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“Het is de plek waar we mensen, 
kennis en cultuur verbinden en het is 
belangrijk dat dat op een plezierige 
manier gebeurt.” Tevreden kijkt 
Daphne naar de mensen die rond-
lopen in de nieuwe bibliotheek aan 
het Marktplein. Twee kleine kinderen 
zitten samen in een nisje een boekje 
te lezen en bezoekers raken toevallig 
met elkaar in gesprek. “Je kunt een 
prachtig gebouw hebben, maar door 
de mensen gaat de plek leven.” Het 
heeft even geduurd voordat het 
tijdelijke pand van Zwart verlaten 
kon worden en de nieuwe locatie 
een feit was. “Goede dingen kosten 
tijd”, reageert Daphne. “Het zijn grote 
processen.” Ze is bij alle details 

betrokken geweest. “Includi, het 
bureau van Aat Vos, kent de ontwik-
kelingen in bibliotheken. De functie 
is veranderd; het is een ontmoetings-
plek geworden. Architect Tessa 
Wennink weet door de inrichting 
mensen zich welkom te laten voelen.” 
Ondanks de grote hoogte van het 
pand voelt het knus door het gebruik 
van warme kleuren. De geveltjes van 
de nissen zijn gebaseerd op huizen 
uit de omgeving en op de kinderaf-
deling is veel blauw gebruikt 
vanwege het water van de Amstel. 
“Mensen kunnen hier hun krantje 
komen lezen en is er ruimte om te 
studeren of te werken. Vroeger 
moest je stil zijn in de bibliotheek, 

maar nu hebben we zelfs een piano 
staan.” Op een podium kunnen optre-
dens gegeven worden en er zijn drie 
afgesloten ruimtes waar iemand 
even apart kan zitten of spreekuur 
kan houden. 

Toegankelijk
De nieuwe bibliotheek is goed 
toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 
“We moeten niet alleen zeggen dat 
we voor iedereen zijn. Ook mensen 
met een kinderwagen of rollator 
moeten hier hun weg kunnen 
vinden.” Veel mensen vinden de 
bibliotheek niet goed bereikbaar is, 
maar Daphne wijst op de service van 
ANWB AutoMaatje waarbij vrijwilli-
gers mensen voor de deur afzetten 
en het is mogelijk dat een vrijwilliger 
van de bibliotheek met boeken aan 
huis komt. “We zien graag dat alle 

Uithoorn - “De bibliotheek is nu zoveel meer dan alleen de plek waar je 
boeken kunt lenen”, begint Daphne Janson, directeur bibliotheek 
Amstelland.

Mensen, kennis en cultuur in 
bibliotheek

Uithoorn – Locoburgemeester Ferry 
Hoekstra is op 15 augustus op 
verjaardag bezoek geweest bij 
Henny Westerveld - Prins. De vrolijke 
en nog altijd vitale Uithoornse mag 
maar liefst 100 kaarsjes uitblazen. De 
locoburgemeester nam voor de 
jarige een mooie, kleurrijke bos 
bloemen mee. Deze werd door haar 
zoon Ron neergezet bij de vele 
andere boeketten die mevrouw 
Westerveld voor haar 100e 
verjaardag ontving. “Ik kom vazen 
tekort,” lacht ze. Naast bloemen over-
handigde Hoekstra ook een handge-
schreven kaart van burgemeester 

Pieter Heiliegers die nog van het 
reces geniet. “Ik vind het een mooie 
eer dat ik vandaag de honneurs mag 
waarnemen,” glimlacht Hoekstra. Hij 
wil graag van de jarige weten wat 
het “geheime” recept is om 100 te 
worden. Daar hoeft deze niet lang 
over na te denken: “Altijd positief 
blijven en dankbaar zijn voor wat je 
hebt. En genieten van het leven. Ik 
geniet nog steeds volop! Van mijn 
boodschapjes die ik gelukkig nog 
zelf doe op het Zijdelwaardplein. En 
van mijn glaasje rode port dat in de 
namiddag neem. Iedere dag ééntje, 
heerlijk!” 

mensen in Uithoorn betrokken zijn. 
De bibliotheek is niet alleen voor 
Uithoornaars maar ook door Uithoor-
naars.” Dat komt ook tot uiting door 
de wensenactie. “Er zijn veel reacties 
gekomen en we gaan de komende 
tijd zien welke wensen we in vervul-
ling kunnen laten gaan.” 

O�ciële opening
De zomerperiode is gebruikt om te 
zien of alles goed loopt. De o�ciële 
opening zal het eerste weekend van 
september gaan plaatsvinden. 
“Zaterdag 3 september om 11 uur 
verrichtten wethouders Jan Hazen en 
José de Robles de feestelijke 
openingshandeling.” Beide dagen 
kunnen bezoekers een rondleiding 
krijgen. Het Taalhuis, Computerclub 
ACSS en het Boek- en SchrijfPlatform 
Uithoorn zijn met een informatie-
stand aanwezig en lokale schrijvers 
vertellen over hun eigen werk. Voor 
de kleine kinderen wordt er voorge-
lezen en de wat oudere kinderen 
kunnen technisch en creatief bezig 
zijn in de Maakplaats. Buiten op de 
Amstel zal dorpsdichter Peter Borg-
haerts al varend gedichten voor-
dragen. Zaterdagmiddag van half vier 
tot half vijf geeft kinderboekenschrijf-
ster Tosca Menten de voorstelling 
Knotsknetter! voor kinderen vanaf 
zeven jaar. Daarna zal ze haar boeken 
signeren. De voorstelling is gratis, 
maar er moet wel een kaartje gereser-
veerd worden. Op zondag is iedereen 
ook van elf tot vijf uur welkom en is 
het programma grotendeels 
hetzelfde. Deze middag komt van half 
drie tot vier uur schrijfster Rosita 
Steenbeek vertellen over haar nieuwe 
roman Julia. Ook hiervoor moet een 
kaartje worden gereserveerd, dat kan 
via de website www.nieuwebiebuit-
hoorn.nl waar het hele programma te 
vinden is. Voor diegenen die er niet bij 
aanwezig kunnen zijn, is Rick FM er 
beide dagen bij om een uitzending te 
verzorgen.

Verloren
Uithoorn - Vrijdagavond, 19 augustus 
j.l. ben ik mijn armband kwijtgeraakt. 
Het is een heel smalle gouden open 
armband met aan het ene uiteinde 
een parel en aan het andere uiteinde 
een heel klein zwart diamantje. Op de 
route Sneeuwgans (Meerwijk West) - 
La Nuova Riva, Italiaans restaurant in 
de W.A. Alexanderpoort, bij de 
Amstel, en terug. Als iemand mijn 
armband heeft gevonden, zou ik 
ontzettend blij zijn dit te vernemen! 
Henriette Wezelman, 06-43064132 / 
henriettewezelman@gmail.com

Mijlpaal voor 100-jarige 
Henny Westerveld

Bleekneusje
De locoburgemeester vraagt verder of 
ze in Uithoorn geboren is en hoe haar 
jeugd eruit heeft gezien. “Ik ben in 
Amsterdam geboren en begin jaren ’70 
verhuisd naar de Gasperi�at in 
Uithoorn. Op mijn negentigste, dus 
tien jaar geleden, ben ik verhuisd naar 
mijn huidige woning op het Zijdel-
waardplein. Ik ben daar zo blij mee. Ik 
liep geregeld hierlangs en wilde altijd 
al wonen op deze plek in Uithoorn. Ik 
kijk terug op een mooie jeugd. Al was 
het tijdens de hongerwinter niet altijd 
makkelijk. Wat ik met name kan herin-
neren is dat we met kleren en al gingen 
slapen. Vanwege de kou. Verder heb ik 
in mijn jeugd veel strandwandelingen 
gemaakt als ‘Amsterdams bleekneusje’ 
in Egmond aan Zee. Daar kijk ik met 
heel veel plezier aan terug.” 
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Amstelhoek - Op zaterdag 3 
september organiseert Buurtvereni-
ging Amstelhoek een rommelroute. 
De organisatie hoopt op een heel 
gezellige dag met veel leuke 
ontmoetingen. Voor de inwendige 
mens wordt ook gezorgd. Bij het 
gebouw Ons Streven staat o.a. ko�e 
en thee klaar. Bent u opzoek naar 
goede en bruikbare spullen kom dan 
beslist langs. Vele inwoners van 
Amstelhoek bieden voor hun huis
of in de tuin hun koopwaar aan.
De rommelroute is al in meerdere 
plaatsen geweest en ook Amstelhoek 

zoekt graag de verbinding op. Een 
routekaart is beschikbaar en kunt u 
ophalen bij Ons Streven, Engellaan 3. 
De rommelroute begint om 11.00 uur 
en eindigt om 15.00 uur.

Rommelroute in Amstelhoek

Mijdrecht - ‘Veel mensen komen
in de vakantie een paar kilo’s aan’, 
vertelt gewichtsconsulent Claudia 
van der Meijden, ‘dus na de vakantie 
is vaak een moment om te gaan 
beginnen met afvallen.’ Bij Slimness 
start op dinsdag 30 augustus, 
woensdag 31 augustus en donder-
dag 15 september een groep waarin 
plaats is voor tien personen. ‘Het 
leuke van een groep is dat je erva-
ringen met elkaar kan delen en dat 
is heel motiverend’, ziet Claudia.
De groepen zijn heel gemêleerd. 
Vrouwen en mannen, jong en oud, 
mensen die nooit eerder gepro-
beerd hebben af te vallen of 
mensen die juist van alles al gepro-
beerd hebben volgen de cursus. ‘Als 
ze mijn adviezen opvolgen, kunnen 
ze in negen weken (tien bijeenkom-
sten) tussen de vijf en twaalf kilo 
kwijtraken’, belooft Claudia. Elke 
week worden de mensen gewogen 
en worden de vorderingen bij 
gehouden. Ook bespreekt Claudia 
vele belangrijke onderwerpen met 
betrekking tot afvallen en de 
broodje aap verhalen.

Zonder poespas
Bij de eerste bijeenkomst wordt
het boek ‘Afvallen zonder poespas’ 
uitgereikt waar veel tips en ook 
héérlijke, slanke en vooral makke-
lijke recepten in staan! Een gezond 
gewicht is belangrijk. ‘Het is niet 
alleen voor de mooi, maar natuurlijk 
ook beter voor de gezondheid. Wie 
wil er nou niet minstens tien jaar 
langer in goede gezondheid leven? 
We weten allemaal dat ons gedrag 
onze gezondheid beïnvloedt. 
Verkeerde voeding, alcohol,
stress, te weinig slaap en bewegen 
verhogen de kans op ziekte. We 
leven bijna allemaal ongezond in de 
huidige samenleving. Erfelijke 
aanleg bepaalt welke ziekte we 
daarvan krijgen. De vergrijzing 
speelt ook een rol, maar geen door-
slaggevende. Dat is een misper-
ceptie. Veroudering hoeft niet met 
ziekte gepaard te gaan. De oplos-
sing ligt voor de hand: pas je leefstijl 
aan, dat maakt de kans op ziekte 
kleiner en is daarmee goed voor 
jezelf én voor de maatschappij! 
Claudia vindt het �jn om mensen 
daarbij te helpen. Slimness bestaat 
in oktober aanstaande alweer twaalf 
jaar! Haar formule om af te vallen 
werkt goed en is in al die jaren 
vrijwel ongewijzigd gebleven.

Open dag
Op zaterdag 27 augustus tussen 
09.00 en 13.00 uur houdt Slimness 
een open dag op Bozenhoven 19a. 
Belangstellenden kunnen dan 
kennismaken met Claudia. Zij kan 
meten of iemand overgewicht heeft 
en advies geven. Mensen kunnen 
beslissen of een groepscursus of 
juist individuele begeleiding wat 
voor hen is. ‘Ze kunnen ook samen 
begeleiding krijgen, met hun 
partner, buurvrouw, vriendin, zoon 
of dochter.’ Een cursus bij Slimness is 
een goede stok achter de deur om 
een gezond gewicht te bereiken. De 
meeste mensen kiezen na de cursus 
dan nog voor vervolgconsulten. ‘We 
werken dan aan gedragsbehoud. 
Wilskracht en zelfbeheersing is 
belangrijk.’ Maar Claudia begrijpt 
heel goed dat mensen terug 
kunnen vallen. ‘Voor hen hebben 
we de cursus ‘Eerste Hulp Bij 
Terugval’. Deze cursus wordt nu ook 
in groepsverband op de woensdag-
avond gegeven. Een terugval is heel 
normaal. Je oude gedrag zit nog in 
je hoofd. Je gaat grenzen opzoeken 
en voordat je het weet zitten de 
kilo’s er weer aan.’ We wonen ook 
nog eens in een luilekkerland waar 
je op elke straathoek iets lekkers 
kan kopen. Mensen weten soms 
geen maat meer te houden. Of 
hebben het idee dat ze gezond 
bezig zijn. Schaam je vooral niet en 
plan een gratis intake in of kom 
langs op de open dag.
Meer informatie of opgeven 
‘Afvallen in groepsverband’:
kijk op www.slimness.nl. 

Open dag bij Slimness

Regio - Twee rechterhanden? Dol op 
techniek? Of gewoon wat tijd over op 
27, 28 en 29 september? Meldt u dan 
aan als vrijwilliger voor de Techniek 
Driedaagse. Gezocht wordt naar vrij-
willigers die technische workshops 
begeleiden, de catering verzorgen, 
het verkeer regelen of allerlei hand-
en spandiensten willen verrichten.
De Techniek Driedaagse is een groot 
techniekfestijn voor leerlingen uit de 
groepen 7, 8 en brugklas. Meer dan 
3.900 leerlingen van scholen uit Aals-
meer, Uithoorn, Nieuwkoop en De 
Ronde Venen volgen daar technische 
workshops onder leiding van lokale 
technici en vele vrijwilligers. Dit jaar is 
de Techniek Driedaagse te gast bij Van 
Vliet Containers in Aalsmeer. “Op dit 
evenement maken de leerlingen 
kennis met alle facetten van techniek”, 
licht projectleider Karin Wateler toe. 
“Ze programmeren een robot, 
metselen een muurtje, voeren een 
apk-keuring uit bij een vrachtwagen 

en ontdekken alles op het gebied van 
recycling en duurzaamheid. Deze 
workshops zijn allemaal bedacht en 
voorbereid door lokale technische 
bedrijven. Voor de begeleiding van de 
leerlingen zijn vele vrijwilligers nodig.”
Naast het begeleiden van de work-
shops, zijn vele vrijwilligers nodig om 
de Techniek Driedaagse in goede 
banen te leiden. “We zoeken ook
vrijwilligers die het verkeer willen 
regelen, de catering verzorgen, de 
groepen met leerlingen ontvangen of 
allerlei hand- en spandiensten 
verrichten”, vervolgt Karin. “Alle hulp is 
van harte welkom. Het is een geweldig 
evenement; die blije koppies als de 
leerlingen met de techniek aan de slag 
zijn: daar doe je het voor!” Aanmelden 
als vrijwilliger kan via een mail naar: 
info@technetamstelenvenen.nl. Meer 
informatie over de Techniek Drie-
daagse? Of nieuwsgierig naar sfeer-
beelden van eerdere edities? Kijk op 
www.technetamstelenvenen.nl.

Enthousiaste vrijwilligers 
gezocht voor Techniek 

COLUMN

Elke veertien dagen vind u hier 
een column van IVN, afdeling de 
Ronde Venen & Uithoorn. IVN 
richt zich op natuureducatie.
Voor meer informatie kijk op
onze website www.ivn-drvu.nl.

Bijen en wespen 
houden vol

De droogte en de warmte vallen 
veel dieren zwaar. Ook in mijn tuin 
en de omringende polder. De vogels 
zijn sloom en traag. Pas als in de 
avond de temperatuur wat daalt 
laten ze zich zien. De winter-
koningen zingen nog wel, maar 
zacht en voorzichtig. De andere 
vogels zijn stil. Natuurlijk moeten ze 

ook ruien, dus augustus is sowieso 
geen maand voor uitbundige actie. 
Maar nu zijn ze stiller en rustiger 
dan ooit. Zelfs de mollen lijken zich 
met tegenzin te verplaatsen. Elke 
dag een nieuwe molshoop is er niet 
bij deze weken.
Ook de planten hebben het slecht. 
In de oevers langs de tocht heeft het 
riet het als overlever overgenomen. 
Zelfs de meeste inheemse planten 
in mijn tuin lijken het te willen 
opgeven. Ik wil niet teveel kostbaar 
slootwater verspillen aan sproeien. 
Dus dat gebeurt zo min mogelijk. 
Elke dag wordt het weerbericht 
belangrijker. Ik kijk uit naar de paar 
druppels die voorspeld worden. En 
helemaal naar de echte buien 
verderop in deze week misschien.

En de insecten? Wie overleven er? 
En hoe doen ze dat?
Neem nu de bijen. Wilde bijen zijn 
hier veel. En ze hebben dit jaar 
meer dan anders geluk. Want dit 
voorjaar heeft spontaan de rolklaver 
zich in mijn tuin gevestigd. En niet 
één plantje, maar vele vele rolkla-
vers. Rolklavers kunnen heel goed 
tegen zon én hitte. En bijen vinden 
er de nectar die ze zoeken. Ze 
konden al terecht op de passie-
bloem. Ook de passiebloem is
een soort die heel goed bestand
is tegen warmte en droogte. De 
passiebloem bloeit lang met 
bloemen die heerlijke nectar 
bevatten. De bloemen duren maar 
één dag maar elke dag gaan nieuwe 
knoppen open, wel tot begin 

oktober. Dus dat is voor de wilde 
bijen een lange periode van 
voedselzekerheid.
De wespen hebben het moeilijker. 
Ook zij zijn altijd met veel. In een 
gewoon jaar kunnen ze zich vanaf 
eind augustus uitgebreid tegoed 
doen aan de druif. Dit jaar is elke 
struik en klimmer vroeger dan 
andere jaren. Dus de trosjes zijn nu 
al eetbaar voor de wespen. Alleen 
heeft mijn druif dit jaar maar tien 
trosjes in plaats van de meer dan 
duizend die hij normaal heeft. Dus 
de wesp moet naar alternatieven 
zoeken. Gelukkig voor de wesp is 
ook de appel vroeg. Dus ook de 
wesp redt zich wel. Alleen de 
muggen vallen bij bosjes...
Catherine
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Regio - Alweer een aantal jaren 
geleden is door een gemeentelijke 
herindeling Abcoude bij de 
gemeente ‘De Ronde Venen’ gaan 
horen. Nu denk je misschien: wat 
heeft dat met Coach4you te maken? 
Veel, want door deze herindeling 

kunnen de leerkrachten van groep 8 
van de basisscholen in Abcoude ook 
een beroep doen op Coach4you. 
Dat is erg �jn, maar daar wringt 
gelijk de schoen want Coach4you 
heeft een tekort aan coaches uit, 
met name, Abcoude. Er is dringend 

behoefte aan minstens één coach 
voor Abcoude. Kunnen we je
overhalen je in te zetten voor de 
kinderen die je hulp nodig hebben? 
Dan wil je vast weten wat je werk 
inhoudt.

Ondersteunen
Dus: wat doet een coach van 
Coach4you? De coach ondersteunt 
een kind van groep 8 van wie de 
ouders en of leerkrachten ver-
wachten dat het de overstap naar 
het voortgezet onderwijs niet zo 
gemakkelijk zal maken. Een coach 
komt eenmaal per week bij de leer-
ling op bezoek en bespreekt met
de leerling zijn of haar vragen. Dit 
kan over van alles zijn. Denk aan 
plannen, omgaan met onzekerheid, 
het maken van vrienden, etc. Wil je 
meer weten, mail of bel ons dan of 
lees verder op onze website: https://
gildedrv.nl/coach4you. Email: C4Y@
gildedrv.nl of bel met Henriette 
Grasho�-Berkel, tel. 06 - 5510 8586.

Coach4you nodigt je uit 
brugklassers te begeleiden

De Ronde Venen - Op 1 september 
opent inloophuis ’t Anker, een 
centrum voor mensen die leven met 
en na kanker, weer twee dagen per 
week de deuren. Gasten die (ooit) 
kanker hebben (gehad) én hun 
naasten, zijn op dinsdag en 
donderdag van harte welkom voor 
ko�e of thee en een praatje en 
desgewenst een luisterend oor. 
Lotgenotencontact is immers een 
belangrijke steun voor velen.
Gasten kunnen deelnemen aan 
allerlei ontspannende en a�eidende 
activiteiten, zoals zingen in het 
smartlappenkoor, schilderen in het 
eigen atelier, yoga, massage, samen 
lunchen, haken & breien, biljarten of 

toneelspel. De meer serieuze zg. 
rondetafelgesprekken vinden ook 
weer plaats. Ook creatief bezig zijn 
staat op het programma. In het voor-
jaar waren er twee succesvolle 
bijeenkomsten o.l.v. creatief thera-
peute Joke Stapper, waarbij gasten 
met wolvilten een prachtig kunst-
werk voor het inloophuis hebben 
gemaakt. In de komende winter 
worden deze bijeenkomsten hopelijk 
herhaald. Nieuw zijn de spelletjes-
middagen, waarbij men in een 
ontspannen en gezellige sfeer de 
strijd aan kan gaan met elkaar. In 
oktober is er een speciale thema-
ochtend gepland voor vrouwen met 
(ooit) borstkanker. In november zal 

aandacht worden besteed aan pros-
taatkanker. Deze winter staan er ook 
�lmmiddagen op de agenda.
In het kader van de psychosociale 
hulpverlening bij kanker spelen 
centra zoals ’t Anker een belangrijke 
en wetenschappelijk bewezen rol. 
Om het inloophuis te kunnen laten 
voortbestaan, zijn vrijwilligers hard 
nodig. Kijk eens op de site van Steun-
punt Vrijwilligerswerk van Tympaan -
De Baat. Nadere inlichtingen over ’t 
Anker of vrijwilligerswerk bij ’t Anker 
zijn te verkrijgen via www.inloop-
huishetanker.nl of 06 - 1211 1100.
Inloophuis ’t Anker heet gasten op 
dinsdag en donderdag van 10.00
tot 15.00 uur van harte welkom in 
gebouw De Trekvogel aan de
Karekiet 49 in Mijdrecht.

Regio - In 2022 worden het Ramp-
jaar 1672 en het 350-jarig bestaan 
van de Oude Hollandse Waterlinie 
herdacht. In De Ronde Venen organi-
seert de Historische Vereniging 
Proosdijlanden allerlei activiteiten 
rond het thema ‘RampZalig’. De 
Rondeveense verhalenvertellers Elza 
Vis en Ineke Bams sluiten hierbij aan 
met een verhalenmiddag in Waver-
veen op zaterdag 3 september. 
Waverveen is het gebied waar in 
1672 zich een aantal gebeurtenissen 
afspeelden die tot de verbeelding 
spreken. We weten daar het een en 
ander over dankzij ds. Selijns, die 
destijds predikant was in Waverveen. 
Maar ook uit brieven en andere 
documenten kun je je een beeld 
vormen van het leven in die tijd en 
hoe gewone mensen de oorlog en 
de onderwaterzetting van het land 
hebben ervaren. Op basis van deze 

informatie hebben Elza en Ineke een 
programma samengesteld waarin 
vooral de verhalen van gewone 
mensen centraal staan, evenals het 
leven en werk van ds. Selijns. De 
verhalen worden verteld in ‘Het 

Contact’, onder de kerk van Waver-
veen (Cli�ordweg 9). De middag 
begint om 15.00 uur. De kosten
voor deze middag bedragen € 7,– 
(vergoeding voor ko�evrijwilligers 
en gebruik ruimte). Ko�e en thee 
zijn voor eigen rekening (graag 
contant betalen). U kunt zich tot
1 september opgeven bij Ineke Bams 
(ineke.bams@live.nl / 06-27434885).

Inloophuis weer open

Verhalenmiddag: Gewone 
mensen worden helden

Mijdrecht - Nog steeds gaan er 
kinderen zonder ontbijt naar school. 
Ook kinderen uit onze gemeente De 
Ronde Venen! Daar wil Albert Hein 
graag wat aan doen. Het veelzeg-
gende motto van de actie is dan ook: 
‘Op een lege maag kan je niet leren’. In 
de week van 29 augustus tot en met 4 
september worden ontbijt-producten 

ingezameld bij AH De Passage en AH 
Leicester in Mijdrecht. In goed overleg 
wordt een gezond assortiment 
ontbijtproducten aangeboden. Ten 
opzichte van vorig jaar is het aanbod 
van producten verder geoptimali-
seerd met nog meer gezonde 
producten. Deze zijn uitgestald in
een speciale kraam in de �lialen. De 

kraampjes worden bemand door de 
vrijwilligers van Voedselbank De 
Ronde Venen en/of leden van Rotary-
club Vinkenveen-Abcoude. Nadat de 
producten zijn afgerekend kunnen 
deze nabij de kassa’s worden ingele-
verd bij de afgifteplek. Helpt u ook 
mee de kinderen de dag goed te laten 
beginnen? Doneer dan in week 35 bij 
de AH-�lialen een of meer producten 
aan de Voedselbank De Ronde Venen.

Op een lege maag kun je niet leren

LEZERSPOST

Ik mag aannemen dat ze inmiddels alweer terug zijn van hun “missie”. 
De voornamelijk damesdelegatie van linkse huize, aangevuld met een 
paar mannelijke collegae, uit de Tweede Kamer. Waar ging hun snoep-
reisje heen én, niet onbelangrijk, wat was hun missie eigenlijk?

Wel, na navraag blijkt dat het als normaal beschouwd wordt als een 
Kamerdelegatie eens in de zoveel tijd eens gaat “bij-beppen” (lees:
oeverloos gezwam) in een ander aandachtsgebied dan in ons polder-
achtige landje. Of dit nu in Europa ligt of elders, dat doet er totaal niet 
toe. Ze moeten er gewoon een keertje “uit”, die jongens en meisjes… 

Vertraging?
Vertraging op Schiphol en ko�ers kwijt?? Nou, dat laatste zal wel 
meevallen als je bedenkt dat deze dames en heren écht niet via de rijen 
wachtenden tussen het klootjesvolk op de luchthaven hebben gestaan, 
maar onder begeleiding van een maatschappij of Schiphol-bobo en via 
diverse short-cuts de vertrekgate hebben bereikt. Menigeen uit deze 
groep, op onze kosten reizende lieden, zijn volgens hun politieke inte-
resses zéér anti CO2-uitstoot en daarvan is volgens hen de luchtvaart-
sector de grootste boosdoener. Maar ja, je schuift je principes graag even 
opzij als je een leuk reisje kan maken, je er dik voor betaald wordt en je 
portemonnee in je zak kan blijven zitten nietwaar? Maar waarom mijn 
stukje deze keer?

Kiki bak�ets
Wel, de groep werd aangevoerd door een bekende van ons, Mijdrechte-
naren en Ronde Veners. Kiki Hagen, alias Kiki Bak�ets, die na een niet al te 
succesvolle carrière in ons Gemeentebestuur nu lid is van de Tweede 
Kamer. In die hoedanigheid gaat zij daar over de portefeuilles; mbo, 
groen onderwijs, leven lang ontwikkelen (wat dat ook mag inhouden), 
milieu en tot slot ‘circulaire economie’ (weer zo’n onuitlegbare kreet waar 
je alle kanten mee uit kunt).

Wat doet of deed ze dan in Godsnaam in Suriname? 
Wel beste lezers, laat ik u snel uit het ongewisse helpen. Met o.a. het niet 
onbesproken fractielid van Bij1, Sylvana Simons (zelf van Surinaamse 
afkomst) is ze in onze voormalige kolonie Suriname om met de selecte 
meereizende collegae (voor de zoveelste keer) excuses aan te bieden aan 
het Surinaamse volk omdat die stouteriken van voorouders van ons op
1 januari 1863 besloten om het werk op de plantages maar zelf te doen 
en hun werknemers (de tot slaaf gemaakte) de vrijheid terug te geven... 
Ja... dat was dus 159 jaar geleden, maar dat is even bijzaak. Menigmaal 
heeft dezelfde mevrouw Simons met opgeheven vingertje en op hysteri-
sche toon geprobeerd om ons, onze ouders, onze grootouders en zelfs 
onze overgrootouders de schuld in de schoenen te schuiven of een 
schuldgevoel aan te praten.

Beperkte kennis
Haar, op dit terrein toch zeer beperkte kennis van zaken laat helaas niet 
toe om haar ervan te overtuigen dat het juist haar eigen voorouders 
waren die de slaven zonder enig gevoel voor mededogen voor enorm 
veel geld aan de blanke landeigenaren verkochten. Maar dat vergeet je 
liever even als het niet zo goed uitkomt. De delegatie gaat praten en
luisteren naar Nederland hatende politici en verre nazaten van de gedu-
peerde groep en ja... er worden eisen aan het excuus gesteld en gekop-
peld. Men wil �nanciële compensatie en genoegdoeningen voor henzelf, 
hun vaak al overleden ouders en voorouders die allang het tijdelijke voor 
het eeuwige hebben ingeruild, maar zij die nu de Surinaamse bevolking 
vertegenwoordigen, zij leven nu nog immers met voortdurende en 
onherstelbare trauma’s! Er is door Surinaamse o�cials een “Wieder Gut 
Matching” bedrag berekend van zo’n 50 miljard euro. Nederland, je zult 
betalen en niet zo zuinig ook. Als je dat maar weet.

Businessclass
Na hun Mea culpa, Mea maxima culpa-expeditie ging de groep ook nog 
even naar Bonaire en Curaçao. E�e uitrusten... sjonge jonge jonge... wat 
hebben zij het toch zwaar... en dat werk moet toch beloond en afgesloten 
worden met een paar vrije dagen op een heerlijk ‘all inclusive’ resort van 
het kaliber Jan Thiel-baai... Nou, en laat het dan ook maar meteen duide-
lijk zijn dat het vliegticket geen economy class was. Dat is voor het kloot-
jesvolk. Voor vluchten die zes uur of langer duren mogen de dames en 
heren op onze kosten businessclass genieten. U weet wel... glaasje 
bubbels bij het excellente eten.

Maar ik worstel nog steeds met een grote vraag. Waarom moest de club 
aangevoerd worden door ons aller Kiki Bak�ets? Sorry... Kiki Hagen. Waar-
voor zij in de kamer zit heeft volgens haar portefeuille geen enkel raak-
vlak met dit uitje naar Suriname. Of het moet het onderwerp ‘leven lang 
ontwikkelen’ (in Suriname ??) zijn... en dat op kosten van u en mij.... Maak 
je borst maar vast nat.

We zullen ongetwijfeld nog vaker van haar horen want zij is en blijft het 
raakvlak met onze Gemeente...

C.N.H. van Dijck
Mijdrecht

Wat deed oud-wethouder Kiki Hage
in Suriname?
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Regio - De grootste ramp die het 
dorp Waverveen ooit heeft getro� en 
is ongetwijfeld de brute overval door 
Franse militairen tijdens een koude 
novembernacht in 1672. Tijdens
die nacht kwamen enkele tientallen 
mensen om het leven en viel bijna de 

helft van alle woningen aan de 
vlammen ten prooi. Arie Bloed gaat 
in zijn lezing uitgebreid in op wat er 
destijds in Waverveen voorviel. In zijn 
verhaal gebruikt hij de geschriften 
van de toenmalige predikant van de 
gereformeerde kerk in het dorpje, 
dominee Henricus Selijns, die waar-
schijnlijk al binnen twee weken na de 
ramp de gebeurtenissen in het Kerk-
boek beschreef.

Eenmalige presentatie
Het Kerkboek van dominee Selijns zal 
voor deze ene dag ook te zien zijn in 
de tentoonstelling. Arie Bloed gaat 
uitgebreid in op de betekenis van dit 
unieke geschrift, dat vanuit het kerk-
bestuur van Waverveen in bewaring 
is gegeven in het Regionaal Histori-

sche Centrum RHCVV in Breukelen, 
en nu dus eenmalig in Vinkeveen 
wordt geëxposeerd. Tevens geeft 
Arie een verhelderende toelichting 
op de historische prent van Sorious 
over de aanval op Waverveen. Een 
absolute aanrader dus, deze lezing, 
die u natuurlijk kunt koppelen aan 
het bekijken van de tentoonstelling 
‘1672 RampZalig’.
Arie Bloed is een geboren en 
getogen Wavervener, die zich na
zijn studies geschiedenis en rechten 
jarenlang heeft bezighouden met 
internationale veiligheidsvraag-
stukken. Ondertussen bleef zijn 
hobby de plaatselijke en regionale 
geschiedenis van de Ronde Venen, 
waarover hij geregeld publiceert, 
onder meer in kwartaalblad ‘De 
Proosdijkroniek’. Samen met Jan 
Compier publiceerde hij in 2021 het 
boek ‘Waverveen: van boeren, 
burgers en buitenlui’.
U bent van harte welkom: zaterdag 
27 augustus in de R.K.-kerk, Kerklaan, 
Vinkeveen. Kerk is open om 13.00 
uur. Aanvang lezing: 13.30 uur, 
toegang gratis.

UITZENDSCHEMA

TELEVISIE 
Ziggo Abcoude/Baambrugge kanaal 36 
andere kernen kanaal 41 en KPN en overige providers kanaal 1368

Lokale tv-programma’s deze week 
Hele week vanaf 00.00 uur, herhaling op ieder even uur:
Zomerstop Nieuwsronde
In de maanden juli en augustus is er bij RTV Ronde Venen een zomerstop 
en zijn er geen reguliere wekelijkse uitzendingen van ons lokale nieuws- 
en actualiteitenprogramma Nieuwsronde. Wij zenden gedurende deze 
zomerstop een overzicht uit van alle items die het afgelopen half jaar 
voorbij gekomen zijn in Nieuwsronde. De redactie van Nieuwsronde 
wenst u een � jne zomer toe.

Overige TV-programma’s 
Hele week vanaf 01.00 uur, herhaling op ieder oneven uur:
Maandag t/m zaterdag 10.30/11.30/14.30 en 15.30: 
BlijFFit bewegingsprogramma voor senioren 
Lekker thuis bewegen o.l.v. Sportcoaches Joke en Jos 
In het weekend
Het lokale weerbericht met Mees Weststrate

Kabelkrant
De Kabelkrant loopt tussen de tv-uitzendingen door met daarin 
geschreven lokaal nieuws, aankondigingen van activiteiten in de 
gemeente en het weerbericht.

RADIO
105.6 FM en internetstream

Dagelijkse reguliere programmering 
00.00-07.00 Nacht van De Ronde Venen
07.00-12.00 Ochtendronde
12.00-14.00 Tussen Twaalf en Twee
14.00-18.00 Middag Venen
18.00-00.00 Avond Venen

Lokale Radioprogramma’s deze week:
Woensdag 20.00-22.00 Herrieschoppers
 22.00-23.00 Boundless
Donderdag  19.00-21.00 Eindeloos
Vrijdag 19.00-21.00 Echoes
Zaterdag 10.00-12.00 Amigos da Musica
Zondag 10.00-12.00 Zondag met Zorg

12.00-14.00 Amigos da Musica (herhaling)
 14.00-16.00 UpstairsAtErics

Onze tv en radioprogramma’s zijn natuurlijk ook terug te kijken via onze 
website www.rtvrondevenen.nl via uitzending gemist en op ons Youtube 
kanaal www.youtube.com/user/RTVRondeVenen

Zelf ook radio maken, � lmen, interviewen of monteren? 
Meewerken in de redactie? Dat kan bij RTV Ronde Venen. Maak eens 
een afspraak in onze studio om te kijken en te zien wat er mogelijk is. 
e-mailadres: peter@rtvrondevenen.nl

Lezing van Arie Bloed: Waverveen 
in de dodelijke Franse storm

Prent ‘Waverveen in brand’.

Dr. Arie Bloed. Het Kerkboek van dominee Selijns.

De Ronde Venen - Op maandag 5 
september a.s. is er een haringhap-
perij bij Dorpshuis de Willisstee. 
Vanaf 19.00 uur trapt het Shantykoor 
af met vrolijke zeemansliederen. 
Naast de Willisstee is de straat inge-
richt voor een vermakelijk avondje. 
De haring die aan de viskar wordt 
verstrekt is voor iedereen gratis. 
Uiteraard zolang de voorraad strekt.

Na het optreden van het Shantykoor 
krijgen we een stuk gezelligheid met 
muzikale ondersteuning van Amster-
damse straatmuzikant Hans Kap. 
Wie kent niet die vrolijke liedjes, 
waar je lekker op mee kunt zingen! 
Hij is al een aantal keren in Wilnis te 
zien en te horen geweest. Deze 
sympathieke, Amsterdamse top-
accordeonist/ zanger & entertainer 

heeft door vele jaren ervaring, een 
herkenbaar, vrolijk en veelzijdig 
repertoire opgebouwd! Met wereld-
beroemde nummers zoals o.a: Aan 
de Amsterdamse grachten, Tulpen 
uit Amsterdam, Medley Willy Alberti, 
Medley Johnny Jordaan en nummers 
van André Hazes, weet hij de 
mensen in de juiste stemming te 
krijgen! Hans Kap is de laatste der 
Mohikanen in zijn genre. De toegang 
is gratis.

Gezellig Haringhappen in Wilnis

GOED GESCHOTEN

Ik stuur u een foto van 
mijn lieve, levenslus-
tige kleindochter Avia 
Simons van 8 jaar.
Ze logeert bij ons 
omdat ze nog één 
vakantieweek heeft. 
Na de � inke hittegolf 
kwam de, voor mij 
(oma), langverwachte 
afkoeling op de avond 
van 17 augustus. Een 
heuse wolkbreuk! Het 
werd een echt water-
ballet; twee uur in de 
regen gespeeld. Hele-
maal nat natuurlijk. 
Wat heeft ze genoten 
met haar nichtje Eva 
en de buurkinderen! 
Misschien verdient dit 
wel een plaatsje in de 
krant. Ik hoop natuur-
lijk dat er geen schade 
is ontstaan in de gemeente; wij hebben er in ieder geval van genoten!
Oma en Opa Smit uit Vinkeveen.

”Wij vonden het leuk”

De Ronde Venen - Op dinsdag
20 september 2022 gaan zij weer 

van start. Dan hebben zij de eerste 
fysieke herhalingsles van het 

seizoen met als onderwerp reani-
meren. In deze les frissen zij onze 
kennis op over hoe je adequaat 
kunnen handelen bij een hartstil-
stand. Bent u zelf in het bezit van 
een geldig reanimatiecerti� caat en 
wilt u deze ook geldig houden, 
neem dan contact met hen op en 
meldt u aan voor deze avond. Zij 
kunnen eindelijk weer fysiek aan de 
slag en hebben daarvoor het 
zaaltje tegenover de RK Kerk Sint 
Johannes de Doper, Burg. Padmos-
weg 270 te Wilnis gereserveerd van 
19.30 tot 21.30 uur. Wilt u zelf leren 
reanimeren of bent u nieuwsgierig 
geworden naar onze vereniging, 
mail naar secretaris@knvderonde-
venen.nl.

EHBO De Ronde Venen gaat 
weer herhalen



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

Gemeente Uithoo
rn

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
maandag t/m donderdag 08.30-12.30 uur
woensdag 15.30-20.00 uur
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. Heeft u vragen of hulp nodig, mail naar 
sociaal.loket@uithoorn.nl of bel ons op (0297) 513 111 tijdens onze te-
lefonische spreekuren van 09.00-10.30 uur van maandag t/m vrijdag. 

Locatie Infopunt Uithoorn voor Elkaar
Gezondheidscentrum De Waterlinie, Koningin Máximalaan 30.
Inloop maandag- en dinsdagochtend 08.30-12.00 uur. 
Info via www.uithoornvoorelkaar.nl

Financieel café
Gezondheidscentrum De Waterlinie, Koningin Máximalaan 30. 
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 en13.00-16.30 uur

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 gemeente@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

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

Handige links en informatie:
- Gemeente Uithoorn www.uithoorn.nl/coronavirus 
- Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl (reisadviezen, informatie 

over maateregelen) 
- Bekijk priklocaties op de kaart: 
 https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl/prikbus
- Quarantainecheck: www.quarantainecheck.rijksoverheid.nl
- Testlocaties: www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/
 testen-op-corona/testlocaties-amsterdam/

WWW.UITHOORN.NL

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR OEKRAÏENSE VLUCHTELINGEN: 

Haal uw bewijs van verblijf

De vluchtelingen die in de gemeen-
te Uithoorn verblijven kunnen hier-
voor terecht bij een IND locatie in 
Amsterdam. Het adres van de loca-
tie CEC gebouw, Bijlmerdreef 1289, 
1103 TV Amsterdam. 

Bereikbaarheid
Het CEC gebouw ligt naast metro-
station Kraaiennest. Station Am-
sterdam Bijlmer Arena ligt op 20 mi-
nuten loopafstand. Er stoppen di-
verse bussen voor de deur. De lo-
catie is daarnaast goed bereikbaar 
met auto. Parkeren kan in de omge-
ving en kost €1.40 per uur. 

Afspraak maken
Het ophalen van het bewijs van 
rechtmatig verblijf kan alleen op af-
spraak. Samen met vluchtelingen-
werk heeft de IND een afspraken 
module ontwikkeld: https://portaal.
refugeepass.nl/
De afspraak is persoonsgebonden. 
- Gezinnen tot maximaal 6 perso-

nen moeten gezamenlijk een af-

spraak maken 
- Kinderen moeten mee naar de 

afspraak

Vergoeding reiskosten 
Vluchtelingen die naar de locatie in 
Amsterdam reizen, kunnen de reis-
kosten hiervoor declareren bij de 
gemeente. De Oekraïense vluchte-
lingen kunnen dan een mail sturen 
naar sociaal.loket@uithoorn.nl met 
een bon/bewijs van de reiskosten. 
Ze moeten erbij vermelden dat het 
gaat om de afspraak bij de IND voor 
hun rechtsbewijs. Het is niet de be-
doeling dat vluchtelingen die in de 
gemeente Uithoorn wonen een af-
spraak maken met de IND in een 
andere regio. 

Periode 
Voor 1 september 2022 moet ieder-
een die daar recht op heeft in de 
gelegenheid zijn gesteld om het be-
wijs van rechtmatig verblijf op te ha-
len. De locatie in Amsterdam is ge-
opend tot 31 augustus 2022.

NIEUW IN NEDERLAND:

Samen Ondersteunen
Vrijwilligers gezocht
Om als vluchteling wegwijs te wor-
den in Nederland is niet alleen de 
Nederlandse taal van belang om 
te integreren. Ook is het leren 
van het financiële systeem heel 
belangrijk om uiteindelijk op alle 
fronten zelfredzaam te worden. 
Daarom heeft Taalhuis, in samen-
werking met Uithoorn voor Elkaar, 
een leeraanbod ontworpen geba-
seerd op taalondersteuning aan-
vullend aan de inburgering en an-
derzijds op het gebied van het le-

ren omgaan met geld in het Ne-
derlands	fi	nanci le	s steem.
Taalhuis is hiervoor op zoek naar 
vrijwilligers taal/financiën. Heeft 
u	hier	affi	niteit	mee,	bent	u	in	be-
zit van minimaal een HAVO-diplo-
ma en staat u open voor culturele 
diversiteit? Neem dan contact op 
met coördinatoren Claudia en Ni-
ci via (0297) 23 02 80 of mail naar 
taalhuis@stdb.nl onder vermel-
ding	van	 taal fi	nanci n .	 e	tijds-
besteding voor dit vrijwilligerswerk 
is ongeveer 2-4 uur per week. 

NEDERLANDS SPREKEN: 

Oefenen in de praktijk
Taalhuis Uithoorn start een Taal-
café in de nieuwe bibliotheek Uit-
hoorn aan het Marktplein 65. Voor 
alle anderstaligen is het fijn zo-
veel mogelijk te kunnen oefenen 
met Nederlands spreken en luis-
teren. In het Taalcafé gaan vrijwil-
ligers en deelnemers elke week 
met elkaar (in kleine groepjes) in 
gesprek. Lijkt het u leuk om Taal-
café vrijwilliger te zijn? Heeft u de 

flexibiliteit om ter plekke op de 
vraagstelling van de deelnemers 
te kunnen reageren en dit te ver-
talen naar een oefening voor een 
gesprek? Houdt u van mensen en 
staat u open voor culturele diver-
siteit? Neem dan contact op met 
coördinatoren Nici en Claudia via 
(0297) 23 02 80 of mail naar taal-
huis@stdb.nl onder vermelding 
van	 taalcaf .

Open dag houtgestookt 
oefenobject brandweer
De brandweer nodigt alle inwo-
ners van de gemeente Uithoorn 
uit om op zaterdag 27 augustus 
van 11.00 uur tot 15.00 uur langs 
te	komen	op	de	offi	ci le	opening	
van het houtgestookt oefenobject 
op het voormalig Cindu-terrein. 
Tijdens deze feestelijke dag zijn 
er activiteiten voor jong en oud. 
Het thema is logischerwijs, vuur! 
Zo kunt u tot 13.00 uur een kijk-
je nemen in het oefenobject. Na 
13.30 uur is er de mogelijkheid 

zelf een bluspoging te doen en 
demonstraties bij te wonen. 

Voor de kinderen is er een spring-
kussen en brandweer is met 
een aantal wagens aanwezig. 
De avonturiers kunnen ervaren 
hoe	zo n	grote	truck	er	van	bin-
nen uitziet. Dit alles onder muzi-
kale begeleiding van een lokale 
live band. Informatie over het pro-
gramma en de achtergrond leest 
u op www.uithoorn.nl

Akse begint met voorbereidingen 
Gemeentemagazine, editie 2023
De voorbereidingen voor editie 2023 van de Gemeentema-
gazine	Bij	ons	in	Uithoorn	en	 e	 wakel 	zijn	begonnen.	 et	jaar-
lijkse magazine vervangt de gemeentegids als na-
slagwerk voor de diensten van 
de gemeente en van bedrijven 
en organisaties in Uithoorn en 
De Kwakel en is in 2022 voor 
het eerst verschenen. De ko-
mende tijd benadert uitgeve-
rij Akse Media B.V. bedrijven 
voor het plaatsen van een ad-
vertentie in het magazine. Twij-
felt u aan het telefoontje of be-
zoek? Vraag naar de acquisitie-
brief van de gemeente. Kijk op 
uithoorn.nl/gemeentemagazine.

Handige links om wegwerkzaamheden en 
projectwerkzaamheden in de gaten te houden:
- Werk in uitvoering gemeente: www.uithoorn.nl/werkinuitvoering
- Interactieve kaart met wegwerkzaamheden in de omgeving: 
 https://melvin.ndw.nu/public
- Projecten Uithoornlijn en Verkeersplan Uithoorn via de bouwapp: 
 https://debouw.app/home/projects kunt u alle projecten online 
 bekijken en volgen.

Werk in uitvoering

De gemeente Uithoorn ver-
schillende mogelijkheden en 
regelingen heeft om inwoners 
met een krappe beurs te on-
dersteunen? Deze regelingen 
staan op de website www.uit-
hoorn.nl/laatgeengeldliggen.
Op deze site staat bijvoorbeeld 
informatie over onze schuld-
hulpverlening. De schuldhulp-
verleners ondersteunen onder 
andere bij het maken van een 
overzicht van uw inkomsten 
en uitgaven, bij het maken van 
betaalafspraken met schuldei-
sers en bij een dreigende situ-
atie, zoals huisuitzetting of af-
sluiting gas, water, licht. Denkt 
u dat de schuldhulpverlening 

kan helpen? Maak dan een af-
spraak via het Sociaal Loket. 
Zij zijn te bereiken van maan-
dag tot en met vrijdag van 
9.00 tot 10.30 uur via (0297) 
513111. Een e-mail sturen kan 
ook: schuldhulpverlening@
uithoorn.nl.

Op www.uithoorn.nl/laatgeen-
geldliggen staat ook informa-
tie over het aanvragen van bij-
zondere bijstand, kwijtschel-
ding voor gemeente belas-
tingen, hoe je een aanvraag 
kan doen voor een computer 
voor schoolgaande kinderen, 
de Voedselbank en nog veel 
meer.

Geregistreerde vluchtelingen uit Oekraïne kunnen voor een be-
wijs van verblijf op afspraak terecht bij de IND. Met dit bewijs 
(meestal een sticker op een paspoort) toont u aan onder de Euro-
pese richtlijn Tijdelijke Bescherming te vallen en tot in ieder geval 
4 maart 2023 in Nederland te mogen wonen en werken.

Meer informatie over het bewijs van verblijf (ook in het Oekraïens 
en Russisch): https://ind.nl/nl/oekraine-afspraak-ophalen-bewijs-
van-verblijf 

Gemeente Uithoorn vindt het be-
langrijk om te weten hoe tevreden 
u als ondernemer bent. Daarom 
wordt er per 1 september op ons 
platform www.uithoorndenktmee.
nl een enquête gehouden onder 
alle ondernemers van Uithoorn 
en De Kwakel. Met deze onderne-
mersenquête vraagt de gemeen-
te Uithoorn inzicht te bieden hoe 
u zich voelt als ondernemer in de-
ze gemeente. De enquête gaat in 
op de bedrijfsomgeving, het con-
tact met de gemeente en nog veel 

meer. Met uw bijdrage helpen we 
elkaar om samen te kijken wat er 
verbeterd kan worden, zodat u als 
ondernemer succesvol en prettig 
hier kunt ondernemen. De enquê-
te staat open tot en met woens-
dag 21 september 2022. De en-
quête neemt ongeveer tien minu-
ten van uw tijd in beslag. Vanaf 1 
september kunt u als ondernemer 
de enquête invullen op www.uit-
hoorndenktmee.nl Vul de enquê-
te in en stuur hem door aan colle-
ga-ondernemers!

Ondernemerspeiling 
per 1 september



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

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513 111. 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Dit kan tijdens de 
openingstijden van het gemeentehuis. De stukken liggen ter inzage in 
het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van 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. Let op: Wilt u stukken inzien en zijn de corona maatrege-
len nog van kracht? Maak dan van tevoren een afspraak via het Klant-
ContactCentrum van de gemeente Uithoorn, tel. is (0297) 513 111.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Als dit mogelijk is, zal dit 
in de bekendmakingstekst genoemd worden. Dit moet schriftelijk, ge-
richt aan burgemeester en wethouders van Uithoorn (Postbus 8, 1420 
AA Uithoorn), tenzij anders vermeld.
Inspraak
Als deze mogelijkheid staat genoemd in een bekendmaking, kan ie-
dereen binnen de specifiek genoemde termijn in deze bekendma-
kingstekst een inspraakreactie sturen aan het college van burge-
meester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn).
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.
Schorsende werking
Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen ge-
woon gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt 
met uw bezwaarschrift de werking van het besluit niet opgeschort. 
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de ver-
gunning,	kan	een	 voorlopige	voorziening 	worden	aangevraagd.	 n	
spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlo-
pige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank. Bij welke rechtbank dit is wordt vermeld bij de betref-
fende publicatie.
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 
bestuursrecht van de Rechtbank. Bij welke rechtbank dit is wordt ver-
meld bij de betreffende publicatie. Voor de behandeling van uw be-
roepsschrift	brengt	de	rechtbank	griffi	ekosten	in	rekening.	 et	besluit	
waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gel-
den en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw be-
roepsschrift 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). Bij welke 
rechtbank dit is wordt vermeld bij de betreffende publicatie. Een ver-
zoek om een voorlopige voorziening moet, net als in het bezwaar/be-
roepsschrift, 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 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 	ge nformeerd	over	besluiten	uit	de	ge-
meente Uithoorn.

(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN 
 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2022-079844, Het Korte Eind 1, het uitbouwen van de woning (ontvan-

gen 03-08-2022);
• 2022-082033, Steenwijkerveld 3, het bouwen van een schuur (ontvan-

gen 11-08-2022);
• 2022-082473, Achterweg 58a, het bouwen van kantoorruimte (ontvan-

gen 12-08-2022);
• 2022-082517, hoek Noorddammerweg 1a / Koningin Máximalaan, het 

plaatsen van een electrotrafohuisje (ontvangen 11-08-2022).
Uithoorn
• 2022-079481, J.M. Wagenaarweg 1, het aanleggen van parkeervakken 

(ontvangen 01-08-2022);
• 2022-079488, Schans 15, het plaatsen van een dakkapel en dakterras 

(ontvangen 01-08-2022);
• 2022-080258, Reigersbek 2, het plaatsen van kozijnen en het verwijde-

ren van een garagedeur (ontvangen 04-08-2022);
• 2022-079844, Het Korte Eind 1, het vergroten van een schuurtje (ont-

vangen 03-08-2022);
•	 2022-082921,	Cartografi	elaan	29,	het	uitbreiden	van	de	woning	 ont-

vangen 16-08-2022);
• 2022-082963, Pimpelmees 12, het plaatsen van een dakkapel (ontvan-

gen 16-08-2022).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
• 2022-067847, Boterdijk 182, het plaatsen van een verdieping op de uit-

bouw (ingetrokken 04-07-2022).
Uithoorn
• 2022-070373, Industrieweg 17, het kappen van drie bomen (ingetrok-

ken 28-07-2022).

BUITEN BEHANDELING / GEWEIGERDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van 
de aanvraag kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen, leest u in 
de colofon op deze pagina.

Uithoorn
• 2022-043969, Thamerlaan 41, het bouwen van een aanbouw, opbouw 

en schuur (verzonden 28-07-2022).

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethou-
ders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de be-
slistermijn met zes weken:
De Kwakel
• 2022-067911, perceel C4397, gelegen naast het gebouw Boterdijk 27 

te De Kwakel (beslistermijn verlengd 10-08-2022);
•	 2022-083568,	 231	het	aanvragen	van	een	ontheffi	ng	geluidshinder	

i.v.m asfalteren op 16 oktober 2022. (ontvangen 17-08-2022).
Uithoorn
• 2022-066132, Koningin Máximalaan, nieuwbouw politiebureau 

Aalsmeer/Uithoorn (verzonden 15-08-2022).

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
• 2022-032337, Achterweg 22, het huisvesten van arbeidsmigranten in 

de bedrijfswoning (verzonden 03-08-2022);
• 2022-032342, Achterweg 24, het huisvesten van arbeidsmigranten in 

de bedrijfswoning (verzonden 03-08-2022); 
• 2022-032345, Achterweg 26, het huisvesten van arbeidsmigranten in 

de bedrijfswoning (verzonden 03-08-2022);
• 2022-032346, Hoofdweg 12b, het huisvesten van arbeidsmigranten in 

de bedrijfswoning (verzonden 03-08-2022);
• 2022-059949, Hoofdweg 20, het omzetten van een bedrijfswoning naar 

plattelandswoning (verzonden 03-08-2022);
• 2022-022270, Boterdijk 84, het bouwen van een nieuwbouw woning 

(verzonden 10-08-2022).
Uithoorn
• 2022-070393, Eems 97, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 29-

07-2022);
• 2022-071581, Van Eedenlaan 29, het plaatsen van dakkapellen (ver-

zonden 01-08-2022);
• 2022-071625, Van Eedenlaan 31, het plaatsen van dakkapellen (ver-

zonden 01-08-2022);
• 2022-074994, Helene Swarthlaan 13, het dichtbouwen van het balkon 

aan de voorzijde op de eerste verdieping en het wijzigen van de voor-
gevel (verzonden 03-08-2022).

OVERIGE VERGUNNINGEN INGEDIENDE AANVRAGEN 
OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
• 2022-079469, Arthur van Schendellaan 100A, exploitatievergunning 

(ontvangen 03-08-2022);
• 2022-079484, Arthur van Schendellaan 100A, alcoholwetvergunning 

(ontvangen 03-08-2022);
• 2022-08753, Arthur van Schendellaan 40-44, vergunning verkoop con-

sumentenvuurwerk (ontvangen 05-08-2022);
• 2022-080927, Du Perronlaan 54, Buurtbarbecue op 2 september 2022 

(ontvangen 07-08-2022);
• 2022-081857, Letschertlaan 85, het doorbreken van een muur. (ontvan-

gen 10-08-2022);
• 2022-082758, Vuurlijn 78, kennisgeving incidentele festiviteit op 26 au-

gustus 2022 (ontvangen 15-08-2022);
• 2022-083528, Grevelingen 30, aanvraag alcoholwetvergunning (ont-

vangen 17-08-2022);

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

WWW.UITHOORN.NL

Het aantal gebruikers van het openbaar vervoer in de regio Amsterdam, 
waar Amstelveen en Uithoorn toe behoren, is de afgelopen jaren toe-
genomen. De verwachting is dat het aantal reizigers ook komende ja-
ren blijft stijgen. Om een goede bereikbaarheid van de regio nu en in de 
toekomst te garanderen wordt het openbaar vervoersnetwerk in de re-
gio verder ontwikkeld. Eén van de ontwikkelingen is het verlengen van 
de vernieuwde Amstelveenlijn naar het dorpscentrum van Uithoorn: de 
Uithoornlijn. Een nieuwe, hoogwaardige tramlijn die betrouwbaarder en 
sneller is dan de huidige buslijn. Via onder andere de gemeentepagina 
houden wij u samen met de projectorganisatie op de hoogte aanleg van 
tramlijn 25. Alle informatie (nieuws en werkzaamheden) over het project 
vindt u terug op www.uithoornlijn.nl.

Opstelterrein en N201
Op het opstelterrein wordt verder gewerkt aan de hal voor wassen en 
onderhoud van de trams. Eerder werd de fundering gestort, in augus-
tus worden de wapening en mantelbuizen (hier komen de kabels en lei-
dingen in te liggen) aangebracht. Die werkzaamheden lopen door tot in 
september, waarna de vloer wordt gestort. Bij de N201 gaan de voorbe-
reidingen voor het nieuwe viaduct verder: de funderingspalen zijn inmid-
dels geheid, Dura Vermeer bouwt in augustus verder aan de landhoof-
den aan beide zijden van de weg.

Werkzaamheden rond de spoordijk
Maandag 22 augustus start de aanleg van de nieuwe tramhalte bij Aan 
de Zoom en de trambaan op de spoordijk tussen Aan de Zoom en de 
Randweg. In de bocht van de spoordijk begonnen de werkzaamheden 
al in juli. Er vinden grondwerkzaamheden plaats, gevolgd door het aan-
brengen van keerwanden om te zorgen dat alle grond op zijn plek blijft 
en het plaatsen van geluidschermen. Daarnaast worden nieuwe steun-
punten voor de Bieslookbruggen gemaakt. Zodra de geluidschermen 
geplaatst zijn, start de daadwerkelijke aanleg van de halte en de tram-
baan. Later dit jaar verandert de route van en naar Buitendijks en wordt 
het laatste deel van de straat Aan de Zoom opnieuw ingericht. Deze fase 
duurt tot juni 2023. Bouwverkeer rijdt vanaf de busbaan of de bouwhub 
over de spoordijk naar de werklocaties. De oversteek bij Aan de Zoom 
blijft	altijd	beschikbaar	voor	fi	etsers	en	voetgangers.

Afsluiting kruising Faunalaan-busbaan
Half augustus is begonnen met de aanleg van de nieuwe bushalte na-
bij de kruising van de busbaan met de Faunalaan. Deze kruising is 
daarom tot en met vrijdag 9 september afgesloten voor alle verkeer. Er 
gelden omleidingen:
• Fietsers en voetgangers steken tijdelijk over via de oversteek bij 

bushalte Burgemeester Kootlaan. Van maandag 15 augustus tot 
en	met	vrijdag	26	augustus	2022	rijden	fi	etsers	via	de	 an.	P.	Swee-
linckweg	van	en	naar	deze	oversteek.	 aarna	is	het	fi	etspad	paral-
lel aan de busbaan weer in gebruik als omleidingsroute. U kunt ter 
plaatse de omleidings-borden volgen. 

• Autoverkeer verlaat en bereikt de wijk Legmeer West via de Noor-
dammerweg.

Meer informatie over deze werkzaamheden is te vinden op 
uithoornlijn.nl/faunalaan.

Omgeving busstation/Boerlagelaan
p	het	busstation	wordt	in	augustus	voornamelijk	gewerkt	aan	de	fi	et-

senstallingen.	 e	fi	etsenstalling	aan	de	zijde	van	de	Boerlagelaan	is	
tijdelijk verwijderd, op die locatie komt een tijdelijke in- en uitrit voor de 
bussen.	 ietsers	kunnen	hun	fi	ets	parkeren	in	de	stalling	aan	de	zij-
de van de Beellaan.
Om op de kruising Boerlagelaan-busbaan de trambaan aan te leggen, 

Meer informatie
Op de website www.uithoornlijn.nl vindt u meer informatie over het 
project en een gedetailleerd overzicht van de werkzaamheden. Via 
de website kunt u zich aanmelden voor een automatische email-
notifi	catie	als	er	een	nieuwsbericht	verschijnt	op	de	website	en	de	
(maandelijkse) digitale nieuwsbrief. Ook kunt u het project volgen 
via de BouwApp, Facebook, en Instagram (zoek op Uithoornlijn).
Heeft u vragen, wilt u een melding doen of ziet u een onveilige situ-
atie rond de aanleg van de tramlijn? Neem dan contact op met de 
projectorganisatie via www.uithoornlijn.nl, info@uithoornlijn.nl of 
telefonisch, via Whatsapp of SMS: 06-3872 7942. Weet u niet ze-
ker of dit voor de Uithoornlijn is of voor de gemeente? U kunt altijd 
een melding doen via www.uithoorn.nl/melding. 

wordt de kruising in meerdere fases steeds voor een klein deel afge-
sloten.	Verkeer	wordt	via	een	tijdelijke	weg	 een	 slinger 	langs	de	
werkzaamheden geleid. Zo kunnen de werkzaamheden uitgevoerd 
worden terwijl het verkeer zijn doorgang vindt. Weggebruikers (auto-
mobilist,	fi	etser	of	voetganger 	krijgen	vanaf	zaterdag	20	augustus	te	
maken met tijdelijke verkeerslichten en een om-en-om-regeling (de 
verschillende rijrichtingen gebruiken om en om dezelfde rijbaan). Op 
vrijdag 19 augustus is de Boerlagelaan ter hoogte van het busstati-
on volledig afgesloten tussen 09.30 en 16.00 uur om de verkeerslich-
ten en barriers te plaatsen ten behoeve van deze om-en-om-regeling. 

Busbaan Boerlagelaan - halte Uithoorn-Centrum
Op de busbaan tussen de Boerlagelaan en het Spoorhuis wordt verder 
gewerkt aan de trambaan. Zo worden onder andere de bovenleidings-
masten geplaatst en wisselverwarming aangebracht. De bovenleiding 
zelf wordt aan het van het project over de hele lijn in één keer aan-
gebracht. De huidige fase duurt nog tot eind september. In augustus 
bouwt de aannemer verder aan de stroomvoorzieningsgebouwen (ge-
lijkrichterstations) bij de Boerlagelaan en de Amsterdamseweg. Ook 
halte Uithoorn Centrum en de parkeerplaats krijgen steeds meer vorm.

WERKZAAMHEDEN IN AUGUSTUS 2022



OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
• 2022-083502, Grevelingen 30, aanvraag exploitatievergunning (ont-

vangen 17-08-2022).

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.
De Kwakel
• 2022-021954, Evenemententerrein De Kwakel, evenementenvergun-

ning Kermis de Kwakel van 2 t/m 6 september 2022 (verzonden 04-08-
2022);

•	 2022-077571, Vuurlijn 30, ontheffing voor het verstrekken van zwak-al-
coholhoudende drank van 26 augustus t/m 4 september 2022 (verzon-
den 09-08-2022).

Uithoorn
• 2022-055586, C.T. Storkweg 21, evenementenvergunning Demolition 

Day op zaterdag 17 september 2022 (verzonden 02-08-2022);
•	 2022-062202, C.T. Storkweg 21, ontheffing artikel 35 Alcoholwet tij-

dens Demolition Day op zaterdag 17 september 2022 (verzonden 02-
08-2022);

• 2022-078663, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te ge-
ven aan de “Kofferbakmarkt evenemententerrein Legmeer“ van 17 t/m 
28 augustus 2022. (verzonden 04-08-2022);

• 2022-078732, Admiraal de Ruyterlaan 104, het plaatsen van een afval-
container van 29 juli t/m 21 augustus 2022 (verzonden 04-08-2022); 

• 2022-074408, Legmeerplein 49 & 55 (in en rondom), evenementenver-
gunning Speel Mee Week Uithoorn van 22 t/m 26 augustus 2022 (ver-
zonden 09-08-2022);

• 2022-066627, Boerlagelaan, wijziging ontheffing geluidhinder voor 
werkzaamheden in de avonden/nachten van 17 t/m 19 oktober 2022 
(verzonden 11-08-2022);

•	 2022-074450, Petrus Steenkampweg, wijziging ontheffing geluidhinder
voor werkzaamheden in de avonden van 23 september t/m 2 oktober 
2022 (verzonden 16-08-2022);

•	 2022-072981, Zijdelweg, ontheffing geluidhinder voor werkzaamheden
in de nacht van 3 op 4 oktober 2022 en het weekend van 14 tot en met 
16 oktober 2022 (verzonden 17-08-2022).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
• 2022-068355, parkeerplaats Evenemententerrein Randhoornweg, ver-

klaring van geen bezwaar voor het organiseren van een Fiets Festival 
op 24 augustus 2022 (verzonden 03-08-2022);

• 2022-069511, Molenlaan 30, verklaring van geen bezwaar voor het or-
ganiseren van de Opening van de brandweeroefenlocatie op 27 augus-
tus 2022 (verzonden 09-08-2022);

• 2022-079113, Arthur van Schendellaan 59, verklaring van geen be-
zwaar voor het organiseren van een Friends en Family Day op 14 au-
gustus 2022 (verzonden 11-08-2022);

• 2022-077520, grote speeltuin gelegen aan de Knobbelzwaan, verkla-
ring van geen bezwaar voor het organiseren van een buurtbarbecue op 
24 september 2022 (verzonden 16-08-2022).

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.
• Het voorontwerpbestemmingsplan Aldi Vastgoed B.V. Inzageperiode 

van donderdag 28 juli t/m woensdag 7 september 2022. Inlichtingen bij. 
S. Meulenbelt, Afdeling wonen en Werken (0297) 513 111.

BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats
Om mensen met een loopbeperking in staat te stellen zoveel mogelijk deel 
te nemen aan het maatschappelijk verkeer worden voor hen gehandicap-
tenparkeerplaatsen ingesteld. Daarom is besloten om voor een aanvraag 
een gehandicaptenparkeerplaats toe te wijzen. Het gaat hier om de (om-
geving van de) volgende locatie:
• Anjerlaan 49, De Kwakel
Verkeersbesluit opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
Vanwege omstandigheden is het niet langer noodzakelijk om een gereser-
veerde gehandicaptenparkeerplaats in stand te houden. Vanwege die om-
standigheden is besloten om de gereserveerde gehandicaptenparkeer-

plaats op te heffen. Het gaat om de gereserveerde gehandicaptenparkeer-
plaats nabij de volgende locatie:
•	 Briandflat 43, Uithoorn
Verkeersbesluit opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
Vanwege omstandigheden is het niet langer noodzakelijk om een gereser-
veerde gehandicaptenparkeerplaats in stand te houden. Vanwege die om-
standigheden is besloten om de gereserveerde gehandicaptenparkeer-
plaats op te heffen. Het gaat om de gereserveerde gehandicaptenparkeer-
plaats nabij de volgende locatie:
• Thamerweg 49, Uithoorn
Bezwaarmogelijkheden
Belanghebbenden kunnen tot zes weken na publicatie bezwaar maken te-
gen een verkeersbesluit. Een bezwaarschrift kan worden ingediend bij de 
gemeente Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn of via gemeente@uit-
hoorn.nl Voor meer informatie en het volledige verkeersbesluit gaat u naar 
www.officielebekendmakingen.nl

MAATWERKVOORSCHRIFTEN, REGULIERE PROCEDURE, 
VERZOEK OM MAATWERK - POELWEG 22, DE KWAKEL
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemees-
ter en wethouders van gemeente Uithoorn bekend dat zij een verzoek tot 
het stellen van maatwerkvoorschriften heeft ontvangen. Door het opleggen 
van maatwerkvoorschriften kan het bevoegd gezag afwijken van de alge-
mene regels voor milieubelastende activiteiten indien de situatie of de lo-
catie van een inrichting hier om vraagt. Het verzoek heeft betrekking op het 
terugbrengen van het concentraat (brijn) van de omgekeerde osmose op 
het grondwater voor onbepaalde tijd te verlengen.
• Ontvangstdatum verzoek: 5 juli 2022
• Aanvrager: Kwekerij De Noordpoel
• Zaaknummer: 11310367
Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt het verzoek 
en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze 
of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op het verzoek. 
Dit besluit maken wij dan ook bekend. Dan zullen wij ook de bij het besluit 
behorende stukken publiceren. Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt 
u gebruik maken van het contactformulier op https://loket.odnzkg.nl/formu-
lier/contactformulier.

WWW.UITHOORN.NL

Uithoorn – Met enkele weken 
vertraging mochten maandag 
wethouders Jan Hazen (Sport) en 
José de Robles (Sociaal Domein & 
Onderwijs) van

de aannemer de sleutel in ontvangst 
nemen van de nieuwe De Scheg. Nu 
kan begonnen worden aan de rest-
punten, inrichting en de verhuizing 
naar de multifunctionele accommo-

datie.
Topprestatie

Bij de start van de scholen op 
maandag 29 augustus is voor de 
gymmende leerlingen en andere 
sporters dan bijna alles klaar. Bijna 
alles, want bijvoorbeeld de zonwe-
ring rond het gebouw en de touwen 
en klimrekken voor de sporthal 
moeten nog geleverd worden. Deze 

Gemeente ontvangt sleutel
van De Scheg

De gemeente tekent voor de oplevering van De Scheg. In het midden wethouders Hazen (l) en De Robles.

Uithoorn – Het centrum voor crea-
tieve cursussen CREA zet de deuren 
van het Fort aan de Drecht aan-
staande zaterdag 27 augustus 
wagenwijd open voor een feeste-
lijke open dag voorafgaand aan het 
komende cursusseizoen. Jong en 
ouder zijn op deze dag van 12.00 
tot 17.00 uur van harte welkom aan 
de Grevelingen 56 om vrijblijvend 
zelf de sfeer te proeven van de crea-
tieve cursussen die bij CREA het 
komende jaar worden gegeven. 
Ook is er dit jaar weer een expositie 
waar u het werk van cursisten kunt 
bewonderen.
Bij diverse cursussen zijn nog 
plekjes vrij voor het komende 
seizoen dat in september van start 
gaat. Op de open dag zijn cursisten 
van de afgelopen jaren aan het 
werk. De gediplomeerde docenten 
zijn aanwezig om meer te vertellen 
over de inhoud van de lessen en de 

manier van lesgeven. Bij CREA staat 
plezier in de cursus voorop, maar 
belangrijk is ook dat de cursisten in 
een professionele omgeving 
voldoende uitdaging wordt 
geboden om iets bij te leren.

Uitgebreid
Crea is decennia lang een begrip in 
Uithoorn als het gaat om creatieve 
cursussen. Eerst in de Scheg en nu 
al 20 jaar in het Fort aan de Drecht. 
Het aanbod is ook in deze jaren 
sterk uitgebreid. Zo zijn er verschil-
lende teken-en schildercursussen 
zoals schilderen met olieverf, 
gemengde techniek, portretschil-
deren of aquarelleren. Ook werken 
met klei en steen behoort tot de 
mogelijkheid met de cursussen 
pottenbakken, handvormen en 
beeldhouwen. Voor de fotogra�e 
enthousiasteling zijn er cursussen 
voor beginners tot vergevorderden 

Open Huis en Expositie bij CREA

zullen de komende weken worden 
geplaatst. “Het wordt nog even hard 
eraan trekken voor het hele team,” 
zegt wethouder Hazen, maar zoiets 
groots en complex neerzetten en 
dan toch min of meer binnen de 
oorspronkelijke planning blijven, is 
ook een ware topsportprestatie. En 
kijk eens wat voor een gebouw er 
nu staat: niet alleen modern en 
duurzaam, maar ook een toonbeeld 
van slim omgaan met ruimte. Door 
het combineren van verschillende 
functies op één locatie kwam 
bijvoorbeeld ‘t Buurtnest in Zijdel-
waard vrij voor andere ontwikke-
lingen. Zo hebben we niet alleen 
een toekomstbestendige multifunc-
tionele accommodatie, maar werken 
we tegelijk aan een toekomstbe-
stendig Uithoorn.”

Verbindend
Wethouder De Robles vult aan: “En 
dat multifunctionele aspect gaat 
natuurlijk niet alleen om handig 
samenvoegen van functies op één 
plek. Het heeft ook een verbindend 
e�ect. Er is een Buurtkamer voor de 
wijk en te huren ruimtes voor allerlei 
initiatieven. Er wordt straks 
gebridged, gedanst en muziek 
gemaakt. Ook kinderopvang en BSO 
Solidoe heeft een plek gekregen; 

het kan samen met ‘t Startnest 
gebruik maken van de speelruimte 
buiten.
Die verbinding zoeken en creëren, 
dat vinden we als gemeente enorm 
belangrijk.”

Buitenruimte
Door de uitloop van de oplevering 
kon ook pas later dan verwacht 
gestart worden met het inrichten
van de buitenruimte. Hierdoor is
de bestrating rondom het gebouw 
nog niet overal gereed in de eerste 
weken. Naar verwachting zijn de 
entree-paden helemaal af in de 
tweede helft van september. De 
beplanting wordt daarna geplaatst, 
want hiervoor moet het juiste 
seizoen aanbreken. Voor het kunst-
werk dat in de buitenruimte zal 
komen te staan, hebben al veel 
kunstenaars zich aangemeld. Een 
Kunstcommisie met bewoners buigt 
zich momenteel over een selectie 
van kandidaten die een voorstel 
mogen doen voor het kunstwerk. 
De bouw van MFA De Scheg is mede 
mogelijk gemaakt door een bijdrage 
van Stichting Leefomgeving 
Schiphol. De Stichting investeert in 
projecten die een positief e�ect 
hebben op de leefomgeving van 
bewoners.

en zelfs nog speci�eke fotogra�e-
lessen portret en landschap. Wie 
achter het geheim van de smid wil 
komen kan les krijgen in het 
edelsmeden.
Omdat het voor kinderen ook heel 

goed is om creatief bezig te zijn is 
Crea er zeker voor de jeugd. 
Kinderen kunnen bij Crea op woens-
dagmiddag en zaterdag verschil-
lende teken-, schilder-, boetseer- en 
edelsmeedcursussen volgen.

Het Fort aan de Drecht is gevestigd 
aan de Grevelingen 56 in Uithoorn. 
Inschrijven voor het komende 
seizoen kan tijdens de open dagen 
maar ook via de website
www.crea-uithoorn.com.
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RICK FM
Zondag 28 augustus, 11.00 - 13.00 uur; 
Sport & Co, met o.a. interviews en infor-
matie. Voetbaltrainers van Legmeer-
vogels, KDO en RKDES over de laatste 
oefenwedstrijden. Interview met de 
Midgetgolfclub Aalsmeer over de 
speciale 50 plus actie.

Rick FM weekoverzicht Radio programma’s:
Maandag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek

06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland 
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
18:00 - Blikopener, Muziek & Info (1x in de twee weken) 
19:00 - Amstelland Top 30, Muziekprogramma
21:00 - Pop Reünie, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Dinsdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
19:00 - Reggae Festival, Muziekprogramma
21:00 - Laterrr!, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Woensdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
18:00 - Uit de Kunst, Cultuurprogramma (H)
19:00 - Goedenavond Amstelland, Muziekprogramma
21:00 - Amstelland Op Weg Naar Morgen, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Donderdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
18:00 - Door de Mangel, Talkshow i.s.m. Radio Aalsmeer
19:00 - Soul� les, Muziekprogramma
21:00 - Happy Hour, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Vrijdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Historische Top 40, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Amstelland Top 30, Muziekprogramma (H)
17:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
19:00 - Moes Draait Door, Muziekprogramma
21:00 - Pre Party, Muziekprogramma
22:00 - Apenkooien, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Zaterdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek 
07:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziekprogramma 
10:00 - Hit Museum, Muziekprogramma
12:00 - Terug Blikken, Muziekprogramma 
14:00 - Wie kent Sjors, Muziekprogramma
16:00 - Het Tussendoortje, Muziekprogramma
18:00 - 60’s en 70’s, Muziekprogramma
20:00 - The Connection I Feel Free, Muziekprogramma 
22:00 - Tracks, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Zondag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek 
07:00 - Goedemorgen Amstelland, Non-Stop Muziek
09:00 - The Good Guys, Muziekprogramma
10:00 - Uit de Kunst, Cultuurprogramma
11:00 - Sport & Co, Sport & verenigingsnieuws
13:00 - Rood Wit Blauw, NL Muziekprogramma
14:00 - Het Tussendoortje, Live Sportprogramma
17:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
19:00 - Country Roads, Muziekprogramma
20:00 - Nerdalert, Muziekprogramma
22:00 - ‘t Marjolijstje, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Complete programma informatie en actueel nieuws over de programma’s 
met o.a. interviews en gasten op de website www.rickfm.nl, Facebook en 
Twitter. De radioprogramma’s zijn 14 dagen na de uitzending ook terug te 
luisteren via uitzending gemist; https://www.rickfm.nl/radiogemist/overzicht

Uithoorn - Van de nood een deugd 
maken, dat is wat de zevenentwin-
tigjarige Joeri Veul gedaan heeft. Na 
zijn hersenbloeding is hij niet bij de 
pakken gaan neerzitten, maar heeft 
hij een kookboek gemaakt met de 
toepasselijke naam ‘HOOFDge-
rechten’. Er staan 36 vegetarische 
gerechten van over de hele wereld in 
het boek met prachtige zelf 
geschoten foto’s ter illustratie. Maar 
zijn passie lag eerst bij iets anders.
“Mijn leven bestond uit BMX-en”, 
vertelt Joeri. “Vanaf mijn dertiende 
ging al mijn tijd daar naartoe. Met 
vrienden sprak ik vaak ergens in 
Nederland af. Ik was altijd op zoek 
naar de beste plekken met stoep-
randen en leuningen om te grinden. 
We gingen ook naar het buitenland 
en ik ben zelfs in New York geweest.” 
In september 2020 wordt Joeri 
Nederlands kampioen BMX-street. “Ik 
had het gevoel dat mij niets kon 
overkomen.”
Een week later wordt Joeri wakker op 
zijn kamer in Utrecht en hoort hij een 
knal in zijn hoofd. “Ik wist meteen dat 
er iets mis was en belde mijn ouders. 
Bij de Huisartsenpost dachten ze dat 
het migraine was. Van de dagen 

daarna weet ik weinig meer. Ik ben 
met mijn ouders meegegaan en de 
huisarts in Uithoorn verwees me 
naar het ziekenhuis waar ze zagen 
dat het een hersenbloeding was. 
Daarna volgden verschillende onder-
zoeken en bleek dat ik een zeldzame, 
aangeboren afwijking aan mijn 
bloedvaten had en dat er een vat 
was gesprongen.” Joeri werd geope-
reerd, maar omdat het op een risico-
volle plek zat, lukte het niet om alles 
op te lossen, dus binnen drie weken 
moest hij opnieuw een operatie 
ondergaan. “Dat was de meest nare 
ervaring ooit.” Nu heeft hij een zware 
bestraling gehad in de hoop dat dat 
gaat helpen.

Levensverandering
Zijn leven veranderde compleet door 
deze nare ervaring. “Ik heb intensieve 
revalidatie gekregen. In het begin 
liep ik met mijn vader naar het eind 
van de straat en was ik uitgeput. Ik 
moet mijn energie anders verdelen. 
Ik ben niet meer met BMX bezig. Ik 
hoef niet meer elke dag iets specta-
culairs mee te maken, maar ben 
rustiger geworden. Ik heb meer 
waardering gekregen voor de kleine 

dingen. Ik geniet bijvoorbeeld meer 
van de verandering van de 
seizoenen. Na de operaties leefde ik 
in angst, maar ik kreeg supergoede 
begeleiding waar ik heel dankbaar 
voor ben. Ik denk er nog elke dag 
aan, maar het is wel minder 
aanwezig.”
In die tijd begon zijn passie te 
verschuiven naar het koken. “Ik was 
altijd al met gezond eten bezig. Als 
iedereen bij de McDonalds at, zat ik 
daar met mijn bakje gezonde 
voeding dat ik van tevoren had 
klaargemaakt. Toen ik op kamers 
ging wonen in Nijmegen moest ik 
voor het eerst zelf koken en ook 
door mijn studie ‘Environment and 
Society’ groeide mijn interesse in 
duurzaam eten. Mijn afstudeeron-
derzoek deed ik bij ‘Het Voedings-
centrum’ en ging over het stimu-
leren van minder vlees eten.” Het 
eerste idee was om een bundel met 
zijn tien favoriete vegetarische 
recepten te maken als dank voor de 
hulp bij de revalidatie. “De insteek 
was dat de recepten goed voor de 
hersenen moeten zijn. Vegetarisch is 
goed voor het lichaam en duurzaam. 
Maar ik wilde niet een standaard 
Nederlandse maaltijd en dan het 
vlees vervangen of weglaten. Het 
moet wel een complete maaltijd 
zijn. Ik heb gekeken naar andere 
culturen waar ze al eeuwenlang 
vegetarisch koken en heb me daar-
door laten inspireren.” Zo bedacht hij 
uiteindelijk 36 smaakvolle recepten 
van Curry’s tot pasta’s die nauw-
keurig beschreven worden. De 
vormgeving en foto’s deed Joeri zelf. 
“Ik heb mooi servies gekocht en ben 
van alles gaan leren over belichting 
en ondergrond.” Dat hij ook dat 
goed kan, bewijst wel dat hij nu bij 
een bedrijf mag werken dat aan 
food fotogra� e doet. “Ik ben nu bijna 
de hele dag bezig met koken. Ik 
hoop nog een boek te maken met 
peulvruchten in de hoofdrol.” 
‘HOOFDgerechten’ van Joeri Veul is 
te koop bij onze plaatselijke boek-
winkels. 

Van BMX-kampioen tot 
kookboekschrijver

De Kwakel - Komende zondag
28 augustus is er weer een Open 
Podium in de Kwakel. Het Open 
Podium is een ontmoetingsplaats 
voor alle (aspirant) muzikanten uit 
de regio én een plek waar toeschou-
wers onder het genot van een 
drankje kunnen genieten van een 
middagje livemuziek. Het is een mix 
tussen een jamsessie en een plaats 
waar je als muzikant je eigen ding 
kunt doen, met of zonder anderen. 
De sfeer is laagdrempelig, ieder 

optreden wordt gewaardeerd, en elk 
niveau is van harte welkom. Met het 
Open podium willen wij, zelf 
amateurmuzikanten, mensen 
enthousiast maken om muziek te 
gaan of blijven maken. Hoe leuk is 
het om met andere muzikanten in 
contact te komen en/of jezelf een 
doel te stellen door een mini-
optreden te doen. Zing je graag, en 
zou je eens met echte instrumenten 
begeleid willen worden? Dit is de 
plek! De organisatie zorgt voor alle 

spullen, een drumstel, een bas- en 
twee gitaarversterkers, een piano/
synthesizer en microfoons/zangin-
stallatie. Wel moet je je eigen gitaar, 
blaasinstrument of anderszins 
meenemen. Wil je alleen of met je 
band optreden, dan is het verstandig 
om ons even een mail te sturen, 
zodat wij jou/jullie in het programma 
kunnen plaatsen. Zondag zal John 
van gitaarschool Uithoorn aanwezig 
zijn, de plek om goed gitaar te leren 
spelen. Heb je ooit eens gitaar willen 
leren spelen of wil je beter worden, 
kom dan langs. Adres: Bar het Fort, 
Het Fort 55 in De Kwakel. Tijd: van 
14.30 - 17.30 uur.

Alle (aspirant) muzikanten 
opgelet: Open Podium!
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Uithoorn - Het nieuwe seizoen 
begint voor VDO Sport (Bodyshape, 

Pilates, Yoga) met een geheel nieuw 
bestuur. Het nieuwe bestuur was 

nodig omdat de oude bestuurs-
leden, die zich lange tijd voor VDO 
Sport hebben ingezet, hadden 
laten weten dat zij hun bestuurs-
werkzaamheden wilden beëin-
digen.

Vier nieuwe enthousiaste leden
Gelukkig hebben zich vier nieuwe 
enthousiaste leden aangemeld.
Het bestuur zal vanaf dit seizoen 
worden gevormd door Sandra 
Meulenbelt (voorzitter), Paul Goos-
sens (secretaris), Robert Kopuit 
(penningmeester) en Adri Tijdeman 
(ledenadministratie). De Algemene 
Ledenvergadering heeft met hun 
benoeming ingestemd. We zijn blij 
dat de vereniging, die vorig jaar 
haar 75-jarig bestaan beleefde, zal 
worden voortgezet. Binnenkort zal 
het nieuwe lesrooster worden 
bekend gemaakt.

De Kwakel - Het zal niemand 
ontgaan zijn dat de Kwakelse Kermis-
optocht tot Cultureel Immaterieel 
Erfgoed is uitgeroepen. Een enorme 
pluim op de hoed van het organise-
rende Feestcomité met zijn zeer 
actieve, meer dan betrokken leden. 

Ook is het een verkapte beloning voor 
het saamhorigheidsgevoel van de 
Kwakelse gemeenschap. Om dit te 
vieren heeft het feestcomité diep in de 
buidel getast om de eerste optocht 
met dit aansprekende predicaat luister 
bij te zetten: De legendarische Rolling 

Stones hebben toegezegd acte de 
présence te geven! “Twee keer 
geweldig nieuws achter elkaar”, aldus 
de trotse voorzitter van het Kwakelse 
Feestcomité Albert Blommenstijn. “De 
overgebleven leden van de band zijn 
net zo oud als de kermisoptocht en ze 
zijn zelf ook Cultureel en Immaterieel 
Erfgoed, dus dat sluit goed aan,” gaat 
Blommenstijn enthousiast verder. “Dit 
wordt in veler opzichten een legenda-
rische optocht. De eerste na twee jaar 
door Corona gedwongen pauze, de 
eerste met onze nieuwe status, de 
eerste met de o�ciële Kwakelse 
banier (omgekeerd uiteraard) op de 
praalwagens en de laatste keer dat de 
Rolling Stones van de partij zullen zijn. 
Tenminste, dat zong Jagger ons toe 
middels zijn Tiktok �lmpje.” De voor-
zitter heeft er nu al zin in. Wilt u het 
met eigen ogen zien? Dinsdag 6 
september om 9.15 uur start de stoet 
vanuit het dorpscentrum en zal daar 
rond 13.30 uur weer eindigen. Op 
www.polderfeest.nl/kermis vindt u 
meer informatie.

De Kwakel - Afgelopen week 
speelde de Kwakelse Jeu de Boules 
club ‘Het Wilgenho�e’ onder prach-
tige omstandigheden het eerste 
toernooi dat meetelt voor het club 
kampioenschap 2022-2023. Er 
deden deze middag twaalf leden 
mee die streden om de eerste 
plaatsen. Ze speelden drie ronden 
van 50 minuten. Het was tot de 
derde ronde spannend. Er waren er 
twee die drie ronden wisten te 
winnen. Supermarkt Jos vd Berg 
sponsorde deze middag een hoofd-

prijs: een tas gevuld met bood-
schappen en tien waardebonnen. 
Eerste werd Wout Verlaan 3+26, 
tweede Annie de Jong 3+23, derde 
Ben Koeleman 2+10, vierde Mien 
Breuren 2+8, vijfde Thera Winter 
2+1, zesde Anneke Koeleman 2+1, 
zevende Andre de Jong 1-3, achtste 
Truus de Bruin 1-6, negende Willem 
Cornelissen 1-7, tiende Tiny Wijn-
koop 1-15, elfde Corrie Meekel 1-19, 
twaalfde Berry Hogerwerf 1-19.
Ons volgende toernooi is dinsdag 
23 augustus.

AH Jos van den Berg sponsor 
Jeu de Boules Toernooi

Aalsmeer - De zomer loopt op zijn 
eind en dan bereidt Bridgevereniging 
Onder Ons de nieuwe competitie-
start voor. Op 31 augustus is het nog 
een keer vrij bridgen na de jaarverga-
dering en dan begint op woensdag
7 september de competitie. Voor het 
eerst sinds 2019 hopen we weer een 
‘normale’ competitie te kunnen 

hebben. Er is ook weer ruimte voor 
nieuwe leden die het leuk vinden om 
op alle clubniveaus te kunnen 
bridgen. Onder Ons speelt in de 
gezellige ruimte van de Buurtvereni-
ging ‘Hornmeer’ waar barvrouw Lenie 
de scepter zwaait en de consumpties 
nog ouderwets betaalbaar zijn. De 
aanvangstijd is 19.45 uur.

Bridgevereniging Onder Ons

Uithoorn - Ook de tweede vriend-
schappelijke voetbalwedstrijd ter 
voorbereiding van het seizoen 2022-
2023 is geëindigd in een overwinning 
voor Legmeervogels zaterdag 1. FC 
Breukelen, dat net als Legmeervogels 
dit seizoen uitkomt in de tweede 
klasse maar dan in West 1, is met een 
2-1 nederlaag teruggestuurd naar 
Breukelen.
Legmeervogels beginnen met Jordy 
Stam, Milan Spit, Mitchell Verschut, 
Wouter Winters, Kenneth vd Nolk van 
Gogh, Mika de Jeer, Vincent Schreutel-
kamp, Robin Wakkers, Camil 
Schouten, Derk Streefkerk en Nijlmar 
Markelo. De trainersstaf, Hijman, 
Bakker Westera heeft ook voor dit 
duel weer gekozen voor Jong talent 
aangevuld met routine. En combi-
natie welke ook in het eerste duel 
goed heeft gewerkt. FC Breukelen 
beschikt duidelijk over wat oudere 
spelers wat dan ook inhoud meer. 
Toch is Legmeervogels niet veel 
minder dan de bezoekers. Het verschil 
zat er toch meer in dat de bezoekers 
wat feller het duel in gaan en daar-
door veel balbezit heeft. Mede hier-
door heeft FC Breukelen een veld 
overwicht zonder dat et echt gevaar-
lijk wordt voor het doel van Legmeer-
vogels. Vlak voor het rustsignaal een 

goed uitgevoerde counter van 
Legmeervogels en is het Ruben 
Kalkman die op aangeven van Mark 
Streefkerk de 1-0 weet te scoren.

Tweede helft
In de tweede helft komen in het veld. 
Anthony Acda, Jordi Holt, Sven van 
Beek, Wouter Taphoorn, Delano 
Paskald, Jaimy de Block, Stan Vincken, 
Teun Gieling, Jasper Burgers, Jordy 
Nieuwendijk, Erwin Smajic, Camiel 
Schouten, Derk Streefkerk en Jordy 
Stam. Het begin is niet goed voor 
Jasper Burgers. Reeds na vier minuten 
moet hij het veld verlaten met een 
hamstringblessure. Ook bij de FC 
Breukelen wordt er volop gewisseld. 
Ook in de tweede helft is het de FC 
Breukelen wat veelvuldig in balbezit is 
maar net als in de eerste 45 minuten 
zonder echt gevaarlijk te worden. FC 
Breukelen gaat er nu wat feller in en 
ook nu heeft Legmeervogels daar 
veel moeite mee. De jeugdige spelers 
van de thuisclub moeten nog even 
leren om de duels feller aan te gaan 
en dan op deze manier balbezit te 
houden. Nu was er voor Legmeer-
vogels veel onnodig balverlies. Het 
opdringen van de bezoekers zorgt dat 
er ruimte komt achter de verdediging 
van FC Breukelen. Dit leidde wederom 

tot een mooi uitgevoerde counter 
waardoor Legmeervogels op een 2-0 
voorsprong komt. Een pass van 
Delano Paskald op de wegsprintende 
Stan Vincken, het was ook handig van 
Erwin Smajic om de bal niet te raken 
want hij stond in duidelijke buiten-
spelpositie en Stan Vicken niet.
Vinken rondde deze aanval dan ook 
keurig af: 2-0. Vlak voor tijd weet ook 
FC Breukelen te scoren. Dit bepaalde 
de eindstand op 2-1.

Zaterdag a.s.
Aanstaande zaterdag 27 augustus is 
de laatste in de reeks van drie vriend-
schappelijke wedstrijden ter voorbe-
reiding van het komende seizoen. Om 
14.30 uur speelt Legmeervogels thuis 
tegen FC De Bilt wat dit seizoen 
uitkomt in de 1ste klasse. Dan start op 
zaterdag 3 september de strijd om de 
KNVB-beker met om 17.00 uur een 
thuisduel tegen buurman KDO. Een 
week later gaat Legmeervogels daar-
voor op bezoek bij CSW in Wilnis
en de laatste bekerwedstrijd, weer 
een week later, thuis tegen het Mij-
drechtse Argon. In deze poule gaan 
de nummer 1 en 2 door naar de 
knock-out fase. Ook is de tegen-
stander voor de eerste competitie-
wedstrijd van dit seizoen bekend 
geworden. Op zaterdag 24 september 
speelt Legmeervogels om 14.30 uur 
uit tegen TAVV, gelegen in het verre 
Ter Aar.

Legmeervogels trekken tweede 
overwinning over de streep

Rolling Stones eren
Kwakels erfgoed

Uithoorn - Maandagmiddag rond 
14.00 uur werd de brandweer van 
Uithoorn opnieuw opgepiept voor 
een bermbrand aan de Poelweg.
De zoveelste! Ter plaatse bleek nu 
de hele voorraad samengeperste 
rollen gemaaid gras op het terrein 

van de bloemenveiling in brand
te staan. Brandweer Uithoorn
kreeg hierop assistentie van
de brandweer van Aalsmeer
omdat alle rollen uit elkaar
gehaald moesten worden om
af te blussen.

Uithoorn - Zondagavond rond 
22.00 uur kwam er een melding 
binnen van een woningbrand op
de zesde etage in de Rome�at. De 
brand is ontstaan in een slaapkamer 
van de woning. Brandweer Uithoorn 
was snel ter plaatse en direct 
werden slangen naar boven 

gehesen en was de brand gauw 
bedwongen. Enkele minuten later 
kwam ook Mijdrecht ter plaatse met 
de hoogwerker en een extra auto-
spuit. De woning is voorlopig onbe-
woonbaar door de brand, roet en 
waterschade. De naast gelegen 
woning is gecontroleerd.

Fikse brand in hooibalen

Woningbrand Romeflat zes hoog 

Nieuw bestuur VDO Sport

Het nieuwe bestuur, v.l.n.r.: Adri Tijdeman, Paul Goossens, Sandra Meulenbelt en 
Robert Kopuit.

Foto: Jan Uithol.

Foto: Jan Uithol.
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Uithoorn - Mogelijk ingegeven door 
het weer liet de top van de A-lijn het 
twee weken geleden ook zinderen op 
de elfde avond zomerbridge. Het 
leverde een close �nish op tussen Jos 
Hillegers & Jan de Jong en André van 
Herel & Karel Scheeres, daar beide 
paren 62,92% binnen haalden en 
daarmee gedeeld eerste werden. Daar 
vlak achter kwamen Elisabeth van den 
Berg & Jan Bronkhorst met 62,08% op 
de derde plaats met de tweede score, 
zodat ze de wijn net misten. Op vier 
volgde nog een zestiger, Ruud 
Lesmeister & Joop van Delft maakten 
met 60% precies het kwartet vol. Geke 
& Jaap Ludwig konden door al dit 
geweld nog net genoeg procenten 
verzamelen om met 52,50 vijfde te 
worden. In de B-lijn ging het wat 
minder heftig toe daar Ria Verkerk en 
Joyce Udema aan 59,17% genoeg 
hadden voor een eerste plaats. Maria 
Baas & Klaas Verrips komen weer op 
dreef gezien hun tweede plek met 
58,33%. Dat geldt ook voor Ben ten 
Brink & Wim Röling die met 57,92% als 
derde volgden. Joke de Wit & Marieke 
Schakenbos misten die positie nipt 
door hun 57,08%, maar bleven de 
nummer vijf met 54,17%, Truus Groot & 
Corry Twaalfhoven, ruim voor.

Twaalfde avond
Met 72,02% waren Jos Hillegers & Jan 

de Jong verreweg het best scorende 
paar tijdens de twaalfde avond zomer-
bridge. De overige vijftien A-paren 
volgden op grote afstand aangevoerd 
door Cora de Vroom & Hans Slagboom 
met 58,93% als tweede. Kitty Staven-
uiter & Thilo Kielmann werden derde 
met 56,25%, waarna Elisabeth van den 
Berg & Ben ten Brink met 54,76% Joyce 
Udema & Ria Verkerk, die op 54,46% 
uitkwamen, net voor bleven. Bij de 
veertien paren van de B- lijn trokken 
Lia van Kessel & Thea Twaalfhoven de 
meeste aandacht door eerste te 
worden met 61,53%. Ook hier zaten de 
achtervolgers dicht bij elkaar, waarvan 
Richard Morssink & Gerard Telling de 
kop namen en tweede werden met 
57,64%. Truus Groot & Corry Twaalf-
hoven kwamen als derde over de 
streep met 56,18% met daar weer vlak 
achter de 55,07% van An Greven & 
Mary Nieboer. De top vijf werd hier 
afgesloten door Maria Baas & Klaas 
Verrips, die met 52,08% en opgeheven 
hoofden weer terug onder de Amstel 
door konden.
Met nog twee avonden te gaan kunt
u nog even de zomerbridgesfeer 
proeven. Op de woensdagavond vanaf 
19.45 uur, voor zes euro per paar, in het 
Buurtnest, Arthur van Schendellaan 59 
in Uithoorn. Inschrijven kan per e-mail:
gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 06 
8337 1540 of tot 19.30 uur in de zaal.

Zomerbridge De Legmeer

De Kwakel - Bridgevereniging De 
Kwakel – kortweg BVK – gevestigd in 
het dorpshuis te De Kwakel, is op zoek 
naar nieuwe leden. Ze spelen daar al 
ruim 35 jaar met veel plezier! Gezellig-
heid staat bij hen hoog in het vaandel 
en de verenging bestond, voor Corona 
uitbrak, uit 100 leden! De leden komen 
vanuit de hele regio en vele jaren 
hadden wij een wachtlijst. Als gevolg 
van ‘vergrijzing’ en door corona zijn 
veel leden gestopt. Dit is een item wat 

op veel bridgeclubs momenteel speelt. 
Zij werken er hard aan om deze leegte 
weer op te vullen! BVK is lid van de 
bridgebond en ze spelen bridge 
volgens het Acol-systeem. Ze spelen 
op donderdagavond in drie lijnen: 
A-B-C. Dat betekent zowel voor de 
beginnende als voor de gevorderde en 
de ervaren bridgespeler een uitdaging. 
Het clubjaar start begin september 
met de laddercompetitie en vervol-
gens spelen we elke vijf à zes avonden 

in elk van de drie lijnen, afgewisseld 
met een feestelijke kerst- en paasdrive. 
Na de bekendmaking van de uitslagen 
mag u uiteraard naar huis, maar in de 
praktijk wordt er nog even nagekaart 
onder het genot van een drankje ! Ook 
dat is een belangrijk onderdeel van de 
club. Eind mei sluiten ze het seizoen af. 
Denkt u nu: Dit is de club waar ik mij 
helemaal thuis ga voelen, neemt u dan 
contact op met de voorzitter. Mobiel 
bereikbaar op: 06 - 3891 2017.

Bridgevereniging De Kwakel zoekt nieuwe leden
Uithoorn - Wij zijn een heel gezellig 
clubje en kaarten v.a .september tot 
eind april op donderdagavond in 
Buurthuis Ponderosa. We beginnen 
om 19.30 uur. Kaart u graag? Kom 
dan langs op donderdag 1 septem-

ber a.s. om19.30 in de Ponderosa 
Plesmanlaan 27 in Uithoorn. Wilt u 
meer weten? Bel dan Ineke Niew-
zwaag, telefoon 0297 533 558, of 
Peter van Bogget, telefoon 0297
563 285.

Klaverjasclub zoekt nieuwe leden

Uithoorn - Heeft u ook zo’n zin om een 
gezelschapsspel te spelen aan tafel? Ga 
mahjong spelen. Velen denken dat 
mahjong een spelletje is op de tele-
foon. Niets is minder waar: Mahjong 
speel je aan tafel, met vier spelers en 

136 stenen. Mahjong is een combinatie 
van gezelschapsspel, strategie en vaar-
digheden (en een beetje geluk) Elke 
speler begint met 13 stenen. Door om 
beurten een nieuwe steen te pakken 
en er een weg te leggen krijg je een 
steeds betere combinatie. Het is de 
bedoeling om zo snel mogelijk én met 
zoveel mogelijk punten een winnende 
combinatie te maken: mahjong! Dit 
exotische spel is al bijna 100 jaar onver-
minderd populair in Nederland.

Nieuwe regels
Wilde u altijd al mahjong leren spelen? 
Speelt/speelde u mahjong volgens 
regels uit de vorige eeuw en bent u 
benieuwd naar de moderne Neder-
landse spelregels? Lijkt het u leuk om 
regelmatig in groepsverband mahjong 

te spelen? Binnenkort start een nieuwe 
cursus mahjong in Uithoorn. Een 
Verborgen Schat? De pruimenbloesem 
van het dak plukken? De maan van de 
bodem van de zee vissen? Dat, en
veel meer, leer je tijdens de cursus 
mahjong! Informatie over deze cursus 
vindt u op: www.peling.nl/cursus.

Informatieavond
Wilt u meer informatie over de cursus 
mahjong? Kom dan naar de informatie-
avond op dinsdag 6 september 2022 
van 19.30 - 20.30 uur. Entree € 1,50
(1 gratis ko�e of thee inbegrepen). 
Wijkgebouw Bilderdijkhof, Bilder-
dijkhof 1, Uithoorn. Vooraf aanmelden 
voor deze informatieavond is niet 
nodig. De cursus start op 4 oktober. 
Vooraf aanmelden is verplicht. Het 
aanmeldingsformulier vindt u via
deze link: www.pe-ling.nl/cursus.

Nieuwe curcus Mahjong

Uithoorn - Op zaterdag 3 septem-
ber organiseert de Uithoornse Roei- 
en Kanvereniging Michiel de Ruyter 
een open dag van 10.00 uur tot 
14.00 uur. Men kan in een wherry, 
een brede roeiboot, stappen om 
eens te kijken wat roeien is. De 
botenloods is open en een aantal 
enthousiaste leden zijn bereid om 
van alles te vertellen over de mooie 
en goed onderhouden boten van 
Michiel de Ruyter. Op de Kampanje, 
de kantine van de vereniging, krijgt 
men een kop ko�e aangeboden en 
kan men veel vragen stellen over 
roeien en de vereniging Michiel de 
Ruyter.
URKV Michiel de Ruyter in Uithoorn 
is een gezellige vereniging waar 
jonge en wat oudere mensen in
een mooie omgeving op de Amstel 
kunnen roeien, kanovaren of kano-
poloën. Midden in de natuur, met 
uitzicht op weilanden en koeien kun 
je hier solo of in boten met meer 
roeiers varen over onder andere de 
Amstel en de Kromme Mijdrecht. We 
zijn een leuke, enthousiaste vereni-
ging met een goedgevulde boten-
loods en een actief verenigingsleven 

met als middelpunt de ‘Kampanje’ 
van ons clubhuis.
Roeien is een sport die alle spieren 
aan het werk zet en waarmee je een 
goede conditie krijgt en/of in stand 
houdt. Roeien is weinig blessurege-
voelig en je kunt er vele kanten mee 
op, van één keer in de week met een 
vaste groep gezellig bezig zijn tot 
meerdere keren per week trainen 
voor een topprestatie. Je komt via 
het water op de mooiste plekken en 
zit, zeker bij onze vereniging, 
midden in de natuur of vaart met 
toertochten door leuke dorpjes en 
steden.
Roeien is het hele jaar mogelijk, 
tenzij er ijs ligt, mist het zicht teveel 
beperkt of er te harde wind staat. 
Ook als het donker is mag er niet 
geroeid worden. Dus in de winter 
wordt er ’s avonds niet geroeid. Wel 
kan er dan op de ergometer, roei-
machine, getraind worden. Je kunt 
vanaf 10 jaar beginnen en onze 
oudste leden zijn inmiddels 80 jaar 
of ouder. Volwassenen kunnen 
twaalf proe�essen krijgen en betalen 
dan éénmalig € 85,–. Na deze proef-
lessen kan men beslissen om door te 

gaan met roeien en lid te worden 
van Michiel de Ruyter. Jeugdroeiers 
krijgen meteen roeilessen in een 
ski�, een smalle éénpersoonsboot, 
want junioren hebben van nature 
een goed balansgevoel. In de prak-
tijk kan men al na zes roeilessen in 
een ski� zelfstandig roeien.
Michiel de Ruyter is een actieve en 
sociale vereniging, zowel binnen als 
buiten de sport. Er worden regel-
matig activiteiten georganiseerd 
zoals toertochten, etentjes en een 
feestavond. Jaarlijks organiseren wij 
onze eigen Amstel-Drecht Regatta, 
een roeiwedstrijd over 4 km voor 
verschillende boottypen en jeugd-
wedstrijden op roeimachines voor 
jeugd- en juniorenleden uit heel 
Nederland.
Vroeger geroeid? Dan kun je je 
wellicht aansluiten bij een groep 
enthousiaste masters, vaak oud 
wedstrijdroeiers die fanatiek trainen 
voor de Heineken Roei Vierkamp en 
de Head of the River.
Ons clubhuis met bar, botenloods, 
indoor trainingsruimte en vlotten 
vind je aan de Amsteldijk Zuid 253
in Uithoorn, tussen het centrum van 
Uithoorn en de brug bij Vrouwen-
akker.

Open dag bij Michiel de Ruyter

Uithoorn - Ook in het seizoen 2022-
2023 is zijn er weer klaverjasavonden 
bij de vereniging Legmeervogels. En 
net als in de afgelopen jaren is dit op 
een vrijdagavond en eens in de 14 
dagen. Ook dit seizoen is het de deel-
nemers aan de klaverjasavonden bij 
Legmeervogels weer toegestaan om 
met hun vervoermiddel, ook als u 
komt met paard of ezel, om door te 
rijden/draven naar het clubhuis van 
Legmeervogels. Alleen voor diegene 
die komen met paard of ezel wordt 
wel gevraagd om een poepzakje mee 

te nemen voor het geval het paard of 
de ezel hun ontlasting dumpen op 
het pad naar de kantine. Dan is het 
gewoon even opruimen. Dan de 
vraag wanneer is dan de eerste 
klaverjasavond bij Legmeervogels? 
Nu, de eerste klaverjasavond bij 
Legmeer-vogels is op vrijdagavond 2 
september 2022. Aanvang is 20.03 
uur. Iets later als de afgelopen 
seizoenen. Op de speelavonden 
worden er telkens vier rondes 
gespeeld. Aan het eind van elke 
avond wordt dan meteen bekend 

gemaakt wie de winnares of winnaar 
is van die klaverjasavond. En ook 
wordt bekend wie deze avond als 
laatste is geëindigd. Het klaverjassen 
bij Legmeervogels is geen klaverjas-
competitie. Elke klaverjasavond staat 
op zichzelf. Ook hoeft u, om deel te 
nemen aan deze klaverjasavonden, 
geen lid of donateur te zijn van 
Legmeervogels. De organisator van 
deze klaverjasavonden, Gerrit Vink, 
hoopt u dan onder het genot van 
een gratis kopje ko�e of thee te 
ontmoeten op vrijdag 2 september, 
20.03 uur voor weer een gezellige 
klaverjasavond bij Legmeervogels.  

Legmeervogels klaverjasseizoen

De Kwakel - TVO, tafeltennisvereniging 
uit De Kwakel, vraagt oude tafeltennis-
spullen als batjes, balletjes, netjes om 
tweemaal per maand een spelletjes-
middag voor Oekraïense kinderen te 
organiseren in het dorpshuis De 
Quakel. Een groep vluchtelingen 
speelde al twee keer uiterst enthou-
siast mee op een gewone speelavond 
van de vereniging, maar het tijdstip is 
niet optimaal voor de kleintjes. 
Vandaar dat er uitgeweken wordt naar 

de woensdagmiddag voor een spelle-
tjesmiddag. TVO stelt een tennistafel 
en vrijwilligers beschikbaar en overig 
materiaal lijkt niet duur, maar u weet 
hoe het gaat met jonge kinderen en 
tafeltennisballetjes… Dus heeft u nog 
materiaal uit de tijd dat uw kinderen 
jong waren of dat u zelf nog speelde 
en wilt u dat voor deze actie doneren, 
neem dan contact op met Ben 
Voorend, 06-1627 5754 of stuur een 
bericht naar dirkdelange51@gmail.com

TVO vraagt oude tafeltennisspullen

GOED GESCHOTEN

De verbouwing van het verkeersplein in Uithoorn duurt erg lang... Het 
zou interessant zijn om aan elke kabel een kaartje te hangen met de 
functie van de kabel, pijp...
Frans Hakkemars

Duurt erg lang….
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Vinkeveen - Vijf jaar geleden begon 
Hertha met twee teams in de KNVB 
7x7 voetbalcompetitie. Een speciale 
competitie op vrijdagavond voor de 
mannen en vrouwen die op zaterdag 
niet meer willen of kunnen spelen.
Er wordt op een half veld 7 tegen 7 
gespeeld met keepers, zonder 
buitenspel en geen slidings. De 
teams worden verdeeld in een poule 
van vijf verenigingen en elk team 

organiseert om de twee weken een 
speelronde in het voorjaar en in het 
najaar. Kortom een gezellig avondje 
voetbal maar vooral ook een gezel-
lige derde helft. Komend seizoen 
speelt Hertha met maar liefst acht 
teams in deze competitie. Twee 
vrouwen teams, drie 35+ teams en 
drie 45+ teams. En daarmee is Hertha 
een van de grootste verenigingen in 
de regio die uitkomen in de KNVB 

7x7 competitie. Initiatiefnemer 
Vousten: “Onze mannen en vrouwen 
vinden het heerlijk om een paar keer 
in het voorjaar en najaar op een 
gezellige en vooral sportieve manier 
een balletje te trappen. Er gebeuren 
zelden gekke dingen ondanks dat er 
toch redelijk fanatiek gevoetbald 
wordt. We hebben de contributie 
voor deze groep bewust laag 
gehouden om de drempel voor deel-
name zo laag mogelijk te houden. En 
dat heeft gewerkt want we hebben 
nu bijna 100 leden voor de vrijdag-
avond competitie. En die komen 
vrijwel allemaal naar de kantine na 
a�oop”. En er wordt ook fanatiek 
getraind op de woensdagavond 
tussen 20.30 en 21.45 uur. De dames 
trainen op dinsdag op dezelfde tijd. 
Vousten: “We trainen tegenwoordig 
met ruim 20 tot 24 man tegelijk en 
dit worden er komende weken 
beslist nog meer, zeker als straks de 
wedstrijden gaan beginnen. We 
hebben een trainingsgroep app
met 60 deelnemers”. Ben je 35+ en 
geïnteresseerd om bij Hertha te 
komen spelen meld je dan aan via
frankvousten@hertha.nl. Nieuwe 
leden zijn altijd welkom.

Hertha 7x7 voetbal is een
enorm succes

De Ronde Venen - De kanovereni-
ging is in 1990 opgericht en bestaat 
dit jaar dus 30 + 2 jaar. Door Corona 
was het jubileum twee jaar uitgesteld 
maar afgelopen weekend is het 
uitgebreid gevierd. De club heeft zich 
een vaste plek binnen de gemeente 
verworven. Maar helaas, er zijn nog 
steeds inwoners die van het bestaan 
van de club niet weten. De groei ging 
in de eerste jaren best hard, maar in 
afgelopen jaren liep het aantal leden 
iets terug. Inmiddels groeit de club 
weer, mede door lessen en de bege-
leiding van nieuwkomers. Gelukkig 
was het niet zo moeilijk om tijdens de 
Corona-periode voldoende afstand 
van elkaar te bewaren. In de kajak 
gaat dat vanzelf en ging het varen op 
de plas meestal door. Mensen 

hadden ook de behoefte om lekker 
buiten bezig te zijn.

Prachtige locatie Herenweg 196
Hoewel de club in haar bestaan 
verschillende keren is verhuisd naar 
een andere plek, is het steeds gelukt 
om rechtstreeks de Vinkeveense 
plassen op te kunnen. Dit biedt een 
unieke kans voor mooie tochten. Elke 
jaargetijde anders en zelfs per week 
verschillend. De beleving vanaf het 
water is speciaal. 

Toch nog onbekend
Ondanks de ruim 30 jaar aanwezig-
heid, is nog niet iedereen op de 
hoogte van de vereniging en wat zij 
zoal doet. Er is voor iedereen wat te 
kiezen. Op de woensdagavond wordt 
er vooral recreatief gevaren en voor de 
jeugd is er een aparte groep op de 
zaterdagochtend. Het varen in club-
verband biedt vele mogelijkheden. Via 
het krijgen van instructie en geven 
van aanwijzingen wordt de techniek 
verbeterd waardoor ook het plezier in 
het varen toeneemt. Door de 
activiteitencommissie worden er 
diverse toertochten georganiseerd. 
Deze tochten kunnen overal in het 
land plaats vinden. Naast het varen op 
het vlakke water wordt er door diverse 
leden ook de andere meer ‘uitda-
gende’ facetten van de kanosport 
beoefend. Het gaat hierbij om het 
brandingvaren en het wildwatervaren. 
Voor iemand die meer “competitie” wil 
kan er aan kano-polo worden gedaan. 
In de winter wordt er getraind in het 
zwembad. Het is een sport die milieu-

vriendelijk is en ook nog relatief 
goedkoop.

Beginnen met kanovaren
De sport is geschikt voor iedereen en 
voor alle leeftijden. Behalve een 
goede zwemvaardigheid zijn er aan 
het lidmaatschap geen bijzondere 
voorwaarden verbonden. Het eerste 
jaar stelt de vereniging materiaal ter 
beschikking (gratis). En voor mensen 
die al een kajak hebben zijn er nog 
voldoende ligplaatsen in de loods. Via 
een ‘buddy’-systeem wordt een nieuw 
lid eerst begeleid en de beginselen 
van het kanovaren bijgebracht.

Hoogtepunten
Afgelopen jaren heeft de vereniging 
best een aantal hoogtepunten / 
bijzondere dingen gekend. Zo is de 
prijs voor de meeste kajakkers in de 
Veluwe Rally toegekend. Dit is een 
‘monstertocht’ over 100 kilometer, van 
Arnhem naar Kampen. Heeft de club 
diverse kampioenen ‘Eskimoteren’ 
afgeleverd en is Nico Klessens als 
jeugdlid tweede geworden op het 
Nederlands Kampioenschap ‘Freetyle’ 
en dit leverde hem de oorkonde op 
van het ‘Sporttalent De Ronde Venen’. 
Het poloteam KVDRV-A is in 2011 
tweede geworden in de derde klasse 
op het NK en het jeugdteam is in 2015 
tweede geworden op het NK.

Talenten kanopolo
Alhoewel het kanopolo binnen de 
vereniging altijd maar uit een klein 
groepje heeft bestaan, heeft de club 
toch kans gezien om de ‘talenten’ die 
zich aanmelden verder te kunnen 
helpen met de eerste stappen in hun 
sportcarrière. Een vijftal ex-spelers van 
KVDRV hebben in Oranje gespeeld.

Kanovereniging
‘De Ronde Venen’ 30 + 2 jaar

De Ronde Venen - De zomervakantie 
is voorbij en alle sportverenigingen 
starten weer hun activiteiten op. Ook 
bij IJsclub Nooit Gedacht worden 
alweer de voorbereidingen getro�en 
voor het komende schaatsseizoen. 
Zowel op als naast de baan zijn we 
weer actief. Op de skeelerbaan wordt 
iedere dinsdag hard getraind door de 
jeugd en senioren. De jeugd doet dat 
op een speelse wijze met veel behen-
digheidsoefeningen, afgewisseld met 
spelletjes. Af en toe wordt er ook nog 
een rondje lekker hard geskeelerd, dus 
ook aan de conditie wordt gewerkt. 
Op 6, 13 en 20 september zullen er 
nog een aantal skeeler-clinics georga-
niseerd worden. Hou de krant en 
website daarvoor in de gaten!

Naast de baan is de ijsclub de voorbe-
reidingen aan het tre�en voor het 
nieuwe schaatsseizoen. Als alles 
volgens planning loopt, zal de eerste 
schaatsdag op 8 oktober zijn voor de 
jeugd. Het belooft overigens een heel 
mooi schaatsseizoen te worden voor 
de kinderen uit de Ronde Venen met 
alles wat er nog meer georganiseerd 
gaat worden.
Het schaatsen voor de jeugd kan bij 
IJsclub Nooit Gedacht vanaf 6 jaar en 
vindt plaats op de Jaap Edenbaan in 
Amsterdam. Daarbij wordt eerst 
aandacht gegeven aan de basistech-
niek zodat ieder kind zich onbe-
vangen op het ijs kan begeven. Uiter-
aard wordt dit op een speelse manier 
gedaan en staan er tal van enthousi-
aste jeugdleiders klaar om hierbij te 
helpen. Het jeugdschaatsen is voor 
kinderen tot en met 12 jaar, waarbij 
de oudere kinderen ook les krijgen, 
afgewisseld met vrij schaatsen.
Enthousiast geworden en wil je
meer weten over het schaatsen bij 
IJsclub Nooit Gedacht of wil je je al 
inschrijven? Ga dan naar
www.ijsclubnooitgedacht.nl.

Skeeleren en schaatsen bij 
IJsclub Nooit Gedacht

Vinkeveen - Afgelopen weekend was 
het weer zo ver, tijd voor de enige 
echte Regatta, en wel de 13e editie. 
Verlost van alle coronaperikelen, stik-
stofellende en bosbranden streden er 
dit jaar wel 27 teams (een record!) om 
die prachtige Pirates Cup. En, het 
wordt een herhaling van zetten. Ook 
dit jaar ging de strijd vooral tussen de 
teams van Anne Akke, met aan boord 
Arthur, Jeroen en Jaap en het team 
van de Dullstroom, met als beman-
ning Thijs, Albert en Frank. Om uw 
geheugen een beetje op te frissen, 
Albert heeft in de afgelopen 12 
edities nog nooit, ja u leest het goed, 
nog NOOIT de Regatta gewonnen. 
Daar zou dit jaar verandering in 
komen, maar aan deze overwinning 
zou een vervelend riekend luchtje 
gaan hangen, waarover later meer. 
Ondanks de uiterst ervaren beman-
ning op de Anne Akke bleek vanaf 
het startschot dat ze snelheid tekort 
kwam. De Dulstroom bleek onge-
naakbaar en schoot uit de start-
blokken. Wat Arthur, Jeroen en Jaap 
ook probeerden met de Anne Akke, 

de Dullstroom bleef zijn voorsprong 
maar uitbouwen en met overmacht 
wonnen zij de Regatta van dit jaar. 
Maar toen, na de �nish en na de 
huldiging door de altijd grappige Ron 
Brandsteder kwam er een klein aapje 
uit de mouw. Het gonsde van de 
geruchten dat de bemanning van de 
Dullstroom sabotage zou hebben 
gepleegd op de Anne Akke. Zeilen 
van de Anne Akke bleken vooraf te 
zijn losgemaakt en de (gloednieuwe) 
spinaker van de Anne Akke 
vertoonde onverklaarbare scheuren, 
een enorme prestatie dat bemanning 
van de Anne Akke met deze manke-
menten toch nog een tweede plaats 
heeft weten te bemachtigen! De 
aanwezige VAR werd ingeschakeld en 
bij het ter perse gaan van deze krant 
was nog niet duidelijk of de Dull-
stroom wel of niet zou worden gedis-
kwali�ceerd. Bij een eventuele recti�-
catie zullen we daar volgende week 
zeker verslag van doen. Ondanks alles 
een heerlijke dag op de zonnige 
plassen van ons mooie Vinkeveen, op 
naar Regatta 14!

VAR kan ‘eerste overwinning van 
Albert Ever’ nog dwarsbomen

Van links naar rechts: Albert, Jeroen, Thijs, Jaap, Frank en Arthur.

Wilnis - Bij de bridgeclub van de 
Paraplu is op veler verzoek besloten 
om te bridgen op de woensdag-
middag, in plaats van dinsdagavond. 
De competitie start op woensdag
14 september om 13.30 uur. Nieuwe 
deelnemers zijn van harte welkom! 

Inschrijven kan gedaan worden via de 
website van Stichting Paraplu. Ook is 
er gelegenheid om kennis te maken 
en in te schrijven op zaterdag 27 
augustus, tijdens de open dag van de 
Stichting Paraplu van 10.00 tot 12.00 
uur. Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis.

Middagbridge Stichting Paraplu

Uithoorn - Op dinsdag 6 september 
start Bridgeclub Hartenvrouw/man 
het nieuwe seizoen in de vernieuwde 
Scheg. Tijdens de corona-seizoenen 
was er een tijdelijke ledenstop maar 
nu we weer in de Scheg gaan spelen 
is er ruimte voor nieuwe leden. Wilt u 
zich ook bij deze gezellige bridgeclub 
aansluiten op dinsdagmiddag vanaf 

13.00 uur? Neem contact op via 
e-mail hartenvrouw2015@gmail.com 
of bel 06 - 4023 7499 voor meer infor-
matie. Ze spelen iedere dinsdag-
middag van begin september tot eind 
april onze competitie. Een aantal keer 
per jaar is er een feestelijke drive zoals 
met Pasen en Kerstmis. Ze maken 
gebruik van scorekastjes en na a�oop 

ontvang je de uitslag per e-mail.
In het najaar vieren zij het 40-jarig 
bestaan van de club. Ze hebben dus 
een lange historie. Er spelen nog 
dames van het eerste uur bij Harten-
vrouw. Anders dan de naam doet 
vermoeden verwelkomen wij ook 
graag heren. Dus aarzel niet en vraag 
informatie.

Hartenvrouw/man weer van start
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Uithoorn - De zomervakantie is voor onze kinderen bijna voorbij. 
Overal in de gemeente verschijnen de bekende spandoeken met 
“Onze scholen zijn weer begonnen!”. Op 29 augustus, de eerste 
schooldag, hangen bij de scholen ook spandoeken met prachtige 
tekeningen die kinderen maakten rond het thema “Beweeg naar 
school!”. De campagne, vanuit het Sportakkoord van Uithoorn, is 
georganiseerd door huisarts Froukje Wegman en fysiotherapeute 
Corien Baijens. Froukje: “We wilden de kinderen zélf prikkelen. 
Daarom lieten we de schooldirecties vóór de zomervakantie aan 
‘hun’ leerlingen vragen: hoe kan je op een gezonde en verstandige 
manier naar school komen? Maak daar een tekening van. Wegman: 
“Een heleboel kinderen stuurden hun tekening in. De mooiste 
hebben we op spandoeken laten afdrukken die we bij de scholen 
ophangen. We hopen daarmee een gezonde start te geven die de 
toon zet voor de rest van het schooljaar.”

Zomervakantie is voorbij:
de kids gaan weer naar school




