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Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
De Kwakel: Drechtdijk/Wilgenhof (160 kranten)
De Kwakel: Boterdijk/Distellaan (200 kranten)

De Kwakel - Op eigen initiatief zijn 
bewoners van de Graslaan en Distel-
laan het speelveld aan het snoeien. 
Eenmaal is alles rigoureus gesnoeid 
door een hovenier en daarna is het  
dramatisch hoe het onderhoud 
plaats vindt. Grote ergernis en  een 
doorn in het oog voor omwonende.  

Voor spelende kinderen is het lastig 
dat het gemaaide gras als hopen op 
het veld blijft liggen. Ten einde raad 
een aantal handen bij elkaar 
gestoken met een prachtig resultaat.  
De buurtbewoners nodigen hierbij 
de heren van de gemeente hartelijk 
uit om het resultaat te komen 

bewonderen. Misschien wel héél 
leerzaam voor de toekomst van de 
perken en speelvelden in deze 
gemeente.  Medebewoners danken 
de harde werkers voor dit geweldige 
initiatief. De zweetdruppels werden 
beloond met een glaasje water van 
een toeschouwer uit de straat.

Bewoners nemen heft in eigen 
handen en snoeien speelveld

Uithoorn/De Kwakel - “Jouw 
gemeente, jouw zaak”; onder dat 
motto biedt gemeente Uithoorn ook 
in 2021 de gratis cursus Politiek 
Actief aan. “Je ziet dat het ertoe doet 
wat er in het gemeentehuis gebeurt. 
En je leert debatteren en e�ciënt 
invloed uitoefenen op de lokale poli-
tiek. Diverse inwoners die de cursus 
volgden, zijn nu actief bij een lokale 
politieke partij. Of zijn zelfs raadslid 
geworden!”, zegt burgemeester 
Pieter Heiliegers, voorzitter van de 
gemeenteraad. De cursus is erg 
populair; eerdere edities zaten snel 
vol. Aanmelden kan tot en met 
15 oktober. De cursus Politiek Actief 
gaat 26 oktober 2021 van start en 
bestaat uit vijf bijeenkomsten met 

elk een eigen thema. Naast theoreti-
sche kennis komen ook vaardig-
heden als debatteren en lobbyen bij 
de gemeente aan de orde. Gastdo-
centen geven presentaties en lokale 
politici en bestuurders worden uitge-
nodigd om hun praktijkervaringen te 
laten horen. Als afsluiting van de 
cursus bezoeken de deelnemers een 
raadsvergadering.

Voor wie
De cursus Politiek Actief is bedoeld 
voor iedereen die erover nadenkt 
politiek actief te worden, maar nog 
niet precies weet wat de mogelijk-
heden zijn. Daarnaast is de cursus 
ook zeer geschikt voor inwoners die 
willen weten hoe zij meer invloed 

Gratis cursus Politiek Actief
kunnen uitoefenen op de lokale 
besluitvorming. Maar ook degene die 
gewoon wil weten hoe lokale politiek 
werkt, is van harte welkom!

Programma
Het programma ziet er als volgt uit:
•	 26	oktober	2021		 Introductie,	

kennismaking en algemene 
staatsinrichting

•	 	2	november	2021	 Hoe	werkt	de	
gemeente(raad)?

•	 16	november	2021	 Gemeentelijke	
�nanciën en lobbyen bij de 
gemeente

•	 30	november	2021	 De	Uithoornse	
politieke partijen

•	 14	december	2021	 Debatteren	en	
spreken in het openbaar

•	 23	december	2021	
Raadsvergadering bijwonen

Aanvang	is	steeds	om	19.30	uur;	
eindtijd rond 22.00 uur. Vanzelfspre-
kend worden tijdens de cursus alle 
dan geldende coronamaatregelen in 
acht genomen. Zo nodig wordt de 
cursus digitaal aangeboden, of in het 
uiterste geval uitgesteld. Aanmelden 
kan tot en met 15 oktober 2021 bij 
Hans van Leeuwen, raadsgri�er van 
Uithoorn, via gri�e@uithoorn.nl. Er is 
slechts een beperkt aantal plekken 
beschikbaar.

Uithoorn - Op het �etspad langs de 
Koningin Maximalaan in Uithoorn is 
zaterdagmiddag omstreeks 16.15 uur 
een snor�ets uitgebrand. De brand-

weer heeft de brand geblust. Van de 
snor�ets is weinig meer over. Het is 
onbekend hoe de scooter in brand 
heeft kunnen vliegen.

no ets totaal a e and

Foto VTF

Gemeente Uithoorn
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VERSCHIJNT WOENSDAG

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

UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

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

Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van 
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, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

NATUUR DICHT BIJ HUIS

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

Pimpelpandemie 
Kleine vogeltjes hebben doorgaans kleine snaveltjes. Sommige kleine 
vogeltjes hebben héél kleine snaveltjes. Dat is handig als je je speciali-
seert in héél kleine insectjes. Als je dan ook nog een héél klein lij�e hebt,  
kun je  daarmee op héél kleine  takjes balanceren en met dat héél kleine 
snaveltje héél kleine insectjes oppikken.  Pimpelmezen zijn héél klein en 
hebben zo’n slim pincetsnaveltje. Het zijn  groengeelblauwe veerbolletjes 
met witte wangetjes en een strak achterover gekamd lichtblauw kapseltje 
boven een stierennekje. 

Snavels zijn handige dingen, niet alleen om mee te eten, je kunt er inge-
wikkelde nesten mee bouwen, met je partner snavelen en niet in de 
laatste plaats komt het van pas als aanvals- of  verdedigingswapen. Heb je 
als pimpelmees dan wel wat aan zo’n potloodpuntje? Het is geen massa-
vernietigingswapen zoals de beitel van een kraai, de haak van een zilver-
meeuw, de priem van een specht of de messcherpe versnipperaar van 
roofvogels. Toch weerhoudt  dit pimpelmezen er niet van zich te 
gedragen alsof ze wel met zo’n wapen zijn uitgerust. Ze zijn niet bang 
aangelegd en als ze dat nodig achten zullen ze pogen  een tegenstander 
te slopen met dat minuscule  potloodpuntje. 

Net als de merel, de houtduif en hun wat forsere neef de koolmees, zijn 
pimpelmezen bosvogels die zich aan ons hebben aangepast en zich 
graag in onze tuinen en parken ophouden. Daar vinden ze nestgelegen-
heid en voedsel, ze  maken dankbaar gebruik van de nestkasten die we 
ophangen en komen de winter door dankzij de vetbollen en het andere 
lekkers waarmee we ze verwennen.  

Het lijkt de pimpelmezen voor de wind te gaan, maar  vorig voorjaar 
werden er opeens talloze zieke pimpelmezen aangetroffen. Vervuild, met 
de veren opgezet zaten ze apathisch op de grond, niet meer in staat te 
vluchten voor mens of dier. Vele legden het loodje. De oorzaak was 
vermoedelijk een bacteriële longontsteking. 

Veel van de zieke pimpelmezen hadden in die periode jongen. Het was 
immers lente. Omdat ze niet meer in staat waren insectjes te verzamelen 
voor die jongen, stierven deze in hun nestjes. Jonge pimpelmeesjes 
kunnen maar heel kort zonder voedsel, één dag vasten kan fataal zijn. 
Terwijl corona in de mensenwereld zijn tol eiste en alles op slot gooide, 
ondergingen pimpelmezen  in stilte en parallelle pandemie.  Soms is er 
meer dat ons bindt met kleine vogeltjes dan nestkastjes en voedertafels. 
Of een stierennek. 

Jaap Kranenborg 

Regio - De provincie Noord-Holland 
voert werkzaamheden uit aan de 
kruising van de Oranjebaan (N522) 
met de Amsteldijk-Noord bij Ouder-
kerk aan de Amstel. 
Van 19 juli tot en met 26 juli 2021 is 
de Amsteldijk-Noord ter hoogte van 
Brug Ouderkerk afgesloten van al het 
verkeer. Verkeer van en naar de 
Amsteldijk-Noord wordt omgeleid en 
moet rekening houden met extra 
reistijd. 
Tussen de Amsteldijk-Noord en de 
kruising van de Oranjebaan (N522) 
met de Amstelslag komt een nieuwe 
weg. Om de weg open te kunnen 
stellen voor verkeer, is het nodig om 
de Amsteldijk-Noord tussen de Brug 
Ouderkerk en huisnummer 9 van 
maandagochtend 19 juli (07.00 uur) 

tot en met maandagochtend 26 juli 
af te sluiten is voor al het verkeer. Na 
afronding van deze werkzaamheden 
kan de nieuwe weg op maandag 26 
juli in de loop van de dag in gebruik 
genomen worden voor verkeer van 
en naar de Oranjebaan (N522).

Omleidingen
Tijdens de werkzaamheden worden 
(brom-) fietsers en voetgangers 
tussen de Amsteldijk-Noord en de 
Oranjebaan omgeleid via de Ooster-
meerweg en Bankrasweg. Het auto-
verkeer volgt de route via de Machi-
neweg MP – Beneluxlaan – Oranje-
baan. Vrachtverkeer langer dan 12 
meter met bestemming Machineweg 
MP, Oostermeerweg of Amsteldijk-
Noord kan alleen via Amsterdam 

(A10, afrit S109) deze wegen 
bereiken en ook via dezelfde route 
weer terugrijden.
Doorgaand verkeer op de N522 
(Oranjebaan) tussen Amstelveen – 
Ouderkerk aan de Amstel en 
Amsterdam Zuid-Oost ondervindt 
geen hinder van de werkzaamheden.

Fietspad langs de Oranjebaan 
hersteld
In de nacht van maandag 19 op 
dinsdag 20 juli wordt het fietspad 
hersteld tussen de Brug Ouderkerk 
en de kruising met de Amstelslag. 
Vanaf dinsdagmorgen 20 juli 2021 
kunnen fietsers tussen Amstelveen 
en Ouderkerk aan de Amstel weer 
gebruik maken van het fietspad 
langs de Oranjebaan (N522).

Afsluiting Amsteldijk-Noord bij 
Ouderkerk aan de Amstel

Brug Ouderkerk
De werkzaamheden bij Amsteldijk-
Noord maken deel uit van de 
vernieuwing van de Brug Ouderkerk. 
De provincie Noord-Holland 
vernieuwt de brug over de Amstel in 
de N522 tussen Amstelveen en 
Ouderkerk aan de Amstel en 
vervangt deze door twee nieuwe 
bruggen. De noordelijke brug krijgt 
een rijstrook voor verkeer richting 
Amstelveen, de zuidelijke brug krijgt 
een rijstrook voor het verkeer naar 
Amsterdam en een rijstrook voor 
afslaand verkeer. Tegelijkertijd met 
het werk aan de brug vinden er 
aanpassingen plaats aan de aanslui-
tende wegen en fietspaden. Hierdoor 
verbetert de verkeersveiligheid 
rondom de brug en stroomt het 
verkeer op de provinciale weg beter 
door. 
De werkzaamheden worden door de 
aannemer Bouwcombinatie brug 
Ouderkerk uitgevoerd en zijn halver-
wege 2023 afgerond.

Uithoorn - Iedereen kan “econo-
misch dakloos” worden. Plotseling 
zonder woonplek door een echt-
scheiding bijvoorbeeld, door baan-
verlies of door opgelopen schulden. 
Dankzij het project “Onder de 
Pannen” kunnen inwoners van de 
gemeente Uithoorn vanaf 1 juli een 
kamer verhuren aan iemand die 
tijdelijk geen onderkomen heeft. 
Legaal en met behoud van uitkering 
en huurtoeslag.

Win-Win
In 2015 startte de Regenboog Groep 
in Amsterdam met het project 
“Onder de Pannen”. Doel van het 
project is om tijdelijke woonruimte 
te bieden aan economische daklozen 
zonder verslaving of psychiatrische 

problemen, zodat die snel “onder de 
pannen” zijn. De aanpak van de 
Regenboog Groep creëert daarbij 
een win-winsituatie. 
De economisch dakloze krijgt 
onderdak, voor een jaar, om rust en 
overzicht terug te vinden. De 
verhuurder helpt iemand en verdient 
wat bij. Ook bewoners van een 
sociale huurwoning kunnen 
meedoen als verhuurder, ook als zij 
zelf een uitkering en toeslagen 
ontvangen. 
De medewerkers van de Regenboog 
Groep zorgen voor de screening en 
juiste matching van huurder en 
verhuurder. 
Daarnaast helpen zij de huurder 
diens leven weer op de rit te krijgen 
en definitieve huisvesting te vinden.

Economisch daklozen in Uithoorn 
“onder de pannen”

Ruim 200 economisch daklozen 
onder de pannen
De gemeente Uithoorn heeft zich per 
1 juli aangesloten bij Onder de 
Pannen. In de regio Amstelland doet 
verder Amstelveen mee; Aalsmeer, 
Ouder-Amstel en Diemen zullen naar 
verwachting volgen. Ook gemeenten 
buiten de regio haakten aan, waar-
onder Haarlem, Zaanstad en Breda. 
Inmiddels hebben ruim 200 econo-
misch daklozen via “Onder de 
Pannen” een tijdelijk onderkomen 
gevonden. Aanmelden als 
verhuurder of woningzoekende kan 
via www.onderdepannen.nl. Ook 
duo’s kunnen zich aanmelden: een 
economisch dakloos persoon met 
een bekende die een kamer beschik-
baar stelt.

Uithoorn – Ouders die de contri-
butie of lesgeld van een (sport)
vereniging niet kunnen betalen, 
bijvoorbeeld omdat ze door de 
coronacrisis in geldnood zitten, 
kunnen rekenen op hulp in Uithoorn. 
“Kinderen mogen niet de dupe 
worden als er thuis, om wat voor 
reden dan ook, te weinig geld is. Ik 
ben daarom blij dat wij als gemeente 
Uithoorn aangesloten zijn bij het 
Jeugdfonds Sport en Cultuur, dat 
voor kinderen de contributie betaalt,” 
zegt wethouder José de Robles. 

Ontwikkeling van kinderen 
“Sport en cultuur zijn belangrijk voor 
de ontwikkeling van kinderen en 
moeten dus voor íedereen toeganke-
lijk zijn. Of je nou uit een rijk of arm 
gezin komt. Dat vind ik erg belang-
rijk,” vertelt wethouder De Robles. Hij 
vervolgt: “Nog niet iedereen weet 
van het bestaan van het Jeugdfonds 
af. Dat is jammer. Daarom zullen we 
de komende zomer campagne 
voeren met als doel om het Jeugd-
fonds extra bekendheid te geven in 
onze gemeente.”
Uit onderzoek blijkt dat in de 
gemeente Uithoorn ruim 500 
kinderen opgroeien in een gezin met 
een inkomen tot 125 procent van het 
sociaal minimum. Kinderen in een 

éénoudergezin hebben ruim 4 keer 
zoveel kans op armoede dan 
kinderen die opgroeien in een gezin 
met 2 ouders. Verwachting is dat dit 
aantal toeneemt als gevolg van de 
coronacrisis. Deze kinderen komen 
allemaal in aanmerking voor een 
bijdrage uit het fonds. 

Aanvraag via intermediair 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is er 
voor kinderen tot 18 jaar die in de 
gemeente Uithoorn wonen. De 
bijdrage van het fonds is bedoeld 
voor gezinnen met  een inkomen tot 
125 procent van het sociaal 
minimum. Een intermediair kan een 
aanvraag voor een kind doen. Een 
intermediair is een tussenpersoon 
die het gezin kent en met het kind 
kan bekijken wat hij of zij graag zou 
willen doen. Jongerenwerkers van 
Videt, een leerkracht, een ouder- en 
kindadviseur, een huisarts, een 
medewerker van het Sociaal Loket 
van de gemeente, de Voedselbank 
zijn allemaal intermediair. Het Jeugd-
fonds Sport & Cultuur betaalt de 
contributie of het lesgeld recht-
streeks aan de vereniging  of winkel. 
Ouders hoeven dit geld niet voor te 
schieten. Meer informatie op jeugd-
fondssportencultuur.nl of uithoorn.
nl/laatgeengeldliggen.

Jeugdfonds schiet ouders met 
krappe beurs te hulp
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De Ronde Venen -VBW Wilnis orga-
niseert in de eerste week van de 
zomervakantie activiteiten voor 
kinderen. Voor kinderen die van 
knutselen houden worden er twee 
knutsel ochtenden georganiseerd op 
dinsdag 20 juli en donderdag 22 juli 
in De Roeping (Kerkstraat 12, Wilnis). 
Kinderen van 4 t/m 12 jaar kunnen 
zich aanmelden voor één van de 
twee ochtenden. Deze activiteit 
begint om 10.00 uur en duurt tot 
11.30 uur. Toegang is gratis, maar 
aanmelden is wel nodig i.v.m. het 
maximum aantal kinderen. 
Aanmelden kan via 
hervormdwilnis.nl 

Daarnaast is er voor alle basisschool-
kinderen een spellencircuit door de 
wijk Veenzijde II in Wilnis op 
donderdag 22 juli. Toegang is gratis 
en aanmelden is niet nodig. De start 
is op de parkeerplaats van CSW, 
achterin bij de tennisvelden.Tussen 
14.00-14.30 uur kan er gestart 
worden en deze middag duurt tot 
16.00-16.30 uur. Onder begeleiding 
van eigen ouders kunnen kinderen 
allerlei spelletjes doen in de wijk. 
Oudere kinderen (vanaf groep 6) 
mogen zonder begeleiding deel-
nemen als ouders toestemming 
geven. Als het regent zal deze activi-
teit niet doorgaan.

Activiteiten voor kinderen in de 
zomervakantie

Mijdrecht - Walraven zet een mooie, 
volgende stap in de richting van 
verduurzaming. Op het dak van de 
vestiging in Mijdrecht prijkt sinds 
kort een zonnestroominstallatie. De 
ruim 1600 zonnepanelen, samen 
goed voor een vermogen van 658 
kWp, zijn deze maand o�cieel in 
gebruik genomen. Hiermee kan de 
wereldwijd actieve organisatie in de 
installatiebranche, gedreven om zijn 
simpele, maar slimme productsys-
temen voor een groot deel in haar 
eigen energiebehoefte voorzien. Het 
familiebedrijf bestaat inmiddels al 
ruim 75 jaar en heeft duurzaamheid 
in de genen zitten. De producent 
heeft daarom besloten deze duur-
zaamheid steeds verder uit te 
bouwen. Zowel binnen hun eigen 
organisatie als in de relatie met hun 
partners. Leon Raadschelders, PMO 
Walraven: “We bese�en dagelijks dat 
we rekening moeten houden met de 
generaties na ons. De aanleg van 
zonnepanelen op het dak van onze 
locaties was dan ook een logische 
keuze. Het was prettig dat Econettic 
dit traject heeft begeleid. Van SDE-

subsidie naar de daadwerkelijke 
realisatie, er komt heel wat bij kijken.” 

Zon op Bedrijfsdaken
Mede door alle bijkomende aspecten 
trok het project ‘Zon op Bedrijfs-
daken’ de aandacht van de produ-
cent in 2018. Vanuit dit project is er 
destijds een SDE+ subsidie aange-
vraagd, waarmee de eerste stap rich-
ting verduurzaming werd gezet. 
Uiteindelijk besloot Walraven de 
zonne-installatie niet in een collec-
tief, maar zelfstandig te realiseren. 
Hierdoor pro�teren ze direct van een 
lagere energierekening. 
Econettic is vervolgens met de voor-
bereidende werkzaamheden gestart. 
Ze hebben de technische haalbaar-
heid onderzocht, uitvraag gedaan 
naar een geschikte EPC-partij en ze 
hebben de contractvorming gere-
geld. Daarnaast heeft ECONNETIC de 
gehele realisatie van de zonne-instal-
latie begeleid en verzorgd.  
Erik van Marrewijk, consultant bij 
Econettic: “Als onafhankelijk advies-
bureau ondersteunen wij onderne-
mers door hen actief te begeleiden 

bij subsidieaanvragen, technisch 
onderzoek, �nanciering, aanbeste-
ding, realisatie en - als de zonne-
stroominstallatie er eenmaal ligt - 
beheer. Door als ondernemer zelf te 
investeren wordt direct gepro�-
teerd van een lagere energierekening 
en een hoger rendement gereali-
seerd. Daarnaast blijft de onder-
nemer baas op eigen dak.”

Draagkracht
Omdat het bij Walraven verschillende 
daken betrof, werd er per dak 
gekeken naar de draagkracht. Voor 
één van de daken was de reserve-
draaglast van het dak zo minimaal 
dat er een lichtsysteem werd 
ontworpen (< 15 kg). De installatie 
op het dak is hier wisselend in oost-
west en zuidoriëntatie gelegd om 
hier zo min mogelijk gewicht te 
hebben van het montagemateriaal. 
Uiteindelijk lag de zonne-installatie 
in slechts vijf weken al op het dak. 
Voor Walraven werd de installatie op 
het dak verzorgd door het Utrechtse 
bedrijf Pro�NRG, installateur van 
grootschalige zonneprojecten.

Walraven bouwt aan duurzame 
toekomst met installatie zonnepalen

De Ronde Venen – Naar aanleiding 
van drie avonden raadsvergade-
ringen vorige week met als rode 
draad het raadsvoorstel om zoekge-
bieden aan te wijzen voor de plaat-
sing van zonnepanelen en windmo-
lens, geeft de fractie van de VVD hier 
zijn mening hierover: “Na een inten-
sief traject heeft de gemeenteraad 
een besluit genomen over het raads-
voorstel met betrekking tot de zoge-
naamde zoekgebieden zon en wind. 
Dit zijn gebieden waarbinnen 
gekeken kan gaan worden of en zo ja 
wat de mogelijkheden zijn om aan 
energie opwek te doen. VVD De 
Ronde Venen kijkt met een lach en 
een traan terug op de genomen 
besluiten. Bart Richter, fractievoor-
zitter: “Blij zijn we met het besluit om 
opwekking van elektriciteit door 
windturbines in alle gebieden uit te 
sluiten. Er is onvoldoende draagvlak, 
er is onduidelijkheid over gezond-
heidsrisico’s en over de e�ecten op 
�ora en fauna. Dit is het juiste 
besluit”. Het amendement (wijzi-
gingsvoorstel op het raadsvoorstel) 
van Ronde Venen Belang (RVB) en 
VVD is mede ingediend door de Seni-
orenpartij, het CDA en Lijst 8 kernen 
en met meerderheid van stemmen 
aangenomen. 

Niet gehaald
Een aantal amendementen van D66 
en CDA, D66 en CU/SGP om in 
bepaalde gebieden die in het voor-
stel uitgesloten waren, nu toch 

mogelijkheden te creëren voor 
opwek van zonne-energie hebben 
het niet gehaald. Dit is naar de 
mening van de VVD maar goed ook. 
Gebieden op het laatste moment 
openstellen terwijl die in het voorstel 
als uitgesloten opgenomen staan is 
in hun ogen het misleiden van inwo-
ners en niet transparant. 

Aangenomen
Geïnspireerd door de inbreng van 
dorpsinitiatieven en inwoners heeft 
de VVD ook een amendement inge-
diend om de indeling van de zoekge-
bieden in twee gebieden te clusteren 
in plaats van 9 aparte gebieden. Het 
idee hierachter is ruimte geven aan 
initiatieven om tot invulling van de 
opgave te komen en onnodige 
“plukjes zonnevelden” te voorkomen. 
Dit amendement hebben zij samen 
met RVB, de Seniorenpartij en het 
CDA ingediend en is aangenomen. 
Om dorpsinitiatieven voorrang te 
geven op commerciële partijen is er 
een gezamenlijke motie (opdracht 
aan het college) door CDA, VVD, RVB, 
D66, PVDA/GL en de Seniorenpartij 
ingediend die unanieme steun kreeg. 

Zonnedaken
Een ander belangrijk onderwerp is 
het stimuleren van zonnepanelen op 
daken. De gemeente communiceert 
tot nu toe uitsluitend over de partij 
winstuitjewoning. Lokale onderne-
mers, die niet aangesloten zijn bij die 
partij, worden niet genoemd. Dit is 

naar de mening van de VVD volstrekt 
onterecht. Bart geeft aan: “Lokale 
ondernemers zijn van groot belang 
voor de werkgelegenheid en voor 
allerlei ondersteuning in de dorpen.  
De mogelijkheden van lokale onder-
nemers zouden op z’n minst meege-
nomen moeten worden in de 
communicatie. Inwoners kunnen 
vervolgens zelf een keuze maken”. 
Een motie van de VVD is met grote 
meerderheid aangenomen, alleen 
D66 en PVDA/GL konden zich hier 
niet in vinden. Alle aangenomen 
amendementen zullen worden 
verwerkt in het de�nitieve besluit 
waarna het college aan de slag kan. 
Het doel van dit alles is het bijdragen 
aan de duurzaamheidsopgave waar 
iedere gemeente een bijdrage aan 
moet leveren. Dit is voor de VVD 
belangrijk maar wel op een verant-
woorde, behapbare en realistisch 
manier die zij ook in de toekomst 
blijven bewaken.

VVD blikt terug op het raadsvoorstel 
zoekgebieden Zon & Wind

Fractievoorzitter van de VVD: 
Bart Richter

Mijdrecht - Vorige week vond de 
sleutel overdracht plaats op de 
Rendementsweg 12 D in Mijdrecht. 
Van Dansstudio Sietske en Enjoy’s 
Dance.  Op Zaterdag 17 Juli vind de 
opening plaats van 12.00-15.00 uur.   
Alle dansleerlingen kunnen die dag 
dansworkshops kunnen volgen (voor 
alle leeftijden.) Mocht je vragen 
hebben over het nieuwe dans-
seizoen dan kan dit uiteraard. 
Want vanaf 30 augustus starten alle 
danslessen! Iedereen is deze dag 
welkom ook als je geen lid bent. 

Summer-Dance dagen
In de zomer stop staan ze niet stil en 
organiseren ze de Summer-Dance 
dagen. Het dansspektakel van de 
zomer voor kinderen in de leeftijd 
van 6 t/m 15 jaar. Hier leer je verschil-
lende dansstijlen aan, van leuke 
docenten en sluit je af met een spet-
terend optreden! 

Vrienden en vriendinnen zijn ook 
welkom want je hoeft geen lid te zijn 

om mee te doen met de Summer-
Dance dagen. Meld je aan via het 
email-adres: info@enjoysdance.nl. 
In de week van 30 augustus is 
iedereen welkom voor een kosteloze 
proef-les. Voor meer informatie: 
www.enjoysdance.nl

Sleutel voor Enjoy’s Dance

Vinkeveen - We waren er een tijdje 
wegens Corona niet, maar op 
maandag 19 juli a.s. van 9.30 tot 
12.30 uur is er weer een  Repair Café 
Vinkeveen. Het Repair Café is in 
Sociaal Cultureel Centrum de Boei, 
Kerklaan 32 te Vinkeveen en begint 
om 09.30 uur. Bij het Repair Café zijn 
vrijwilligers aanwezig die de door u 
meegebrachte kapotte spullen of 
kleding gratis voor u repareren. Het 
Repair Café  wil  laten zien dat repa-
reren leuk is en vaak heel makkelijk. 
En weggooien is niet altijd de enige 
oplossing!! Repareren kan in veel 
gevallen en het is natuurlijk ook veel 
beter voor het milieu!! Bij het Repair 
Café kunt u terecht voor allerlei repa-
raties zoals kleding, kleine elektrische 
apparaten, computerapparatuur, 

(niet al te grote) stoelen en krukjes, 
houten speelgoed, porselein, aarde-
werk of wat u verder thuis tegen-
komt dat kapot is en u eigenlijk gere-
pareerd zou willen hebben. Zij 
werken conform de huidige RIVM 
regels, we zijn er van 09.30 tot 12.30.

Repair Café Vinkeveen start 
weer maandagochtend 
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LEZERSPOST

Uithoorn – “Niet alleen in Den Haag, maar ook in onze eigen gemeente-
politiek is het nodige mis met de bestuurscultuur”. Dit betoogde fractie-
voorzitter Benno van Dam van de lokale  partij Ons Uithoorn tijdens een 
terugblik op 2020 in de Uithoornse gemeenteraad. Van Dam: “Het moet 
ons van het hart dat we het gevoel hebben dat ook in Uithoorn een 
probleem is met de macht en tegenmacht. Naar ons gevoel zijn college 
en de coalitiepartijen in de gemeenteraad (Gemeentebelangen, VVD en 
DUS!) erg innig en is er weinig dualisme. Het beleid en optreden vanuit de 
wethouders van deze partijen wordt snel omarmd door de coalitiepar-
tijen in de raad. Andersom, een voorstel vanuit de coalitiepartijen wordt 
makkelijk overgenomen door het college. 
Echter, komt een voorstel van de oppositie, dan wordt die snel verworpen 
met uiteenlopende redenen.  Zoals ‘niet conform het beleid’, ‘overbodig’ 
of nog erger ‘sympathiek, maar overbodig’, ‘daar gaat de raad niet over’ of 
gewoonweg ‘niet goed doordacht’. Het is bekend dat de coalitiepartijen 
structureel, voorafgaand aan iedere raadsvergadering, de koppen bij 
elkaar steken. Vanuit de oppositie  hebben wij soms het gevoel dat op 
donderdagavond bij de formele raadsvergadering het werk al is gedaan. 
Dat de uitkomst al vast staat en wij voor de vorm bijeen komen. Wij 
roepen alle betrokken partijen op hier eens over te spreken. Herkennen 
we dit beeld? Kan het anders? In 2022 starten we een nieuwe raadscyclus, 
een goed moment voor het bespreken van de bestuurscultuur”.

Benno van Dam Ons Uithoorn

Ons Uithoorn: ‘In gemeentepolitiek 
Uithoorn weinig dualisme’

Door Roos Uithol

Uithoorn – Horeca ondernemer Han 
Nollen was tijdens de lockdown niet 
op huis aangewezen. Het gezicht 
achter Drinken & Zo en de All 
American Sunday evenement, bracht 
tijdens de lockdown namelijk vele 
uren in de vrachtauto door. 

“Het is eigenlijk mijn oude beroep”, 
vertelt de zevenenzestig jarige bruin-
café eigenaar. “Mijn code 95 zou gaan 
verlopen. Dat heb je nodig voor je 
vrachtauto rijbewijs. Ik dacht: Je weet 
nooit wat er kan gebeuren. Je voelt je 
ook een beetje onthand zonder dat 
rijbewijs. Daarom heb ik de cursussen 
voor de code 95 opnieuw gedaan. 
Dat bleek een goed idee te zijn 
geweest met de komst van Corona!”
Tijdens de eerste lockdown was Han 
voor de Amstelveense firma Kaatee 
gaan rijden in Duitsland. Tijdens de 
tweede lockdown reed hij voor firma 
Breewel uit Mijdrecht in Frankrijk. 
Doordat Duitsland in de tweede lock-
down volledig dicht was kon hij daar 
niet rijden. Vandaar de overstap naar 
Breewel. “Die rijden door heel Frank-
rijk. Ik kwam op plekken waar ik niet 
eerder was geweest. Zoals Bretagne, 
dat is echt een prachtig regio! Aan de 
andere kant was het niet gemakke-
lijk. De werkweek was vaak rond de 
70 à 80 uur. Niets doen was alleen 
geen optie. Ik moest aan het werk. 
Met dit beroep heb je de gelegen-
heid om veel uren te maken en 
verdien je daardoor een behoorlijk 
inkomen. Ik ben Kaatee en Breewel 
daarom zeer dankbaar”, zo geeft Han 
erkentelijk toe.

Unieke steun
De meningen over coronamaatre-
gelen en overheidssteun in Neder-
land lopen ver uiteen. Ook horecaon-
dernemer Han heeft daarover een 
opvatting. Vooral met de houding 
van sommigen tegenover de over-
heid is hij het lang niet altijd eens. 
Volgens hem is de aangeboden 
hoeveelheid aan steun uniek, zeker 
in verhouding tot andere landen. Net 
als dat de maatregelen hier relatief 
meevielen.
Han Nollen: “In Frankrijk was vanaf 
zes uur ’s avonds een straatverbod 
dat streng gehandhaafd werd. De 
steun van de overheid was daar zeker 
niet te vergelijken met wat de 
bedrijven hier allemaal hebben 
gehad. Wanneer ik weer thuis kwam 
en de berichten las dacht ik: “We zijn 
wel een beetje een verwend volk”. Je 
hoeft het niet met alles eens te zijn, 

maar er moesten wel maatregelen 
worden getroffen. Mogelijk sta ik er 
wat meer nuchter in, omdat ik lekker 
aan het werk ben geweest. Ik denk 
dat veel mensen die echt thuis 
hebben gezeten aan doemdenken 
hebben gedaan.”

Leukste kroeg
Han Nollen opende de deuren van 
zijn bruincafé Drinken & Zo 21 jaar 
geleden op 1 december 1999. In al 
die jaren is er veel gebeurd, maar 
nog altijd is het “de allerleukste kroeg 
van Uithoorn!”, volgens Han. Daarbij 
heeft zijn vertrouwde klantenkring 
een grote rol gespeeld.
“Tijdens de lockdowns heb ik zoveel 
belangstellende mailtjes en 
berichtjes gekregen over hoe het 
gaat. Nu ik weer grotendeels open 
mag is iedereen helemaal uitgelaten. 
Het is wel moeilijk om aan personeel 
te komen. Ik heb weer een paar 
mensen gevonden, dus ik ga het wel 
redden. Maar veel horecabedrijven 
ervaren een tekort. Op piekdagen 
zoals de zondag, willen veel mensen 
niet werken. Dat is nou eenmaal de 
horeca. Ik heb één iemand vast 
werken en voor de rest zijn het 
oproepkrachten. Daar maak je in de 
zomer gebruik van als de terrassen 
vol zijn.”
En wat maakt Drinken & Zo 
onderscheidend?
Han: “Ik heb echt mijn eigen smaak. 
Dat zie je terug aan de muziek dat ik 
draai in de kroeg. We hebben live 
optredens in het genre rock en blues, 
en aan Nederlandstalig wordt De Dijk 
of BLØF gedraaid, maar geen André 
Hazes. Dat is prima muziek, maar dat 
hoort men al zo vaak in alle andere 
cafés. Als iemand er dan naar vraagt 
zeg ik dat men bij het verkeerde café 
is. Je moet je toch onderscheiden en 
ik heb hiervoor gekozen. Ik draai veel 
jaren ‘60, ’70 en ‘80 muziek en daar 
komt vooral ouder publiek op af.”

All American Sunday
Gelijk vanaf de start van het café in 
Uithoorn is Han Nollen ook 
begonnen met het organiseren van 
de All American Sunday. In 2019 
bezochten 10.000 bezoekers het 
evenement dat in het teken staat van 
Amerikaanse motoren, auto’s, bands 
en eten. “Vanaf de eerste dag was het 
organiseren van de AAS (All 
American Sunday) al leuk om te 
doen. Zoveel mensen zijn daarbij 
bereid om mee te helpen. Het begon 
met de Harley Davidsons. Dat is een 
groep mensen die bekend staat als 
ruige kerels, maar ze zijn zeer hulp-

vaardig. Ze zullen ook geen bekertje 
op straat achterlaten. Daarnaast  heb 
ik zelf een motor, maar ook altijd een 
zwak gehad voor Amerikaanse auto’s. 
Zeker de oude klassiekers. Op een 
gegeven moment heb ik dat samen-
gebracht. Ik wilde dat het evenement 
voor een breder publiek zou zijn. Om 
die reden kwamen de auto’s erbij en 
heb ik er een All American Sunday 
van gemaakt. Motoren en auto’s 
trekken elke leeftijd aan, maar de live 
bands en het eten en drinken net zo 
goed. Dat maakt het telkens tot zo’n 
groot succes!” 

Volgend jaar
Voor Han is de AAS zijn lust en zijn 
leven. Daarom betreurt hij het zeer 
dat voor het tweede opeenvolgende 
jaar het evenement niet kan worden 
georganiseerd. De bijkomende 
kosten voor het organiseren van een 
‘corona-proof’ evenement bleken te 
veel te zijn. Ook een geschikt terrein 
met genoeg ruimte vinden was een 
extra obstakel voor dit jaar. Toch is 
zijn blik alweer op volgend jaar 
gericht, want als het dan weer kan 
“moet er extra worden uitgepakt!”, zo 
roept hij uit. “Het mooie is dat ik 
standhouders heb, die vanaf dag één 
tot en met de laatste editie er bij 
waren. Net als de mensen die langs 
komen met de auto’s. De Corvette 
club, Cadillac club enz. zijn er altijd 
bij. Het is allemaal heel gemoedelijk 
met elkaar. De bandjes spelen 
muziek uit de jaren ‘50. De Rockabilly 
stijl, de vetkuiven. Echt fantastisch! In 
2019 stond een koppel van bijna 80 
te dansen op echte Rock-’n-roll 
tussen alle andere mensen. Het was 
natuurlijk muziek van hun eigen tijd. 
Er was ook een keer een man die 
helemaal emotioneel werd bij het 
zien van een Liberator motor. Het 
bleek dat hij daarmee vroeger in 
Indonesië door het oerwoud reed. Hij 
vond het fantastisch om deze motor 
weer tegen te komen!”
Kortom, de All American Sunday is 
een evenement waar naaruit kan 
worden gekeken in 2022. Voordat het 
zover is, wat voor verwachtingen 
heeft Han nog voor de rest van 2021?
“Dit kan nog steeds een druk jaar 
worden. Voordat deze pandemie een 
feit was, werd beweerd dat het tijd-
perk van de bruine cafés over is. Nu 
merk je juist dat er nog altijd zeer 
veel behoefte aan is. Ik denk dat dit 
voorlopig zo zal blijven. En als het 
leven terug naar normaal gaat, zien 
we wel weer verder. Ik hoop natuur-
lijk wel nog een aantal jaren door te 
kunnen gaan”, aldus Han Nollen.

Horecaondernemer Han Nollen 
bleef niet thuis zitten

Uithoorn - Het Wijkatelier Uithoorn 
in ’t Buurtnest maakt van vlaggen, 
banners en spandoeken die niet 
meer gebruikt worden, prachtige 
tassen met een verhaal. Op deze 
wijze krijgt niet alleen het materiaal 
een tweede leven; door hun initiatief 
biedt het Wijkatelier mensen ook een 
kans iets te leren en een netwerk op 
te bouwen. Een plek waar ze gewaar-
deerd worden en waar ze zich 
kunnen ontwikkelen. 

Gemeente Uithoorn 200 jaar
De stuurgroep gemeente Uithoorn 
200 jaar heeft hun vlaggen en 
banners gedoneerd aan het Wijkate-
lier om er tassen met een verhaal van 
te maken. Raadsleden Daan Noor-
danus en Judith Beuse waren 
namens de stuurgroep aanwezig 
voor de overhandiging; “Wat fijn dat 
mensen hier zich kunnen ontwik-
kelen en hun netwerk kunnen 
opbouwen. Soms lukt dat door 
omstandigheden niet. Het Wijkatelier 
geeft ze een kans om dit wel moge-
lijk te maken.”
 
Leuke initiatieven
Het Wijkatelier heeft hippe tassen 
gemaakt van reclamedoeken van de 
Noord-Hollandse Letterenloop. 
Daarmee werkte het mee aan een 
goed doel. De opbrengst van de 
tassen was namelijk bestemd voor 
kinderen in de townships van Zuid-
Afrika. Meidencafé in ’t Buurnest 
heeft van het Wijkatelier geleerd hoe 
je zelf mondkapjes kan maken. Zo 
heeft het Wijkatelier ook 100 
gymtasjes gemaakt voor de kinderen 
van Het Startnest. Zo verzinnen ze 

steeds iets anders, het liefst altijd in 
samenwerking met een organisatie 
of bedrijf. En pas geleden zijn voor 
het Wijkcentrum Bilderdijkhof spij-
kerbroeken ge-upcycled tot 
schorten. Zo verzinnen ze steeds iets 
anders en het liefst altijd in samen-
werking met een organisatie of 
bedrijf. Samen maken zij impact. 
Ondertussen wordt gewerkt aan de 
ontwikkeling van marchandise onder 
een eigen label en een website waar 
u als bedrijf of als particulier een 
bestelling kunt plaatsen.

Relatiegeschenken
Bedrijven en organisaties kunnen 
hun reclamedoeken laten omtoveren 
tot mooie tassen of schorten. Een 
origineel relatiegeschenk om weg te 
geven. Misschien kan het atelier ook 
voor u iets betekenen. Het is een plek 
waar iedereen welkom is, een 
netwerk kan opbouwen en kan 
werken aan de eigen ontwikkeling. 
Het Wijkatelier is een sociale en duur-
zame onderneming. Het atelier biedt 
wijkleerwerkplekken met als doel-
stelling: mensen buitenshuis een 
plek bieden waar ze worden gewaar-
deerd en waar ze zich kunnen 
ontwikkelen. Bijvoorbeeld doordat ze 
nieuwe dingen leren en een netwerk 
opbouwen. Uiteraard zijn zij erg 
benieuwd wat voor moois er van 
deze vlaggen en banners wordt 
gemaakt. Wilt u het Wijkatelier 
volgen? Dat kan via Facebook als u 
zoekt op ‘Wijkatelier-Uithoorn’ Voor 
meer informatie over het Wijkatelier, 
neem contact op met de locatiebe-
geleidster Colleen McArthur via: (06) 
33 36 56 37.

Tassen en relatiegeschenken 
met een verhaal
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Vinkeveen – Vorige week heeft de Pijlstaartschool het schooljaar feestelijk en sportief afgesloten. Een echte gooche-
laar trad op en vol verwondering bekeken de kinderen zijn trucs.  Ook was er in het aangrenzende park een zeskamp 
uitgezet met stormbanen, boogschieten, kruiptunnels en nog meer spellen waarbij goed samengewerkt moest 
worden. Tot slot werden alle kinderen getrakteerd op een lekker ijsje. Wat was het �jn om alle kinderen te zien lachen 
en genieten, mèt en van elkaar! Na dit Corona-schooljaar een echt feestje!

Pijlstaartschool sluit moeilijk 
schooljaar feestelijk af

De Ronde Venen – Wim Stam en Ton 
Sligtenhorst van de Christen Unie-
SGP leggen graag uit wat er nu toch 
aan de hand is met de duurzame 
energieplannen in De Ronde Venen. 
“Nu de “stofwolken” van een intensief 
debat over de zoekgebieden voor 
zon en wind aan het neerdalen zijn, 
heeft de ChristenUnie-SGP nage-
dacht wat nu de uitkomsten hiervan 
zijn. 
En dat leidt wat ons betreft tot de 
vraag of we onze doelstelling voor 
duurzame elektriciteit in deze 
gemeente nog wel gaan halen?
Nadat twee jaar terug het Transitie-
plan Elektriciteit in de raad was vast-
gesteld (met als doel om uiterlijk in 
2040 ten minste 636 TJ stroom duur-
zaam op te wekken), moest nu dus 
nagedacht worden “waar en hoe”. 
Het voorstel van het college om in 
acht (later aangepast naar negen) 
zoekgebieden zowel zon als wind 
mogelijk te maken, 
werd door een meerderheid van de 
raad afgelopen maandag afge-
schoten: alle duurzame elektriciteit 
moet met zon worden opgewekt”, 
aldus Stam. 

Niet gesteund
Stam vervolgt: “De ChristenUnie-SGP 
heeft dat standpunt bewust niet 
gesteund. Waarom niet? Omdat wij 
van mening zijn dat onze doelstelling 
zonder wind niet gehaald zal 
worden. Aan wind kleven nadelen, 
maar aan alleen zon ook. Allereerst 
het ruimtebeslag: voor de 410 TJ in 
2030 (waar de raad maandag ook toe 
besloot) moet ruim 150 hectare 
zonneveld worden gerealiseerd. Dat 
is ongeveer 225 voetbalvelden (ofwel 
ca 1,5% van ons grondgebied). Eén 
windmolen van 175 meter tiphoogte 
(dus nog steeds niet de megamolen 
waarmee geschermd is de afgelopen 
weken) levert net zoveel op als 10 
hectare zonneveld. Dus als we vijf 
molens in onze gemeente zouden 
neerzetten, kunnen we al 50 ha 
zonneveld schrappen (dat is een 
derde van wat we nu nodig hebben)”. 

Beperk
“Daarnaast is de stroomlevering van 
een zonneveld beperkt tot overdag 
en voornamelijk in de zomer-
maanden. Wie zelf panelen op zijn 
dak heeft liggen, zal dat herkennen 

(in de winter en nacht heb je dan 
stroom nodig uit het net, in de 
zomer, alleen overdag, lever je terug). 
Wind is ook weersafhankelijk, maar 
wel veel stabieler. Er kan ook forse 
windstroom worden opgewekt in de 
winter en in de nacht. Verder levert al 
die zonnestroom ook een groot risico 
op voor de netstabiliteit. De leverze-
kerheid van onze elektriciteit is dan 
in het geding. Zijn wij als Christen-
Unie-SGP dan in het geheel niet 
gevoelig voor de argumenten tegen 
wind? Fractie-assistent Van Sligten-
horst geeft daar het antwoord op: 
“Jawel, daar hebben we goed naar 
geluisterd door, met het oog op de 
onzekerheid rondom de gezond-
heidse�ecten, voor te stellen een 
ruimer afstandscriterium aan te 
houden dan het college voorstelt. 
Ook hebben we voorgesteld om de 
directe omgeving van het Gein van 
wind te vrijwaarden. 

Kleinschalig
Voor andere kwetsbare gebieden 
(bijvoorbeeld de polder Wilnis-Vinke-
veen) moet een goed inpassing 
plaatsvinden. En wat ons betreft met 

ChristenUnie-SGP: Wordt het nog wat 
met die duurzame energie bij ons?

Wim Stam

Ton Sligtenhorst

compensatie uit de opbrengst voor 
natuur en weidevogels zoals PvdA/
GroenLinks voorstelde, maar ook 
daar wilde de raad niet in meegaan. 
En hoewel het maar een beperkte 
opbrengst heeft, willen we ruim-
hartig de toepassing van zoge-
naamde boerderijmolens toestaan 
net zoals we kleinschalige opwek op 
daken (door particulieren en 
bedrijven) nog meer willen stimu-
leren.  De conclusie van de Christen-
Unie-SGP is, dat we met het nu vast-
gestelde besluit onze energiedoel-
stelling niet gaan halen. 
Stam refereert nog even aan een 
ander besluit afgelopen week: “Veel-
zeggend is, dat tegelijker toen het 
besluit over de zoekgebieden werd 
genomen, een eerste reëel initiatief 
voor een zonneveld van de coöpe-
ratie Veenergie door de raad in meer-
derheid werd afgewezen omdat de 
locatie niet passend werd gevonden”. 
Dat laat al zien hoeveel moeite het 
nog gaat kosten om die 225 voetbal-
velden te gaan vinden. En in 2040 
moeten dat er zelfs ca 350 zijn; want 
de rondeveense ambitie voor 2040 is 
636TJ opwek”. Aangezien natuurge-
bieden of gebieden met een NNN 
status kennelijk zijn uitgesloten, blijft 
eigenlijk alleen nog landbouwgrond 
over om die 150 HA te realiseren. Een 
volgende aanslag op onze lokale 

agrariërs. Wat de ChristenUnie-SGP 
betreft is dat niet acceptabel. Om die 
reden hebben we ook voorstellen 
gedaan voor experimenten met zon 
in combinatie met natuurontwikke-
ling en zon op water (plassen). Ook 
daar kregen we de raad helaas niet in 
mee. De ChristenUnie-SGP wenst de 
wethouder veel wijsheid bij de 
uitvoering van het raadsbesluit”.



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

De IVI pagina

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

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

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

Hoe gaan we nu verder zonder wind?
De gemeenteraad heeft besloten dat er geen windmolens in De Ronde 
Venen komen. In de lokale media werd dit besluit breed uitgemeten en 
alle partijen deden hun zegje. We konden lezen dat de gemeenteraad van 
De Ronde Venen definitief nee zegt tegen windmolens. Er is met ruime 
meerderheid een voorstel aangenomen waarin staat dat windturbines 
uitgesloten moeten worden in de zoekgebieden duurzame energieop-
wekking. Uit al deze mediauitingen lijkt het er op dat de politieke 
partijen nu wel naar de inwoners hebben geluisterd. Dat is natuurlijk ook 
volstrekt normaal, want niet de politiek, gemeenteraad of gemeente 
moet beslissen wat er goed is voor de lokale leefomgeving maar de 
gemeenschap. En de gemeenschap dat zijn wij samen. Dat zijn in de 
eerste plaats de Inwoners samen met de ondernemers, maatschappelijke 
partners en daar is de gemeente en politiek een onderdeel van. Niet meer 
en niet minder! We hopen dat dit dossier dan ook een goede les is om 
inwonersparticipatie echt een belangrijkere plek te geven dan tot nu toe 
het geval is. 

Beetje laat
Het is misschien een beetje flauw om 
te zeggen maar in onze beleving is 
het natuurlijk veel te laat dat er naar 
de inwoners is geluisterd. Pas nu dat 
inwoners volop in protest zijn 
gekomen en er vele uren zijn 
gespendeerd aan insprekers in de 
raad neemt men de mening van de 
inwoners mee in besluitvorming.  In 
2018 hebben wij dit scenario, tijdens 
een formele bijeenkomst van de 
gemeente, al voorspeld en er voor 
gewaarschuwd dat er veel kostbare 
tijd bespaard kon worden als inwo-
ners eerder betrokken zouden 
worden in het proces. 

Al 2018 zaten we aan tafel
Al op 18 december 2018 werden wij 
als inwonersbeweging op het 
gemeentehuis Mijdrecht uitgeno-
digd ,door de speciaal in 2018  
aangestelde beleidsmedewerker 
Klimaat en Duurzaamheid,  om  aan 
te sluiten bij het eenmalig overleg 
met alle dorpsraden en wijkcomite’s  
van de gemeente om te praten over 
hoe we de gemeente klimaatneutraal 
konden krijgen. De intentie van de 
bijeenkomst was om inwoners te 
betrekken. Het meedenken zou men 
zeer op prijs stellen. Dit leek op 
inwonersparticipatie.

Schijnparticipatie
De intentie was misschien goed maar 

het bleek toch een beetje schijnparti-
cipatie te zijn. Zoals aangekondigd 
was het een eenmalige bijeenkomst 
waar werd verteld dat er al was 
besloten dat er windmolens en 
zonnevelden in De Ronde Venen 
moesten komen. Daar was geen 
inspraak en/of discussie meer over 
mogelijk en dit werd ons medege-
deeld als een vaststaand feit. Wel 
mochten we meedenken hoe we de 
inwoners konden betrekken om deze 
te laten aangeven waar deze wind-
molens en zonnevelden dan 
geplaatst moesten worden. We 
kregen daar slechts 3 maanden de 
tijd voor!

De regie van bovenaf
Het was duidelijk dat de regie van 
bovenaf kwam en dat inwoners 
slechts op afroep betrokken werden. 
Dat gaf tijdens die bijeenkomst in 
2018 de nodige weerstand van de 
vertegenwoordigers van de inwo-
ners. Wij gaven ook de waarschuwing 
dat men wel op veel weerstand 
moest gaan rekenen als de plannen 
van de gemeente daadwerkelijk bij 
de inwoners zouden gaan landen. 

Inwoners laten zoeken naar 
oplossing
We hebben aangegeven hoe belang-
rijk wij dit vonden om inwoners 
vroegtijdig te betrekken en wilde 
daar graag een rol in pakken. Het was 
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in onze ogen namelijk een sociale 
opdracht waar je inwoners in mee 
moest krijgen en  enthousiast voor 
moest maken. Wat ons betreft moest 
collectief door de inwoners meege-
dacht gaan worden om  te komen tot 
een oplossing voor deze moeilijke 
opgave. IVI heeft nog aangeboden 
om inwoners-bijeenkomsten te 
organiseren. 

Regie van onderaf
Het zou goed zijn voor draagvlak als 
in dit dossier de regie van onderaf 
werd opgepakt en inwoners als in de 
beginfase onderling de dialoog met 
elkaar zouden gaan voeren. Dus met 
elkaar (voor en tegenstanders) een 
gezamenlijke oplossing zoeken. Wij 
wilden voorkomen dat inwoners  
tijdens het hele proces achterover 
konden gaan hangen en afwachten 
en in de laatste fase zouden worden 
geconfronteerd met een oplossing 
die weertsand zou oproepen. Het 
was te verwachten dat inwoners dan 
in protest zouden komen. Ons voor-
stel was om vanuit IVI inwoners infor-
matiebijeenkomsten te gaan organi-
seren met als doel om inwoners 
bewust te maken van de noodzaak 
en samen de oplossing te gaan 
zoeken.

Kakofonie van tegengeluiden
We werden bedankt voor de moeite 
maar onze bemoeienis was niet 
nodig. Men ging het zelf uitzetten en 
inwoners betrekken op de manier die 
volgens de gemeentelijke werkgroep 
goed leek. Er kwamen inderdaad 
bijeenkomsten waar inwoners 
werden uitgenodigd. Het waren 
vooral tegenstanders die we daar 
gezien hebben en het was soms een 
kakofonie van tegengeluiden op de 
plannen die al in beton gegoten 
leken. Ook kwamen er nog enquêtes 
waarop inwoners mochten aangeven 
waar de windmolens en zonnevelden 
moesten komen, maar geen ruimte 
was om aan te geven dat we ze 
misschien helemaal niet willen. Ook 
werd er niet gevraagd of geluisterd 

naar andere alternatieven. Het leek 
allemaal een beetje gestuurd en niet 
zoals inwonersparticipatie is 
bedoeld. 

Niets meer gehoord
Wij zijn verder als inwonersorganisa-
ties niet meer betrokken en het 
gevolg was dat er steeds meer geor-
ganiseerde voor en tegenbewe-
gingen opgericht werden. Daar waar 
we juist als gemeenschap dichter bij 
elkaar hadden moeten komen leken 
voor en tegenstanders meer uit 
elkaar te worden gedreven.
Er was geen behoefte aan een onaf-
hankelijke inwonersbeweging die 
inwoners juist wilde betrekken bij 
deze belangrijke beslissing die 
genomen moest gaan worden voor 
onze eigen toekomst. 

2 jaar weggegooid
Het resultaat is nu daar. We zijn nu 
ruim 2 jaar verder om te concluderen 
dat een deel van de inwoners geen 
windmolens willen en de raad nu 
heeft besloten dat er geen windmo-
lens in De Ronde Venen komen. Door 
de grote weerstand is men toch 
gezwicht voor de stem van het volk. 
Mogen we zeggen dat we 2 jaar 
hebben verloren en een hoop 
gemeenschapsgeld hebben 
verkwanseld?  Of  vind men ons dan 
niet aardig? Maar het spreekwoord is 
toch dat een gewaarschuwd mens of 
overheid  voor twee telt! 

Zo moet participatie dus niet!
Het gaat ons er niet persé om dat we 
nu ons gelijk willen halen, maar dit is 
wel een schoolvoorbeeld hoe inwo-
nersparticipatie niet moet gaan. 
Laten we onze les hier uit leren. Laten 
we het als gemeenschap anders en 
samen gaan doen. De gemeente 
moet  zich niet als partij opstellen die 
het alleen moet bedenken. Laten we 
het samen bedenken wat het beste is 
voor onze samenleving. Laten we 
kijken of we het samen kunnen 
oplossen in plaats van recht tegen-
over elkaar te gaan staan en elkaar 
bevechten met argumenten waarom 
wel en waarom niet. Dat is zonde van 
de kostbare tijd en geld wat we 
misschien niet hebben! 

Gaat de politiek nu pas luisteren?
Veel politieke partijen roepen nu dat 
ze willen luisteren naar de inwoners. 
Dat hadden ze natuurlijk veel eerder 
moeten doen. Wij hopen dan ook dat 
ze nu ook echt de daad bij het woord 
zullen voegen en inwonerspartici-
patie nu echt een kans willen geven. 
Stap af van partijpolitiek en luister 
naar de inwoners!  Dit is een mooie 
les en nu hebben we de kans om de 
lokale democratie te vernieuwen. Ga 
inwoners eerder en altijd betrekken. 
Wacht niet tot de gemeenteraadsver-
kiezingen om inwonersstemmen op 
te halen. Laten we kijken of we op 
het dossier van de energietransitie 
dit alsnog samen kunnen vorm 
geven en oplossen. 

IVI pakt graag een rol
Inwoners Voor Inwoners is al een 
tijdje bezig om de inwonerspartici-
patie vorm te geven in De Ronde 
Venen. We worden daarin niet altijd 
gesteund en begrepen. Misschien is 
het nu tijd om eens met ons om tafel 
te gaan en te kijken of we samen 
kunnen werken aan die zo broodno-
dige inwoners-participatie en samen-
werking in onze gemeenschap in De 
Ronde Venen. Dus moeten we nu 
misschien wel samen gaan kijken 
hoe we de energietransitie samen 
gaan oplossen. 

Is er genoeg ruimte voor de zon?
Niet nu weer de fout maken door 
alleen maar in te zetten op zonne-
velden waar inwoners alleen maar 
mogen zeggen waar die geplaatst 
mogen worden, want dan moeten 
we over 2 jaar misschien wel weer 
concluderen dat dit ook niet gaat 
lukken. Laat niet de gemeente of 
politiek besluiten hoe we zonder de 
wind verder moeten maar laten we 
als gemeenschap hier samen over 
gaan nadenken hoe we dit kunnen 
oplossen. 
De eerste vraag is namelijk of er wel 
genoeg ruimte is voor de zon en of 
die ruimte niet ten kosten gaat van 
de noodzakelijke woningbouw? 
Willen we wel mega zonnevelden of 
zijn er nog andere alternatieven? 
Misschien krijgen we samen de wind 
eronder! 
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Uithoorn - De daadwerkelijke start 
van de werkzaamheden voor de 
Uithoornlijn staat voor begin 2022 
gepland; vanaf deze zomer vinden er 
voorbereidende werkzaamheden 
plaats. De projectorganisatie 
Uithoornlijn en Dura Vermeer leggen 
komende periode de laatste hand 
aan het ontwerp. Wethouder Jan 
Hazen: “Bij het opstellen van de eisen 
voor het ontwerp is zoveel mogelijk 
rekening gehouden met de wensen 
van de omgeving. Soms blijkt in de 
praktijk dat iets toch niet mogelijk of 
wenselijk is.” Tijdens de ontwerpfase 
kwamen bepaalde dingen naar voren 
die straks anders moeten worden 
uitgevoerd dan eerder bedacht. 
Omdat – ondanks diverse onder-
zoeken vooraf - de situatie op locatie 
net anders is dan verwacht, de tech-
niek zich blijft ontwikkelen, of 
simpelweg vanwege nieuwe, verbe-
terde inzichten, onder andere vanuit 
de Amstelveenlijn. 

Bovenleiding
Eerder ging de projectorganisatie uit 
van een enkele bovenleidingdraad, 
omdat deze minder opvallend 
aanwezig is in het straatbeeld. Straks 
komt er een zogenaamde meervou-
dige bovenleiding. Deze bestaat uit 
een bovenleidingdraad met daar-
boven een extra kabel waar de 
bovenleidingdraad aan op wordt 
gehangen. 
Deze meervoudige bovenleiding is 
betrouwbaarder en slijt minder snel 
bij intensief gebruik. Langs een 
gedeelte van de tramlijn komen 

geluidschermen. Aan de binnenzijde 
(tramzijde) van deze geluidschermen 
komt geluidsabsorberend materiaal. 
Aan de buitenzijde komt kokos met 
een mix van klimplanten; een idee 
van omwonenden. Bij halte Aan de 
Zoom komt ook aan de binnenzijde 
van de schermen beplanting.

Fundering
Voordat Dura Vermeer de rails en de 
bovenleiding voor de tramlijn 
aanlegt, zorgt ze dat de spoordijk 
stevig genoeg is om de tramlijn te 
dragen. 
Dat doet de aannemer met geogrid: 
een manier om de spoordijk te stabi-
liseren die weinig hinder voor omwo-
nenden geeft. Helaas blijkt nu uit 
stabiliteitsberekeningen dat geogrid 
niet op de hele spoordijk mogelijk is. 
In de binnenbocht van de spoordijk 
naar de huidige busbaan, nabij 
Wederik, is het daarom noodzakelijk 
om damwanden te plaatsen voor de 
stabiliteit van de spoordijk op dit 
gedeelte.

Overwegbellen
In overleg met de gemeente kiest de 
projectorganisatie voor een type 
overwegbel waarbij het geluid van 
de bel op verschillende niveaus in te 
stellen is. Deze bel veroorzaakt 
minder hinder voor omgeving dan 
de eerder bedachte adaptieve bel, 
waarbij het minimale geluidniveau 
niet in verhouding is tot het omge-
vingsgeluid. Het instellen van de 
geluidniveaus wordt maatwerk per 
spoorovergang.

Planning
Hoewel de uitwerking van het 
ontwerp onder andere door corona 
langer duurt, verwacht de projector-
ganisatie de Uithoornlijn nog steeds 
in de zomer van 2024 in gebruik te 
nemen. 
Om dat te realiseren, haalt Dura 
Vermeer bepaalde werkzaamheden 
naar voren of voert deze in een 
andere volgorde uit. In de zomer 
graaft en dempt de aannemer alvast 
enkele delen van watergangen op 
een paar locaties. In het najaar 2021 
start de herinrichting van de kruising 
Randweg met de spoordijk 
(gefaseerd).

Fasering
Begin 2022 starten de grote werk-
zaamheden, tot die tijd vinden langs 
de hele tramlijn voorbereidende 
werkzaamheden plaats. Tussen 
januari en september 2022 wordt de 
tramlijn aangelegd tussen de Boerla-
gelaan en de Amstel. Dat deel van de 
busbaan is dan buiten gebruik, 
bussen rijden dan via een omleiding. 
Pas daarna wordt het andere deel 
van de busbaan – tussen de Fauna-
laan en het busstation – de tramlijn 
aangelegd en geldt daar een omlei-
ding voor de bussen: globaal tussen 
september 2022 en de zomer van 
2023. 
Het busstation blijft altijd in gebruik. 
Daarnaast werkt Dura Vermeer in het 
gebied tussen de Randweg en de 
aansluiting op de busbaan bij Buiten-
dijks: vanaf het najaar van 2021 tot in 
het najaar van 2022. Op Amstelveens 

Uitvoering Uithoornlijn start begin 2022

Uithoorn - Op maandag 5 en 
dinsdag 6 juli werden op Vakcollege 
Thamen de diploma’s uitgereikt aan 
de geslaagde vierdeklassers. Ook dit 
jaar kon dit niet plaats vinden zoals 
we hadden gehoopt en dus werden 
hal en aula, net als vorig jaar, weer 
omgetoverd voor een feestelijke 
walk-through-diplomaviering. 
Normaal gesproken is de ruimte twee 
avonden tot de nok toe gevuld met 
geslaagden, ouders, familie, 
vrienden, personeel en vinden nog 

sketches plaats, dit jaar was het wat 
rustiger, maar kregen leerlingen wel 
veel persoonlijke aandacht van de 
mentor. 
Ook gaf de oudervereniging als 
afscheid een jaarboek en een 
goodiebag, er waren suikerspinnen 
en konden de gediplomeerden nog 
met elkaar of anderen op de foto. Het 
was nog niet zoals het hoort, maar 
het feest en de sfeer waren er niet 
minder om. Toch hopen volgend jaar 
weer op een viering ‘oude stijl’!

Feestelijke diplomauitreiking 
op Vakcollege Thamen

Uithoorn - Voor wie een tijd niets 
heeft gedaan, kan het lastig zijn om 
weer in beweging te komen. Of dat 
komt door de afgelopen periode van 
isolatie door corona, door een 
passieve leefstijl, of door de zomer-
vakantie. Gelukkig weten we dat de 
motivatie en het plezier snel terug-
komen als je eenmaal de eerste stap 
hebt gezet. Daarom ondersteunt de 
gemeente, via het Sportakkoord van 
Uithoorn, de realisatie van het 
“Uithoorns Wandelplan”. Ook is het 
idee opgevat om scholieren en hun 
ouders na de schoolvakantie weer 
gezond te laten beginnen door 
lopend of met de fiets naar school te 
gaan.

Uithoorns Wandelplan
Het Uithoorns Wandelplan, inge-
diend door Stichting Amstelland 
Zorg (StAZ), biedt een concrete 
aanpak om mensen weer in bewe-
ging te krijgen en zo de gezondheid 
te bevorderen. Regelmatig wandelen 
verlaagt de bloeddruk, het choles-
terol- en glucosegehalte en het 
gewicht. Het is goed voor de 
hersenen en zorgt voor ontspanning 
en een betere nachtrust. 
De opzet is om de eerste 4 weken te 
wandelen in groepsverband, bege-
leid door zorgverleners die de deel-
nemers over hun eerste “wandel-
vrees” heen helpen. Na deze 4 weken 
zoekt de buurtsportcoach van 
“Uithoorn voor Elkaar” naar passende 
wandelgroepen. Of naar een wandel-
maatje voor wie niet van groepsacti-
viteiten houdt. 

Bewe(e)gwijzer
Het Uithoorns Wandelplan is inmid-
dels ondertekend door huisartsen, 
fysiotherapeuten en diëtisten in 
Uithoorn en De Kwakel, samen met 
Uithoorn voor Elkaar en de Atletiek 
Klub Uithoorn. Motto: “Door te 
wandelen, valt er minder te behan-
delen”. Aanjager Andy Verstelle van 
het Sportakkoord van Uithoorn: “We 
gaan daarbij dankbaar gebruik 
maken van het project “Bewe(e)
gwijzer” van Jelle Visser, dat vorige 
maand de Sportakkoord Innovatie-
prijs won. 
Dit project zorgt ervoor dat overal in 
de gemeente mooie wandelroutes 
komen, van 3,5 km tot 20 km en alles 
daartussenin.”

“We gaan weer naar school”, 
zonder auto
Een andere doelgroep zijn onze 
basisscholieren en hun ouders. Zou 
het niet mooi zijn als ook zij na de 
lange zomervakantie extra in bewe-
ging komen door lopend of fietsend 
naar school te gaan, in plaats van 
met de auto? 
Geïnspireerd door de succesvolle “Ga 
toch fietsen”-week die basisschool 
De Zon uit De Kwakel in mei organi-
seerde, stelde raadslid Fieke Otto-
Ossenkoppele (DUS!) voor om zo’n 
week gemeentebreed te organiseren 
bij de start van het nieuwe school-
jaar. Wethouder Jan Hazen reageerde 
positief op het voorstel. Hij verwees 
naar het Sportakkoord van Uithoorn. 
“Met het Sportakkoord willen we alle 
inwoners van Uithoorn en de Kwakel 

Sportakkoord: Bewegen begint 
met de eerste stap

Uithoorn – In de nacht van zondag 
op maandag jl. heeft in Uithoorn een 
ernstig  éénzijdig ongeval plaatsge-
vonden met een fietser op het 
fietspad naast de N-196 ter hoogte 
van  winkelcentrum Amstelplein. De 
gewaarschuwde traumaheli was 
onderweg maar is afgemeld. Een 

ambulance van de regio Utrecht die 
snel ter plaatse was heeft het slacht-
offer naar het ziekenhuis vervoerd. 
Ook een ambulance van de eigen 
regio was er snel en de bemanning 
hielp mee het slachtoffer zorg te 
verlenen. Over de oorzaak is op dit 
moment nog niets bekend.

Fietser ernstig gewond bij 
eenzijdig ongeval

Foto Jan Uithol

grondgebied wordt het opstelterrein 
uitgebreid en een viaduct over de 
N201 gerealiseerd, in de periode 
vanaf nu tot aan de zomer van 2023.

Bouwverkeer
Het bouwverkeer van de Uithoornlijn 
maakt in principe geen gebruik van 
de reguliere wegen in Uithoorn, 
bouwroutes zijn voorzien via de 
busbaan en de spoordijk. Op dit 
moment kan bouwverkeer nog niet 
overal gebruik maken van de vooraf 
bedachte bouwroutes. Deze moeten 
immers eerst aangelegd worden. In 
een enkel geval is het voor bouwver-
keer niet mogelijk via de bouw-
wegen te rijden. 
Daar waar bouwverkeer regulier 
verkeer kruist zorgt de projectorgani-
satie voor een veilige situatie, 
bijvoorbeeld door tijdelijke verkeers-
lichten of verkeersregelaars in te 
zetten.

Communicatie
Projectmanager Marieke Hietbrink 
(projectorganisatie): “Het is niet 
mogelijk om een tramlijn aan te 
leggen zonder hinder voor de omge-
ving. We treffen diverse maatregelen 
om de hinder zoveel mogelijk te 
beperken. 
Daarnaast informeren we de omge-
ving tijdig over de werkzaamheden.” 
U kunt het project volgen via www.
uithoornlijn.nl, de BouwApp (zoek op 
Uithoornlijn) en Facebook (@
Uithoornlijn). 
De projectorganisatie verspreid peri-
odiek een digitale nieuwsbrief en 
verstuurt daarnaast automatische 
e-mailnotificaties bij de publicatie 
van nieuwsberichten. Voor beide 
kunt u zich aanmelden via de 
projectwebsite. 
U kunt de projectorganisatie daar-
naast bereiken via info@uithoornlijn.
nl en 020-4704070.

in beweging krijgen. Daar horen 
scholieren en hun ouders zeker ook 
bij!”

Schooldirecties positief
Een projectgroep, met daarin huis-
arts Froukje Wegman en Sportak-
koord-aanjager Andy Verstelle, legde 
het plan voor aan de schooldirecties. 
De meesten reageerden positief. 
Wegman: “De komende periode gaan 
we met de gemeente de campagne 
verder uitwerken. 
Besloten is om aan te sluiten bij de 
landelijke campagne “Wij gaan weer 
naar school” van Veilig Verkeer 
Nederland, die aan het begin van elk 
schooljaar wordt gehouden. “We 
denken aan een challenge, met een 
beloning voor de meest sportieve 
klassen. Bijvoorbeeld een dagje 
Poldersport of een duurzame led-
fietsverlichtingsset. Want na de 
zomer komen de donkere dagen er 
weer aan.” 

Meelopen met het “Uithoorns 
Wandelplan”?
Het “Uithoorns Wandelplan” start zijn 
activiteiten op woensdag 8 
september. Iedereen die wil, kan 
meelopen. Meer informatie? 
Aanmelden voor het Wandelplan? 
Stuur een mailtje naar: b.raijmakers@
amstellandzorg.nl.

Uithoorn denkt mee
Enthousiast over de projecten van 
het Sportakkoord van Uithoorn? U 
vindt alle informatie op uithoorn-
denktmee.nl.





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

Gemeente Uithoorn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Blijf op de hoogte van actuele 
ontwikkelingen rondom het 
coronavirus

- Gemeentelijke informatie www.uithoorn.nl/coronavirus 
- RIVM www.rivm.nl of (0800) 13 51. 
- Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl 
 (reisadviezen, informatie over maateregelen) 
- GGD Amsterdam www.ggd.amsterdam.nl 
- Testen op corona of een vaccinatieafspraak maken 
 https://coronatest.nl of via 0800-1202 (testafspraak) 
 of 0800-1702 (vaccinatieafspraak)
- Informatie en actuele cijfers met betrekking tot corona 
 https://coronadashboard.rijksoverheid.nl

WWW.UITHOORN.NL

Dit is hét gezondheidsonderzoek onder

jongvolwassenen van 16 t/m 25 jaar in

Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, 

Ouder-Amstel en Uithoorn

ms

Dit is h

Doe mee en maak kans op te gekke prijzen! 

 

Op de website www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/situatie-regio-am-
sterdam-amstelland deelt de GGD Amsterdam wekelijks cijfers het 
aantal gezette vaccinaties en het aantal afgenomen en positieve coro-
natesten in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VRAA). Hier-
onder vermelden wij de gegevens van de gemeente Uithoorn. Voor 
meer informatie en cijfers kunt u naar het genoemde webadres gaan.

Gevaccineerde personen
Aantal inwoners van de VRAA gevaccineerd
• 436.567 inwoners van de VRAA zijn volledig gevaccineerd
• 248.411 inwoners van de VRAA zijn gedeeltelijk gevaccineerd
Aantal inwoners van de VRAA van 12 jaar en ouder: 941.550

Uithoorn Volledig Gedeeltelijk  Vaccinatie  Vaccinatie 
  gevac. gevac. (1/2) gepland nog niet gepland
Week 26 36% 25% 6% 32%

Positief geteste personen
In week 26 (28 juni t/m 4 juli) is het aantal positief geteste mensen in 
Amsterdam-Amstelland toegenomen met 145% vergeleken met de 
week daarvoor. In Uithoorn bleef het aantal meldingen ongeveer gelijk 
en in de overige gemeenten nam het aantal meldingen toe. Uithoorn 
bevond zich binnen het risiconiveau ‘Waakzaam’, de overige gemeen-
ten bevonden zich binnen het risiconiveau ‘Zorgelijk’.

Cijfers gemeente Uithoorn
Week 26   Week 25 
Absoluut /100.000 inw Absoluut /100.000 inw
8 27  9 30

Testen op GGD-locaties 
Het aantal inwoners binnen Amsterdam-Amstelland dat zich afgelo-
pen week bij een GGD-testlocatie liet testen was 75% hoger dan de 
week ervoor. Het percentage testen met een positieve uitslag nam toe 
naar 8,7%. In Ouder-Amstel werd de afgelopen week ongeveer even-
veel getest als de week ervoor en in de overige gemeenten nam het 
aantal testen toe.

Cijfers gemeente Uithoorn
Week 26   Week 25 
Absoluut /100.000 inw Absoluut /100.000 inw
336 1.135  268 905

Nu het aantal coronabesmettingen snel stijgt, worden maatregelen 
aangescherpt. De maatregelen zijn op zaterdag 10 juli in gegaan en 
gelden tot en met vrijdag 13 augustus.

De nieuwe maatregelen
• Discotheken en clubs gaan dicht.
• Caf s en restaurants blijven open op voorwaarde dat iedereen 
 een zitplaats heeft en op 1,5 meter van elkaar zit.
• Caf s en restaurants moeten om middernacht dicht.
 Grote schermen en livemuziek zijn verboden.
• Meerdaagse evenementen mogen niet. Hierbij wordt geen 
 onderscheid gemaakt tussen evenementen binnen en buiten.
• Eendaagse evenementen mogen alleen doorgaan als het 
 evenement alleen zitplaatsen aanbiedt.
• Een toegangstest is vanaf 13 juli 24 uur geldig. Dit was 40 uur.

Een overzicht van alle maatregelen staat op www.rijksoverheid.nl 

Basisregels
De basisregels blijven belangrijk: houd 1,5 meter afstand, laat je testen 
bij klachten, geef elkaar de ruimte en blijf thuis bij gezondheidsklachten. 
Heeft u vakantieplannen? 
Ga wijs op reis. Want reizen is en blijft een risico. 
Check het reisadvies Nederlandwereldwijd.nl

Actuele coronacijfers gemeente 
Uithoorn week 26 

Aanscherping maatregelen 
vanaf 10 juli

Wanneer u de vaccinatie krijgt, is afhankelijk van bijvoorbeeld uw leef-
tijd en of u werkt in de zorg. Via een handige vragenlijst kunt u bekijken 
wanneer u een uitnodiging kunt krijgen voor de coronavaccinatie. Ook 
ziet u waar u de coronaprik kunt halen en welk vaccin u waarschijn-
lijk krijgt. Benieuwd wanneer u de vaccinatie ontvangt? Bekijk de vra-
genlijst op rijksoverheid.nl/coronavirus of regel een afspraak via www.
coronatest.nl. 

Nieuwe vaccinatielocatie vlakbij Uithoorn 
Er is een nieuwe vaccinatielocatie van de GGD Amsterdam-Amstel-
land geopend aan de Bovenkerkerweg 6-8 in Amstelveen. Voor inwo-
ners uit de gemeente Uithoorn is deze locatie goed en snel te bereiken. 
Deze locatie is opgenomen in het afsprakensysteem.

Met de app bewijst u dat u gevaccineerd bent, dat u negatief op coro-
na getest bent of dat u recent al corona gehad hebt. U kunt Corona-
Check gebruiken voor toegang tot bepaalde locaties. En om internatio-
naal te reizen binnen de EU. Download de Coronacheckapp in de app-
stores op uw mobiele telefoon. Een bewijs op papier is handig als u 
geen smartphone heeft. U kunt een bewijs maken van een vaccinatie, 
een herstel en/of van een testuitslag via https://coronacheck.nl/nl/print  

Coronacheckapp

Vaccinatieafspraak maken



OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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 (én op de Gemeentepagina). U kunt 
zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat 
‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.

 TER INZAGE
Vanwege de coronacrisis gelden andere maatregelen. Wilt u stukken die ter 
inzage liggen bekijken, belt u dan eerst met ons Klantcontact Centrum voor 
de mogelijkheden.
• Vastgesteld bestemmingsplan Vuurlijn 17. Inzageperiode: vanaf 17 juni 

2021 gedurende 6 weken. Inlichtingen bij A. Stevens, afdeling wonen en 
werken (0297) 513 111. 

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

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

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE 
 BEKENDMAKINGEN
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2021-061475, Iepenlaan 29, het plaatsen van schoeiing. (ontvangen 24-

06-21);
• 2021-064514, Hoofdweg 127, het slopen van een kas en nieuwbouw kas 

en bedrijfsruimte. (ontvangen 02-07-2021);
• 2021-064483, Achterweg 28, het wijzigen van een bedrijfswoning in een 

plattelandswoning. (ontvangen 02-07-2021);
• 2021-065146, Boterdijk 77, interne verbouwing en plaatsen van een dak-

kapel. (ontvangen 05-07-2021);
• 2021-065153, Thamerweg 67, het aanbouwen en uitbouwen van de wo-

ning. (ontvangen 05-07-2021);
• 2021-065519, Drechtdijk 73A, het plaatsen van een nieuwe loods. (ont-

vangen 06-07-2021).
Uithoorn
• 2021-061487, Eendracht 43, het uitbouwen van de woning. (ontvangen 

24-06-2021);
• 2021-061671, Grauwe Gans 72, het plaatsen van een dakuitbouw. (ont-

vangen 25-06-2021);
• 2021-062713, Brederodelaan 46, het plaatsen van een dakkapel. (ont-

vangen 28-06-2021);
• 2021-062710, Grauwe Gans 60, het plaatsen van een dakopbouw. (ont-

In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in 
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe u 
er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via (0297) 
513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de offi ciële 
mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op htt-
ps://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 liggen 
in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter 
inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare biblio-
theek of dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht 
aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt 
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen 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 schrifte-
lijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, 
behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u be-
zwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus wor-
den uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de wer-
king van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen 
gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige voor-
ziening’ 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 ‘voor-
lopige 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, 
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vangen 28-06-2021);
• 2021-064681, Amstelplein, Legmeerplein, het tijdelijk wijzigen van ge-

bruik openbare weg. (ontvangen 02-07-2021);
• 2021-064665, Anna Blamanlaan, het inrichten van een bouwplaats. (ont-

vangen 02-07-2021).

 BUITEN BEHANDELING / GEWEIGERDE AANVRAGEN 
 OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van 
de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen, leest u 
in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
• 2021-040118, Nicolaas Beetslaan 47, het plaatsen van een dakkapel en 

verhogen van het dak (buiten behandeling, verzonden 05-07-2021).

 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
• 2021-035027, Noorddammerweg 68, het wijzigen van de functie van de 

woning (verzonden 28-06-2021); 
• 2021-031977, Achterweg 50, het verbreden van een dam (verzonden 25-

06-2021)
• 2021-048703, Anemoonlaan 59, het parkeren in de voortuin (verzonden 

30-06-2021);
• 2021-035022, Achterweg 20, het uitbreiden van de verwerking/bedrijfs-

ruimte (verzonden 05-07-2021)
• 2021-023705, Drechtdijk 46, het wijzigen van de gevels (verzonden 08-

07-2021).
Uithoorn
• 2021-042753, Blauwe Gans 10, het realiseren van een dakopbouw (ver-

zonden 28-06-2021);
• 2021-055793, Zijdelweg op masten 74 en 81, het plaatsen van lichtmast-

reclame (verzonden 28-06-2021); 
• 2021-051637, Langs de Baan 12, het vervangen van een kozijn (verzon-

den 05-07-2021);
• 2021-052022, Amstelplein 27, het plaatsen van een medicijnen uitgifte 

automaat (verzonden 07-07-2021).

 INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
• 2021-061781, driehoeksreclamenborden voor de campagne “vrijwilli-

gersmarkt” 2021”, van 06 september t/m 20 september 2021. (Ontvan-
gen 25-06-2021);

• 2021-063242, driehoeksreclamenborden en een spandoek voor “Kooy-
man Polderloop” van 16 juli t/m 29 juli 2021. (ontvangen 30-06-2021);

• 2021-065215, Locatie Legmeervogels “Solidoe Summer event”, van 19 
juli t/m 13 augustus 2021. (ontvangen 06-07-2021);

• 2021-065366, Haas 1-15, aanvraag buurt BBQ. (ontvangen 06-07-2021);
• 2021-065196, het aanvragen van een standplaatsvergunning voor een 

oliebollenkraam. (ontvangen 06-07-2021).

Wist je 
dat?

Uithoorn voor Elkaar helpt 
mensen uit Uithoorn en De 
Kwakel die de grip op hun ad-
ministratie en financiën heb-
ben verloren. Zo’n twintig bud-
getcoaches hebben inmiddels 
al zo’n tachtig mensen gehol-
pen. Het probleem is vaak dat 
mensen zeggen: ‘Ik kom er zelf 
wel uit.’ Met als gevolg dat de 
geldzorgen toenemen. Zon-
de! Kom in actie en vraag om 
hulp. Deze getrainde vrijwilli-
gers helpen bij budgetteren en 
besparen, het in kaart brengen 
van de inkomsten en uitgaven, 
het maken van betalingsaf-
spraken en de weg vinden in 
het doolhof van instanties en 
regelingen. Een inwoner laat 
weten: “Nu ik weet waar ik aan 

toe ben, kan ik eindelijk weer 
rustig slapen”. Een van de vrij-
willigers vertelt: “Het kan ieder-
een overkomen. Door een ver-
andering in je leven, staat alles 
ineens op zijn kop. Het verlies 
van een baan, het verbreken 
van een relatie, de komst van 
een kind of het (bijna) met pen-
sioen gaan. Deze gebeurtenis-
sen zorgen ervoor dat naast 
het verdriet of de stress, ook 
het fi nanciële plaatje er ineens 
heel anders uit gaat zien. Niet 
iedereen heeft een voldoende 
buffer om dit op te kunnen van-
gen. Ik help dan om overzicht 
te scheppen en naar mogelijk-
heden te zoeken. Zijn er rege-
lingen of toeslagen waar nog 
geen gebruik van wordt ge-
maakt? Of kan er op bepaalde 
kosten worden bespaard?” Er 
is nog ruimte voor nieuwe aan-
meldingen. 

Meer informatie: Coördinatoren Danielle Franken en 
Erik Brons; www.uithoornvoorelkaar.nu. Of: (0297) - 303044.

Uithoorn verandert snel, ook op 
verkeersgebied. Er komen steeds 
meer elektrische auto’s en fi etsen, 
het wordt drukker met parkeren en 
we gaan meer wandelen en fiet-
sen. Daarom gaat de gemeente 
Uithoorn aan de slag met het ver-
keersbeleid (de mobiliteit). 

Wilt u uw mening geven? Vul dan 
de enquête in (ca 15 minuten) en 
help ons om de mobiliteitsplannen 
van de toekomst vorm te geven! 
U vindt de enquête op www.uit-
hoorndenktmee.nl onder projec-
ten, mobiliteitsvisie of u kunt de 
QR-code scannen. 

Doe mee aan de 
mobiliteitsenquête

Onder het motto “Jouw gemeen-
te, jouw zaak” biedt gemeente Uit-
hoorn ook in 2021 gratis de cursus 
Politiek Actief aan. Deelnemers le-
ren debatteren en effi ciënt invloed 
uitoefenen op de lokale politiek. De 
afgelopen jaren was deze cursus 
erg populair en zat het ook snel vol.
 
Cursus Politiek Actief
Naast theoretische kennis, komen 
ook vaardigheden zoals debatteren 
en lobbyen bij de gemeente aan de 
orde. Gastdocenten geven presen-
taties en uiteraard worden ook lo-
kale politici en bestuurders uitgeno-
digd om ervaringen uit de praktijk 
te laten horen. Als afsluiting van de 
cursus bezoeken de deelnemers 
een raadsvergadering.

Voor wie
De cursus Politiek Actief is bedoeld 
voor iedereen die erover nadenkt 
politiek actief te worden, maar 
nog niet precies weet wat de mo-
gelijkheden zijn. Daarnaast is de 
cursus ook zeer geschikt voor in-
woners die willen weten hoe zij 
meer invloed kunnen uitoefe-
nen op de lokale besluitvorming. 

Maar ook degene die gewoon 
nieuwsgierig is en wel eens wil we-
ten hoe die lokale politiek nu eigen-
lijk werkt, is van harte welkom!

Programma
De cursus Politiek Actief gaat 26 
oktober 2021 beginnen en bestaat 
uit vijf bijeenkomsten met elk een 
eigen thema. De cursus duurt tot en 
met 23 december en is van 19.30 - 
22.00 uur. Bekijk het volledige cur-
susprogramma met de verschillen-
de thema’s op www.uithoorn.nl 

Aanmelden 
Aanmelden kan tot en met 15 ok-
tober 2021 bij Hans van Leeuwen, 
raadsgriffi er van Uithoorn, via grif-
fi e@uithoorn.nl. Er is een beperkt 
aantal plekken beschikbaar, dus 
vol = vol.

Let op!
Vanzelfsprekend worden tijdens 
de cursus alle dan geldende coro-
na-maatregelen in acht genomen. 
Zo nodig wordt de cursus op een 
andere (digitale) manier aangebo-
den of, in het uiterste geval, gean-
nuleerd.

Voor inwoners Uithoorn en De Kwakel
Gratis cursus Politiek Actie

Op twee avonden, 6 juli online en 
7 juli live, hebben Buurtbeheer 
De Legmeer, Thamen Sport en 
gemeente een informatiebijeen-
komst gehouden om inwoners te 
ontvangen en te vertellen over de 

mogelijke inrichting van het ge-
bied in Legmeer-West, tussen de 
nieuwe tramlijn op de oude spoor-
dijk en de huidige sportvelden. Het 
is een behoorlijke ingewikkelde 
puzzel. Dat bleek ook tijdens de-

Terugblik naar bijeenkomsten 
Vervolgonderzoek Wonen, 
sporten en recreëren 

In plaats van 
bloemen...

...verhandelen sommigen 
in onze sierteeltsector ook 
criminele zaken. 

Voorkom drugssmokkel, 
arbeidsuitbuiting, fraude of 
witwassen.

Deel verdachte signalen 
anoniem.

ze avonden. Wat de één een wen-
selijke richting vond, werd door de 
ander juist als minder wenselijk 
gezien. Hierdoor ontstonden boei-
ende gesprekken. Buurtbeheer De 
Legmeer ziet hier graag een groen 
knooppunt voor de wijk om de te-
ruglopende leefbaarheid te verbe-
teren. 

Verhuizen sportvelden
De gemeente onderzoekt of ook 
de sportvelden van Thamen honk- 
en softbal en jeu-de-boules-ver-
eniging Boule Union Thamen 
(Thamen Sport) hierheen kun-
nen verhuizen. Zo komt schaar-
se grond vrij voor woningbouw in 
De Kwakel, een van de laatst over-
gebleven bouwlocaties binnen de 
beperkingen van Schiphol. Inwo-
ners van de hele Legmeer waren 
via een brief uitgenodigd.  Ook an-
dere inwoners waren van harte 
welkom. 

Interview buurtbeheer in 
de Meerbode
In de Nieuwe Meerbode van 30 ju-
ni is een interview gehouden met 
de besturen van Buurtbeheer De 
Legmeer, Thamen Sport en de ge-
meente. In de digitale uitgave van 
de Nieuwe Meerbode kunt u dit 
nog teruglezen. Daar stond daar 
ook de uitnodiging om de informa-
tiebijeenkomsten te kunnen be-
zoeken. Bent u niet geweest, kijk 
op www.uithoorndenktmee.nl naar 
het filmpje voor een goed beeld 
over wat de denkrichting is. 

Vragenlijst
Wilt u dan daarna de vragenlijst 
invullen? Hierin kunt u aangeven 
wat u ervan vindt. Wij willen zo-
veel mogelijk reacties en menin-
gen verzamelen. U kunt tot 21 juli 
de vragenlijst invullen. We bedan-
ken alle inwoners die de informa-
tiebijeenkomsten hebben bezocht.
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Mijdrecht - Op donderdag 8 juli was het groot feest op de 
Hoflandschool. Eindelijk kon er weer een feestje worden 
gegeven en daarom werd er flink uitgepakt! De verjaardagen 
van de juffen en de meester werden ook gevierd: dubbelop feest 
op school dus. En hoe fijn is het als de zon dan ook nog eens de 
hele dag schijnt! Wat hebben we genoten met elkaar. 

Op het schoolplein en het grasveldje ernaast stonden allerlei 
leuke activiteiten en attracties. Zo was er een stormbaan van 21 
meter, levend tafelvoetbal, een super glijbaan, springkussens en 
allerlei spelletjes. Ook werd er levend ganzenbord gespeeld. 
Voor zowel de onderbouw als de bovenbouw was er genoeg te 
doen. Tussendoor was er ook nog tijd voor een pauze bij de 

suikerspinkraam, de popcornkraam of bij  
de tropical bar voor een lekker drankje. En op zo’n mooie 
zomerse dag kan een ijsje natuurlijk niet ontbreken. Grote dank 
aan AH supermarkt Leicester en Passage voor de onmisbare 
sponsoring en Gromax Mijdrecht voor het verzorgen van de 
aggregaat voor alle attracties. 

Zomerfeest, meester en juffen feest, 
alles in 1 op de Hoflandschool 

Wilnis - De kinderen uit groep 6 van 
de Koningin Julianaschool in Wilnis 
zijn allemaal geslaagd voor hun type 
examen. Er wordt steeds meer op de 
computer gewerkt, zowel in het 
basisonderwijs als in het voortgezet 
onderwijs. Blind typen is een onmis-
bare vaardigheid waar de kinderen 
veel profijt van zullen hebben op 
school, maar ook later in het 
werkveld. 
Om die reden worden op de 
Koningin Julianaschool typelessen 
van Typeworld aangeboden in groep 
6. Deze lessen zijn opgenomen in het 

lesrooster. Zowel thuis als in de klas 
van groep 6 was dit schooljaar weer 
het geluid van tikkende vingers te 
horen. De kinderen hebben fanatiek 
geoefend met het typen en met 
resultaat, want alle kinderen hebben 
hun typediploma behaald. Kinderen 
die goed kunnen typen, blijken een 
voorsprong te hebben op hun klas-
genoten. Op de basisschool al, maar 
zeker ook wanneer zij op het voort-
gezet onderwijs zitten. We feliciteren 
de kinderen met hun typediploma en 
hopen volgend jaar ook weer op een 
geslaagde cursus.

Ze zijn allemaal geslaagd voor 
hun typdiploma
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Uithoorn - De leerlingen van groep 8 
hebben op maandag 5 juli, na een 
roerig laatste jaar waarin niet alles 
volgens planning kon doorgaan 
vanwege de geldende maatregelen, 
afscheid genomen van hun basis-
school OBS De Kajuit in Uithoorn. 
Ondanks deze maatregelen zijn er 
toch mooie oplossingen gevonden 
om ook deze groep 8 een gedenk-
waardig laatste jaar te gunnen. Zo is 
de klas op graffiti cursus geweest op 
het schoolplein, hebben zij een bbq 
op school gehouden, en was er een 
middag gepland met karaoke en 
lasergamen. Kortom: een hoop 
mooie herinneringen die zij mee 
kunnen nemen in hun volgende stap 
op weg naar de middelbare school.
Hechte klas
De klas is een hechte groep 
gebleken, waar de kinderen elkaar 
door dik en dun hebben gesteund. 

Voor de meeste zal het dan ook een 
moeilijk moment zijn om daadwerke-
lijk afscheid van elkaar te nemen. Op 
onze persoonlijke en knusse school, 
met minder dan 200 leerlingen, staat 
iedereen met elkaar in verbinding en 
bouwen de kinderen een hechte 
band op met elkaar. Dat heeft ook 
meester Peter weer als positief 
mogen ervaren dit schooljaar: “We 
hebben wat mij betreft een aantal 
mooie activiteiten voor de kinderen 
neer kunnen zetten, ondanks dat we 
hierin soms flexibel moesten zijn 
vanwege de Corona maatregelen. 
Dit vergt een hoop voorbereiding, 
maar samen met onze vrijwilligers, 
ouders en betrokkenen hebben we 
alles toch maar mooi voor elkaar 
gekregen!”. 
De eindmusical, Expeditie Beachclub, 
was dit jaar een ware kers op de 
taart, waarbij van alle leerlingen een 

zang- of acteertalent ten toon werd 
gesteld. Het was een genot om naar 
te kijken, en zelfs de kleuters hebben 
ruim 1,5 uur lang geboeid zitten 
kijken. 
Kers op de taart
De groep 8 klas, die ondanks de 
roerige tijd rondom de maatregelen, 
een bovengemiddelde wist te scoren 
op de eind cito’s, heeft deze zomer-
vakantie meer dan verdiend. 
De klas bestaande uit meester Peter, 
Lucas van Campen, Amir Check, Niels 
Eigenhuis, Levi Firing, Indy Hillenius, 
Bas Hofman, Thies Huntelerslag, Roos 
de Jager, Neill Kenter, Maud Knol, 
Benthe Kwakman, Arwen van 
Leuven, Nienke van Manen, Trystan 
Massee, Daphne van der Meer, 
Amber Reijers, Ffion Righarts, Bo 
Schreuder, Isa Vlaming, Bobby en 
Jesse van de Vliet en Elias Wiesener 
kijken terug op een intens jaar.

De groep 8 van OBS De Kajuit 
varen uit!

Meester Peter in overleg met collega Marianne betreft de laatste puntjes op de ‘i’ van 

de musical

Groep 8 in voorbereiding op de musical ‘Expeditie Beachclub’

Groep 8. tijdens de eindmusical ‘Expeditie Beachclub’ met het nummer “Boem!”

 Als je grote broer in groep 8 zit en jij volgend schooljaar gaat starten in groep 1, is 

dat best een beetje jammer
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Regio – “Wat zijn wij trots op onze 
leerlingen die na een bijzonder en 
veelbewogen schooljaar op 5 en 6 
juli 2021 hun diploma in ontvangst 
mochten nemen”, aldus de leiding 
van het Alkwin Kollege. 
Net als vorig jaar was er een corona-
proof diploma-uitreiking. De ouder-
laag heeft oner leiding van afdelings-
leiders Annemarie Bronneman- van 
Overveld en Nadia Miroux de 
diploma-uitreiking in een mooi jasje 
gestoken. Vier locaties verspreid over 

de school waren door de ouderlaag 
prachtig versierd met bloemen, 
planten, ballonnen en slingers. Elk 
kwartier kwam er een nieuwe 
mentorgroep aan op het schoolplein 
waar zij werden verwelkomd door 
een de band Lifeblood. Deze band 
bestaat uit huidige, geslaagde en 
oud-leerlingen van het Alkwin die 
zowel covers als prachtige eigen 
nummers spelen. 
Op de verschillende locaties werden 
de leerlingen achtereenvolgens door 

de rector en de mentor toege-
sproken, waarna het diploma offi-
cieel getekend werd. Traditiegetrouw 
werd de uitreiking afgesloten met 
het omhoog gooien van de ‘geslaagd 
hoed’. Bij het verlaten van de school 
kregen alle leerlingen een prachtig 
jaarboek mee, waarin zij vrijheid 
centraal hebben gezet. “Jongens en 
meisjes veel succes in de toekomst 
en geniet vooral van je nieuwe vrij-
heid. Die hebben jullie dubbel en 
dwars verdiend.

Heel veel Alkwin leerlingen 
hebben hun diploma op zak!
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Vinkeveen - Na een fijne samenwer-
king met André Markus, krijgt 
komend seizoen het eerste team van 
Hertha een nieuwe trainer, Ivan Lont. 
Voor sommigen een bekende naam, 
want de nieuwe trainer heeft al een 
geschiedenis bij Hertha. Ivan heeft 
jaren geleden drie seizoenen bij 
Hertha 1 gespeeld. ‘Blijkbaar zijn er 
veel trainers zonder club of Hertha is 
een leuke club om trainer van te zijn’ 
aldus verantwoordelijke voor Voet-
balzaken Onno Stokhof. ‘Aan inte-
resse geen gebrek, want we werden 
overstelpt met sollicitaties. De keuze 
was snel gemaakt na een aantal 
goede gesprekken met Ivan. Er was 
direct een klik en we zochten een 
ambitieuze trainer uit de regio.’

Niet moeilijk
Het was geen moeilijke keuze om 
weer terug te keren. ‘Het is een leuke 
uitdaging om weer bij Hertha terug 
te komen, ik wil de club helpen om 
een niveau hoger te gaan voetballen. 
Daarnaast vind ik het vertrouwen dat 
het bestuur en de spelers mij geven 

een erg fijn gevoel’, aldus Ivan Lont. 
Ook voorzitter Michel Klinkhamer is 
enthousiast. ‘Ik ken Ivan van mijn tijd 
dat we enige jaren samen bij Hertha 
voetbalden. Ivan als mid-mid en ik als 
rechtsback. Vele jaren later wordt 
Ivan onze hoofdtrainer en ik ben al 
ruim 4 jaar voorzitter van Hertha. 
Hoe leuk is dat?’ zegt Michel 
Klinkhamer.

Niet vreemd
Vreemd is het trainersvak voor Ivan 
niet, bij CSW is hij begonnen met het 
trainen van het selectie-elftal CSW 3 
en daarna doorgestroomd naar CSW 
2. Daarnaast heeft hij als interim een 
half seizoen het eerste team 
getraind. Aan ervaring geen tekort 
dus bij de toekomstige trainer van 
Hertha 1. ‘Ik vind het een leuke uitda-
ging om spelers beter te maken en 
als team te laten functioneren. 
Duidelijkheid en eerlijkheid zijn 
belangrijke eigenschappen voor mij 
als trainer. Ik wil alles uit een team 
halen, maar ook uit elke individuele 
speler. Als team moeten we uitgaan 
van onze eigen kracht, zodat we een 
goed voetballend team kunnen neer-
zetten. De ervaren spelers nemen de 
jonkies mee naar een bepaald niveau 
en delen hun ervaringen.’

Doelstellingen
Over de doelstellingen is Ivan  duide-
lijk. ‘Ik wil graag meedoen om het 
kampioenschap en de promotie naar 
de derde klasse realiseren. Ik denk 
dat we komend seizoen een goede 
mix zullen hebben tussen ervaring 
via nieuwe jongens en jeugdige 
talenten van Hertha. Er komen zeven 
spelers bij, waardoor de selectie 
breder en sterker is geworden, 
iedereen gaat dus aan de bak 
moeten om een plek in de basis te 
veroveren.’ 

Ivan Lont wordt de nieuwe 
trainer van Hertha 1

De Ronde Venen - Jaarlijks vindt op 
Golfpark Wilnis het clubkampioen-
schap Matchplay plaats. Matchplay is 
in golf de wedstrijdvorm, waarin je 
over 18 holes per hole moet 
proberen een betere score neer te 
zetten dan je opponent. 
Degene met de meest gewonnen 
holes wint de wedstrijd. Na de voor-
rondes met 10 dames en 26 heren in 
de voorgaande week, werden de 
finales gespeeld in het weekend van 
5 en 6 juni 2021. 
De 8 overgebleven dames speelden 
op zaterdag 1 wedstrijd en bij winst 
moesten 4 dames op zondag maar 
liefst 2 wedstrijden over 18 holes 
lopen, toch al gauw 3,5 uur per 
wedstrijd. 

Heren
De heren moesten hun mouwen 
extra opstropen: zij begonnen met 
16 deelnemers aan het finale-
weekend. De winnaars van de 
ochtendwedstrijd konden ’s middags 
nogmaals aan de bak. De 4 halve 
finalisten moesten ook zondag weer 
2 wedstrijden spelen. 
Zondagmorgen gingen de 4 heren 
en 4 dames vroeg van start; om 08.00 
uur vertrok de eerste flight. Juist op 
dat moment braken de eerste zonne-
stralen door. Het bleek een voorbode 

van een stralende golfdag. Na een 
korte pauze werd zondagmiddag 
uiteindelijk de definitieve strijd 
gestreden om de 1e en de 2e plaats 
en in de ‘troost’finale om de 3e en de 
4e plaats.

Dames
Bij de dames was de verrassende 
runner up Sil Stoker, zij wist het heer-
send clubkampioene Joke Schiphorst 
tot aan hole 14 heel moeilijk te 
maken. Joke heeft gedurende de 
finale lang gedacht dat zij dit jaar 
wellicht de eer aan Sil moest laten. 
Joke wist zich te herpakken en pakte 
opnieuw de titel.
Voor de heren was het niet minder 
spannend. Bij de turn stond Remco 1 
up. Alles is dan nog mogelijk. De 
runner up, Piet Persoon, moest gaan-
deweg toch in Remco zijn meerdere 
erkennen en zag Remco zijn titel 
prolongeren.

De einduitslag is geworden:
Dames
1. Joke Schiphorst
2. Sil Stoker
3. Cora Jonkers
Heren
1. Remco Warlicht
2. Piet Persoon
3. Jan van der Wal

Joke en Remco clubkampioen 
matchplay Golfclub Veldzijde

Joke Schiphorst en Remco Warlicht zijn clubkampioen matchplay Golfclub Veldzijde 

2021

Op de foto tekent trainer Ivan Lont zijn 

contract met Hertha.

Om kampioen te worden, is er een 
goede samenwerking nodig. Er is al 
een betrouwbare staf gecreëerd, met 
uit CSW meegekomen leider Arjen de 
Bruin, Jeroen van den Bosch als assis-
tent-trainer en Sjaak ten Den als 
vertrouwenspersoon. En ook met 
Mitchel Cuiper als trainer van Hertha 
2 voor de ontwikkeling en doorstro-
ming van spelers. ‘Wij vullen elkaar 
goed aan en kunnen met elkaar 
sparren tijdens, voor en na een 
wedstrijd.’  Een ander doel is de 
jeugdleden van JO19-1 aan te sluiten 
bij trainingen als ze daar klaar voor 
zijn, en wellicht ook bij wedstrijden 
later in het seizoen. Volgens René 
Stokhof, samen met broer Onno 
verantwoordelijk voor Voetbalzaken, 
heeft Hertha voldoende talent rond-
lopen in de jeugd. JO19-1 gaat 
komend seizoen in de hoofdklasse 
voetballen. ‘We willen deze jongens 
rustig klaarstomen voor de selectie. 
Ervaring in de hoofdklasse opdoen 
en heel jaar wedstrijden spelen na de 
coronacrisis zal het talentvolle team 
goed doen. Met een sterke en jonge 
selectie en goede lichtingen in de 
jeugd ziet de toekomst er voor 
Hertha goed uit volgens de heren 
Stokhof.’

Hoger niveau
Voorzitter Michel Klinkhamer sluit af 
met de volgende woorden. ‘Hertha 
schurkt al jaren tegen de derde 
klasse aan. Met onze fantastisch 
accommodatie en twee prima kunst-
grasvelden ontbreekt alleen nog het 
spelen op een iets hoger niveau. Ik 
zou het prachtig vinden en een 
kroon op ons werk om deze stap de 
komende jaren met Ivan te zetten. 
We kijken enorm uit naar een nieuw 
Corona vrij voetbalseizoen, niet 
alleen voor het eerste elftal maar 
uiteraard voor de hele vereniging. We 
hebben het sportieve en de gezellig-
heid na de westrijd enorm gemist. 
We gaan dit komend seizoen dubbel 
en dwars inhalen.’

Wilnis – Het bestuur van tennisver-
eniging Wilnis laat het volgende 
weten: “ Ja, we mogen weer. Een 
volledige week Wilnis Open gaat dit 
jaar niet meer lukken. Dat staat weer 
op de planning voor 2022. Maar, 
natuurlijk gaan wij wel iets organi-
seren.  Zie het als een goede voorbe-
reiding op de competitie die start in 
september, of gewoon zo maar 
gezellig aan een toernooitje mee 
doen omdat het weer kan. 
Je wordt in poules ingedeeld op 
sterkte! Dus ook al tennis je nog niet 
zo lang, doe mee! OPEN Dubbel en 
Mix Toernooi van donderdag 26 t/m 
zondag 29 augustus 2021. Je mag 
aan 1 onderdeel mee doen: Heren 

Dubbel, Dames Dubbel of Mix. Je 
speelt minstens 2x. Het is een open 
toernooi en iedereen die lid is van 
een tennisvereniging kan deel-
nemen. Dit toernooi heeft geen 
invloed op rating. In het weekend 
van 28 en 29 augustus kunnen wij 
geen verhinderingen accepteren. Bij 
voldoende inschrijving wordt er ook 
overdag en ‘s avonds gespeeld op 26 
en 27 augustus. 
Wij zullen ons uiteraard houden aan 
de dan nog geldende Covid regels. 
Sluitingsdatum donderdag 12 
augustus 2021. Inschrijfgeld euro 
5,00 per persoon. 
Kijk op www.tvwilnis.nl om je in te 
schrijven”

Tennisvereniging Wilnis
Uithoorn - Tijdens de senioren 
competitie in Amsterdam heeft de 
mannen ploeg van AKU een nieuw 
clubrecord gelopen op de 4 x 400 
meter estafette. Tijdens individuele 
wedstrijden lieten de atleten al zien 
in topvorm te zijn en dat lieten Wolf 
van Strijen, Ethan Hartsink, Jon 
Schouwenaar en Thijs Heemskerk in 
de race duidelijk zien. Met maar liefst 
100 meter voorsprong op de 
nummer 2 finishten de mannen in 
een nieuw clubrecord van 3.32.31 
minuten. Met deze tijd staat de 
mannenploeg op 12e op de natio-
nale ranglijst.
Ethan Hartsink liet als junior B goed 
mee te kunnen in het seniorenveld. 
Tijdens de virtuele competitie bij 
AKU noteerde Ethan als een persoon-
lijk record van 53.27 seconden. In 
Amsterdam steeg de talentvolle AKU 
atleet boven zichzelf uit en liep een 
nieuw clubrecord bij de junioren. 
Met zijn tijd van 52.15 seconden 

staat Ethan zelfs 6e op de nationale 
ranglijst bij de junioren U18 jaar.
Thijs Heemskerk liet zijn goede vorm 
in Amsterdam weer zien. Met over-
macht liep hij naar de overwinning. 
Na een zeer sterke eerste 200 meter 
noteerde hij een tijd van 51.01 
seconden. Helaas net niet onder de 
grens van 51 seconden, maar wel zijn 
3e tijd ooit.
Marcel de Jong, de master van het 
team kwam in Amsterdam in actie bij 
het kogelstoten en hoogspringen. 
Marcel die als Master 35 meedeed bij 
de senioren behaalde bij het kogel-
stoten een afstand van 10.50 meter. 
Met deze afstand zette hij een nieuw 
Clubrecord neer bij de masters 35. Bij 
het hoogspringen liep de wedstrijd 
helaas niet zoals Marcel in zijn hoofd 
had. Na een geslaagde poging op 
1.55 meter kreeg Marcel last van zijn 
enkel. Hierdoor sloeg hij de hoogte 
van 1.60 over en hoopte met een 
geslaagde poging van 1.65 veel 

Mannenploeg AKU loopt Club-
record 4x400 meter estafette

punten te halen voor de ploeg. 
Helaas lukte het Marcel, die veel 
jeugdatleten begeleidt voor speciali-
satietrainingen, niet om de hoogte 
van 1.65 te halen.
Sjoerd Zuiderduin was in Amsterdam 
gebrand op een snelle tijd op de 800 
meter. Sjoerd startte in de 1e serie en 
had vooraf een duidelijk raceplan om 
rond een tijd onder de 2.16.00 
minuten te finishen. Na een sterke 
opening, waar Sjoerd kon aanhaken 
bij de koploper, kon Sjoerd in de 2e 
ronde het snelle tempo goed vast-
houden. 200 meter voor de finish 
had de AKU atleet nog een eind-
sprint over en finishte als winnaar 
van zijn serie in een tijd van 2.15.09 
minuten. Met deze tijd was hij maar 
liefst 4 seconden sneller zijn dan 
persoonlijk record.
Op de 100 meter hadden Jon Schou-
wenaar en Ethan Hartsink lastige 
omstandigheden. Door een behoor-
lijke tegenwind was een snelle tijd 
helaas niet haalbaar. Jon liep een 
sterk middenstuk en kwam ondanks 
de tegenwind toch nog dicht in de 
buurt van zijn persoonlijk. Jon, die 
vorige week tijdens limietwed-
strijden een scherpe tijd op de 400 
meter neerzette van 48,78 finishte als 
3e in een tijd van 11.58 seconden. 
Ethan Hartsink kwam in zijn serie tot 
een tijd van 12.07 seconden. Op de 
200 meter pakte Jon Schouwenaar 
wel de overwinning. Met een goede 
tijd van 23.07 seconden was hij veruit 
de snelste in Amsterdam.
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Uithoorn - Zaterdag 3 juli stond de 
2e o�ciële Junioren competitiewed-
strijd voor dit toch wat rare seizoen 
op het programma. 
Dit keer reisden 17 junioren van Atle-
tiek Klub Uithoorn (AKU) af naar 
Amsterdam waar ze strijd aan 
mochten gaan met  AV23, AV Aals-
meer, Phanos, De Spartaan en AV 
Haarlemmermeer.
Onder mooie zomerse omstandig-
heden, in een zwaar competitieveld 
en met eindelijk weer een keer met 
publiek langs de kant presteerde 
AKU atleten goed met een aantal 
top3 en top10 noteringen en een 
maar liefst 28 nieuwe persoonlijke 
records. 

Meisjes D-Junioren
De wedstrijddag begon al vroeg voor 
MD1-atlete Nienke van Manen met 
verspringen als haar openings-
nummer.  Ze zette een mooie 3,02m 
neer, hetgeen net onder haar 
persoonlijk record van Lisse 2 weken 
eerder was.
Bij het kogelstoten stootte Nienke 
een mooie 4,74m en zij sloot later op 
de dag haar wedstrijd al weer af met 
de 60m horden. Het was te zien dat 
ze dit onderdeel recent veel geoe-
fend heeft en zijn viel de horden dan 
ook met vertrouwen aan met een 
nieuw PR van 15,46 als resultaat! 
Bij de Meisjes D-junioren konden we 
dit keer ook weer een estafette team 
formeren en namen de MJD1 atletes 
Fleur Hofmijster, Marlou Smoren-
burg, Dana Hogenboom en Mirte 
Gunther de 4x60m honeurs waar. De 
dames hebben afgelopen weken 
sterke voortgang geboekt op de 
diverse looponderdelen, wat terug te 
zien was in hun nette 37,02! 

Speerwerpen
Dana Hogenboom had naast de esta-
fette dit keer hoogspringen en speer-
werpen op het programma staan. Bij 
hoogspringen sprong Dana een 
mooi 1,10m. 
Het evenaren van haar  PR van 1,15m 
van de thuiswedstrijd bij AKU zat er 
dit keer helaas net niet in. Het 3e 
onderdeel voor Dana was speer-

werpen waar ze de 9e plaats in het 
klassement pakte met 14,97m.  
Mirte Gunther kwam ook uit op het 
speerwerpen en gooide een knappe 
18,52m met een nieuw persoonlijk 
record en een 6e plaats in het overall 
klassement tot gevolg. Op de 60m 
sprint, haar 3e en laatste onderdeel 
pakte ze knap de 15e plaats met 
10,06 en gezien de techniek en 
voortgang is een sub 10 is dan ook 
zeker haalbaar in een volgende 
wedstrijd!

Hoogspringen
Marlou Smorenburg had de keuze 
laten vallen op hoogspringen en de 
60m horden.  Bij de horden liep ze in 
15,53 naar een mooi nieuw persoon-
lijk record net achter teamgenoot 
Nienke. De progressie van Marlou 
was ook zichtbaar bij het hoog-
springen waar ze haar persoonlijk 
record van eerder dit jaar wederom 
bijstelde naar 1,20 en hiermee de 10e 
plaats in het klassement veroverde. 
Fleur Hofmijster had dit keer alleen 
looponderdelen op haar programma 
staan waarop ze de laatste weken erg 
sterk presteert. Op de 60m sprint liep 
ze met 9,33 net boven haar persoon-
lijk record naar een knappe 9e plaats 
in het klassement.  
Op de 600m begon ze voorzichtig 
maar bouwde ze de rest van haar 
race perfect op. 
Halverwege op 300m lag ze nog 6e, 
maar ze had nog genoeg over om 
een sterke inhaalslag te maken en 
schoof op 450 meter door naar #4 en 
vervolgens naar #2. Wat volgde was 
een spannende eindsprint over de 
laatste 100 meter tegen ex-AKU 
atlete Esmee Krieger die Fleur met 
slechts een halve seconde verschil 
voor zich moest laten. Haar sterke 
race resulteerde in een nieuw PR van 
1:54,83 en een mooie 4e plaats in het 
klassement.  Extra blij was ze met het 
feit dat ze sneller was dan haar 
broertje die ook op de 600m uit 
kwam bij de pupillen competitie bij 
AV Starbaan. 

Jongens D-Junioren
Bij de Jongens Junioren D1 mochten 

28 nieuwe persoonlijk records 
voor AKU junioren

de JJD1 atleten Robin van Montfoort, 
Mark Westra, debutant Finn Versteeg 
en Florian Faber aan de bak op de 
4x80m. Op de estafette was de afge-
lopen weken goed getraind en de 
atleten waren erg eager. Helaas 
kampte Mark Westra met een terug-
kerende knieblessure, waardoor 
reserve Nick Wahlen last minute toch 
aan het warmlopen ging om even-
tueel in te vallen. Na goed overleg 
besloot Mark toch te starten. Robin 
was snel uit de startblokken en daar-
opvolgende en geoefende wissels 
gingen soepel. Het team zette dan 
ook een mooie 46,85 neer, hetgeen 
ruim 3 seconden sneller was in Lisse.

Nick
Nick Wahlen hoefde dus toch niet op 
de estafette in te vallen en kon zich 
tijdens zijn 2e wedstrijd volledig 
focussen op zijn 3 onderdelen. Nick 
presteert de laatst tijd goed en zette 
die lijn vandaag door. Op de 80m 
horden ging hij mooi over de horden 
heen en noteerde een nieuw PR van 
21,09. Bij kogelstoten wist Nick de 
15e plaats in te nemen door 5,45 te 
stoten, hetgeen meteen zijn PR van 2 
weken eerder met 0,62 verbeterde.  
Op de 80 meter ging het niet hele-
maal goed doordat hij halverwege 
uit zijn baan ging, maar doordat hij 
geen hinder veroorzaakte besloot de 
jury hem niet te diskwali�ceren en 
bleef zijn nieuwe PR van 14,70 staan.

Thijs
Voor Thijs Braam als nieuwe AKU 
atleet was dit ook zijn eerste 
wedstrijd. Het is mooi om te zien hoe 
hij de verschillende onderdelen 
oppakt en direct goed meekomt in 
een erg sterk competitie veld.  Bij het 
verspringen zette hij na wat �ne-
tuning qua aanloop een knappe 3,94 
neer, goed voor een 8e plaats. Op de 
600m liep hij in 1:56,22 naar de 13e 
plaats, waarna het wachten was op 
de 80 meter sprint. Op dit nummer 
pakte hij in 12,47 een mooie 17e 
plaats, waarbij het verschil tussen de 
atleten minimaal was. En als debu-
tant betekende dit natuurlijk 3 
nieuwe persoonlijk records! 

Finn
Finn Versteeg is ook een recente AKU 
aanwinst en had vandaag een 100% 
loopprogramma. Naast zijn eerste 
4x60m estafette waarbij het sterk 
presteerde in het team. kwam hij 
vandaag uit op de 600m en 80m. De 
600m resulteerde met een mooie 
2:07,14 in een 23e plaats. 
Op de 60m is het nog een beetje 
wennen aan de startblokken, maar 
dat stond een nieuw persoonlijk 
record van 13,57 niet in de weg. 
Tijden die de komende tijd zeker 
verder aangescherpt gaan worden.  

Robin
Robin van Montfoort kwam naast de 
estafette uit op verspringen en zijn 
favoriete onderdeel ‘MiLa’. En zeker 
op dat laatste onderdeel wordt Robin 
steeds sterker. 
Op de 600m liep hij in 1:53,11 naar 
een nieuw persoonlijk record en 10e 
plaats in het klassement. Bij het 
verspringen kwam hij dit keer tot 
3,68 wat goes was voor een 13e 
plaats.

Mark
Mark Westra was niet 100% met een 
terugkerende knieblessure. Het 
herstel was de afgelopen weken 
goed was, maar hij had helaas toch 
te kampen met een terugval dat een 
stempel drukte op zijn prestaties. Bij 
de estafette presteerde hij sterk als 
3e loper, maar dat resulteerde wel in 
een verergering van zijn klachten. 
Opgeven was nog geen optie voor 
hem en bij zijn debuut op discus-
werpen hadden de klachten nog 
minimale impact en noteerde hij een 
mooie 12,70, goed voor de 13e 
plaats. Bij het hoogspringen kwam 
Mark tot 1,30, maar moest toen 
afhaken omdat de pijn te heftig 
werd. Desalniettemin betekende 1,30 
het evenaren van zijn PR en een 10e 
plaats voor Mark, hetgeen gezien de 
blessure absoluut top is. Prioriteit ligt 
nu bij volledig herstel! 

Florian
Florian Faber had een top dag met 
een sterke �nish op de estafette en 
twee plek 3 noteringen bij het hoog-
springen en kogelstoten. 
Bij dat laatste onderdeel kwam hij 
over de ‘8 meter grens’ met een mooi 
nieuwe persoonlijk record van 8,02!  
Maar ook bij het hoogspringen liet 
Florian zien dat techniek en concen-
tratie tot mooie dingen kunnen 
leiden en scherpte hij zijn PR aan 
naar 1,40 waarmee hij zijn progressie 
doorzette en hetgeen goed was voor 
een 3e plek in het 
onderdeelklassement! 

Meisjes C-Junioren
Naomi van Berkel, Filia Ka�atos en 
Esmee Meering vormden het team 
voor de Meisjes C-Junioren dit keer. 
Naomi van Berkel presteerde erg 
sterk met drie nieuwe persoonlijke 
records. Bij het verspringen zette 
Naomi haar progressie van de laatste 
tijd door en scherpte haar PR van 
4,10 van 2 weken eerder in Lisse aan 
naar 4,16.  Ook het hoogspringen zit 
in de lift voor en verbeterde ze haar 
persoonlijk record van April eerder 
dit jaar naar 1,25, hetgeen goed was 
voor een 11e plaats. 
Bij de 150m liep ze sterk in 21,67 naar 
een nieuw PR en de 7e plaats op 
slechts 1,4 seconden achter de #1. 

Filla
Filia Ka�atos deed het ook goed met 
2 nieuwe persoonlijke records als 
gevolg. Bij het kogelstoten 3Kg 

scherpte ze met 7,36  haar PR aan, 
hetgeen een 8e plaats opleverde. 
Ook bij verspringen pakte ze een 
top10 notering met een nette 4,07. 
Op de 150m liep ze in een persoon-
lijk record van 22,13 naar een knappe 
12e plaats in het klassement. 

Esmee
Esmee Meering had met 80meter 
horden, discuswerpen en speer-
werpen gekozen voor 3 technisch 
voor velen lastige onderdelen, 
hetgeen haar prestaties des te 
bijzonderder maakt.  De 80 meter 
horden gaat haar de laatste tijd goed 
af, en ze liep in een nieuw persoonlijk 
record van 15,90 naar een knappe 
13e plaats in het klassement. Bij het 
discuswerpen kwam ze tot een 
indrukwekkende 18,12 hetgeen goed 
was voor een 5e plaats. Bij het speer-
werpen was oppermachtig met haar 
32,60 wat met +5 meter verschil tov 
#2 een eerste plaats betekende op 
dit onderdeel. 

Jongens C-Junioren
Bij de Jongens C-Junioren gaven 
Morris de Kuijer, Ralph Roosendaal 
en Robbin Gunter acte de presence 
namens AKU. Een kleine delegatie 
die goede prestaties hebben neer-
gezet. Ralph Roosendaal had zijn 
keuze laten vallen uit op de 150m, 
hoogspringen en speerwerpen. Op 
de 150m liep hij een mooi persoon-
lijk record van 21,77 wat in een erg 
sterk veld de 20e positie opleverde.  
Bij zijn favoriete onderdeel hoog-
springen bleef hij met dit keer 1,40 
onder zijn PR van 1,50 maar pakte 
wel een knappe 6e plaats hiermee. 
Bij het speerwerpen zette hij met 
26,29 een nieuw persoonlijk record 
neer hetgeen een 9e plaats 
opleverde.  

Morris
Morris de Kuijer scherpte zijn PR bij 
naar 1,50, hetgeen hem een wel 
verdiende 3e plaats opleverde.  Bij de 
100m horden ging het maar net 
goed. Morris kwam in aanvaring met 
horde #4 en landde deels in de 
andere baan. Hij herstelde echter 
sterk en liep alsnog in 19,82 naar een 
13e plaats. Als laatste stond voor 
hem de 150m op het programma 
waarbij in een sterke race naar de 
12e plaats liep in 20,44.

Robin
Robbin Gunther had ook gekozen 
voor de 150m en liep in de slipstream 
van Morris naar een mooie 20,59 
hetgeen goed was voor de 13e 
plaats. Op de werponderdelen deed 
Robbin het ook sterk en veroverde hij 
de 4e plaats bij het kogelstoten 
middels een nieuwe persoonlijk 
record van 9,16.  Het speerwerpen 
ging dit keer wat minder en Robbin 
kon helaas zijn PR van 18 april 
evenaren.   Desalniettemin wierp hij 
een knappe 16,44m met de 600gr 
speer, goed voor een 12e plaats in 
het klassement. Al met al een top 
atletiek dag waarbij de trainers trots 
zijn op de AKU atleten.
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Door Roos Uithol

Uithoorn – Volgende vrijdag week is 
het weer zo ver, de Olympische 
Spelen gaan van start. Ook badmin-
tonner Robin Tabeling uit Uithoorn 
(27) zal in Tokio in actie komen. Voor 
Nederland zal hij samen met Selena 
Piek de strijd om het eremetaal 
aangaan in het gemengd dubbel. 
Vrijdag jl is hij afgereisd
Robin Tabeling is opgegroeid in een 
echte badminton familie. Zijn ouders 
en zijn oudere zus speelden allemaal, 
waardoor het niet vreemd is dat de 
passie bij Robin al was aangewak-
kerd op jonge leeftijd. 
“Vanaf mijn vierde heb ik zoveel 
sporthallen gezien, dat het niet te 
vermijden was dat uiteindelijk een 
racket ook in mijn handen zou 
belanden. Ik wilde zo snel mogelijk 
op training. Zo ben ik rond mijn 
vijfde of zesde begonnen met deze 
sport”, vertelt de aankomende 
Olympiër. 
Volgens Robin is de sport jammer 
genoeg niet in die mate populair dat 
mensen uit zichzelf komen 
aanmelden. Hij voegt daar nog aan 
toe dat bij vrienden en selectiege-
noten het introduceren ook meestal 
via familie is gegaan. 

Voor goud
Er mogen 16 koppels meedoen aan 
de Olympische Spelen. Robin en 
Selena zijn gekwali�ceerd als 
nummer 11. Robin geeft aan dat het 
een prima ranking is als Europeaan, 
omdat badminton vooral in Aziati-
sche landen wordt gespeeld. Tijdens 
de groepsfase van het toernooi zijn 
er 4 groepen met 4 teams. Daarvan 
gaan er 2 door naar de kwart�nales. 
Vanaf dat moment is het een ‘knock-
out’ formaat. Elke sporter gaat voor 
goud en dat geldt natuurlijk ook voor 
Robin. Toch wil hij zelfs al spreken 
van een succesvol toernooi bij het 
behalen van wat minder hoge resul-
taten: “Voor mij is het toernooi al 
geslaagd als we mogen spelen tegen 
de nummers 1, 2, 3 of 4 tijdens de 
groepsfase. Dat is wel afhankelijk van 
de loting. 
Als dat bekend is kan ik ook een 
schatting maken van onze kansen. 
Wij hebben al wel meerdere keren 
laten zien dat we kunnen winnen van 
top 8 koppels. Zeker als je kunt 
pieken op het juiste moment. Wij 
proberen er echt wel voor te gaan 
om de groepsfase te overleven. 
Daarna, bij de afvalfase, komt er 
meer dan badminton bij kijken. De 
prestatiedruk zal toenemen en dan 

kan er van alles gebeuren. Maar wij 
hebben al genoeg wedstrijden 
samen gespeeld waarbij de druk 
hoog was!”

Partner
Zijn partner, de 29-jarige Selena Piek 
heeft eerder op de Spelen van 2016 
gespeeld. Robin: “Ze is een slimme 
meid! Ook snel en wendbaar. We 
spelen gemengd dubbel. Daarbij zie 
je vaak dat vrouwen vooraan bij het 
net spelen en mannen achterin. Dat 
is de sterkste opstelling. Daarom is 
het belangrijk voor een dame om 
snel en wendbaar te zijn. Van links 
naar rechts en andersom bij het net. 
En wat haar zo slim maakt is dat ze 
goed kan anticiperen. Als er iets twee 
keer voorvalt, gaat dat haar niet een 
derde keer overkomen. Dat tactische 
inzicht is natuurlijk bij elke sport 
belangrijk, maar dat heeft Selena 
zeker!” Robin omschrijft zichzelf als 
vrij fysiek aangelegd en explosief. 
Dat hij goed kan aanvallen en hard 
kan ‘smashen’. “Als Selena een keuze 
maakt, kan ik haar goed opvangen 
en om haar heen werken. Daarnaast 
word ik niet zo snel moe”, beant-
woord Robin op de vraag waar zijn 
eigen kracht ligt. Robin won eerder al 
tweemaal EK-brons en een keer 
zilver. Met Selena vormt hij sinds 
januari 2019 een team. Het was nog 
wel spannend of het kwali�ceren 
ging lukken zo vlak na de start van 
hun samenspel. De twijfel verdween 
snel na meerdere toernooiwinsten. 
Zo is er gewonnen van top 10 
koppels en halve �nales behaald 
tijdens de grote toernooien. 

Kwalificatie
Op 12 mei was de kwali�catie 
behaald, hoewel dat anders was 
verlopen door de uitzonderlijke 
corona omstandigheden. In mei 
zouden nog drie kwali�catietoer-
nooien in Azië worden gespeeld. Die 
zijn uiteindelijk niet doorgegaan. 
Normaal is er een jaar tijd om te 
kwali�ceren. Dan wordt de wereld-
ranglijst gepubliceerd. Als men hoog 
genoeg op de lijst staat is er gekwali-
�ceerd voor de Spelen. Voor Robin 
was er sprake van een anticlimax, 
omdat deze toernooien op het laatst 
wegvielen. Robin: “Dat was heel gek, 
want je hebt daar zo lang naartoe 
gewerkt. Je realiseert je daarnaast 
ook hoe magisch de Olympische 
Spelen eigenlijk zijn. Van wild-
vreemden ontvang je soms de vraag 
over wat voor werk je doet. Als ik dat 
beantwoord met ‘topsporter’ vraagt 

Robin Tabeling op weg naar de 
Olympische Spelen in Tokio

men vaak of ik dan naar de Spelen 
ga. Wanneer ik dat bevestig merk je 
dat er ontzag ontstaat. Het wordt 
dan blijkbaar echt serieus! Zelf ben ik 
natuurlijk ook heel trots en alle reac-
ties die ik ontvang helpen daaraan 
mee. Zeker mijn ouders zijn mega 
trots.”

Ter voorbereiding op het vertrek naar 
Tokio, was een voorbereiding van zes 
weken gepland. Doordat badminton 
in Europa geen hele grote sport is, 
worden er met regelmaat trainingen 
op Europees niveau georganiseerd. 
Tijdens de eerste twee weken 
hebben Robin en Selena met het 
gekwali�ceerde Franse team 
getraind. In Denemarken zijn nog 
twee competitiewedstrijden 
gespeeld. Daarna werd twee dagen 
meegetraind met de Deense selectie. 
“In Azië hebben ze meerdere koppels 
per land die elkaar op wereldniveau 
kunnen helpen. Daarom is het 
belangrijk om elkaar te steunen in 
Europa tegenover het machtige Azia-
tische blok. De laatste twee weken 
zijn meer beperkt, vanwege het 
corona protocol voor de Spelen. We 
hadden graag nog een Europees trai-
ningskamp willen doen. Helaas zit 
dat er dus niet in. Toch hebben we 
wel tijd en ruimte om goed op te 
bouwen richting het Olympische 
toernooi. Het is zelfs best ongewoon 
voor ons om zo’n lange tijd naar één 
toernooi toe te werken”, legt Robin 
uit.

Goede stemming
Robin is klaar voor het aankomende 
Olympisch toernooi. Zou hij ook 
voorbereidingen hebben getro�en 
voor de reis zelf, naar het land van de 
rijzende zon? Een spoedcursus 
Japans werd op advies van een 
vriend afgeraden. 
Het blijkt toch een lastige taal te zijn 
en bovendien spreekt men de 
Engelse taal voldoende volgens 
Robin. En wat moet er absoluut mee 
in de ko�er? Zou hij een geluks 
talisman meebrengen?
Robin: “Nee, aan geluksonder-
broeken en dergelijken doe ik niet. 
Het belangrijkste is dat ik mijn spel-
materiaal bij mij heb. 
En een goede stemming, maar dat 
komt zeker wel goed! De Playstation 
en Nintendo Switch gaan wel weer 
mee op reis. 
Je brengt veel uren in het vliegtuig 
door als topsporter. Uiteindelijk heb 
je het gehele aanbod aan �lms wel 
gezien en slapen in het vliegtuig lukt 
mij niet zo goed. Daarnaast breng je 
tijdens een toernooi ook veel tijd 
door in de hotelkamer. Ik ben niet 
vies van een potje gamen, dus 
daarmee kun je de tijd prima 
opvullen!”
Het Olympisch badmintontoernooi 
start op zaterdag 24 juli en duurt tot 
en met maandag 2 augustus. 
Het speelschema van Robin Tabeling 
en Selena Piek wordt bekend 
gemaakt na de loting voor de 
groepsfase.

Wilnis - Tijdens de Algemene Leden-
vergadering van 6 juli 2021 is Simona 
Bombarda uitgeroepen tot Super 
Caddie. Jaarlijks benoemt het 
bestuur van Golfclub Veldzijde een 
Super Caddie. Voorwaarde is de 
tomeloze inzet van een vrijwilliger 
voor diens bijzondere, langdurige en 
onbezoldigde bijdrage aan de 
golfvereniging. 
Met een omvangrijke groep vrijwil-
ligers die allemaal hun steentje 
bijdragen moet de kandidaat voor de 
trofee van de Super Caddie zich over-
tuigend onderscheiden van de rest.

Dick Westerveld, voorzitter van Golf-
club Veldzijde, lichtte toe waarom 
deze trofee deze keer juist aan 
Simona Bombarda overhandigd 
moest worden. 
Reeds in 2008/2009 was Simona 
actief in de Commissie van Advies 
voor het opstellen van de Speelrecht-
overeenkomst, die begin 2010 de�ni-
tief werd. Later, in 2015, was zij voor-
zitter van een commissie, die het 
golfpark en de vereniging heeft 
geadviseerd over starttijden. 
Daarnaast was zij enkele jaren lid van 
de Competitie Commissie en boven-

Simona Bombarda Super Caddie 
2020 Golfclub Veldzijde

Simona Bombarda  Super Caddie 2020 Golfclub Veldzijde

dien gedurende 4 jaar voorzitter van 
de Marshal Commissie. Reden 
genoeg om Simona in het zonnetje 
te zetten. 
Zij kreeg de bijbehorende trofee 
uitgereikt door Leo Versleijen, de 
vorige Super Caddie.
Simona voelde zich zeer vereerd, 
maar was verrast omdat zoveel 
anderen ook veel doen voor de 
vereniging. 
Zij gaf aan, haar bijdrage graag gele-
verd te hebben omdat zij altijd veel 
steun heeft ervaren van het bestuur 
van de golfvereniging en de directie 
van het golfpark. Dat motiveert, zei 
ze. Uit handen van de voorzitter 
ontving zij een mooi boeket 
bloemen en een �es wijn.
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Mijdrecht - Afgelopen Zondag, heeft 
Tennisvereniging De Ronde Vener 
voor de 37st keer haar Open Tennis 
Toernooi succesvol af kunnen sluiten. 
Het grote team van vrijwilligers is 
enorm trots om als een van de eerste 
verenigingen in de regio weer een 
volledig toernooi te hebben kunnen 
organiseren. Ook dit jaar was De 

Hypotheekshop de hoofdsponsor en 
hebben ze een prachtig toernooi 
neergezet met een kleine 200 deel-
nemers en meer dan 260 wedstrijden 
Het toernooi heeft uiteraard voldaan 
aan alle Corona maatregelen en 
veiligheid en gezondheid zijn in acht 
genomen. Zoals u gewend bent bij 
Tennis Vereniging De Ronde Vener 

TV De Ronde Vener Open Tennis 
toernooi succesvol afgesloten

was het park gezellig aangekleed en 
was er voor iedereen een heerlijk 
drankje en hapje beschikbaar. De 
buren van TVM en Tennishal De 
Ronde Venen stonden paraat voor 
het beschikbaar stellen van banen 
mocht dat nodig zijn, maar ook dit 
jaar werkte de weergoden prima mee 
en konden alle partijen gespeeld 
worden op het eigenpark.
De zondag werd, op een zon over-
goten terras, afgesloten met de 
�nales. Bij de heren is Axel Heikens er 

dit jaar met de hoofdprijs vandoor 
gegaan en bij de dames wist Claudia 
Verweij de titel te veroveren. Alle 
winnaars werden natuurlijk in het 
zonnetje gezet en beloond met een 
leuk aandenken. Het was mooi om te 
zien dat er weer in wedstrijdverband 
getennist kon worden en alle deelne-
mers zijn bedankt voor het 
vertrouwen en deelname en tevens 
uitgenodigd om volgend jaar weer 
mee te komen doen.
Zoals eerder vermeld is de vereni-

ging, samen met TVM, druk bezig 
met het realiseren van 3 Padelbanen 
en Padel Mijdrecht hoopt hier in de 
zomer gebruik van te kunnen gaan 
maken. De tennisverenigingen in 
Mijdrecht zullen in de toekomst 
naast het Tennis dus ook Padel 
kunnen aanbieden aan haar leden en 
andere geïnteresseerden. 
Voor volgend jaar zal er zowel een 
Open Tennis Toernooi en Open Padel 
Toernooi georganiseerd kunnen 
worden.

Regio - Het afgelopen weekend van 
10-11 juli waren de UWTC-renners 
Leen Blom, Ben de Bruin, John 
Tromp, René Wiebes en Guus 
Zantingh naar de bollenstreek 
gereisd om in Lisse hun wedstrijd te 
rijden bij de veteranen. In de 60+ 
wedstrijd werd de koers gecontro-
leerd door Ron Pa�en. Hierdoor 
kwam niemand weg uit het peloton. 
In de spurt was Ron Pa�en uit Mils-
beek oppermachtig en won.   De 
UWTC leden John Tromp �nishte als 
10e, Rene Wiebes als 18e en Ben de 
Bruin als 20e. Bij de 70+  werd er 
halverwege de wedstrijd �ink gede-
marreerd en kwam er in het peloton 
een splitsing waarbij een eerste 
groep ontstond van 11 renners. De 
wedstrijd werd gewonnen door Ron 
Smit uit Haarlem en UWTC lid Guus 
Zantingh spurtte naar een mooie 
podiumplaats door 2e te worden en 
3e werd Peter de Jong uit Hilversum. 
Leen Blom staakte de wedstrijd, 
omdat hij nog te veel hinder onder-
vond van blessures t.g.v. een 
valpartij.

Interclub
Ondanks dat het weer wat regen-
achtig begon lieten de jeugdrenners 
van UWTC zich niet weerhouden een 
mooie interclub te rijden zondag 11 
juli bij WV de Amstel in Amstelveen. 
Bij categorie 1en 2 had Joël van 
Capel een wat mindere start waar 

door hij de aansluiting wat miste, en 
de rit geheel solo moest uitrijden. Dit 
deed hij in een goed tempo, wat hem 
een 11e plaats opleverde. Joël laat 
hiermee maar weer eens zien dat hij 
een doorzetter is. 
In de categorie 5 en 6 deden Sven 
Ozinga, Jytte Timmermans, Floris 
Fransen, Mike Knook en Sven de 
Jong mee. Sven Ozinga trok op 
gegeven moment een tijdje het 
peloton op gang terwijl een groepje 
van 3 renners aan het peloton 
ontsnapt was. Jytte moest even 
lossen uit het peloton maar wist toch 
weer aan te haken. Sven Ozinga 
moest echter de tol betalen voor zijn 
inspanningen van het op kop rijden 
waardoor hij in de eindsprint terrein 
verloor. Sven Ozinga eindigde op een 
12e plaats, Jytte Timmermans 13e,  
Sven de Jong 14e, Floris Fransen 15e 
en Mike Knook 21e.
Jari Buskermolen en Kars van Hattem 
deden mee in de categorie 7 en nieu-
welingen 1e jaars. Deze groep was 
samengevoegd met de 2e jaars nieu-
welingen en junioren. En in dit zware 
deelnemersveld eindigden zij op 
plaats 22 en 23.

3 Nations Cup MTB Spaarnwoude
Zondag 3 juli hebben Tommy Oude 
Elferink (amateurs), Bart de Veer 
(elite) en Ties v Roode (nieuwelingen) 
meegedaan aan de 3 Nations Cup 
mtb. Voor alle drie eigenlijk een 

nieuwe ervaring. Ties is op weg terug 
na een periode van ziekte, deed een 
mooie ervaring op maar reed de 
wedstrijd niet uit. Tommy reed een 
prima wedstrijd en �nishte op de 10e 
plaats. Bart moest helaas opgeven 
nadat hij in de laatste ronde lek reed. 

Standdaarbuiten
De eerste premies zijn binnen, 
zondag 11 juli, reden de nieuwe-
lingen Rens Grömmel, Mike Derogee 
en Lars Hopman in het Brabantse 
Standdaarbuiten een criterium over 
een parcours van 1,5 km lang. Met 
ruime 100 renners aan de start was 
het dringen geblazen. Mike lootte 
goed voorin, terwijl Rens achteraan 
moest starten, Lars zat mooi in het 
midden. Mike kon zijn positie niet 
behouden voorin terwijl Rens goed 
naar voren was gekomen. Bij de 
eerste premie sprint was het al raak 
voor Rens en bij de andere prints 
pakte hij ook nog een paar prijzen en 
die reed zo €45,- bij elkaar. Mike en 
Lars zaten in het peloton en konden 
goed bijblijven. 
In de laatste ronden kon Mike wat 
opschuiven en kwam tot op 2/3 van 
het peloton maar in �nale was het 
dringen en werd hij aangetikt maar 
kon gelukkig blijven zitten, Lars zat 
nog steeds in het midden en �nishte 
ook daar wat keurig is. Rens haalde 
zelfs een keurig nette 7e plek in de 
eindsprint

Weer podiumplaatsen voor 
veteranen UWTC
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Wilnis - Afgelopen zondag 11 juli 
organiseerde de jeugdcommissie van 
TV Wilnis een tennisochtend voor alle 
jeugdleden, hun ouders, vrienden en 
vriendinnen en  hun ouders. Deel-
name aan dit evenement was gratis 
en lidmaatschap van de vereniging 
niet verplicht. Ruim 35 ouders en 
kinderen hadden zich ingeschreven, 
de warming up werd vanwege een 
kleine regenbui binnen gehouden 
maar al snel werd het droog en kon 
de jeugd in de leeftijd vanaf 4 jaar 

zich uitleven op de tennisbanen. 
Onder begeleiding werden er spel-
letjes gedaan en de iets oudere 
jeugd kon samen met hun ouders 
het echte tennisgevoel eens uitpro-
beren.  Voor de kinderen met wat 
meer tenniservaring werd een  
ballenkanon ingezet zodat ze, net als 
bij een echte training, hun slagen 
konden oefenen. Vanzelfsprekend 
werd gedurende het evenement 
nauwlettend de Coronaregels in acht 
genomen.

Beat the Parents & Friends bij 
tennisvereniging Wilnis

De Kwakel - Twee maanden voor de 
start van de Tour de France komt de 
Kwakelse Tourdirectie samen om de 
Tour de Kwakel op poten te zetten. 
Naast het regelen van een aantal 
praktische zaken zoals boekjes en 
standenlijsten, worden ook een 
aantal organisatorische aspecten 
besproken zoals het nakijken van de 
brie�es en het bijhouden van de 
standenlijst. Het deelnemersveld 
wordt vervolgens zo samengesteld 
dat de Tourdirectie zelf de meeste 
kans maakt de prijzen te pakken.
Uiteraard is dit laatste niet waar, maar 
bij een blik op de ranglijst zou je het 
zomaar kunnen gaan vermoeden. 
Chris Verhoef loopt dit jaar geen 
blauwtje en is op weg zijn beste 
prestatie ooit (3e vorig jaar) te verbe-
teren. Ook Jan, Alenmansvriend, van 
Alen lijkt op weg naar zijn beste pres-
tatie ooit en is momenteel in het 
bezit van de grijze trui voor beste 
oudere. Daarnaast is ook directielid 
en penklimmer Joris Voorn in de top 
5 terug te vinden.
Chris dankt zijn gele trui onder 
andere aan de rit over de Mont 
Ventoux waar hij met 11 punten, 5 
punten meer haalde dan bijna alle 
andere deelnemers. Hij voorspelde 
de nummer 4, 5, 6, 7 en 9 op de juiste 
plaats. Het mag dan ook bijna geen 
verrassing zijn dat Chris op dit 
moment de rode trui voor de meeste 
extra punten in bezit heeft.
Rode trui drager van vorige week 
Patrick in ’t Veld was deze week 
minder fortuinlijk. Het lijkt erop dat 
een wolf zijn kip met de gouden 

eieren heeft opgegeten. Lejo Hoog-
ervorst zag diezelfde wolf aan voor 
een hond, maar verloor van schrik 
toch zijn puntenteller in het grind bij 
‘t Tourhome. Wery Koeleman 
meende zelfs een krokodil gezien te 
hebben op erve Vlasman, maar deze 
melding werd na twaalven gedaan.

Naamgever
In het ploegenklassement volgt 
ploeg Bauke het voorbeeld van haar 
naamgever. Na de week waarin 
Bauke Mollema Nederland weer een 
prachtige etappeoverwinning 
bezorgde, vinden Chris Verhoef, 
Michel van der Knaap, Arthur 
Franken, Berry Schalkwijk en Alfred 
van der Belt zichzelf bovenaan het 
klassement terug. Tourdirecteur Peter 
Mayenburg maakt ook nog kan op 
een prijs. Zijn ploeg Kiran staat 
momenteel 3e op 7 punten van de 
gele petten. Het laatste, nog niet 
genoemde, directielid Marga Kouw 
wist deze week een knappe dagprijs 
te scoren. Zij volgt in het klassement 
voor de beste vrouw op 3 punten van 
Martha van Alen. Jawel, de vrouw 
van Jan… Een klassement waar de 
Tourdirectie zich zeker niet in gaat 
moeien is dat voor de witte trui van 
beste jongere. Deze strijd lijkt een 
KDO onderonsje te gaan worden 
tussen huidige truidrager Jesper 
Oudshoorn en Joris Kortenhorst. 
Joris zal niet langer verdedigend 
kunnen rijden. Op zijn beurt zal 
Jesper hem in dít veld niet graag 
voor zich dulden.
De laatste zes etappes van de Tour de 

Tourdirectie neemt leiding in 
Tour de Kwakel

France gaan bepalen wie in De 
Kwakel de opvolger wordt van Jim 
Voorn. Gaat de Tourdirectie de buit 
onder elkaar verdelen of steken de 
andere deelnemers daar een stokje 
voor? Overigens lijkt Jim Voorn zelf in 
de schaduw ook zijn kans nog af te 
wachten om opnieuw toe te slaan. 
Het gaat een spannende slotweek 
worden in ’t Tourhome.

Algemeen klassement na 15e 
etappe
1. Chris Verhoef 79
2. Jan van Alen 78
3. Rick Kruit 77
4. Joris Voorn 77
5. Adrie Voorn 77
Rode trui
1. Chris Verhoef 22
2. Henk Raadschelders 21
3. atrick in ‘t Veld 21
Ploegenklassement
1. Bauke 252
2. Mathieu 247
3. Kiran 245

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

11 37 35 39 60 21 73 69 40 43 20 59

86 14 44 22 87 48 45 79 25 6 74 32

KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. plaats in Noord-Holland; 7. louwmaand; 12.
op grote afstand; 13. Ned. prinses; 14. tijdperk; 15. vogel; 17.
schreeuw; 19. deel van voet; 21. gewicht (afk.); 22. bid
(Latijn); 24. papierklemmetje; 27. nattig koud; 28. verbinding
in kleding; 30. deel van een voetbal doel; 31. deel van een
schoen; 32. hoffeest; 33. alcoholische drank; 35. niet gevuld;
37. sociaal economische raad (afk.); 38. achteraf; 41. snel en
vlug; 42. Franse likeur; 44. deel van het gebit; 46. vleespastei;
47. schaaldier; 48. zonder bovenstukje; 49. halfbloed; 50.
Duits automerk; 52. turfgrond; 54. steekgereedschap; 56. die-
renmond; 58. naar beneden buigen; 61. gymnastiektoestel;
62. kersensoort; 64. dergelijke (afk.); 65. mannelijk hoen; 67.
oud Chinees leider; 68. klein hert; 70. inwendig orgaan; 72.
ingeschakeld; 73. het op en neer lopen; 76. projectieplaatje;
77. drietenige luiaard; 78. scheepsstuur; 79. openbaar ver-
voermiddel; 81. technische dienst (afk.); 82. reuzenslang; 83.
oude naam voor Indonesië; 84. rivier in Engeland; 86. cou-
rant; 87. oxideren.

Verticaal 1. ongevoelig koel persoon; 2. ultraviolet (afk.); 3.
Europeaan; 4. zwarte lekkernij; 5. smeerdopje; 6. nogmaals
(opnieuw); 7. ritmestoornis na vliegreis; 8. het knijpen; 9.
asvaas; 10. anonieme alcoholisten (afk.); 11. Europees land;
16. bontgekleurde papegaai; 18. streepjescode (afk.); 20.
boomsoort; 21. harde kreet; 23. karakter; 25. tafelgast; 26.
elektronische schakeling; 27. boterton; 29. onderzeeërs; 32.
gekuist; 34. bloeimaand; 36. anderhalve gulden; 37. tennis-
term; 39. onze planeet; 40. stekelige plant; 42. christelijk
feest; 43. bejaard iemand; 45. muzieknoot; 46. Ned. voetbal-
club; 51. zwarte kleverige stof; 53. plechtige belofte; 54.
begroeid met haar; 55. land in Azië; 56. tandarts attribuut; 57.
binnenste deel; 59. zonder oneffenheden; 60. rondzwervend
volk; 62. plaats in Spanje; 63. deel van een woord; 66. stre-
ling; 67. honingdrank; 69. roem; 71. mollengang; 73. doel-
punt; 74. Noors prozawerk; 75. opbergruimte; 78. zeehond;
80. snijwerktuig; 82. begane grond (afk.); 85. film van Steven
Spielberg.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.






