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WELKOM

Welkom in ‘Mijdrecht Dorp’
Mijdrecht - Shopping Mijdrecht, 
het bestuur van de winkeliersver-
eniging, gaat wat zaken verande-
ren. Te beginnen met de naam 
van ons mooie dorp in Mijdrecht. 
Shopping Mijdrecht heet voort-
aan Mijdrecht Dorp. “Het is zaak 
dat we de winkels in het dorp be-
ter op de kaart gaan zetten”, geeft  
voorzitter van de winkeliersver-
eniging, Danielle van Scheppin-
gen aan. “Daarom hebben we Re-

clamebureau Switch gevraagd 
naar een nieuwe en eigentijdse 
uitstraling die past bij ons gezel-
lige dorp”. 
Mijdrecht Dorp merkt steeds va-
ker dat er een strijd is met de be-
kende internetwinkels en bijvoor-
beeld een winkelcentrum in Am-
stelveen. “Ten onrechte”, vervolgt 
Van Scheppingen. “In Mijdrecht 
kan het winkelend publiek reke-
nen op persoonlijke aandacht. En 

meer hulp als dat nodig is. In ons 
dorp kom je bekenden tegen en 
is er genoeg te vinden en te be-
leven.”. Bij die persoonlijke aan-
pak en het dorpse karakter, past 
een dito naam vond het reclame-
bureau. En dus bedachten ze een 
naam die daarbij past. ‘Mijdrecht 
Dorp’ dekt de lading en past per-
fect bij het gezellige dorpscen-
trum. Naast de naam is er ook ge-
werkt aan een nieuw logo en de 
website is ook vernieuwd. De si-
te wordt vooral bekeken op de 
telefoon en dus is ie daarvoor 
geoptimaliseerd. Je kan nu nog 
beter en makkelijker het laatste 
nieuws over de winkels en even-
tuele activiteiten opzoeken. Ver-
der wordt de nieuwe naam geïn-
troduceerd met een leuke spaar-
actie waarmee leuke prijzen te 

College De Ronde Venen 
stelt Strategisch
OV-plan vast
De Ronde Venen - Het college 
van burgemeester en wethou-
ders heeft 14 juli het Strategisch 
OV-plan vastgesteld. Het Strate-
gisch OV-plan bevat de uitgangs-
punten waaraan het toekomstig 
openbaar vervoer in de gemeen-
te vanaf 2023 moet voldoen. De 
gemeenteraad wordt 1 oktober 
gevraagd met het Strategisch 
OV-plan in te stemmen.  Doel van 
het Strategisch OV-plan is de ge-
meente goed, snel en makkelijk 
bereikbaar te houden. Daarvoor 

Bijgaande foto is in maart gemaakt (voor de coronatijd) tijdens een bus-
tocht met raadsleden door de gemeente. 
v.l.n.r.: Annemieke Groen-Guldenmond (Lijst 8 Kernen), Michel van Dijk-
man (VVD), Simone Borgstede (CDA), Bertien Tweehuijsen (PvdA/Groen-
Links), wethouder Alberta Schuurs, Pieter Kroon (PvdA/GroenLinks) en 
Wim Stam (ChristenUnie/SGP).

zijn snelle buslijnen nodig naar 
omliggende plaatsen en onder-
steunende busdiensten in de ge-
meente. Beide soorten lijnen zijn 
onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden: het is geen keuze tus-
sen de een of de ander.De snel-
le lijnen (de huidige lijnen 126 en 
130) lopen via de Industrieweg, 
Mijdrechtse Dwarsweg, N212 en 
N201. Er komt een beperkt aan-
tal haltes langs deze routes. Door 
deze buslijnen vaak te laten rij-
den is er een snelle verbinding 

met Breukelen, Amsterdam Bijl-
mer/Arena en Uithoorn. Van-
uit die laatste bestemming rijdt 
vanaf 2024 de Amsteltram recht-
streeks naar Amsterdam-Zuid. 
Voor busreizen in de gemeente 
komt er een fl exibel systeem. Op 
dit moment is er al zo’n systeem 
in de vorm van SyntusFlex. Reizi-
gers kunnen een rit van en naar 
een groot aantal haltes in de ge-
meente via de app en telefoon re-
serveren. Dit systeem is nu nog 
alleen in Mijdrecht, Waverveen 
en Wilnis actief, maar wordt uit-
gebreid naar Vinkeveen. De bus-
lijnen naar Hilversum (lijn 121) en 
Woerden (lijn 123) blijven wat het 
college betreft zoals ze nu zijn.

Wensen
De gemeente beslist niet waar 
welke bussen rijden. Dat doet de 
provincie Utrecht. Wethouder Al-
berta Schuurs: “Het Strategisch 
OV-plan is het resultaat van een 
uniek proces. We hebben hier-
voor het inwonerpanel geraad-
pleegd en in een aantal sessies 
met de gemeenteraad besproken 
wat we belangrijk vinden en wat 
we willen realiseren. Zo is het in 
een vroeg stadium duidelijk wat 
De Ronde Venen wil bij de aanbe-
steding van de nieuwe buscon-
cessie. We hebben niet afgewacht 
op wat ons gaat overkomen.” 
Na vaststelling van de uitgangs-
punten door de gemeenteraad, 
maakt de gemeente deze ken-
baar bij de provincie. De volledig 
vernieuwde dienstregeling kent 
een lange voorbereidingstijd en 
gaat in per december 2023. 

Fikse fi les
Regio - Het afgelopen weekend 
zijn er werkzaamheden aan de 
N201 en het Amstel Aquaduct. 
Geweest.  Dit zorgde voor fl in-
ke fi les in Uithoorn door omrij-
dend verkeer.  Vooral Op de Ko-
ningin Maximalaan in Uithoorn 

stond het nu en dan muurvast. 
Om in Mijdrecht te komen had 
je echt geduld nodig. Ook op de 
Thamerlaan richting de Koningin 
Maximalaan stonden fi kse fi les. 

Foto: VTF

Gemeente Uithoorn grijpt in!
Uithoorn - U kent ze vast wel; 
de grote tamme loopeenden bij 
de sloot rond de Admiraal van 
Ghentlaan en de Johan de Witt-
laan in Uithoorn. De eenden zijn 
herkenbaar aan de rode wratten 
op hun kop. 
Ze worden Muskuseenden of ook 
wel Kaapse eenden genoemd. De 
laatste tijd ontvangen zowel de 
gemeente als de dierenambulan-
ce steeds meer meldingen over 
deze eenden. 
Het spreekwoord zegt het al, een 
vreemd exemplaar in de groep. 
Dit geldt ook voor deze Muskus-
eenden. Muskuseenden zijn een 
uitheemse diersoort. Dat bete-
kent dat ze in Nederland niet 
thuishoren in de vrije natuur. De 
eenden hebben hierdoor vrijwel 
geen natuurlijke vijanden. De po-
pulatie groeit hierdoor enorm en 
ze hebben ook meerdere nesten 
per jaar. 

winnen zijn. “Stickers plakken is 
prijzen pakken!”, voegt mede-be-
stuurslid Viviënne Prins toe. “De 
actie is vast wel bekend van de 
decembermaand, waar iedereen 
altijd massaal aan mee doet. Zes 
weken lang maak je elke week 
kans op 1 van de 12 Mijdrecht 
Dorp fi etsen. Of win een van de 
vele cadeaubonnen die beschik-
baar zijn gesteld door de loka-
le winkeliers. Genoeg redenen 
om ook in de zomervakantie het 
gezellige centrum te bezoeken 
van ‘Mijdrecht Dorp’!” Meer we-
ten over Mijdrecht Dorp en de 
spaar en Win actie? Zie ook de ad-
vertentie pagina in deze krant, 
check  de nieuwe website www.
mijdrechtdorp.nl of volg hen op 
Facebook of Instagram.

Omdat alle eenden allemaal fa-
milie van elkaar zijn, ontstaat er 
helaas veel inteelt. Hierdoor wor-
den de dieren steeds zwakker en 
gevoeliger voor ziekten. Dit laat-
ste heeft de gemeente vooral ge-
merkt tijdens de laatste warme 
zomers. Door botulisme worden 
de dieren ziek en wordt er zowel 
door de gemeente als de dieren-
ambulance jaarlijks veel zieke en 
dode eenden opgevangen of ver-
wijderd. Daarnaast poepen de 
eenden enorm veel en overal; bij 
de sloot, op de stoep, op straat en 
zelfs ín de tuinen. 
Hoe ze op deze plek in Uithoorn 
terecht zijn is onbekend.  Wel is 
bekend dat de bewoners in de 
omgeving er last van hebben. 

Vang-actie en opvang
Het aantal meldingen vanuit de 
omgeving is de laatste twee jaar 
toegenomen, bij bewoners uit de 

omgeving, de dierenambulance 
en de omgevingsdienst. Kortom, 
tijd om in te grijpen en ervoor te 
zorgen dat de eenden een gezon-
de en leefbare woonplek krijgen. 
Op dinsdag 30 juni heeft er een 
grote vang actie plaatsgevonden 
door de dierenambulance en zijn 
alle eenden naar een vogelop-
vang in Drenthe gebracht. De ge-
meente hoopt dat er nu weer in-
heemse dieren en eenden terug-
komen. Verder zijn er nog een 
aantal locaties waar de Muskus-

eenden zitten; de Thamerlaan, 
Thorbeckenlaan en In het Rond. 
Het betreft hier enkele eenden 
en deze mogen voorlopig blijven. 
Ze worden scherp in de gaten ge-
houden en mocht deze populatie 
groeien zal de gemeente samen 
met de dierenambulance in ac-
tie komen. 
Ziet u een zieke eend? 
Geef dit door aan de dierenam-
bulance 06-53315557. Dode een-
den kunt u melden via www.uit-
hoorn.nl/melding.



Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
18 juli gaf Zangschool Greetje de 
Haan een één uur durend con-
certje voor en door zangleerlin-
gen van de Zangschool en hun 
ouders. Ook de bewoners van het 
Ho�e waren uitgenodigd en za-
ten op hun terrasjes en hun bal-
konnetjes te genieten. Er zon-
gen een aantal leerlingen die on-
line door waren gegaan met les-
sen en daardoor voorbereid op 
dit kleinschalige eerste concert-
je na de Corona periode. De laat-
ste weken hadden ze wel weer les 
in het Huiskamertheater, waarin 
een Air Cleaner de lucht bacterie-
vrij houdt! 

De leerlingen zongen de ster-
ren van de hemel ondanks wind 
en een paar spatten regen, ze lie-
ten zich letterlijk niet uit het veld 
slaan en zongen met verve met 
begeleiding van de piano of met 
een orkestband: Greetje leidde 
het programma in met “De Am-
sterdamse grachten” om de sfeer 
er een beetje in te brengen bij 
het publiek aan de rand van de 
vijver die leidt naar de Mijdrecht-
se Kerkvaart. Ze heette iedereen 
welkom, en ook weer zoals ge-
bruikelijk een gast op het Open 
Podium. Dit keer was het Annet-
te Boutkam. 

Het programma ging als volgt:
Annemarie Stolwijk zong met 
haar zwoele stem “Feelin’ the sa-
me way” van Norah Jones, Don-
na Veenhof heel helder en gevoe-
lig “People” van Birdy, Eliahna Fa-
louh met haar 8 jaar en muzika-
le en krachtige stem“Mama” (in 
het Spaans) van Beniamino Gigli, 
Marion De Klijne het hoogstaan-
de jodellied Lonely Goathered uit 
the Sound of Music (een Act met 
zang van alle leerlingen in het re-
frein), Sofia Sampiemon met haar 
warme gewatteerde stem “Some-
one you loved” van Lewis Capal-
di, Eliahna later nog als een klei-
ne èchte Beyoncé met haar lage 

wollige geluid en pittige uithalen 
“I’d rather be blind” en Annema-
rie sloot heel geroutineerd af ter-
wijl iedereen rondom haar heen 
danste met de Medley van The 
Andrew Sisters. Zodra ze weer 
kunnen, gaan ze weer binnen zin-
gen in de kerken en gebouwen 
in De Ronde Venen, hopelijk kan 
dat in de komende Herfst en Win-
terperiode weer. Eerst nog zoveel 
mogelijk buiten, als het  mag van 
“Integrale veiligheid”(Gemeente/
Politie) en “Groen West” (Woning-
bouwvereniging) in het prach-
tige ho�e tegenover de Zang-
school Greetje de Haan, in het Dr. 
Schaepman Plantsoen.
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DOKTERSDIENSTEN
De Ronde Venen: Alle diensten 
van de huisartsen worden gedaan 
vanuit Huisartsenpost Leidse Rijn, 
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het 
weekend en voor werkdagen van 
17.00-08.00 uur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

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

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

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachto�erhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie 0900-8844.
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Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
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1431 GJ Aalsmeer
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Uw brief van max. 300 woorden, 
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Let op
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tent, dat door ons in deze krant ge-
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of tekstmateriaal niet beschikbaar 
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Privacy
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De Waanzinnige Boomhut Doe Expo 
in het Waterliniemuseum
Regio - Op 21 juli 2020 opent in 
het Waterliniemuseum op Fort bij 
Vechten de Waanzinnige Boom-
hut Doe Expo. Van de Expositie is 
een intieme, kleine reis-editie ge-
maakt. De kinderboekenserie ‘De 
Waanzinnige Boomhut’ is enorm 
populair. Andy Griffiths is de au-
teur en Terry Denton de illustra-
tor. Hun werk is meermaals be-
kroond. Inmiddels is het negen-
de boek uit en de boomhut telt al 
117 verdiepingen! Andy en Terry 
beleven en creëren de meest fan-

tasievolle avonturen. Er zijn
reuzenhaaien, een bananenver-
groter, een tijdmachine, een reu-
zenspinnenweb en de groenten 
maken mensensoep. Andy en Ter-
ry beleven de dolste avonturen 
en proberen ook nog hun boeken 
op tijd klaar te krijgen!
In het Waterliniemuseum heb-
ben kunstenaars de wonderlijke 
wereld van Andy, Terry en Jill ver-
beeld in objecten en doe- en be-
leef-opdrachten. Vanwege Coro-
na is er een kleinere, meer intie-

me, aangepaste versie! Deze gek-
ke expositie is te zien in de bom-
vrije kazerne op fort bij Vechten, 
één van de grootste forten van 
Nederland in de Nieuwe Holland-
se Waterlinie. Op het grote terrein 
van Fort bij Vechten kunnen kin-
deren hun energie kwijt op di-
verse buitenspeelobjecten. De 
doe expo daagt kinderen uit om 
te spelen, samen te werken en 
in de wereld van boeken te stap-
pen, maar ook in die van hun ei-
gen waanzinnige verhaal. Dus 
waar wacht je nog op? Kom naar 
het Waterliniemuseum.

Openingstijden en 
praktische informatie
De Waanzinnige Boomhut Doe 
Expo is van dinsdag t/m zondag 
van 10.00 tot 17.uur geopend. Bij 
het kopen van een entreekaartje 
voor het museum ontvangt ieder 
kind een begeleidend boekje. 
21 juli – 27 september 2020. 

Entree:
5 t/m 12 jaar:  6,00
Volwassenen:  9,50
t/m 4 jaar:  gratis
Museumkaart:  gratis
Parkeren  4,00

Het Waterliniemuseum bevindt 
zich op Fort bij Vechten, Achter-
dijk 12 te Bunnik, 030 – 65 65 285.
Kijk voor actuele informatie op: 
www.waterliniemuseum.nl

Dullstroom wint corona 
vrije regatta 2020
Regio - Gelukkig, het mocht weer 
afgelopen zondag, Regattaatje 
varen op de Vinkeveense plas-
sen ondanks het Corona virus, Re-
gatta XI hoefde niet van de Ron-
de Venen sportkalender af te 
worden gehaald. Daarvoor waren 
er diverse voorzorgsmaatrege-
len genomen, dit jaar werd er bij-
voorbeeld niet met 3 maar met 2 
man per boot gevaren om zo 1,5 
meter afstand tussen de beman-
ningsleden te kunnen garande-
ren. Ook waren alle deelnemers 
2 weken geleden in quarantai-
ne gegaan en werden er vooraf-
gaand en tijdens de Regatta tem-
peratuurchecks uitgevoerd door 
de aanwezige medici.
Zo kon een Coronavrije Regatta 
worden gegarandeerd en was het 
voor de organisatie dan ook geen 
enkel probleem om een startver-
gunning van de gemeente te krij-

gen. Alle ogen waren dit keer ge-
richt op Albert, zou het hem ein-
delijk eens lukken om als eerste 
over de finish te komen? De tot 
dit jaar onoverwinnelijke Jeroen 
vormde samen met Albert team 
Yellow, dit leek op voorhand een 
winnende combinatie.

Helaas
Maar helaas bleek team Yel-
low vooral team Slow, vanaf het 
startschot waren ze niet vooruit 
te branden, er was geen chemie 
tussen Albert en Jeroen, hun ge-
le boot heeft tijdens de Regatta 
constant achter de feiten aan ge-
dobberd, als 2 boeren met enor-
me kiespijn probeerden ze er nog 
wat leuks van te maken maar he-
laas, zat er niet in vandaag. De 
strijd ging dit jaar tussen team 
Red (Anne Akke) met schippers 
Arthur en Frank, en team Blue 

(Dullstroom) met schippers Thijs 
en Jaap.
Nou ja, van een echte strijd was 
dit jaar eigenlijk geen sprake, 
team Blue bleek dit jaar onge-
naakbaar, met een enorme over-
macht sleepten Thijs en Jaap de 
overwinning binnen. Vanaf de 
start namen ze de leiding en hun 
voorsprong op team Red nam tij-
dens de race alleen maar toe. Zo 
won de Dullstroom voor het 2e 
opeenvolgende jaar de Pirates 
Cup Trophy, wat een prestatie van 
formaat!
Op naar de volgende Regatta, zal 
Albert eindelijk toe gaan slaan tij-
dens Regatta 2021 en zich een 
jaar lang Prins Albert mogen noe-
men? 

Op de foto van links naar rechts, 
Jeroen en Albert, Arthur en Frank, 
en winnaars Thijs en Jaap.

Tuinconcert in 
Dr.Schaepman Plantsoen
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Marijke neemt na
50 jaar afscheid
De Ronde Venen- Op donderdag 
16 juli nam Marijke afscheid van 
Veenland gymnastiek. Zij begon 
zelf als klein meisje van 6 jaar met 
turnen bij Veenland. Nadat ze zelf 
stopte met turnen is ze gaan hel-
pen bij de lessen. Er kwamen drie 
dochters en ook die gingen tur-
nen en Marijke bleef helpen met 
de lessen en ging zelf de kleu-
ters lesgeven. Nadat de dochters 
stopten had Marijke er nog niet 
genoeg van en bleef bij de selec-
tie helpen en werd ook jurylid. 
Maar nu na bijna 50 jaar is er 

echt tijd gekomen voor wat an-
ders. Inmiddels oma van 2 prach-
tige kleinkinderen gaat ze ge-
nieten van het oppassen op de 
kleinkinderen en van haar hob-
by’s fotografi e, tuinieren, fi etsen. 
Van alle trainsters, bestuursleden 
en sponsor Schaaphuizen V.O.F 
kreeg ze een prachtig tuinbeeld 
en boek vol met herinneringen, 
foto’s en berichtjes van de selec-
tie turnsters. Het Veenland omni 
bestuur had nog een verrassing 
voor haar . Marijke werd lid van 
verdienste van Veenland.

Wafels voor Wilnis
Wilnis - De afgelopen maan-
den waren voor niemand makke-
lijk. Door de coronamaatregelen 
konden veel  evenementen niet 
doorgaan. Dat geldt ook voor 
de bekende Wilnisse Rommel-
markt, die jaarlijks in mei plaats-
vindt. Toch wil het kerkbestuur 
graag iets positiefs bijdragen aan 
het dorp. Daarom organiseren zij 
op zaterdag 25 juli a.s. een wafel-
actie. Elk adres in Wilnis (zonder 
sticker) heeft inmiddels een fl yer 
in de brievenbus. Met deze fl yer 
kunt u a.s. zaterdag voor  elk ge-
zinslid (gratis) een wafel komen 
ophalen. Schrijf op de fl yer hoe-
veel mensen bij uw huishouden 
horen en lever deze in bij het op-

halen van de wafels. Als u de fl y-
er niet (meer) heeft , kunt u als-
nog komen ! Er liggen fl yers bij de 
afhaalplaats en u kunt een exem-
plaar downloaden via hervormd-
wilnis.nl. De wafels worden gratis 
aangeboden. Wilt u toch iets ge-
ven, dan graag een gift voor de 
Voedselbank De Ronde Venen. Er 
staat een bus bij het afhaalpunt. 
U kunt contant of via een tikkie 
doneren. Afhalen kan op zater-
dag 25 juli van 10.00 – 13.00 uur 
op het plein van de Hervormde 
Kerk in Wilnis (bij de stoplichten 
in het dorp). Om onveilige situa-
ties te voorkomen, is het fi jn, als u 
op de fi ets kunt komen en de aan-
wijzingen ter plaatse opvolgt.

LEZERSPOST

Hierbij een reactie van de onder-
nemers op de ingezonden brief 
van vorige week over de situatie 
rond de afvalcontainers op het 
parkeerterrein van Bozenhoven. 
Wij begrijpen de ingezonden 
brief helemaal, want het is ons-
zelf ook een doorn in het oog. 
Het is absoluut geen afval wat 
van de ondernemers is. Het is 
gewoon huisvuilafval en grofvuil 
wat daar gedumpt wordt. Onze 
containers zijn zeker niet te klein 
en zelfs als er ruimte over is voor-
afgaande aan de lediging probe-
ren wij zelf dat gedumpte vuil 
op te ruimen door het in onze ei-
gen containers te gooien. Wij be-
grijpen dat het vervelend is voor 
de omwonenden maar dat is het 
ook voor ons, wij moeten soms 
over de zakken en de troep heen 
klimmen om bij onze containers 
te komen. 
Naar onze indruk wordt vaak het 
afval s avonds laat of s nachts ge-
dumpt. Het is zeker niet alleen 
klein afval, zoals nu bijvoorbeeld  
ligt er een kapotte kinderbug-
gy en we vinden ook regelmatig 
oude computers en beeldscher-

men, kapotte stoelen, stukge-
slagen kasten  en heel veel fast-
foodverpakkingen, dus waar-
schijnlijk wordt er op het par-
keerterrein veel in de auto ge-
geten en vervolgens gewoon uit 
het raam gegooid. Wij denken 
dat een hek eromheen weinig 
oplost omdat het vuil dan over 
het hek gaat worden gegooid of  
tegen het hek op de grond ge-
dumpt wordt. 

Namens de ondernemers

Reactie op afval bij 
containers

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

Afvaldumping (2)
Hierbij sturen wij u een mail die 
heden is gestuurd naar de Ge-
meente, als reactie op het artikel 
betreff ende afval d.d. 15 juli
Wat ons betreft mag dit ge-
plaatst worden in de krant. 
 
Geacht College,
Gisteren werden wij onaange-
naam verrast door een artikel 
in de Nieuwe Meerbode inza-
ke het dumpen van afval op het 
parkeerterrein aan de Bozenho-
ven. Dit artikel werd ingezonden 
door de omliggende bewoners.
Het dumpen van afval  is ons als 
familie Boekschoten een doorn 
in het oog, en wij hebben daar-
over ook wekelijks contact met 
de gemeente om dit te verwij-
deren. Dit gebeurt niet alleen op 
het parkeerterrein voor de He-
ma, maar ook achter de Hema.
Op het moment dat ergens con-
tainers staan, ontstaat afvaltoe-
risme. De daar geplaatste con-
tainers van de winkeliers van de 
Passage zijn groot genoeg, en 
zij hebben daar vaak zelfs plaats 
over, zodat door hen deze bij 
plaatsing in hun eigen contai-
ners wordt gedaan.  Op  het mo-
ment dat wij een hek of iets der-
gelijks zouden plaatsen wordt 
het daar overheen gegooid.
Het vervelende is dat wij en onze 
winkeliers nu in de krant zwart 
gemaakt worden, alsof wij ver-
antwoordelijk zijn voor dit afval.
Dit accepteren wij niet, en zul-

len dit ook aan de krant gaan 
melden. De verantwoording 
ligt voor 100 % bij de gemeente 
Mijdrecht, en de gemeente heeft 
een heel fout besluit genomen. 
De bewoners kan ik begrijpen, 
de winkeliers en ook wij heb-
ben hetzelfde standpunt, echter 
men moet niet de schuld geven 
aan de winkeliers of ons als eige-
naar van het terrein, dit accepte-
ren wij niet.
 
Vuilnisbelt
Wij als familie Boekschoten kun-
nen niet het afvalprobleem van 
de gemeente Mijdrecht oplos-
sen, daarvoor is zij zelfverant-
woordelijk. Als dit inderdaad zo 
doorgaat, wordt: MIJDRECHT 
EEN VUILNISBELT. 
Laat de gemeente eens een 
voorbeeld nemen aan andere 
plaatsen waar men ondergrond-
se afvalcontainers heeft voor 
openbaar afval, (zie bijgaande 
foto) De Gemeente wil straks wel 
een paar ton investeren in reno-
vatie of verplaatsing van het ge-
meentehuis, maar laat ze eerst 
zorgen voor voldoende afvalde-
pots. Zeker in een tijd van hygi-
ene, virussen en bacteriën. Als 
dit zo door gaat, dan zal wellicht 
Mijdrecht de eerste gemeente 
zijn waar “DE PEST” weer terug-
komt door afval, ongedierte etc. 
Is dit wat de Gemeente wil?

Fam. Boekschoten

Toch een feestelijke diploma-
uitreiking Sta Sterk training

De Ronde Venen - In maart start-
te kinderen uit de groepen 2 en 3 
van basisscholen uit de gemeente 
De Ronde Venen met de Sta Sterk 
training op de St. Jozefschool in 
Vinkeveen, die ruimte beschik-
baar stelde. Na twee lessen werd 
de training al onderbroken door 
de lockdown. Wat was het fi jn om 
in juni de training weer op te mo-
gen pakken met de kinderen om 
deze toch voor de zomervakantie 
te kunnen afronden.  De kinderen 
zijn samen met de trainers van 
stichting samen sterk voor kinde-
ren aan de slag gegaan met het 
vergroten van zelfvertrouwen, 

Verkeerswijzigingen 
Vinkeveen

Dinsdag 14 juli zijn er drie in-
spraak/informatiebijeenkom-
sten geweest, in Vinkeveen, de 
Boei, voor om- en aanwonende 
die “getroff en worden”  door de 
plannen van de gemeente DRV.  
Er wordt gezocht naar vermin-
dering van de verkeersdrukte 
bij Herenweg/Kerklaan.  Wij we-
ten niet of u zelf aanwezig bent 
geweest maar wij en buren van 
Dodaarslaan en Meerkoetlaan 
waren aanwezig. Ook mensen 
vanuit het dorp/centrum waren 
aanwezig. Het is goed ook aan u 
te melden dat de getroff en bur-
gers van Vinkeveen van zowel 
het dorp als Westerheul en Zui-
derwaard breed voorstander zijn 
van het allereerst uitwerken en 
uitproberen van verbeteringen 
in de bestaande infrastructuur. 
Het is werkelijk niet te bevatten 
dat er zoveel extra wegen/weg-
dek nodig is voor een dorp als 
Vinkeveen. Ook zijn we bang dat 
de geluid- en fi jnstofoverlast die 
we nu al hebben van de N201 bij 
een extra weg nog verder gaat 
toenemen. Het is nu al vaak ver 
over de grenzen van toelaat-
baarheid en leefbaarheid wat 
ons betreft. 

Afslag
In plaats van dure aansluitingen 
en slopen van woningen in het 
dorp of een derde aan/afrit en 
een Westelijke Randweg op een 
lengte van 900m van de N201 en 
dwars door de natuur van Maric-

kenland willen wij als bewoners 
dat verkeer uit Mijdrecht, Wil-
nis en Woerden voor de “nieuw-
bouw” geleid worden via de 
Mijdrechtse Dwarsweg. Er staat 
nu geen enkele verkeersverwij-
zing naar Vinkeveen op de ro-
tonde op de Ir. Enschedeweg 
naar de nieuwbouw en ook op 
de N201 staat geen verwijzing 
Vinkeveen (nieuwbouw) naar 
rechts als je uit Mijdrecht/Uit-
hoorn komt. Alles gaat naar de 
afslag dorp/viaduct. 
Het voorstel werd gedaan om 
eerst de bewegwijzeringen aan 
te passen en op verschillende 
manieren het doorgaande ver-
keer in het dorp te ontmoedi-
gen. Dat wordt in veel meer klei-
ne dorpen zo gedaan. Maak de 
afslag bij het huidige viaduct 
een afslag voor Vinkeveen DORP 
met 30km-aanduiding en geef 
op een bord aan dat Vinkeveen 
(nieuwbouw) rechtdoor is. Laat 
dat verkeer over de N201 ver-
der rijden via de Ir. Enschede-
weg naar de nieuwbouw. Veel 
effi  ciënter. Kijk wat dat voor ge-
volgen heeft. Het voorstel werd 
gedaan om van Herenweg /
Kerklaan deels een 30km-zone 
te maken (incl. strakke handha-
ving). Maak het wegdek rood 
etc.etc. 
Kortom regel op basis van de 
huidige wegenstructuur iets in 
plaats van nog meer groen en 
of huizen op te off eren voor au-
toverkeer en geluid- en fi jnstof-

overlast nog verder te vergro-
ten. Uit alle drie de bijeenkom-
sten kreeg de gemeente dit uit-
drukkelijke verzoek mee vanuit 
de bewoners. 
Doe iets aan het rijgedrag van 
ons als inwoners en ons be-
zoek van Vinkeveen. Komt echt 

wel voor elkaar als de gemeente 
met voorlichting en maatrege-
len stuurt. Daar denken wij ook 
nog eens graag in mee. 

Getroff en bewoners van de 
Dodaarslaan en omgeving

goed omgaan met andere kinde-
ren en opkomen voor jezelf. 
De training kon niet zoals ge-
bruikelijk feestelijk worden afge-
sloten in het bijzijn van ouders, 
broers en zusjes, opa’s en oma’s. 
Het werd toch een feestje voor 
de kinderen zelf. Sterk & Dapper, 
de toneeltypetjes, die tijdens de 
lessen ondersteunde bij het le-
ren kwamen nog één keer langs 
en ontdekte samen met de kin-
deren oplossingen voor lastige si-
tuaties als je samen met anderen 
speelt en het niet eens bent over 
de spelregels, allebei iets anders 
wilt doen of als je niet mee mag 
spelen. 
Nog één keer speelde de kinde-
ren hun favoriete spel Sta Sterk 
Staartentik en toen was het tijd 
voor het offi  ciële gedeelte. De 
kinderen werden een voor een 
toegesproken en mochten het di-
ploma in ontvangst nemen. 

Kerkbezichtiging 2020
Vinkeveen - Ook dit jaar is er 
weer de mogelijkheid het zeer 
fraaie rijksmonument de H. Hart 
van Jezus kerk in Vinkeveen te be-
zoeken in de maanden juli en au-
gustus op de woensdag- en zater-
dagmiddag van 13.00 tot 16.00 
uur. Met enkele aanpassingen 
i.v.m. de corona problemen zijn 
ze in staat u op een veilige ma-
nier te laten genieten van onze 
kerk. Omdat rondleidingen met 
een groep wat ingewikkelder zijn 
i.v.m. de 1,5 m afstand is er extra 
informatie op papier beschikbaar 
zodat u goed geïnformeerd het 
interieur kunt bekijken. Eventue-
le vragen zullen de aanwezige le-

den van de werkgroep  uiteraard 
graag beantwoorden.
Helaas is het nu niet mogelijk de 
toren te bezoeken omdat daar 
de 1,5 m zeer moeilijk tot niet te 
handhaven is.  Open Monumen-
tendag zaterdag 12 september 
zijn zij ook geopend voor bezoek 
vanaf 10.00 tot 17.00 uur. Afhan-
kelijk van de dan geldende regel-
geving is torenbezoek misschien 
mogelijk. Gedurende de gehele 
dag zal het monumentale Wan-
der Beekes orgel  bespeeld wor-
den en verzorgd er een ensemble 
van de accordeonvereniging Con 
Amore om 11.30 uur en 13.30 uur 
een miniconcert.





U kent ze vast wel; de grote tam-
me loopeenden bij de sloot rond 
de Admiraal van Ghentlaan en de 
Johan de Wittlaan in Uithoorn. De 
eenden zijn herkenbaar aan de 
rode wratten op hun kop. Ze wor-
den Muskuseenden of ook wel 
Kaapse eenden genoemd. De 
laatste tijd ontvangen zowel de 
gemeente als de dierenambulan-
ce steeds meer meldingen over 
deze eenden.

Overlast en ziekten
De Muskuseend is een uitheem-
se diersoort. Ze horen niet thuis 
in Nederland en hebben hier vrij-
wel geen natuurlijke vijanden. 
De populatie groeit en er is bo-
vendien sprake van inteelt waar-
door de dieren verzwakken. Dit 
laatste heeft de gemeente voor-
al gemerkt tijdens de laatste war-
me zomers. Door botulisme wor-

den de dieren ziek en wordt er zo-
wel door de gemeente als de die-
renambulance jaarlijks veel zieke 
en dode eenden opgevangen of 
verwijderd. Daarnaast poepen de 
eenden enorm veel en overal; bij 
de sloot, op de stoep, op straat en 
zelfs ín de tuinen. Veel bewoners 
hebben er last van. 

Vang-actie en opvang
Op dinsdag 30 juni heeft er een 
grote vang-actie plaatsgevonden 
door de dierenambulance en zijn 
alle eenden naar een vogelop-
vang in Drenthe gebracht. De ge-
meente hoopt dat er nu weer in-
heemse dieren en eenden terug 
komen. Verder zijn er nog een 
aantal locaties waar de Muskus-
eenden zitten: de Thamerlaan, 
Thorbeckenlaan en In het Rond. 
Het betreft hier enkele eenden 
en deze mogen voorlopig blijven. 
We houden de eenden scherp in 
de gaten en mocht deze popula-
tie groeien zal de gemeente sa-
men met de dierenambulance in 
actie komen. 

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

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

Gemeente Uithoorn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Verdere versoepeling covid-
maatregelen
De noodverordening die op 1 ju-
li is ingegaan is per 15 juli op een 
aantal punten aangepast. Deze 
kunt u vinden op www.uithoorn.nl/
coronavirus. De aanpassingen in 
het kort: 

• Kinderen tot en met 17 jaar 
hoeven onderling geen 1,5 
meter afstand te houden, ten-
zij ze zich op een MBO, HBO 
of WO locatie bevinden.

• De uitzondering op het hou-
den van 1,5 meter afstand 
geldt niet voor personen met 
een handicap onderling die in 
dezelfde woongroep wonen.

• In het bedrijfsmatig personen-
vervoer (bijvoorbeeld taxi’s  is 

het dragen van een mondkap-
je niet verplicht als er maxi-
maal twee personen waaron-
der de bestuurder in de auto 
zitten.

• Sauna en wellness wordt toe-
gevoegd als activiteit waarbij 
er vaste (zit)plekken worden 
aangewezen. 

• De beheerder van een ver-
pleeghuis of kleinschalige 
woonvorm voor ouderen is 
diegene die toestemming 
geeft voor bezoek. Als de be-
heerder problemen onder-
vindt doordat personen onge-
wenst het verpleeghuis bezoe-
ken, dan wordt hierop gehand-
haafd.

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

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

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

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

met de GGD.

Wist je 
dat?

Iedereen die moeite heeft met 
bijvoorbeeld het invullen van 
formulieren, het aanvragen van 
een uitkering of hulp nodig heeft 
bij het maken van betalingsre-
gelingen, kan gratis terecht bij 
het Financieel Café Uithoorn.
Het Financieel Café van Uit-
hoorn voor Elkaar is namelijk 
weer van start gegaan in Ge-
zondheidscentrum de Waterli-
nie aan de Koningin Máxima-
laan 30. Vanaf nu staan weer 
elke dinsdag tussen 9 en 11 uur 
medewerkers en getrainde vrij-

willigers van Uithoorn voor El-
kaar klaar voor alle vragen over 
geldzaken en administratie. 
Hier zijn geen kosten aan ver-
bonden.
Voorlopig werkt het Financieel 
Café nog op afspraak. Een af-
spraak maken kan via info@uit-
hoornvoorelkaar.nu of bel op 
werkdagen tussen van 9 tot 17 
uur naar (0297)-303044.  
  

Op www.uithoorn.nl/laat-
geengeldliggen staat ook 
informatie over het aanvra-
gen van bijzondere bijstand, 
kwi j tschelding voor ge-
meente belastingen, hoe je 
een aanvraag kan doen voor 
een computer voor school-
gaande kinderen, de Voed-
selbank en nog veel meer.

Vreemde eenden verhuisd 
naar vogelopvang 

Geen bon meer onder 
de ruitenwisser bij 
parkeerovertredingen 
Wel een boete, maar geen bon: 
sinds 10 juli is de bon op de ruit 
bij een verkeersovertreding ver-
leden tijd. Parkeerbonnen wor-
den dan niet meer ter plaatse uit-
geschreven maar verstuurd, zo-
als dat ook gebeurt bij snelheids-
overtredingen. Een parkeerboe-

te in Uithoorn wordt voortaan di-
rect naar het huisadres verstuurd 
van de eigenaar van het voertuig. 

Voorlopig krijgt de overtreder 
nog wel een ‘mededeling van be-
schikking’ onder de ruitenwisser. 
Op deze mededeling staat alleen 

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

De verandering is nodig om huis-
houdens met een dringende ver-
huiswens, waaronder jongeren, 
meer kans op een woning te ge-

ven. Er wordt een puntensysteem 
geïntroduceerd waarbij naast in-
schrijftijd ook actief zoeken en 
specifieke omstandigheden een 
rol gaan spelen. Kijk op www.so-
cialehuurwoningzoeken.nl voor 
meer informatie. 

U kunt uw zienswijze sturen naar 
gemeente@uithoorn.nl of per 
post aan Gemeente Uithoorn, 
postbus 8, 1420 AA Uithoorn. 
Graag onder vermelding van 
2020-045962.

Huur een woning samen met 
je vrienden!
Met het Friendscontract van Ei-
gen Haard kunnen jongeren uit 
Uithoorn en De Kwakel met z’n 
drieën een woning in het mid-
densegment in hun eigen woon-
plaats huren. De jongeren bepa-
len zelf met wie ze de woning de-
len.

Wethouder Wonen, Hans Bou-
ma: ‘In het Actieplan onen en 
de Prestatieafspraken met Ei-
gen Haard en de huurdersver-
eniging, is opgenomen dat we de 
kansen op het vinden van een wo-
ning voor jongeren willen vergro-
ten. Ik ben daarom ook erg blij dat 

een aankondiging dat er een ver-
keersovertreding is gemaakt en 
dat er een beschikking wordt op-
gestuurd. 

ie een  ‘mededeling van be-
schikking’ heeft gekregen krijgt 
dus vanzelf een acceptgiro van 
het Centraal Justitieel Incassobu-
reau (CJIB). Dit kaartje wordt als 
tijdelijke overgang voor de nieu-
we situatie gebruikt. Op den duur 
gaan de handhavers alleen de 
verkeersovertreding registreren 
zonder een waarschuwing onder 
de ruitenwisser achter te laten.

er een woning beschikbaar is om 
aan 3 vrienden te verhuren. In-
dien de vraag van jongeren uit de 
gemeente groot is, willen wij meer 
woningen op deze wijze verhu-
ren.’

Voorwaarden
Voor een Friendscontract gelden 
wel voorwaarden, onder andere 
met betrekking tot het inkomen 
van de huurders. Daarnaast moe-

ten de huurders tussen de 18 jaar 
en 28 jaar zijn.  Geïnteresseerden 
vrienden kunnen zich aanmelden 
via het inschrijfformulier op eigen-
haard.nl/friendscontract.



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

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

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

 TER INZAGE
Vanwege de coronacrisis gelden andere maatregelen. Wilt u stukken die 
ter inzage liggen bekijken, belt u dan eerst met ons Klantcontact Centrum 
voor de mogelijkheden.

• Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan ‘Vuurlijn 15-21’. Inzage vanaf 
donderdag 9 juli  2020 tot en met woensdag 19 augustus 2020. Infor-
matie bij mw. A. Stevens, afdeling wonen en werken, (0297) 513111.

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

• Vergunningverlening voor het uitbreiden van het Regionaal Sorteer 
Centrum Schiphol aan de Bedrijvenweg 2 De Kwakel.  Inzage vanaf 
donderdag 23 juli tot en met woensdag 5 september 2020. Informatie 
bij loket.odnzkg.nl of telefonisch via (088) 567 0200.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE 
 BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2020-063897 Iepenlaan 21, het dempen van een sloot (ontvangen 10-

07-2020);
• 2020-065320 Achterweg 17, het ombouwen van een agrarische woning 

naar een plattelandswoning (ontvangen 13-07-2020).

Uithoorn
• 2020-065327 Marijnenlaan 12, het ombouwen van een kamer voor 

B&B (ontvangen 14-07-20);
• 2020-065330 Arthur van Schendellaan 10, het plaatsen van een warm-

tepomp op het dak van een school (ontvangen 15-07-2020);
• 2020-065481 Grevelingen 19, het plaatsen van een steiger/vlonder 

(ontvangen 16-07-2020);

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN

De Kwakel
• 2020-056858 Vuurlijn 9, het aanleggen van een inrit (ingetrokken 03-

07-2020).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (regulier)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
• 2020-038621, Klein Karekiet 1 t/m 71, het bouwen van 36 appartemen-

ten met bergingen (verzonden 16-07-2020).

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2020-0642020, Noorddammerweg 30, aanvraag evenementenvergun-

ning Drive in Cinema (ontvangen 13-07-2020);
• 2020-062614, Evenemententerrein De Kwakel, aanvraag evenemen-

tenvergunning Kwakelse Kermis van 4 t/m 8 september 2020 (ontvan-
gen 3-07-2020).

Uithoorn
• 2020-063033, Koningin Julianalaan 27, aanvraag exploitatievergun-

ning horecabedrijf (ontvangen 09-07-2020).

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

Uithoorn
• 2020-027945, Prins Clausstraat, vergunning ingebruikname gemeente-

grond voor het plaatsen van een generatorwagen op 27-08-2020 (ver-
zonden 14-07-2020).

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Uithoorn
• 2020-064367, Zijdelveld 54, Kennisgeving incidentele festiviteit op 19-

07-2020 van 16.00 – 19.00 uur (verzonden 16-07-2020).

RAADSBESLUIT OPHEFFEN KOMGRENZEN VUURLIJN
Op 25 juni 2020 heeft de raad van Uithoorn besloten om de komgrenzen 
op de Vuurlijn, tussen de Watsonweg en de Noorddammerweg, op te hef-
fen, door het verwijderen van de borden H1 en H2 van bijlage 1 van het 
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.
Tegen dit besluit kan tot en met 2 september 2020 een bezwaarschrift 
worden ingediend bij de raad van Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn. 

KENNISGEVING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAAL
Wabo, uitgebreide procedure, vergunning verleend

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

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemees-
ter en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een vergun-
ning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft 
verleend.
Het betreft een vergunning voor het uitbreiden van de aan de Bedrijven-
weg 2 te De Kwakel gelegen inrichting van het Regionaal Sorteer Centrum 
Schiphol (RSC Schiphol). De uitbreiding betreft een toename van de hoe-
veelheid door de inrichting in te nemen en te verwerken afval. 
Tevens betreft de vergunning het ambtshalve wijzigen van de vergunning 
van 28 februari 2018, kenmerk 5412023, door het opnemen van standaard-
voorschriften voor het energieverbruik binnen de inrichting.

Aanvrager: De Meerlanden Holding N.V.
Zaaknummer: 9324161

Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking. De be-
schikking is gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp. 

Inzage
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag 
na publicatie gedurende zes weken ter inzage op loket.odnzkg.nl onder be-
kendmakingen en (digitaal) bij:
- gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn.

In verband met sluiting van overheidsgebouwen als gevolg van de Corona-
pandemie kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd niet ter plaat-
se kunnen worden ingezien. De stukken zullen daarom desgewenst, op 
verzoek digitaal worden toegestuurd. U kunt contact opnemen met de ge-
meente over alternatieve mogelijkheden van inzien. Wilt u stukken digitaal 
ontvangen of heeft u vragen, dan kunt u gebruik maken van het contact-
formulier op loket.odnzkg.nl of telefonisch contact opnemen met tel. 088-
567 0200. Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik ma-
ken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met 
u opgenomen.

Beroep
Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de 
dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij 
Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW 
Amsterdam. Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, 
handtekening en de reden(en) waarom u beroep instelt. Stuur ook een ko-
pie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit 
besluit

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet 
op. In spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voor-
ziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de genoem-
de rechtbank.
U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoem-
de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het behan-
delen van het verzoek en het beroep worden griffi ekosten in rekening ge-
bracht.

Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure ‘Be-
zwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van 
de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedu-
res kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lo-
kaal tarief).

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

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

Er zijn prijzen te winnen in de volgende leeftijdscategorieën:
o tot 8 jaar (voor een tekening)
o van 8 tot 12 jaar
o van 13 tot 18 jaar
o Vanaf 19 jaar

En iedere inzender krijgt een bon voor een gratis ijsje!

De uiterste inleverdatum is 31 augustus. 
Je kunt je verhaal (eventueel met foto) of tekening opsturen naar:

Gemeente Uithoorn
t.a.v. verhalenwedstrijd omgevingsvisie
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
omgevingsvisie@uithoorn.nl

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

Meer weten over de jury en de omgevingsvisie die we gaan maken? 
Kijk dan op www.uithoorndenktmee.nl. Onder projecten en dan Omgevingsvisie

Deze zomer vieren we vakantie 
vooral thuis in Uithoorn en De Kwakel.

Wat maakt vakantie 
vieren in je eigen 

omgeving bijzonder? 

Gemeente Uithoorn

WWW.UITHOORN.NL
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De coronacrisis:
Vijf vragen aan wethouder

Hans Bouma (Financiën, Schiphol, 
Duurzaamheid, Afval)

De coronacrisis heeft voor veel mensen en onder-
nemers kleine of grote gevolgen. Wat doet de ge-
meente Uithoorn om hen te helpen? In de serie 
‘Vijf vragen aan’ worden vijf vragen gesteld aan 
de drie wethouders. Aan het woord waren reeds 
wethouders Ria Zijlstra en Jan Hazen. De se-
rie wordt deze week afgesloten met wethouder 
Hans Bouma.

Laten we beginnen met het afvalbeleid van de 
gemeente Uithoorn. Hoe ging dat toen de co-
ronacrisis net losbarstte en hoe gaat het nu?
Veel mensen waren, zeker in de beginfase van 
Corona, veel thuis. Het voorjaar stond voor de 
deur en het was prachtig weer. Dat had tot ge-
volg dat inwoners massaal hun huis en tuin gin-
gen opruimen en opknappen. We merkten dat 
doordat er een enorme toename was van afval. 
Zowel het normale afval door eten en drinken 
als ook het aanbod aan het scheidingsdepot. Je 
moet denken aan 40 procent meer afval. Ook de 
vele inkopen bij internetwinkels hebben hierbij 
een rol gespeeld. Er ontstonden lange fi les van 
soms wel ruim een uur bij het scheidingsdepot. 
We moesten extra momenten inplannen om de 
ondergrondse containers te legen. Ook werden 
extra ophaaldagen van grofvuil ingevoerd. 
Gelijktijdig wordt er binnen de gemeente ge-
werkt aan een nieuw afvalbeleid. Met als kaders 
de wettelijke verplichting om te komen tot maxi-
maal 100 kilo per inwoner per jaar (over drie jaar) 
en tot zelfs maximaal 30 kilo over vijf jaar. Kortom 
een grote opgave die we gezamenlijk met elkaar 
moeten gaan invullen.
Thema duurzaamheid. Doordat mensen extra 
veel thuis waren, zijn ze misschien meer gaan 
nadenken over het verduurzamen van de wo-
ning. Hoe ziet u dat?
Veel inwoners hebben inderdaad thuis gewerkt 
of werken nog thuis. Ook is de verwachting dat 
dit voorlopig nog wel zo blijft. Veel mensen zullen 
geconfronteerd zijn met de voor- en nadelen van 
dit thuiswerken, denk alleen maar aan de stook-
kosten en elektragebruik. Mogelijk is dit een sti-
mulans om extra te gaan kijken naar verduur-
zamingsmaatregelen aan hun huis. Dit past ook 
goed in de landelijke doelstellingen van de over-
heid. De gemeente organiseert dan ook regelma-
tig informatieavonden of meedenksessies. Wie 
hier wat meer over wilt weten kan een kijkje ne-
men op de website www.uithoorndenktmee.nl.

Veel gemeenten hebben aangegeven door de 
coronacrisis in fi nancieel zwaar weer te verke-
ren. Geldt dat ook voor de gemeente Uithoorn?
Momenteel zijn we bezig met het opstellen van 
de begroting voor 2021 en verder. Grote onzeker-
heid hierbij zijn de mogelijke kosten van de af-
gelopen periode. Immers, er zijn allerlei hulppro-
gramma’s opgezet voor ondernemers en inwo-
ners om fi nancieel door deze tijd te komen. We 
weten nog niet over hoeveel extra kosten wij pra-
ten. Veel programma’s lopen namelijk nog of wor-
den aangepast. Ook is nog onzeker wat de over-
heid exact gaat bijdragen en welke vraag blijft 
ontstaan na de corona periode. Van mensen die 
hun baan bijvoorbeeld gaan kwijtraken, de be-
drijven die failliet gaan of moeten inkrimpen.
Daarnaast heeft deze periode ook nog eff ect op 
de normale lopende zaken. Zoals de inkomsten 
van de rijksoverheid voor de gemeente, belas-
tinginkomsten etc.
Er is dan ook in overleg met de gemeenteraad be-
sloten om een tijdelijke stop te zetten op de  fi -
nanciële uitgaven die niet per se nú noodzakelijk 

zijn. Ook geen nieuw beleid op te starten maar 
eerst alle informatie te inventariseren om in sep-
tember de totale situatie voor de gemeente te 
bekijken voor het komende jaar. Maar ook voor 
de langere termijn. Op basis van deze informatie 
zal de begroting worden opgesteld.

In coronatijd was het lekker rustig, omdat er 
weinig vliegverkeer was. Dat zien veel mensen 
als één van de voordelen van Corona. Maar dat 
gaat wel weer veranderen. Onlangs is de Ont-
werp-Luchtvaartnota 2020-2050 gepresen-
teerd. De gemeente is niet blij met dit ontwerp, 
want het komt de  leefbaarheid niet ten goede. 
Wat zijn voor de komende tijd de stappen die 
worden genomen?
De afgelopen periode hebben we als inwoners 
ervaren wat de gevolgen zijn van Schiphol op 
onze leefomgeving. We hebben genoten van 
de rust en stilte. Gelijktijdig hebben we dit on-
der de aandacht gebracht van de Tweede Kamer. 
Ons lobbywerk is gewoon doorgegaan. De minis-
ter heeft een nieuwe luchtvaartnota uitgebracht 
over de toekomst van Schiphol en de relatie hier-
van met de omgeving en dus onze leefomge-
ving. Zowel de BRS, de vertegenwoordiging van 
bestuurders alsook de gemeenteraad en het col-
lege van Uithoorn/De Kwakel hebben een uitge-
breide reactie gegeven op deze nota. Deze laat-
ste is vastgesteld in een extra raadsvergadering 
van 2 juli. Voor meer informatie en ook voor het 
vervolg kunnen de inwoners terecht op de web-
site van de gemeente. In een afzonderlijk blok 
wordt alle informatie en acties vermeldt van on-
ze gemeente.

Hoe heeft u persoonlijk deze coronaperiode 
meegemaakt?
Ik heb de afgelopen periode als zeer heftig en in-
grijpend ervaren. Met name de grote onzeker-
heid en steeds veranderende informatie en re-
gels hadden een grote impact op ons dagelijks 
leven en ons gevoel van vrijheid. Bij mijn gezin 
werd dit gevoel nog versterkt doordat wij de ge-
volgen van corona ook van dichtbij in de fami-
lie hebben meegemaakt. Mij heeft dit nog be-
wuster gemaakt van de grote eff ecten  van deze 
ziekte en mogelijke consequenties op ons dage-
lijks leven. Gelukkig zien we dat het dagelijks le-
ven langzaam maar zeker weer de normale vorm 
krijgt met uiteraard nieuwe spelregels. Ik hoop 
hierbij wel dat we ons bewust blijven dat coro-
na nog niet voorbij is en nog geen goede medi-
cijnen beschikbaar zijn. 
Ik wens iedereen die getroff en is in deze perio-
de heel veel sterkte toe en hoop dat er ook weer 
nieuwe kansen ontstaan om door te kunnen 
gaan.

LEZERSPOST

In de rubriek Lezerspost (15 ju-
li 2020) staat een ingezonden 
brief van dhr. J. Vermeer, die 
van mening is dat de bussluis 
in de Laan van Meerwijk in ere 
hersteld dient te worden. En 
dat niet alleen. Hij is tevens van 
mening dat in de hele Meer-
wijk, zijnde een woonwijk. als 
maximum snelheid 30 km zou 
moeten gelden.
Wat de 30 km betreft ben ik het 
volkomen met deze heer eens 
maar ik heb wel een paar seri-
euze kanttekeningen.
Ik woon aan de Schans, tussen 
Kogge en Aan de Molenvliet.
In dit kleine deel van de Meer-
wijk geldt overal reeds 30 km. 
Dat staat met borden vermeld 

(hoek Schans/Molenvliet, hoek 
Laan van Meerwijk/Klipper en 
hoek Laan van Meerwijk/Am-
stelplein).
Verder komt nergens tot uit-
drukking dat 30 km geldt!! Mijn 
verzoek van geruime tijd gele-
den aan de gemeente om wat 
meer borden te plaatsen werd 
afgedaan als zijnde irrelevant.
Bezoekers van het winkelcen-
trum of de horeca in deze wijk 
zijn overduidelijk allang weer 
vergeten dat het een 30 km zo-
ne betreft als ze hun auto uit de 
parkeergarage of van het par-
keerterrein hebben gehaald.
Ondanks de drempels, zoals bij 
de Kogge en bij de Molenvliet, 
die nog geen 100 meter uit el-

kaar liggen.
Vrijwel iedere auto geeft gas 
zodra hij de drempel over is 
en remt vlak voor de volgen-
de drempel. Dat is heel simpel 
te constateren als je een uur-
tje op je balkon zit; eerst hoor je 
gas geven en als je dan meteen 
kijkt zie je verderop de remlich-
ten. Behalve buitengewoon mi-
lieuvervuilend ook nog eens 
heel hinderlijk.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik 
vrees dat alleen strikte hand-
having kan helpen. Of een veel 
meer verkeersbelemmerende 
weginrichting. Ik hoop dat dat 
er ooit nog eens van komt!!!

mw. E. Brandsen

Reactie op bussluis Uithoorn

Huur een woning samen 
met je vrienden!
Uithoorn - Dat het lastig is om 
een huis te huren, weten we alle-
maal. Jongeren die lang moeten 
wachten op een eigen woning is 
geen uitzondering. 
Met het Friendscontract van Ei-
gen Haard kunnen jongeren uit 
Uithoorn en De Kwakel vanaf 18 
jaar met voorrang met z’n drie-
en een woning in het middenseg-
ment in hun eigen woonplaats 
huren. Je bepaalt zelf met wie je 
een woning deelt.
Wethouder Wonen, Hans Bou-
ma: ‘In het Actieplan Wonen en 
de Prestatieafspraken met Eigen 
Haard en de huurdersvereniging, 
is opgenomen dat we de kansen 
op het vinden van een woning 

voor jongeren willen vergroten. 
Ik ben daarom ook erg blij dat er 
een woning beschikbaar is om 
aan 3 vrienden te verhuren. 
Indien de vraag van jongeren uit 
de gemeente groot is, willen wij 
meer woningen op deze wijze 
verhuren.’

Voorwaarden
Voor een Friendscontract gelden 
wel een aantal voorwaarden, zo 
moeten de huurders onder an-
dere minimaal 18 jaar en niet ou-
der dan 28 jaar zijn, de afgelo-
pen drie jaar minimaal twee jaar 
in de gemeente Uithoorn hebben 
gewoond en mag elke persoon 
maximaal € 53.068,00 (prijspeil 

Handbaldames 
Legmeervogels naar 
Hoofdklasse
Uithoorn - Na het plotselinge be-
eindigen van de handbalcompe-
titie zijn de handbaldames van 
Legmeervogels weer gestart met 
trainen. Dat is ook noodzakelijk 
want omdat de dames een uitste-
kende tweede helft van de zaal-
competitie aan het draaien wa-
ren en op een gedeelde 1e plaats 
stonden in de 1e klasse zijn ze ge-
promoveerd naar de Hoofdklasse. 
In de Hoofdklasse E zal het door  
TopConnect gesponsorde team 
het vooral op gaan nemen tegen 
verenigingen uit de regio Den 
Haag en Rotterdam zoals Hellas, 
DWS, Feyenoord, Ventura, West-
landia, 
Maar ook oude bekende tegen-
standers als Aalsmeer en DSOV 
zijn ingedeeld in deze poule.
Er zal dan ook fl ink gereisd moe-
ten worden om de wedstrijden 
op dit moeilijkere niveau te gaan 
spelen, het zou fi jn zijn als hier-
voor een sponsor in de vorm van 
een personenvervoer busje ge-

vonden kan worden. Het team 
bestaat uit een mix van gezellige 
meiden die door hard te werken 
en het vooral erg leuk met elkaar 
te hebben dit resultaat hebben 
bereikt. De teamspirit is dan ook 
de voornaamste oorzaak van dit 
succes. Het zal een moeilijk sei-

Weer kassenbrand in De Kwakel
De Kwakel - Zaterdagochtend 
vroeg was er een fl inke brand in 
een kassencomplex aan de Ach-
terweg. 
Doordat de brand ver van de weg 
en sloot was moest de Brandweer 
fl ink wat slangen uitrollen maar 
had het vuur vrij snel onder con-
trole. 
Meerdere eenheden waaron-
der een hoogwerker kwamen ter 
plaatse maar hoefden niet inge-
zet te worden. (foto JW Uithol)

zoen gaan worden en de selectie 
is vrij smal, een aantal versterkin-
gen zouden dan ook welkom zijn. 
De dames (tussen 20 en 30 jaar) 
zullen je met open armen ont-
vangen en op je gemak stellen. 
Dus wil je op niveau handballen 
én het gezellig hebben dan ben 
je welkom om eens vrijblijvend 
mee te trainen en te kijken of je 
het leuk vindt.
Op het ogenblik wordt een kor-
te zomerstop gehouden, maar 
vanaf half augustus gaan ze weer 
door met trainen op de dinsdag- 
en donderdagavond vanaf 20:00 
uur.

2020) per jaar verdienen. Naast 
deze voorwaarden gelden er nog 
een aantal andere voorwaarden. 
Een totaal overzicht hiervan staat 
op de website van Eigen Haard. 
‘Via dit contract geven we een 
grote groep woningzoekenden 
de mogelijkheid om samen met 
vrienden een zelfstandige wo-
ning te huren’, zegt Bert Halm be-
stuurder bij Eigen Haard. 
‘Alle huurders zijn gezamenlijk 
verantwoordelijk voor de woning 
en het betalen van de huur’. 

Aanmelden
Geïnteresseerden vrienden kun-
nen zich aanmelden via het in-
schrijff ormulier op 
eigenhaard.nl/friendscontract. 
Zodra er een woning beschikbaar 
is neemt Eigen Haard contact op 
met de ‘friends’.
Op dit moment is er één woning 
beschikbaar.

Burgemeester Heiliegers bezoekt 
sushiworkshop voor kinderen
Uithoorn – Burgemeester Pieter 
Heiliegers heeft vorige week een 
bezoek gebracht aan de sushi 
kookworkshop voor jongens van 
groep 7 en 8. 
De zomerworkshop werd gege-
ven door Videt.
Videt organiseert de hele zo-
mer door verschillende activitei-
ten voor jongens en meiden. Zo 
wordt er elke woensdagochtend 
een sporttoernooitje gehouden 
op het multifunctionele speel-
veldje, er worden bootcamps ge-
houden, fi lmmiddagen en nog 
veel meer. Burgemeester Heilie-
gers: ,,Ik vind het zo leuk dat er 
zoveel georganiseerd wordt. Ze-
ker nu. Ze hebben lange tijd thuis 
gezeten door de coronamaatre-
gelen. En veel kinderen gaan de-
ze zomer ook niet op vakantie, 
maar blijven in Uithoorn of De 
Kwakel. Op deze manier hoeven 
ze zich niet te vervelen en kun-
nen ze zich lekker uitleven.”

Club Cavemen
De burgemeester wilde graag 

een kijkje nemen bij ‘Club Cave-
men’. Bij Club Cavemen kunnen 
jongens van groep 7 en 8 vijf ver-
schillende workshops volgen. 
Vorige week kregen zij een sushi 
workshop. Heiliegers; ,,Leuk om 
te zien dat de jongens zo genie-
ten om iets nieuws te leren.” 

De kinderen vonden het erg leuk 
dat de burgemeester een kijkje 
kwam nemen. 

Kijk voor meer informatie over 
de activiteiten op www.videt-uit-
hoorn.nl.









14 22 juli 2020 NIEUWS UIT DE RONDE VENEN

Mooie tradities moet je koes-
teren en ondanks alles werden 
ook dit jaar alle leerlingen van 
OBS de Eendracht verrast met 
een prachtig schoolfeest door 
de ouderraad. Deels buiten, 
deels binnen vonden er magi-
sche dingen plaats! Een echte 
goochelaar toverde met touw-
tjes, ringen en zakjes, terwijl ie-
dereen met open mond naar 
hem zat te kijken. ‘HOE dan’ 
weerklonk vaak in het hoogge-
eerde publiek.
Op het grote speelplein hebben 
alle leerlingen genoten van al-
lerlei leuke en soms erg moei-
lijke spelletjes die bij een goed 

circus niet zouden misstaan. 
Het warme zonnetje maakte het 
feest echt helemaal compleet!
Dankzij de lekkere ijsjes van su-
per Hoogvliet, de slingers van 
boekhandel Mondria en de ten-
nisballen van TCO Tennis smul-
den de leerlingen in feestelijke 
sfeer. En die tennisballen? Die 
waren het symbool van dit afge-
lopen schooljaar waarbij zowel 
de ouders als leerkrachten en 
leerlingen alle ballen omhoog 
wisten te houden!
Met alle ingevlogen hulptroe-
pen werd dit weer een feest 
waar OBS De Eendracht nog 
lang van kan nagenieten!

Schoolfeest aangeboden aan
De Eendracht door de ouderraad!





Ook mannen kampen vaak met hormonale klachten

MEDISCH

Om gezond en gelukkig te kunnen leven, is het essen-
tieel dat de hormoonhuishouding in orde is. Dat zegt 
voedingsdeskundige Ralph Moorman, coauteur van 
het boek De Testofactor. Nadat hij eerder de vrou-
welijke hormoonhuishouding al onder de loep nam 
in ‘Hormoonbalans voor vrouwen’, verdiepte hij zich 
nu samen met journalist Pim Christiaans, de voorma-
lig hoofdredacteur van het blad Men’s Health, in de 
mannelijke hormoonhuishouding. Een uitdagende klus, 
want volgens Moorman zien mannen hormonen meestal 
als een onderwerp voor vrouwen.

Ralph Moorman (1976) geldt als een autoriteit op het 
gebied van voeding. Hij studeerde levensmiddelentech-
nologie aan de Universiteit Wageningen en deed vervol-
gens jarenlang onderzoek naar de link tussen voeding 
en hormonen. Vijf jaar geleden beschreef hij in het boek 
Hormoonbalans hoe vrouwen allerlei lichamelijke onge-
makken, zoals menstruatiepijn, overgangsklachten en acne, 
onder controle kunnen krijgen door hun hormoonhuishou-
ding op orde te brengen. In het nieuwe boek De Testofac-
tor behandelt hij de mannelijke hormoonhuishouding. Het 
is een onderwerp dat door mannen vaak iets te gemakkelijk 
terzijde wordt geschoven. Ralph Moorman: ,,Een vrouwen-
praatje, vinden veel mannen. Ze associëren het vooral met 
thema’s als menstruatie en overgang. Dat hormonen ook 
juist bij mannen heel erg belangrijk zijn, bese�en ze vaak 
niet zo goed.’’ Hij noemt enkele voorbeelden: ,,Het hormoon 
cortisol speelt een rol bij de manier waarop een man kan 
omgaan met stress. Het is dus belangrijk om er voldoende 
van te hebben. Maar ook weer niet te veel, want dan 
ontwikkel je meer buikvet en daalt bovendien je libido. Het 
hormoon insuline kennen de meeste mensen wel vanuit de 
informatie over diabetes. Het zorgt ervoor dat de bloedsui-
kerspiegel op het juiste niveau blij�. `Word je door insuline-
resistent door overgewicht, hoog stressniveau en een inac-
tieve leefstijl, dan gaat dit juist ten koste van de stabiele 
waarde van je bloedsuiker.’’

Waar bij vrouwen wordt gesproken over de overgang, ook 
wel menopauze genoemd, kent de man een soortgelijke 
lichamelijke verandering; de penopauze. Ook dit hee� alles 
te maken met hormonen. Het gaat dan met name om het 
hormoon testosteron. Ralph Moorman: ,,Op zekere leef-
tijd begint de productie van dat hormoon in het lichaam van 
de man te dalen. Het gevolg is dat er spiermassa verdwijnt 
en er meer buikvet ontstaat. Maar er spelen nog meer 
dingen. Het libido neemt af, een man voelt zich geleidelijk 
minder energiek worden en kan zelfs angstig of depressief 
worden. Het is een proces dat zich heel geleidelijk voltrekt 

en waar veel mannen mentale problemen door krijgen. 
Ze merken dat het gebeurt, maar ze kunnen of willen het 
niet accepteren.’’ Volgens Moorman is de oorzaak veelal 
te vinden in een reeks bekende, veel gemaakte fouten. Er 
is vaak sprake van stress, men beweegt niet voldoende, 
eet ongezond en hee� slaaptekort. Bovendien wordt een 
deel van het testosteron in vetcellen omgezet in het vrou-
welijke hormoon oestrogeen. Maar wie zich houdt aan de 
genoemde leefstijlregels, is er nog lang niet. Daarmee is 
weliswaar de basis voor een goede hormoonhuishouding 
gelegd, maar om echt resultaat te boeken, is meer nodig. 
,,Iedereen is anders. Het spijsverteringsstelsel van de een 
reageert positief op bepaalde voedingsmiddelen, dat van 
de ander negatief. Het is altijd een persoonlijke zoektocht 
naar voeding bij je past.

Het komt daarbij ook voor een belangrijk deel op motivatie. 
Niet wachten tot het al te laat is, maar er preventief voor 
zorgen dat het niet zo ver komt. Of in elk geval dat moment 
zo lang mogelijk uitstellen. Maar hoe weet je nu precies of 
bepaalde fysieke klachten te maken hebben met hormo-
nen? Ralph Moorman: ,,Daarvoor staan in het boek een 
aantal tests. Die zijn bedoeld om vast te stellen of klach-
ten een voor de hand liggende oorzaak hebben. Als blijkt 
dat de hormoonhuishouding hierin een rol speelt, kun je 
hier vaak wat aan doen door de leefstijl te gaan aanpassen. 
Maar de valkuil is daarbij dat iemand geneigd is om te snel 
te willen veranderen. Dat werkt juist averechts, want daar-
door val je sneller terug in je oude patroon.’’ Het aanpas-
sen van de leefstijl kan volgens Moorman goed gecom-
bineerd worden met de Testofactor training voor een 
vergroting van de spiermassa, verbetering van de condi-
tie en het boosten van de voor de man zo cruciale anabole 
hormonen zoals testosteron en groeihormoon. Maar ook 
hier geldt dat voor ieder individu een andere remedie van 
toepassing is. ,,Als je lichaam vooral vet opslaat in de buik-
streek, zul je veel meer vet moeten verliezen om het buikje 
kwijt te raken, in vergelijking tot iemand bij wie het vet 
vooral elders in het lichaam wordt opgeslagen. Maar als je 
dat doet, verlies je dus ook vet in bijvoorbeeld je gezicht. 
Dat resulteert bijvoorbeeld in ingevallen wangen en diepere 
rimpels. Verder nog tips voor mannen om vooral dat laat-
ste te bereiken? Ralph lacht: ,,Ja, zoek het gezelschap van 
vrouwen op. Althans, als je op vrouwen valt. Het testos-
teron stijgt al na vijf minuten, wanneer een heteroseksu-
ele man met een vrouw in contact is. Voor homoseksuele 
mannen zal waarschijnlijk hetzelfde gelden voor de omgang 
met een man.’’
 
Het boek De Testofactor van Pim Christiaans en Ralph Moor-
man wordt uitgegeven door CocoBooks en kost € 24,95.

MEDISCH

Uitkomsten
Slechts 7 procent van de Nederlanders meldt een verbetering 
in zijn nachtrust, terwijl 23,7 procent van de deelnemers sinds 
de lockdown onrustiger slaapt. Gezinnen met pubers slapen in 
deze periode vaak juist langer (19,4 procent). Het merendeel 
van de 50-plussers (63,5 procent) gee� aan dat hun slaappa-
troon nauwelijks is veranderd.

Online slaapadviezen
Vicevoorzitter dr. Klaas van Kralingen van de SVNL stelt dat 
een betere nachtrust leidt tot betere prestaties overdag en dat 
slecht slapen ook gevaarlijk kan zijn. “Slaap van slechte kwali-
teit vergroot ook het risico op verkeers- en arbeid gerela-

teerde ongevallen en er zijn aanwijzingen dat het zorgt voor 
snellere veroudering bij mensen”, zegt Van Kralingen. SVNL 
biedt naar aanleiding van deze uitkomsten via YouTube online 
slaapadviezen aan.
Bron: www.medischdossier.org

De Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland 
(SVNL) houdt zich bezig met de bevordering van 
de slaapgeneeskundige zorg vanuit het idee dat 
dit de algehele gezondheid ten goede komt. In 
opdracht van deze vereniging hee� FactSnapp 
een onderzoek uitgevoerd naar slaapproblemen 
die zijn ontstaan sinds de intelligente lockdown. 
Hieruit blijkt dat bijna een kwart van de Neder-
landers slechter slaapt.

Boek ‘De Testofactor’ gee� tips:

Lockdown beïnvloedt nachtrust

Mail & Win de 
Testofactor
WIJ MOGEN DRIE  
BOEKEN VERLOTEN! 
Stuur je mail met 
motivatie naar 
danielle@lijfengezondheid.nl 
en doe mee!

Bron aan informatie 
www.lijfengezondheid.nl
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Langs de weg van Mijdrecht 
naar Vinkeveen, direct na de ro-
tonde, staat een schuurtje met 
daarnaast een prachtige oude 
auto en een molentje. Het auto-
tje en de molen staan er al jaren 
en het verval heeft de laatste tijd 
fl ink toegeslagen. Kent iemand 
de geschiedenis van deze auto 
en de molen?

Uw reactie kunt u sturen 
naar reinakronemeijer@ziggo.nl. 

Wie weet hier meer van?

In deze column kunt u ook komen
met uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zie-
ligs, aardigs, opvallends, geks of gevaarlijks, het 
geeft niet wat, maak daar een foto van, een klein 
verhaaltje en stuur het op.

   Goed geschoten...

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Gescho-
ten’.  Per mail kan het naar: redactiemijdrecht@meer-
bode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.nl”. Per post 
naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 
3641 CB in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we de-
ze foto’s...

Een prachtig 
dier

“Natuur nog nooit zo dichtbij. 
Vanmorgen hadden wij gewoon 
een roofvogel in onze voortuin”. 
Zo liet Jenny Tiesinga ons weten.

Voetbal, maar wel rekening houden met de 1,50 m
Regio - Er mogen weer vriend-
schappelijk en competitie wed-
strijden gespeeld worden
Maar niet zomaar. Tot 18 jaar 
hoeft de afstand van 1.50 m niet 
te worden gehandhaafd. Maar is 
een voetballer 18 jaar of ouder 
dan komen toch echt wel een 
aantal beperkingen om de hoek 
kijken. Deze regels gelden dus 
ook bijvoorbeeld voor de vetera-
nen. Elk team of dit nu handbal 
is of voetbal dienen in bijna al-
le gevallen de 1,50 in acht te ne-
men. Naar de wedstrijd toe. In de 
kleedkamer. Als je gaat douchen 
en na de wedstrijd ook dan de 
1,50 in acht nemen.
Dit gaat ongetwijfeld problemen 
opleveren. Begint al met de in-
delingen van kleedkamers. Bij 9 
van de 10 amateurverenigingen 
wordt het heel moeilijk zo niet on-
mogelijk om 1 team/elftal in een 
kleedkamer onder te brengen. Of 
er zal in kleine ploegen moeten 
worden omgekleed? Of je komt 
in wedstrijdkleding naar de wed-
strijd toe en bij goede weersom-
standigheden zou er buiten kun-
nen worden omgekleed (heren)?  
De KNVB heeft een aantal regels 
aangegeven zoals:

•  Voor alles geldt: gezond ver-
stand gebruiken staat voorop 

•  Heb je klachten? Blijf thuis 
en laat je testen; Als je posi-
tief getest bent en/of als je 
een huisgenoot of een nauw 
contact bent van een bewe-
zen COVID-19-patiënt blijf dan 
ook thuis. Neem de gebruike-
lijke veiligheid- en hygiënere-
gels in acht; 

•  Spelers dienen zelf hun (ge-

zondheid)risico te analyseren 
of zij zich op buiten en/of in de 
sportlocatie in groepen met 
anderen kunnen gaan. Raad-
pleeg desnoods je huisarts, de 
bedrijfsarts of je behandelend 
arts; 

•  Tijdens het sporten dient waar 
mogelijk 1,5 meter afstand te 
worden gehouden, maar als 
dat een normale sportbeoe-
fening in de weg staat mag 
de1,5 meter afstand tijdelijk 
losgelaten worden; 

•  Houd er als spelers rekening 
mee dat wanneer de wed-
strijd/training klaar is, de spe-
ler meetelt als publiek en 1,5 
meter afstand dan moet aan-
houden: tenzij je direct de lo-
catie verlaat; 

•  Voorafgaand, tijdens de rust-
momenten en na afl oop van 
de sportbeoefening dienen 
spelers van 18 jaar en ouder 
wel 1,5 meter afstand tot el-
kaar te houden, waaronder in 
de kleedkamers en in de kan-
tines; 

•  Zorg ervoor dat je buiten de 
noodzakelijke sport gerela-
teerde contactmomenten 
geen fysiek contact hebt zo-
als bij het vieren van een over-
winningsmoment en tijdens 
een wissel; 

•  Pak de bal zo min mogelijk 
met je handen vast, tenzij je 
keeperhandschoenen aan-
hebt; 

•  Probeer de bal zo min moge-
lijk te koppen; 

•  Neem je eigen bidon gevuld 
mee om uit te drinken; 

•  Draag een mondkapje wan-
neer personen buiten je huis-

houden in één vervoersmid-
del van of naar een sportac-
tiviteit gaan en of bij uitwed-
strijden; 

•  Alle kleedkamers en douches 
van binnensport locaties kun-
nen per 1 juli opengesteld 
worden. Voor 18 jaar en ouder 
geldt hierbij de 1,5 meter af-
stand; 

•  Volg altijd de aanwijzingen 
zoals looproutes en instructies 
van de organisatie, bijvoor-
beeld de trainers en bestuurs-
leden; 

•  Blijf zoveel mogelijk bij je trai-
ningsgroep indien er meer-
dere trainingsgroepen op de 
sportlocatie actief zijn; 

•  Gebruik zoveel mogelijk eigen 
materialen. Materialen die 
veel met handen worden aan-
geraakt direct na de trainings-
sessie reinigen met water en 
zeep of reinigingsdoekjes; 

•  Geforceerd stemgebruik of 
zingen langs en in het veld, 
zoals schreeuwen en spreek-
koren, is niet toegestaan; 

Trainers
Ook voor trainers heeft de KNVB 
een protocol opgesteld. Niet al-
leen voor spelers zijn er regels, 
ook zijn er regels voor trainers 
opgesteld. Regels voor trainers 
en leiders gelden niet alleen voor 
selectie elftallen. 
De regels gelden voor trainers/
leiders van teams welke bestaan 
uit spelers v a 18 jaar en ouder. 
Dus bijvoorbeeld ook van een 
team van JO19 of een 3e of 4e elf-
tal maar zeker ook voor het vete-
ranenteam.
Trainers, begeleiders en vrijwilli-

gers dienen zelf hun risico te ana-
lyseren of zij zich op buiten en/ of 
in de sportlocatie in groepen met 
anderen kunnen gaan. 
Raadpleeg desnoods je huisarts, 
de bedrijfsarts of je behandelend 
arts Vermijd als trainer/bege-
leider en vrijwilliger geforceerd 
stemgebruik zoals schreeuwen 
De trainer wijst spelers op het 
belang van handen wassen en 
schud geen handen en geef geen 
high fi ves;   
Voorafgaand, tijdens de rust-
momenten en na afl oop van de 
sportbeoefening dienen sporters 
van 18 en ouder wel 1,5 meter af-
stand tot elkaar te houden, waar-
onder in de kleedkamers en in de 
kantines Zorg ervoor als trainer 
dat spelers buiten de normale en 
noodzakelijke sport gerelateer-
de contactmomenten geen fysiek 
contact hebben zoals tijdens het 
vieren van overwinningsmomen-
ten of tijdens een wissel. 
Zorg ervoor dat het aantal spe-
lers en begeleiders per sportac-
tiviteit niet groter is dan noodza-
kelijk voor de sportactiviteit (trai-
ning, oefenwedstrijd, wedstrijd) 
daarnaast wordt geadviseerd om 
de samenstelling zo vast mogelijk 
te houden. 

Train zo veel mogelijk 
in vaste groepen. 
De trainers zien er ook op dat bij 
de besprekingen voor de wed-
strijd, in de rust of na afl oop de 
1,50 gehandhaafd blijft. Help de 
spelers om de regels zo goed mo-
gelijk uit te voeren en spreek ze 
aan wanneer dat niet gebeurt; 
Laat 18 jaar en ouder spelers tij-
dens inlopen en warming-ups zo-

Let op lood! Onderzoek naar loodgehalten in tuinen
De Ronde Venen vraagt hulp van 
tuineigenaren met jonge kinderen
De Ronde Venen - Van ouds-
her heeft onze gemeente een 
groot gebied met toemaakdek 
waar verhoogde loodgehalten 
in de bodem kunnen voorko-
men. In dit gebied heeft de ge-
meente De Ronde Venen 400 ge-
zinnen met jonge kinderen een 
brief gestuurd. Zij maken kans 
om hun tuin te laten onderzoe-
ken op lood. Lood kan negatieve 
gevolgen hebben op de gezond-

heid als je er mee in aanraking 
komt. Dit geldt vooral voor kin-
deren tussen de 0 - 6 jaar. Dit on-
derzoekt volgt op het onderzoek 
in moestuinen. Hiermee krijgen 
de gemeente en de provincie in-
zicht in de problematiek en kun-
nen passende maatregelen ne-
men. Meld u dus aan!
Wethouder Hagen: “Tijdens het 
buitenspelen stoppen kinderen 
ongemerkt hun vieze vingers in 

De Wende in verkoop

Uitzonderlijk wonen in Uithoorn
Uithoorn - Aan de Sportlaan in 
Uithoorn wordt de voormalige 
Rabobank getransformeerd naar 
appartementencomplex met in-
pandige garage. De belangstel-
ling voor de tien appartementen 
en drie penthouses, elk met één 
of twee parkeerplaatsen én een 
buitenruimte is groot. Nu de in-
schrijving is gestart geeft make-
laar Peter Kruit van EKZ | Make-
laars tekst en uitleg bij de vrijwel 
allemaal van elkaar verschillende 
woningen. 

“Laten we het hebben over de 
overeenkomsten,” lacht Kruit. “Al-
le woningen worden zodanig op-
geleverd dat er alleen maar naar 
de eigen smaak gedecoreerd 
hoeft te worden voor de verhui-
zing. De wanden sausklaar, de 

vloeren veegvast en voorzien van 
vloerverwarming. Warmtepom-
pen zorgen voor de nodige ener-
gie om de woningen in de win-
ter naar eigen behoefte te ver-
warmen en kunnen in het zomer-
seizoen de temperatuur zelfs een 
paar graden koelen. Geen blazen-
de airconditioning of ontsieren-
de radiatoren, maar wel altijd be-
haaglijkheid in huis.”
De transformatie omvat nog 
meer ontzorgende elementen. 
Kruit: “De badkamer en de apar-
te toiletruimte worden inclusief 
tegelwerk en topsanitair met di-
to kranen opgeleverd. Datzelfde 
geldt voor de keuken. Er is stan-
daard gekozen voor een nette 
keuken, qua formaat en opstel-
ling passend bij de woonkamer. 
Uiteraard voorzien van de inbou-

Thamen H1 maatje te 
groot voor Boekaniers
Uithoorn/De Kwakel - Op 
woensdagavond 15 juli ontving 
Boekaniers Thamen H1. Thamen 
gaat fel van start en komt al in 
de 1e inning op het bord. Koole 
komt op het honk door een honk-
slag en weet direct thuis te be-
reiken. In de 2e inning weet Tha-
men 8 punten te scoren. De in-
vloed van trainer Frolijk is goed 
zichtbaar, de ballen komen hard 
van de knuppel bij Jelke Vogelaar, 
Nurse, De Castro, Koole, Groen, 
Van Rekum en W Schouten. Tha-
men pitcher Streedel houdt de 
slagploeg van Boekaniers onder-
tussen goed in bedwang. In de 
4e inning vergroot Thamen de 
score, door honkslagen van De 
Castro, Koole, een tweehonkslag 
van Soerka én ook Lars Vogelaar 
doet z’n duit in het zakje met een 
honkslag. Pas in deze inning doet 
Boekaniers iets terug, als Stef 

van Dalen (op het honk door een 
fout) en Has (op het honk door 
4-wijd) thuis weten te bereiken 
op honkslagen van Algra en Mar-
kies: 2-12. Lars Vogelaar neemt 
het pitchen van Streedel over aan 
de kant van Thamen en doet dat 
niet onverdienstelijk. Hij werpt 
3 geweldige innings met daarin 
7 (!) strike-outs. De 3 strike-outs 
looking in de 7e inning zijn daar-
bij absoluut de kers op de taart. 
Ondertussen scoort Thamen haar 
13e en 14e punt, wanneer De 
Castro in de 6e inning thuis be-
reikt (op het honk met een honk-
slag) en Jelle Vogelaar dat doet in 
de 7e). In de 8ste inning richt Boe-
kaniers haar rug en weten Algra 
en Markies thuis te bereiken (op 
het honk door respectievelijk een 
veldfout en 4-wijd). Dit brengt de 
eindstand op 4-14 in het voordeel 
van Thamen. 

hun mond. Dit betekent dat ze 
met de grond mogelijk ook lood 
binnenkrijgen. Uit onderzoek van 
het RIVM blijkt dat lood in de bo-
dem een risico kan zijn voor het 
IQ van jonge kinderen. Ook als ze 
er weinig van binnenkrijgen. De 
gemeente heeft nu een onder-
zoeksbureau opdracht gegeven 
de grond in tuinen te onderzoe-
ken. Hier hebben we echt de hulp 
voor nodig van tuineigenaren. 
Dus nogmaals mijn dringende 
oproep aan de gezinnen die een 
brief hebben ontvangen, meld u 
aan! “ 

Het is niet bekend of er lood 
in de grond van de tuinen zit
Uit vooronderzoek van de provin-
cie Utrecht blijkt dat deze tuinen 
in een gebied liggen met meer 
kans op lood in de bodem. In de-
ze tuinen kan er meer dan ge-
middeld lood in de bodem zitten, 
maar dit hoeft niet. Dit komt om-
dat veengebieden in het verle-
den werden opgehoogd met een 
mengsel van bagger, stalmest, 
stadsvuil en zand. Dit mengsel 

- bekend als toemaak - is te her-
kennen aan scherven en puinres-
ten. Dit materiaal bevatte vaak 
lood. 

Het onderzoeksbureau voert 
in augustus en september 
het bodemonderzoek uit
Met dit  veldonderzoek krijgt de 
gemeente een beter inzicht in 
de loodgehalten binnen de ge-
meente. Bovendien kan de ge-
meente conclusies trekken over 
de status van een tuin.
Tuin is te gebruiken zonder ge-
bruiksadviezen;
Tuin is te gebruiken met ge-
bruiksadviezen
Er zijn andere maatregelen nood-
zakelijk om eventuele blootstel-
lingsrisico’s weg te nemen.
Als blijkt dat maatregelen nodig 
zijn, kijken provincie en gemeen-
te vervolgens samen naar de bes-
te oplossingen en de fi nanciering 
daarvan.

Als u de gebruiksadviezen 
volgt, beperkt u de 
risico’s voor kinderen
In de folder Let op lood! vindt u 
gebruiksadviezen en kunt u zien 
bij wie u terecht kunt met vra-
gen. Deze folder van de provin-
cie Utrecht en meer informa-
tie over lood in de bodem vindt 
u op: www.provincie-utrecht.nl/
letoplood

wapparatuur die past bij het ho-
ge comfortniveau van De Wende. 
Elektrisch natuurlijk. Zonnepane-
len maken gebruik van de over-
wegende zuidligging van het ge-
bouw, daarmee wordt de externe 
energiebehoefte per huishouden 
aanmerkelijk gedrukt.”
Natuurlijk is het mogelijk om een 
eigen invulling te geven aan de 
woonwensen. “Na de inschrij-
vingsperiode gaan we met de 
beoogde kopers in gesprek om 
de punten op de i te zetten. Dan 
komt ook het eventuele meer-
werk ter sprake. Bij een gebouw 
als De Wende is de hoge ‘stan-
daard’ het zorgeloze uitgangs-
punt, maar gaan we maatwerk 
absoluut niet uit de weg. Mits het 
binnen de mogelijkheden van 
het gebouw ligt.”

Corona noodzaakte om de pre-
sentatie van De Wende groten-
deels digitaal te verzorgen, de 
ins en outs van het appartemen-
tencomplex staan op verkoopsi-
te funda en op de projectwebsite 
www.wonenindewende.nl. Daar 
zijn de tekeningen, brochures en 
prijslijst te downloaden, net als 
een inschrijff ormulier. Van alle 
bouwnummers worden impres-
sies getoond, inclusief de buiten-
ruimtes. 

EKZ | Makelaars zorgt voor de 
persoonlijke touch, als vraagbaak 
voor belangstellenden. Na maan-
dag 3 augustus, als om 12.00 uur 
de inschrijving sluit, worden de 
nadere gesprekken gepland. De 
Wende ligt vlakbij de Westeinder-
plassen en het Zijdelmeer. Daar 
waar het groen de overgang van 
dorpsvoorzieningen naar het bui-
tengebied markeert. Amstelveen, 
de hoofdstedelijke genoegens 
en Schiphol liggen aangenaam 
dichtbij.

veel de 1,5 meter afstand houden. 
Als trainer geef je ook het goede 
voorbeeld door op de bank ook 
de 1,50 in stand te houden.

In het clubhuis
Als jij als toeschouwer, maar ook 
als speler, trainer, leider, voor, in 
de rust of na afl oop van een wed-
strijd naar de kantine, clubhuis of 
paviljoen wilt gaan dan dien men, 
als je niet uit een gezin bestaat, 

daar de 1,50 m in acht te nemen. 
Hopelijk gaat dit ook gebeuren 
zelfs na een paar consumpties. 
Menig kantinebeheerder zal zich 
nu al gaan buigen hoe e.e.a. in de 
praktijk moet worden uitgevoerd. 
Bij een wedstrijd mogen maxi-
maal 250 toeschouwers aanwe-
zig zijn. 
Deze dienen zich langs het veld 
of op de tribune aan de 1,50 te 
houden.
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Afscheidsavond groep 8 van
OBS De Eendracht

Mijdrecht - Daar stonden ze dan! Prachtige 
kleding, stralende gezichten, want dit was de 
avond waar ze al zo lang van droomden: hun 
eigen afscheidsavond van groep 8. Dit doel 
werd niet zomaar bereikt. Er waren zoveel te-
leurstellingen dit jaar, zoveel wat niet door 
kon gaan. De leerlingen, maar ook de leer-
krachten kregen veel te verwerken. Het kamp 
naar Texel moest worden geannuleerd, een 
lang gekoesterde droom viel in duigen. Het-
zelfde gebeurde met de professioneel op te 

nemen film. De filmcrew mocht niet komen 
en het team stond voor een voldongen feit. 
Wat nu? Direct na de periode met het thuis-
onderwijs gingen de leerlingen en leerkrach-
ten toch repeteren met het script. Op een 
zonnige dag werd de film door leerkrach-
ten zelf opgenomen en later zo vakkundig 
mogelijk gemonteerd. Toen die klus was ge-
klaard werd het brainstormen voor een al-
ternatief kamp: De N8 van 8 was een feit, er 
werd een kamp opgeslagen binnen de mu-

ren van De Eendracht. Op 14 juli volgde ge-
lukkig toch nog de spannende afsluiting van 
het gekste schooljaar ooit: de afscheidsavond 
van groep 8. Met de nodige veiligheidsvoor-
schriften werden de leerlingen buiten toege-
zonden, mochten ze als echte sterren over de 
rode loper naar binnen wandelen en beleef-
den zij met hun ouders een prachtige en Os-
carwaardige filmavond. OBS De Eendracht 
wenst groep 8 een fijne vakantie en veel suc-
ces in het voortgezet onderwijs!
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Afscheid groep 8 Antoniusschool 
met een gouden randje!

Regio - Woensdag 15 juli was het 
zover: groep 8 had zijn afscheids-
feestje, uiteraard Coronaproof. 
Buiten in de zon was op het 
schoolplein een podium ge-
bouwd. 
Het plein was vrolijk versierd door 
de ouders, alle gasten stonden en 
zaten op afstand van elkaar op 

het schoolplein. De dijk fungeer-
de als tribune. 
Natuurlijk kwam groep 8 ook 
dit jaar op een bijzondere ma-
nier aan op school: in leuke, ou-
de voertuigen en met stoere gro-
te en kleine tractoren.
De kinderen van groep 8 hadden 
een eigen mini musical gemaakt 

waarbij de verschillende talenten 
van de kinderen goed aan bod 
kwamen. 
Aanhangers van de band ‘Nor-
maal’ ontmoetten de meisjes 
die vooral gevoelige liedjes wil-
den zingen. Het was een grappi-
ge en mooie voorstelling over af-
scheid nemen. Alle andere leer-

lingen van de school presenteer-
den liedjes en gedichten voor 
groep 8, veelal zelf gemaakt. Dat 
gaf een gouden randje aan deze 
vrolijke ochtend. Muziekmeester 
Allerd begeleidde de liedjes en 
vertelde hoe trots hij was op de 
ontwikkeling op creatief gebied 
die hij zag bij de kinderen. Na de-

ze voorstelling namen de achtste 
groepers afscheid in alle klassen 
en fietsten door de erepoort het 
schoolplein af. Daarna kon de rest 
van hun feestdag beginnen: een 
lunch op de boot, varend naar 
Uithoorn. 
Poldersporten op de geitenboer-
derij bij Gerda, als klap op de 

vuurpijl pizza’s eten in de tuin bij 
Trijntje en…. een slaapfeestje als 
toetje! 
Ouders, bedankt voor alle hulp 
bij de organisatie van deze dag! 
Corona kreeg ons niet klein: het 
werd ondanks de 1,5 meter maat-
regel een onvergetelijk, warm af-
scheidsfeest!








