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De schatten van Uithoorn/De Kwakel

Thamerlaan afgesloten tot en 
met week 36 

Een winnaar bij Meerbode EK spel 

Echtpaar Timmer na 65 jaar 
“nog steeds dol op elkaar”
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Uithoorn - Onder de noemer De 
schatten van Uithoorn/De Kwakel zal 
ik u via deze krant iedere maand een 
‘kunst en cultuur update’ geven. 
Nadat de gemeenteraad vorig jaar 
onze cultuurnota aangenomen heeft, 
staat er veel te gebeuren op dat 
gebied. Ik vind het belangrijk om u 
hierover op de hoogte te houden.
Nieuw kunstwerk, u beslist mee!
Een van de activiteiten uit de cultuur-
nota is het plaatsen van nieuwe 
beelden in de gemeente Uithoorn. 
Omdat de Legmeer een van de 
wijken is waar de minste beelden 
staan is in deze wijk gekozen om Op 
de Klucht een eerste beeld te 
plaatsen. Hiervoor zijn twee kunste-
naars benaderd: Rob Schreefel en 

Lolke van der Bij. Zij zullen op 
donderdagavond 29 juli ieder twee 
kunstwerken voordragen die volgens 
hen tot hun recht komen op deze 
locatie. Heel graag vragen we u, als 
inwoner van de wijk, om mee te 
beslissen over het de�nitieve kunst-
werk dat in de Legmeer zal worden 
geplaatst. Bent u inwoner van de 
Legmeer en wilt u meebeslissen? 
Kom dan naar de participatie-avond 
op 29 juli waar de twee kunstenaars 
hun beelden tonen. En breng direct 
uw stem uit. Wel graag aanmelden. 
Dat kan via www.uithoorn.nl/
opdeklucht.

Kunst die je bij blijft
Voor de coronacrisis zijn we 

begonnen met de serie ‘Kunst die je 
bij blijft’. In deze serie ga ik met inwo-
ners in gesprek over haar of zijn favo-
riete kunstwerk in de buitenruimte. 
Vanwege de pandemie zijn we er 
tijdelijk mee gestopt. Maar de maat-
regelen zijn versoepeld. Dat betekent 
dat we weer van start zijn gegaan. De 
�lmpjes worden getoond op de 
sociale media-kanalen van de 
gemeente Uithoorn. Maar ook in 
deze krant wordt verslag gedaan van 
de ontmoetingen tussen mij en de 
deelnemers van de serie. Dus houdt 
de Nieuwe Meerbode en de sociale 
media van de gemeente in de gaten!

Pieter Heiliegers, burgemeester 
van de gemeente Uithoorn

Uithoorn - Er wordt hard gewerkt 
aan het Verkeersplan centrum 
Uithoorn. Het wordt een mooi 
centrum, maar voor inwoners, onder-
nemers en bezoekers is het ook even 
doorbijten. Momenteel wordt 
gewerkt aan fase 1b. In deze fase is 
de Thamerlaan tussen de Prinses 
Irenelaan en de Koningin Maxima-
laan afgesloten. Deze fase duurt nog 

tot en met week 36. Dit betekent dat 
ook in de zomervakantie de Thamer-
laan is afgesloten en er omleidingen 
zijn ingesteld. 

Alle ondernemers in het centrum zijn 
bereikbaar. U blijft op de hoogte van 
de actuele omleidingen via www.
uithoorn.nl/verkeersplanuithoorn, 
Google Maps en De BouwApp.  

Regio – Het EK voetbal is toch nog 
meet een Nederlands succes geein-
digd. Scheidsrechter Bjorn Kuipers 
mocht met zijn team arbiters de 
�nale �uiten. En volgens kenners 
heeft deze 48-jarige uit Oldenzaal dit 
prima gedaan. 415 oplossingen 
kwamen bij onze redactie binnen 
voor het EK spel. De deelnemers 
kwamen uit Uithoorn, De Kwakel, 
Amstelhoek, De Hoef, Mijdrecht, 
Wilnis, Vinkeveen en Waverveen. 
Slechts 12 deelnemers voorspelde 
dat Italie kampioen zou worden. 203 
dachten Frankrijk, 101 Engeland. Ook 
Belgie werd veel genoemd. Zelfs 2 
deelnemers dachten aan Nederland. 
De vijf vragen zijn slechts door 1 
inzender deels goed geraden. Het 
begon al bij de eerste vraag. Bijna 
iedere deelnemer dacht aan Mephis 
Depay, maar scoorde slechts twee-
maal terwijl Wijnaldum drie tre�ers 
op zijn naam zette. Dat Ronaldo 
topscorer zou worden, dachten ook 
niet veel deelnemers, maar onze 
winnaar wel. De enige winnaar van 
het Nieuwe Meerbode EK-spel is Burt 
Bijlsma uit Uithoorn geworden. Ook 
hij had de topscorer van Nederland 
fout.  Hij had in ieder geval de 
kampioen goed, de topscorer van 
het EK goed het totaal aantal doel-

punten in het EK had hij goed 140. 
Het aantal doelpunten van Neder-
land zat hij er 3 naast, maar al met al 
was het de beste oplossing. Burt van 
harte gefeliciteerd. Je wint een 
cadeaubon van 100 euro. Er wordt 
telefonisch contact met je opge-
nomen voor de verder afhandeling 
en hiermee sluit de krant ook de�ni-
tief het EK 2021 af.

Uithoorn – Burgemeester Pieter 
Heiliegers heeft een bezoek gebracht 
aan het Uithoornse echtpaar Timmer 
dat op 11 juli 65 jaar getrouwd was. 
De burgervader bracht het bruids-
paar een mooie bos kleurrijke 
bloemen. Dat het paar na zoveel jaar 
nog steeds dol op elkaar is, wordt de 
burgemeester snel duidelijk. Zo laat 
de bruidegom trots zien wat voor 
prachtige borduurwerken zijn vrouw 

allemaal gemaakt heeft. Maar ook is 
er een glinstering in de ogen te zien 
als hij de burgemeester vertelt waar 
zij elkaar ontmoet hebben, ruim 65 
jaar geleden. “Ik werkte in het lucht-
vaartlaboratorium (NLR) in 
Amsterdam. En daar kwam zij ook 
werken. Toen is de vonk overge-
slagen,” vertelt hij. Zijn vrouw vult 
aan: “We zijn getrouwd en gaan 
wonen op een zolder in Amsterdam. 

Mijn man kwam een paar jaar later 
een oude bekende tegen in de bus. 
Die vertelde dat hij naar Uithoorn 
was verhuisd. En dat het daar 
prachtig wonen is. Wij kenden 
Uithoorn allebei niet. Mijn man is een 
Amsterdammer en ik kom uit 
Zeeland. We werden uitgenodigd bij 
zijn kennis in Uithoorn. Hij adviseerde 
ons om een huis aan te vragen. Dat 
hebben we gedaan. Nu wonen we 
alweer bijna 60 jaar in Uithoorn!” De 
dag van het huwelijk staat bij beiden 
nog in het geheugen gegrift. De 
bruid vertelt de burgemeester: “We 
zijn getrouwd in Goes. Het was 
prachtig weer. Wat een geluk! Daarna 
waren we vier dagen vrij, en alle 
dagen hadden we slecht weer.” Het 
bruidspaar laat weten het bezoek van 
de burgemeester enorm te hebben 
gewaardeerd. En dat gevoel is geheel 
wederzijds, verzekert Heiliegers hen.



De Hoef -Vanaf deze week is er bij 
pannenkoekenrestaurant De 
Strooppot in De Hoef iets nieuws 
verkrijgbaar op het terras. 
Geen pannenkoek met een smakelijk 
klinkende naam of een verfrissend 
drankje dit keer, maar zonnebrand-
crème. Want nu de zon zich weer 
regelmatig laat zien is het voor 
iedereen - jong en oud - belangrijk 
om goed te smeren. 
Marcel Kentrop van De Strooppot 
besloot daarom zijn gasten eens iets 
anders aan te bieden: “Wij bieden 
onze gasten sinds deze week gratis 
zonnebrandcrème aan, die ze zelf 
kunnen pakken vanuit een handige 
dispenser op ons terras. Zo bieden 
we al onze ga LEZERSPOST sten de 
mogelijkheid zich goed te 
beschermen tegen de zon, terwijl ze 
genieten van lekker eten en het 
zomerse weer.” 

Jong geleerd is oud gedaan
Want of je nu in de zon werkt, sport, 
speelt of eet, het is belangrijk om je 
goed in te smeren. UV-straling kan 
namelijk ongemerkt veel schade 
aanrichten aan de huid. 
Dat merk je al als je een keer goed 
verbrandt, maar vooral op lange 
termijn kan onbeschermde blootstel-
ling aan de zon voor problemen 
zorgen. 
Uit cijfers blijkt namelijk dat 1 op de 5 
Nederlanders ooit een vorm van 
huidkanker krijgt. CareLyn, de leve-
rancier van de handige recyclebare 
zonnebrandcrème dispenser, maakt 
zich er hard voor om vooral kinderen 
hiervan bewust te maken. 
Zij zijn dan ook heel blij dat er nu 
weer een extra locatie is waar gratis 
zonnebrand wordt verstrekt aan 
terrasgasten. 

Wie smeert, doneert aan KWF
“Door gratis zonnebrandcrème op 
ons terras aan te bieden, hopen we 
een steentje bij te dragen aan die 

bewustwording,” legt Marcel Kentrop 
uit. Maar bewustwording is niet het 
enige waar ze bij het pannenkoeken-
restaurant aan bijdragen: “Voor 
iedere liter zonnebrandcrème die 
door onze gasten wordt wegge-
smeerd, doneren we samen met 
CareLyn een �nanciële bijdrage aan 
KWF Kankerbestrijding.” De bijzon-
dere samenwerking is ontstaan uit 
een initiatief van de Vereniging van 
Erkende Pannenkoekenrestaurants, 
waar De Strooppot bij aangesloten 
is. De branchevereniging telt ruim 70 
leden en al die restaurants hebben 
een dispenser voor op het terras 
ontvangen. Dus bezoek je binnen-
kort een erkend pannenkoekenres-
taurant, in De Strooppot, of elders in 
het land? Smeer je dan in met de 
gratis zonnebrandcrème voordat je 
aan je ambachtelijke pannenkoek 
begint. Want wie smeert, doneert!
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Regio - Onder de verantwoordelijk-
heid van de historische vereniging 
De Proosdijlanden geeft de Stichting 
Proosdijer Publicaties dit najaar een 
rijk geïllustreerde uitgave over de 
historie van Waverveen uit. U kunt nu 
al voordelig intekenen à € 20,- per 
boek. De enorme collectie van Jan 
Compier in het Poldermuseum is de 
belangrijkste bron voor het vervaar-
digen van dit nieuwe boek over 
Waverveen. Het met honderden 
foto’s geïllustreerde en fraai door 
Pijl14 vormgegeven boek geeft een 
prachtig beeld van het leven in een 
kleine boerengemeenschap in de 
afgelopen eeuwen. 
De verhalen zijn geschreven door 
Arie Bloed. In het boek beschrijft hij 
tien eeuwen Waverveen, met 
aandacht voor de rechtspraak, de 
droogmaking van de plassen, de 
schouten en burgemeesters, natuur-
lijk de Cli�ordweg, de boerderijen in 
de polder, Nessersluis, de Machine-
buurt, de school en de oorlog en ten 
slotte nog Waverveen in de kunst en 
diverse bijnamen van bekende 
Waverveners als Blauwe Han, Dikke 
Dorus, Jan Muis, Moeder Ooitje, Dirk 
Hoed, Witte Wout.

Smullen
Iedere Wavervener zal smullen van 
de foto’s en verhalen in dit foto- lees-
boek. Maar elke liefhebber van de 
plaatselijke geschiedenis wil dit boek 
hebben. Honderden foto’s van 
Waverveners, van hun huizen en 
straten, keurig aangevuld door 
kaartjes met plaatsaanduidingen van 
de foto’s en klassenfoto’s, aangevuld 
met vrolijke anekdotes en beleve-
nissen. Zo is dit prachtige naslagwerk 
een heerlijke nostalgische belevenis, 
ook voor de breder geïnteresseerde 
lezer. Voorintekenen kan via: www.
proosdijlanden.nl (onder 
‘publicaties’)

Waverveen: van boeren, burgers 
en buitenluiVERSCHIJNT WOENSDAG
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Smeren én doneren bij
De Strooppot

LEZERSPOST

Vorige week werd ik voor de tweede keer gebeld met de vraag of ik mijn 
vermelding in de Informatiegids Uithoorn wilde verlengen. Dat was ruim 
twee weker eerder ook al gebeurd. Toen had ik, tussen twee afspraken 
door, mijn hoofd er niet goed bij. Ik had te snel ‘ja’ gezegd op de vraag of 
ik mijn vermelding wilde verlengen. Ik dacht dat het om de Gemeente-
gids ging. 
Dezelfde dag kreeg ik een opdrachtbevestiging via de mail. Ik had toege-
zegd voor € 295,00 ex. BTW. Toen realiseerde ik mij dat dit niet om de 
Gemeentegids ging. Ik stond nooit in de Informatiegids. Ik had er �ink de 
pee over in. Uit verhalen van collega’s wist ik dat het geen zin had om niet 
te betalen. Bedrijven die op deze wijze werven schuwen rechtszaken niet. 
Ze winnen vaak omdat je als ondernemer geen bedenktijd of iets derge-
lijks hebt. 
In de bevestiging stond: “Annuleringen uitsluitend per mail/post en graag 
binnen 8 dagen.” De kans dat een gewone manier van annuleren zou 
slagen achtte ik klein. Het inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel 
stond ook in de bevestiging. Met dat nummer ging ik opzoek naar het 
bedrijf ‘Van Dik Hout Media’. Dat bleek een handelsmerk te zijn van 
CallNet BV. De directie daarvan bestond uit twee BV’s. De ene BV had een 
natuurlijke persoon als directeur en daarnaast weer een BV. Bij de ander 
bestond de directie weer uit twee BV’s. Ik vroeg de informatie van deze 
BV’s ook op. 
Zo kreeg ik adressen van een echtpaar in Veendam en een man in 
Groningen. Ik heb naar deze twee adressen én het adres in Amersfoort uit 
de opdrachtbevestiging, aangetekende brieven verzonden. In de brieven 
vroeg ik de opdracht te annuleren. Na een dag kreeg een ontvangstbe-
vestiging van de aangetekende brief naar Veendam. Even later volgde via 
de mail een bevestiging dat de opdracht was geannuleerd. 
Brief nummer twee werd ruim een week later in ontvangst genomen. De 
derde brief, naar het adres in Amersfoort uit de opdrachtbevestiging 
kreeg ik als onbestelbaar retour. De annuleringsbevestiging was 
verzonden vanuit ‘stoi.nl’. Wanneer je daarop zoekt is er interessante infor-
matie te vinden over andere wervingsactiviteit van deze organisatie. Het 
kostte mij zo’n € 40 euro aan KvK-kosten en porto, maar dat had ik er 
graag voor over.
Ondernemer let erop dat u de Informatiegids niet verward met de 
Gemeentegids. Mocht u dat toch overkomen laat het er dan niet bij 
zitten. 

Rens Filius

Ondernemers opgelet

Mijdrecht - In de schaduw van de 
bomen zaten de toehoorders afge-
lopen zondag te genieten van het 
“anderhalve meter Zomerconcert” 
van Zangschool Greetje de Haan.
De bewoners van het Plantsoen 
zaten op hun terrassen te luisteren of 
waren er gezellig bij komen zitten. 
Heerlijk was het met 25 graden zo 
aan de rand van het water met de 
prachtige akoestiek van het ho�e! 

De zangeressen
Eliahna Foulouh, Mariska Oranje, 
Hailey Zevenhek, Janneke Meijrink, 
Keetie Loosman, Marion de Klijne, 
Nikki Walraven, Annemarie Stolwijk 
en So�a Sampiemon zongen oa. 
Liederen en Aria’s uit De Titanic, Le 
Nozze di Figaro, Leve de Legende, 
Anastasia, Turandot, popsongs als 
“Riptide” van Vance Joy, “Lovely” van 
Billey Eilish, “Somethings gotta hold 
on me” van Christina Aguilera en als 
extra toegift het liedje uit de halve 
Finale van the Voice Kids: “Mama” in 
de Italiaans- Nederlandse versie, 
gezongen door Eliahna. 

Subtiel
Het geluid van het concert werd 

subtiel maar prima versterkt door 
Laurens Geerlings uit Abcoude. Het 
was een mooie show, zoveel talenten 
presenteerden zich, en zoveel nog zo 
bescheiden. Dit was het derde jaar 
achtereen dat ze in de zomer een 
concert gaven voor de thuisblijvers 
in de vakantie of voor diegenen die 
nog vakantie wilden gaan vieren.
Op naar het volgend seizoen, dat zal 
starten met Klink Klaar op 28 en 29 
augustus in De Rank en in S.e.T. De 
Residentie in Mijdrecht. Van 11.30-
14.00 uur zijn ze daar lekker muziek 
aan het maken. Ook daar zullen weer 
veel zangers/(oud-)leerlingen, jong 
en ouder zich presenteren met gitaar 
en ukelele en keyboard. 

Zomerconcert in het Schaepman 
Plantsoen





De Ronde Venen - Dit najaar start 
het project Veenweide In�ltratiesys-
teem Groot Wilnis-Vinkeveen e.o., dat 
voorziet in de aanleg van in�ltratie-
drains in agrarische percelen om de 
bodemdaling te remmen.  Het gaat 
hier om een uniek project met 75 
deelnemers en met een potentiële 
omvang van ruim 1300 ha. Met in�l-
tratiebuizen wordt de grondwater-
stand midden in de graslandpercelen 
in droge perioden verhoogd, waar-
door de veenoxidatie, en daarmee de 
bodemdaling, in die percelen wordt 
beperkt. De provincie Utrecht, Water-
schap Amstel, Gooi en Vecht en 
Gebiedscoöperatie Groot Wilnis-
Vinkeveen willen zich gezamenlijk 
inzetten om de bodemdaling en de 
uitstoot van daarbij vrijkomende 
broeikasgassen, zoals CO2, af te 
remmen. Daartoe tekenen de drie 
partijen een intentieverklaring om de 
krachten te bundelen en samen aan 
de slag te gaan in de polders Groot 
Wilnis-Vinkeveen, Oukoop en 
Portengen (Groot- en Klein Oud Aa). 
Deze polders liggen in de 
gemeenten De Ronde Venen en 
Stichtse Vecht. In de polder Groot 
Wilnis-Vinkeveen werken agrariërs al 
sinds 2007 samen met provincie 
Utrecht en Waterschap Amstel, Gooi 
en Vecht om dit unieke veenweide-
gebied te behouden en te 
versterken. Het remmen van de 
bodemdaling en reductie van CO2 
uitstoot is één van de thema’s om de 
toekomst van het gebied te 
waarborgen. 

Investering provincie
Provincie Utrecht investeert met dit 
project 4,6 miljoen euro in het 
remmen van  bodemdaling en 
vermindering van broeikasgassen als 
CO2-uitstoot. Hanke Bruins Slot, 
gedeputeerde van de provincie 
Utrecht: “Het is van belang om te 
werken aan toekomstperspectief 

voor het veenweidegebied en moge-
lijkheden te bieden aan agrarische 
ondernemers. Goed dat we hier 
samen met de gebiedscoöperatie en 
waterschappen mee aan de slag 
gaan. We kunnen zo samen een 
belangrijke stap zetten om bodem-
daling in het gebied te remmen en 
CO2-uitstoot te verminderen.” 
De aanleg is vrijwillig. Alle deelne-
mende agrariërs betalen een vaste 
eigen bijdrage per hectare, aanvul-
lend op de subsidie die  provincie 
Utrecht beschikbaar stelt.
Met de aanleg van veenweide in�l-
tratiedrains voldoet het gebied aan 
de Nota Peilbeheer 2019 van water-
schap Amstel, Gooi en Vecht,  als in 
minstens 2/3 van een peilvak maatre-
gelen worden getro�en die de 
bodemdaling verminderen. Peilaan-
passingen in een nieuw peilbesluit 
volgen dan 100% de resterende 
bodemdaling.

Rol waterschap
Het waterschap zorgt voor metingen 
aan de grondwaterstand om het 
e�ect van de maatregelen te moni-
toren. De grondwaterstand is een 
maat voor het e�ect van de maat-
regel op oxidatie van het veen en 
daarmee bodemdaling.  Voor 
percelen die niet geschikt zijn voor 
de aanleg van in�ltratiedrains wordt 
in nauw overleg met het waterschap 
bekeken of andere maatregelen daar 
e�ectief kunnen zijn. Die maatre-
gelen worden in de vorm van pilots 
als klei in veen, mol-in�ltratie en 
verhogen zomerpeil uitgerold.
Arjan van Rijn, dagelijks bestuurder 
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: 
“De omvang van dit project is uniek. 
De bodemdaling in het gebied is 
fors; ongelijke bodemdaling zorgt 
voor toenemende verschillen. Het 
waterschap wil de bodemdaling 
verminderen om te voorkomen dat 
de kosten voor het waterbeheer in 

de toekomst enorm stijgen door de 
bodemdaling en de klimaatverande-
ring. Daarom staat in de Nota Peilbe-
heer dat we vanaf 2030 de bodemda-
ling nog maar voor 75% volgen met 
peilaanpassingen. Maar als er 
gebiedsplannen komen waar 
voldoende en e�ectieve maatregelen 
tegen bodemdaling worden 
getro�en blijven we de resterende 
bodemdaling voor 100% volgen. De 
coöperatie Groot Wilnis Vinkeveen 
komt binnen het beheergebied van 
het Waterschap als eerste met zo’n 
gebiedsplan. Ik ben erg blij met de 
goede samenwerking. Zo zorgen we 
samen voor toekomstbestendig 
waterbeheer en perspectief voor de 
polder.”

Uitvoerder
Gebiedscoöperatie Groot Wilnis-
Vinkeveen is uitvoerder van dit 
project en zal zich inspannen voor 
draagvlak onder de individuele agra-
riërs voor de aanleg van het veen-
weide in�ltratiesysteem en eventueel 
andere klimaatslimme maatregelen. 
Voor de Gebiedscoöperatie is een 
langdurig toekomstperspectief voor 
de duurzame melkveehouderij in 
deze polders het belangrijkste argu-
ment. “Het gaat hier om een uniek 
project ’Voor boeren door boeren’: 
bij dit project staan de boeren zelf 
aan het roer. De boeren investeren 
hiermee ook in de toekomst van het 
gebied,” aldus Egbert de Graa�, voor-
zitter van Gebiedscoöperatie Groot 
Wilnis-Vinkeveen. 
“Het laat zien dat de agrariërs uit het 
gebied werken aan een duurzame 
toekomst. Vele hebben al stappen 
gezet voor meer biodiversiteit, 
hebben zonnepanelen op de daken 
en zijn natuur-inclusief. 
Dit project is een mooie vervolgstap 
om het karakteristieke veenweidege-
bied te behouden voor volgende 
generaties.” 
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Arjan van Rijn, Egbert de Graa� en Hanke Bruins Slot bij een informatiebord over remmen bodemdaling. Dit bord staat aan de Ter 
Aase Zuwe in Stichtse Vecht.  Foto Patrick Hesse

Investeren in het remmen van 
de bodemdaling

LEZERSPOST

Gemeente De Ronde Venen zet zich in om in 2040 een klimaatneutrale 
gemeente te zijn. Dat klinkt  ambitieus, maar is het niet. Wie maar 
voldoende zonnevelden of misschien straks alsnog windmolens plaatst 
kan altijd klimaatneutraal worden, ook de megaverbruiker die overheid 
heet. Wat je ziet is dat er vooral aandacht besteed wordt aan het 
opwekken van elektriciteit en in beperkte maar zeker onvoldoende mate 
aan het besparen daarvan. Straatverlichting wordt hier en daar vervangen 
door led-verlichting. Maar die nieuwe led-verlichting is zo fel dat niet 
alleen de straat maar ook voortuinen, bermen, sloten en huis- en slaapka-
mers in het volle licht gezet worden. Wie dan ook nog aan de randen van 
de nacht naar buiten kijkt zal ontdekken dat de straatverlichting ’s avonds 
al brandt als de laatste zonnestralen nog zichtbaar zijn en ’s morgens nog 
brandt als de zon al boven de horizon knipoogt. Inzetten op klimaat 
neutraal worden is één ding. Aandacht hebben voor maximale energiebe-
sparing en ‘hand in eigen boezem steken” is een ander ding. Het (onno-
dige) energieverbruik van 1 lantaarnpaal kan een gemiddeld huishouden 
nooit compenseren door energiezuinig te zijn. Wat willen we? Onnodige 
verlichting op straat of een koelkast op 7 graden? Een extra zonneveld of 
een groene weide met koeien? Waren alle keuzes maar zo makkelijk.

Niek Boele, Wilnis 

Energie genoeg

Waarom geen fietspad?
Inmiddels hebben we nu al een tijdje een mooi gerenoveerd burge-
meester haitsmaplein maar een ding zit me toch wel dwars. En dat is dat 
er geen rekening is gehouden met het �etspad vanaf de Boni tot en met 
Rendez Vous. Dat �etspad houdt aan beide kanten van het plein gewoon 
op en het is erg onduidelijk hoe �etsers dan wel voetgangers zich moeten 
gedragen. Opvallend is ook dat nog niet eerder hier een ingezonden brief 
over is gestuurd en/of dat hier nog niet eerder ongelukken zijn gebeurd. 
Er zijn wel al ingezonden brieven geweest over de hoge verkeersdrem-
pels in verband met het parkeren en dit is door de gemeente direct na 
oplevering van het plein aangepast. Echter aandacht voor het �etspad 
kwam maar niet van de grond. 
Daarom deze mail met de of er aandacht voor het �etspad op dit plein 
kan komen want het is mij nog steeds onduidelijk hoe ik als �etser van de 
ene kant van het dorp naar de andere kant van het dorp moet �etsen 
zonder de voetgangers op het plein te hinderen. 
 
Annette Hardeman

Regio - Hoewel de organisatie 2 
weken geleden nog optimistisch 
waren over het doorgaan van de 
Polderloop, heeft de wedstrijdcom-
missie van AKU besloten om i.v.m. de 
aanscherping van de coronamaatre-
gelen de geplande Kooyman Polder-
loop op 29 juli niet door te laten 
gaan. De gemeente was gedwongen 
om de verleende vergunning in te 
trekken.Dit was natuurlijk een teleur-
stelling voor de organisatie en vooral 
voor de vele lopers die dachten 
eindelijk weer aan een echte 
wedstrijd mee te kunnen doen. De 
wedstrijdcommissie stapte daar 
direkt overheen en heeft besloten 
om de loop te verplaatsen naar 
zondag 12 september. Er is niet 
gekozen voor de gebruikelijke 
donderdagavond omdat het in 
september te vroeg donker is voor 
een avondwedstrijd en daarom is als 
alternatief voor de zondag gekozen.

Programma
10.00 uur:  kidsrun

10.15 uur: G-run voor de specials
10.45 uur: 4 kilometer
11.30 uur: 10 kilometer

Je kunt je nu al inschrijven voor de 
loop op www.inschrijven.nl. en dat 
kan tot en met 5 september. Contact-
persoon Jos Lakerveld, 0657036868. 
We hopen natuurlijk dat met de 
groeiende groep gevaccineerden de 
maatregelen tegen die tijd zijn 
versoepeld, maar we moeten uiter-
aard wel een voorbehoud maken 
m.b.t. het doorgaan van de polder-
loop. Als de loop in deze vorm niet 
door kan gaan, is er wel een alterna-
tief. In de geval is er de mogelijkheid 
om individueel of in kleine groepjes 
vanaf het evenemententerrein de 4 
en 10 kilometer te lopen, zoals dat 
vorig jaar is gebeurd. Er wordt dan 
een mooie startopstelling gemaakt 
met tijdwaarneming en er kan dan 
op 2 dagen, 11 en 12 september, 
worden gestart vanaf 9.00 tot 16.00 
uur. De kinderloop en de G-run gaan 
wel altijd door op 12 september.

Kooyman Polderloop verplaatst 
naar 12 september





Uithoorn - De bouw van project De 
Rede, met als onderdeel de nieuwe 
bibliotheek van Uithoorn, vordert 
voorspoedig. Zó voorspoedig, dat 
het voor ontwikkelaar Van Wijnen al 
mogelijk was om wethouder José de 
Robles een gedegen rondleiding te 
geven in het prominente pand aan 
de Amstel.
De zon schijnt en ondanks de maan-
dagochtend is het levendig in de 
jachthaven waar de nieuwe biblio-
theek straks op uitkijkt. Onlangs 
bereikte de bouw zijn hoogste punt. 
Dit werd vanwege de heersende 
coronamaatregelen zonder publiek 
gevierd. Ontwikkelaar Walter de Haas 
van Van Wijnen stond er met zijn 
ruim 50 mannen waarmee hij de 
enorme klus nog steeds op schema 
houdt, wel even bij stil. De trots die 

hij voelt bij dit prestigieuze project 
straalt hij ook uit tijdens de rondlei-
ding. Er wordt stilgestaan bij de 
speelse gevels met verschillende 
kleuren metselwerk en het vele licht 
dat straks door de grote ramen 
stroomt. Ook wordt het gebouw 
volledig duurzaam. Gasloos, met 
warmtepomp en zonnepanelen is 
het klaar voor de toekomst. 

Tweede huiskamer  
De Robles kreeg het project in porte-
feuille toen hij Ria Zijlstra opvolgde 
als wethouder Sociaal Domein, 
Jeugd en Onderwijs. 
Getooid met de verplichte bouw-
helm, is ook hij enorm gecharmeerd 
van het gebouw en de locatie van de 
bibliotheek op de begane grond. 
“Het lijkt nu één grote, kale ruimte, 

maar ik zie al voor me hoe dit de 
tweede woonkamer voor iedereen in 
Uithoorn gaat worden. Het kan niet 
anders of het geeft een impuls aan 
de levendigheid aan de kade en de 
sociale verbondenheid onder de 
Uithoornaars.” ]Hij staat bij wat straks 
de grote ingang is. “Je loopt hier toch 
makkelijk binnen zo? Of je nu jong of 
oud bent, of je nu leest of niet. Want 
de bibliotheek gaat echt niet meer 
alleen over boeken. Van het Taalhuis 
tot lezingen; iedereen kan hier 
terecht. En daar kijk ik echt naar uit. 
En dan op deze plek aan het water… 
We hebben straks de sjiekste biblio-
theek van Nederland, geloof ik.”  

Echte gevelklok 
Om dit te bekrachtigen eindigt de 
rondleiding op het dakterras van het 
bovenste appartement van De Rede. 
De appartementen zijn aangekocht 
door Altera Vastgoed en worden 
straks verhuurd. In het kleine torentje 
op het dak komt een grote gevelklok. 
Een bijzonder element van 1 meter 
60 doorsnede, dat bij plaatsing in 
september een eigen onthullings-
feestje verdient. Vanaf het dak is er 
uitzicht richting Amsterdam en de 
Lopikerwaard. 
De Robles mijmert: “Straks kun je dit 
gebouw vanaf de N201 al zien. In het 
donker lichten de wijzers van de klok 
zelfs op. Dan weet je, daar moet je 
zijn; dát is het kloppende hart van 
Uithoorn.” Meer over de nieuwe 
bibliotheek is te zien op nieuwebie-
buithoorn.nl. 
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Wethouder De Robles bezoekt 
nieuwe bibliotheek

Impressie van de ingang en de werkbar

De Kwakel - De vakantie in onze 
regio is begonnen. Bespeel je een 
blaasinstrument? Of heb je nog les 
op je instrument? Blijf je de komende 
weken in Uithoorn, De Kwakel of 
omgeving en wil je graag (weer) eens 
met andere muzikanten samen 
spelen? Dat kan, in een gezellige en 
ontspannen sfeer. Want Muziekver-
eniging Kunst na Arbeid (KnA 
Uithoorn) opent ook tijdens de 
vakantieweken de deuren van het 
muziekgebouw aan het 
Legmeerplein.
Blazers en leerlingen van binnen en 
ook van buiten KnA kunnen dan 
komen spelen in ons speciale “Vakan-
tieorkest”. Docent en dirigent Dick 
Hesselink kiest wat makkelijke, 
toegankelijke stukken waarin de 
deelnemers op vier repetities kunnen 
meespelen. Beginners of ervaren 
spelers. Jong, leerling of senior. 
Maakt niet uit. Iedere enthousiaste 
blazer die niet ver weg in een hete 
� le wil staan is welkom.

Vier speelrepetities
Het Vakantieorkest gaat repeteren op 

dinsdag 20 juli, zaterdag 24 juli, 
dinsdag 3 en dinsdag 10 augustus. 
Op de dinsdagen zijn de repetities 
van 19.30 tot 21.00 uur, op zaterdag 
van 16.00 tot 17.30 uur. Plaats is de 
grote zaal van het KnA-gebouw, 
Legmeerplein 49, Uithoorn, naast de 
Praktijkschool. 
Er is voldoende ruimte om de 
geldende gezondheidsregels veilig 
te handhaven. KnA zorgt voor de 
bladmuziek. Van deelnemers die 
geen lid zijn van de muziekvereni-
ging vraagt KnA een bijdrage van 
€25,00 voor het hele project.
Voor nadere informatie en aanmel-
ding kun je contact opnemen met 
Remmie Bromet,
e-mailadres remmiebromet@gmail.
com. Telefoonnummer 06-19610161. 
Vermeld bij aanmelding welk instru-
ment je bespeelt. Dan kan de diri-
gent bij de muziekkeuze rekening 
houden met de bezetting. Na 
aanmelding krijg je per e-mail een 
bevestiging met verdere informatie. 
Wil je meer weten van Muziekvereni-
ging KnA: zie website www.kna-
uithoorn.nl.

Speel mee in het 
Vakantieorkest van KnA

Uithoorn - Op het weiland tussen 
woonwijk De Kuil en de Vuurlijn / 
Ringdijk is de afgelopen jaren hard 
gewerkt aan het project De Riet-

kraag. Met het project zijn onder 
meer 8 unieke Cube House 
woningen ontwikkeld. Donderdag 15 
juli is de laatste starterswoning fees-

telijk opgeleverd. De ontwikkeling is 
uitgevoerd door Projectontwikkelaar 
VORM (Rotterdam), realisatie door 
Bolton bouw (Woerden) en civiele 

Feestelijke oplevering woningen 
De Rietkraag en Cube Houses

werkzaamheden door Reimert Infra 
(Almere).
Projectleider-ontwikkelaar Arno de 
Haans van Projectontwikkelaar Vorm: 
“Het project bestaat uit 42 energie-
zuinige woningen, uiteenlopend van 
betaalbare starterswoningen en tot 
vrijstaande villa’s. Hiermee is een zeer 
gemengde uitbreidingswijk ontstaan 
van de woonkern De Kwakel.” Opval-
lend zijn de aansprekende architec-
tuur met rieten kappen en de 
opnieuw ingerichte boomgaard. “De 
boomgaard is echt geïntegreerd in 
het project; een mooie plek voor 
ontspanning en recreatie.”

Cube House-woningen
De Cube House-woningen zijn 
speciaal ontworpen; uitgangspunt 
was dat zij betaalbaar moeten zijn, 
geschikt voor starters op de 
woningmarkt. 
Gekozen is voor een zeer korte ople-
vertijd, met veel ruimte voor de 
nieuwe bewoner om de afbouw en 
inrichting zelf uit te voeren, al dan 
niet geholpen door familie, vrienden 
en kennissen. De woningen zijn 
volledig van hout en hebben een 
eenvoudige constructie. Met hun 

moderne uitstraling voldoen ze aan 
alle geldende normen en regels. De 
Cube House-woningen zijn met 
bouwbedrijf Vink Bouw en architec-
tenbureau Wubben Chan ontwikkeld, 
in samenspraak met de jonge kopers 
zelf. “We hebben dit unieke project 
speciaal bedacht om starters aan een 
betaalbare woning te helpen”, aldus 
initiatiefnemer Ernst Bouma van Vink 
Bouw.

Welkome aanvulling
Wethouder Jan Hazen van de 
gemeente Uithoorn is bij met de 
oplevering. “Vandaag worden de 
laatste woningen van De Rietkraag III 
en de Cube House-woningen opge-
leverd; de komende periode wordt 
gebruikt om het gebied verder 
woonklaar te maken.
 Veel van de nieuwe bewoners 
komen uit Uithoorn en De Kwakel 
zelf. De woningen zijn een welkome 
aanvulling op het woonaanbod in de 
gemeente Uithoorn; zij bieden de 
mogelijkheid voor meer doorstro-
ming, wat ook de bestaande woning-
voorraad ten goede komt. 
Als gemeente zijn we daar erg blij 
mee.”

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.
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De Ronde Venen - Op 6 juli 2021 
heeft Gedeputeerde Staten van de 
provincie Utrecht een besluit 
genomen over de “Aanpak Vitale 
Vakantieparken”. Onderdeel van deze 
aanpak is een aantal proefprojecten. 
Het ‘park’ Waeterrijck uit De Ronde 
Venen is een van de proefprojecten. 
Voor provincie Utrecht is toerisme 
een belangrijke economische pijler. 
Toeristen overnachten op mooie 
locaties en ontdekken vanuit daar 
vele mooie plekken die de provincie 
te bieden heeft. 
Voldoende vitale vakantieparken zijn 
daarvoor van groot belang: vakantie-
parken met voldoende aanbod van 
kwaliteit dat aansluit bij de vraag van 
de bezoeker. Met de ‘Aanpak Vitale 
Vakantieparken’ werkt de provincie 
aan een vitale en duurzame verblijfs-
recreatiesector in de provincie. Dit 
doet de provincie met betrokken 
gemeenten en andere partners. Veel 
vakantieparken in de provincie 
Utrecht zijn vitaal. Maar er zijn ook 
parken waar niet (meer) gerecreëerd 
wordt. En waar mensen permanent 
wonen. Met proefprojecten wil de 
provincie inzicht krijgen in de 

wensen en uitdagingen voor deze 
parken. Voor parken zonder 
toekomstperspectief in de verblijfsre-
creatieve sector kan het aanpassen 
naar een andere bestemming een 
mogelijkheid zijn.

Recreatie
De recreatiewoningen op Waeterrijck 
zijn bestemd als recreatiewoningen. 
Maar ze worden bijna allemaal 
permanent bewoond. Uit het vitali-
teitsonderzoek van de gemeente uit 
2019 blijkt dat het recreatief 
toekomstperspectief voor Waeter-
rijck erg laag is. De gemeente heeft 
Waeterrijck daarom voorgesteld als 
proef voor het aanpassen van de 
bestemming. De provincie heeft 
Waeterrijck hiervoor als proef 
gekozen. De proef leidt nu nog niet 
tot het aanpassen van de bestem-
ming of regelgeving. Dat geeft de 
provincie duidelijk aan. Eerst komt er 
een advies over hoe dit na de proef 
wél zou kunnen en onder welke 
voorwaarden. De gemeente en 
provincie kunnen het advies 
gebruiken als uitleg voor latere 
besluiten. 

‘Park’ Waeterrijck uit De Ronde 
Venen is proefproject

De Ronde Venen – In een persbe-
richt laat de fractie van de PvdA/GL 
het volgende weten: Recent kreeg 
PvdA/GroenLinks van een inwoner 
de melding dat het onkruid in de 
straat met glyfosaat, Roundup 
Ultima, bestreden zou worden. Na 
navraag bij de gemeente bleek dit 
inderdaad het geval. PvdA/Groen-
Links heeft daarop in de laatstge-
houden raadsvergadering een motie 
ingediend om hier per direct mee te 
stoppen en te kiezen voor niet-
chemische bestrijdingsmethoden. 
Deze motie werd aangenomen.  
Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Het 
gebruik van glyfosaat heeft nega-
tieve e�ecten op de biodiversiteit, zo 
doodt het zowel planten als dieren. 
Daarnaast wordt glyfosaat in verband 
gebracht met schade aan de gezond-
heid, zo zou het onder meer kanker-
verwekkend zijn. We zijn dan ook blij 

dat onze motie is aangenomen en de 
gemeente hier per direct mee stopt. 
Sinds 2016 was het gebruik van 
glyfosaat voor onkruidbestrijding op 
verharding verboden. De rechtbank 
in Den Haag oordeelde op 24 
november 2020 echter dat het 
verbod op professioneel gebruik van 
chemische bestrijdingsmiddelen als 
glyfosaat op verharding juridisch 
geen standhoudt. Het verbod mist 
een wettelijke grondslag. Hierdoor is 
het gebruik hiervan tijdelijk weer 
toegestaan. 

Motie 
De gemeente De Ronde Venen had 
besloten om per 2021 te bezuinigen 
door in de eerste ronde van de 
onkruidbestrijding weer gebruik te 
maken van glyfosaat. Dit is namelijk 
goedkoper. De gemeenteraad was 
daar niet over geïnformeerd. PvdA/

GroenLinks vindt het onbegrijpelijk 
dat de gemeente gebruik maakt van 
een tijdelijke opschorting van het 
verbod, terwijl het de intentie is van 
de wetgever, de Tweede Kamer, om 
het middel te blijven verbieden. Dit 
met goede redenen, namelijk om de 
biodiversiteit, het grondwater en de 
gezondheid te beschermen. 
PvdA/GroenLinks diende daarom de 
motie ‘Gifvrij onkruid bestrijden’ in, 
die het college opdraagt om per 
direct te stoppen met het gebruik 
van glyfosaat voor de bestrijding van 
onkruid, en in plaats daarvan te 
kiezen voor niet-chemische bestrij-
dingsmethoden. De motie werd 
gelukkig aangenomen met steun van 
CDA, D66 en de Seniorenpartij. Nu is 
het aan het college om dit o�cieel te 
maken. Naar verluid zal dit voor dit 
jaar niet meer lukken, maar volgend 
jaar wel.

Raad aan college: ‘stop onkruid 
bestrijden met Roundup

De Hoef - Afgelopen woensdag en 
donderdag was het wederom een 
feestje op de Antoniusschool. Groep 
8 nam afscheid van hun basisschool-
tijd met een musical. “de Lachfactor” 
Deze werd met behulp vele hulpou-
ders tot stand gebracht en opge-
voerd in de Springbok. Er werd gela-
chen en fantastisch gezongen en 

geacteerd door de kinderen van 
groep 7 en 8. Het werd een spette-
rend optreden. Donderdag was het 
tijd van gedag zeggen  Dit jaar ook 
van hun juf  Kimberley. Zij heeft een 
nieuwe uitdaging gevonden in het 
SBO-onderwijs, maar haar nieuwe 
werk is vooral dichter bij huis. Zoals 
ieder jaar neemt groep 8 afscheid 

van hun basisschooltijd in een 
speciaal, passend voertuig.  Dit jaar 
was het wel heel bijzonder. Met een 
oude lelijke eend als verleden en de 
scootmobiels voor de toekomst 
lieten ze zien dat ze overal op voor-
bereid te zijn. Het werd een fantas-
tisch feest met een warm en emotio-
neel afscheid.

Groep 8 en juf Kimberly nemen afscheid

Wethouder Kroon: “Ik ben blij dat de 
gemeente onderdeel is van de pilot 
van de provincie. Permanente bewo-
ning van recreatiewoningen is een 
van de grootste uitdagingen in onze 
gemeente. Het is �jn om met de 
provincie op te trekken om samen te 
kijken naar de mogelijkheden.” 
Gemeente en provincie betrekken 
bewoners bij de proef. De gemeente 
heeft de bewoners van Waeterrijck 
daarover een brief gestuurd. Het 
uitvoeren van de proef is een inge-
wikkelde opdracht. Op vakantie-
parken komen namelijk vele 
belangen samen. Het is zoeken naar 
een optimale balans tussen wonen, 
natuur, ondernemerschap en 
(sociale) veiligheid. De proef kan 
gericht zijn op het (re) vitaliseren, 
excelleren of transformeren van 
vakantieparken. De oplossing voor 
Waeterrijck waar de gemeente aan 
denkt, een woonbestemming, past 
nu (nog) niet binnen beleid en regel-
geving. Met de proef onderzoeken 
gemeente en provincie wat het 
‘probleem’ is van het park en wat de 
mogelijkheden zijn voor de 
toekomst. De gemeente verwacht in 
september te starten met het proef-
project. En denkt dat de proef in mei 
2022 klaar is. Het eindresultaat 
bestaat uit een advies over het proef-
project en het mogelijke vervolg.

Mijdrecht - Vorige week woensdag, 
donderdag en vrijdag (7 t/m 9 juli) 
was het eindelijk de beurt aan groep 
8 van de Driehuisschool om op een 
leuke manier afscheid te nemen van 
hun lagere school periode. 
Er was een leuk, afwisselend en spor-
tief programma in elkaar gezet. 
Op woensdag stond er een �etstocht 
op het programma naar De Boerinn 
in Kamerik. Daar hebben zij een spor-
tieve dag beleefd. Poldersporten, 
met een sportieve competitie tussen 
de jongens en de meiden. 
Donderdag was een gehele sportieve 
dag met als afsluiting bowlen. 
Om 18.00 uur werd iedereen 
verwacht bij Melkveehouderij Peek, 
bedankt voor de gastvrijheid, waar er 

3 tenten in de weilanden klaar-
stonden (beschikbaar gesteld door 
Van Bergen Sports International). De 
buikjes waren natuurlijk leeg na zo’n 
drukke dag, dus er werd eerst 
begonnen met een heerlijke BBQ. ’s 
Avonds was er nog tijd voor leuke 
activiteiten en natuurlijk volgde nog 
de bekende bonte avond. In de late 
uurtjes ging uiteindelijk het licht uit! 
’s Morgens nog gezellig ontbijten 
met zijn allen, klootschieten en als 
afsluiter nog een lekkere lunch! Dan 
is het uiteindelijk tijd om weer te 
worden opgehaald. Afgelopen 
dinsdag stond iedereen weer paraat 
voor de eindmusical. Hoe groots een 
groep van 8 een musical kunnen 
uitvoeren.

Geslaagde afsluiting voor de 8 
van groep 8
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Uithoorn - Lockdown 2 Spring is de 
titel van het boek, dat nu bij boek-
handel “The Read Shop” aan het 
Zijdelwaardplein te koop is. Gedu-
rende de Lockdown, richting het 
voorjaar, is iedere dag door Phlip van 
den Dool uit Uithoorn op de Ipad 
een tekening gemaakt. Eerder 
ontving hij in 2019 de Groene Hart 
Kunstprijs en gedurende de Lock-

down van 2021 is hij de uitdaging 
aangegaan om iedere dag in en om 
Uithoorn een tekening te maken. 
Deze serie is gestart in de winter van 
2021 met ijs en sneeuw en gaat door 
tot de start van het voorjaar, halver-
wege mei. Dan zijn er totaal 110 
tekeningen vervaardigd.
Met deze serie werd ontsnapt aan de 
eentonigheid die de Covid 19 

110 Ipad tekeningen in en 
om Uithoorn

Uithoorn – Vorige week gingen de 
gevulde vakantietassen naar het 
nieuwe onderkomen van de Voedsel-
bank om van daaruit naar hun eind-
bestemming te gaan. 

De 130 rugtassen werden in het kerk-
gebouw De Schutse  gevuld. Die zijn 
voor kinderen die werden geselec-
teerd door De Voedselbank, Stichting 
Help-ons-helpen-0297 en Vluchtelin-

Vakantietassen naar voedselbank
genwerk. Deze kinderen groeien op 
in armoede en dan duurt de zomer-
vakantie erg lang. Ze moeten zich 
vaak zes weken thuis vermaken. Zij 
krijgen de tas aan het begin van de 
vakantie. Voor iedere leeftijdsgroep is 
er iets om te tekenen en te knutselen, 
speelgoed voor binnen en buiten en 
iets te lezen. Dankzij giften van de 
Protestantse Gemeente van Uithoorn 
en de hulp van lokale ondernemers 
werd de inhoud van de tas extra 
mooi en verrassend. Voor ieder kind 
is er zelfs een tegoedbon voor een 
ijsje en een portie frietjes. 
Met dank aan: Bruna, De Schone 
Tanden Praktijk, HEMA, Kidsweek, 
Kwalitaria Zijdelwaard, Snackbar 
Family, The Readshop en de gulle 
gevers zorgden ervoor dat ook voor 
deze Uithoornse/De Kwakelse 
kinderen de zomervakantie een fees-
telijke tijd wordt.

KUNST EN CULTUUR

Maandelijkse update burgemeester Heiliegers over kunst en cultuur

Uithoorn – Onder de noemer ‘De schatten van Uithoorn/De Kwakel’ geeft 
burgemeester Pieter Heiliegers elke maand een ‘kunst en cultuur update’ 
in deze krant. De eerste is vandaag al te lezen verderop in deze editie van 
de Nieuwe Meerbode.
Burgemeester Pieter Heiliegers legt uit: ,,Kunst en cultuur leeft in onze 
gemeente. Er staat dan ook heel wat te gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan 
onze 35e editie van Open Monumentendag op 11 september. Met een 
recordaantal monumenten die de deuren openen. Daar zijn we trots op!”
Vervolgt: ,,Er is een klankbordgroep opgericht die met ons meedenkt over 
kunst en cultuur in Uithoorn en De Kwakel. Prachtige ideeën komen daar 
uit voort. En binnenkort hebben we een participatie-avond waar inwo-
ners van de wijk Legmeer uit vier kunstwerken van twee verschillende 
kunstenaars kunnen kiezen. Het kunstwerk met de meeste stemmen 
wordt ook daadwerkelijk in de wijk, Op de Klucht, gerealiseerd. Kortom, er 
is van alles te vertellen. In mijn maandelijkse ‘kunst en cultuur update’ zal 
ik steeds een (actueel) onderwerp onder de aandacht brengen. Ik hoop 
dat u er veel leesplezier aan zal beleven!”

De schatten van Uithoorn/De Kwakel

Uithoorn - Boek-en SchrijfPlatform 
Uithoorn (BSPU) is een nieuwe orga-
nisatie in de gemeente Uithoorn die 
zich richt op promotie van alles wat 
met schrijven te maken heeft. Het 
BSPU nodigt hierbij (beginnende) 
schrijvers en dichters uit voor de 
bespreking over hoe de verschillende 
onderdelen vorm te geven.

Het plan:
•	 Schrijfbijeenkomsten	(maande-

lijks), waarin we met elkaar 
schrijven en ons werk bespreken. 
Hierbij is aandacht voor de 

persoonlijke ontwikkeling van de 
deelnemer. Twee uur per keer in de 
bibliotheek.

•	 Dichtbijeenkomsten	(maandelijks),	
als de schrijfsessies, maar dan 
gericht op het (leren) schrijven van 
gedichten. Ook twee uur per keer 
in de bibliotheek.

•	 Boekbesprekingen	en	-presenta-
ties, waarin we 

•	 (Regionale)	schrijvers	uitnodigen	
om over hun boek te vertellen en 
vragen te beantwoorden

•	 itgevers	en	drukkers	willen	uitno-
digen om over hun vak te vertellen

Boek- en SchrijfPlatform Uithoorn •	 Redacteuren	over	de	ins	en	outs	
van hun werk willen laten vertellen

•	 orumtafels	organiseren	met	een	
gespreksleider en genodigden in 
samenwerking met Radio Rick (is 
nog in overleg)

Uitnodiging
Aanmelden is gewenst. 
Wil je laten weten of je aanwezig 
kunt zijn op zondag 25 juli om 14.00 
uur bij Bamboelabyrint – theehuis 
Nirwana, Steenwijcklaan 16, 1424 NX 
De Kwakel
Contact: schrijverscafeuithoorn@
hotmail.com of tel. 06 16275754
Het BSPU is een initiatief van Ilona 
van Hilst en Ben Voorend

pandemie met zich meebracht. 
Iedere dag is tijdens een wandeling 
of �etstocht gezocht naar een nieuw 
motief in de directe omgeving. Met 
fotogra�e zijn mogelijke composities 
vastgelegd om later op de dag onder 
betere condities uit te werken. De 
Ipad biedt hierbij de mogelijkheid 
om snel, met vele creatieve mogelijk-
heden en volop kleur te werken. 
Het boek, dat nu in de boekwinkel in 
Uithoorn te koop is, toont al deze 110 
Ipad tekeningen. Zij vertellen het 
verhaal van de Lockdown in de 
winter richting het voorjaar van 2021 
en de komst van de lente, een lente 
(Spring), die niet door een Lockdown 
kan worden tegen gehouden. Op 
iedere pagina van het boek is één 
van de dagelijks gemaakte Ipad teke-
ningen weergegeven. Voor de inwo-
ners van Uithoorn en omgeving 
zullen vele locaties van de teke-
ningen bekend voorkomen. Het 
resultaat leidt tot een uniek en schit-
terend boek, dat de moeite waard is 
om te bekijken, cadeau te doen, of 
om zelf te behouden.

Wie is Uithoorn voor Elkaar? 
Al in 2017 hebben vijf partijen in 
Uithoorn elkaar opgezocht met 
het doel om nauwer met elkaar 
samen te werken in het belang van 
de inwoners in Uithoorn. Dit was 
de start van de netwerkorganisatie 
Uithoorn voor Elkaar: vijf 
verschillende organisaties, met elk 
haar expertise op het gebied van 
welzijn om een zo’n mooi mogelijk 
en goed aansluitend aanbod 
neer te zetten voor alle inwoners 
van Uithoorn. Al jaren werken 
Mantelzorg & Meer, MEE Amstel 
en Zaan, Participe Amstelland, 
Servicepunt & Tympaan-De Baat en 
Videt dus als Uithoorn voor Elkaar. 
Als aparte organisaties zijn we 
daardoor inmiddels steeds minder 
zichtbaar in Uithoorn en dat is ook 
precies de bedoeling. Uithoorn 
voor Elkaar heeft 1 doel: bouwen 
aan een inclusieve samenleving. 
Dat betekent eigenlijk dat iedereen 
erbij hoort en mee kan doen in de 
samenleving. 

Wat doet Uithoorn voor Elkaar? 
Waaruit bestaat onze dienstverlening 
dan, vraagt u zich wellicht af? 
Uithoorn voor Elkaar biedt een 
groot aantal diensten en activiteiten 
voor de inwoners van Uithoorn. 
Dit varieert van   maatschappelijk 
werk, ouder- en kind advies, 
mantelzorgondersteuning, 
onafhankelijke cliëntondersteuning, 
ondersteuning van 
vrijwilligers(organisaties), 

Nieuws van 

ouderenadvies tot activiteiten op 
het gebied van sport, ontmoeting, 
gezonde leefstijl en cultuur. 
Uithoorn voor Elkaar is veelzijdig  
maar tegelijkertijd expert op veel 
vakgebieden. Uithoorn voor Elkaar 
is een gezamenlijke voordeur 
waar inwoners met hun vragen 
terecht kunnen. Wij helpen u bij 
gelegenheid met hulp en inzet van 
vrijwilligers of waar nodig verwijzen 
we naar professionele hulp op maat. 
Zo bundelen we onze krachten om 
zo goed mogelijk te werken aan een 
fijne en veilige omgeving, zodat u in 
Uithoorn en de Kwakel met plezier 
woont. Zo zorgen wij Samen voor 
Elkaar!

Waar vindt u Uithoorn voor Elkaar? 
U vindt Uithoorn voor Elkaar op 
verschillende plaatsen. Wijkcentrum 
de Bilderdijkhof is natuurlijk een 
bekende, maar ook het Info- en 
Adviespunt in Gezondheidscentrum 
de Waterlinie en sinds vorige week 
hebben we ons gezamenlijke 
pand met buurtkamer op de 
Kuyperlaan 50. En natuurlijk zijn 
we op allerlei plekken in de wijk en 
bij evenementen in Uithoorn en 
De Kwakel. Op deze plaats in de 
Nieuwe Meerbode leest u voortaan 
maandelijks meer over ons aanbod. 
Dat kan zijn over nieuwe activiteiten, 
hulp op een speciaal gebied als 
financiën of over een evenement als 
de vrijwilligersmarkt.
Wanneer komt u langs op een van 
onze locaties? 

0297-303044 
info@uithoornvoorelkaar.nu 
www.uithoornvoorelkaar.nu





12 inderegio.nl • 21 juli 2021UITHOORN

Uithoorn - Toen Pieter Heiliegers, 
Burgemeester van Uithoorn & De 
Kwakel, zo’n twee jaar geleden 
aantrad als burgemeester, werd hij 
door Sylvia Zethoven, bewoonster 
van het dorpscentrum en één van de 
kartrekkers van Buurtbeheer 
Uithoorn Centrum, uitgenodigd om 
Uithoorn beter te leren kennen door 
een rit op de tandem te maken.
Doordat de rit wat langer op zich liet 
wachten bleek dat het nog best 
lastig was om de burgemeester iets 
nieuws te leren. “Pieter is namelijk 
uitermate goed op de hoogte van 
alles wat er speelt in Uithoorn”, aldus 
Sylvia. “Dit doet hij door ‘ommetjes’ 
met bewoners te maken (mensen 
kunnen zich daarvoor aanmelden bij 
de burgemeester), bezoeken te 
brengen aan diverse instellingen en 
met bewoners in gesprek te gaan 
door ze thuis te bezoeken.” De 
tandem werd gehuurd bij Blik op de 
Wei in Mijdrecht en door Duoplant 
compleet versierd met bloemen in 
de Uithoornse kleuren van Uithoorn 
geel en blauw. De burgemeester was 
gevraagd om op vrijdagmiddag twee 
uur klaar te staan bij de hoofdingang 
van het gemeentehuis, maar een 
spoedafspraak met de politie zorgde 
voor wat vertraging. Nog even snel 
naar het politiebureau een handteke-
ning zetten en een kwartiertje later: 
‘hup’ op de tandem, met Sylvia 
voorop, want zíj had tenslotte de 
route uitgezet. De burgemeester 
bood aan om zijn hand uit te steken; 
zó waren de rollen die middag 
verdeeld. 

Admiraal de Ruyter
Voor de Kwalitaria langs naar het 
Rechthuis om bij het vroegere brug-
genhoofd van de in 1939 gesloopte 
brug een foto te maken. De burge-
meester vertelde dat het verhaal de 
ronde gaat dat Admiraal de Ruyter 
tijdens één van zijn inspectietochten 
in de zeventiende neerstreek in het 
Rechthuis, maar of het waar is …?! 

Via de Amstelstraat, waarvan gezegd 
wordt dat dit de oudste straat van 
Uithoorn is, vóór de Vomar langs naar 
het Oranjepark. Sylvia wijst haar huis 
in de Emmalaan aan om vervolgens 
een bezoek te brengen aan de één 
na oudste bewoner van het dorps-
centrum: Joop Buskermolen (in 
september wordt hij 94). Joop heeft 
vrijwel zijn hele leven in het oude 
dorp van Uithoorn gewoond en weet 
er veel over te vertellen. Hij heeft het 
erg naar zijn zin  in zijn ruime boven-
woning aan de Prins Bernhardlaan. 

Wat moeite
Het kostte even wat moeite, maar ze 
moesten toch echt verder! De rit gaat 
via de Willem Alexanderpoort en de 
Wilhelminakade naar het Arbeids 
Trainings Centrum (ATC) de Morgen-
ster, dat verscholen ligt achter de 
Thamerkerk. De Morgenster is 
gericht op arbeidstraining, begelei-
ding bij studie of langdurig werken 
voor mensen met autisme. Ook nu 
heeft Sylvia iets geleerd: je kan 
namelijk voor veel zaken bij de 
Morgenster terecht. Cadeautjes, 
taarten en audio visuele zaken; denk 
aan het overzetten van foto’s naar 
digitale opslag, het ontwerpen en 
printen van �yers en/of het bouwen 
van je website. De cliënten werden 
door elkaar opgetrommeld om een 
groepsfoto te maken. Op naar de 
volgende bewoners: Adriënne en 
Hen, die de deuren van hun nieuwe, 
tevens hoogste appartement in De 
Stadhouder openzette. Op vijf hoog 
in het appartementencomplex aan 
de Wilhelminakade, tegenover de 
Thamerkerk. Want Sylvia wilde de 
burgemeester dit fenomenale 
uitzicht vanuit de drie (!) balkonter-
rassen op het zuidoosten, westen en 
noorden niet onthouden. Na 
genieten van de hartelijke ontvangst 
door Adriënne en Henk sprongen de 
burgemeester en Sylvia weer op de 
tandem om bij Danique op bezoek te 
gaan. 

Nieuwe huis
Hij heeft onlangs de sleutel gekregen 
van zijn nieuwe huis aan de Burge-
meester van Meetelenstraat. 
Danique vertelt aan de burgemeester 
dat hij eerst in Aalsmeer woonde en 
dat zijn vriendin en hijzelf enorm blij 
zijn met deze prachtige woning, 
waarbij de vader van Danique aan 
het klussen was. Ook hebben zij leuk 
contact met hun nieuwe buren. Na 
een glaasje water vertrok de tandem 
weer naar het volgende �itsbezoek; 
dit keer aan één van de oudste 
ondernemingen van Uithoorn: 
Kantoorvakhandel en Ho�everan-
cier Van Hilten aan de 
Wilhelminakade. 
Wouter maakte van de gelegenheid 
gebruik om de burgemeester te 
bedanken voor de opdracht die de 
gemeente aan Van Hilten heeft 
gegund: het inrichten van de kamers 
van de burgemeester en wethouders. 
De middag is voorbij gevlogen en 
het einde van de rit was in zicht. 
De tandem reed door de met vlag-
getjes versierde Wilhelminakade en 
langs de overvolle horecaterrassen 
(het was namelijk práchtig weer). 

Tandem gestald
De tandem werd gestald bij Geniet 
aan de Amstel om op het terras aan 
het water neer te strijken. 
Wat de burgemeester niet wist, was 
dat niet alleen een aantal leden van 
de Activiteiten Commissie van Buurt-
beheer Uithoorn Centrum en Dion 
van Tol (eigenaar Duoplant en voor-
zitter van de Winkeliersvereniging Uit 
in Uithoorn) op het terras zaten, 
Sylvia had ook “zijn José” voor de 
borrel uitgenodigd. 
Buurtbeheer, de ondernemers en de 
winkeliersvereniging doen tenslotte 
hun uiterste best om de gezelligheid, 
veiligheid en saamhorigheid in het 
dorpscentrum te bevorderen. 
Leuk dat zijzelf hun verhaal tegen de 
burgemeester konden vertellen. 
Tegen het einde van de borrel vroeg 

Burgemeester uitgenodigd voor 
tandemrit

Sylvia aan de burgemeester: “Waar 
streeft u naar in uw werk?” De burge-
meester antwoordde daarop met één 
woord: “Saamhorigheid!” En als 
bewoners weten wij dat hij er álles 
aan doet om dit te bereiken.
Helaas, aan alles komt een eind. 
Zo ook aan de gezellige tandemrit. 
Sylvia bedankte de burgemeester (en 
zijn vrouw) voor de gezellige middag, 
waarna de burgemeester Sylvia, de 
leden van Buurtbeheer en Dion van 
Tol op zijn beurt voor alles bedankte. 
“Ik (en José) hebben het �jn gehad”, 
aldus Pieter Heiliegers, de burger-
vader van ons allemaal!
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Regio - Op deze pagina vindt u heel 
veel weetjes van opstapmetlisa: “Het 
is zomer en hopelijk gaat het weer nu 
eindelijk meewerken. Natuurlijk 
verheugen wij ons allemaal weer op 
het mooie weer, dagjes uit en de 
geplande vakantiebestemming, al is 
het nu door de Coronapandemie 
allemaal nog steeds onrustig en 
onzeker. Maar ook daarnaast zijn er 
nog wat zaken waar je alert op moet 
zijn om van een �jne zomer te 
kunnen genieten. Denk daarbij aan 
beten van beestjes, ongemakken 
tijdens het reizen, te veel zon en 
vervelende planten.  
Wij geven je EHBO tips zodat je niet 
voor nare verrassingen komt te staan. 
Wij hebben natuurlijk niet gestu-
deerd voor arts, maar met deze tips 
en een goed gevulde EHBO kist kom 
je een heel eind en kan je snel weer 
van je vakantie genieten! In geval 
van twijfel altijd een dokter raad-
plegen! Check ook voor je weggaat 
even de regels van het land waar je 
naartoe gaat, zeker in deze tijd. Dan 
kom je niet voor nare verrassingen te 
staan.

Corona
Ook dit jaar zal de zomervakantie er 
voor iedereen anders uitzien 
vanwege Corona. Misschien ga je dit 
jaar niet naar het buitenland en blijf 
je in eigen land. Ook in Nederland is 
het van belang goed voorbereid op 
vakantie te gaan. Blijf altijd je 
gezonde verstand gebruiken, neem 
geen risico’s en check de regels. Ga je 
wel naar het buitenland? Bereid je 
goed voor op de maatregelen die in 
dat land van toepassing zijn. In veel 
landen is het nog steeds verplicht 
een mondkapje te dragen in binnen-
ruimtes, maar soms ook buiten. Zorg 
ervoor dat je altijd voldoende mond-
kapjes, handschoenen en desinfecte-
rende middelen bij je hebt. En blijf je 
handen wassen! Check ook welke 
regels er zijn rondom testen, vacci-
natie en eventuele quarantainetijd. 
Kijk hiervoor op de site van de over-
heid: www.nederlandwereldwijd.nl

Beten van beestjes
Eikenprocessierups
Een vervelend beestje in deze lijst is 
de eikenprocessierups. Dit is een 
rups van een nachtvlinder die als pop 
overwinterd in de bodem nabij een 
eik. Wanneer deze ontpopt tot een 
vlinder gaat hij de eikenboom in om 
daar zijn larven neer te leggen. Deze 
groeien uit tot rupsen met gevaar-
lijke brandharen. Ester’s zoon heeft 
twee jaar geleden gesport in een 
gebied waar deze rups bleek te zitten 
en kreeg over zijn hele lichaam 

uitslag en blaasjes, wat heel erg 
brandde.
Het hielp hem om met een stuk plak-
band over de plekken te gaan en los 
te trekken zodat de brandharen los 
kwamen van zijn huid. Daarna 
hebben we alle plekken ingesmeerd 
met Aloë Vera Gel om de plekken te 
verkoelen. Een plakkende kleding-
roller kan ook helpen! Helaas duurt 
het herstel hiervan lang. Het kan 
bijna twee weken duren voordat alle 
plekken weg zijn. Gelukkig wordt het 
branderige gevoel wel steeds een 
beetje minder, maar het is vervelend 
genoeg om goed op te letten. Want 
voorkomen is nog altijd beter dan 
genezen.
Bijen
Twee jaar terug werd ik voor het 
eerst in mijn leven gestoken door 
een bij. Dat was echt geen pretje, 
want het brandde vreselijk en het 
werd meteen dik. Gelukkig hebben 
wij een uitzuigsetje in huis waarmee 
ik meteen het gif uit kon zuigen. 
Daarna heb ik er een koud 
washandje op gelegd en de plek dik 
ingesmeerd met Azaron. Heb je nu 
geen uitzuigsetje bij de hand maar 
zit de angel wel in je huid? Schraap 
dan voorzichtig de angel weg met je 
vingernagel of gebruik hiervoor de 
botte kant van een mesje/schaar. 
Heb je geen Azaron bij de hand? 
Gebruik dan een andere verkoelende 
zalf met Aloë Vera of Calendula. Ben 
jij of is iemand in je omgeving in de 
mond gestoken? Laat 1-1-2 bellen en 
regel een ijsblokje. Als je daarop 
zuigt gaat dat de zwelling tegen. 
Raak vooral niet in paniek, maar dat 
is een beetje de stelregel wanneer 
het gaat om EHBO.

Muggen
Er is niets vervelender dan een mug 
in je kamer of tent. Je knipt je licht uit 
en daar heb je die krengen. Muggen 
worden aangetrokken door lekkere 
parfum en bodylotion. Ook mensen 
die alcohol hebben gedronken zijn 
woest aantrekkelijk voor de mug. 
Hou daar dus rekening mee. Maar 
wat kan je nog meer doen om 
muggen buiten de deur te houden?
•	 Lavendel,	eucal ptus	en	citroen	

vinden muggen vreselijk! Smeer 
daarom olie met deze geuren op je 
lijf. Het kan geen kwaad en het 
werkt perfect!

•	 Muggen	houden	van	windstil,	zet	
dus een ventilator neer of zet de 
airco lekker aan.

•	 Smeer	je	in	met	DEE 	(hoewel	die	
geur voor ons ook niet echt �jn is). 
Die van de Etos is trouwens wel te 
doen en werkt prima!

•	 Gebruik	een	klamboe,	dat	is	nog	

knus ook!
•	 Gebruik	een	muggenstekker,	het	

hoge geluid hoor jij niet, maar 
muggen haten het!

Teken
Als je een dagje in het bos bent 
geweest of je hebt gewandeld in 
hoog gras, check jezelf en je gezins-
leden dan altijd op teken. Teken zien 
eruit als piepkleine spinnetjes als ze 
zich nog niet hebben volgezogen. 
Zitten ze vol dan zien ze eruit als 
grijze kapucijners. Je kan een teek er 
niet zomaar uittrekken: je hebt kans 
dat de kop achterblijft in het wondje. 
Zorg er daarom voor dat je altijd een 
pincet of een tekentang in je EHBO 
kist hebt zitten. Van een teek kan je 
de ziekte van Lyme krijgen dus 
onthoud altijd de plek waar en 
wanneer je gestoken bent.

Teken houden van warme plekjes 
dus check:
•	 je	oksels
•	 je	knieholtes
•	 achter	je	oren
•	 het	randje	van	je	onderbroek
•	 je	lies
•	 je	nek,	op	de	plek	van	je	haargrens

Als je een teek hebt gevonden:
•	 Verwijder	deze	dan	zo	snel	

mogelijk.
•	 ls	de	teek	zich	nog	niet	heeft	

vastgebeten, gebruik dan plak-
band op het kleverige stuk van een 
pleister.

•	 Heeft	de	teek	zich	wel	vastge-
beten, gebruik dan een tekentang 
of een pincet.

•	 Zet	de	tang	of	pincet	zo	dicht	
mogelijk	tegen	de	huid	aan	(knijp	
niet in het lichaam van de teek!).

•	 rek	de	teek	los	met	een	rustig	
trekkende beweging.

•	 Gebruik	je	een	pincet 	trek	de	teek	
dan in een rechte beweging van 
de huid.

•	 Gebruik	je	een	tekentang 	 heck	
dan de gebruiksaanwijzing. Soms 
moet je namelijk een trekkende 
beweging maken en soms een 
draaiende beweging.

•	 Zorg	dat	je	de	hele	teek	eruit	haalt.
•	 Ontsmet	de	plek	waar	de	teek	

heeft	gezeten	(let	op:	dit	doe	je	
pas nadat je de teek hebt verwij-
derd. Doe dit niet wanneer de teek 
nog in je huid zit!)

Wanneer ga je naar de huisarts?
•	 ls	je	de	teek	er	niet	uitkrijgt.
•	 ls	je	in	de	maanden	na	de	beet	

een rode ring/vlek krijgt op de plek 
waar je bent gestoken.

•	 e	je	grieperig	begint	te	voelen.
•	 e	dubbel	gaat	zien.
•	 e	pijn	krijgt	in	je	ledematen	en	

krachtverlies krijgt in handen, 
armen en/of benen.

•	 e	last	krijgt	van	je	gewrichten.
•	 Raadpleeg	bij	tekenbeten	bij	

kinderen altijd de huisarts! Grote 
kans dat de huisarts een antibio-
tica kuurtje geeft.

Kwallenbeten
Je bent lekker aan het zwemmen en 
ineens voel je dat je gestoken wordt. 
Maar je ziet niets! Grote kans dat je 
bent gestoken door een kwal. De 
meeste kwallen zijn doorzichtig, dus 
ze zijn niet echt opvallend. Maar pijn-
lijk is het wel! Een kwal steekt eigen-
lijk niet, maar zwem je tegen de 

EHBO tips voor komende zomer 
van Opstapmetlisa

tentakels aan, dan geven die wel gif 
af. Er ontstaan in de meeste gevallen 
pijnlijke, rode plekken. Van een kwal-
lenbeet kan je misselijk worden, gaan 
braken, koorts krijgen, verward raken 
en soms zelfs buiten bewustzijn 
raken.

Wat kan je doen tegen een 
kwallenbeet?
•	 Neem	een	zo	heet	mogelijke	

douche, dat verlicht de pijn.
•	 Verwijder	eventuele	tentakels	(doe	

wel handschoenen aan of gebruik 
een pincet!).

•	 zijn	kan	helpen	tegen	kwallen-
beten	(maar	werkt	averechts	
wanneer je bent gestoken door 
een Portugees oorlogsschip).

•	 Na	behandeling	is	koelen	 jn.
•	 Raadpleeg	een	hulppost	op	het	

strand of arts voor zalf om de pijn 
en jeuk te verlichten.

Zee-egels
In sommige landen leven zee-egels 
in het water. Zee-egels zijn geen 
agressieve dieren, maar het kan 
gebeuren dat je er per ongeluk op 
gaat staan. Als je op een zee-egel 
gaat staan, breken de stekels af in je 
huid. De stekels geven gif af waar-
door het erg pijnlijk is. Verwijder zo 
snel mogelijk de stekels en ontsmet 
de wondjes met azijn. Krijg je de 
stekels er niet helemaal uit? Door-
drenk dan een doek in azijn en bindt 
deze om je voet. Het duurt wel een 
paar dagen voor de stekels opgelost 
zijn. Bij aanhoudende pijn is het 
raadzaam een huisarts te raadplegen. 
Maar voorkomen is altijd beter dan 
genezen! Draag daarom water-
schoenen in de zee zodat je voeten 
beschermd zijn!

Reizen
Wagenziekte
Mensen die een eind op weg gaan 
met de auto, kunnen dit tegen-
komen. Vooral kinderen zijn gevoelig 
voor wagenziekte. Ook mijn zoon 
kan er last van hebben. Erg vervelend 
voor het kind, maar ook voor de rest 
van de inzittenden. Wat kan je nou 
doen tegen wagenziekte?
•	 Neem	altijd	spuugzakjes	mee,	die	

kan je krijgen bij de drogist. Er zit 
op de bodem een sto�e dat 
braaksel omzet in een geurloze 
gelei. Vaak zit er ook een mond-
doekje bij.

•	 Mijn	zoon	heeft	veel	baat	bij	zijn	
anti-wagenziekte bandje. Deze 
hebben wij gekocht bij de ANWB.

•	 egen	wagenziekte	zijn	ook	pille-
tjes te verkrijgen.

•	 Zorg	ervoor	dat	je	kind	niet	teveel	
met zijn of haar hoofd gebogen zit. 
Lezen en computerspelletjes 
spelen maken het er niet beter op. 
Hang liever een videoschermpje 
op. Dan kijkt het kind recht vooruit.

•	 Neem	regelmatig	een	pauze	om	
de benen te strekken.

•	 Zet	een	raampje	open	voor	frisse	
lucht.

Oorpijn in het vliegtuig
Veel mensen hebben tijdens de start 
en de landing van een vliegtuig last 
van hun oren. Volwassenen, maar 
ook kinderen. Vooral voor kleine 
kinderen is het lastig om hiermee om 
te gaan omdat ze niet begrijpen waar 
de pijn opeens vandaan komt. Een 
goede tip is om de allerkleinsten 
tijdens het opstijgen en landen 
drinken te geven uit een zuig�es. 
Hierdoor blijven ze slikken waardoor 
de oren op een natuurlijke manier 
geklaard worden. Voor de iets 
grotere kinderen en volwassenen 
onder ons is het kauwen op een 
snoepje zoals winegums, drop of 
kauwgom ook altijd een handig 
middeltje. Gapen of je oren klaren 
door je neus dicht te knijpen en 
zachtjes proberen door je neus te 
blazen wil ook helpen. Heb je echt 
�ink last van je oren? Dan bieden 
neusspray met Xylometazoline of 
speciale drukverlagende oordoppen 
een uitkomst.

Te veel zon
Verbranding door de zon
Je kent dat wel: je zit heerlijk in de 
zon aan een cocktail in de zomerva-
kantie. Er staat een lekker briesje dus 
het zal niet zo hard gaan in de zon. 
Mis! Aan het einde van de dag ben je 
helemaal verbrand. Alles doet zeer 
en je voelt je heel naar. Voorkomen is 
uiteraard beter dan genezen, maar 
wat kan je doen als je verbrand bent?
•	 Neem	een	lauwwarme	douche	

zonder zeep.
•	 Doop	een	theedoek	in	de	karne-

melk en leg die op de verbrande 
plek.

•	 Smeer	de	verbrande	plek	in	met	
yoghurt.

•	 Smeer	de	verbrand	huid	in	met	
Aloë Vera, dit is te verkrijgen bij de 
drogist.

•	 Leg	plakjes	komkommer	op	de	
verbrande plek.

•	 Smeer	je	in	met	aftersun.
•	 Plakjes	rauwe	aardappel	trekken	

de warme uit je huid.
•	 Zet	kamille	thee,	laat	die	afkoelen	

en gebruik kompressen of 
wattenschij�es



moet blijven smeren en moet 
uitkijken voor een zonnesteek.

Nare planten
In de zomer spelen kinderen graag 
en veel buiten. Maar helaas tre�en ze 
tijdens het ravotten in de bosjes 
weleens een nare plant, die de de 
huid kan aantasten.

Berenklauw
Berenklauw is een plant die in de 
laatste jaren is uitgegroeid tot een 

heuse plaag. En dan in het bijzonder 
de reuzenberenklauw. Deze plant 
kan wel tot 5 meter hoog worden en 
heeft in de zomerperiode grote witte 
bloemschermen. Je vind het veel 

Een verbrande huid doet er minstens 
drie dagen over om te herstellen. Ga 
dus niet de volgende dag meteen 
weer in de zon.

Zonnesteek
Het kan zijn dat je je na een verbran-
ding helemaal niet goed gaat voelen. 
Krijg je last van braken, hoofdpijn, 
duizeligheid, zie je bleek en heb je 
een gloeiende huid?
 Dan heb je kans dat je een zonne-
steek te pakken hebt. 
Wat kan je tegen een zonnesteek 
doen?
•	 Neem	een	koele	douche.
•	 Ga	in	een	koele	ruimte	liggen.
•	 Hou	je	rustig.
•	 Probeer	te	drinken,	maar	geen	

alcohol!
•	 Worden	je	klachten	hierdoor	niet	

minder, neem dan contact op met 
je huisarts.

PS:	Zelfs	al	blijf	je	in	Nederland	is	het	
oppassen geblazen met de zon. De 
laatste jaren zijn onze zomers bijna 
net zo tropisch als op exotische 
eilanden, dus ook hier geldt dat je 

langs �etspaden, langs snelwegen en 
slecht onderhouden bossen en 
parken.
Het probleem met deze plant is dat 
hij bij aanraking niet direct een 
reactie geeft, maar pas na ongeveer 
24 uur. Je hebt dus niet altijd door 
dat je in contact bent gekomen met 
deze plant. Het sap van de plant 
veroorzaakt rode, jeukende plekken 
en kan zelfs overgaan tot blaarvor-
ming, met name als de plekken 
zonlicht krijgen. Als je merkt dat je 
met een reuzenberenklauw in aanra-
king bent geweest is het belangrijk 
om zo snel mogelijk te plek goed af 
te spoelen en een week lang de zon 
zo veel mogelijk te vermijden. Als er 
huidletsel te zien is, kan je het beste 
contact met de huisarts opnemen.

Brandnetels
Een brandnetel is ook zo’n plant waar 
je behoorlijke hinder van kan 
hebben. Al is deze plant gelukkig wel 
een stuk onschuldiger als de reuzen-
berenklauw.	Zodra	je	met	een	brand-
netel in aanraking komt, voel je het 
direct branden of prikken. De huis 

kan rood en gezwollen raken en juist 
in contact met water het pijnlijke 
gevoel verergeren. In de meeste 
gevallen trekt dit gevoel binnen een 
uur vanzelf weg. Wil je daar niet op 
wachten, dan kan je de plek 
insmeren met een menthol 
houdende zalf, Calendula zalf of Aloë 
Vera gel.

Ook belangrijk!
In sommige landen is het verplicht 
een EHBO tas of doos bij je te 
hebben in de auto. Om discussie te 
voorkomen en voor je eigen veilig-
heid is het altijd �jn om in je 
achterbak te hebben. Een gevaren-
driehoek en veiligheidshesje is in elk 
Europees land verplicht. In Frankrijk 
is het verplicht een alcoholtest bij je 
te hebben. Fijne en veilige vakantie 
allemaal!
Bronlocatie	van	dit	blog: https://
opstapmetlisa.nl/
ehbo-in-de-zomervakantie/
 
Over OpstapmetLisa
OpstapmetlLisa gaat	over	Nederland.	
Een land wat vaak voor lief wordt 

genomen of zelfs gekleineerd. Maar 
Nederland	is	niet	zomaar	een	land,	
het	is	ONS	land. 
Met twaalf provincies die ieder hun 
eigen prachtige karaktertrekken 
hebben. De heuvels van Limburg, de 
wateren van Friesland. 
De Drentse hunebedden, de 
Zeeuwse	mosselen.	En	natuurlijk	de	
steden in de Randstad en de kilome-
ters	lange	prachtige	kustlijn.	Stuk	
voor stuk plekken waar je kan 
genieten van natuur, cultuur, leuke 
activiteiten en nog veel meer 
vermaak. In	dit	Nederland	zijn	er	het	
hele jaar door leuke dingen te doen. 
Lekker shoppen, uit eten gaan, een 
mooi museum bezoeken, de natuur 
in, jezelf heerlijk laten verwennen in 
de wellness of gewoon gezellig en 
knus in je eigen huis.
De blogsters van OpstapmetLisa 
speuren het hele land af naar de 
leukste uitjes en delen hun bevin-
dingen	met	jou	in	hun	blogs. Zo	hoef	
jij de volgende keer dat je op zoek 
bent naar een leuk uitje niet ver te 
zoeken; je vindt het op Opstapmet-
Lisa.nl

De Ronde Venen - Goed beheer en 
onderhoud van de zandeilanden, 
ruimte voor horeca, een hotel, verga-
derboten	en	tijdelijke	tenten:	het	
Ontwikkelscenario	Zandeilanden	
beschrijft maatregelen en initiatieven 
die ervoor moeten zorgen dat de 
Vinkeveense	Plassen	als	recreatiege-
bied aantrekkelijk blijft. En het biedt 
het recreatieschap mogelijke inkom-
sten om het gebied te beheren en 
onderhouden. Op 13 juli heeft het 
college ingestemd met het Ontwik-
kelscenario	Zandeilanden.	Het	
college legt dit voorstel voor aan de 
raad. De raad behandelt het voorstel 
naar verwachting op 15 september 
in	de	commissie	Ruimtelijke	Zaken	
en	Publieke	werken.	
Recreatie	Midden-Nederland	(RMN)	
heeft dit Ontwikkelscenario opge-
steld op verzoek van recreatieschap 
Stichtse	Groenlanden.	De	voorge-
stelde maatregelen sluiten aan bij de 
vraag van gebruikers en geven het 
gebied een kwaliteitsimpuls. Dit 
moet voorkomen dat gebruikers het 
recreatiegebied	Vinkeveense	Plassen	
als gedateerd gaan ervaren en zorgt 
dat zij er graag blijven komen. Het 
recreatieschap	Stichtse	Groenlanden	
kiest voor de passende recreatieve 
functies op de juiste plek voor de 
beoogde gebruiker.

Het doel
Het doel is het Ontwikkelscenario op 
te nemen in het bestemmingsplan 
Plassengebied
Het college wil weten hoe de raad 
staat tegenover de initiatieven uit 
het Ontwikkelscenario. De reactie 
van de raad op de gewenste recrea-
tieve ontwikkeling in het gebied 
neemt het college mee in de 
gesprekken met de provincie en het 
recreatieschap over het bestem-
mingsplan en de verdere ontwikke-
ling	van	de	Vinkeveense	Plassen.
Het ontwikkelscenario
Het Ontwikkelscenario richt zich op 
de huidige bezoekers en de zakelijke 
recreant
De zakelijke recreant biedt kansen 
voor ondernemers door het hele jaar 
heen. Verder stelt het Ontwikkelsce-
nario dat investeringen in de open-
bare ruimte noodzakelijk zijn. De 
basiskwaliteit van het gebied moet 
eerst op orde zijn, zodat er een 
aantrekkelijk recreatiegebied 
ontstaat dat weer jaren mee kan. 

Per zone
Per	zone	stelt	het	Ontwikkelscenario	
maatregelen voor
Grofweg	zijn	de	Vinkeveense	Plassen	
te verdelen in natuurwaardenzones 
en recreatiezones. De eilanden 

worden vooral gebruikt voor de 
recreatie. De natuur is meer te vinden 
in het gebied Botshol en in het 
bestaande gebied van Vinkenrust. 
Het recreatief aanbod op de eilanden 
6, 7, 8 en 11 wordt niet verder uitge-
breid. Voor de ontwikkellocaties, 
kiest het Ontwikkelscenario de 
volgende	zonering:	de	Winkelpolder	
met Eiland 1 en 2, Eiland 3, Eiland 4 
en 5 en Eiland 9,10 en 12. 

Voorstellen
Het Ontwikkelscenario doet ook 
voorstellen voor vergunningverle-
ning en handhaving
Het stelt onder meer voor snelvaren 
in een bepaalde zone toe te staan 
ook met oog op veiligheid en hand-
having, betaald varen in de vorm van 
liggeld aan de zandeilanden, betaald 
parkeren en drijvende zonnepanelen. 
Op 3 december 2020 sprak de raad in 
de politieke commissie bedenkingen 
uit over snelvaren. 
Hierop heeft het recreatieschap 
besloten om het snelvaren niet in te 
voeren. Het college biedt het volle-
dige Ontwikkelscenario aan zodat de 
raad een goed beeld krijgt hoe de 
maatregelen uit het Ontwikkelsce-
nario bijdragen bij aan de �nanciële 
opgave die per 2024 bij het recreatie-
schap liggen.

College legt Ontwikkelscenario 
Zandeilanden voor aan raad

Inkomsten
Het biedt het recreatieschap moge-
lijke inkomsten om het gebied te 
beheren en onderhouden
Het is waardevol om dit natuur- en 
recreatiegebied in de gemeente te 
hebben. Het beheren, onderhouden 
en exploiteren van een recreatiege-
bied is tegelijk kostbaar. Gemeente 
Amsterdam is uit het recreatieschap 
gestapt en daarmee valt de jaarlijkse 
bijdrage van Amsterdam weg. Hier-
door is het recreatieschap gevraagd 
om een plan om vanaf 2024 jaarlijks 

€ 78.000 extra inkomsten te gene-
reren. Met de opbrengsten van de 
maatregelen uit het Ontwikkelsce-
nario kan het recreatieschap het 
recreatiegebied beheren en onder-
houden en de kwaliteit en veiligheid 
ervan bewaren. En verkleint 
gemeente De Ronde Venen de kans 
dat zij per 2024 aanvullend �nancieel 
moet bijdragen. Het rapport Ontwik-
kelscenario zandeilanden staat op 
www.recreatiemiddennederland.nl/
ontwikkelplan-voor-vinkeveense-
plassen/

De Ronde Venen – Als er geen 
nieuwe corona maatregels komen is 
het de bedoeling dat op zaterdag 28 
en zondag 29 augustus 2021 Cultuur-
punt Ronde Venen, Klink-Klaar, Tekst 
en Muziek voor Klein organiseert. Op 
een aantal locaties in Mijdrecht, 
Wilnis en Vinkeveen worden mooie 
en intieme presentaties gegeven in 
tekst	en	muziek.	Naast	Klink-Klaar	
vindt ook de Atelierroute Kunst 
Ronde Venen in dit weekend plaats. 
Voor alle geïnteresseerden is het dus 
mogelijk om zowel op zaterdag als 
op zondag, verschillende ateliers te 
bezichtigen en te komen kijken en 
luisteren naar één of meer presenta-
ties van Klink-Klaar. 

Niet	alleen	kan	er	genoten	worden	
van muziek- en zangoptredens, ook 
kan er geluisterd worden naar span-
nende	en/of	bijzondere	verhalen.	
Zowel	op	zaterdag	als	ook	op	zondag	
is het programma afwisselend en 
wordt er zowel buiten als ook binnen 
opgetreden. Als bezoeker wordt u 
dus in de gelegenheid gesteld om 
uiteenlopende indrukken op te doen 
van podiumtalenten uit de Ronde 
Venen,	zowel	van	amateurs	als	(semi)	
professionals. Voor geen enkel 
optreden	hoeft	te	worden	betaald:	
het is allemaal gratis toegankelijk. 

Corona
De huidige corona-maatregel, de 1.5 

Atelierroute Kunst Ronde Venen  meter afstand van elkaar, wordt 
overal gerespecteerd. Mede hierdoor, 
zijn er voor de optredens een 
beperkt aantal zitplaatsen 
beschikbaar. 
Noteer	dus	alvast	dit	weekend	en	
zorg ervoor, dat u bijtijds aanwezig 
bent bij het optreden van uw keuze. 
Reserveren is niet mogelijk dus vol is 
vol. Het programmaoverzicht 
verschijnt binnenkort. 
Deze hand-outs worden verspreid in 
de gemeente en komen onder 
andere te liggen in een speciale 
�yerbak bij de ingang van het 
gemeentehuis. Daarnaast is vanaf 1 
augustus het programma eveneens 
te zien op de website van www.
cultuurpuntrondevenen.nl onder het 
kopje Klink-Klaar.
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Regio - Mogen we wel? Of niet? Ze 
mochten spelen. Het was even span-
nend voor de leerlingen van de 
Jeugd TheaterSchool Uithoorn maar 
ze hebben een prachtige voorstelling 
neergezet: ‘Terug naar 
Nooitgedachtland’. 
Ze hebben samen geoefend online, 
buiten en gelukkig uiteindelijk ook 
nog samen binnen. Probeer dan 
maar eens een eindvoorstelling van 
de grond te krijge Wat was het span-
nend of het zou lukken (en mogen) 
maar het lukte en wat hebben ze het 
goed gedaan! 
Onder de bezielende leiding van 
Sabrine Hallewas en haar gedreven 
team is het gelukt. 
En hoe! Op de warme zondagmiddag 
werd het Parochiehuis in Mijdrecht 
omgetoverd tot Nooitgedachtland. 
Kleurrijke kostuums en herschreven 
musicalliedjes, een veel te korte 
repetitieperiode en ongelooflijk veel 
inzet van alle leerlingen. Dan 
ontstaat er toch, tegen de verwach-
tingen in, een waanzinnig enthousi-
aste voorstelling waar het plezier van 
af spat.

Heel divers
De leerlingen van de JTSU straalden 
alsof ze het hele jaar niets anders 
hebben gedaan dan op de planken 
staan. Er werd gespeeld en gezongen 
vanuit de tenen. De kostuums en 
decorstukken waren kleurrijk en heel 
divers. Het publiek werd meermaals 

verrast door de leerlingen die door 
het publiek heen kwamen. Piraten, 
zeemeerminnen en el�es die vlak 
langs je heen leken te zwemmen, 
vliegen en rennen. 
Het team van Sabrine Hallewas kan 
terecht met veel trots terugkijken op 
een zeer geslaagde eindvoorstelling. 

Ze kijken nu al uit naar de volgende 
voorstellingen. Deze zomer bij de 
JTSU Musicalweken, komend seizoen 
van de Musical & de Theater afdeling 
en bij een tof project wat komend 
jaar (na annulering door corona afge-
lopen jaar) toch nog door kan gaan! 
Op naar een mooi theaterseizoen.

Uitbundig en kleurrijke voorstelling 
van Jeugd TheaterSchool
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Regio - Net als de voorgaande jaren 
zijn dit schooljaar de resultaten van 
de eindexamenleerlingen van het 
VeenLanden College heel mooi. Met 
94 % geslaagden op het atheneum, 
92 % op de havo, 98 % op de mavo in 
Mijdrecht en 100 % geslaagden op 
de mavo in Vinkeveen, is er alle reden 
voor een feestje.
Op 15 juni 2021 zijn de laatste 
geslaagden bekend geworden en ‘s 
avonds hebben de feestelijke 
diploma-uitreikingen in Mijdrecht en 
Vinkeveen plaatsgevonden voor een 
beperkt gezelschap.  
Via een livestream waren de uitrei-
kingen toch te volgen voor belang-
stellenden die niet aanwezig konden 
zijn. 
Langs deze weg willen wij alle leer-
lingen nogmaals feliciteren en 
wensen wij ze een mooie toekomst 
en veel succes bij hun 
vervolgopleiding.

De geslaagden:
Mavo Mijdrecht
Aram  Avedisian, Damian  Balk, 
Maura  Bos, Dominique  Bosman, 
Dewi  Brouwer, Mila  Buitenhuis, 
Chris  Coppens, Indy  Deusing, Valerie 
van Diemen, Marijn  Dobbelaer, Farah  
El Ghini, Ayoub  Elbajgouri, Anne van 
Essen, Maaike  Gerdes, Milan  Geurs, 
Linde  Geurten, Tygo de Groot, Julia  
Grunenberg, Storm  Hoetmer, Samira 
van der Hoorn, Isabel van der Horst, 
Joy  Husmann, Alissya van der Jagt, 
Ferré  Jairam, Job de Jong, Milan  
Keijzer, Jens  Kluiver, Paris  Koeleman, 
Ilja  Kudus, Fabian van der Linde, 

Djony  Maas, Luuk van der Meer, Luka 
van der Meer, Kik  Overmans, Luca 
van Paassen, Tom  Paulissen, Kaj  
Poldervaart, Robyn  Posdijk, Marylou  
Priem, Jill van Rijnsoever, Anouk van 
Schaick, Yasemin  Schutter, Mandy  
Strubbe, Luca  Tofani, Varishtha  
Torenvliet, Denise  Veenboer, Bodine  
Verheul, Nik  Verhulsdonck, 
Kimberley  Vos, Sander de Vries, Bram 
van Walraven, Stan van Weelij, 
Jasmijn  Wiegmans, Mariëlle van der 
Wilt, Kiki  Zuijdeweg

Havo Mijdrecht
Nibar  Amin, Thijmen van Asselen, 
Luc van Asten, Laura  Bakker, Julie  
Bakker, Stan van Balgoijen, Enola  
Balk, Aïsha  Bank, Jikke van Beek, Indi  
Beer, Anne van den Beitel, Suus de 
Best, Sem  Bierman, Dirkje  Blom, 
June  Blom, Ralph  Boogaard, Ellen  
Bosma, Mariëlle  Breij, Billy  Breijaen, 
Melle  Brouwer, Renske  Busker-
molen, Floor  Butzelaar, Indy  Cats-
burg, Nadieh ten Dam, Luna van 
Dasler, Thirza van Dijk, Jesse  Dollee, 
Lisa  Duijvestijn, Maud  Eerdhuijzen, 
Marijn van Egmond, Thomas  Eikel-
boom, Nick  Fiege, Dean  Flaat, 
Robbie  Geerlof, Rony  Gerkes, 
Marieke  Gijsen, Cheyenne  Gmelich, 
Richard de Goeij, Lotte  Gorten-
mulder, Stella de Groot, Luna de 
Groot, Melissa  Guit, Robin  Gulpers, 
Nyls de Haan, Dominique de Haan, 
Danique de Hartog, Ella  Hazenkamp, 
Joanne  Heidstra, Jessica  Helmer, 
Benjamin Hodenpijl, Phae  Hogen-
doorn, Tara  Hoogerwerf, Sophie  
Huyzen, Emma  Jansen, Gabriëlle de 

Hoera voor alle geslaagden van het 
VeenLanden College!

MAVO 4

Atheneum

MAVO Mijdrecht

HAVO Mijdrecht

Jongh, Danique  Keijzer, Joëlle  Keller, 
Tara  Kentrop, Mare  Kijlstra, Jasper de 
Kloet, Tijs  Knecht, Isabel  Kok, 
Matthijs  Kok, Dion  Kraak, Levi van 
Kreuningen, Rowan  Kroon, Cooper  
Kropveld, Mélisse  Kuilman, Manuel  
Leeuwerik, Isis  Legger, Rachelle  

Mayenburg, Tamara  Meijer, Domi-
nique  Moeliker, Floris  Mollenhof, 
Niels van der Moolen, Kirellos  
Mosaad, Tom  Nethe, Jay  Overdijk, 
Danique  Pappot, First  Permsri, Nova  
Ploum, Rozemarijn  Pol, Sam  Posdijk, 
Lars  Post, Alyssa van Rijn, Madelon  
Rispens, Julie van der Schaft, Joël van 
Schaik, Wies van Scheppingen, Björn  
Scherphuis, Daniël  Schoonderwoerd, 
Resy  Schouten, Joy  Smit, Naomi  
Snoek, Thomas  Spaargaren, Max  
Spek, Dante  Spekman, Jamie  
Spraakman, Milan  Sprengers, 
Vincent van Staveren, Sharon van 
Stempvoort, Tom van Strien, Beer van 
Tilburg, Lisanne  Troost, Nienke  
Vergeer, Julia  Verlaan, Bas  Vis, 
Michelle van Vliet, Sanne  Vork, 
Lisanne de Vries, Quenty van der Wilt, 
Sica  Winther van Schijndel, Dakota  
Witteveen, Mo  Wouda, Noa  Yalçin
Atheneum Mijdrecht
Walla  Abdelgadir, Yannick  
Andriessen, Janita van Beek, Remon 
van Bemmel, Anne  Boogaard, Lisa  
Bracco Gartner, Anne  Bruggink, 
Celesthe  Bus, Sophie  Carmiggelt, 
Max  Dorlandt, Rickie  Duijvestijn, 
Jony van Galen, Ciaran  Green, Jelmer 
de Haan, Jesper de Haan, Jens  
Hartel, Jesse van der Helm, Jelmer  
Hendrix, Sem van der Hoorn, Bibi-

enne van Hulst, Melody van der Jagt, 
Janey  Jansen, Eline  Jelsma, Sifra  
Kroon, Laura  Kruse, Kalle  Ledegang, 
Luka  Leufkens, Adne  Limburg, 
Louise  Möllers, Wessel  Mouris, Lisa 
van Nobelen, Anouk  Oudman, Iris 
van Overbeeke, Anouk  Overdam, 
Marja  Parwizi, Chiem  Pels, Collin  
Peters, Amy  Quist, Julian  Rauch, 
Willemijn  Ravestijn, Nina  Röling, 
Joost de Rooi, Vince  Smit, Donna  
Straver, Elisa  Streefkerk, Fleur  Strijk, 
Damián  Suijten, Floris van Tilburg, 
Femke van Tol, Elin  Vergeer, Sanne  
Verwer, Noah  Viergever, Roos van 
der Wekken, Lucas  Wielink, Cato van 
Zijl

Mavo Vinkeveen
Jacques  Baars, Jurre van den Berg, 
Luca  Block, Joaquin  Boere, Yahyah  
Bouri, Milo  Drost, Teije  Goossens, 
Eva  Habekotté, Katizia  Hankers, 
Laura  Hasse, Daisy  Hijman, Vieri  
Hilster, Merlijn  Krabben, Danny  
Meijer, Ralph  Roth, Daniël  Silver, Jip  
Vernooij, Alicia  Versteeg, Demi de 
Vos, Desiré de Vries, Jort van der 
Woude, Kian  Zaal, Kelcey van Zon

* Van geslaagde leerlingen die hier niet 
zijn genoemd is geen toestemming 
voor vermelding gekregen.





Mijdrecht - Het einde van de basis-
schoolperiode, de laatste dagen in 
groep 8, herinneringen maken om 
nooit meer te vergeten. Het einde-
loze oefenen voor de musical, attri-
buten verzamelen en de juiste 
kleding vinden om met elkaar de 
show te stelen. Het hoort er allemaal 
bij en het maakt de laatste periode in 
groep 8 zo speciaal. De dagen voor 
het grootse afscheid is iedereen toch 
een beetje gespannen en lijkt de 
generale repetitie niet echt op wat 
het zou moeten zijn. Al merken de 
overige groepen van de school daar 
helemaal niets van!  Ze juichen en 
klappen voor de spelers en dat stelt 
ze een beetje gerust. Het lijkt een 
merkwaardige traditie te zijn dat 
generale repetities nog niet helemaal 
vlekkeloos zijn.
Op de avond zelf schitteren de 
spelers als nooit tevoren en nemen 
ze het eindapplaus opgelucht en blij 
in ontvangst. Na het slotlied van het 
team kijken ze met de ouders de film 
terug van het Glowrona kamp op 
school en wordt de theaterzaal een 
disco. Lekker samen dansen en 
hossen, verdiende pret en een 
geweldige afsluiting. Weer een groep 
8 verlaat OBS De Eendracht en start 
een nieuwe fase in de schoolloop-
baan. En hoe verlaten ze het pand? 
De kleuters vegen met hun kleine 
bezems alle leerlingen de school uit. 
Tot ziens groep 8, kom nog graag 
eens langs!
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Eindfeest en musical groep 8 
van OBS De Eendracht!





De Kwakel - Tadej Pogacar reed afge-
lopen zondag onaantastbaar Parijs 
binnen om zijn tweede Tourzege te 
vieren. In de Tour de Kwakel bleef de 
strijd tot de laatste week spannend. 
Het mondde uit in een tweestrijd 
tussen Chris Verhoef en Adrie Voorn, 
waarbij de gele leiderstrui enkele 
keren van schouder wisselde. 
Doordat zij met eenzelfde aantal 
punten aan de slotrit begonnen, 
werd het een zenuwslopende 
ontknoping, die beide heren flink 
wat extra grijze haren opleverde. 
Uiteindelijk was het Chris die Adrie 
met 1 punt verschil wist af te troeven. 
Chris reed een zeer constante Tour 
waarin hij vaak de juiste winnaar 
voorspelde. Mede daardoor wint 
Chris naast de gele ook de rode trui 
voor de meeste extra punten. Hij had 
maar liefst 4 extra punten meer dan 
nummer twee Berry Schalkwijk, die 
wel het klassement van de meeste 
minpunten won. Adrie mag zich 
troosten met de grijze Co Vlasman-
trui voor beste oudere.

Gele pet
Naast twee truien mag Chris ook een 
gele pet aan zijn garderobe 
toevoegen. Als kopman van ploeg 
Bauke leidde hij Michel van der 
Knaap, Arthur Franken, Berry 
Schalkwijk en Alfred van der Belt 
naar een soevereine overwinning in 
het ploegenklassement. Opvallend is 
dat ook de ploegen van de nummer 
twee en drie met Steven (kopman 
Eric Zethof ) en Mathieu (kopman 
John Plasmeijer) de naam van een 
wielrenner dragen. Het is te hopen 
dat Ranomi in Tokio niet het voor-
beeld volgt van ‘haar’ ploeg. Deze 
ploeg van kopman Ronald van Mast-
wijk kon het hoofd niet boven water 
houden en eindigt laatste.
In het laatste weekend waren er nog 
een aantal opvallende prestaties te 
vermelden. Zo wist Mario van Schie 
de top tien binnen te dringen door 
zondag 12 punten te scoren. Sven 
Vlasman scoorde maar liefst 15 
punten in de tijdrit van zaterdag en 
stelde daarmee de Pietje Verhoefprijs 
veilig. Hij behaalde de meeste 
punten in de twee tijdritten van dit 
jaar.

Topscores
Opvallend daarnaast was het hoge 
aantal punten in de brie�es waarmee 
het eindklassement moest worden 
voorspeld. Deze worden traditioneel 
ingeleverd voor de eerste rustdag in 
de Tour. Omdat er in Frankrijk toen al 
grote verschillen gemaakt waren in 
het algemeen klassement, rolden er 
enkele topscores uit. Zowel Paul 
Hogerwerf als Willem Holla scoorden 
16 punten, waarbij Paul de eindtijd 
van de winnaar beter voorspelde.
Als we kijken naar het eindklasse-
ment in de Tour de Kwakel vallen nog 
enkele prestaties op. In positieve zin 

vindt Mike van Wees zich dit jaar op 
exact dezelfde plaats terug als vorig 
jaar. Hij wordt opnieuw vijfde en 
opnieuw levert hem dit de witte trui 
voor beste jongere op. In negatieve 
zin konden Ria en Dré Verhoef het 
voorbeeld van hun neef Chris niet 
volgen en eindigden respectievelijk 
op de 93e en 95e (en laatste) plaats. 
Daarmee kunt u Dré ’s nachts het 
komende jaar niet alleen herkennen 
aan het rode puntje van zijn sigaret, 
maar ook aan het rode lichtpuntje 
van zijn lantaarn.

Kersverse moeder
Waar de directieleden van Tour de 
Kwakel vorige week de prijzen onder 
elkaar leken te gaan verdelen, viel 
dat op Chris na uiteindelijk tegen. 
Toch onderscheidde bestuurslid 
Marga Kouw zich nog door met haar 
50e plaats de Frank Vlasmanprijs op 
te eisen. Dat was voor Marga verre 
van genoeg voor de prijs van beste 
vrouw. Die eer viel te beurt aan kers-
verse moeder Cynthia Peek.
Daarmee is ook deze Tour de Kwakel 
tot een einde gekomen. Opnieuw 
moest de gezelligheid van ’t Tour-
home vervangen worden door de 
gezelligheid van de Tourhome app. 
Een Whatsapp-groep waar het overi-
gens wel erg stil werd toen de tele-
foon van Joost Hogerwerf het in de 
laatste dagen van de Tour begaf. 
Ondanks het gemis van het fysieke 
samenzijn, kunnen we terugkijken op 
een geslaagde en sportieve Tour. De 
prijswinnaars zullen op een later 
moment op gepaste wijze en afstand 
hun prijzen in ontvangst gaan 
nemen. 

Eindklassement algemeen
•	 Chris	Verhoef	 121
•	 Adrie	Voorn	 120
•	 Timo	Kas	 117
Rode trui
•	 Chris	Verhoef	 32
•	 Berry	Schalkwijk	 28
•	 Timo	Kas	 27
Ploegenklassement
•	 Bauke	 384
•	 Steven	 365
•	 Mathieu	 363
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Uithoorn - Op vrijdag 9 juli 2021 
heeft de KNVB de indelingen bekend 
gemaakt voor het voetbalseizoen  
2021-2022 in de A-Categorie.  
Legmeervogels zondag 1 is inge-
deeld in de 1ste klasse A. 

En zoals de verwachting was, zijn er 
in deze klasse geen wijzigingen 

aangebracht. Legmeervogels komt 
dezelfde tegenstanders tegen in het 
seizoen 2021-2022 als in het seizoen 
2020 – 2021. AFC’34. AGB, Assendelft, 
DSOV, FC Uitgeest, Fortuna Wormer-
veer, Hillegom, Hoofddorp, 
Kampong,Kolping Boys, LSVV, 
Legmeervogels, ROAC en SDZ. 
Bij de zaterdag 1 van Legmeervogels,  

KNVB maakt indelingen bekend

De Ronde Venen - Afgelopen 5 
weken hebben leden en gastleden 
van bridgevereniging De Ronde 
Venen met succes hun bridgekennis 
opgehaald. Na de zomervakantie 
pakken	zij	op	dinsdagavond	7	
september de draad weer op.  Ze 
spelen in de grote culturele zaal met 
maximaal 12 tafels in de Willisstee te  
Wilnis. Daar is het ruim en goed 
geventileerd zodat de (Corona) 
veiligheid optimaal is. 

Naast het spelen gaat het bij hen om 
de gezelligheid en de sociale 
contacten. Het is nog mogelijk om u 
als lid op te geven. Een keer uitpro-
beren kan ook. Voor mensen zonder 
bridgepartner zullen zij proberen een 
partner te vinden. 
Voor meer informatie kunt u bellen 
met 0615422255. Aanmelden kan via 
email Bridge.drv@mail.com.  Graag 
met telefoonnummer en wel of geen 
partner.

Zomerbridge succesvol afgesloten

Chris Verhoef wint Tour de Kwakel

Regio - Met stralend weer zijn weer 
de halve finales, finales en troostfi-
nales van de clubkampioenschappen 
gespeeld op de par-3-baan van Golf-
club Veldzijde in Wilnis. 
Bij de dames is Romi Wesseling uit 
Mijdrecht als kampioen uit de bus 
gekomen en bij de heren heeft Ben 
Schnieders uit Mijdrecht zijn titel 
geprolongeerd.
In bijna alle wedstrijden waren de 
deelnemers aan elkaar gewaagd. De 
damesfinale tussen Nel Lindeman en 
Romi	Wesseling	pakte	pas	op	de	18e	
en laatste hole in het voordeel van 
Romi uit. Romi onttroonde hiermee 
meervoudig clubkampioene Nel en 
mag zich clubkampioen par-3-baan 
Matchplay 2021 noemen. Sylvia 
Delfgou uit IJsselstein eindigde op de 
derde plaats.
De finale bij de heren was een herha-
ling van de halve finale van de club-
kampioenschappen van 2019; Ben 
Schnieders uit Mijdrecht versloeg 

wederom opponent Cor Meulenbelt 
uit Wilnis. Ben prolongeert hiermee 
zijn titel uit 2019. In 2020 hebben 
geen clubkampioenschappen plaats-
gevonden vanwege COVID-19.
De derde plaats was voor Carl Flesh 
uit Uithoorn.
Voor de prijsuitreiking was voorzitter 
Dick Westerveld aanwezig om de 
winnaars van harte te feliciteren. Na 
de prijsuitreiking konden alle deelne-
mers op het terras genieten van een 
drankje dat door het bestuur werd 
aangeboden.

Uitslag:
Heren:
1e  Ben Schnieders  
2e  Cor Meulenbelt  
3e  Carl Flesh  

Dames:
1e  Romi Wesseling
2e  Nel Lindeman
3e  Sylvia Delfgou

Golfclub Veldzijde 
clubkampioenschappen

Regio - Het laatste open toernooi 
was het Open Uithoorns Doubletten-
kampioenschap in 2019. Kort daar-
voor vond de 24e  editie van de Vrij-
dagavondcyclus. Door de corona 
werd er in 2020 geen open toernooi 
gespeeld.
Nu kon het weer en stond op 16 juli 
de eerste speelavond van de Vrijdag-
avondcyclus op het programma. 
Dertig doubletten hadden zich 
aangemeld waaronder de winnaars 
van 2019. 
Op elke speelavond worden drie 
rondes gespeeld volgens het Zwit-
sers systeem. Dat wil zeggen dat voor 
de eerste ronde geloot wordt wie 
tegen wie speelt en daarna is het 

winnaars tegen winnaars en verlie-
zers tegen verliezers. Na de drie 
speelronden wordt de eindrang-
schikking opgesteld op basis van het 
aantal gewonnen partijen en het 
gescoorde puntensaldo. Het zag er 
even slecht uit of het toernooi wel 
door kon gaan, want de eikenproces-
sierups was gesignaleerd in een van 
de eiken. Door kordaat optreden van 
de Gemeente werd het nest snel 
opgeruimd en bleken de overige 
eiken rupsvrij.

60 spelers
Met de vaste wedstrijdleider Jan en 
scheidsrechter Lenie gingen de 60 
spelers van start met de restrictie dat 

Eindelijk weer een petanquetoernooi
we om middernacht helemaal klaar 
moesten zijn, vanwege de corona-
regel dat de kantine en het terras 
dan gesloten moet zijn. Het zou er 
toe kunnen leiden dat partijen in de 
derde ronde voortijdig afgebroken 
moesten worden. Dat overkwam een 
partij, die eindigde in een 12-10 voor 
een equipe uit Bodegraven.
Zeventien leden van Boule Union 
Thamen namen deel aan dit toernooi 
met wisselend succes. De Marja de 
Ru/Harry vd Dungen hadden een 
goede avond met driemaal winst, 
waarvan een tegen de winnaars van 
2019. De overige equipes van BUT 
verloren een of meer partijen.

1 Bart Scholten/
Henk de Kwaadsteniet
PUK 3 - 32 
2 Rembrandt en Bianca Bolweg
Bouledozers	 3	-	18	
3 Marja de Ru/Harry v/d Dungen
BUT 3 - 16 
4 Leo Tijssen/Peter Dijkman
LBF 2 - 15 
5 Frea en Guus Vonk
Gooiers 2 - 15 
6 Hans v/d Wouden/Chris v/d Ven
PUK/Badhoevedorp 2 - 14 

De tweede speelavond is op vrijdag 
23 juli, aanvang 19.30 uur aan de 
Vuurlijn in De Kwakel.

ingedeeld in de 4e klasse D ,  toch 
een kleine wijziging.  Hertha  is elders 
ingedeeld. 
Nieuwkomers  in de 4e klasse D zijn 
Parkstad en  Sloterdijk.  
De 4e klasse D ziet er nu als volgt uit; 
Atletico Club Amsterdam, Germaan/
De Eland, HBC, Legmeervogels, 
Nieuw Sloten, Overbos, Parkstad, 
RKAVIC, Sloterdijk, Sporting Martinus, 
UNO, VEW en Vogelenzang.








