan en wordt de groep die 
online bestelt groter

Verschil 
Nu Nederland grotendeels thuis-
werkt worden aankopen bij retai-
lers die meestal in het weekend 
plaatsvinden, zoals bij speciaal-
zaken en doe-het-zelf zaken, ook 
vaker doordeweeks gedaan. Kort-

om, het weekpatroon in beste-
dingen is tijdens de lockdown pe-
riode weggevallen. De door GfK 
gemeten groeicijfers zijn herken-
baar voor veel productsectoren 
die het thuis leven en werken mo-
gelijk maken” 
Beproefd succes 
Uitgekookt.nl maakt smakelijk 
thuis eten makkelijk.  “Wij hoe-
ven niet meer te pionieren hoe 
maaltijden veilig, gekoeld ver-
voerd kunnen worden of hoe on-
ze maaltijden gemakkelijk ver-
warmd kunnen worden” Dat is 
het voordeel die de klant ervaart, 
door onze jarenlange ervaring” al-
dus Uitgekookt.nl  Voor meer in-

formatie of een proefpakket kijk 
op www.uitgekookt.nl
https://uitgekookt.nl/
maaltijdservice?utm_
source=RODI&utm_
medium=Redactioneel&utm_
campaign=Bezorger

Voorbereidende werkzaamheden 
Uithoornlijn gestart
Regio - Hoewel de daadwerkelij-
ke bouw van de Uithoornlijn pas 
in 2021 start, vinden er al ver-
schillende voorbereidende werk-
zaamheden plaats. 
Zo vraagt Dura Vermeer een om-
gevingsvergunning aan en voert 
de aannemer komende periode 
bodemonderzoeken en metin-
gen uit. 
Daartoe vinden kap- en snoei-
werkzaamheden plaats op de 
spoordijk. Daarnaast worden ka-
bels en leidingen verlegd. 
Dura Vermeer werkt op dit mo-
ment het ontwerp van de Uit-
hoornlijn en de bijbehorende 
planning uit. Om tot het juiste 
ontwerp te komen, vinden er ko-

mende periode verschillende bo-
demonderzoeken en metingen 
plaats in het Amstelveense deel 
van het tracé (tussen de N201 en 
de J.C. van Hattemweg) en op de 
spoordijk vanaf de Randweg tot 
aan de aansluiting op de bus-
baan.
Om het uitvoeren van de bodem-
onderzoeken mogelijk te maken, 
wordt het groen op de spoor-
dijk verwijderd. Dit gebeurt na 
de schoolvakantie en buiten het 
broedseizoen. Het project is in 
gesprek met de gemeente op 
welke manier het verwijderde 
groen in de omgeving gecom-
penseerd kan worden. Omwo-
nenden van de spoordijk ontvan-

gen per brief informatie over de-
ze werkzaamheden.

Verleggen kabels en leidingen: 
mei-december 2020
Om huishoudens en bedrijven te 
voorzien van gas, water en licht 
liggen er veel kabels en leidingen 
in de grond in en rond Uithoorn. 
Een deel van deze ondergrondse 
infrastructuur doorkruist het toe-
komstig tracé van de Uithoorn-
lijn. Tot eind dit jaar wordende 
cruciale kabels en leidingen ver-
legd. Dura Vermeer start eind 
2020 met de inrichting van een 
werkterrein en de aanleg van een 
bouwweg naar dit werkterrein 
vanaf de Zijdelweg. Op het werk-
terrein, dat achter de bestaan-
de bedrijfslocaties nabij de oprit 
van de N201 richting Mijdrecht 
komt te liggen, komen bouwke-
ten te staan en vindt opslag van 
grond, bouwmateriaal en –mate-
rieel plaats. 
Om een soepele doorstroming 
van zowel de tram als de bus in 
de toekomst mogelijk te maken, 
wordt de huidige bushalte Burge-
meester Kootlaan verplaatst rich-
ting de kruising met de Fauna-
laan. Naar verwachting vindt de 
aanleg van de nieuwe halte in het 
voorjaar van 2021 plaats. Direc-
te omwonenden van de nieuwe 
halte worden apart geïnformeerd 
over de definitieve locatie van de 
bushalte.









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

Gemeente Uithoorn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

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

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

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

Ruimere horecatijden in 
Uithoorn en De Kwakel
Sinds 26 juni mogen diverse ter-
rassen in de gemeente Uithoorn 
open	blijven	tot	 n	uur	’s	nachts.	
De ruimere openingstijden gelden 
alleen voor die horecagelegenhe-
den die al meededen met de tijde-
lijke pilot die was opgezet voor de 
coronacrisis. De verruimde open-

stelling geldt tot uiterlijk 31 okto-
ber 2020. De overige horeca die 
een tijdelijke gedoogvergunning 
hebben voor een terras mogen 
tot uiterlijk 23:00 uur open blijven. 
De coronamaatregelen zoals de 
1,5 m afstand en thuis blijven bij 
klachten, blijven van kracht. 

Ook in Coronatijd is er hulp 
bij betalingsachterstanden 
Door samen te werken met wo-
ningcorporatie Eigen Haard, zorg-
verzekeraars, Gemeentebelastin-
gen Amstelland en drinkwaterbe-
drijven wil de gemeente Uithoorn 
mensen met betalingsachterstan-
den in een vroeg stadium in beeld 
krijgen. Daarom werken de partij-
en	samen	bij	de	proef	‘Vroeg	er	
op	af’.

Wanneer een inwoner de reke-
ning van meerdere vaste lasten 
een tijdje niet betaald heeft, gaat 
er een melding naar de gemeen-
te. De gemeente stuurt de inwo-
ner dan een brief om hulp aan te 
bieden. Wethouder Ria Zijlstra: 
,,Voor de coronacrisis ging het 
‘Vroeg-er-op-af-team’	dan	bij	ie-
mand op huisbezoek. Dit werkt 
prettiger omdat ons team dan 
goed kan uitleggen wat de bedoe-
ling is. Helaas kan dat nu niet van-
wege corona. Dit weerhoudt ons 
niet om op een andere manier in 
contact te komen, want we wil-
len	inwoners	helpen	om	fi	nanci le	
problemen te voorkomen. Zodra 
de coronamaatregelen het toela-
ten zullen we zeker weer op huis-
bezoek gaan.”
	Zijlstra:	,, inanci le	problemen	
zorgen voor veel stress binnen 
een huishouden, waardoor ook 
andere problemen kunnen ont-

staan. Door betalingsachterstan-
den eerder aan te pakken, zijn er 
meer mogelijkheden voor hulp en 
wordt erger voorkomen.”

De	medewerkers	van	‘Vroeg	er	
op	af’	sturen	nu	eerst	een	brief	en	
nemen daarna telefonisch con-
tact op. Het team bestaat uit me-
dewerkers van de gemeente en 
Uithoorn voor Elkaar. De inwoner 
krijgt hulp aangeboden op het ge-
bied	van	fi	nanci n,	maar	ook	an-
dere hulp kan worden ingezet. De 
hulp is gratis en niet verplicht. 

Privacy 
De gemeente mag de betalings-
achterstanden van deze vaste las-
ten verzamelen, maar zonder toe-
stemming van de betrokkene niet 
delen. Meer informatie over het 
project en ook over de privacyre-
gels: www.uithoorn.nl/laatgeen-
geldliggen.

Een belangrijk bericht van het CAK

Meer informatie over de Wmo is op www.hetcak.nl/wmo2020
te vinden. Hier staan de antwoorden op de meest gestelde 
vragen.

Heeft u geen hulp of ondersteuning in 2020 ontvangen?  
Dan is dit bericht niet voor u van toepassing.

Meer informatie over de Wmo is op 
te vinden.
vragen.

Heeft u geen hulp of ondersteuning in 2020 ontvangen? 
Dan is dit bericht niet voor u van toepassing.

Meer informatie over de Wmo is op Meer informatie over de Wmo is op 
te vinden.
vragen.

Heeft u geen hulp of ondersteuning in 2020 ontvangen? 
Dan is dit bericht niet voor u van toepassing.

Mensen die hulp en/of ondersteuning krijgen vanuit de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), moeten een eigen bijdrage 
betalen. Deze eigen bijdrage is in 2020 maximaal € 19,- per maand. 

Door een technisch probleem in onze systemen heeft nog niet 
iedereen facturen voor de eigen bijdrage ontvangen. Wij doen er 
alles aan om onze Wmo-klanten zo snel mogelijk een persoonlijk 
bericht te sturen. De komende maanden versturen wij klanten die 
van de Wmo gebruik maken, stap voor stap de facturen. Onze 
excuses voor het ongemak.

In verband met de landelijke coronamaatregelen is veel Wmo-
hulp en ondersteuning niet geleverd en daarom heeft de minister 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten de eigen bijdrage 
voor de maanden april en mei 2020 niet in rekening te brengen. 
Mensen betalen over heel 2020 dus maximaal 10 maanden x € 19,- 
= maximaal € 190,-. De maatregel geldt niet voor Wmo-klanten die 
wonen in een instelling voor beschermd wonen of voor opvang. Voor 
deze voorzieningen loopt de hulp en/of ondersteuning namelijk door.

Advies aan Wmo-klanten: Reserveer geld en leg alvast € 19,- 
per maand opzij.

Het is altijd mogelijk om kosteloos een betalingsregeling met het 
CAK af te spreken. Dit bieden wij aan om betalingsproblemen 
te voorkomen. Klanten kunnen hier gebruik van maken zodra zij 
facturen ontvangen. Informatie hierover staat op alle facturen.

Werk in uitvoering

De planning van de werkzaamhe-
den aan de Vuurlijn Oost is door 
omstandigheden veranderd. Het 
deel vanaf de Watsonweg tot aan 
het gezondheidscentrum dat nu in 
uitvoering is, loopt uit in planning 
en is op vrijdag 24 juli klaar. 

In de bouwvakvakantie, van 25 
juli tot 16 augustus zijn er geen 
werkzaamheden. 

Op maandag 17 augustus be-
ginnen de werkzaamheden voor 
het volgende deel. Dat is het deel 
Vuurlijn vanaf het gezondheids-
centrum tot aan de Noorddam-
merweg. Wij verwachten dat de-
ze werkzaamheden op vrijdag 18 
september klaar zijn.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
Tijdens de werkzaamheden wordt 
per fase het wegdeel waar ge-
werkt wordt, helemaal afgesloten 
voor het doorgaande verkeer. Het 

verkeer wordt omgeleid, met uit-
zondering van bestemmingsver-
keer en de nood- en hulpdiensten.

Wij verzoeken iedereen om de 
getroffen verkeersmaatregelen te 
respecteren, zodat er geen onge-
lukken gebeuren.

Uitgebreide informatie via www.
uithoorn.nl/werkinuitvoering 

 GEWIJZIGDE PLANNING VUURLIJN OOST

De straten Geometrielaan en Ka-
zemat zouden vanaf 6 juli tijdelijk 
worden afgesloten vanwege het 
vervangen van rioolputten. De-
ze werkzaamheden verschoven 
naar half augustus. Dit is het ge-
volg van uit uitlopen van de werk-
zaamheden aan de Vuurlijn. De 
werkzaamheden duren maximaal 
een week. Beide straten worden 
tijdens de werkzaamheden afge-
sloten voor autoverkeer. 

 TIJDELIJKE AFSLUITING 
GEOMETRIELAAN EN KAZE-
MAT VERZET NAAR HALF

 AUGUSTUS

De provincie Noord-Holland is be-
zig met de voorbereidingen van 
de aanleg van de hoogwaardige 
openbaarvervoerverbinding tus-
sen Aalsmeer en Schiphol-Zuid 
(HOVASZ). De uitvoering van 
project HOVASZ is 4 juli begon-
nen. Dat betekent dat inwoners 
van Uithoorn overlast kunnen on-
dervinden van de werkzaamhe-
den en het verkeer te maken kan 
krijgen met extra reistijd door om-
leidingen. Uitgebreide informatie 
over dit project leest u op www.
noord-holland.nl of via www.uit-
hoorn.nl/werkinuitvoering. 

 WERKZAAMHEDEN
 KRUISPUNT ZWARTEWEG 

AALSMEER VERZET NAAR 
HALF AUGUSTUS

Voor de aanleg van de Uithoorn-
lijn vinden er verschillende bo-
demonderzoeken en metingen 
plaats. 
Als gevolg hiervan worden de bo-
men en begroeiing op de spoor-
dijk tussen de Randweg en de 
aansluiting op de busbaan gekapt 
en gesnoeid. 

Dit zal in september gebeuren. De 
bomen en begroeiing worden op 
ongeveer vijf tot tien centimeter 
boven de grond gesnoeid en ge-
kapt (maaiveldniveau).

Na het afronden van deze onder-
zoeken is de spoordijk nog onge-
veer een jaar als wandelpad te 
gebruiken. Tot en met de zomer 
van 2021 vinden er geen activitei-
ten of werkzaamhedenplaats, be-
halve op enkele maaiwerkzaam-
heden na.  

Het project Uithoornlijn is in ge-
sprek met de gemeente op wel-
ke manier het verwijderde groen 
in de omgeving gecompenseerd 
kan worden. Meer informatie: uit-
hoornlijn.nl 

 KAP- EN SNOEIWERKZAAMHEDEN SPOORDIJK VOOR
 UITHOORNLIJN



Aanpassingen maatregelen coronavirus
Aanpassingen maatregelen coro-
navirus (afbeelding-schema)
Het kabinet heeft onlangs de 
maatregelen met betrekking tot 
het coronavirus per 1 juli bekend-
gemaakt. Deels gaat het om eer-
der aangekondigde versoepe-

ling, deels om verdergaande ver-
ruiming van de regels. Informa-
tie over de laatste aanpassingen 
vindt u onder andere op de web-
site van de Rijksoverheid: www.
rijksoverheid.nl/corona. Ook is er 
een nieuwe noodverordening van 

kracht. Deze is te lezen op www.
uithoorn.nl/coronavirus.

De maatregelen zijn weergege-
ven in de afbeelding hieronder. 

Blijf op de hoogte van actuele 
ontwikkelingen rondom het coronavirus
•	 Gemeentelijke	informatie	en	noodverordening	Uithoorn	www.uit-

hoorn.nl/coronavirus 
•	 Actuele	informatie	over	het	coronavirus	www.rivm.nl
•	 Actuele	informatie	voor	reizigers	www.lcr.nl.	
•	 Voor	aanvullende	vragen	is	een	landelijk	informatienummer	be-

schikbaar: (0800) 13 51. 
•	 Meer	informatie	over	de	rol	van	de	GGD	Amsterdam	www.ggd.am-

sterdam.nl 
•	 Informatie	over	alle	maatregelen	via	www.rijksoverheid.nl	
•	 U	kunt	u	laten	testen	op	corona,	bel	0800-1202	voor	een	afspraak	

met	de	GGD.

Aanpassing regels voor toekenning sociale 
huurwoningen
De woonruimteverdeling voor so-
ciale huurwoningen in vijftien ge-
meenten en veertien corporaties 
in	de	regio’s	Amstelland-Meerlan-
den, Amsterdam en Zaanstreek-
Waterland gaat veranderen. Tot 
en	met	dinsdag	28	juli	2020	kun-
nen alle inwoners een reactie ge-
ven op het voorstel.

De verandering is nodig om huis-
houdens met een dringende ver-
huiswens, waaronder jongeren, 
meer kans op een woning te ge-
ven. Er wordt een puntensysteem 
geïntroduceerd waarbij naast in-
schrijftijd ook actief zoeken en 
specifieke omstandigheden een 
rol gaan spelen. Kijk op www.so-
cialehuurwoningzoeken.nl voor 
meer informatie. 

U	kunt	uw	zienswijze	sturen	naar	

gemeente@uithoorn.nl of per post 
aan	Gemeente	Uithoorn,	postbus	

Wist je 
dat?

De	gemeente	Uithoorn	ver-
schillende mogelijkheden en 
regelingen heeft om inwoners 
met een krappe beurs te on-
dersteunen? En wist je dat vrij-
wel alle regelingen te vinden 
zijn op de website www.uit-
hoorn.nl/laatgeengeldliggen.
Op deze site staat bijvoorbeeld 
informatie over onze schuld-
hulpverlening. De schuldhulp-
verleners ondersteunen onder 
andere bij het maken van een 
overzicht van uw inkomsten en 
uitgaven, bij het maken van be-
taalafspraken met schuldei-
sers en bij een dreigende situ-

atie, zoals huisuitzetting of af-
sluiting gas, water, licht. Denkt 
u dat de schuldhulpverlening 
kan	helpen?	Maak	dan	een	
afspraak met een van onze 
schuldhulpverleners via het So-
ciaal Loket. Zij zijn te bereiken 
van maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 10.30 uur via 
(0297)	513	111.	Een	e-mail	stu-
ren kan ook: schuldhulpverle-
ning@uithoorn.nl.

Op www.uithoorn.nl/laat-
geengeldliggen staat ook 
informatie over het aan-
vragen van bijzondere 
bijstand, kwijtschelding 
voor gemeente belastin-
gen, hoe je een aanvraag 
kan doen voor een com-
puter voor schoolgaande 
kinderen, de Voedselbank 
en nog veel meer.

8,	1420	AA	Uithoorn.	Graag	onder	
vermelding	van	2020-045962.

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

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

dat	er	geen	gebruik	wordt	gemaakt	van	de	vergunning,	kan	een	‘voorlo-
pige	voorziening’	worden	aangevraagd.	
Voorlopige voorzieningen
U	kunt	naast	het	indienen	van	een	bezwaarschrift	of	beroepsschrift	ook	
een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. 
Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de ver-
gunning.	U	stuurt	uw	verzoek	naar	de	sector	bestuursrecht	van	de	ar-
rondissementsrechtbank	(voorzieningenrechter):	Postbus	75850,	1070	
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet, 
net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u het niet eens 
bent	met	dat	besluit.	Voor	het	insturen	van	een	voorlopige	voorziening	
moet u ook betalen.

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

 TER INZAGE
Vanwege	de	coronacrisis	gelden	andere	maatregelen.	Wilt	u	stukken	die	
ter inzage liggen bekijken, belt u dan eerst met ons Klantcontact Centrum 
voor de mogelijkheden.
•	 Vaststelling	gewijzigd	bestemmingsplan	‘Vuurlijn	15-21’.	Inzage	vanaf	

donderdag	9	juli		2020	tot	en	met	woensdag	19	augustus	2020.	Infor-
matie	bij	mw.	A.	Stevens,	afdeling	wonen	en	werken,	(0297)	513111.

•	 Voorstel	voor	een	nieuwe	woonruimteverdeling	 Een	sociale	huurwo-
ning	zoeken	verandert 	Inspraakperiode	en	ter	inzage	vanaf	dinsdag	2	
juni	tot	en	met	dinsdag	28	juli	2020.	Inlichtingen	bij	mevr.	R.	de	Mulder,	
afdeling	wonen	en	werken	(0297)	513111.

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

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

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

De Kwakel
•		 2020-057405	 aagpad	18c,	het	aanleggen	van	een	steiger	(ontvangen	

22-06-2020);
•	 2020-056858	Vuurlijn	9,	het	aanleggen	van	een	oprit	(ontvangen	18-06-

2020);
•		 2020-057772	 as	achter	de	Achterweg	11,	het	plaatsen	van	silo’s	(ont-

vangen	23-06-2020).
Uithoorn
•	 2020-056501	Boterdijk	34,	het	uitbouwen	van	een	woning.(ontvangen	

18-06-2020);
•	 2020-056511	Boterdijk	34,	het	tijdelijk	gebruik	van	een	schuur	als	wo-

ning	(ontvangen	18-060-2020);
•	 2020-056864	Hugo	de	Grootlaan	8,	het	plaatsen	van	2	dakkapellen	

(ontvangen	19-06-2020);
•	 2020-056866	Brandgans	42,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	voor	zijde	

(ontvangen	21-06-2020);
•	 2020-056492	Brandgans	42,	het	plaatsen	van	een	2e	dakkapel	achter-

zijde	(ontvangen	18-06-2020);
•	 2020-058290	Wiegerbruinlaan	81,	het	opdelen	van	een	bedrijfshal	in	2	

units	(ontvangen	24-06-2020);
•	 2020-060733	 ender	10,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	aan	de	voorzij-

de	van	de	woning	(ontvangen	26-06-2020);
•	 2020-060742	Petrus	Steenkampweg	2,	het	verleggen	van	een	MS		ka-

bel	(ontvangen	30-06-2020).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN

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

(ingetrokken	16-06-2020).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (regulier)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u 
dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
•	 2020-031383,	Ambachtshof	2	t/m	24	(De	 leine	Weelde	veld	C),	het	

bouwen	van	24	smartwoningen,	3	blokjes	van	8	rug	aan	rug	woningen	
(verzonden	02-07-2020).

.
Uithoorn
•	 2020-030505,	Industrieweg	22,	het	bouwen	van	12	garageboxen	(ver-

zonden	24-06-2020);
•	 2020-044121,	Grevelingen	42,	het	bouwen	van	een	schuur	bij	de	Ge-

nieloods	(verzonden	30-06-2020)..



WWW.UITHOORN.NL

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
•	 2020-056161,	Prinses	Christinalaan	thv	nr.	88,	aanvraag	vergunning	in-

gebruikname	gemeentegrond	voor	het	plaatsen	van	een	container	t.b.v.	
het	waterstof	project	van	1	september	2020	t/m	1	maart	2021	(ontvan-
gen	18-06-2020);

•	 2020-057679,	Amstelplein,	aanvraag	tijdelijke	standplaatsvergunning	1	
t/m	31	december	2020	voor	de	verkoop	van	oliebollen	(ontvangen	23-
06-2020).

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen	de	afgifte	van	deze	vergunningen	kunt	u	wel	bezwaar	maken.	Hoe	
u	dat	moet	doen,	leest	u	in	de	colofon	op	deze	pagina.
Uithoorn
•	 2020-055776	Schans	23,	vergunning	ingebruikname	gemeentegrond	

van	17	augustus	t/m	14	september	2020	(verzonden	29-06-2020);
•	 2020-044738,	Schans	108,	exploitatievergunning	horecabedrijf	t/m	juni	

2023	(verzonden	25-06-2020);
•	 2020-047723,	Schans	108,	drank-	en	horecavergunning	(verzonden	

25-06-2020).

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
TIJDELIJKE AANPASSING BELEIDSREGELS VOOR BIJZONDERE 
BIJSTAND 
Het	college	van	B	&	W	heeft	op	27	juni	2020	besloten	tot	tijdelijke	aan-
passing	van	de	Beleidsregels	bijzondere	bijstand	2012.	Er	is	een	tijdelijke	
noodregeling	voor	de	toekenning	van	woonkostentoeslag	ingevoerd,	die	
direct	ingaat	en	geldt	tot	31	december	2020.	Indien	nodig	kan	de	noodre-
geling	met	maximaal	twee	keer	een	half	jaar	verlengd	worden.	Het	colle-
ge	heeft	de	wethouder	Sociale	Zaken	gemandateerd	hierover	te	besluiten.	

NADERE REGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING UITHOORN 
2020
De	gemeenteraad	heeft	de	nieuwe	verordening	maatschappelijke	onder-
steuning	vastgesteld.	In	de	verordening	is	de	bevoegdheid	voor	het	colle-
ge	opgenomen	om	nadere	regels	te	stellen.	De	nadere	regels	bieden	een	
uitwerking	van	specifieke	bepalingen	in	de	Verordening	maatschappelijke	

hoorn.	De	openingstijden	zijn	te	vinden	op	onze	website	www.uithoorn.nl.	
LET	OP:	Wilt	u	de	stukken	inzien	en	zijn	de	corona	maatregelen	nog	van	
kracht?	Maak	dan	van	te	voren	een	afspraak	via	het	klantcontactcentrum	
van	de	gemeente	Uithoorn,	telefoonnummer	is	(0297)	513	111.
Beroep
Gedurende	de	termijn	van	terinzagelegging	kan	tegen	het	besluit	van	de	
gemeenteraad	beroep	worden	ingesteld	door	degenen	die	zich	tijdig	met	
zienswijze	tot	de	gemeenteraad	hebben	gewend,	belanghebbenden	die	
aantonen	dat	zij	redelijkerwijs	niet	in	staat	zijn	geweest	zich	tot	de	gemeen-
teraad te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de ge-
meenteraad	heeft	aangebracht	in	het	vastgestelde	plan	ten	opzichte	van	
het	ontwerp.
Beroep	moet	schriftelijk	worden	ingesteld	bij	de	Afdeling	bestuursrecht-
spraak	van	de	Raad	van	State,	postbus	20019,	2500	EA	‘s-Gravenhage.	
Zij	die	beroep	instellen	kunnen	tevens	een	verzoek	doen	tot	het	treffen	van	
een	voorlopige	voorziening.	Dit	verzoek	moet	worden	gericht	aan	de	Voor-
zitter	van	de	Afdeling	bestuursrechtspraak	van	de	Raad	van	State.

Verdere procedure
Het	besluit	tot	vaststelling	van	het	bestemmingsplan	van	de	gemeenteraad	
treedt	in	werking	met	ingang	van	de	dag	na	die	waarop	de	beroepstermijn	
afloopt,	tenzij	binnen	de	beroepstermijn	een	verzoek	tot	het	treffen	van	een	
voorlopige	voorziening	is	ingediend.	Is	een	verzoek	tot	het	treffen	van	een	
voorlopige	voorziening	ingediend	dan	treedt	het	besluit	van	de	gemeente-
raad	niet	in	werking	voordat	op	dat	verzoek	is	beslist.

Uithoorn,	8	juli	2020

VERLENGEN CAMERATOEZICHT ZIJDELVELD TER HOOGTE VAN 
NR 31
De	burgemeester	heeft	op	4	juni	jl.	besloten	het	cameratoezicht	op	het	Zij-
delveld	te	verlengen	voor	de	duur	van	drie	maanden.	Dit	is	bekend	gemaakt	
aan	de	direct	belanghebbenden.

Het	aanwijzingsbesluit	heeft	betrekking	op	verlengen	van	het	cameratoe-
zicht	ter	hoogte	van	huisnummer	31	op	Zijdelveld	in	Uithoorn.	De	camera	
wordt	geplaatst	ter	bescherming	van	de	openbare	orde	en	veiligheid	en	zal	
voor	de	duur	van	3	maanden	blijven	staan.	De	verlenging	van	het	camera-
toezicht	is	ingegaan	per	5	juni	2020.	

ondersteuning	Uithoorn	2020/1.
Het	college	heeft	op	29	juni	2020	de	nadere	regels	maatschappelijke	on-
dersteuning	Uithoorn	2020	vastgesteld	en	de	nadere	regels	maatschap-
pelijke	ondersteuning	Uithoorn	2017	ingetrokken.	De	nadere	regels	treden	
op	1-7-2020	in	werking.

VASTSTELLING GEWIJZIGD BESTEMMINGSPLAN ‘VUURLIJN 15-21’
Burgemeester	en	wethouders	maken	op	grond	van	artikel	3.8	Wet	ruim-
telijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn verga-
dering	van	25	juni	2020	het	bestemmingsplan	‘Vuurlijn	15-21’	als	vervat	
in	planidentificatiecode	NL.IMRO.0451.BPVuurlijn15en21-VG01gewijzigd	
heeft vastgesteld.

Toelichting bestemmingsplan
De	aanleiding	voor	het	opstellen	van	het	bestemmingsplan	Vuurlijn	15-21	
is	de	ruimte	voor	ruimte	overeenkomst	die	op	24	juli	2019	is	gesloten	voor	
het	perceel	Vuurlijn	15-21.	Daarin	is	voor	de	gemeente	als	verplichting	op-
genomen	om	een	bestemmingsplan	in	procedure	te	brengen	waarmee	de	
geldende	bestemmingen	worden	aangepast	aan	de	nieuwe	situatie	op	het	
perceel.	Dit	betekent	dat	na	sloop	van	de	overtollige	bebouwing	twee	ruim-
te	voor	ruimte	woningen	en	een	accommodatie	voor	recreatief	nachtverblijf	
worden	gerealiseerd,	de	bestaande	bedrijfswoning	aan	de	Vuurlijn	21	naar	
een	burgerwoning	wordt	omgezet	en	de	bestaande	schuur	aan	de	Vuurlijn	
21	wordt	omgezet	naar	een	accommodatie	voor	recreatief	nachtverblijf.	Het	
bestemmingsplan	Vuurlijn	15-21	maakt	de	hierboven	genoemde	ontwikke-
lingen	juridisch-planologisch	mogelijk.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
Het	bestemmingsplan	is	gewijzigd	vastgesteld.	De	wijziging	van	het	be-
stemmingsplan	heeft	betrekking	op	een	ambtelijke	wijziging.	De	ambtelij-
ke	wijziging	betreft	aanpassingen	in	de	toelichting	in	de	paragrafen	over	
het	provinciaal	beleid.	Voor	een	overzicht	van	de	ambtelijke	wijziging	wordt	
verwezen	naar	de	Nota	ambtelijke	wijziging	bij	ontwerpbestemmingsplan	
Vuurlijn	15	–	21.	Deze	nota	is	bijgevoegd	in	het	bestemmingsplan.

Ter inzage
Het	bestemmingsplan	en	het	raadsbesluit	liggen	met	ingang	van	9	juli	2020	
gedurende	zes	weken	ter	inzage.	Deze	stukken	zijn	digitaal	te	raadplegen	
op	www.ruimtelijkeplannen.nl	en	zijn	daarnaast	gedurende	de	openingstij-
den	in	te	zien	in	de	hal	van	het	gemeentehuis,	Laan	van	Meerwijk	16	te	Uit-

Br n en certifi caat Ge nde antine 
ffi cieel in nt an st en men

Uithoorn – Uithoornse Roei- en 
Kanovereniging Michiel de Ruy-
ter heeft op donderdag 4 juli j.l. 
het bronzen certifi caat voor de 
Gezondere Kantine offi  cieel in 
ontvangst mogen nemen! Mi-
chiel de Ruyter is erg trots op het 

behalen van dit certifi caat.
Er was een klein gezelschap van 
genodigden aanwezig om de of-
fi ciële uitreiking bij te wonen. 
Adri Tijdeman had de eer om het 
certifi caat namens de barcom-
missie in ontvangst te mogen ne-

men. Het certifi caat heeft na de 
uitreiking een mooi plekje achter 
de bar gekregen.
De sportvereniging had dit spe-
ciale moment graag met haar le-
den gevierd. De oorspronkelijke 
planning was om de uitreiking tij-
dens de Algemene Leden Verga-
dering te laten plaatsen. Helaas, 
het coronavirus gooide hierbij 
roet in het eten.
De barcommissie van URKV Mi-
chiel de Ruyter heeft het certifi -
caat al sinds 1 januari 2020 offi  -
cieel verdient door aan de richt-
lijnen die door het Voedingscen-
trum zijn opgesteld te voldoen. Er 
zijn aanpassingen gemaakt in het 
assortiment. Zo zijn er tosti met 
wit én bruinbrood verkrijgbaar, is 
het nu extra duidelijk dat er altijd 
gratis water kan worden getapt 
en zijn er gezondere tussendoor-
tjes verkrijgbaar. Ook de prijslijst 
heeft een transformatie onder-
gaan; alle gezondere keuzes zijn 
aangemerkt met een groene smi-
ley en de minder gezonde opties 
met een rode smiley.

et et neemt afscheid 
an directe r etra

Uithoorn - Afgelopen donderdag 
2 juli nam het Duet afscheid van 
Petra Goesten als IKC directeur. 
Petra is 11 jaar geleden directeur 
geworden van basisschool de Re-
genboog. Zij heeft de samenwer-
king gezocht met de opvang So-
lidoe. Vanuit deze samenwerking 
is en de enorme inzet van Petra er 
een prachtig IKC ontstaan waar 
onderwijs en opvang nauw met 
elkaar samenwerken. Na 11 jaar 
is Petra toe aan een nieuwe uit-
daging. Zij zet haar carrière voort 
binnen de stichting Wijzer aan de 
Amstel als bovenschoolse coördi-
nator. 
Afgelopen donderdag 2 juli stond 
Petra de hele dag in de belang-

stelling. Bij binnenkomst was er 
voor haar een programma ge-
maakt waarbij ze gedurende de 
dag in de klassen en op de groe-
pen van de kinderopvang langs 
ging zodat de kinderen haar ge-
dag konden zeggen. Sommige 
kinderen hadden een liedje in-
gestudeerd, andere kinderen 
hadden mooie kunstwerken ge-
maakt, allemaal deden ze iets op 
hun eigen manier. 
In de avond namen de colle-
ga’s afscheid van Petra. Er was 
een fi lmpje gemaakt met mooie 
speeches en foto’s van de afgelo-
pen jaren. Na gezellig met elkaar 
te hebben gegeten nog een bin-
go met een borrel. Een mooie af-

ridisch reek r 
ith rn eer an start

Uithoorn - Heeft u juridische hulp 
nodig? U bent weer van harte 
welkom op het Juridisch Spreek-
uur in Uithoorn. Hier kunt u gra-
tis en vrijblijvend terecht met vra-
gen over bijvoorbeeld contrac-
ten, scheiden, werk, ontslag, be-
windvoering, familiekwesties en 
wet- en regelgeving. Een roule-
rende poule van advocaten geeft 
advies, kijkt of u een zaak heeft of 
verwijst u naar een expert die u 
kan helpen.

Er worden geen gegevens vast-
gelegd; uw privacy is dus gewaar-
borgd. Het Juridisch Spreekuur is 
op de oneven weken* op woens-
dag van 9:00 tot 9.45 uur. U kunt 
zichzelf aanmelden tot 9:30 uur. 
Locatie: Uithoorn voor Elkaar, Ge-
zondheidscentrum De Waterli-
nie, Koningin Maximalaan 30j in 
Uithoorn. Er zijn geen kosten aan 
verbonden. Inloop is vanwege de 
coronacrisis nog niet mogelijk: 
we vragen u een afspraak te ma-

sluiting van mooie jaren van sa-
menwerking. Nu voor Petra op 
naar een volgende stap. Het Du-
et zal haar missen!

ken via:  06-30352962 
* De data voor 2020 zijn: 15 en 29 
juli, 12 en 26 augustus, 9 en 23 
september, 7 en 21 oktober,  4 en 
18 november en 2, 16  en 30 de-
cember.

e en lint es in emeente ith rn 
alsn  it ereikt
Uithoorn – De negen personen 
uit Uithoorn en De Kwakel die tij-
dens de lintjesregen op 24 april 
Koninklijk werden onderschei-
den, hebben  vorige week als-
nog hun lintje overhandigd ge-
kregen van burgemeester Pieter 
Heiliegers. Door het coronavirus 
konden zij op de dag van de lint-
jesregen hun welverdiende lintje 
niet ontvangen. In plaats daarvan 
belde de burgemeester met de 
gedecoreerden om het heuge-
lijke nieuws over te brengen. Nu 
er weer wat meer ruimte is voor 
een persoonlijke ontmoeting be-
sloot de burgemeester om bij ie-
dereen langs te gaan om het lint-
je alsnog te overhandigen. Op 24 
april hoorden negen inwoners 
van de gemeente Uithoorn dat ze 
zijn benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau: Tom van Me-
ijgaarden, Ellen Boeringa, Wim 
van Scheppingen, Frans Veen, 
Emmy Röling-van Vliet, Ria van 
Geem-Wortel, Marijke Versteeg-
Hulscher, Ineke Hond-Ran en Pe-
tra  Lips-Versluis. 

Tom van Meijgaarden
Tom van Meijgaarden heeft een 
lintje verdiend omdat hij zich al 
jaren inzet als vrijwilliger voor de 
R.K. Parochie Emmaüs Uithoorn, 
Amnesty International, Wmo-
raad van de gemeente Uithoorn, 
stichting Urgente Noden, Tym-
paan-De Baat en stichting Voed-
selbank Uithoorn-De Kwakel.
Ellen Boeringa
Ellen Boeringa krijgt de Koninklij-
ke onderscheiding omdat zij zich 
al geruime tijd inzet voor Roei- en 
Kanovereniging Michiel de Ruy-
ter. Maar ook zet zij zich met ziel 
en zaligheid in voor stichting Vrij-

willigerszorg Thuis Sterven Vecht 
& Venen en voor De Zonnebloem 
en Het Rode Kruis. 
Wim van Scheppingen
Lang geleden startte Wim van 
Scheppingen zijn vrijwilligers-
werk voor de Dragersvereniging 
St. Godefridus en al ruim twintig 
jaar zet hij zich in voor de Kwakel-
se Ondernemersvereniging stich-
ting Promotie Uithoorn-De Kwa-
kel. Voor zijn jarenlange inzet 
als vrijwilliger heeft hij het lint-
je meer dan verdiend. Hij kreeg 
van burgemeester Heiliegers op 
verzoek al eerder het lintje over-
handigd.
Frans Veen
Frans Veen is onderscheiden met 
een lintje vanwege zijn vrijwilli-
gerswerk bij Muziekvereniging 
Tavenu de Kwakel. Daarnaast is 
hij ook nauw betrokken bij de af-
deling Uithoorn/De Kwakel van 
het Rode Kruis en stichting 100% 
Judith. 
Emmy Röling-van Vliet
Een lintje is er ook voor Emmy 
Röling-van Vliet. Zij zet zich al ja-
ren in voor de Kwakelse samenle-
ving door te helpen bij het zang-
koor The Bridges, het Feestcomi-
té, het dorpshuis en buurtkamer 
De Quakel en mee te gaan met 
bedevaarttochten van bisdom 
Haarlem-Amsterdam. 
Ria van Geem-Wortel
Ook Ria van Geem-Wortel is on-
derscheiden. Al jarenlang zet zij 
zich in voor de Koninklijke Ne-
derlandse Vereniging EHBO, Rick 
FM en stichting AED Uithoorn. 
Zij kreeg het lintje al donderdag 
2 juli uitgereikt door burgemees-
ter Heiliegers.
Marijke Versteeg-Hulscher
Marijke Versteeg-Hulscher heeft 

het lintje verdiend vanwege het 
feit dat zij sinds 1991 al betrok-
ken is bij ontwikkelingssamen-
werking via de Holy Rosary Sis-
ters en later de heer Meja in Zam-
bia. Zij is hier wekelijks mee bezig.  
Ineke Hond-Ran
Ineke Hond-Ran is Koninklijk on-
derscheiden wegens haar jaren-
lange inzet  voor stichting KWF 
Kankerbestrijding, Zwem- en Po-
lovereniging De Amstel en de Ko-
ninklijke Nederlandse Vereniging 
EHBO en LOTUS . 
Petra Lips-Versluis
Petra Lips-Versluis heeft een lint-
je verdiend omdat zij zich al ja-
ren inzet als vrijwilliger voor Bil-
jartvereniging De Plas. Ook is zij 
districts- en gewestarbiter en cur-
susleider voor arbiters. 
De gedecoreerden waren blij dat 
zij nu toch de versierselen heb-
ben ontvangen die horen bij het 
Lid in de Orde van Oranje-Nas-
sau. Burgemeester Heiliegers sluit 
zich hier bij aan. ,,Deze inwoners 
zetten zich met ziel en zaligheid 
in voor de medemens. Zonder de-
ze bijzondere groep ziet onze sa-
menleving er heel anders uit. Het 
is spijtig dat we het niet op de tra-
ditionele manier konden vieren. 
Langs deze weg hopen we toch 
recht te doen aan hun tomeloze 
inzet.”

Lintjesregen 2021
Voor de Koninklijke onderschei-
dingen van volgend jaar is het 
nog mogelijk om tot 15 juli ie-
mand voor te dragen. Kijk voor 
meer informatie op de website 
www.uithoorn.nl of mail met be-
stuurssecretariaat@uithoorn.nl. 
Bellen kan ook: (0297) 513 108. 
(foto’s Patrick Hesse)





10 8 juli 2020 NIEUWS UIT DE RONDE VENEN

16 juli 2020 draaien Radiomakers muziek op markt in 
Mijdrecht
Gezelligheid Mijdrechtse markt met 
radiomakers RTV Ronde Venen
Mijdrecht - Op donderdag 16 juli 
zal onze lokale omroep RTV Ron-
de Venen op de altijd al gezellige 
marktdag op het Raadhuisplein 
in Mijdrecht zorgen voor gezelli-
ge muzikale omlijsting. 
Elke donderdag is het een gezelli-
ge boel op de markt in Mijdrecht 
en  staan de marktlieden klaar 
met hun mooie en verse produc-
ten. 
De markt is ruim opgezet en er is 
voor ieder wat wils! En de prijzen 
zijn natuurlijk aantrekkelijk voor 
elke portemonnee. Je kunt hier 
van 11:00 uur tot 17:00 uur te-
recht voor de dagelijkse en weke-
lijkse boodschappen. Heerlijk op 
de markt snuffelen naar mooie en 

heerlijke producten en een gezel-
lig praatje maken met de mark-
kooplieden is een feestje op zich 
en in deze coronatijd voor veel 
mensen zelfs een wekelijks ui-
tje. De samenwerking tussen de 
markt en de lokale ondernemers 
in het centrum van Mijdrecht is 
ook goed. Dus onder het motto 
van Koop Lokaal is een bezoekje 
aan de markt en het winkelcen-
trum in Mijdrecht ook nog eens 
een goede daad. 

RTV Ronde venen Radio 
Toen de  Stichting Markt 
Mijdrecht de lokale omroep RTV 
Ronde Venen vroeg of zij niet 
voor een beetje gezellige mu-

Prijsuitreiking IJsclub 
Nooit Gedacht
Wilnis - Nadat half maart een ab-
rupt einde aan het schaatssei-
zoen kwam vanwege de Corona-
crisis, heeft IJsclub Nooit Gedacht 
inmiddels alweer de trainingen 
opgepakt.
Vanaf begin mei kon er weer ge-
traind worden door de jeugd. In 
eerste instantie op het veld ach-
ter de Phoenix hal en op de skee-
lerbaan in Baambrugge. Enke-
le weken later werden de fiets-
trainingen voor de jeugd daar-
aan toegevoegd. Ook de volwas-
senen konden enkele weken la-
ter starten met de veldtraining 
en vanaf 1 juli zal er ook weer ge-
fietst worden.
Door het plotselinge einde van 
het schaatsseizoen was er ook 
geen afscheidsavond. Normaliter 
wordt op deze avond ook de prij-
zen van het clubkampioenschap 
uitgereikt. Om niet nog langer te 
wachten, is ervoor gekozen om 
deze prijsuitreiking in de open-
lucht te doen direct na de trai-
ning. Afgelopen donderdag wer-
den dan ook de diverse clubkam-
pioenen in het zonnetje gezet.
Het podium was voor deze gele-
genheid op een Corona veilige 
afstand van 1,5 meter gezet en 
dat gaf ook wel een mooi beeld 
op het grote veld. Naast de kam-
pioenen in de diverse categorie-

en (pupillen, junioren, senioren 
en masters) waren er ook prijzen 
voor de algemeen clubkampioe-
nen bij de heren (Ivar Immerzeel) 
en de dames (Romy de Jong). Tot 
slot was er nog een beker voor de 
winnaar van het PR-klassement. 
Deze werd gewonnen door Stijn 
Verkade, die de meeste persoon-
lijke wist te rijden, in totaal 27 
stuks. Op bijgaande foto de win-
naar van het PR klassement Stijn 
Verkade.

ziek konden zorgen hoefde de ra-
diomakers dan ook niet lang na 
te denken en begon men al ge-
lijk het een en ander te organi-
seren. Op  donderdag 16 juli zal 
er dan ook tussen de marktkra-
men ook een speciale RTV radio-
marktkraam staan met achter de 
draaitafel Radio-DJ Edwin Blom. 
Dus nu kan men de DJ die el-
ke zaterdag samen met Ton van 
der Bruggen het radioprogram-
ma Weekendronde Venen maakt 
ook in levende lijve kunnen aan-
schouwen. Hij zal gezellige mu-
ziek draaien die op de markt te 
horen zal zijn en op de lokale ra-
diozender van RTV Ronde Venen 
zal worden uitgezonden. 

Gezelligheid kent geen tijd! 
De bezoeker van de markt kan 
natuurlijk ook een verzoeknum-
mer aanvragen. 
Daarnaast zullen de speciale re-
porters Francis Hendrick en Eli-
sabetta Santangelo van RTV Ron-
de Venen over de markt lopen en 
de stemming peilen onder de be-
zoekers en een gezellige praatje 
maken. 
En wie weet kunnen zij u wel 
overhalen om als vrijwilliger bin-
nenkort ook een radioprogram-
ma te gaan maken en/of te gaan 
meewerken aan een lokaal tv-
programma. 
Dus als u altijd al wat heeft wil-
len doen bij radio en/of tv en mee 
wil gaan doen bij de leukste loka-
le omroep van De Ronde Venen 
en omgeving is een bezoekje aan 
de markt op 16 juli ook zeker de 
moeite waard. Dus voor een leu-
ke dag moet je 16 juli gewoon in 
Mijdrecht zijn! Gezelligheid kent 
geen tijd! En vergeet niet …. op 
de markt is uw euro heel veel ge-
zelligheid waard!

Kaderbrief voor begroting 2021 schoorvoetend aangenomen

RVB: “Gemeente heeft financiële 
zelfmoord gepleegd
Regio - De Ronde Venen – Woens-
dag en donderdagavond heeft de 
Rondeveense gemeenteraad de 
laatste raadsvergadering voor de 
zomerstop afgewerkt. 
Er stonden heel wat agendapun-
ten op, maar de meeste waren/
zijn wel belangrijk voor het be-
leid van de gemeente, maar niet 
echt interessant voor de inwo-
ners, tenminste niet om dit uitge-
breid terug te lezen in de krant. 
Wel belangrijk is de zogeheten 
kadernota, een boekwerk waarin 
het college aangeeft wat er kan/
moet gebeuren in 2021 en hoe 
de gemeente er financieel voor 
staat. En dat laatste ziet er niet al 
te rooskleurig uit, als je de diverse 
raadsfractie hoort. 
Vooral de fractie van Ronde Ve-
nen Belang, liet via Maarten van 
der Greft duidelijk horen dat vol-
gens hen de coalitie het niet best 
doet: 

Maarten: “De Ronde Venen heeft 
financiële gemeentelijke zelf-
moord gepleegd. De afgelopen 
twee jaar hebben de coalitiepar-
tijen in gezamenlijk overleg hun 

verkiezingsprogramma’s afge-
vinkt. Het CDA heeft ten behoeve 
van een klein aantal gebruikers 
een elektrische veerpont gekre-
gen, de recreatieve voorzienin-
gen in Marickenland en de door-
vaart de Heul. De VVD een duur 
parkeerterrein aan de Rondweg 
en het Sporthuis in Abcoude. D66 
mag een afvaldictatuur invoeren 
en leidt alle voorstellen m.b.t. de 
klimaatwaanzin. 
De coalitie zegt dan: wij van het 
CDA kunnen voor wezen, de VVD 
is blij met het voorstel, D66 sluit 
zich hierbij aan.

Staan er slecht voor
Dat wij er nu financieel zo slecht 
voor staan komt doordat de men-
sen tegen wie wij, als Ronde Ve-
nen Belang, als oppositie het bij 
de besluitvorming moeten op-
nemen, getraind en geselecteerd 
zijn op hun immuniteit voor te-
genargumenten. Sterker nog, “ik 
ga verder met mijn verhaal” is 
een veelgehoorde reactie zonder 
te reageren op vragen of opmer-
kingen van de oppositie. Er wordt 
een rookgordijn opgetrokken, 

om te doen alsof er argumenten 
zijn uitgewisseld. Want wij van de 
coalitie weten het altijd beter, en 
wij zijn met meer. 

Anderhalf miljoen tekort
Ronde Venen Belang heeft tijdens 
de begrotingsbehandeling vo-
rig jaar een voorstel gedaan om 
de budgetten voor de Jeugdzorg 
te vergroten. Dit was volgens de 
wethouder financiën van de VVD 
niet nodig en dus ging dit in co-
alitieverband niet door, het voor-
stel werd weggestemd. 
Alles was onder controle, totdat 
men ineens begin dit jaar 1,5 mil-
joen euro tekortkwam. Zomaar 
een voorbeeld van een punt waar 
Ronde Venen Belang gelijk heeft 
gekregen, zoals ook het raads-
voorstel m.b.t. de ontsluiting van 
de Veenman, stukgelopen bij de 
rechter. Hoe zal het, het Sporthuis 
in Abcoude vergaan? De coalitie 
is twee jaar onderweg en de blik 
is alleen naar binnen, naar de co-
alitie gekeerd. 

Carte blanche 
Normaal gesproken komt het col-

lege met een Kadernota ter voor-
bereiding op de begroting. Is dit 
een Kadernota? In een Kadernota 
sla je de piketpaaltjes, hier krijgen 
we de piketpaaltjes alleen gele-
verd, maar niet geslagen. Daar-
voor is een Kadernota. Is dit een 
Kadernota? Nee, het is een zoge-
naamde Kaderbrief. 
Wat Ronde Venen Belang be-
treft zijn een aantal uitgangspun-
ten veel te algemeen. Er worden 
geen concrete bedragen, percen-
tages of zelfs maar indicaties be-
noemd m.b.t. Door in te stemmen 
met de uitgangspunten geef je 
als gemeenteraad in feite carte 
blanche. 
Dit is geen Kadernota, maar een 
Kaderbrief, en de verzenders van 
die brief vragen alleen maar de 
bevestiging van ontvangst. Dit 
is de reden geweest dat wij een 
amendement hebben opgesteld. 
Wij willen de uitgangspunten ter 
kennisgeving aannemen, maar 
hier niet mee instemmen, wij be-
vestigen slechts de ontvangst 
van deze brief; we hebben deze 
gelezen! Tot slot wil Ronde Venen 
Belang de coalitiepartijen uitda-

Nieuw natuurgebied bij 
Wilnis: Marickenland 
Wilnis  - Wilnis krijgt er een nieuw 
natuurgebied bij onder de naam 
‘Marickenland’. Dit rietland-na-
tuurgebied vergroot de biodi-
versiteit. Het draagt  bij aan een 
klimaatbestendige woonomge-
ving, recreatie, het tegengaan 
van bodemdaling en het biedt 
innovatiekansen aan boeren. De 
provincie Utrecht, Staatsbosbe-
heer, gemeente De Ronde Ve-
nen en waterschap Amstel, Gooi 
en Vecht tekende afgelopen don-
derdag de samenwerkingsover-
eenkomst en gaan samen aan de 
slag voor Marickenland. Door de 
aanleg van rietlandnatuur krijgt 
het veen in het gebied geen 
kans om te oxideren en dat voor-
komt CO2-uitstoot. De provincie 
Utrecht zorgt met dit natuurge-
bied voor een verbinding met an-

dere natuurgebieden zoals Bots-
hol en Nieuwkoopse Plassen. Het 
is daarmee een aanvulling op het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN). 
Dat netwerk moet natuurgebie-
den onderling beter met elkaar 
verbinden en met de omringen-
de agrarische gebieden.

In het project werken de vier par-
tijen nauw samen. Gedeputeerde 
Hanke Bruins Slot: “Het is belang-
rijk om de provincie toekomstbe-
stendig te maken. De aanleg van 
nieuwe hoogwaardige natuur 
speelt daar een belangrijke rol bij. 
Het levert een gezonde woon-
omgeving op voor onze inwo-
ners en zorgt voor nieuwe recre-
atiemogelijkheden. Samen met 
de partners zorgen we voor een 
provincie waar het ook in de toe-

komst prettig wonen, werken en 
leven is. “
Wethouder Kroon vult aan dat 
het fijn is dat naar zoveel jaren er 
weer een stap gezet wordt. “Als 
kind speelde ik op het spoor met 
de buurjongens, omdat het toen 
nog kon. 
Bijna 30 jaar later wordt er invul-
ling gegeven aan de recreatieve 
mogelijkheden van het gebied. 
Er wordt al gewerkt aan de ont-
wikkeling van een natuurspeel-
plaats, die in samenwerking met 
de omgeving is ontworpen. Deze 
wordt echt geweldig! 
Daarnaast worden er diverse 
wandelpaden aangelegd en vo-
geluitkijktoren neergezet. Kort-
om echt een aanwinst voor onze 
gemeente”, aldus Kroon.
Waterschap Amstel, Gooi en 

gen om na de zomer met iets an-
ders te komen dan: 

De coalitie zegt dan: wij van het 
CDA kennen voor wezen, de VVD 
is blij met het voorstel, D66 sluit 
zich hierbij aan.

Je bent volksvertegenwoordiger 
om het college te controleren,        
niet om alleen met de partij mee 
te stemmen en je verder nooit in 
een debat te laten horen! Laten 
we op inhoud en met argumen-
ten met elkaar in debat  gaan. 
Om na de zomer eens te zeggen, 
wanneer daartoe zonder meer 
aanleiding is: “daar heeft Ronde 
Venen Belang, daar de heeft de 
oppositie, wel een punt”. Zodat 
Ronde Venen Belang straks bij de 
behandeling van de begroting in 
het najaar kan zeggen: goed dat 
de begroting raadsbreed is aan-
genomen”, aldus van der Greft. 

Er moet iets gebeuren
De fractie van de PvdA/GL be-
greep ook dat er wel iets moet 
veranderen: Kroon: “Het is duide-
lijk dat er iets moet gaan gebeu-
ren om de begroting voor 2021 
sluitend te krijgen. Wij vinden dat 
er goed moet worden gekeken 
naar o.a. de inkomsten. Ons be-
lasting niveau ligt ver beneden 
het landelijk gemiddelde en als 
het dan nodig is om de belasting 
te verhogen, dan moet dat. We 
willen onze inwoners niet op kos-
ten jagen, maar wat moet, moet. 
Ons inziens moet het Rijk over de 

brug komen”, aldus Kroon

Heel aardig
Fractievoorzitter Jan Rouwen-
horst van het CDA vond het be-
toog van Ronde Venen Belang 
verrassend: “Ik wil uitdrukkelijk 
zeggen dat de bewoordingen 
van Maarten van der Greft altijd 
heel aardig zijn en verrassend. 
Ook deze keer weer en daar ge-
niet ik echt wel van. Ik wil hem 
echter graag een taart diagram 
overhandigen en dat betreft het 
volgende. Er zijn deze raadspe-
riode 221 raadsstemmingen ge-
weest (vanaf dat dit college er zit) 
van die 221, heeft RVB met meer 
dan 80% ingestemd. Dus in dat 
opzicht moet dat beeld wel even 
worden rechtgezet”, aldus Rou-
wenhorst.

Grote uitdagingen
Ook de VVD zag grote financiële 
uitdagingen. Dat we veel te kort 
hadden is echter niets nieuws, 
dat wisten we vorig jaar mei al. 
Aan ons allen de opdracht om 
koers te houden en de juiste din-
gen te doen voor onze inwoners 
en onze ondernemers. We hopen 
oprecht dat het voltallige colle-
ge en de voltallige raad met el-
kaar gaan optrekken. Er is geen 
tijd meer te verliezen”. Ook de 
overige fracties begrepen dat er 
werk aan de winkel was: “Hopelijk 
wordt de begroting heel transpa-
rant en lukt het om hem sluitend 
te krijgen”. Wordt in september 
vervolgd.

Vecht legt waterberging aan in 
het gebied dat ervoor zal zor-
gen dat de omliggende woonwij-
ken beter bestand zijn tegen he-
vige regenbuien. Gemeente De 
Ronde Venen creëert met dit ge-
bied extra recreatiemogelijkhe-
den voor de inwoners van voor-
al Vinkeveen en Wilnis. Staatsbos-
beheer, die al een deel van dit ge-
bied in eigendom heeft, gaat de 
nieuwe natuur beheren en koopt 
daartoe 120 hectare natuur van 
de provincie aan.
 
Aan de slag
De beoogde natuurontwikkeling 
in het gebied wordt nu door al-
le partijen omgezet in concre-
te plannen. De inrichting van 
het gebied start waarschijn-
lijk in 2021. Vooruitlopend hier-
op is al een eerste proefveld van 
6 hectare met lisdodde aange-
legd, om ervaring op te doen met 
de teelt van deze plant in dit na-
tuurgebied. Deze plant, de zo-
genaamde ‘rietsigaar’, helpt met 
het zuiveren van de bodem en 
het water. Dit vormt een mogelijk 
nieuw verdienmodel voor boeren 

in het veenweidegebied.
 
Samenwerking  
Alle plannen worden in gezamen-
lijkheid opgesteld door de ge-
noemde samenwerkingspart-
ners. De verschillende partners 
hebben op 2 juli 2020 een samen-
werkingsovereenkomst onderte-

kend om de plannen officieel te 
bekrachtigen.  Verder zijn onder 
andere het collectief Rijn Vecht 
en Venen, LTO, de Agrarische Na-
tuurvereniging ‘De Venen’, na-
tuur- en milieuvereniging ‘De 
Groene Venen’, het Dorpscomité 
Vinkeveen en omwonenden bij 
de planvorming betrokken.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.





Een zeer geslaagde 
diploma uitreiking van 

het Alkwin Kollege
Regio - Waar normaal de di-
ploma uitreiking in de aula van 
het Alkwin Kollege plaatsvindt, 
moesten er dit jaar andere plan-
nen worden gemaakt voor de-
ze speciale gelegenheid. Coro-
na proof maar niet minder spe-
ciaal dan normaal. De ouderlaag, 
o.l.v. afdelingsleiders  Annemarie 
Bronneman-van Overveld en Na-
dia Miroux , is met deze opdracht 
aan de gang gegaan en bedacht 
een mooi alternatief; de ‘drive in 
diploma uitreiking’. Een goede 
locatie werd gevonden; de ou-
de busremise van Connexxion in 
Uithoorn, groot genoeg om met 
drie mentorgroepen tegelijk een 
corona proof ‘drive in diploma 
uitreiking’ te houden. 
De UBA, Uithoornse Bouw-en 
Aannemingsmaatschappij, was 
zo vriendelijk dit  geschikte ter-
rein gratis ter beschikking te stel-
len en de plannen konden wor-
den uitgewerkt. 
Verspreid over het terrein kwa-
men drie prachtig versierde par-
tytenten te staan waar de ge-
slaagden uiteindelijk op maan-
dag 29 juni (HAVO) en dinsdag 
30 juni  (VWO) hun diploma heb-
ben getekend. De genodigden 
stonden er met de auto in een 
halve cirkel voor en konden tij-
dens de hele ceremonie voor de 
auto staan om alles goed te kun-
nen volgen. Dit alles natuurlijk 
met de voorgeschreven 1,5 me-
ter afstand.

Champagne
Alle benodigdheden voor een 
mooie diploma uitreiking wa-
ren aanwezig, al liet het weer het 
vooral op dinsdag een beetje af-
weten. Dat kon de pret niet druk-
ken en zoals één van de mento-
ren zei: ‘Ik trek mijn leerlingen ge-
woon op het droge’. Met de (al-
coholvrije) champagne toast, de 
toespraak van afscheidnemend 
rector Rob Dijkstra, het mento-
renlied, de mooie toespraken dit 
jaar van de mentoren zelf, het 
uitdelen van het jaarboek én na-
tuurlijk de hoedjes foto werd het 
een groot succes! 
Burgemeester Pieter Heiliegers 
wilde deze speciale gebeurtenis 
natuurlijk graag met eigen ogen 
zien en is  beide dagen even aan-
wezig geweest, zelfs met zijn 
ambtsketen om. Er is hard ge-
werkt door de ouderlaag, de af-
delingsleiders en de conciërges 
van het Alkwin Kollege om dit al-
les voor elkaar te krijgen. Mede 
door al deze mensen en de me-

dewerking van de UBA en ‘zwem-
bad de Otter’, werd dit een ludie-
ke diploma uitreiking waarover 
nog lang gesproken zal worden.

Geslaagden HAVO
Mustafa Ahmed, Roos Arets, Mo-
hamed Atta, Amy Baartman, Didi 
Baas, Femke Bakker, Robin Bak-
ker, Koen Baltus, Nick Baptist, To-
bias Best, Max de Best,  Josephi-
ne Bos, Jordy Bouwmeester, Nik-
ki de Bruijn, Ilse de Bruine, Myr-
the Buijs, Danny Buskermolen, 
Fiston Conte, Tom van Dam, Jas-
mijn Dekker, Jens Dekker, Julia 
van Diemen, Sanne van Diemen, 
Deedee Dienske, Robin van Dijk, 
Timo Droog, Charlotte van Eg-
mond, Stefan Emmelot, Shannon 
Feenstra, Tara de Geijter, Vera 
Gerritsen, Tristan van Gilst, Dasha 
Grahlovska, Vincent Groeneveld, 
Disney Harte, Joëlle Heil,  Lindsay 
Hertogh, Michael Hofstee,  Mees 
van der Hoorn, Olaf Huijts, Lars 
Hulleman, Tinka van Hulst, Tim 
de Jager, Stephan de Jong, Maud 
Kandelaar, Anna van der Keemel, 
Daan Kessler, Pascal Klappe, Ma-
delon Klaver, Thara Kleijberg, 
Chris Kluft, Tess Koningen, Mats 
Koolmoes,  Nienke Kreeft, Lee-
Anne Kroon, Joep de Kruif, Anna-
bel Krullaars, Robbert Kuijf, Gwen 
Kuijpers, Merel Leegwater, Marit 
Lodema, Thijs van der Loo, Jolien 
Lucas, Matthijs Maarsen, Lieke 
Maarseveen, Ruben Maat, Jikke 
van der Meer, Beau Meijer, Mark 
Meijer, Joëlle Michielse, Melissa 
Misseyer,  Nama Mohamed, Rah-
ma Mohamed Yusef, Estelle Mul-
der, Tim Neij, Stelle Oelering,  Ra-
faël van Os, Zion Overwater, Ren-
zo Pannekoek, Demy Puijpe, Ca-
sper Quast, Gita Ramdjas, Verena 
Ratterman, Nizar Rhallab, Nick 
de Ridder, Laura Rientsma,  Erik 
van Schie, Teun van der Schilden, 
Zoë Schoordijk, Camiel Schou-
ten, Anthony van Sligtenhorst, 
Jens Smit, Jesse Spaans, Luuk 
Springintveld, Stijn Stevens, Stef 
Strampel, Anouk Strik, Wouter 
Taphoorn, Eva van Tol, Zoë van 
Unen, Chris van Veen, Romée van 
Veen, Stan Vincken, Lars de Vos, 
Jasmijn Warmerdam, Teun van 
der Weijden, Stefanie Wij� es, Ju-
lius van der Wilt, Renée van Zaal, 
Kick Zwerver.

Geslaagden VWO
Hylke Alkema, Tess Alsemgeest, 
Jimmy Baars, Nevada Baars, Ro-
ger Bartels, Yoël Barten, Alisha 
van den Berg, Dennis van den 
Berg, Filip Bickelhaupt, Sop-
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bad de Otter’, werd dit een ludie-
ke diploma uitreiking waarover 
nog lang gesproken zal worden.

Geslaagden HAVO
Mustafa Ahmed, Roos Arets, Mo-
hamed Atta, Amy Baartman, Didi 
Baas, Femke Bakker, Robin Bak-
ker, Koen Baltus, Nick Baptist, To-
bias Best, Max de Best,  Josephi-
ne Bos, Jordy Bouwmeester, Nik-
ki de Bruijn, Ilse de Bruine, Myr-
the Buijs, Danny Buskermolen, 
Fiston Conte, Tom van Dam, Jas-
mijn Dekker, Jens Dekker, Julia 
van Diemen, Sanne van Diemen, 
Deedee Dienske, Robin van Dijk, 
Timo Droog, Charlotte van Eg-
mond, Stefan Emmelot, Shannon 
Feenstra, Tara de Geijter, Vera 
Gerritsen, Tristan van Gilst, Dasha 
Grahlovska, Vincent Groeneveld, 
Disney Harte, Joëlle Heil,  Lindsay 
Hertogh, Michael Hofstee,  Mees 
van der Hoorn, Olaf Huijts, Lars 
Hulleman, Tinka van Hulst, Tim 
de Jager, Stephan de Jong, Maud 
Kandelaar, Anna van der Keemel, 
Daan Kessler, Pascal Klappe, Ma-
delon Klaver, Thara Kleijberg, 
Chris Kluft, Tess Koningen, Mats 
Koolmoes,  Nienke Kreeft, Lee-
Anne Kroon, Joep de Kruif, Anna-
bel Krullaars, Robbert Kuijf, Gwen 
Kuijpers, Merel Leegwater, Marit 
Lodema, Thijs van der Loo, Jolien 
Lucas, Matthijs Maarsen, Lieke 
Maarseveen, Ruben Maat, Jikke 
van der Meer, Beau Meijer, Mark 
Meijer, Joëlle Michielse, Melissa 
Misseyer,  Nama Mohamed, Rah-
ma Mohamed Yusef, Estelle Mul-
der, Tim Neij, Stelle Oelering,  Ra-
faël van Os, Zion Overwater, Ren-
zo Pannekoek, Demy Puijpe, Ca-
sper Quast, Gita Ramdjas, Verena 
Ratterman, Nizar Rhallab, Nick 
de Ridder, Laura Rientsma,  Erik 
van Schie, Teun van der Schilden, 
Zoë Schoordijk, Camiel Schou-
ten, Anthony van Sligtenhorst, 
Jens Smit, Jesse Spaans, Luuk 
Springintveld, Stijn Stevens, Stef 
Strampel, Anouk Strik, Wouter 
Taphoorn, Eva van Tol, Zoë van 
Unen, Chris van Veen, Romée van 
Veen, Stan Vincken, Lars de Vos, 
Jasmijn Warmerdam, Teun van 
der Weijden, Stefanie Wij� es, Ju-
lius van der Wilt, Renée van Zaal, 
Kick Zwerver.

Geslaagden VWO
Hylke Alkema, Tess Alsemgeest, 
Jimmy Baars, Nevada Baars, Ro-
ger Bartels, Yoël Barten, Alisha 
van den Berg, Dennis van den 
Berg, Filip Bickelhaupt, Sop-

hie Bocxe, Tijn Boekraad, Job de 
Boer, Timo Boer, Leon Braacx, Mi-
chelle Braam, Jenna Brok, Debo-
ra Buijs, Jay Buis, Amy Buisman, 
Simon Camff erman, Noraly Ce-
der, Matteo Claassen, Mila van 
Coevorden, Nicky Daalman, Han-
na van Dalfsen, Sophie van Dam, 
Ola Danielewska, Jesper Das, Lu-
ne van Dijk, Thijs van Dijk, Xiang 
Duindam, Kick van Eijk, Niels van 
den End, Rosalie Ende, Elena Fa-
ber, Cleo Freek, Hieke van der 
Geest, Ilze van der Geest, San-
ne Glas, Rein Haanstra, Yuna van 
Halteren, Loes van ‘t Hart, Dani-
que Harte, Bart van Heijningen, 
Roosmarijn Heusinkveld, Jesse 
Hoekstra, Joren Hofmeester, Lau-
ra Hogerwerf, Lars Hogeveen, Pe-
pijn van Hout, Ian Hullegie, Jorien 
van Hulst, Paulien Idema, Jelle 
Immerzeel, Melissa Jansen, Mis-
za Jansen, Isabel Janssen, Michel-
le Jongkind, Fay Jonker, Daph-
ne Kamsteeg, Luna Kanters, Me-
lissa Kee, Simon Klappe, Ella van 
Klaveren, Fyor Klein Gunnewiek, 
Valerie Koeleman, Bram Koen-
ders, Jelle Kok, Victoria Kooij, Kim 
van Kooten, Anouk Kroon, Ste-
fanie Kuijf, Ruth Kuijper, Anouk 
van Leeuwen, Rosalie Leijen, Mi-
chelle Leijgraaff , Samuël Linan-
di, Lukas Lindijer, Tomas van der 
Made, Marlou Mathijsen, Jelle 
Meijer, Luc Metselaar, Mila Mille-
naar, Rosella Moens, Lune Muller, 
Silke Muller, Gijs Oliemans, Dani-
que Oost, Joy van Oostveen, Kes 
Oppelaar, Serena Palermo, Antoi-
net Peek, Wibo Petersson, Stefan 
Pijpers, Suraj Ploegman, Rowan 
Portengen, Amélie Potze, Mar-
ta Rentenaar, Mees Rijnvis, Daan 
Rijpkema, Jeroen Rogmans, Jel-
mer de Roij, Lotte Röling, Koen 
van Rooijen, Bas Rooijmans, Max 
Sacksioni, Rafe Schenk, Nathan 
van Scheppingen, Anne Schön-
berger, Lisette Schönhage, Bo 
Sjunnesson, Jade Smit, Jouk 
Smit, Pam Smit, Winstijn Smit, Ju-
lia Soels, Quinten van Stijn, Nick 
Strubbe, Lucas Tjong-A-Tjoe, Roy 
van Tol, Lotte Tolenaars, Nick Vee-
lenturf, Sander ten Veldhuis, Jel-
le Verbeek, Joep Verkerk, Sanne 
Vermeulen, Wessel Verstelle, Eli-
ne Vesters, Marlies de Vink, Biba 
van Volen, Marije Vonk Noorde-
graaf, Joris ten Voorde, Finn Vos, 
Tijn van der Vuurst, Madieke de 
Waal, Jorn Weber, Marloes Wiel-
art, Thijs Wij� es, Yvonne Wij� es, 
Tess van Winden, Vico Wittig, Chi-
nouk Zeeman, Lotus van Zelst, 
Majke Zoethout, Jette Zuijder-
duin.
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Willem Muusse

Ingrid Muusse

Puck Bekkers

Sjors van Kessel

Bram van Hulst

Fysiopraktijk Muusse en meer en IM Beauty 
& Permanent Make-Up in nieuw jasje

Mijdrecht - Vanaf 20 juni jongst-
leden, is aan Bozenhoven 97c fy-
siopraktijk ‘Fysio Muusse en meer’ 
samen met bionoom huid- en 
schoonheidsspecialist Ingrid 
Muusse ‘IM - Beauty & Permanent 
Make-Up’ te vinden. Voor velen in 
de omgeving van De Ronde Ve-
nen bekende en betrouwbare na-
men, maar toch in een volledig 
vernieuwd jasje.
‘Muusse en van Deudekom’ was 
eenentwintig jaar lang een ge-
vestigde fysiopraktijk binnen ge-
zondheidscentrum Croonstadt. 
Die succesvolle samenwerking is 
afgelopen 30 juni officieel tot een 
einde gekomen, met het pensi-
oen van Jos van Deudekom. Voor 
Willem en Ingrid Muusse kriebel-
de het om nog één keer een grote 
metamorfose te ondergaan, met 
de verhuizing naar een nieuw 
pand. “Een jaar of vier geleden 
begonnen wij eigenlijk al om ons 
heen te kijken naar een nieuw 
pand. Voorheen was het fijn als je 
in de buurt van een huisarts zat, 
omdat die je doorverwees voor 
een behandeling fysiotherapie. 
Daardoor was onze positie bin-
nen Croonstadt perfect. Tegen-
woordig hebben mensen vrije 
toegang en mag je zelf besluiten 
naar wie je gaat. Voor ons bete-
kent dit dat wij niet meer afhan-

kelijk zijn van een locatie binnen 
een medisch centrum en zeker 
de laatste paar jaren ondervon-
den wij steeds meer nadelen aan 
de locatie Croonstadt. Het pand 
voelde intussen gedateerd aan, 
met veel gesloten ruimtes. Ook 
de bereikbaarheid is niet ideaal, 
waarbij het vinden van een par-
keerplaats in de buurt echt lastig 
is” zo begint Ingrid te vertellen.

Huurpand
Al snel hadden Willem en Ingrid 
Muusse oog voor het huurpand 
aan Bozenhoven. Het voldeed 
aan al hun eisen, met voorname-
lijk als uitgangspunt dat het bij 
de huidige tijdsgeest en ontwik-
kelingen past. Het pand werd een 
jaar voor het pensioen van Jos 
van Deudekom vastgehouden en 
opgeknapt naar de wensen van 
het echtpaar Muusse. 
Ingrid: “We kunnen hier nu acht 
à negen jaar verder, tot aan ons 
eigen pensioen. We hopen hier-
mee, in deze laatste fase van ons 
werkende leven, echt iets moois 
achter te laten. We hebben ons 
hier kunnen ontwikkelen tot een 
ander soort praktijk. Vroeger was 
het allemaal een beetje ‘hokjes-
achtig’. Iedereen had zijn eigen 
kamertje en er waren allemaal 
nauwe, donkere gangetjes. We 

hebben ons vervolgens de vraag 
gesteld: ‘wat willen we uitstralen?’ 
Het antwoord daarop is dat dit 
een plek is waar we elkaar kun-
nen ontmoeten. De ruimte hier 
nodigt dit echt uit. Het is geen 
sportschool, maar er is wel be-
weegruimte om rustig, met een 
klein aantal personen, oefenin-
gen te doen. We moedigen ook 
aan om de telefoons uit te doen, 
zodat er echt naar elkaar geluis-
terd kan worden. We hebben 
daarnaast vier behandelkamers, 
zodat je natuurlijk ook privé door 
je therapeut ‘hands-on’ kunt wor-
den behandeld. Dit houdt in, dat 
we massages geven en ook het li-
chaam aanraken voor rek-tech-
nieken.”

Lichaam en Geest
De visie van de praktijk is verbon-
den aan het concept dat lichaam 
en geest elkaar beïnvloeden. 
Daarom is er bij ‘Fysio Muusse en 
meer’ niet alleen aandacht voor 
fysieke gezondheidsklachten, 
maar verwijst het ‘en meer’ ge-
deelte ook naar het welzijn van 
de geest. 
Buiten de reguliere fysiotherapie 
worden daarom tevens alterna-
tieve behandelwijzen aangebo-
den zoals acupunctuur en oste-
opathie. 
Daarnaast zijn er plannen om yo-
ga en mindfulness oefeningen 
aan te bieden, maar dat is door 
corona voorlopig uitgesteld. Ook 
Ingrid’s eigen specialisme als bi-

onoom huid- en schoonheids-
specialist, past goed bij de visie 
van de praktijk. Zij is met een ei-
gen ruimte binnen het geheel in-
getrokken.  Met haar diensten 
biedt zij o.a. uiterlijke verzorging 
voor man en vrouw en perma-
nente make-up aan. “Ik denk dat 
de grootste kracht van ons team 
van zes ligt bij persoonlijke ver-
bintenis. 
Wij kunnen vakkundig veel voor 
onze patiënten en cliënten bete-
kenen, maar de oplossing ligt niet 
alleen bij de behandelaar. 
Ook als patiënt moet je er actief 
aan werken. 
En daarom is het zo belangrijk dat 
je een connectie met elkaar op-
bouwt. Ik geloof dat deze nieu-
we open ruimte met veel kleur en 
licht hier echt een bijdrage aan 
toevoegt. Natuurlijk is te merken 
dat een aantal mensen nog moe-
ten wennen aan de ruimte, maar 
dat is goed te begrijpen met het 
contrast van hoe het voorheen 
was.” Aldus Ingrid Muusse.
‘Fysio Muuse en meer’ en ‘IM - 
Beauty & Permanent Make-Up’ 
zijn gelegen aan Bozenhoven 97c 
te Mijdrecht. 
Kijk voor meer informatie op 
www.muusse.nl of via info@
muusse.nl. Voor afspraken kan er 
gebeld worden naar: 
Fysio 0297-283296/IM 0297-
289150 
(foto’s team: Marlies Geervlied)

LEZERSPOST

Bewondering 
Gaat er maar aanstaan als wet-
houder van D66, een kleine par-
tij in het land en in onze ge-
meente die het voor elkaar 
krijgt wat daarvoor altijd door 
de grotere coalities verworpen 
werd. Namelijk de vuilnisbakken 
scheiding.  Je moet het kunnen.
Het is daarbij niet niks om bij 
een armlastige (bijna artikel 9) 
gemeente 1.5 miljoen uit de be-
groting te rukken om een D66 
standpunt te verwezenlijken en 
de gemeenteraad daarin mee te 
krijgen. Bij die 1.5 miljoen zitten 
denk ik niet de kosten van de 
BOA`s die moeten gaan toezien 
of de burger wel gehoorzaam is.  
Je moet het maar durven om, 
vooral grotere, gezinnen op nog 
grotere onkosten te jagen want 
iedere, één keer in de vier we-
ken(!), ingeleverde vuilnisbak 
gaat ook nog extra geld kos-
ten boven op de verhoging van 
de afvalstoffenheffing. En dan 
moet je maar hopen dat je buur-
man toch niet wat extra ruimte 
vindt in jouw bak. 

Jammer
En het is dan wel weer jam-
mer voor het besluit van de ge-
meenteraad dat er steeds meer 
gemeentes zijn die afstappen 
van deze vuilnis sorteer tram-
melant. Het blijkt dat plastic be-
ter gesorteerd kan worden in 
de verwerkingsstations als ze 
gemengd zijn met het restaf-
val. Een nadeel is dat in dat ge-
val het restafval nog duurder 
wordt. Ook biomassacentrales 
waar o.a. GFT wordt verstookt 
staat ter discussie. En dan het 
oud papier, het ophalen kost 
momenteel meer dan dat het 
oplevert. Daarbij is het na invoe-
ring vrijwel zeker dat het zwerf-
afval gaat toenemen. Wel is het 
hoogst bedenkelijk dat u en ik 
gestraft worden voor het feit 
dat we momenteel al geschei-
den inzamelen. En we worden 
nog meer gestraft over 2 jaar, 
want wat we ook doen, minder 
restafval (bravo), betekend wel 
minder inkomsten voor de ge-
meente en volgt er dus een ver-

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

hoging van de afvalstoffenhef-
fing. Want de begroting moet 
wel kloppen

Ach…
Ach en die 1.5 miljoen wat kan 
je er anders mee doen. De we-
gen? Dat zou kunnen. De Ron-
de Venen heeft een toenemend 
aantal ´lapjesdeken´ wegen die 
best eens gelijkgetrokken kun-
nen worden. Mijdrecht slaan 
we dit keer over daarvoor is al 
veel geld uitgetrokken voor het 
inrichten van het burg. Haits-
maplein en uitbreiding parkeer-
plaats rondweg. Misschien voor 
de Baambrugse Zuwe, al gerui-

mentijd een groot stiltegebied 
bij de gemeente. Bij een gedeel-
te ervan staat het water aan de 
lippen en er zijn situaties waar-
bij de eendjes soms zwemmend 
kunnen oversteken. Dit zou de 
eerst druppel kunnen zijn. Blijft 
over de leus van onze wedhou-
der waar iedereen voor gevallen 
is en veel bewondering heeft 
geoogst: `Dit is het plan en er 
komt geen ander plan`. Och, 
maar dan kan deze ook:
`Ik zamel in maar dat is blijkbaar 
onzin`.

Jan van der Maat, 
Vinkeveen

Inloophuis ’t Anker gaat 
weer open
De Ronde Venen - Per 7 juli 
opent inloophuis ’t Anker aan de 
Karekiet 49 weer zijn deuren voor 
mensen die ‘geraakt’ zijn door 
kanker! Om de inmiddels beken-
de redenen was ook ’t Anker half 
maart gedwongen te sluiten. In 

de weken dat ’t Anker dicht was, 
hebben de vrijwilligers van het 
inloophuis niet stilgezeten. In 
en om het gebouw De Trekvo-
gel is doorgewerkt aan het on-
derhoud en op diverse manieren 
is geprobeerd contact te houden 

met gasten. Tijdens telefonische 
spreekuren konden gasten bellen 
met de coördinatoren, hielden 
activiteitenbegeleiders en gast-
vrouwen telefonisch contact met 
vaste gasten en onlangs werd 
men via een mooie kaart uitge-
nodigd voor de dinsdagochten-
den in juli en augustus waarop de 
koffie en thee weer klaar staan in 
het inloophuis.  De richtlijnen van 
het RIVM en de brancheorganisa-
tie IPSO zijn leidend geweest bij 
de heropening. Er is een protocol 
opgemaakt waarin diverse maat-
regelen staan. Op allerlei manie-
ren probeert ’t Anker een veili-
ge ontmoetingsplek te zijn voor 
mensen die kanker hebben (ge-
had) en/of hun naasten. Ook hier 
geldt dat mensen die gezond-
heidsklachten hebben die mo-
gelijk op corona wijzen verzocht 
wordt (nog) niet langs te komen. 

Gelukkig heeft het inloophuis 
een ruime huisvesting, zodat de 
anderhalve meter gewaarborgd 
kan worden. Ondanks alle vereis-
te maatregelen verwacht ’t An-
ker een gezellige en uitnodigen-
de plek te zijn. In juli en augustus 
dus alleen nog op dinsdagmor-
gen van 10.00 uur tot 12.00 uur. 
In augustus wordt bekend wel-
ke activiteiten op de dinsdagen 
en donderdagen na 1 september 
weer aangeboden kunnen gaan 
worden. Nieuwe gasten zijn na-
tuurlijk van harte welkom. Meld 
je van tevoren telefonisch even 
aan. We kunnen je dan in alle rust 
ontvangen en in gesprek gaan 
(06-18072867 of 06-27181416). 
Op de site van ’t Anker (www.in-
loophuishetanker.nl) of de Face-
bookpagina vind je meer infor-
matie. Daar staat ook het veilig-
heidsprotocol.

JD1 van HVM sluit het 
seizoen goed af!
Mijdrecht - De JD1 van Hockey 
Vereniging Mijdrecht hebben het 
aparte seizoen 2019-2020 goed 
afgesloten met suppen en pizza 
eten in Vinkeveen. Het was een 

feest, de jongens vonden het leuk 
en hebben ontzettend genoten! 
Mede mogelijk gemaakt door 
Zeilschool de Vinkeveense Plas-
sen en Boathouse Vinkeveen.



Met de steeds warmer wordende zomers maar 
ook meer heftige regenbuien, kan het water 
in een tuin met veel tegels nergens heen. 
Vervangt u die door kiezels en/of schelpen, 
dan kan het water beter weglopen. Maak 
bijvoorbeeld grindpaden langs de borders 
of strooi de steentjes rondom stammen en 
stelen. Eronder blijft de aarde koel en vochtig 
zodat planten minder snel uitdrogen. Er zijn 
al verscheidene tuincentra die adviseren hoe 
tuinen groener en klimaatbestendig ingericht 

Ga je dit jaar niet erop uit, maar blijf je thuis? 
Maak je tuin of balkon ‘vakantieklaar’. Maak 
met materialen zoals hout, pvc buizen en 
klimplanten een natuurlijke parasol of pergola, 
dat is veel koeler en staat gezelliger. Een 
hangmat, leuk tuinservies, verlichting op zonne-
energie voor de zwoele avonden en de vakantie 
kan beginnen. Een fi jne zomervakantie!

PS. Doe vooral mee met de wedstrijd 
vakantieverhalen. Schrijf een verhaal over een 
bijzondere vakantiebelevenis in Uithoorn of 
De Kwakel. Kinderen onder de 8 jaar kunnen 
een tekening maken. Gezellig samen in de tuin 
of op het balkon lekker schrijven en tekenen. 
Kijk op www.uithoorndenktmee.nl voor meer 
informatie. 

Gemeente Uithoorn

“Het geeft mij een goed gevoel dat 
steeds meer inwoners kiezen voor 
duurzame energie. De aanvragen voor 
de Duurzaamheidslening voor het 
aanschaff en van zonnepanelen lopen 
goed. Gelukkig zijn er steeds meer 
‘hulplijnen’ voor tips en advies over 
verduurzamen. Weet u niet waar te 
beginnen? Bezoek vooral als startpunt de 
website van www.regionaalenergieloket.
nl en www.uithoorn.nl/duurzaamheid. 
Na de zomer zijn er ook energiecoaches 
die kunnen helpen met tips. Maar eerst 
zomervakantie! Thuis vakantie houden 
met de toch wel warmer wordende 
zomers is zo gek nog niet. We hebben 
daarom leuke duurzame tips voor de 
thuisvakantievierders. Ik wens iedereen 
een spetterende zomer met veel zon(ne-
energie) en water(besparend) plezier.”

Tegels eruit, en wat er dan in? 
Hoe maakt u een tuin groener 

Thuis vakantie vieren 

Wethouder Hans Bouma:
Zomervakantie

Uithoorn doet duurzaam

Heeft u de oproep over ‘energiecoach worden’ 
gemist in de vorige duurzaamheidseditie (27 
mei) en lijkt het u leuk om inwoners te helpen 
met tips over energie, dan kunt u zich nog 
opgeven. De gratis opleiding start namelijk 
half september. Na de opleiding kunt u als 
deskundige vrijwilliger aan de slag. Samen aan 
de keukentafel met de woningeigenaar alles 
onderzoeken en bekijken. Of online, via e-mail 
of telefoon als dat door de coronamaatregelen 
nog nodig is. Kijk voor meer informatie op 
www.regionaalenergieloket.nl.

Regionale Energie 
Strategie (RES) 
De gemeente Uithoorn wil ook graag een 
bijdrage leveren aan de CO2 reductie van het 
landelijke Klimaatakkoord door te zoeken naar 
ruimte om grootschalig duurzame energie op 
te wekken. Wel heeft de gemeente Uithoorn 
te maken met beperkte ruimte voornamelijk 
vanwege de nabijheid van Schiphol. Daarom 
kijken we vooral naar grote (bedrijfs)daken. 
Twee zoekgebieden zijn er gevonden om 
verder te onderzoeken wat geschikt is en wij 
voor ogen hebben met duurzame opwek. 
Gemeente Uithoorn hecht waarde aan het 
veenweidegebied, dus dit gebied behoort 
vooralsnog niet tot de zoekgebieden. Stap voor 
stap gaan we over van fossiele brandstoff en 
naar duurzame energie.

Van aardgas naar 
waterstof 
Na 2050 koken en verwarmen we ons huis 
anders dan we nu gewend zijn. De overheid 
wil dat we daarvoor geen aardgas meer 
gebruiken. Stedin doet al jaren onderzoek om 
het bestaande gasnet in de toekomst voor 
duurzaam gas en waterstof te gebruiken. 
Daarmee krijgt het gasnet op sommige plekken 
in Nederland een tweede leven. Voor Stedin 
is het belangrijk om kennis en ervaring op te 
doen met hoeveel tijd het ombouwen van een 
bestaand gasnet op waterstof in een woning 
kost. Om geen overlast voor bewoners te 
veroorzaken maar wel ervaring op te doen, wil 
Stedin deze werkzaamheden in leegstaande 
woningen uitvoeren. In samenwerking met de 
gemeente Uithoorn stelt Woningcorporatie 
Eigen Haard hiervoor de woningen die gesloopt 
gaan worden aan de Prinses Christinalaan 68 
t/m 82a ter beschikking. De werkzaamheden van 
Stedin starten als de laatste bewoners van deze 
woningen verhuisd zijn en voordat de woningen 
gesloopt worden. Kijk op www.uithoorn.nl onder 
nieuws voor meer informatie.

Leuke actie voor 
woningeigenaren; 
kadobon van 44 euro 
De gemeente Uithoorn heeft in 
samenwerking met het Regionaal 
Energieloket een leuke actie om geld te 
besparen. Dankzij een subsidie van het 
Rijk kunnen zij aan woningeigenaren een 
kadobon van €44,- euro aanbieden. Met 
deze kadobon kunt u online producten 
bestellen die u helpen bij het besparen 
van energie. U kunt kiezen uit onder 
andere een waterbesparende douchkop, 
ledlampen en radiatorfolie. 

Hoe ontvangt u zo’n kadobon?
Als inwoner van de gemeente Uithoorn 
en woningeigenaar kunt u via www.
regionaalenergieloket.nl de kadobon 
opvragen. Na het invullen van uw 
gegevens, ontvangt u per e-mail uw 
persoonlijke kadobon met een unieke 
code. Deze code is een maand geldig. U 
kunt de code verzilveren op webshop.
regionaalenergieloket.nl. Vraag de 
kadobon snel aan, want op=op. Per adres 
kan maximaal 1 bon worden gebruikt. 

informatie. 

Heeft u de oproep over ‘energiecoach worden’ 
gemist in de vorige duurzaamheidseditie (27 
mei) en lijkt het u leuk om inwoners te helpen 
met tips over energie, dan kunt u zich nog 
opgeven. De gratis opleiding start namelijk 
half september. Na de opleiding kunt u als 
deskundige vrijwilliger aan de slag. Samen aan 
de keukentafel met de woningeigenaar alles 
onderzoeken en bekijken. Of online, via e-mail 
of telefoon als dat door de coronamaatregelen 
nog nodig is. Kijk voor meer informatie op 
www.regionaalenergieloket.nl.

te wekken. Wel heeft de gemeente Uithoorn 
te maken met beperkte ruimte voornamelijk 
vanwege de nabijheid van Schiphol. Daarom 
kijken we vooral naar grote (bedrijfs)daken. 
Twee zoekgebieden zijn er gevonden om 
verder te onderzoeken wat geschikt is en wij 
voor ogen hebben met duurzame opwek. 
Gemeente Uithoorn hecht waarde aan het 
veenweidegebied, dus dit gebied behoort 
vooralsnog niet tot de zoekgebieden. Stap voor 
stap gaan we over van fossiele brandstoff en 
naar duurzame energie.

Schrijf een verhaal over een bijzondere vakantiebelevenis in Uithoorn of De Kwakel. 

Jonger dan 8 jaar? Dan mag je een tekening insturen.

Er zijn prijzen te winnen in de volgende leeftijdscategorieën:

o tot 8 jaar (voor een tekening)

o van 8 tot 12 jaar

o van 13 tot 18 jaar

o Vanaf 19 jaar

En iedere inzender krijgt een bon voor een gratis ijsje!

De uiterste inleverdatum is 31 augustus. 

Je kunt je verhaal (eventueel met foto) of tekening opsturen naar:

Gemeente Uithoorn

t.a.v. verhalenwedstrijd omgevingsvisie

Postbus 8
1420 AA Uithoorn
omgevingsvisie@uithoorn.nl

Vergeet niet je naam, leeftijd, adres en telefoonnummer te vermelden!

Meer weten over de jury en de omgevingsvisie die we gaan maken? 

Kijk dan op www.uithoorndenktmee.nl. Onder projecten en dan Omgevingsvisie

Deze zomer vieren we vakantie 

vooral thuis in Uithoorn en De Kwakel.

Wat maakt vakantie 

vieren in je eigen 

omgeving bijzonder? 

Gemeente Uithoorn

kunnen worden. Er staan ook genoeg leuke 
tips en weetjes op het internet. Bijvoorbeeld 
hoe een bijen-, vlinder- of vogelvriendelijke 
tuin kan bijdragen aan het voortbestaan van 
deze diersoorten. En hoe u zelf vogelhuisjes 
of insektenhotels kunt maken. Een tuin 
veranderen kost geld. Gras met wat leuke 
plantjes is niet zo duur en het ziet er meteen 
al minder grijs uit. Tuinafval kunt u brengen 
naar het tuingroen- of scheidingsdepot. Met 
de tegels kunt u misschien iemand blij maken. 

Energiecoach worden? 
Dat geeft energie! 
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KDO opent de 1,5 meter 
kantine
De Kwakel - Na maanden geslo-
ten te zijn, mocht de KDO-kan-
tine op woensdag 1 juli einde-
lijk weer open. Normaal gespro-
ken zou het seizoen per 27 juni 
zijn geëindigd, maar op het mo-
ment dat premier Rutte bekend 
maakte dat per 1 juli de sportkan-
tines weer open mochten, begon 
het bij veel KDO-ers te kriebelen. 
KDO is tenslotte naast een sport- 
ook een gezelligheidsvereniging 
en het samen, na de training of 
wedstrijd, een biertje drinken is 
een vast onderdeel van de sport-
beleving. Direct ontstonden er 
veel verzoeken of er niet wat lan-
ger kon worden doorgetraind zo-
dat de teams het seizoen gezel-
lig in de kantine konden afsluiten.

Het bestuur en de kantine mede-
werkers zijn eind juni direct be-
gonnen met het inrichten van de 
zogenoemde 1,5 meter kantine. 
Met behulp van de door Faber-
Exposize ter beschikking gestel-
de hulpmiddelen werd de kanti-
ne binnen een aantal dagen ge-
heel voorbereid op de nieuwe 
1,5 meter inrichting. Looproutes 
in de kantine, vaste bestelplek-
ken aan de bar, tafels en stoelen 
zodanig neergezet dat teams sa-
men kunnen zitten, maar op vol-
doende onderlinge afstand. Om-
dat de biertanks de afgelopen 
maanden waren geleegd (daar 
was al desinfecterende handgel 
van gemaakt) moesten deze ook 
weer worden gevuld. Zo konden 

Afscheid groep 8 A en B 
Springschans
Uithoorn - Op 2 juli was de laat-
ste officiële schooldag voor de 
kanjers van beide groepen 8 van 
de Springschans. Het zit er op! Dit 
was toch wel een hele gekke af-
sluiting van het jaar zo in deze co-
ronatijd. De mededeling dat de 
school dicht gaat en je thuis ver-
der gaat met onderwijs. Geen 
eindtoets, kamp en de musical op 
losse schroeven. Dat is toch waar 
je al die tijd op de basisschool 
naar toe hebt geleefd. 
Wat is het dan fijn als je zo’n ge-
weldig schoolbestuur, juffen en 
meesters hebt die zo ontzettend 
hun best hebben gedaan om de 
laatste weken iets fantastisch 
neer te zetten voor deze toppers. 
Uiteindelijk kregen zij goed 
nieuws, de musical mag door-
gaan, uiteraard rekening hou-
dend met alle maatregelen. De 
kinderen zijn daarop druk gaan 
oefenen. Verder hebben ze een 
geweldige activiteitenweek ge-
had. Ze gingen poldersporten, 
sportdag bij de AKU, levend stra-
tego in het Egeltjesbos uitvoe-
ren en als klap op de vuurpijl een 
prachtige gala avond op school 
met een heerlijke verzorgde bar-
becue. Iedereen op sjiek. Wat za-
gen de kinderen, meesters en juf-
fen er prachtig uit. Iedere leerling 
kreeg zijn of haar moment op de 
rode loper. Ook heeft elke klas 
toch kunnen genieten van een al-
ternatief mini kamp dankzij veel 
betrokken ouders. 

Cadeau
Op woensdag 1 juli hebben de 

leerlingen een prachtig duur-
zaam cadeau aangeboden aan 
school. De wensen vanuit school 
waren duidelijk. Er is uit naam van 
alle leerlingen groep 8 2020 een 
mooie boom op het schoolplein 
gepland en er is een tegel bij ge-
legd uit hun naam. Zo kunnen 
de kinderen die dagelijks op het 
schoolplein spelen, nog eens aan 
deze toppers terugdenken. 
Op donderdag 2 juli was dan echt 
het uitzwaaimoment. Alle leerlin-
gen van de Springschans verza-
melden zich in een grote kronke-
lende erehaag. Alle schoolverla-
ters liepen met hun rapport in de 
hand onder luid gejuich van alle 
leerlingen onder het toepasselij-
ke deuntje ‘Toedeloe’ het school-
plein af. Ze hebben prachtige mo-
menten om op terug te kijken. We 
wensen jullie veel succes en ple-
zier toe op jullie nieuwe school.

De coronacrisis:
Vijf vragen aan 

wethouder Ria Zijlstra 
(sociaal domein)

De coronacrisis heeft voor 
veel mensen en ondernemers 
kleine of grote gevolgen. Wat 
doet de gemeente Uithoorn 
om inwoners en ondernemers 
te helpen? In de serie ‘Vijf vra-
gen aan’ worden de komen-
de drie weken vijf vragen ge-
steld aan de drie wethouders. 
We beginnen deze week met 
Ria Zijlstra, wethouder sociaal 
domein. 

•	 Veel	mensen	voelen	de	co-
ronacrisis	 in	 hun	 portemon-
nee.	Merkt	de	gemeente	dat	
er	meer	aanvragen	zijn	voor	
de	minimaregelingen?
De aanvragen voor de mini-
maregelingen vertonen nu 
nog geen piek. We denken 
dat inwoners hun spaargeld 
en/of vakantiegeld gebrui-
ken. Bovendien zijn er door 
de coronacrisis veel coulance-
regelingen. Denk aan de mo-
gelijkheid om uitstel van be-
taling te krijgen. De verwach-
ting van ons is dan ook dat er 
na de zomer meer aanvragen 
komen van mensen met fi-
nanciële problemen. En dan 
niet alleen voor de minima-
regelingen maar ook voor de 
schuldhulpverlening. Ik hoop 
dat mensen niet te lang wach-
ten met aan de bel te trekken. 
Wie vroeger aan de belt trekt, 
kan eerder geholpen worden 
en is het makkelijker om de fi-
nanciële situatie weer op orde 
te krijgen.”

•	 Maakt	u	zich	zorgen	over	
de	(maatschappelijke)	gevol-
gen	op	langere	termijn?	
Ik vermoed dat de crisis een 
lange nasleep zal hebben. 
Veel mensen hebben tijde-
lijk weinig inkomen gehad of 
hebben hun baan verloren. 
Er wordt een economische 
dip verwacht. Dat betekent 
dat de kans reëel is dat men-
sen financiële problemen krij-
gen. En dat veroorzaakt vaak 
ook weer enorme stress. Wat 
weer veel invloed kan hebben 
op je relatie. Eigenlijk op je he-
le sociale leven. De impact is 
enorm. We mogen dit niet on-
derschatten. 
Maar er zijn ook mensen die 
zich enorm eenzaam hebben 
gevoeld. Vanwege het ge-
brek aan sociale contacten. 
Zo is de dagbesteding lange 
tijd niet doorgegaan. En de-
ze dagbesteding is voor een 
groep mensen enorm belang-
rijk. In andere gezinnen is de 
spanning opgelopen omdat 
iedereen thuis zat. Het is dui-
delijk dat de crisis op heel veel 
manieren impact heeft ge-
had. Het is nu nog moeilijk in 
te schatten of en hoe dat lan-
ger doorwerkt. 
Ik wil ook graag benadrukken 
dat er gelukkig ook mooie 
ontwikkelingen te noemen 
zijn. Voor een groep werkte de 
rust juist goed. En veel men-
sen in Uithoorn en De Kwa-
kel hebben hulp aangeboden. 
De saamhorigheid is toegeno-
men. Prachtig om te zien hoe-
veel initiatieven er ontstaan 
zijn om elkaar te helpen. We 
zien nog steeds dat inwoners 
elkaar op allerlei gebieden 
blijven helpen. Ook hebben 
de scholen en kinderopvang 
mooie prestaties geleverd. 
Binnen een paar dagen was 
digitaal onderwijs en noodop-
vang geregeld. En toen de ba-
sisscholen weer open moch-
ten, zijn ze direct aan de slag 
gegaan om de school zo in te 
richten dat de anderhalve me-
ter-regel gewaarborgd is.” 

•	 Wat	doet	de	gemeente	om	
de	 negatieve	 gevolgen	 zo-
veel	mogelijk	 te	minimalise-
ren?

We proberen alle regelingen 
die we hebben om mensen te 
ondersteunen, zo goed mo-
gelijk bekend te maken. Door 
er bijvoorbeeld veel over te 
communiceren via allerlei ka-
nalen. Denk aan de lokale me-
dia, onze sociale media-kana-
len, onze website, de digita-
le informatiezuilen. We wer-
ken daarin nauw samen met 
allerlei partnerorganisaties. 
Mooi om te zien hoe organi-
saties zich ingespannen heb-
ben om de zorg voor inwo-
ners zoveel mogelijk door te 
laten gaan. Veel creativiteit is 
aangeboord. Met elkaar bekij-
ken we ook of er wellicht een 
ander aanbod nodig is. 
 
•	 Veel	 Voedselbanken	 in	
Nederland	kampen	met	pro-
blemen,	 variërend	 door	 een	
gebrek	 aan	 ervaren	 perso-
neel,	 te	 weinig	 aanvoer	 van	
voedsel,	 maar	 ook	 locaties	
die	vanwege	het	coronavirus	
niet	langer	geschikt	zijn	voor	
de	 uitgifte	 van	 voedselpak-
ketten.	 Heeft	 u	 zicht	 op	 hoe	
het	 met	 de	 Voedselbank	 in	
Uithoorn/De	Kwakel	gaat?
De samenwerking met on-
ze Voedselbank is goed. Elke 
week krijgen we een bericht 
over hoe het gaat. We zijn ont-
zettend blij met deze terug-
koppeling. Een medewerker 
van de gemeente is ook bij de 
Voedselbank langs geweest 
en een dag meegewerkt. Ook 
zelf ben ik langs geweest om 
te kijken hoe alles draait. Ze 
weten dat ze ons altijd kun-
nen bereiken als dat nodig is. 
We zijn trots op de Voedsel-
bank. Het is fantastisch hoe ze 
het gedaan hebben. De ruim-
te coronaproof ingericht en 
sommige mensen kregen het 
voedselpakket thuis bezorgd. 
De Voedselbank heeft veel 
donaties gekregen van super-
markten en ondernemers in 
de buurt. Al die tijd is de Voed-
selbank doorgegaan en heb-
ben de mensen die het nodig 
hebben voldoende eten ge-
kregen.”

•	 	Wat	is	uw	rol	als	wethou-
der	van	het	sociaal	domein	in	
deze	crisis?
Samen met organisaties en 
inwoners ervoor zorgen dat 
mensen de zorg krijgen die ze 
nodig hebben. Op wat voor 
manier dan ook. Het is zeer 
belangrijk om alert te zijn 
welke gevolgen zich voor-
doen vanwege de crisis en of 
het hulpaanbod daarop moet 
worden aangepast. 
Ik wil afsluiten door mijn gro-
te waardering uit te spreken 
voor de inwoners en organisa-
ties die met elkaar de schou-
ders eronder gezet hebben. 
En nog steeds doen. Petje af! 
Laten we deze mooie samen-
werking vasthouden.
Kijk voor meer informatie over 
de (minima)regelingen die de 
gemeente heeft op www.uit-
hoorn.nl/laatgeengeldliggen

Nieuwe afspraken met 
sportverenigingen
Uithoorn/De Kwakel - Op 1 ju-
li ondertekende wethouder Jan 
Hazen (Sport) de nieuwe huur-
overeenkomst met H.S.V. Thamen 
in De Kwakel. H.S.V. Thamen is de 
laatste sportvereniging in de rij 
waarbij de nieuwe huurovereen-
komst is getekend. 
Tijdens een prettige gesprek met 
de voorzitter Linda van Rekum 
werd de overeenkomst in het 
clubgebouw ondertekend. In de 
nieuwe huurovereenkomst staat 
onder meer dat de gemeente Uit-
hoorn gedurende de looptijd van 
de overeenkomst (10 jaar) gaat 
zorgen voor renovatie en ver-
nieuwing van de Thamen-velden, 
zodat die weer voldoen aan de ei-
sen van de baseball- en softball-
bond (KNBSB). Behalve met H.S.V. 
Thamen vernieuwt de gemeen-
te de huurovereenkomsten met 
Sportvereniging Sv KDO, Leg-
meervogels, U.H.C. Qui Vive en 
AKU. 

Constructief traject
De voorbereidingen voor de 
nieuwe huurovereenkomsten 
startten in 2019. Vooral de afspra-
ken rond onderhoud, renova-
tie en (meerjaren)investeringen 
vroegen om zorgvuldige afstem-
ming tussen de gemeente en de 
verenigingen. “Het heeft langer 
geduurd dan verwacht,” erkent 
wethouder Hazen, “maar geluk-
kig was het een  constructief tra-
ject, met korte lijnen. 
We hebben duidelijke afspraken 
kunnen maken over hoe de ge-
meente de sportverenigingen in 
Uithoorn en De Kwakel zal facili-
teren. Sportverenigingen en de 
gemeente hebben laten zien dat 
samenwerking loont, zelfs in de-
ze coronaperiode.”

De wethouder besluit: “Het is 
goed om weer actuele huurover-
eenkomsten te hebben waarin de 
rollen, de taken en verantwoor-
delijkheden van de gemeente en 
de sportverenigingen helder zijn 
vastgelegd. Het biedt de vereni-
gingen een solide basis om hun 
activiteiten de komende 10 jaar 
voort te zetten. Tot 2030 zitten 
we weer goed!”

Alles mag weer gaan draaien
Thamen is blij dat de nieuwe 
huurovereenkomst is getekend. 
Daarnaast is de vereniging ook 
weer blij om te kunnen starten. 
Dit geeft de mogelijkheid om ons 
per direct weer te kunnen con-
centreren op de competitie.
Door de aangepaste richtlijnen 
per 1 juli gaan alle teams met-
een weer competitie en/of oefen-
wedstrijden spelen en kan de ver-
eniging in deze lastige tijd weer 
leuke evenementen organiseren 
voor leden en geïnteresseerden.

Sportakkoord
Het ondertekenen past ook in 
de lijn van het onlangs geteken-
de sportakkoord in maart van dit 
jaar. Het Sportakkoord van Uit-
hoorn is een breed samenwer-
kingsverband tussen sportver-
enigingen, organisaties en in-
stellingen uit het maatschappe-
lijk middenveld, het bedrijfsleven 
en de gemeente. Samen zet ie-
dereen zich in om zoveel moge-
lijk inwoners van Uithoorn en De 
Kwakel met plezier te laten spor-
ten en bewegen. 
Met het sportakkoord en de ge-
ondertekende huurovereenkom-
sten wordt er ook richting de toe-
komst gewerkt aan sport en be-
weging in de gemeente

Tour de Kwakel: uitstel, 
geen afstel
De Kwakel - In de kantlijn van de 
wereldproblematiek werd ook 
de wielerwereld getroffen door 
het Corona-virus. Normaal ge-
sproken zouden we nu halver-
wege de Tour de France zijn en 
al een goed beeld hebben van 
de krachtsverhoudingen in het 
peloton. Maar 2020 is geen nor-
maal jaar. De Tour de France werd 
twee maanden uitgesteld en de 
renners bereiden zich ieder in ei-
gen land voor op de belangrijkste 
koers van het jaar. Zoals in Frank-
rijk uitstel, geen afstel lijkt te zijn, 
is dit ook in De Kwakel niet het 
geval. Al zal het geen “normale” 
Tour de Kwakel worden. In ver-
band met de RIVM-maatregelen 
heeft de Tourdirectie besloten 
het Tourhome alleen te openen 
voor het inleveren van de (gou-
den) lappen en het bekijken van 
de dagstanden. De doorgebrach-
te tijd in het Tourhome zal, in te-
genstelling tot andere jaren, tot 
een minimum moeten worden 
beperkt, met in achtneming van 
de 1,5 meter afstand tussen deel-

nemers. De gezelligheid van het 
Tourhome zal zich hopelijk ver-
plaatsen naar de huiselijke sfeer 
of de veilige afstand van de Tour-
home-app. Daarnaast zullen er 
dit jaar geen truien en petten uit-
gegeven worden aan de leiders 
van de diverse klassementen. Ui-
teraard blijven de prijzen en de 
eeuwige roem wel gehandhaafd. 
Zodoende kunnen we dit jaar 
toch nog op zoek naar een op-
volger voor de winnaar van vorig 
jaar, Kees van der Meer.
De deelnemers van vorig jaar die-
nen zich voor 1 augustus te mel-
den. Degene die dit jaar niet mee 
willen doen, behouden het recht 
volgend jaar weer mee te doen. 
Daarom worden er geen nieu-
we deelnemers of deelnemers 
van de reservelijst aan het deel-
nemersveld toegevoegd. Op-
geven kan via Whatsapp, Face-
book, Twitter, e-mail (tourdekwa-
kel@gmail.com) of telefonisch 
(0637322476). De Tourdirectie re-
kent ondanks de beperkingen op 
een sportieve maand september.

alle teams nog wat extra trainin-
gen inplannen zodat zij het sei-
zoen in stijl konden afsluiten. 
Dat hiermee in een behoefte is 

voorzien bleek wel uit het grote 
aantal aanwezigen iedere avond. 
Het bleef nog lang gezellig aan 
de Vuurlijn.
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Bekers voor winnaars CSW 
Zomertrainingen 2020
Wilnis - De succesvolste CSW’er 
tijdens de CSW....DatZijnWij 2.0. 
Zomertrainingen 2020 was, 
na een spektaculaire looptrai-

ning fi nale tussen Mark van 
Eijk(CSW JO13-2) en Ruben 
Blankenstijn(CSW JO13-1). Mark 
van Eijk won, met een neuslengte 

voorsprong, uiteindelijk van Ru-
ben Blankenstijn in een duosprint 
met diverse handicaps. Met recht 
nam Mark trots, onder toeziend 

oog van de aanwezige deelne-
mers, zijn trofee in ontvangst. 
Op het onderdeel penalty schie-
ten deed Thijs Oudshoorn(CSW 
JO10-1) goede zaken! In de fi -
nale werd op spektaculaire wij-
ze afgerekend met mede fi na-
list Mo Diani(CSW JO13-4). Kee-
per Finn van Schaik(CSW JO13-
2) stond zijn mannetje maar kon 
toch de strak in geschoten pe-
nalty van Thijs niet meer keren. 
Het net stond bol na de onhoud-
bare schuiver rechts in de boven 
hoek van winnaar Thijs. Het Juni-
or Sixen Toernooi 2020 werd na 
een halve competitie uiteinde-
lijk met 13 punten uit 7 wedstrij-
den gewonnen door Feijenoord. 
Tweede werd aartsrivaal Ajax met 
12 punten uit 7 wedstrijden. Het 
onderling resultaat tussen Ajax 
en Feijenoord eindigde in een 
nipte overwinning(1-0) voor Fe-
ijenoord. Stralend van vreugde 
poseert Feijenoord coach Hennie 
Turk met zijn mannen na de be-
haalde overwinning.

Boodschappenpakketten 
in voor de voedselbank
De Ronde Venen - Een spaaractie 
die begin dit jaar werd gestart bij 
Plus Koot in Abcoude is afgeslo-
ten als een enorme gift aan Voed-
selbank De Ronde Venen.
Mede dankzij het ruimhartig do-
neren van de vele spaarkaarten 
door de inwoners van Abcoude 
en Baambrugge is het gelukt om 
een grote hoeveelheid pakket-
ten met levensmiddelen in te za-
melen.
Karin Schrama, coördinator cliën-
tenzaken bij de voedselbank: “Dit 
is met name in deze lastige tijd 
een bijzonder welkome schen-

king, wat een prachtige produc-
ten en wat krijgen we veel!  We 
zijn veel dank verschuldigd aan 
de inwoners van Abcoude en 
Baambrugge en natuurlijk aan 
PLUS Koot in Abcoude, die de vol-
le medewerking heeft gegeven 
aan het realiseren van deze in-
zamelactie en daar zelf een toe-
gift aan pakketten bij heeft gedo-
neerd.”
De actie was bijzonder welkom 
omdat de winkelinzamelacties 
die doorgaans in de supermark-
ten worden gehouden, vanwege 
de corona crisis zijn uitgesteld.

Grote brand op Mijdrechts 
industrieterrein
Mijdrecht - Aan de Productieweg 
in Mijdrecht is woensdagavond 
een grote brand uitgebroken in 
een bedrijfspand. De brand wordt 
in een voormalig verfspuiterij. De 
brandweer werd omstreeks 21.30 
uur opgeroepen en schaalde snel 
op naar grote brand. Met meer-
dere voertuigen uit de regio is de 
brand bestreden. Bij een bluspo-
ging is een persoon gewond ge-

raakt en is ter plekke aan de ver-
wondingen behandeld. Hoe de 
brand heeft kunnen ontstaan is 
niet bekend. Een omstander werd 
onwel en moest gereanimeerd 
worden. Hiervoor werd de nog de 
hulp ingeroepen van de trauma-
helikopter. Deze persoon is be-
handeld en uiteindelijk per am-
bulance naar een ziekenhuis ver-
voerd. (Foto: VTF - Vivian Tusveld)

Peuters in de bus naar 
de (speel)tuin!
De Ronde Venen - De peuters op 
peutergroep Duimelot in Wilnis 
hebben de afgelopen weken veel 
geleerd over het thema ‘verkeer’. 
Ze liepen over het zebrapad, heb-
ben voor het stoplicht gewacht, 
een parcours gefi etst, een par-
keerschijf geknutseld voor Vader-

dag en met de bus “gereden” naar 
de (speel)tuin. 
Als afsluiting van het thema en 
het schooljaar is er een verkeers 
feest georganiseerd. De kinde-
ren konden met hun fi ets of auto 
door de wasstraat en de kapotte 
auto’s kon gemaakt worden in de 

Tennisvereniging Wilnis 
weer volop in actie
Wilnis - Nu de mogelijkheden 
om te tennissen verder zijn uitge-
breid is Tennisvereniging Wilnis 
volop in beweging. Met het Club-
huis en terras weer geopend is de 
vereniging een buitensport ac-
commodatie bij uitstek, met zes 
Red Court All weather banen die 
het hele jaar door bespeelbaar 
zijn, Ook tijdens de gedwongen 
stop is het gehele tennispark in 
top conditie gehouden  en daar-
van profi teren alle leden nu. De 
maatregelen om iedereen ge-
zond te houden worden uiteraard 
strikt nageleefd. 
Nieuwe leden zijn van harte wel-
kom, met een bonus! Tennisver-
eniging Wilnis streeft ernaar om 
zoveel mogelijk enthousiaste 
sporters uit Wilnis en omgeving 
de gelegenheid te geven hun fa-

voriete sport te beoefenen, als ze 
dat zouden willen zelfs elke dag! 
Met de up-to-date KNLTB Club 
App is het reserveren van een 
baan in een handomdraai ge-
beurt en om lid te worden is er nu 
een wel zeer voordelig lidmaat-
schap in de aanbieding waarover 
u elders in deze krant meer kunt 
lezen. Op dit moment is er geen 
wachtlijst en kunnen leden da-
gelijks een baan reserveren (uit-
gezonderd op de vaste trainings-
uren en wedstrijd- en competitie-
dagen). Tennisvereniging Wilnis 
heeft een lange en succesvolle 
geschiedenis als gezelligheid- en 
wedstrijd vereniging, en is vast 
van plan om alle voornemens die 
helaas even gestopt zijn met veel 
energie weer op te pakken! (Zie 
advertentie elders in dit blad).

GVM’79 hangt weer aan/
in de Brug
Mijdrecht - 1 Juli was het dan 
eindelijk weer zo ver. Na 3,5 
maand niet en/of buiten te heb-
ben bewogen, mochten de spor-
ters van GVM’79 weer in de gym-
zaal aan de slag. Gelukkig kon-
den de meeste groepen na 7 we-
ken buiten op het grasveld achter 
de Phoenixhal of in de speeltuin-
tjes van Mijdrecht aan de slag. De 
gymnasten hebben het heel leuk 
gehad buiten en het was ook we-
kenlang stralend weer. Daarna 
sloeg het weer om en konden 
een aantal lessen niet doorgaan. 
Gelukkig werden op 1 juli Gym-

zaal de Brug en Gymzaal de Een-
dracht weer geopend en moch-
ten de lessen (na goedkeuring 
van het protocol) binnen worden 
opgepakt. Veel turnsters vonden 
het erg leuk om weer aan de brug 
te kunnen hangen en zwaaien.  
Ook de freerunners gingen weer 
helemaal uit hun dak in de gym-
zaal. 
De lessen gaan nog door tot de 
zomervakantie (17 juli) en ieder-
een is welkom om een proefl es te 
doen.
Een proefl es kun je aanvragen via: 
proefl es@gvmijdrecht79.nl 
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Het weerHet weer
In deze krant een weerrubriek met een terugblik op interessante 
weergebeurtenissen in de regio De Ronde Venen, een vooruitblik 
op het nieuwe seizoen en uitleg van een onderwerp aangaande 
het weer. Reacties zijn welkom.

Paul Dekkers

Aan het begin van deze maand 
juli kon het weerbeeld als ty-
pisch Hollands  worden aan-
gemerkt. Naast een hogedruk 
gebied, waarvan de kern bij 
de Portugese Azoren eilanden 
lag,  hadden we van tijd tot  tijd 
eveneens te maken met zwak-
ke storingen, die vanaf de  Brit-
se Eilanden tot het vasteland 
van Europa wisten door te 
dringen; meer dan 7 mm, tij-
dens  de maandwisseling, le-
verde dit hier niet op. Vier hit-
tedagen, van  23 tot en met 26  
juni , brachten in Mijdrecht een 
temperatuur op de thermome-
ter van maximaal 32,2 graden. 
Bij zo’n zuidwest circulatie pro-
�teert de kust meestal het 
meest van de zon; in het bin-
nenland ontstaan door opwar-
ming van het land stapelwol-
ken, die plaatselijk nog kunnen 
uitgroeien tot een bui. 
Bij dit weerbeeld staat er mees-
tentijds een matige tot krach-
tige zuidwestelijke wind  met 
temperaturen die in de regel 
met 19 graden aan de koele 
kant zijn  en weinig van nor-
maal zullen verschillen. 
Het brongebied van deze 
luchtsoort  is te vinden op mid-
delbare  breedten, tussen 50 en 
60 graden noorderbreedte. 
Het afgelopen weekend kwam 
de lucht van zuidelijker breed-
ten, vanuit de omgeving van 
de Azoren, rond de  40e breed-
tegraad.  
Zij voelde aanmerkelijk zach-
ter, zelfs klam aan. Tevens heeft  
de subtropenlucht een hogere 
relatieve vochtigheid. Het ver-
schil daarin bedroeg bij ons 
tussen de polaire en subtro-
penlucht ongeveer 30% (60 
om 90).
Door de vele wolken bleef op 
zondag een echte tempera-
tuurstijging achterwege.  
Totaal viel er in het afgelopen 
weekend in Mijdrecht 9 mm 
aan regen en motregen. 
De subtropenlucht had voor 
een stijging kunnen  zorgen 
naar 24 à 25 graden. 
Nu werd het niet warmer 
dan 22,0 graden. Van de zo-
mermaanden is juni vaak het 
droogst, juli het warmst en au-
gustus het natst. 
Nu zal iedereen zich nog wel 
de hittezomer van vorig jaar 
herinneren en ik kan mij zo 
voorstellen dat niet iedereen 
op een herhaling zit te wach-
ten, uw weerman incluis. Het 
kan tegenwoordig niet op al 
dat zomerweer. 
We zouden vergeten dat het 
ook anders kan (of toch niet 
meer), zoals  in 1980 met hart-
je zomer als dieptepunt. Een 
slecht weer periode die op 15 
juni begon  leverde ruim der-
tig dagen achtereen overvloe-
dige regen en lage temperatu-

ren op. In De Bilt viel in dat tijd-
vak van dertig dagen 206 mm. 
Dat was in die tijd in honderd 
jaar slechts  eenmaal voorge-
komen.  
Het was het jaar waarin ik ver-
huisde van Oud-Beyerland 
naar Mijdecht en de neerslag-
metingen tijdelijk werden  ver-
zorgd door mijn broer. Zijn to-
taal in mijn vorige woonplaats 
kwam in dat tijdvak uit op 
186 mm. Dat de regen te ma-
ken had met depressies  is niet 
moeilijk te raden. Maar om wat 
voor soort depressies ging het? 
Immers de een is de ander niet. 
De adempauzes tussen de op-
eenvolgende depressies wa-
ren zo klein, dat er vrijwel geen 
regenloze dag voorkwam, laat 
staan een zonnige dag. Er was 
sprake van slechts één redelijk 
mooie dag. We beperken ons 
tot de eerste helft van juli, die 
begon met een depressie bo-
ven ons land. Deze trok naar 
Duitsland. 
De buien aan de achterzijde 
van deze depressie waren nog 
maar nauwelijks  het land uit 
of een frontensysteem van een 
depressie bij Schotland bracht 
alweer regen.  
Deze depressie verplaatste zich 
via de Noordzee naar Dene-
marken. De volgende depres-
sies trokken  zuidelijker. 
Via  het Kanaal en ons land 
zochten die Duitsland en Po-
len op.  
Ze brachten ook slecht weer 
in Zuid-Frankrijk en zelfs korte 
tijd  in Spanje en Italië. In het 
weekeinde van de 12e en 13e 
wam er weer een via het Ka-
naal. 
Deze zette koers naar Zweden. 
In het midden van de week 
even rust. In het weekeinde 
van 19 en 21 juli was het weer 
helemaal mis. Niet alleen erg 
veel regen, maar ook wind. 
Hierna was het leed geleden. 
Achter laatstgenoemde de-
pressie kwam boven Bisca-
je een �ink hogedrukgebied 
tot ontwikkeling en kregen we 
eindelijk de warme zomerlucht  
binnen onze  grenzen. Zoveel 
depressies in kort tijdbestek 
komen ’s zomers – gelukkig – 
zelden voor. 
De passage van zo’n depressie 
gaat in de regel gepaard met 
het overtrekken van in de juis-
te volgorde: warmtefront, kou-
front, eventueel occlusiefront 
en buien. 
Meestal is het na een paar da-
gen weer droog dankzij een 
rug van hogedruk.  Het ergste 
wat een vakantieganger kan 
overkomen is dagenlang on-
der een zogeheten koudeput 
vertoeven. 
Wat dat precies is vertel ik u in 
een van de volgende weerco-
lumns van mij. 

Gematigd
zomerweer

‘garage’. De peuters vonden het 
prachtig.
Op de peutergroep wordt ge-
werkt met thema’s die dicht bij 
de belevingswereld van de kin-
deren liggen, zoals het thema 
verkeer. Er is veel herkenning en 
daardoor kunnen zowel kinderen 
van net 2 als de kinderen van bij-
na 4 zich prima vermaken met en 
tijdens de activiteiten die door de 
enthousiaste pedagogisch mede-
werksters worden aangeboden. 
Spelenderwijs hebben de kinde-
ren veel plezier en leren ze heel 
veel op de peutergroep.



Bekijk alle vernieuwingen 
uitgebreid in de video over het 
nieuwe dorpscentrum. 
Deze vindt u online op de 
website: 
centrumdekwakel.wordpress.com

Hier kunt u ook een reactie 
achterlaten.

De Kwakel krijgt een nieuw dorpscentrum

Wie De Kwakel kent, kent de �jne dorpse sfeer. Met 
rust, ruimte en saamhorigheid tussen de Kwakelaars. 
Er wordt hard gewerkt, maar ook genoten van vrije 
uurtjes en tradities. Het rommelige centrum van De 
Kwakel sluit hier nu niet goed op aan.

Daar komt verandering in. Met een mogelijke bijdrage 
van de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) gee� 
gemeente Uithoorn het centrum een faceli�. Hoe? Dat 
mochten wij als werkgroep Dorpshart De Kwakel bepa-
len: enthousiaste ondernemers en Kwakelaars, samen 
met de gemeente en de SLS.

Wensen, eisen en kaders
Alle verschillende wensen voor 
een sfeervoller centrum combi-
neerden we met de kaders die nu 
eenmaal door wetten en regels 
bepaald zijn. Met deze eisen 
mochten 3 ontwerpbureaus aan de 
slag. We kozen voor landschapsar-
chitectenbureau BoschSlabbers. 

Op hun schetsontwerp mochten 
alle Kwakelaars reageren. Waar 
mogelijk zijn alle reacties ver-
werkt in het ontwerp dat we hier 
presenteren. 

Van grauw naar gezellig en groen
Er gaat �ink de bezem door alle 
losse, rommelige elementen voor 
een rustig en opgeruimd beeld. 
Het wordt één geheel. Veel 
groen zorgt voor die echt dorpse 
uitstraling.

Rustig aan op 4 wielen
Snelheid vinden we niet 
in De Kwakel passen. 
Daarom krijgen voetgan-
gers voorrang. Ook auto’s 
zijn welkom, maar zijn te 
gast. Alle bestrating komt 
hiervoor op voetgangers-
niveau en het plein loopt 
door over de weg. Zo is 
duidelijk dat hier een 
lagere snelheid past. 

Multifunctioneel plein
Wat is een dorp zonder 
plein? Hier worden 
feesten gevierd, maar ook 
gewoon boodschappen 
gedaan en boterhammen 
verdiend. Het plein wordt 
het hart van het dorp. Met 
een demontabel podium: 
de muziektent. Op andere 

dagen is het open plein er voor 
marktkramen, parkeren en om even 
te zitten op de 5 meter lange bank. 

Speelse beplanting
De Koningslinde komt terug. De 
groene sfeer benadrukken we nog 
meer met een brede strook met 
bomen, struiken en bloemen. We 
vroegen om planten in verschil-
lende hoogtes en die deels groen 
blijven in de winter. Zo is er altijd 
iets te zien. Dat past goed bij De 
Kwakel.

Parkeren
Ook over parkeren hebben we heel 
goed nagedacht. We wilden zoveel 
mogelijk parkeervakken, maar 
ook een vriendelijke uitstraling. Er 
komen er 88. Daarvan zijn er 2 inva-
lidenparkeerplaatsen en hebben er 
2 een oplaadpunt voor elektrische 
auto’s. Door de onopvallende kleur 
van de parkeervakken blij� het echt 
een leefcentrum, en geen massale 
parkeerplaats.

Het verhaal van de supermarkt
Dat het centrum nu grootscheeps 
wordt aangepakt, hee� ook te 
maken met andere ontwikkelpro-
jecten. Zoals de uitbreiding van 
supermarkt Quakel. Die verhuist 
hiervoor naar het pand van de 
Rabobank. Erboven komen maxi-
maal 10 appartementen. Dit is een 
apart project, maar de plannen 

hiervoor moesten goed samengaan 
met het ontwerp voor het nieuwe 
centrum. Daarom is er veel overleg 
geweest. 

De plannen voor de supermarkt 
zijn nog in ontwikkeling. Wel zijn 
de contouren bekend. Door inpan-
dig laden en lossen blij� de overlast 
beperkt en zoveel mogelijk parkeer-
ruimte behouden. Beide plannen 
sluiten nu mooi op elkaar aan.

Trots op het resultaat
Als werkgroep zijn we erg trots op 
het ontwerp dat we echt samen 
hebben gemaakt. We hebben hard 
gewerkt en elke straatsteen over-
legd, maar wat er ligt past precies 
bij De Kwakel. 

En u?
Wat vindt ú nu het mooist? Het 
plein? Het groen? De opgeruimde 
doorkijk? Of bent u blij met het 
terugdringen van de gereden snel-
heid? Laat een reactie achter bij de 
winkeliers in De Kwakel met een 
poster van het project. We horen 
het graag.

Tot ziens in De Kwakel!

Werkgroep 
Dorpshart
De Kwakel

Een dorpsplein waar alles mogelijk is

Contouren van de supermarkt, ontwerp in ontwikkeling

“Het was passen, meten en zwe-
ten, maar mooi dat er een haal-

bare oplossing is gevonden”

Rob Rehorst – 
eigenaar supermarkt Quakel

“Het rommelige beeld uit het 
verleden, maakt plaats voor een 
centrum dat past bij het heden”

Cees Bartels – lid werkgroep

“Ik ben enorm blij met dit 
podium voor muziek en 

optredens”

Jan Kas – lid werkgroep

Schaduw en zachte lijnen door de beplanting

Gemeente Uithoorn
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Toch nog een spetterende dansshow 
voor Dansschool Nicole!
Regio - Dit seizoen stond de 33e 
show van Dansschool Nicole ge-
pland in het theater, maar zoals 
iedereen weet, kwam daar iets 
tussen (iets met de C…). Maar 
zelfs dàt kon de docenten en leer-
lingen niet doen stoppen met 
dansen. Via online lessen en met-
een buitenlessen te geven zodra 
dit weer mocht, hebben ze vrij-
wel ‘normaal’ door kunnen trai-
nen dit jaar. De ene keer in kou-
de wind, de andere keer bij tro-
pische temperaturen. Natuur-
lijk was dat even wennen. Ge-
lukkig werden er afgelopen 1 ju-
li versoepelingen aangekondigd, 
waarbij de docenten hun kans za-
gen om toch nog een soort show 

te geven. Buiten, op het parkeer-
terrein voor hun nieuwe dansstu-
dio in de Phoenix Sporthal waar 
ze volgend seizoen in een prach-
tige nieuwe zaal weer gaan star-
ten. 

Kledingstijl
En zo werd het geregeld! Zondag 
5 juli lieten alle groepen die mee 
wilden doen, hun beste dansen 
zien. Omdat kostuums nu niet 
handig waren, had elke groep 
een eigen afgesproken kleding-
stijl en dat zag er zeer professio-
neel uit. 
De jongste meiden van net 4 jaar 
begonnen met een swingend 
nummer en de Showgroep ein-

digde met een stoere streetdan-
ce en tropische dans. Daartussen 
waren er vrolijke feel good num-
mers zoals Lollipop, werden er to-
rens gebouwd door de Ministars, 
zagen we spagaten en oversla-
gen bij de Don2 meiden en knal-
den de jongeren van de dinsdag 
met een Tina Turner medley het 
plein af. De Selectiegroepen lie-
ten even hun talenten zien in een 
gave Lady Gaga-mix, met een 
Beyoncé choreo en het kleurrij-
ke nummer Que Color.  Erg knap 
om te zien hoe de docenten en de 
leerlingen dit in deze tijd voor el-
kaar hebben gekregen. 
Met recht een mooie afsluiting 
van een bijzonder dansjaar!

Concept luchtvaarnota Schiphol 
door Raad van tafel geveegd
Vervolg van de voorpagina

Heel ander Uithoorn
Alle overige fractie waren het 
eens met deze bewoordingen en 
zeiden op hun manier wat zij er-
van vonden. De raad staat als een 
blok achter de zienswijze en vin-
den allen dat beloftes en toezeg-
gingen van de minister, met voe-
ten worden getreden. Marcel van 
Haaren (VVD): “Er is een heel an-
der Uithoorn en De Kwakel ont-
staan nadat de Aalsmeerbaan 
was omgebouwd tot parkeer-
plaats voor vliegtuigen. Je kan de 
vogels weer horen en soms is het 
zelfs stil. Wij zijn ook erg blij met 
deze zienswijzen. Dit geeft ons, 
door het brede draagvlak een 
sterke positie in onze strijd tegen 
het geluid en het onrecht wat on-
ze inwoners wordt aangedaan”, 
aldus Van Haaren
Ook Els Gasseling ( PvdA)stond 
voor 100% achter deze ziens-
wijze: “ Kon de rust maar zo blij-
ven, maar dit concept luchtvaart-
nota maakte een einde aan de-
ze droom. Alles gaat weer veran-
deren. Schiphol kan groeien tot 
maar liefst 600.000 vliegbewe-
gingen zo staat in dit concept en 
800.000 in 2050.Dat is rampzalig 

voor onze leefomgeving. Alsof er 
geen klimaatcrisis bestaat. Alsof 
er geen hinder is om de omwo-
nenden. Alsof de natuur er niet 
beroerd aan toe is. Alsof de lucht-
kwaliteit niet slecht is, er in de 
randstad niet meer gebouwd kan 
worden door het lawaai.
Om moedeloos van te worden, 
maar moedeloosheid kunnen 
we ons niet permitteren, want de 
leefbaarheid van onze wijken en 
de gezondheid van onze inwo-
ners is in het geding. 
Daarom zijn wij heel blij met de-
ze zienswijze die ondertekend 
is door vier provincies en 56 ge-

meenten, die elkaar gevonden 
hebben in het afwijzen van de-
ze concept luchtvaartnota”, aldus 
Gasseling
Judith Beuse van DUS besloot 
met de woorden: “Er is een kleine 
positieve noot. Het dossier Schip-
hol leeft in heel Nederland en niet 
alleen bij de ‘buren’ van Schiphol. 
Dat geeft hoop, dat we misschien 
toch nog gehoord gaan worden 
en dat we in de vooravond staan 
van een omslag bij het maken van 
keuzen. Keuze die niet alleen zijn 
voor economisch gewin, maar 
ook voor veiligheid, gezondheid, 
leefomgeving en klimaat”

Vliegverkeer Schiphol 
neemt geleidelijk toe
Regio - Het vliegverkeer van en 
naar Schiphol neemt geleidelijk 
toe nu veel mensen weer mo-
gen, kunnen en willen reizen. 
Waar er op het hoogtepunt van 
de coronacrisis zo’n 125 vluchten 
per dag met 6.000 reizigers wa-
ren, neemt het aantal vluchten in 

juli toe tot 500 à 650 met 40.000 
tot 60.000 reizigers. Schip-
hol houdt omwonenden via 
een nieuwsbrief op de hoogte 
van het eff ect in de regio van het 
toenemende vliegverkeer. 
In dezelfde periode vorig jaar wa-
ren er dagelijks ruim 210.000 rei-

zigers en om en nabij 1450 vluch-
ten. Ondanks dat het aantal 
vluchten deze zomer veel min-
der is, zullen omwonenden mer-
ken dat er weer meer vliegver-
keer is.
In de burennieuwsbrief die Schip-
hol maandelijks verstuurt, be-
steedt Schiphol de aankomende 
edities extra aandacht aan het ef-
fect van het toenemende vlieg-
verkeer. Iedereen kan zich aan-
melden voor de burennieuws-
brief. 

Van Zaal zet in op opleiden Junior 
Transportplanners
Regio - Van Zaal Transport gaat 
zelf junior transportplanners op-
leiden. Dat maakt de Noord-Hol-
landse logistiek dienstverlener 
vandaag bekend. Het bedrijf wil 
daarmee ook kandidaten met 
nog niet zoveel ervaring de kans 
geven.  De vacature staat nu on-
line en is bedoeld voor iedereen 
die recent een relevante oplei-
ding heeft afgerond of enkele ja-

ren relevante werkervaring heeft, 
maar nog niet alle kneepjes van 
het plannersvak kent. 
“We merken dat de interesse voor 
de functie transportplanner er ze-
ker is, maar dat de ervaring van 
geïnteresseerden niet altijd aan-
sluit. Denk bijvoorbeeld aan ie-
mand die net van school komt, 
maar nog weinig ervaring in de 
praktijk heeft opgedaan. Maar 

ook mensen die hun eerste stap-
pen binnen de transportplanning 
al hebben gezet, maar nog niet 
bekend zijn met de sierteeltlo-
gistiek. Daarom hebben we naast 
de functie Transportplanner nu 
ook de functie Junior Transport-
planner, waarbij wij mensen ver-
der wegwijs maken binnen het 
vak”, vertelt Koen Stoop van Per-
soneelszaken. 

De opleiding is praktisch gericht. 
De Junior Transportplanner draait 
direct mee in het team en krijgt 
uitleg van een ervaren collega. In 
de eerste periode wordt de nieu-
we medewerker klaargestoomd 
om zelfstandig ritten op te vol-
gen. Als hij of zij dat onder de 
knie heeft, is het mogelijk om te 
leren over het plannen van ritten. 
Solliciteren kan de hele zomerva-
kantie, maar afhankelijk van de 
respons kan de sollicitatieperiode 
worden verkort of verlengt. Meer 
informatie op: www.vzt.nl/wer-
kenalstransportplanner. 

Thamen Events groot succes
Regio - Op zaterdagochtend 4 ju-
li stond het Jeugd & Friends toer-
nooi bij Thamen op het program-
ma voor de kinderen van 6 t/m 
13 jaar. Heel veel kinderen die 
nog niet op vakantie waren of 
een weekend weg waren ston-
den op het veld. Door de jeugd-
commissie waren er drie teams 
gemaakt waarbij alle spelers en 
hun vriendjes en vriendinnetjes 
een leuk team hadden gekregen. 
Elk team speelde twee wedstrij-
den en er was ook nog een ech-
te “honkbal speurtocht”. 
Er werd hard geslagen, maar ook 
heel sportief gespeeld. De oude-
re kinderen hielden duidelijk re-
kening met de jongste jeugd en 
daar kunnen wij alleen maar trots 
op zijn. Om half 1 was het tijd 

voor de lunch met wat te drin-
ken en werden de kinderen rond 
13.00 uur opgehaald door hun 
ouders. Vanaf 15.00 uur was het 
de beurt aan de groep van veer-
tien jaar en ouder, helaas werd 
het weer alleen maar slechter, 
maar na maanden geen honkbal 
en softbal was er geen houden 
meer aan bij de aanwezige spe-
lers en speelsters. Ook hier waren 
drie teams die redelijk gelijkma-
tig waren verdeeld door de orga-
nisatie. Jongere spelers, minder 
ervaren en heel ervaren spelers 
stonden gezamenlijk in het veld. 
Plezier stond voorop en er waren 
de nodige mooie veldacties ge-
zien, maar ook heel veel goede 
honkslagen. Na drie redelijk ge-
lijk opgaande wedstrijden kon ie-

Thamen H1 wint eerste 
oefenwedstrijd van seizoen 2020
Regio - Maar liefst 4 (!) maan-
den later dan de bedoeling was, 
speelden de Thamen H1 honk-
ballers op zondag 5 juli hun eer-
ste oefenwedstrijd van het sei-
zoen 2020 bij The Hawks te Dor-
drecht. The Hawks staan als eerst 
op het scorebord. In de 1e inning 
wordt het eerste punt gescoord. 
In de 3e inning staat Thamen toe 
dat er 5 punten gescoord worden 
op basis van 4-wijd en veldfou-
ten. Het staat 6-0. 
Thamen weet in de eerste drie in-
nings niet tot scoren te komen, 
ondanks de tweehonkslag van 
Lars Vogelaar en de honkslagen 
van Koole, Groen en Soerka. Pas 
in de 4e inning komt Thamen op 
het bord te staan. Koole, Nurse en 
Soerka produceren honkslagen 
en weten thuis te bereiken. Ook 
M Schouten slaat een honkslag 
en weet thuis te bereiken op de 
homerun van Lars Vogelaar, z’n 
eerste bij Thamen H1: 6-5. In de 
5e inning komt Thamen op voor-
sprong. 
De Castro komt op het honk 
door een doorgeschoten bal en 
scoort op de driehonkslag van 
Hoekstra. Nieuwkomer Streedel 
stelt met een honkslag Hoekstra 
in staat om te scoren: 6-7. Daar 

waar The Hawks op dezelfde sco-
re blijft staan, zet Thamen door. In 
de 7einning scoort Groen, die op 
het honk gekomen is na 4-wijd. 
In de 8ste inning breidt Thamen 
de voorsprong nog verder uit. De 
Castro komt op het honk na ge-
raakt werpen en bereikt thuis op 
de tweehonkslag van W Schou-
ten. Van Hoek komt op het honk 
na 4-wijd én beide heren sco-
ren op de driehonkslag van Koo-
le: 6-11. In de 9e inning slaat The 
Hawks terug. Cortes Rozas slaat 
met een homerun zichzelf en 2 

medespelers binnen. Ook Jon-
kers weet te scoren, nadat hij op 
het honk gekomen is met een 
honkslag. Het is niet genoeg voor 
The Hawks, Thamen wint met 10-
11. De nieuwe Thamen coach Fro-
lijk kan tevreden terugkijken op 
deze gewonnen wedstrijd. Wel 
heeft hij met z’n spelers werk aan 
de winkel om de wisselvalligheid 
aan slag én de slordigheden in de 
verdediging eruit te halen. Maar 
dat is misschien niet verwonder-
lijk bij de eerste wedstrijd in 9 
maanden.

dereen lekker eten en een drank-
je drinken in het clubgebouw en 
op het terras.

Geef 
mij 
Geef 

ij 
Geef 

tijd.
ij 

tijd.
ij 

Geef voor nieuwe doorbraken
in kankeronderzoek.
Ga naar kwf.nl/doneer
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De N8 van 8, alternatief 
schoolkamp van De Eendracht!

Mijdrecht - Dit merkwaardige 
schooljaar zullen de leerlingen 
van groep 8 en hun leerkrachten 
nooit meer vergeten. Het gaat de 
boeken in als het jaar waarop co-
rona in ons leven kwam en alles 
anders werd. Lastige beslissin-
gen moesten worden genomen 
en onder andere het gereserveer-

de schoolkamp naar Texel moest 
worden afgezegd. De teleurstel-
ling was heel groot, ondanks de 
belofte dat er iets heel leuks voor 
in de plaats zou komen. Begrijpe-
lijk! En toch…op vrijdag 3 en za-
terdag 4 juli werd er een school-
kamp georganiseerd in het 
schoolgebouw. Alle gemeentelij-

ke instanties werden aangeschre-
ven en werkten na goed over-
leg mee: met veel dank aan de 
brandweer, politie en gemeen-
te De Ronde Venen! Onder strik-
te voorwaarden organiseerden 
de leerkrachten een spannend 
kamp. Spelletjes, een barbecue, 
ijsjes eten bij de IJssalon met di-

scolampen, laser gamen in het 
donker, een geknevelde mees-
ter en een onverwachte griezel 
die opdook op de zolder van OBS 
De Eendracht. Elk moment ge-
beurden er onverwachte dingen 
en de nacht was veel te kort! Dat 
was ook zichtbaar aan de lodde-
rige oogjes in de morgen, toen 

‘de CREW’ op traditionele wijze al-
le leerlingen uit hun slaapzakken 
trommelde met veel herrie en la-
waai.
Na het ontbijt met warme knap-
perige broodjes toch nog maar 
even laser gamen en heel veel lol 
trappen! Aan het einde van het 
schoolkamp stonden alle enthou-

siaste ouders buiten te wachten.  
Onder luid applaus en hartelij-
ke toejuichingen mochten de 
leerlingen één voor één De Een-
dracht verlaten. Een van de leer-
lingen zei bij het begroeten van 
zijn moeder: ‘Mam, nooit mag je 
rennen in school…en nu mocht 
(bijna) álles!’








