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Volop in de belangstelling
Burgemeester Heiliegers wil graag 
van hem weten of het beeld op de 
juiste plek staat. En daar is de voor-
zitter van de muziekvereniging stellig 
in. Volgens hem is er namelijk geen 
betere plek: “Het staat vlak bij de 
ingang van het dorpshuis, waar we 
elke week repeteren. En ieder jaar 
hebben we op dit plein onze midzo-
meravond festival. Dan staat het 
beeld altijd in het midden van het 

feestgedruis. Volop in de 
belangstelling.”
Heiliegers: “De Kwakel krijgt een heel 
nieuw dorpscentrum. Het plein, waar 
nu dit prachtige beeld staat, wordt 
het hart van het dorp. Uiteraard 
zullen we ervoor zorgen dat De 
Tamboer terugkomt en wederom 
een mooie, prominente plek krijgt. 
Helaas zal de kunstenaar, wijlen 
Gooitzen de Jong, dit niet meer 
meemaken. Hij is in 2004 overleden.”

Nieuwe tamboers
Tot slot vraagt de burgermeester of 
er nog nieuws is rondom de muziek-
vereniging. “Jazeker,” glimlacht Meijer. 
“We staan hier naast een tamboer 
(trommelslager, red). Een jaar of vijf 
geleden zijn we gestopt met de 
drumband, vanwege te weinig 
animo. Maar we willen graag weer 
met een nieuwe enthousiaste groep 
beginnen. Dat wordt hopelijk na de 
zomer.” Tot slot geeft de burge-
meester aan heel graag een keer 
langs te komen bij een voorstelling. 
“Daar kijk ik erg naar uit.” Meijer: 
“Nou, wij ook!”

Het filmpje van de ontmoeting 
tussen Koos Meijer en burgemeester 
Pieter Heiliegers is te zien op de 
Facebook-pagina van de gemeente 
Uithoorn.

De Kwakel – In de serie ‘Kunst die je bij blijft’ spreekt burgemeester Pieter 
Heiliegers met inwoners over hun favoriete kunstwerk in de buiten-
ruimte. In deze aflevering vertelt Koos Meijer over De Tamboer, gemaakt 
door kunstenaar Gooitzen de Jong. Te bewonderen vlakbij de ingang van 
Dorpshuis De Quakel in De Kwakel. Koos Meijer is de voorzitter van 
muziekvereniging Tavenu in De Kwakel. Hij is al 52 jaar lid. De Tamboer is 
eind jaren ’60 door de gemeente aan de vereniging geschonken, ter ere 
van haar 40-jarig bestaan. “Het beeld betekent dus veel voor mij,” vertelt 
Meijer aan de burgermeester.

Kunst die je bij blijft: ‘De Tamboer’
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Sleutelpersonen Ilham en Rozina 
staan klaar om te ondersteunen
Uithoorn - Sleutelpersonen Ilham en 
Rozina zijn sinds één jaar actief als 
sleutelpersoon in de gemeente 
Uithoorn. Door de corona crisis 
hebben ze helaas niet voldoende 
burgers kunnen bereiken, terwijl 
ondersteuning van een sleutelper-
soon van groot belang kan zijn. Sleu-
telpersonen geven ondersteuning bij 
vragen over gezondheid en alge-
meen welzijn, zij vormen een brug-
functie tussen de nieuwkomer 
(vluchteling of migrant) en de zorg-
professional. Daarnaast is de sleutel-
persoon zelf ook vluchteling of 
migrant wat zorgt voor vertrouwen 
in de gemeenschap, maar ook begrip 
onderling. De brugfunctie is dus niet 
alleen voor de taal, maar ook voor de 

verbinding tussen twee culturen en 
achtergronden. Zeker op het gebied 
van gezondheidszorg zorgt het 
gebrek aan verbinding vaak voor 
onbegrip bij zowel nieuwkomer als 
zorgverlener. Sleutelpersonen 
worden opgeleid door Pharos en 
zitten in een netwerk van landelijke 
sleutelpersonen om kennis onderling 
te delen. 

Rozina: “Ik ben Rozina Welday Kifle, en 
ik kom uit Eritrea. Sinds november 
2016 ben ik in Nederland. Ik ben sleu-
telpersoon, bij Pharos heb ik de trai-
ning tot sleutelpersoon in 2019 
gehaald. Ik geef advies samen met een 
zorgprofessional op het gebied van 
zorg en geef ondersteuning aan status-

Explosie in woning Glanskopmees
Uithoorn - Zaterdag vroeg in de 
avond werd de brandweer van 
Uithoorn opgeroepen voor een 
controle na blikseminslag bij een 
woning aan de Glanskopmees. Ter 
plaatse bleek er een explosie in de 
woning te zijn geweest waarbij enkele 
ruiten zijn gesneuveld en een behoor-
lijke schade is ontstaan. Het afgezette 

gebied rond de woning werd vergroot 
voor nader politie onderzoek. De 
explosie is vermoedelijk door zwaar 
vuurwerk veroorzaakt. De politie 
heeft inmiddels 1 verdachte aange-
houden, maar is nog op zoek naar 
meer getuigen en beeldmateriaal. 
Contact opnemen kan via 0900-8844 
of (anoniem) via 0800-7000.

Foto: Jan Uithol

houders over de gezondheidszorg in 
Nederland. Ik vertel in het algemeen 
wat ze nodig hebben, en geef advies 
over allerlei dingen.¨
Ilham: “Hallo, ik ben Ilham Zaqzouq. 
Vier jaar geleden kwam ik met mijn 
gezin uit Syrië naar Nederland. Ik ben 
35 jaar, ik woon in Uithoorn met mijn 
man en kinderen. Ik heb in Syrië 
economie gestudeerd. Nu werk ik als 
sleutelpersoon bij VluchtelingenWerk. 
Ik vind het leuk om mensen met 
dezelfde achtergrond te helpen. Ik weet 
zelf hoe moeilijk het is om in Nederland 
een nieuw leven op te bouwen.¨

Heb je als zorgverlener, ambtenaar, 
sportvereniging of andere verwante 
instelling behoefte aan ondersteu-

ning van een sleutelpersoon neem 
dan contact op met Vluchtelingen-
Werk. De sleutelpersonen spreken 

Tigrinya en Syrisch-Arabisch. E-mail-
adres uithoorn@vluchtelingenwerk.nl 
of telefonisch 06-13613440.



Regio - Water is overal. Ook op 
plekken waar je het niet verwacht. 
Om de bekende én minder bekende 
kanten van water onder de aandacht 
te brengen maakt Waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht een podcast 
over water. Presentator Bart Krull 
neemt de luisteraar in zes afleve-
ringen mee in de Wereld van Water. 
Hoe houden we droge voeten in een 
gebied dat voor de helft onder zeeni-
veau ligt? Wat betekent het verande-
rende klimaat voor het waterbeheer? 
Is water de energiebron van de 
toekomst? En waarom kun je eigen-
lijk stemmen voor het waterschap? 
Deze en veel andere vragen staan 
centraal in de podcast De wereld van 
water. Bart Krull gaat in een half uur 
op zoek naar de mooie verhalen, 
uitdagingen en dillema’s die komen 
kijken bij het waterbeheer in de 
waterrijke regio Amstel, Gooi en 
Vecht. 
 
Eerste afleveringen staan online
In de eerste twee afleveringen staan 
de unieke kansen die water binnen 
de circulaire economie en de ener-
gietransitie biedt centraal. In de 
derde aflevering wordt de vraag 
opgeworpen of ons huidige water-
systeem bestand is tegen het veran-
derende klimaat. Deze afleveringen 
staan online en zijn te beluisteren via 
alle gangbare podcast-kanalen.

In andere afleveringen komen onder 
andere de rol van het water bij biodi-
versiteit en bodemdaling aan bod. 
Ook staat Krull stil bij het belang van 
de representatieve waterdemocratie.   
 
Waarom een podcast?
Gerhard van den Top, dijkgraaf van 
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: 
‘Water is een van de meest urgente 
actuele thema’s. Dat maken de 
recente gebeurtenissen in Limburg, 
België en Duitsland ook wel duidelijk. 
De rol van de waterschappen is 
daarbij van groot maatschappelijk 
belang. In de komende jaren veran-
dert er veel door de opwarming van 
de aarde. Nattere winters, drogere en 
warmere zomers, hoosbuien en een 
stijgende zeespiegel. Dit stelt ons 
voor een bijzonder belangrijke 
opgave. Wat vraagt dit van het water-
schap? Het betrekken van onze 
omgeving is hierbij van groot belang. 
Dat doen we op veel verschillende 
manieren, waaronder via deze 
nieuwe weg: een podcast-reeks 
waarin we mensen op een aantrek-
kelijke manier meenemen in de 
wereld van het waterbeheer en het 
waterschap. Ik hoop dat iedereen er 
met plezier naar luistert.’ 
Beluister hier de trailer van de podca-
streeks De wereld van water: 
https://open.spotify.com/
show/1NxyctK5Jcs4t1DiYyUbIa
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LEZERSPOST

In april 2021 is groot onderhoud gepleegd aan het wegdek van de Bots-
holsedijk en is daarbij ook ruim 50 cm verhoogd. Dit heeft voor de 250 
bewoners van Caravans en 52 huisjes op Caravanpark “Achterbos” geleid 
tot een nog groter veiligheidsprobleem. De hoge begroeiing langs de 
vaart met daarnaast de geparkeerde auto’s, belemmert ieder uitzicht op 
verkeer van zowel van links als van rechts komend. De omleidingen in 
verband met werkzaamheden aan de Hoofdweg bij Waverveen, zorgen 
bovendien voor een forse toename van o.a. vrachtverkeer. De bestuurder 
van het voertuig dat vanaf de nu verlaagde uitrit het park verlaat moet 
een kwart van de autolengte tot op de openbare weg rijden om de 
verkeerssituatie te kunnen overzien... Dit aantal verkeersbewegingen is op 
werkdagen rond 800/1000 en op zon- en feestdagen 1300/1500. In de 
winterperiode van oktober tot april beduidend minder, zonder verande-
ring van de gevaarlijke situatie. De bewoners houden al jaren hun hart 
vast bij de snerpende geluiden van nood remmende voertuigen, bijna 
ongeval en/of milde blikschade. 

Fietsers
Ook fietsers, scooters etc. lopen gevaar. Meerdere bewoners hebben in 
afgelopen jaren pogingen gedaan om de gemeente te wijzen op de situ-
atie en haar verantwoordelijkheid. Hierop kwam geen of afwijzend 
bericht. Recent is wederom schriftelijk en telefonisch contact gezocht 
omdat de onrust en angst toeneemt en een dagelijks gespreksthema is. 
De vraag aan de gemeente is “plaats een spiegel”. De gemeente laat weten 
de situatie te hebben beoordeeld en er geen actie hoeft te worden onder-
nomen. Zij is terughoudend met het plaatsen van een spiegel, want die 
zijn al twee keer vernield of gestolen. Ook het ontbreken van alternatieve 
mogelijkheden aanbieden, roept bij de bewoners de vraag op: wordt het 
eventueel vernielen van een spiegel ondergeschikt gemaakt aan de 
verkeersveiligheid? Hoe anders is het gemeentelijke beleid geweest voor 
de grote parkeerplaats aan de Rondweg in Mijdrecht. Op die beduidend 
overzichtelijker plek staat aan beide uitgangen een spiegel plus waarschu-
wingsbord! De gemeente biedt toch een mogelijkheid: “wij hebben uw 
melding ontvangen en heeft het volgende nummer gekregen… bewaar 
dit goed. Wij plannen werkzaamheden zorgvuldig in en handelen deze af 
wanneer dit mogelijk is. Wij zullen u alleen bij bijzonderheden op de 
hoogte brengen. Als u nog vragen heeft kunt u een mail sturen.
Augusta Hermans en Erna Link

Botsholsedijk uitzichtloos

Duik in de Wereld van Water
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IN MEMORIAM

Tito Manlio Hurtado Silva (Manlio)
31 juli overleed een bekende inwoner van Uithoorn, Tito Manlio Hurtado 
Silva, verder genoemd bij zijn roepnaam Manlio.

Hij werd geboren in Bolivia San Borja, op 31 mei 1931. In november 1973 
kwam Manlio vanuit Chili aan in Nederland als politiek vluchteling aan en 
werd daar geplaatst in een hotel in Noordwijk vlakbij het strand om daar 
bij te komen van zijn trauma’s. Hij kwam namelijk uit Chili uit het beruchte 
voetbalstadion van Santiago die door dictator generaal Pinochet werd 
gebruikt als concentratiekamp. Door een wonder heeft Manlio dit over-
leefd. Hij was opgepakt omdat hij samen met kameraden vocht voor de 
democratische en sociale president Salvador Allende nadat genoemde 
Pinochet een staatsgreep pleegde. Manlio kwam uit een familie van 
leraren. Zijn vader, oorlogsheld van Bolivia, was directeur van een school 
en later inspecteur van onderwijs in de provincie en coördineerde de 
strijd tegen het analfabetisme in het amazone gebied. Manlio gaf op zijn 
8e al les aan ongeletterden. Op zijn vijftiende ging hij naar de universiteit 
waar hij studeerde als mijnbouwkundige. Dat kwam hem later nog van 
pas bij de guerilla en nog later bij het chemische concern Cindu in 
Uithoorn. Hierna ging hij nog geneeskunde studeren waar hij Ernesto 
`Che`Guevara ontmoette die gevlucht was uit Argentinië na een staats-
greep aldaar. Samen hebben ze daarna gewerkt in een Leprakolonie 
(Lepra is een besmettelijke huid- en zenuwziekte die kan leiden tot 
verminkingen) Hij hield contact met Guevara die vroeg rond 1960 rich-
ting Cuba te komen om hem te helpen bij de kustbewaking omdat hij 
een invasie verwachtte. In 1961 deden de Amerikanen inderdaad een 
inval in Cuba aan de Varkensbaai waarna zware gevechten ontstonden. 
De Cubaanse troepen en Manlio als een van de commandanten onder 
Che konden uiteindelijk toch de overwinning boeken. 

Getrouwd
Na thuiskomst trouwde hij met Amanda en kreeg met haar vier kinderen. 
Hij trad daarna in de voetsporen van zijn vader, het onderwijs, en was in 
1967 hoofd-oprichter van de huidige Universiteit in Trinidad, Bolivia. Hij 
bouwde een totaal onafhankelijke school op met eigen grond en eigen 
inkomsten, bijvoorbeeld landbouw, waarbij de studenten ook gelijk 
stages hadden en onderzoek konden doen en gratis konden studeren. In 
1967 kwam toevallig Che Guevara ook naar Bolivia om vandaar uit het lot 
van de mensen uit Zuid-Amerika te verbeteren. Echter kwam Che na 
verraad daar om het leven. In het vervolg hierop werden mensen om Che 
heen vervolgt waaronder ook Manlio en alle andere intellectuelen. In 
1971 vluchtte hij naar Chili met bovengenoemde afloop. 

Dankbaar
Uiteindelijk door bemiddeling van de Verenigde Naties en de toenmalige 
minister van Agt kon Manlio uit het concentratiekamp in Chili naar Neder-
land komen voor een politiek asiel. Zijn vrouw Amanda en de kinderen 
konden daarna in zijn spoor volgen. Hij is altijd dankbaar daarvoor 
geweest en heeft zich altijd proberen in te zetten om in Nederland zijn 
steentje bij te dragen aan de maatschappij en zijn kinderen te laten 
studeren zodat zij dat ook konden doen. Vanuit Uithoorn schreef hij 
boeken en poëzie die in Zuid-Amerika werd uitgegeven en bleef dat tot 
zijn dood doen. Het allerleukst vond hij echter zijn tijd met zijn kleinkin-
deren. Die waren zijn alles. Zijn familie herinnert hem als de liefste echt-
genoot, vader, broer, oom en grootvader. Uithoorn: Amanda / Pasion, 
Martin, Alessandro, Samantha / Laura, Emiel, Dani, Emi Ouderkerk aan de 
Amstel: Carmelo, Nathalie, Laurens, Leon. Lelystad / Amsterdam: Manlio, 
Cristina en Machteld 
De afscheidsbijeenkomst was op vrijdag 6 augustus 2021 om 10:00 uur in 
crematorium Bouwens te Uithoorn echter door Corona in besloten gezel-
schap. “Elk kind heeft recht op zekerheid als hij ontwaakt dat zijn ouders 
hem kunnen voeden en heeft recht op onderwijs zodat hij zich kan 
ontwikkelen, want met kennis maak je de wereld mooier” aldus Manlio. 









NATUUR DICHT BIJ HUIS
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Baambrugge - Vanaf dinsdag 6 
september start Tympaan-De Baat 
weer met het Repair Café Baam-
brugge en is dan weer elke maand 
open. 
Inwoners kunnen hier hun kapotte 
spullen kosteloos laten herstellen, 
zoals stofzuigers, koffiezet appara-
tuur, waterkokers, maar ook kleding 
met een gat of zonder rits worden 
kosteloos gemaakt (wel zelf de rits 
meenemen!)
“Het was een vreemd jaar” zegt 
sociaal cultureel werker Annemarie 
Keja. “We waren in maart 2020 net 
gestart met dit nieuwe Repair Café, 
maar door Corona was dat meteen 
ook de laatste van dat jaar, zo 
jammer! Mogelijk ook mede daar-

door zijn er nog niet zoveel repair-
ders gevonden voor dit Repair Café. 
We zijn dolblij met de vrijwilligers die 
we nu hebben, maar ja… het zijn er 
nu nog slechts drie” aldus Keja, “dus 
heb ik de Repair Café vrijwilligers uit 
Mijdrecht, Vinkeveen en Abcoude 
gevraagd om hen in september te 
komen ondersteunen, en een aantal 
van hen hebben gelukkig toegezegd. 
Dus heeft u nog een apparaat dat 
niet meer wil werken, een rok of 
broek waar een scheur in zit, wilt u 
toch liever uw jas in laten korten, 
doet uw waterkoker gek, of de stereo 
het niet meer? 

U bent van harte welkom en de koffie 
staat voor u klaar.”

Kosteloze reparatie in Repair 
Café Baambrugge

Mijdrecht - Afgelopen dinsdag is de 
eerste scootmobieltocht weer van 
start gegaan. Na een hartelijke 
ontvangst door de bode van het 
gemeentehuis en een kopje koffie 
ging de club op stap. De route door 
het prachtige Rondeveense land-
schap was weer om van te genieten 
en onderweg werd er volop gela-
chen. Eenmaal op een terrasje 

aangekomen werd er gezellig 
gekletst met elkaar en smulden de 
deelnemers van een gebakje en een 
goede kop koffie. Daarna werd de rit 
vervolgd naar het startpunt en ging 
iedereen weer met een goed gevoel 
naar huis. “De meefietsende vrijwil-
ligers hadden weer een fijne route 
uitgezet” aldus een deelnemer. ”Ik ga 
over twee weken graag weer mee!”, 

Scootmobielers weer op pad

Uithoorn - Ponderosa, het gebouw 
van de Stichting Buurthuis 
Thamerdal, opent voorzichtig weer 
de deuren voor activiteiten. De clubs, 
van biljarten en van kaarten, hebben 
hun eerste partijen alweer gehad. 
Maandag middag is er vrije inloop 
om te klaverjassen, iedereen kan 
meedoen, dinsdagavond biljarten 
door HOD, woensdag biljarten door 
club Oase, donderdagavond  klaver-
jassen met de club “Wapen van 
Uithoorn”. De ruimte met de biljarts  
is dan te huur voor een club. Alle 
genoemde clubs kunnen wel weer 
extra leden plaatsen. Op de vrijdag 
avond willen ze 1 keer per 14 dagen, 
bij voldoende deelnemers, gaan 
klaverjassen. Voor informatie en 

contact : Paula Nicolai , 0297566928 
of mobiel 06 39320696. Mailen kan 
ook : sthnicolai@gmail.com. Het is 
een bijzonder jaar, want eind 
november bestaat Ponderosa 50 jaar. 
Als buurthuis heeft Ponderosa ruimte 
beschikbaar gesteld voor bijeenkom-
sten, buurt ontmoetingen, vergade-
ringen en nieuwe initiatieven. 
Trouwe vrijwilligers doen het werk, 
zoals het gebouw onderhouden/
schoonmaken en her en der 
vernieuwen. Soms moet ook een 
bedrijf ingehuurd worden voor het 
doen van grote onderhoudsklussen. 
Binnekort wordt via  internet weer 
bekendheid gegeven aan de locatie 
en activiteiten. Ook kunt u deze weer 
als vanouds lezen in deze krant.

Buurthuis Ponderosa opent 
(voorzichtig) weer haar deuren

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

Haat en liefde in de polder
Houdt een aalscholver van paling?
Naast mijn tuin is water, veel 
water. En in dat water zie je 
regelmatig palingen. Geen klein-
tjes, maar stevige palingen die in 
mei en juni dan één meter lang 
kunnen worden. Vissers proberen 
ze soms te vangen. Maar die zijn 
niet de enigen. Om mijn huis zie 
je regelmatig aalscholvers vissen. 
Ze komen aanvliegen, duiken 
onder en komen daarna als 
gelukzalig weer boven. En 
duiken weer. Dat gaat zo door tot 
ze genoeg gegeten hebben. Dan 
gaan ze op de kant zitten, met 
hun vleugels gespreid: de vleu-
gels moeten drogen voor ze 
weer terug kunnen vliegen naar 
hun kolonie. Op een dag is de 
aalscholver er weer. Hij duikt en 
komt boven met een paling. Die 
heeft hij vast in het midden van 
het lijf. De paling is dik en zeker 
vier keer langer dan de 
aalscholver. Die duikt weer onder. Hij heeft de paling zeker niet goed 
beet... Hij komt boven met de paling in zijn snavel op één derde van het 
lijf. Na nog twee keer duiken heeft hij de paling vast bij het puntje van 
zijn staart. Die schrokt hij naar binnen. En daarna verdwijnt de hele paling 
langzaam in de keel en de hals van de aalscholver. Die bolt op. Daarna het 
hele lijf. Hoe kan dit? Een hele, levende paling in het binnenste van de 
aalscholver! Een aalscholver heeft gelukkig heel scherp maagzuur, 
waarmee hij zijn prooi kan afbreken en verteren. Maar deze aalscholver 
maakt het wel heel erg bont. Volgens de boeken kan zijn maag 700 gram 
vis bevatten. Maar deze paling woog zeker meer dan een kilo… Eén ding 
is zeker: de aalscholver houdt op zijn manier van paling!
Catherine

IVN-natuurgids 
http://ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

Wilt u zelf repairder worden in 
Baambrugge?
Heeft u verstand van (elektrische) 
apparaten zoals bijvoorbeeld een 
computer, iPad of tablet, bent u 
misschien naaister die wel raad weet 
met naald en draad, kunt u andere 
kapotte dingen repareren en lijkt het 
u leuk om repairder te worden in 
Repair Café Baambrugge (elke 1e 
dinsdag van de maand)? Meld u dan 
aan bij sociaal cultureel werker van 
Tympaan-De Baat, Annemarie Keja 
via tel: 0294-284 824 of e-mail a.
keja@stdb.nl. Repair Café Baam-
brugge start op dinsdag 7 september 
van 10.00 uur tot 12.00 uur in Dorps-
huis De 5 Bogen Prinses Margriet-
straat 10, 1396 JX Baambrugge.

zei een ander. Lijkt een scootmobiel-
tocht je ook leuk? Rij dan een keer 
mee met je eigen scootmobiel. 
Aanmelden kan via 0297-230280. De 
tochten van dit jaar zijn nog op 
dinsdag 17 augustus, 7 en 21 
september. Ze verzamelen om 9:30 
uur en vertrekken rond 10:00 uur. Ze 
vragen een bijdrage van 6 Euro voor 
de koffie en het gebakje onderweg.
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Door Roos Uithol

Uithoorn - Day to Day is opgericht 
door de zussen Daisy Helmig en 
Daniëlle Dijkstra. Na een carrière-
switch gemaakt te hebben vanuit het 
HR vak in de zakelijke dienstverle-
ning en het basisonderwijs, zijn 
beiden zussen in de wereld van de 
uitvaart gekomen. Naast het volgen 
van de opleiding uitvaartverzorging 
is ervaring opgedaan bij kleine 
uitvaartondernemingen en een 
hospitium. Vanuit die ervaring is een 
visie vormgegeven in Day to Day 
uitvaartbegeleiding. 
“In de uitvaartwereld wordt wel eens 
over uitvaartverzorging gesproken. 
Bij verzorging vinden wij dat het 
klinkt alsof alles uit handen wordt 
genomen van de nabestaanden. 
Terwijl sommigen ook onderdelen 
van de uitvaart in eigen handen 
willen hebben. Wij kijken per familie 
wie wij voor ons hebben. Hoe 
reageert iedereen op elkaars voor-
keuren en in hoeverre willen zij aan 
de hand worden genomen? Die 
dynamiek kan per familie verschillen. 
Wij begeleiden waar dat nodig is,” 
begint Daisy uit te leggen over hun 
visie van uitvaartbegeleiding. Bij Day 
to Day wordt er niet op de klok 
gekeken, want tijd is een belangrijke 
factor in de periode vlak na het over-
lijden van een dierbare. Met oprechte 
aandacht wordt elke dag bekeken 
wat nodig is en nauw contact onder-
houden met nabestaanden tijdens 
de voorbereiding van een uitvaartce-
remonie. “We zijn allebei zeer rustig 
organisatorisch en houden overzicht 
op wat er moet gebeuren voor de 
uitvaart en in welke volgorde. Het is 
een verdrietige en onrustige periode 
voor nabestaanden. Daardoor kan 
men zichzelf soms verliezen in details 
die er nog niet toe doen als iemand 
net is overleden. Na een eerste 
gesprek maken wij vaak een over-
zicht, zodat men weet waar men aan 
toe is per dag. Zeker bij een eerste 
gesprek heerst er vaak veel verdriet. 
Met een takenlijst creëer je rust. Het 
praktisch bezig kan voor fijne aflei-
ding zorgen richting de uitvaart.”
Verdriet is de meest voorkomende 
emotie die uitvaartbegeleiders 
tegenkomen binnen dit vak. Hoe 
bewaak je de balans om daar niet zelf 
in te worden meegenomen, maar 
ook dat je niet te zakelijk en koel 
overkomt naar de naasten van de 
overledene? “We zeggen wel eens 
tegen elkaar dat het niet ons verdriet 

is. Toch ervaar je tijdens een uitvaart 
soms moeilijke momenten. Bijvoor-
beeld als er een bepaald nummer 
wordt gedraaid, dat je toch even de 
kiezen stevig op elkaar moet zetten.
Ook de verzorging van een overle-
dene doen wij samen. Doordat het 
niet ons verdriet betreft kun je een 
afstand creëren waardoor je juist 
dichtbij kunt komen. Dan kan men 
de verhalen over de overledene goed 
kwijt en verdrietig zijn.Wij leven mee, 
maar wij hoeven niet getroost te 
worden. Als we een verhaal van 
iemand kwijt moeten kunnen we dat 
met elkaar delen.” Daisy en Daniëlle 
onderhouden nauwe contacten met 
de lokale kerken, horeca, crematoria 
en begraafplaatsen. Bij de organisatie 
van een uitvaart kunnen zij snel met 
deze partijen schakelen om alles 
goed te regelen. De uitvaartcere-
monie kan ook op ongebruikelijke 
locaties plaatsvinden als daar een 
wens voor is. Dat maakt de uitvaart-
onderneming modern en toeganke-
lijk. De betrokkenheid en oog voor 
detail van de twee zussen stelt hen in 
staat om een uniek afscheid te 
creëren. “Je ziet als ontwikkeling in 
de uitvaart, dat mensen hun uitvaart 
willen hebben zoals zij in het leven 
stonden. Er is ook wel sprake van een 
ontkerkelijking. Dus er wordt naar 
andere omgevingen en rituelen 
gezocht buiten de kerk om. Zelfs 
buiten funeraire locaties zoals een 
uitvaartcentrum en begraafplaatsen. 
Een favoriet restaurant of café en 
zelfs de eigen tuin behoren tot de 
mogelijkheden. Nog altijd wordt er 
ook gekozen voor een traditionele 
uitvaart. Dat kan nu eenmaal meer 
passen bij sommigen en dat is prima. 
Maar wij willen wel aandragen dat er 
veel meer opties zijn. Live muziek 
behoort ook tot de mogelijkheden. 
Wij hebben allerlei connecties die dat 
kunnen verzorgen. Het is heel mooi 
en brengt echt wat extra’s tijdens een 
uitvaart. Uiteraard zijn daar meer-
kosten aan verbonden, maar het is 
toch jammer dat daar nog zo weinig 
voor wordt gekozen.”
Day to Day beschikt tevens over een 
eigen afscheidsruimte in Uithoorn. In 
de 24-uurs kamer kan op de dagen 
voor de uitvaart op elk gewenst 
moment tijd worden doorgebracht 
met de overleden dierbare. De 
ruimte met een huiselijke sfeer kan 
worden gedecoreerd naar wens, met 
persoonlijke spullen zoals foto’s. Het 
is mogelijk om een afscheidscere-
monie in klein gezelschap in deze 

ruimte te organiseren.  De catering 
kan zelf worden geregeld, of via Day 
to Day uitvaartbegeleiding worden 
uitbesteed. De uitvaartonderneming 
is daarbij niet gebonden aan vaste 
leveranciers of verzekeraars. Ook na 
de uitvaart blijft Day to Day in beeld 
bij de nabestaanden. De dagelijkse 
realiteit wordt in de periode vlak na 
een uitvaart namelijk vaak als heftig 
ervaren. Ongeveer 4 weken na het 
afscheid komen Daisy en Daniëlle 
langs om na te praten over de 
uitvaartceremonie, vragen hoe het 
met de nabestaanden gaat en of er 
behoefte is aan nazorg. Bij behoefte 
wordt voor contact met een deskun-
dige gezorgd. Tijdens dit gesprek 
wordt ook de factuur van de uitvaart 
overhandigd en eventuele onduide-
lijkheden toegelicht. Verder 
bespreken zij welke zaken nog gere-
geld moeten worden en of zij daarbij 
nog van dienst kunnen zijn. Denk 
hierbij onder andere aan dankbetui-
gingen of asbestemmings mogelijk-
heden. De invloed van de corona 
pandemie op de diverse werkzaam-
heden van de uitvaartbegeleiders 
bleek voor Day to Day mee te vallen. 
Op anderhalve meter afstand en met 
mondmaskers op werden families 
nog altijd bezocht. Door de maatre-
gelen waren er wel veranderingen 
voor de uitvaartdiensten en volgens 
Daisy en Daniëlle had dit voor- en 
nadelen. “Sinds corona zie je dat 

Day to Day uitvaartbegeleiding

afscheidsdiensten veel intiemer zijn. 
Je mocht niet veel mensen uitno-
digen tijdens de lockdowns, maar 
sommige mensen vinden dat eigen-
lijk een zegen. Bij jong overleden 
mensen is dat wel triest, omdat zij 
vele sociale contacten hebben. Dan 
moeten er lastige keuzes worden 
gemaakt wie er worden uitgenodigd. 
Op een gegeven moment was maxi-
maal honderd man bij een uitvaart 
weer toegestaan. Alleen vergeten 
mensen dan dat het aantal alsnog 
afhankelijk is van de locatie per 
zoveel vierkante meter. Horecagele-
genheden waren eveneens niet 
toegestaan tijdens de lockdowns. 
Dan was het vrijwel gelijk na de 
uitvaart naar huis, dat vreemd was 
om te ervaren. Daarnaast zijn er meer 
verschillende uitnodigingen nodig 
om te versturen. Voor uitgenodigde 
op de locatie en uitgenodigde die via 
een livestream aanwezig zijn. Ook 
wordt er soms met tijdslots gewerkt,” 
vertellen de twee over de afgelopen 
bijzondere periode.

Zelf als de dood voorlopig nog niet 
aanstaande is, raden de twee 
uitvaartbegeleiders aan om op tijd 
na te denken over de eigen uitvaart. 
Bij overlijden komt er veel af op 
naasten om te regelen tijdens een 
emotionele periode. Daarom wordt 
geadviseerd om vooraf de uitvaart-
wensen te bespreken met de 
uitvaartonderneming. Dat geeft 
toekomstige nabestaanden veel rust. 
Als men ongemak ervaart bij het 
bespreken, is er tevens de mogelijk-
heid om voorkeuren en wensen vast 
te leggen in een boekje. Het wensen-
boekje wordt bewaard bij de belang-
rijke papieren waar dierbaren van op 
de hoogte worden gebracht. Wensen 
als de keuze tussen begraven of 
cremeren en de kosten tot persoon-
lijke wensen voor muziek, kleding, 
locatie en foto’s. Alles kan worden 
vastgelegd. 

info@daytodayuitvaart.nl of 
Tel. 0297 - 89 30 73
www.daytodayuitvaart.nl







NIEUWS OVER CORONA

WERKZAAMHEDEN

G E M E E N T E . D E R O N D E V E N E N . N L

Kijk op www.derondevenen.nl/corona 
voor het laatste nieuws
De gemeente informeert u over de ontwikkelingen rondom het coronavirus en 
steunmaatregelen voor ondernemers. Kijk hiervoor op www.derondevenen.nl/corona. 

Vragen over het coronavirus? 
U kunt terecht bij
•	 het	RIVM:	www.rivm.nl/coronavirus	
•	 de	GGD	regio	Utrecht:	www.ggdru.nl/corona	of	030	-	630	54	00	(doordeweeks	
	 tussen	8.30	en	17.00	uur,	in	het	weekend	tussen	9.00	en	16.00	uur)
•	 het	landelijk	informatienummer:	0800	-	13	51	(tussen	8.00	en	20.00	uur).
•	 www.rijksoverheid.nl/corona

Mijdrecht, gehele wegafsluiting Prins Bernhardlaan

De	Prins	Bernhardlaan	in	Mijdrecht	is	ter	hoogte	van	de	huisnummers	13	tot	
en	met	21	van	16	augustus	07.00	uur	tot	16	december	16.00	uur	in	zijn	geheel	
afgesloten voor al het verkeer. De omleidingsroute wordt aangegeven met 
borden.	Deze	maatregel	is	nodig	in	verband	met	het	plaatsen	van	een	kraan	op	
de	weg	voor	de	nieuwbouw	van	21	appartementen	in	opdracht	van	GroenWest.

Heeft	u	nog	vragen?	Op	werkdagen	kunt	u	tussen	8.00	en	16.30	uur	contact	
opnemen	met	meneer	Bas	Broeke	van	de	Bébouw	Midreth	via	0297	–	76	01	00.

Mijdrecht, gedeeltelijke wegafsluiting Stadhouderlaan

Het	voetpad	achter	de	flats	aan	de	Stadhouderlaan	is	van	30	augustus	8.00	uur	
tot	3	september	17.00	uur	gedeeltelijk	afgesloten.	Deze	maatregel	is	nodig	voor	
werkzaamheden	aan	de	flats	op	de	Stadhouderlaan.
Voetgangers	kunnen	passeren,	maar	houd	u	rekening	met	beperkte	ruimte	en	
obstakels.

Heeft	u	nog	vragen?	Op	werkdagen	kunt	u	tussen	8.00	en	16.30	uur	contact	
opnemen	met	de	heer	A.	Hamoen	van	de	firma	GroenWest	via	088	–	012	90	00.

Mijdrecht, gedeeltelijke wegafsluiting Anselmusstraat

De	Anselmusstraat	is	ter	hoogte	van	huisnummers	31	tot	en	met	45	van	
25	augustus	7.00	uur	tot	15	september	17.00	uur	in	twee	fasen	gedeeltelijk	
afgesloten.	De	gedeeltelijke	afsluiting	zal	worden	geregeld	met	verkeerslichten.	
Het verkeer kan passeren maar houd u rekening met een langere reistijd.
Deze	maatregel	is	nodig	omdat	GroenWest	aan	Coen	Hagen	Utrecht	opdracht	
heeft	gegeven	om	groot	onderhoud	te	verrichten	aan	39	woningen	in	Mijdrecht.

Heeft	u	nog	vragen?	Op	werkdagen	kunt	u	tussen	8.00	en	16.30	uur	contact	op-
nemen	met	de	heer	R.	Keulen	van	Coen	Hagedoorn	Utrecht	via	088	-	880	80	00.

Wilnis, gedeeltelijke wegafsluiting Herenweg

De	Herenweg	is	ter	hoogte	van	huisnummer	151	en	174	op	25	augustus	van	07.00	
uur	tot	16.00	uur	gedeeltelijk	afgesloten.	In	verband	met	de	werkzaamheden	
vragen	wij	u	vriendelijk	deze	dag	hier	niet	te	parkeren.	Uiteraard	proberen	wij	
de	verkeershinder	tot	een	minimum	te	beperken.	Deze	maatregel	is	nodig	voor	
het vervangen van een huisaansluiting. Het verkeer kan passeren maar houd u 
rekening met een langere reistijd.

Heeft	u	nog	vragen?	Op	werkdagen	kunt	u	tussen	8.00	en	16.30	uur	contact	
opnemen	met	de	heer	S.	Streefland	van	de	firma	BAM	Infra	via	034	–	847	98	77.

Vinkeveen, gedeeltelijke en gehele wegafsluiting 
Baambrugse Zuwe

Aan	de	Baambrugse	Zuwe	ter	hoogte	van	huisnummer	119	tot	en	met	208	zullen	
er	van	23	augustus	07.00	uur	tot	17	september	16.00	uur	asfalt-onderhoud	
werkzaamheden	plaatsvinden.	

De	bereikbaarheid	tijdens	de	werkzaamheden	is	als	volgt:
-	 Maandag	23	augustus	tot	en	met	vrijdag	10	september	van	07:00-16:00	uur,	
	 doorgang	zal	met	enig	oponthoud	mogelijk	zijn
-		 Maandag	13	september	en	14	september	van	07:00-17:00	uur,	
	 doorgang	zal	niet	mogelijk	zijn	(alleen	met	noodzaak	calamiteitendienst)
-		 Woensdag	15	september	tot	en	met	vrijdag	17	september	van	07:00-16:00	
	 uur,	doorgang	zal	met	enig	oponthoud	mogelijk	zijn

Heeft	u	nog	vragen?	Op	werkdagen	kunt	u	tussen	07.00	en	16.00	uur	
contact	opnemen	met	de	heer	P.	Woudstra	van	gemeente	De	Ronde	Venen	
via	0297	-	29	18	55

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN 

De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Ve-
nen. In deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kun-
nen zijn. Bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepas-
sing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De 
officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl onder Be-
stuur en Organisatie > Actueel.

AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Burgemeester	en	wethouders	maken	bekend	volgens	artikel	3.8	van	de	Wabo	dat	de	volgende	aan-
vragen	om	omgevingsvergunning	zijn	binnengekomen:

Week 30

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
   ontvangen

Scholeksterlaan	18	in	Vinkeveen	 Plaatsen	dakopbouw	 Z/21/185917	 14-07-2021

Scholeksterlaan	8	in	Vinkeveen	 Plaatsen	dakopbouw	 Z/21/185920	 14-07-2021

Ringdijk	2e	bedijking	16	 Lekkage	hoofdleiding	Mijdrecht	 Z/21/185923	 14-07-2021
in	Mijdrecht

Perceel	D	2363	in	Waverveen	 Nieuw	te	bouwen	woning	 Z/21/185939	 14-07-2021

Blomswaard	10	in	Abcoude	 Vergroten	woning	middels	uitbouw	 Z/21/186063	 15-07-2021
 op de begane grond

Vossestaart	44	in	Wilnis	 Realiseren	dakkapel	 Z/21/186076	 16-07-2021
	 achterzijde	woning

Vermogenweg	in	Mijdrecht	 Bouwen	nieuw	bedrijfspand	 Z/21/186109	 16-07-2021

Vinkenkade	7	G	in	Vinkeveen	 Het	vervangen	van	een	 Z/21/186171	 19-07-2021
 bestaande woonark

Groenlandse	kade	12	in	Vinkeveen	 Vervangende	nieuwbouw	woonhuis	 Z/21/186216	 19-07-2021

Houtzaagmolen	43	in	Mijdrecht	 Het	plaatsen	van	een	dakkapel	 Z/21/186248	 19-07-2021

Donkervlietse	Binnenweg	1	 Het	uitbreiden	van	de	rundveestal	 Z/21/186350	 21-07-2021
in Baambrugge

Dr.	Van	Doornplein	nabij	27	 Aanvraag	tijdelijke	bouwplaats		 Z/21/0007390	 20-07-2021
en	29	in	Abcoude	 voor	de	periode	27	september	
	 tot	en	met	25	oktober	

Week 31

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
   ontvangen

Abcoude,	kadastraal	B	perceel		 Nieuwbouw	vrijstaand	bijgebouw	 Z/21/186384	 21-07-2021
4300/	Winkelbuurt		 Abcoude	K162	
‘Land	van	Winkel’

Herenweg	276	A	in	Vinkeveen	 Vervangen	woonark	 Z/21/186607	 26-07-2021

Geinplein	3	in	Abcoude	 Plaatsen	van	een	onverlichte	 Z/21/186693	 27-07-2021
	 reclame	tegen	de	Noordgevel

Hofland	nabij	170	in	Mijdrecht	 Aanleggen	nieuwe	uitweg		 Z/21/0007502	 22-07-2021

Hertogenstraat	nabij	43	 Plaatsen	tijdelijke	container	voor		 Z/21/0007754	 02-08-2021
in	Mijdrecht	 verbouwing	woning	voor	de	periode	
	 3	augustus	tot	en	met	31	oktober	

Week 32

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
   ontvangen

Kerkplein	7	in	Abcoude	 Interne	verbouwing	 Z/21/186827	 30-07-2021

Herenweg	221	in	Vinkeveen	 Uitbreiding	aanbouw	 Z/21/186866	 01-08-2021

Kerkvaart	18	in	Mijdrecht	 Interieur	en	exterieur	verbouwing	 Z/21/186868	 01-08-2021

Langhuis	4	in	Wilnis	 Plaatsing	dakkapel	aan	 Z/21/186887	 02-08-2021
	 voorzijde	woning

Cliffordweg	42	in	Waverveen	 Nieuwbouw	machineberging	 Z/21/186912	 02-08-2021

Pijlstaartlaan	48	in	Vinkeveen	 Inrit	naar	voortuin		 Z/21/186985	 03-08-2021

Blomswaard	25	in	Abcoude	 Het	uitbreiden	van	de	 Z/21/186988	 03-08-2021
 bestaande woning

Granaat	nabij	26	in	Mijdrecht	 Nieuw	aanleggen	uitweg	 Z/21/0007843	 03-08-2021

Coninckmeer	nabij	67	in	Vinkeveen	Plaatsen	tijdelijke	container	voor		 Z/21/0007890	 04-08-2021
 periode 8 oktober tot en met 
	 26	november	

Deze	aanvragen	zijn	in	behandeling	genomen.	Deze	aanvragen	kunt	u	nog	niet	inzien.	
U	kunt	ook	nog	geen	zienswijze	of	bezwaar	indienen.

Vervolg	op	volgende	blz.



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

Gemeente Uithoorn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Blijf op de hoogte van actuele 
ontwikkelingen rondom het 
coronavirus

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

WWW.UITHOORN.NL

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

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

Uithoorn Volledig Gedeeltelijk  Vaccinatie  Vaccinatie 
  gevac. gevac. (1/2) gepland nog niet gepland

Week 26 36% 25% 6% 32%
Week 28 45% 22% 2% 31%
Week 30 55% 12% 0% 33%

Positief geteste personen
In week 30 (26 juli t/m 1 augustus) is het aantal positief geteste men-
sen in Amsterdam-Amstelland afgenomen met 45% vergeleken met 
de week daarvoor. In alle gemeenten nam het aantal meldingen af en 
alle gemeenten bevonden zich binnen het risiconiveau ‘Ernstig’.
Cijfers gemeente Uithoorn

Week 30   Week 25 

Absoluut /100.000 inw Absoluut /100.000 inw
48 162  59 199

Testen op GGD-locaties 
Het aantal inwoners binnen Amsterdam-Amstelland dat zich afgelopen 
week bij een GGD-testlocatie liet testen was 36% lager dan de week 
ervoor. Het percentage testen met een positieve uitslag daalde naar 
15,2%. In alle gemeenten nam het aantal testen af.
Cijfers gemeente Uithoorn

Week 28   Week 27 

Absoluut /100.000 inw Absoluut /100.000 inw
358 1.209  420 1.419

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

De nieuwe maatregelen
• Discotheken en clubs gaan dicht.
• Cafés en restaurants blijven open op voorwaarde dat iedereen een 

zitplaats heeft en op 1,5 meter van elkaar zit.
• Cafés en restaurants moeten om middernacht dicht. Grote scher-

men en livemuziek zijn verboden.
• Meerdaagse evenementen mogen niet. Hierbij wordt geen onder-

scheid gemaakt tussen evenementen binnen en buiten.
• Eendaagse evenementen mogen alleen doorgaan als het evene-

ment alleen zitplaatsen aanbiedt.
• Een toegangstest is vanaf 13 juli 24 uur geldig. Dit was 40 uur.

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

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

Wilt u zich laten vaccineren, maar heeft u nog geen afspraak ge-
maakt? Dan kunt u nu zonder afspraak terecht voor een corona-prik 
op de 4 grote vaccinatielocaties van GGD Amsterdam.

• RAI in Zuid
• Sportcentrum Caland in West (t/m 15 augustus)
• AFAS Live in Zuidoost
• NDSM Loods in Noord (t/m 26 augustus)

Iedereen van 12 jaar en ouder die nog geen vaccinatie-afspraak heeft 
gemaakt, kan nu zonder afspraak voor de eerste of tweede prik terecht 
bij de 4 grote priklocaties. Deze zijn iedere dag open van 08.00 - 20.00 
uur. Heeft u al een afspraak ingepland? Dan kunt u alleen op de afge-
sproken tijd en plaats terecht. Heeft u al een eerste prik gehad? Dan 
kunt u nu ook zonder afspraak uw tweede prik halen, als het langer dan 
28 dagen geleden is dat u die prik gekregen heeft. Zie voor meer info: 
ggd.amsterdam.nl/nieuwsoverzicht/corona-prik-afspraak

Actuele coronacijfers gemeente 
Uithoorn week 28 

Aanscherping maatregelen 
vanaf 10 juli

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

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

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

Coronacheck-app

Vaccinatieafspraak maken

Vaccineren zonder afspraak

Waarschijnlijk heeft u er al over 
gehoord of het in de krant ge-
lezen. Nederland gaat van het 
aardgas af, dat geldt dus ook 
voor de gemeente Uithoorn. In 

2050 gebruiken we geen aard-
gas meer. Dit is een ingrijpen-
de verandering voor alle inwo-
ners (woningeigenaren en huur-
ders) en daarom maken we de-

Aankondiging Tweede online 
informatieavond GASVRIJ

ze overgang stapsgewijs. De 
toekomstgerichte visie op Gasvrij 
Uithoorn krijgt steeds meer vorm. 
Bent u benieuwd hoe ver we zijn 
met de visie en de eerste resul-
taten? Op donderdag 2 septem-
ber 2021 is er een tweede onli-
ne informatieavond over de Tran-
sitievisie Warmte. Daar vertellen 
we welke mogelijke alternatieven 
voor aardgas beschikbaar zijn in 
Uithoorn en De Kwakel en wel-

ke stappen we samen willen zet-
ten in de komende jaren. De eer-
ste online informatieavond over 
GASVRIJ Uithoorn was op 26 
mei 2021. Heeft u deze eerste 
informatieavond niet kunnen bij-
wonen? Of wilt u graag een sa-
menvatting horen wat er toen is 
besproken? Speciaal daarvoor 
hebben we om 19.30 uur een 
vooravond ingepland om u bij te 
praten. De tweede online infor-
matieavond over de transitievisie 
warmte begint om 20.00 uur.

Aanmelden
Wilt u aanwezig zijn op deze in-
formatieve bijeenkomst? Meldt 
u zich dan voor 31 augustus aan 
via de website www.uithoorn.nl/
gasvrij. Kort voor de bijeenkomst 
ontvangt u van ons een deelna-
me link.

Donderdag 2 september 2021 20.00 - 21.30 uur



OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN 

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2021-071884, Noorddammerweg 1a, het creëren van een gastenverblijf 

(ontvangen 26-07-2021);
• 2020-074739. Jaagpad 25, het bouwen van een nieuwe woning (ont-

vangen 04-08-2021).
Uithoorn
• 2021-071891, Johan Enschedeweg 1A, het uitbreiden van d bedrijfs-

ruimte (ontvangen 27-07-2021);
• 2021-074287, J.A. van Seumerenlaan 3, het bouwen van een nieuw be-

drijfspand (ontvangen 03-08-2021);
• 2021-074696, Molenlaan 30, tijdelijk oefenobject brandweer (ontvan-

gen 04-08-2021).\

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (regulier)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
• 2021-067116, Anjerlaan 12, het realiseren van een dakkapel en dakop-

bouw (verzonden 05-08-2021).
Uithoorn
• 2021-040128, Thamerweg 75A, het bouwen van een woning (verzon-

den 26-07-2021);
• 2020-113102, Marktplein 2A, het aansluiting van het terras aan de ka-

de (verzonden 27-07-2021);
• 2021-059910, Schaepmanlaan 41, het plaatsen van een dakkapel (ver-

zonden 02-08-2021);
• 2021-070130, J. van Oldenbarneveldtlaan 48, het plaatsen van een 

dakkapel (verzonden 02-08-2021);
• 2021-057703, Grift 45, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 02-

08-2021);
• 2021-057451, Uithoornlijn nabij stationsstraat 41, het realiseren van 

een tijdelijke afrit voor bussen en het uitvoeren van werkzaamheden op 
gronden met een dubbelbestemming (verzonden 06-08-2021);

• 2021-057440, uithoornlijn nabij stationsstraat 41, het realiseren van 
keerwanden en damwanden (verzonden 06-08-2021);

• 2021-061671, Grauwe Gans 72, het realiseren van een dakuitbouw 
(verzonden 05-08-2021).

VERLEENDE TIJDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (regulier)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
• 2021-046569, Vuurlijn 21, het tijdelijk plaatsen van een loods/overkap-

ping voor opslag (verzonden 02-08-2021).

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
• 2021-070769, Admiraal de Ruiterlaan tussen 45 en 47, het plaatsen van 

3 afvalcontainers en 2 ecotoiletten van 30 augustus t/m 30 december 
2021 (ontvangen 22-07-2021);

• 2021-071752, Chemieweg , inrichten bouwplaats (ontvangen 26-07-
2021);

• 2021-072045, Driehoeksreclameborden voor campagne “Pak je fi ets” 
(ontvangen 26-07-2021);

• 2021-070589, Legmeerplein 49, evenementenvergunning op 18 sep-
tember 2021 (ontvangen 22-07-2021);

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 be-
sluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon 
gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw 
beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor 
te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan 
een ‘voorlopige 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 in-
dienen. Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt 
van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht 
van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voor-
ziening moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u 
het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlo-
pige voorziening moet u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in 
De Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordenin-
gen en verkeersbesluiten alleen nog via www.offi cielebekendmakin-
gen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepa-
gina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailser-
vice. U wordt dat ‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de ge-
meente Uithoorn.

WWW.UITHOORN.NL

• 2021-070663, Artur van Schendellaan 40-44, aanvraag vergunning ver-
koop consumentenvuurwerk (ontvangen 21-07-2021); 

• 2021-072506, Bernard Zweershof 31, het plaatsen van een afvalcontai-
ner van 1 september t/m 15 oktober 2021 (ontvangen 28-07-2021);

• 2021-073049, Amstelplein, het plaatsen van een GGD Corona testbus 
van 16 augustus t/m 5 september 2021 (ontvangen 29-07-2021);

• 2021-068406, Amstelplein en Zijdelwaard, in de week van de veiligheid 
op 13 en 16 oktober 2021 het plaatsen van een preventiecar en een 
ontruimingscontainer (ontvangen 13-07-2021);

• 2021-074377, Prinses Christinalaan 139, het plaatsen van een afval-
container op 16-08-2021 (ontvangen 03-08-2021);

• 2021-074547, Talmalaan 10, het plaatsen van een afvalcontainer (ont-
vangen 04-08-2021).

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
• 2020-110947, Industrieweg 20, exploitatievergunning horecabedrijf 

(verzonden 26-07-2021);
• 2020-113102, Industrieweg 20, alcoholwetvergunning (verzonden 26-

07-2021);
• 2021-065196, standplaatsvergunning verkoop oliebollen van 3 t/m 31 

december 2021 (verzonden 29-07-2021).

 BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
INSPRAAK VOOR NIEUWE OPLAADPUNTEN 
ELEKTRISCH VERVOER
Elektrisch rijden draagt bij aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Het 
voordeel van elektrisch rijden wordt steeds groter, aangezien de prijzen 
van voertuigen dalen en het aandeel groene stroom steeds hoger wordt. 
Voor de laadpalen wordt al alleen groene stroom gebruikt. In het regeerak-
koord staat over elektrisch vervoer het streven dat uiterlijk 2030 alle nieu-
we auto’s uitstootvrij zijn. Het realiseren van een goede oplaadstructuur is 
hiervoor belangrijk.
Nieuwe locatie oplaadpunten
Het college heeft het voornemen om op de volgende locaties een nieuwe 
oplaadpunt te realiseren in Uithoorn:
• Koekoeksbloem ter hoogte van nummer 24
• Potgieterlaan ter hoogte van nummer 44
• Fazant ter hoogte van nummer 15
Inspraak
U kunt uw zienswijze tot vier weken na bekendmaking (uiterlijk 8 septem-
ber 2021) bij de gemeenteraad van Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn 
of via gemeente@uithoorn.nl. 
Verkeersbesluit laadpalen
De gemeente Uithoorn heeft nieuwe locaties aangewezen voor een open-
bare laadpaal waarbij twee parkeerplaatsen worden bestemd exclusief 
voor het opladen van elektrische motorvoertuigen. Hiervoor is vier weken 
inspraak aan vooraf gegaan. De geplande oplaadpunten bevinden zich op 
de volgende locaties: 
• Bertram ter hoogte van nummer 121A
• Fermoor ter hoogte van nummer 19
• Wederik ter hoogte van nummer 2
• Legmeerplein ter hoogte van nummer 55
• Aan de Zoom ter hoogte van nummer 11
• Arthur van Schendellaan ter hoogte van nummer 100
Bezwaarmogelijkheden
Belanghebbenden kunnen tot en met 22 september 2021 bezwaar maken 
tegen deze verkeersbesluiten. Een bezwaarschrift kan worden ingediend 
bij de gemeenteraad van Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn of via ge-
meente@uithoorn.nl. Voor meer informatie en het volledige verkeersbesluit 
gaat u naar www.offi cielebekendmakingen.nl.

Wist je 
dat?

Voor inwoners met een krappe 
beurs is er hulp in Uithoorn/De 
Kwakel. De gemeente heeft 
verschillende minimaregelin-
gen!

Computerregeling
Uw kind zit op het voortgezet 
onderwijs en heeft een com-
puter of laptop nodig. Dat is 
een fl inke uitgave! Voor inwo-
ners met een krappe beurs 
hebben we daarom de zoge-
noemde ‘computerregeling’. 

Dat betekent dat u (mogelijk) 
recht heeft op een bijdrage voor 
de aanschaf ervan. 

Jeugdfonds Sport 
en Cultuur
Wilt u kind op turnen, voetbal, ju-
do of een andere sport? Maar is 
lid worden van een vereniging te 
duur? Dan helpt het Jeugdfonds 
Sport en Cultuur. Het fonds be-
taalt het contributiegeld recht-
streeks aan de vereniging. U 
hoeft dus niks voor te schieten.

Meedoen aan activiteiten
Blijft er na uw vaste uitgaven 
geen geld meer over om bijvoor-
beeld een keer naar de bioscoop 
te gaan? Of een cursus te vol-
gen? Ook dan kan de gemeente 
helpen.

Ik had het gevoel 
alsof mijn buren eraan 
onderdoor gingen.

Zorgen over huiselijk geweld?
Bel of chat anoniem en lucht je hart.
Kijk op ikdoeietstegenhuiselijkgeweld.nl

503875 WT poster huiselijk geweld 297X420.indd   2 06/07/2021   16:47

AED’s in Uithoorn en De Kwakel
De gemeente krijgt geregeld vra-
gen over Automatische Externe 
Defibrillators (AED’s). Hoe is de 
hulpverlening aan mensen met 
een hartstilstand in de gemeen-
te geregeld? Is er subsidie be-
schikbaar voor de aanschaf van 
AED’s door particulieren? En kun-
nen AED’s worden opgehangen 
op openbare plekken? Hieronder 
leest u de antwoorden. 

Snel en deskundig optreden
In onze gemeente hebben 2 or-
ganisaties de taak om snel en 
deskundig op te treden bij een 
112-melding van een hartstil-
stand. Dit zijn Stichting AED Uit-
hoorn en Stichting AED De Kwa-
kel. Zij ontvangen (indien nodig) 
een subsidie van de gemeente 
om te zorgen voor voldoende er-

varen vrijwilligers, verspreid over 
de wijken en buurten van onze 
gemeente. De vrijwilligers krijgen 
regelmatig AED-trainingen. En er 
is nazorg voor hen beschikbaar, 
mocht die nodig zijn. Ook zijn de 
stichtingen verantwoordelijk voor 
aanschaf en onderhoud van de 
AED-apparaten. 

Particuliere AED’s
Stichting AED Uithoorn en Stich-
ting AED De Kwakel voldoen aan 
de eis van de gemeente dat over-
al in Uithoorn en De Kwakel tijdig 
hulp door opgeleide vrijwilligers 
beschikbaar is voor mensen met 
een hartstilstand. Daarom geeft 
de gemeente geen subsidie voor 
de aanschaf van AED’s door parti-
culieren. Zij kunnen daarvoor een 
aanvraag doen bij het Initiatieven-

fonds Uithoorn. De eigenaar moet 
de AED ophangen op eigen ter-
rein; ophangen in de openbare 
ruimte is niet toegestaan.

Meer weten? 
Kijk voor meer informatie op 
uithoorn.nl/AED 

Laat geen geld liggen!
Kortom: laat geen geld liggen 
en bekijk waar u voor in aan-
merking komt! Alles regelin-
gen voor inwoners met een 
krappe beurs staan overzich-
telijk op de website www.uit-
hoorn.nl/laatgeengeldliggen.

Heeft u nog vragen? Bel 
dan naar het Sociaal Loket 
van de gemeente. Te berei-
ken op (0297) 513 111.

Meld 
huiselijk 
geweld

Tot en met september vraagt 
de Rijksoverheid extra aan-
dacht voor huiselijk geweld. 
Heeft u zelf te maken met 
huiselijk geweld? Of ver-
moedt u geweld of mishan-
deling bij ouderen of een ge-
zin in uw buurt? Bel 112 bij 
acuut gevaar. Bel voor een 
melding of voor advies met 
Veilig Thuis via 0800-2000, 
of chat met een medewerk-
ster via 020veiligthuis.nl. 
Voor kinderen is er de Kin-
dertelefoon, 0800-0432. Kijk 
voor hulp vanuit de gemeen-
te op uithoornhelpt.nl.
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Rondje Oosterplas in Augustus
Zaterdag 21 augustus 2021, 9:30 - 11:00 uur
Tijdens deze excursie genieten van het duinlandschap. Welke invloed heeft de 
mens gehad op de duinen en wat zijn de nu de ‘Thijssebosjes’? Wat is er te 
zien vanaf het uitzichtpunt Starreberg? Welke specifieke zaken zien we in dit 
jaargetijde? Denk bijvoorbeeld aan de ontluikende bomen in het voorjaar, de 
vruchten en paddenstoelen in het najaar en hoe de bomen zich tegen de kou 
in de winter beschermen. Dus in elk jaargetijde voldoende te beleven.. Met 
een beetje geluk komen we nog diersporen tegen in het zand. Start: Parkeer-
plaats NPZK, bij het informatiebord ingang Bleek en Berg. Dit is een excursie in 
het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Maximum aantal deelnemers: 10. 
Reserveren/aanmelden via www.np-zuidkennemerland.nl. Info di. t/m zo. via 
023-5411123.

Let op: deze excursie wordt uitgevoerd onder de huidige (Covid-19) voorwaarden: 
deelnemers en gids(en) zijn klachtenvrij, afstand van tenminste 1,5 meter hand-
haven, geen handen schudden, hoesten/niezen in de elleboogplooi en geen 
dingen aan elkaar doorgeven tijdens de excursie.

Houdt u van wandelen en/of fietsen in de natuur? 
Diverse excursies van IVN Zuid

Vleermuizen  
op de Geniedijk
Vrijdag 27 augustus 2021, 
20:15 - 21:30 uur
Tijdens de Nacht van de vleer-
muis gaan we op zoek naar deze 
bijzondere nachtdieren op de 
Geniedijk in het centrum van 
Hoofddorp. Vertrek: Molen De 
Eersteling, Hoofdweg Westzijde 
741, Hoofddorp. Aanmelden 
verplicht via: ivnhaarlemmer-
meer@gmail.com  Maximaal 
aantal deelnemers is 16. 

Let op: deze excursie wordt uitge-
voerd onder de huidige (Covid-19) 
voorwaarden: deelnemers en 
gids(en) zijn klachtenvrij, afstand 
van tenminste 1,5 meter hand-
haven, geen handen schudden, 
hoesten/niezen in de elleboog-
plooi en geen dingen aan elkaar 
doorgeven tijdens de excursie.

Roofvogelexcursie op de fiets door het Recreatieschap Spaarnwoude
Zondag 29 augustus 2021, 11:00 - 15:00 uur
Spaarnwoude is een uitstekend gebied om op zoek te gaan naar roofvogels. De landschappelijke variatie en de 
vergezichten staan garant voor diverse soorten. In september zijn er meerdere stand- en broedvogelsoorten met 
jonge aanwas aanwezig. Bovendien is er kans op roofvogelsoorten die op doortrek zijn vanuit noordelijke regionen. 
Vertrekpunt: Infoboerderij Zorgvrij, Genieweg 50, Recreatiegebied Spaarnwoude. Aanmelden vooraf is verplicht. 
Aanmelden of meer informatie: Eric van Bakel ericvanbakel@hetnet.nl  Maximaal aantal deelnemers is 10.

Let op: deze excursie wordt uitgevoerd onder de huidige (Covid-19) voorwaarden: deelnemers en gids(en) zijn klachtenvrij, 
afstand van tenminste 1,5 meter handhaven, geen handen schudden, hoesten/niezen in de elleboogplooi en geen dingen 
aan elkaar doorgeven tijdens de excursie.
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Regio - Op zaterdag 11 september 
organiseren we in Kasteel 
Loenersloot, na eerdere rondlei-
dingen op vrijdag en zaterdag, een 
voor deze tijden bijzondere middag 
met allerlei aantrekkelijke activi-
teiten. U kunt het slot in het gelijkna-
mige dorp dan ook op eigen gele-
genheid bezichtigen. Bezoekers zijn 
om 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 of 16.00 
uur van harte welkom.  Elk uur heeft 
u 55 minuten de tijd om onder meer 
de prachtige bel-etage, de impo-
sante zolder en zeker ook de toren te 
bekijken.  Verder is er in en om het 
slot veel te doen! 

Muziek en activiteiten In en bij het 
kasteel
Elk uur is er een film van en met de 
laatste kleurrijke bewoonster, 
barones Van Nagell -Martini Buys, in 
haar dagelijkse leven in 1988. Ook 
wordt een video vertoond over de 
oorlogsjaren in en rond Kasteel 
Loenersloot. In het slot staan op 11 
september fraaie prenten  van o.a. 
het  vroegere kasteel. Een professio-

nele pianoforte-bespeelster, Kaoru 
Iwamura, geeft elk uur op de geheel 
gerestaureerde Broadwood tafel-
piano uit 1829 een miniconcert met 
werken van bekende componisten! 
Kinderen kunnen zich op de oprijlaan 
laten schminken. En daar blikgooien, 
steltlopen, sjoelen e.d.  

Reserveren kasteel
De bescheiden toegangsprijs is € 
2,50 voor beschermers (leden) van 
Utrechts Landschap en € 5,00 voor 
niet-beschermers. Voor kinderen t/m 
12 jaar is de toegang gratis. Reser-
veren kan via www.utrechtsland-
schap.nl/activiteiten.  Kiest U één van 
de uren hierboven. Reserveren is 
noodzakelijk, want de toegang per 
uur is nog beperkt. Men kan op de 
dag zelf bij de tent (kassa) op de 
oprijlaan vanwege corona ook 
slechts beperkt aanmelden. U kunt 
daar alleen contant betalen. 

Parkrondleidingen en reserveren
Om 12.30, 13.45 en 16.00 uur zijn er 
ook parkrondleidingen.  Die zijn 

gratis, maar reserveert u ook a.u.b. 
De inschrijving is ook hier ingeperkt! 
U kunt met het gezin in het park een 
speurtocht volgen. Formulieren daar-
voor liggen bij de kassa. 

Informatie over kasteel en park
Op www.kasteelloenersloot.nl  staat 
veel informatie over het fraai geres-
taureerde 13e-eeuwse kasteel, dat, 
na de grote verbouwing 250 jaar 
geleden tot een zomerhuis, in 
18e-eeuwse stijl is ingericht en zijn 
kenmerken als stokoude toren en 
dikke muren behouden heeft.  
En informatie over het prachtige 
park. (Op elke vrijdag en zaterdag 
zijn er rondleidingen in het kasteel, 
in het park maandelijks op zaterdag).

Horeca, parkeren
Op de oprijlaan is voor deze dag een 
gewilde horecagelegenheid 
ingericht.  
Parkeren kan op de met lichtgroene 
borden aangegeven speciale gratis 
kasteel-parkeerplaats.  Medewerkers 
wijzen de weg.

Zaterdagmiddag 11 september 
bij Kasteel Loenersloot veel 
activiteiten





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

De IVI pagina

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

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

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

Vijf bogen het sociale 
hart van Baambrugge 

Jeu de Boule is in Frankrijk voor velen een belangrijke volkssport. Er is 
een echt boulecultuur. In de kleine Zuid Franse dorpjes zie je al vroeg in 
het voorjaar, maar zeker in de zomerperiode, de lokale bevolking dit 
oude, populaire spel spelen. Met in de hand vaak een glaasje wijn wordt 
er enthousiast gespeeld en gepraat. Het spel bepaalt in vele dorpen het 
ritme van de dag en is ook voor toeristen een erg leuk schouwspel om te 
zien. Deze week reed ik met de fiets door de Anselmusstraat in Mijdrecht 
en waande ik mij even een toerist in een frans dorpje. Maar nee ik was 
een toerist in mijn eigen dorpje, want op het grasveldje nabij de Bucho 
Montzimastraat waren wat buurtbewoners gezellig een potje aan het jeu 
de boulen. Dit is wat Inwoners Voor Inwoners aanspreekt en dat verdient 
natuurlijk wat meer publiciteit en een mooi stukje op de IVI pagina. Wie 
weet kunnen we meer inwoners enthousiasmeren om een balletje met 
elkaar te gaan gooien? Hoe leuk is dat een spel spelen met de buren, dus 
zeg maar Jeu de buren! 

In Baambrugge is de vijfbogen een begrip in het dorp. Het Dorpshuis 
biedt tal van mogelijkheden. Het is al jaren een sociale ontmoetings-
plaats voor jong en oud. Populair bij de inwoners van Baambrugge 
vanwege de sociale functie die het heeft. Van gezellige evenementen tot 
een condeleance vinden hier plaats. Het is echt het sociale hart van 
Baambrugge. 

Geen publiek gewend
Bij het aanzien van het schouwspel 
kneep ik in mijn rem en zette mijn 
fiets op de standaard. Keek met veel 
plezier hoe ze de ijzeren ballen met 
enthousiasme één voor één richting 
het kleinere balletje gooide. Door 
mijn aanwezigheid als toeschouwer 
zag ik dat de spelers enigszins afge-
leid waren. Ze waren waarschijnlijk 
geen publiek gewend. Ik gaf, door de 
vragende blikken in mijn richting, 
ongevraagd aan dat ik het erg leuk 
vond om te zien hoeveel plezier ze 
met elkaar hadden. 

Sociale bezigheid
Jeu de boule is meer dan een spel 
met ballen. Het is ook een sociaal 
gebeuren en het onderlinge contact 
is ook belangrijk. Het duurde dan 
ook niet lang voor ik in een leuk 
gesprek met de beoefenaars terecht 
kwam. Er was duidelijk geen haast 
en voor een praatje lieten zij de 
ballen even met rust. Geen stress 
maar sociaal gedrag. Ze vertelden 
mij enthousiast dat ze dit wekelijks 
met elkaar speelden en het was 
ontstaan vanuit de nabijgelegen 
buurtkamer. 

Een minpuntje
Na een leuk praatje met louter posi-
tieve geluiden kwamen we toch op 
een minpuntje. De jeu de boulebaan, 
die waarschijnlijk door de gemeente 
was neergelegd, lag er niet florissant 
en uitnodigend bij. Door de grind-
laag groeide het onkruid in volle 
glorie en gaf het speelveld een 
armoedige uitstraling. 

Oproep aan gemeente 
Dat stoorde de speelsters en speler 
ook wel. Ik vond dit jammer want 
deze inwoners verdiende een beter 
speelveld. Hierbij wil ik dan ook een 
oproep doen aan de betreffende 
gemeentelijke afdeling die verant-
woordelijk is voor het onderhoud 
van de jeu de boulebaan om hier 
wat aan te doen. Het lijkt mij niet 
veel werk en de kosten zullen ook 

Genoeg keus
De ontmoetingsplaats om onder het 
genot van een kop koffie een praatje 
te maken met dorpsgenoten. Ook 
kan je er een kaartspel met elkaar 
spelen en wil je sporten dan kan dat 

in de sportzaal. Een feestje vieren en/
of een bijeenkomst organiseren is 
ook mogelijk. Tal van mogelijkheden 
en genoeg keus dus. Over keus 
gesproken men kan er op het groene 
laken ook een biljartpartijtje spelen. 

niet hoog oplopen om hier een 
mooie uitdagende jeu de boulebaan 
van te maken. Het zal dan waar-
schijnlijk veel meer inwoners 
aantrekken om een balletje met 
elkaar te gaan gooien. Hoe 
eenvoudig is het om inwoners met 
elkaar te verbinden. 

Tegenprestatie van IVI
Inwoners voor Inwoners (IVI) daagt 
hierbij dan ook de gemeente uit om 
de baan op te knappen. Als tegen-
prestatie zal Inwoners Voor Inwoners 
dan een “Jeu de Buren Jeu de boule” 
toernooitje gaan organiseren waar 
alle inwoners van De Ronde Venen 
aan kunnen deelnemen. Misschien 

kan dit wel uitgroeien tot een jaar-
lijks evenement met een wijntje en 
een stukkie Franse kaas erbij.

Doet u mee? 
Als u zo een toernooitje als inwoner 
een leuk idee vindt om aan mee te 
gaan doen laat het ons dan weten
Stuur een email naar: 
info@inwonersvoorinwoners.nl 

En uitbater Frits Benacchio geeft 
daarbij graag een aanwijzing hoe je 
de bal het beste effect kan geven om 
een carambole te scoren.

Nu nog even niet!
Helaas mag het Dorpshuis nog niet 
volledig open – heel begrijpelijk, de 
gezondheid staat voorop. Het is niet 
helemaal stil in het Dorpshuis. Verga-
deringen met een klein gezelschap 
zijn bijvoorbeeld al wel weer van 
harte welkom. In het dorpshuis vindt 
ook het bloedprikken plaats en de 
vaccinaties tegen corona zijn ook hier 
in menig arm geprikt. Laten we 
hopen dat de vaccinatie helpen dat 
we deze gekke tijd snel achter ons 
kunnen laten, zodat er binnen afzien-
bare tijd versoepelingen mogelijk zijn 
en het Dorpshuis weer het warme 
hart van Baambrugge kan zijn.

Frits heeft het sociale DNA
De dagelijkse leiding van het Dorps-
huis is in handen van Frits Benacchio. 
Hij is de juiste man op de juiste plek 
want Frits heet het juiste sociale DNA. 
Hij maakt gemakkelijk een praatje 
met jong en oud , heeft een luiste-
rend oor, een organisator in hart en 

nieren en een kok en barkeeper in 
één. De sociale manager die elk 
dorpshuis zich wenst. 

Nieuwe Meerbode
Ook wij van Inwoners Voor Inwoners 
(IVI) hebben ervaren dat De Vijf 
Bogen en Frits belangrijk zijn voor de 
inwoners. Toen wij te horen kregen 
dat deze lokale krant niet in 
Baambrugge en Abcoude huis aan 
huis bezorgt werd hebben wij samen 
met Frits een oplossing gezocht om 
deze krant aan de andere kant van 
de A2 ook te kunnen lezen. 
Het werd een lokaal 
krantenbezorgingsnetwerk. 
 
Krantenbezorgers
Er werd een logistiek lijntje uitgezet. 
Inwoners Voor Inwoners (IVI) haalt de 
kranten op bij Nel van der Pol. IVI 
bracht deze naar een inwoner die 
werkzaam was in Mijdrecht. Vervol-
gens leverde deze de kranten af bij 
de lokale dagwinkel Van der Wilt in 
Baambrugge, Frits haalde daar een 
stapeltje op voor neer te leggen in de 
Vijf Bogen en bracht twee stapels 
naar Abcoude alwaar één stapel bij 
Dienstencentrum De Angstelborgh 
werd bezorgd en één stapel bij 
Supermarkt Koot in het krantenrek 
werd gedeponeerd. Zo kunnen nu 
alle inwoners van Abcoude en Baam-
brugge ook de Nieuwe Meerbode en 
de IVI-pagina lezen. Een mooi stukje 

samenwerking en maar weer 
bewezen samen kom je verder!
 
Sociale oproep
Er is overigens nu even een kink in de 
sociale ‘krantenbezorgkabel’ en Inwo-
ners Voor inwoners is dan ook op 
zoek naar iemand die op woensdag-
middag de krant vanaf Mijdrecht naar 
Baambrugge kan afleveren bij De Vijf 
Bogen. Iemand die misschien in 
Baambrugge woont en in Mijdrecht 
werkt of juist andersom. Wil je ons en 
de inwoners helpen stuur een email 
naar: info@inwonersvoorinwoners.nl 

Alvast bedankt namens alle inwoners 
van Abcoude en Baambrugge.





Regio - De legendarische zes kilo-
meter lange zwemtocht is dit jaar 
aangepast vanwege de COVID-19 
beperkingen. Oceanus Triathlon 
organiseert voor (oud) Oceanusleden 
een alternatieve Poeloversteek met 
dezelfde afstanden en dat zijn de 
6km, de 3km, de 1,5km en de 750mtr. 
In plaats van met 2 bussen vol deel-
nemers naar Leimuiden te rijden, is 
er dit jaar gekozen voor start en 
finish op het surfstrand zodat 
iedereen makkelijker de corona 
regels in acht kan nemen. 
De start is om 18.15 uur voor de 6 en 
de 3 km lange zwemtocht. 
De 1500 mtr prestatietocht start om 
18.30 en de 750 mtr om 18.45 uur. 
De deelnemers zwemmen langs de 
uitgezette boeien richting de eilan-
dengroep tussen de kleine en grote 
poel. De 6 km zwemmers zwemmen 

2,5km langs de eilanden groep en 
daardoor ook langs enkele door-
vaarten tussen kleine en grote poel. 
De zwemmers zwemmen met fel 
gekleurde en genummerde badmuts 
en allen met een oranje / gele ‘veilig-
heids’ zwemboei die duidelijk te zien 
is voor de recreatie vaart en de 
organisatie.  

Veiligheid
De deelnemers van de 6 en 3 km 
zwemmen op de terugweg richting 
de watertoren, zodat er toch nog een 
‘Poeloversteek gevoel’ gecreëerd 
wordt. Het is voor de deelnemers aan 
te raden om met wetsuit te 
zwemmen als de watertemperatuur 
nog te koud is voor de anderhalf a 
tweeënhalf uur dat de zwemmers in 
het water liggen. De deelnemers die 
nog niet toe zijn aan de langere 
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Regio - Zondag 8 augustus deden 
een aantal UWTC leden mee aan de 
100 km van Amsterdam. Op het 
parcours van WVA in Sloten moesten 
eindeloos veel rondes verreden 
worden. Een groot startveld ging de 
strijd aan. De winst ging naar Bas de 
Bruin uit Uithoorn die hiermee liet 
zien dat het met de conditie wel 
goed zit, want Bas werd pas afge-
vlagd na 120 km. Tommy Oude Elfe-
rink had goed afstopwerk gedaan 
voor Bas en rolde als 4e over de 
finish. De dinsdagavondcompetitie 
van UWTC is dus een goede basis 
voor de wedstrijden elders in het 
land. 

Veteranen
Drie donderdagen op rij kunnen de 
veteranen van start in Brakel. 
Donderdag 29 juli waren de UWTC 
renners Louis Oude Elfering, John 
Tromp, Gerard de Veer en Guus 
Zantingh naar het Land van Maas en 
Waal gereisd om in Brakel te starten 

bij de veteranen. Bij de 70+ was er na 
2 ronden door de sterke wind al een 
kopgroep ontstaan van 4 renners. Zij 
namen een ruime voorsprong en 
gingen voor de overwinning. De 
wedstrijd werd gewonnen door Fred 
de Kinkelder uit Groenlo voor Hans 
van Bavel uit Sint Anthonis en derde 
werd John Martin uit Hoek van 
Holland. Guus werd 6e.
Bij de 60+ ontstond na 3 ronden ook 
een kopgroep van vier renners met 
daarbij John Tromp. Zij werden niet 
meer achterhaald. Ron Paffen uit 
Milsbeek won de wedstrijd voor John 
Tromp en haalde hiermee een mooie 
podiumplaats in deze zware koers. 
Louis finishte als 8e en Gerard 
eindigde in het peloton.

Tweede 
Donderdag 5 augustus werd de 
tweede van de drie wielerwed-
strijden voor veteranen verreden in 
Brakel. De UWTC renners Louis Oude 
Elfering, John Tromp, Gerard de Veer 

en Guus Zantingh stonden daar weer 
aan de start. 
Bij de 70+ wist met nog tot 10 
ronden te gaan Hans van Bavel uit 
Sint Anthonis te ontsnappen en won 
hij na een mooie solovlucht de 
wedstrijd en tweede werd Fred de 
Kinkelder uit Groenlo. Guus Zantingh 
uit Mijdrecht spurtte zich naar een 3e 
plaats.
In de wedstrijd voor de 60+ draaide 
het uit op een massaspurt. Ron 
Paffen uit Milsbeek won de wedstrijd 
voor John Tromp uit Aalsmeer, die 
hiermee een mooie podiumplaats 
veroverde. Louis finishte als 9e en 
Gerard eindigde in het peloton.
Donderdag 12 augustus wordt de 
laatste wedstrijd in deze serie van 
Brakel verreden. 

Nieuwelingen
Op de Nedereindse berg werd 
zaterdag 7 augustus een wedstrijd 
verreden voor de nieuwelingen. Voor 
UWTC stonden Mike Derogee, Jens 

Winst voor UWTC in Amsterdam
Versteeg en Ties Roode aan de start. 
Mike en Jens zaten al snel voorin om 
zich met de verloop van de wedstrijd 
te bemoeien. Ties herstellende van 
een ziekte periode had moeite om 
het tempo te volgen en moest helaas 
na 6 ronden lossen. Op dat moment 
begint het te stort regenen en lukt 
het Jens om met nog twee renners 
weg te rijden. Daartussen zit nog een 
kleine groep maar die wordt terug 

gepakt en Mike zorgt dat hij vanaf 
dat moment continu voorin blijft om 
op alles te controleren wat weg wil 
rijden en waar het lukt af te stoppen. 
De voorsprong van de kopgroep 
groeit naar 50 seconden. In de laatste 
ronden ontsnappen er toch een paar 
renners en zij komen nog dicht bij de 
koplopers maar halen het niet. Jens 
wordt keurig 3e, Mike wordt 15e en 
Ties 26e.

Alternatieve Poeloversteek van 
zwemvereniging Oceanus

website. https://www.oceanusaals-
meer.nl/algemeen/nieuws/
inschrijving-poeloversteek-
geopend-360
Inschrijven & betalen kan tot 20 
augustus, maar wacht niet tot het 
laatste moment in verband met het 
maximaal aantal deelnemers.  Vol is 
vol en de inschrijving is geregistreerd 
als de betaling is ontvangen.  De 
definitieve informatie voor de 6 en 3 
km ontvangt iedere deelnemer een 

week voor het evenement, maar veel 
staat al op de Oceanus website. De 
organisatie neemt maatregelen om 
een veilige en sportief evenement te 
organiseren. Hierbij kan de wedstrijd-
leider de beslissing nemen om even-
tueel de tocht aan te passen 
vanwege bijv. weersomstandig-
heden. In al die jaren is dat nog niet 
nodig geweest, dus kom op 25 
augustus op veilige afstand kijken op 
het surfstrand!

Uithoorn/Tokio - De Uithoornse 
Felice Albers heeft met het Neder-
lands dames hockeyteam de gouden 
medaille behaald tijdens de Olympi-
sche spelen in Tokio. De 21 jarige 
Albers leverde met welgeteld 6 doel-
punten een significante bijdrage aan 
het succes van het damesteam 
tijdens dit enerverende toernooi.
Albers debuteerde recentelijk tijdens 
het afgelopen Europese kampioen-
schap in Amsterdam. Ook daar werd 

de hoogst haalbare plek behaald. Het 
was nog geenszins zeker dat Albers 
ook in de selectie zou komen in 
Tokio. Maar door haar niet aflatende 
inzet en opgemerkte talent heeft ze 
in Tokio kunnen schitteren tussen 
alle gerenommeerde collega’s. Als 
jeugdspeler bij Qui Vive naar goud 
met team NL in Tokio is een droom-
carrière, die voor weinigen is wegge-
legd en Uithoorn kan daarom trots 
zijn op deze gouden sportvrouw.

Goud voor Uithoornse Hockeyster Felice Albers

Foto’s Koen Suyk

afstanden kunnen deelnemen aan de 
750mtr en de 1500 mtr.  Voor de 
veiligheid van de zwemmers, zullen 
er aan de buitenkant van de drie-
hoekige-zwemroute boten mee 
varen en aan de binnenkant van de 
driehoek en links van de zwemmers 
zullen leden van kano vereniging 
Michiel de Ruyter uit Uithoorn de 
veiligheid van de deelnemers in de 
gaten houden. Vanaf 18.55 uur zullen 
er zwemmers finishen van de korte 
afstanden en afhankelijk van de wind 
zullen vanaf 19.05 de eerste zwem-
mers van de 3km finishen. 
De 6km zwemmers zullen, afhanke-
lijk van wind en golfslag vanaf 19.40 
hun voeten op het surfstrand zetten.

Inschrijving 
De inschrijving is nog niet gesloten 
en er zijn nog een tiental plekken 
over, dus oud Oceanuszwemmers / 
triatleten kunnen nog inschrijven tot 
het startveld vol is. Aanmelden kan 
door middel van het onderstaande 
inschrijfformulier in te vullen op de 
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. verdrietig gestemd; 7. Amerikaanse staat; 12.
gong; 13. mooi en fraai gelegen; 14. glazen kweekplaats; 15.
koninklijk besluit (afk.); 17. smalle roeiboot; 19. niet deskundi-
ge; 21. bekende Nederlandse motorrace; 22. doorwaadbare
plaats; 24. bak onder de kraan; 27. gordijnrail; 28. behaagziek;
30. uitroep van schildwacht; 31. vertragingstoestel; 32. melk-
klier; 33. Erasmus Universiteit Rotterdam (afk.); 35. haringach-
tig visje; 37. aanwijzend voornaamwoord; 38. lyrisch gedicht;
41. rekenopgave; 42. stranddieverij; 44. Schotse familiestam;
46. groot van lengte; 47. uiting van vrolijkheid; 48. niet uitda-
gend en bescheiden; 49. plaats in Noord-Holland; 50. tijdelijke
mode; 52. plaats in Oekraïne; 54. Japans gewaad; 56. Bul-
gaarse munt; 58. muzikaal loopje; 61. alsmede; 62. tot betaling
aanzetten; 64. publieke omroep; 65. vangwerktuig; 67. echtge-
noot; 68. paleis in Apeldoorn; 70. door koorts verward spreken;
72. plechtige belofte; 73. Nederlandse badplaats; 76. boerderij-
dier; 77. te koop (afk.); 78. zakkenstof; 79. zintuig; 81. Salva-
tion Army (afk.); 82. telwoord; 83. spottend lachje; 84. koor-
dans; 86. vulkanische uitbarsting; 87. deel van een
nalatenschap.

Verticaal 1. meestal (vaak); 2. rivier in Rusland; 3. eiken-
schors; 4. banier (driekleur); 5. gigantisch; 6. deel van de nek;
7. hardloper; 8. plaats in Duitsland; 9. grote auto; 10. verbran-
dingsrest; 11. toneel spelen; 16. verfrissing; 18. publieke
omroep; 20. rivier in Utrecht; 21. gesloten; 23. Europeaan; 25.
spits toelopend; 26. slaginstrument; 27. oevergewas; 29. hore-
ca- en lunchgelegenheid; 32. bedrijf dat boeken publiceert; 34.
opstootje; 36. sledesport; 37. iel en mager; 39. girafachtig dier;
40. Argentijnse dans; 42. geboortedag vieren; 43. verdieping;
45. ontkenning; 46. streling met de tong; 51. werktuig van een
goudsmid; 53. boomsoort; 54. soort papegaai; 55. durf en lef;
56. staat of natie; 57. fiets (Zuid-Ned.); 59. steekwapen; 60.
tekengerei; 62. paardenrijschool; 63. Europese vrouw; 66.
waterdoorlatend; 67. zonder glans; 69. Scandinavische munt;
71. godin van de dageraad; 73. hoofdkaas; 74. ijver; 75. afge-
graven veen; 78. trendgevoelige carrièremaker; 80. klein
paard; 82. heden; 85. inwonerequivalent (afk.).

Uithoorn - Kanovereniging Michiel 
de Ruyter organiseert een spette-
rende kajak wildwatercursus. De 
wildwatercursus is voor beginners en 
is zeer geschikt voor volwassenen en 
kinderen vanaf 9 jaar. De cursus start 
op zaterdag 28 augustus 2021 en 
duurt 9 weken. Op de Amstel leer je 
op een speelse manier de basisvaar-
digheden die nodig zijn voor wild 
water. We oefenen op de wildwater-
baan in Hardenberg en gaan dan 
naar het echte wilde water op de Erft 
in Duitsland. De cursus wordt afge-
sloten met een weekend wildwater-
varen in de Ardennen. We zullen ook 
aandacht besteden aan de theorie, 
kleding en veiligheidsaspecten. Het 
bijzondere van wildwatervaren is dat 
volwassenen en kinderen dit heel 
goed samen kunnen doen. De snel-
heid van het varen wordt namelijk 
bepaald door de stroming. Zo wordt 
de cursus een spannende ervaring 
voor zowel volwassenen als kinderen. 

In 2010 organiseerde MdR deze 
unieke cursus voor het eerst, het was 
meteen een groot succes! Inmiddels 
hebben zo’n 40 volwassenen en 
kinderen in korte tijd de basis van 
het kajakken geleerd en samen 
enorme avonturen beleefd. 

Om deel te nemen aan de wildwater-
cursus is geen kano-ervaring vereist. 
Wel moeten deelnemers goed 
kunnen zwemmen. Kajak, peddel en 
zwemvest kunnen van de vereniging 
worden gebruikt. Het aantal deelne-
mers is beperkt tot 12. De begelei-
ding wordt verzorgd door goed 
opgeleide instructeurs van MdR. De 
cursus start zaterdag 28 augustus en 
duurt tot eind oktober. De instructie 
is op zaterdagochtend van 11:00 tot 
12:15 uur
Meer informatie kunt u vinden op 
www.mdr.nu. U kunt zich opgeven 
door een mail te sturen naar 
kano@mdr.nu.

Leren wildwatervaren?  
Dat kan bij Michiel de Ruyter

Regio - Op 25 juli heeft het Werel-
derfgoedcomité besloten om de 
Hollandse Waterlinies de werelderf-
goedstatus te verlenen. Dit is de 
uitbreiding van het werelderfgoed 
van de Stelling van Amsterdam met 
de Nieuw Hollandse Waterlinie. 
Samen vormen ze nu de Hollandse 
Waterlinies. De Linieprovincies en het 
Rijk zijn zeer verheugd met dit 
besluit. Het totale verhaal van de 
Stelling van Amsterdam en de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie: verde-
diging van het land met water als 
bondgenoot, is nu internationaal 
erkend als uniek en onvervangbaar. 
Gedeputeerde Zita Pels, voorzitter 
liniecommissie: “We zijn ontzettend 
trots dat de Werelderfgoedstatus van 
de Stelling van Amsterdam nu uitge-
breid is met De Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. Als vier provincies zetten 
we ons al jaren in voor de bescher-
ming, het behoud en het versterken 
van dit unieke stukje Nederland. We 
zijn dankbaar dat deze inzet nu is 
beloond door het Werelderfgoed-
comité en we hopen dat er veel 
mensen van over de hele wereld De 
Hollandse Waterlinies komen 
bewonderen.”

Spannend tot het eind
Het was tot het eind toe spannend 
wat het Werelderfgoedcomité zou 
besluiten. ICOMOS, het adviesorgaan 
van UNESCO heeft in juni geadvi-
seerd om nog niet direct in te 

schrijven, een referral. Wel gaven ze 
daarbij aan dat ze de uitbreiding 
Werelderfgoedwaardig vinden en dat 
er nog nader aandacht moet worden 
besteed aan de bescherming. De vier 
provincies hebben nogmaals 
kenbaar gemaakt hoe ze reeds 
bescherming geven aan dit bijzon-
dere erfgoed. Ook is voorgesteld een 
aantal adviezen van ICOMOS voor 
een aantal specifieke plekken op te 
volgen en in overleg met de partners 
verder uit te werken. Dit heeft voor 
het Werelderfgoedcomité de door-
slag gegeven om de Werelderfgoed-
status toe te kennen.

Kroon op het vele werk
Na jarenlange inzet is dit een kroon 
op het werk van velen. Al voor de 
inschrijving van de Stelling van 
Amsterdam als Werelderfgoed in 
1996 werd er gesproken over de 
nominatie van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. In 2011 kwam de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie op de voorlo-
pige lijst voor een UNESCO-nomi-
natie. In 2014 hebben de waterlinie-
provincies Noord-Holland, Utrecht, 
Gelderland en Noord-Brabant in het 
Pact van Altena vastgelegd samen de 
nominatie van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie, als uitbreiding op de Stel-
ling van Amsterdam, voor te 
bereiden. In 2017 was het nominatie-
dossier bijna klaar om in te dienen 
toen het advies van ICOMOS kwam 
om de grenswijzigingen voor de Stel-

Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van 
Amsterdam zijn één UNESCO Werelderfgoed:  
de Hollandse Waterlinies

ling van Amsterdam samen te 
voegen met de aanvraag voor de 
uitbreiding met de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. Om dit goed en zorg-
vuldig te kunnen doen, is toen met 
het Rijk besloten de nominatie een 
jaar later in te dienen. In januari 2019 
werd het dossier ingediend bij 
UNESCO in Parijs. Door Covid-19 
vond er geen vergadering van het 
Werelderfgoedcomité plaats in 2020. 
En nu is dan eindelijk het besluit 
gevallen en zijn de Stelling van 
Amsterdam en de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie een Werelderfgoed: de 
Hollandse Waterlinies.

Feiten en cijfers de Hollandse 
Waterlinies
- Stelling van Amsterdam  

135 km + Nieuwe Hollandse 
Waterlinie 85 km =  
samen 220 kilometer lang

- 96 forten met verboden 
kringen, inclusief 2 kastelen 
en 6 vestingen

- Groen lint langs de Randstad 
en Amsterdam van 1 tot 5 km 
breed

- Ruim 1000 betonnen werken; 
bunkers, kazematten en 
groepsschuilplaatsen

- 9 inundatiekommen
- Ingenieus watermanagement-

systeem met ruim 100 mili-
taire sluizen, dijken en kanalen
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