
Uithoorn e.o.

REGIO MEDIA GROEP

17 november 2021

8
De Scheg: houtconstructie 
symbolisch verankerd

20
Omleidingen vanwege 
Uithoornlijn

VOOR HET 
GEMEENTENIEUWS 

ZIE PAGINA

Gemeente Uithoo
rn

28
Jumbo Plemp en 
Legmeervogels trappen 
samen plaatjesactie af

Ophelialaan 116  |  1431 HM Aalsmeer  |  0297 - 32 58 37
info@wittebolwijn.nl  |  www.wittebolwijn.nl

Zaterdag 10:00 -16:30
Amstelplein 19 (Op het plein 

naast Modehuis Blok)

GRATIS TAXATIE

GOUD, ZILVER 
EN MUNTEN

Actie geldig t/m zaterdag 20 november 2021 bij Vomar Uithoorn.

OP=OP 

Finish 
Vaatwastabletten 
All in 1 Max
Zak 18 stuks Max. 10 zakken per klant

10a
 29.45

5 ZAKKEN

KORTING
66%

0297
567 863
www.ekz.nl

VERKOOP
PLANNEN?

0297
567 863
www.ekz.nl

VERKOOP
PLANNEN?

0297
567 863
www.ekz.nl

VERKOOP
PLANNEN?

0297
567 863
www.ekz.nl

VERKOOP
PLANNEN?

“Dit zijn Wij Uithoorn” zoekt 
nieuwe deelnemers
Uithoorn - In “Dit Zijn Wij Uithoorn” 
gaan twee inwoners die elkaar niet 
kennen, met elkaar in gesprek. Om 
de ander beter te leren kennen, tot 
nieuwe inzichten te komen of een 
leuk gesprek te hebben met een 
plaatsgenoot. Het project is op zoek 
naar nieuwe deelnemers. Project-
leider Naomi Heidinga: “Doel van het 
project is om te zorgen voor meer 
sociale cohesie in gemeente 
Uithoorn. Het eerste deel van het 
project is inmiddels afgerond met 
een expositie langs de Amstel. De 
verhalen foto’s van de ontmoetingen 
zijn terug te vinden op www.ditzijn-

wijuithoorn.nl. Maar we gaan 
door.”Wethouder José de Robles, 
aanjager van het project, vervolgt: 
“Maandelijks willen we een ontmoe-
ting organiseren tussen twee inwo-
ners. Zij gaan een uurtje met elkaar 
in gesprek en daarna samen op de 
foto. De verhalen worden gepubli-
ceerd in de Nieuwe Meerbode, op 
www.ditzijnwijuithoorn.nl, en op de 
sociale media-kanalen van de 
gemeente Uithoorn.

Lijkt het u leuk om mee te doen, om 
in gesprek te gaan met een plaatsge-
noot die u niet kent? Geef u dan op 
via ditzijnwijuithoorn@gmail.com. 
Vermeld in uw mail uw adres, tele-
foonnummer en leeftijd. Daarna 
wordt contact opgenomen.

Impressie 2021 van het ontwerp clubhuis Scouting Admiralengroep Uithoorn. Foto: Mary Been.

De Scouting Uithoorn is samen met 
het college van Burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Uithoorn van plan om in het Libel-
lebos een nieuw clubhuis te realiseren. 
Wij kunnen ons voorstellen dat u meer 
informatie wilt over dit plan. Om al uw 
eventuele vragen te beantwoorden, 
nodigen wij u van harte uit op onze 
inloopmiddag, op 20 november van 
14.00 en 16.00 uur in ons huidige 
clubgebouw aan de J.A. van Seume-
renlaan 3. Wij horen op deze middag 
ook graag van u als belanghebbende 
wat uw ideeën en wensen zijn voor 
het clubhuis en de inrichting er 
omheen. Wilt u een goed idee voor 
het clubhuis delen of wilt reageren 
op onze plannen, dan kunt u dit doen 
op bovengenoemde bijeenkomst of 
door ons een e-mail te sturen via 
scouting@admiralengroep.nl. 
Waar mogelijk zullen wij uw ideeën 
in het ontwerp verwerken. Daar waar 
dat niet kan, zullen we uitleggen 
waarom dat zo is. We bundelen alle 
reacties in een verslag. Dit verslag 
gaat ook naar de gemeenteraad”.

Vragen
Tijdens de bijeenkomst zijn vertegen-
woordigers van de gemeente 
Uithoorn aanwezig en kunt u kennis-
maken met Ton Zwemmer en Arjen 
Hansen. Beiden zijn bestuursleden 
van de Admiralengroep en houden 
zich bezig met de realisatie en beheer 
van het Scouting clubhuis. Om u 
alvast wat meer informatie over het 
nieuwe clubhuis te verstrekken, 
hebben wij onderstaande lijst met 
‘veel gestelde vragen’ opgesteld.

Op welke lokatie komt het clubhuis? 
Op een open grasveld tussen het 
speelveldje aan de Slauerfho�aan 
en kinderhospice De Biezenwaard. 

Wanneer begint de bouw van het 
nieuwe clubhuis?

Wij hopen in het vierde kwartaal 
van 2022 met de bouw te kunnen 
beginnen.

Wanneer wordt het nieuwe clubhuis in 
gebruik genomen?

Wij hopen in de zomer van 2023 het 
clubhuis in gebruik te kunnen nemen.

Wie beheert het clubhuis?
De Scouting Admiralengroep 
beheert het clubhuis.

Is het een groen clubhuis?
Ja, Scouting heeft de natuur hoog in 
het vaandel staan en wij willen dat 
ons clubhuis de natuur zo min 
mogelijk belast en dat het clubhuis 
zoveel mogelijk opgaat in de natuur.

Hoeveel leden heeft de scouting?
Er zijn 100 scoutingleden

Hoe oud zijn de scoutingleden en 
wanneer komen zij bij elkaar?
- Bevers van 5-7 jaar, zaterdag-

middag van 14.00-16.00 u.
- Welpen van 7-11 jaar, 

vrijdagavond van 18.30-20.00 u.
- Zeeverkenners van 11-15 jaar, 

zondagochtend van 10.00-13.00 u. 
- Wilde Vaart van 15-18 jaar, 

zondagmiddag van 14.00-17.00 u. 
- Loodsen 18+, eerste zaterdag van 

de maand.
Wat is de link tussen Scouting 
en het Libellebos

De kinderen hebben behoefte aan 
een natuurlijke speelruimte om het 
spel van Scouting te kunnen 
spelen. In het bos kunnen zij lekker 

spelen, ontdekken ze waterdiertjes 
en realiseren zich dat de natuur erg 
kwetsbaar kan zijn. Ze leren om 
voor de natuur te zorgen door bijv 
samen het bos schoon te maken en 
vogelskasten te inspecteren.

Wordt het clubhuis nog door 
anderen gebruikt?

Wij willen het clubhuis doorde-
weeks graag delen met andere 
gebruikers en denken dan aan een 
groengroep t.b.v. onderhoud Libel-
lebos, een educatieve natuurver-
eniging of een senioren kaartclub. 

Hoe zit het straks met parkeren?
Wij stimuleren de kinderen om altijd 
met de �ets te komen. Er zullen een 
paar nieuwe parkeerplaatsen aan de 
Joh. Enschedelaan moeten komen 
waar de jonge kinderen afgezet en 
opgehaald kunnen worden. 

Is er al een de�nitief ontwerp 
voor het nieuwe clubhuis?

Er is een schetsontwerp om een 
idee te geven hoe het clubhuis 
eruit zou kunnen komen te zien.

Waar kan ik meer informatie over 
Scouting vinden?

U kunt ons vinden op 
www.admiralengroep.nl 

Wordt het clubhuis nog door 
anderen gebruikt?

Wij willen het clubhuis doorde-
weeks graag delen met andere 
gebruikers en denken dan aan een 
groengroep t.b.v. onderhoud Libel-
lebos, een educatieve natuurver-
eniging of een senioren kaartclub. 

Wij hopen u van harte te begroeten 
op de 20ste! In verband met de 
laatste Coronamaatregelen zal de 
bijeenkomst zoveel mogelijk buiten 
worden gehouden en zal u worden 
verzocht u QR code te laten scannen 
bij binnenkomst en zult u worden 
verzocht een mondkapje te dragen.

Uithoorn – Het bestuur van de Uithoornse Scouting Admiralengroep laat 
het volgende weten: “Zoals u wellicht al hebt vernomen is onze vereni-
ging al lange tijd op zoek naar een nieuwe locatie voor het clubgebouw.

Informatiebijeenkomst clubgebouw 
Scouting Admiralengroep
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VERSCHIJNT WOENSDAG

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

UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

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

Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.

133e jaargang

Oplage: 31.650

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

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

Wat een eikels!
Hoi, mijn naam is gaai. Ooit 
‘Vlaamse’ gaai, maar om mij 
onbekende redenen moet ik 
het tegenwoordig doen met 
alleen ‘gaai’. Ze noemen me ook 
wel goudvogel, rotzak, 
smeerlap en stinkerd. Lieve 
kinderen hebben vele namen, 
denk ik altijd maar. Míjn 
kinderen noemen mij trouwens ‘papa Gaai’. Veel mensen vinden me een 
schreeuwlelijk die alleen maar wat kan krijsen. Ik zou hen willen adviseren 
eens te luisteren naar de zoetgevooisde zachte serenades die ik in het 
voorjaar mijn partner breng. Trouwens, dat schreeuwen is een luchtalarm 
hè, daarmee waarschuw ik andere dieren voor gevaar. Ik krijs echt niet 
zomaar wat. Nou ja, soms wel, als ik me verveel. Al die ma�e zangvogel-
tjes die meteen hun snaveltjes houden. Lachuh! Elk najaar krijgen wij 
Hollandse (en Vlaamse) gaaien gezelschap van gaaien uit koudere 
streken, Zweedse gaaien, Finse gaaien en zo. Deze herfst was er een 
complete invasie! Gebeurt om de zoveel jaar, zo’n invasie. Veel jonkies 
geboren daaro, maar te weinig te bikken. Of zoiets. In een boom vlakbij 
zat een stelletje van die gaaien. Die waren opgefokt, man! Riepen de hele 
tijd: “Wat een eikels!” Ik dacht eerst dat ze gedoe hadden met mensen of 
zo, maar ze bedoelden echte eikels, eikels van een eik. Die lui hadden er 
nog nooit zoveel bij elkaar gezien! Toevallig is 2021 een heel matig eikel-
jaar hier, maar weten zij veel... Wij gaaien eten graag insecten, eieren en 
jonge vogeltjes (ja, dan zijn we zelf het gevaar en zetten we het lucht-
alarm even uit, haha!), maar ’s winters is al dat spul wat moeilijker verkrijg-
baar en eten we eikels. Beukennootjes zijn ook oké. En pelpinda’s! Zojuist 
een heel snoer daarvan geplunderd in een tuin. Waren niet alleen voor 
mij bedoeld, geloof ik. De hele familie stond te gebaren en op het raam te 
tikken. Sorry hoor, maar dan moet je ze niet ophangen! Ja toch? Momen-
teel ben ik druk bezig met het begraven van eikels en die pinda’s. Winter-
voorraad, hè. Wel op je hoede zijn, niemand laten meekijken, anders word 
je bestolen, gaaien zijn net mensen. Ik heb er al een paar duizend 

begraven. Veel meer dan ik op 
kan, maar eikels zijn mijn kapi-
taal, wat ik niet opeet kan 
uitgroeien tot eik. Zijn er ook 
weer eikeltjes voor het nage-
slacht! Luchtalarm en 
bosbouwer! Best goed bezig, 
die papa Gaai, al zeg ik het zelf 
(want jullie hoor ik het niet 
zeggen...).

Jaap Kranenborg 
http://ivn.nl/afdeling/
de-ronde-venen-uithoorn 

NATUUR DICHT BIJ HUIS

Regio - Menstruatie-armoede, zal dit 
een onderwerp zijn dat ook speelt in 
de Ronde Venen? Dit vroeg Nadia uit 
Wilnis zich af. Nadia is 4 jaar geleden 
in Wilnis komen wonen. Deze Amster-
damse werkt als hulpverlener in 
Amsterdam-Oost en stuitte daar en 
op internet op menstruatie-
armoede. Zij belde met de Voedsel-
bank de Ronde Venen en het 
antwoord is: Ja, dit probleem bestaat 
ook in de Ronde Venen. Nadia besloot 
een inzamelingsactie voor de Ronde 
Venen op te zetten. In overleg met de 
Voedselbank blijkt dat de behoefte 
hier vooral ligt op maandverband, 
vooral voor de nacht en wat zwaar-
dere dagen. Nadia heeft al bij verschil-
lende supermarkten gestaan om 
maandverband in te zamelen. Zij 
verteld klanten voor het bood-
schappen doen iets over haar inzame-
lingsactie en vraagt hen tijdens het 
boodschappen een pak maandver-
band te kopen. Het is opvallend 
hoeveel mensen, vooral vrouwen, 
maandverband doneren. Mannen 
lijken nog wel eens te schrikken als 
Nadia hen benaderd met het onder-
werp maar als ze eenmaal in gesprek 
raken ontstaat er een stuk begrip en 
soms ook zelfs een donatie.

Instagram
Sinds kort is Nadia op instagram te 
vinden als deverzamelvrouw (alles 
aan elkaar vast geschreven!). Hier 
doet zij verslag van de inzamelings-
actie en stappen die zij zet en gaat 
nemen. Ook komen er onderwerpen 
voorbij die te maken hebben met 
haar werk als hulpverlener en ook 
voor anderen interessant zijn om te 
zien en lezen.

Wat is menstruatie-armoede?
Kort gezegd; niet voldoende �nan-
ciële middelen hebben om menstrua-
tieproducten aan te scha�en. Men 
ziet onderdak, eten en drinken als 
eerste levensbehoefte. Maar voor 
vrouwen en meisjes zijn menstruatie-
producten ook een eerste levensbe-
hoefte, je wordt tenslotte (in de 

meeste gevallen) elke maand onge-
steld! Mensen die een beperkt budget 
hebben moeten keuzes maken in 
waar zij hun geld deze maand wel/
niet kunnen uitgeven. Voor verzor-
gings- en hygieneproducten blijft 
soms te weinig of geen geld over. 
Voor veel mensen zijn zowel menstru-
atie als armoede gespreksonder-
werpen waar een taboe op rust. Dit 
maakt dat men er niet makkelijk over 
praat en problemen vaak te laat 
duidelijk worden.

Angst
Als je tijdens je menstruatie de angst 
hebt om door te lekken en niet 
voldoende producten hebt om jezelf 
regelmatig te verschonen ga je 
plekken en activiteiten vermijden. 
Denk aan werk, school, sport. Dit zijn 
juist plekken waar de vrouwen wel 
moeten zijn voor hun ontwikkeling, 
het verdienen van een salaris en 
sociale contacten. Ook kunnen er 
gezondheidsproblemen ontstaan 
zoals o.a. schimmelinfecties. Menstru-
atie-armoede geeft op andere 
vlakken dus ook een hulpvraag of 
probleem, voor de vrouwen en 
jongen meisjes zelf maar ook voor 
instanties. Dit zijn onderwerpen die 
ondervangen kunnen worden als 
voor elke vrouw voldoende menstrua-
tieproducten beschikbaar zijn!

Wat is het streven van 
deverzamelvrouw Nadia?
Alle hulp is mooi meegenomen. 
Echter menstruatie is een terugko-
mende cyclus dus zal menstruatie-
armoede voor veel vrouwen helaas 
ook een terugkomende cyclus zijn. Dit 
is ook te merken bij de Voedselbank. 
Een eerdere actie zorgde voor veel 
menstruatieproducten maar dit is zo 
goed als op. Hoe mooi is het als hier 
een structurele oplossing voor komt 
in de Ronde Venen en 
Amsterdam?! Hierover gaat Nadia in 
gesprek met andere partijen en leert 
zij van voorgangers in bijvoorbeeld 
Rotterdam en Den Haag hoe zij met 
de gemeente en betrokkenen 
menstruatie-armoede op de kaart 
hebben gekregen. Daarbij richt zij 
zich als deverzamelvrouw ook op 
andere maatschappelijke onder-
werpen en inzamelingen rondom 
armoede en elkaar een handje 
helpen! Het kan iedereen overkomen 
dat er een periode komt dat het 
minder goed met je gaat en je hulp 
nodig hebt, laten wij elkaar daarin 
niet vergeten. 

Wil je meer informatie? 
Volg Nadia dan op instagram: dever-
zamelvrouw of mail naar: deverzamel-
vrouw@hotmail.com (het eerdere 
mailadres, nadia.menstruatiepro-
ducten@hotmail.com is niet meer in 
gebruik)

Menstruatie-armoede: Waarom 
deze inzamelingsactie?

Regio - Donderdagavond 16 
december zal de bekende organist 
Gert van Hoef een concert komen 
verzorgen in het Lichtbaken in 
Rijsenhout. Deze avond staat uiter-
aard helemaal in het teken van Kerst. 
Mooie improvisaties op diverse kerst-
liederen, zowel geestelijk als popu-
lair. Uiteraard is er weer mogelijkheid 
tot het aanvragen van nummers 
tijdens de avond. Gert heeft al meer 
dan 100.000 volgers op youtube, 
daarmee is hij een hit online en een 

veel gevraagde organist! Veel optre-
dens heeft hij al mogen verzorgen in 
zowel binnenland als het buitenland.
De avond zal beginnen om 20 uur. 
Uiteraard worden de coronamaatre-
gelen gehanteerd. Het Lichtbaken 
kunt u vinden aan de Aalsmeer-
derweg 751 in Rijsenhout.
Het beloofd een zeer mooie avond te 
worden. 
Voor kaarten kan u mailen naar: 
zwaardvdjohan@hotmail.com 
Kaarten kosten €11,00.

Kerstconcert met Gert van Hoef

Regio - Op zaterdag 20 november 
organiseert IVN-afdeling De Ronde 
Venen & Uithoorn een winterwande-
ling in de omgeving van Woerdense 
Verlaat. De wandeling voert langs de 
veenrivier de Kromme Mijdrecht, 
door de Westveensepolder en over 
het avontuurlijke Pietersenpad. De 
totale lengte van de wandeling is 
ongeveer 8 km. Vanwege de Corona-
maatregelen verzoeken wij iedereen 
direct bij het startpunt te verzamelen. 
Het startpunt is de parkeerplaats bij 
het voormalige pand van Oudenallen 
aan de Lange Meentweg (links van 
nummer 40) in Woerdense Verlaat. De 
wandeling start om 9:30 en wij 
verwachten rond 12:30 weer terug te 
zijn bij het begin. Kleed u warm 
genoeg aan, draag stevige schoenen 
(we lopen door nat weiland) en neem 
iets te drinken mee voor tijdens de 
korte ko�estop onderweg.

IVN Winterwandeling
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Vinkeveen - Op zondagmiddag 21 
november wordt voor de eerste keer 
Cultuurcafé gehouden, een nieuw 
initiatief van Cultuurpunt Ronde 
Venen. U maakt er kennis met bijzon-
dere mensen en initiatieven, die de 
Ronde Venen rijk is. Interviews 
worden afgewisseld met muzikale 
intermezzo’s van Lucia Dijkman, met 
Nederlandstalige nummers en piano-
begeleiding. Bij Cultuurcafé draait 
het om kunst en cultuur zoals dans, 
muziek, beeldende kunst, erfgoed, 
fotogra� e, podiumkunst, architec-
tuur of theater. Het gaat om cultuur 
in onze buurt, onze gemeente en de 
culturele initiatieven die ons 
omringen. Cultuur die ons allen 
aangaat en verweven is met onze 
wijze van denken en doen;:wat speelt 
zich zoal af tegen het licht van onze 
polders? De gasten van deze eerste 
editie van Cultuurcafé zijn: 
1 Yourick Fokker spreekt over zijn 

betrokkenheid bij de renovatie van 
de Kompastoren in Mijdrecht, 

2  Brenda van Geresteyn licht toe 
hoe ze met een aantal onderne-
mers vormgeeft aan het eiland van 
Hein, 

3 Niels Broszat licht zijn plannen toe 
van ’t Paviljoen 

4 Jelmer van Os vertelt over zijn 
muziek bij de band Queens Plea-
sure en zijn passie voor dichtkunst 
en kledingmaken.

De presentatie is in handen van 
Jeroen Dirks, journalist, gespreks-
leider en tekstschrijver uit Abcoude. 
Hij praat niet alleen met de gasten, 
maar wendt zich ook tot de bezoe-
kers. Want ook uw ideeën en bevin-
dingen doen er toe, wat vindt u 
belangrijk op het gebied van kunst 
en cultuur in onze gemeente en wat 
zou u anders willen zien? Nieuws-
gierig geworden, kom dan zondag-
middag 21 november naar de Boei in 
Vinkeveen van 15.00 – 17.00 uur. U 
kunt zich opgeven via info@cultuur-
puntrondevenen.nl. Deelname is 
gratis en verloopt volgens de 
geldende coronamaatregelen voor 
horecagelegenheden. Cultuurcafé zal 
met enige regelmaat plaatsvinden, 
telkens met andere gasten en 
thema’s. 
Tot kijk bij Cultuurcafé! Voor meer 
informatie kunt u terecht op 
www.cultuurpuntrondevenen.nl.

Cultuurcafé bij de Boei

De Ronde Venen - Afgelopen vrijdag 
12 november 2021 heeft Margreet 
Kokshoorn Communicatie haar 5-jarige 
adoptie contract met Stichting De 

Bovenlanden voor de 3e keer verlengd. 
Hiermee is het bedrijf één van de 
langste adoptanten van De Boven-
landen.Margreet Kokshoorn heeft 

Margreet Kokshoorn Communicatie verlengt 
adoptie De Bovenlanden

Op de foto Margreet Kokshoorn en Matthijs Dull tijdens de ondertekening, met op 
de achtergrond de geadopteerde eilanden.

samen met bestuursleden Otto van 
Asselen en Matthijs Dull van de Stich-
ting de overeenkomst ter plaatse in het 
natuurgebied De Gagel ondertekend. 
Margreet verleent hiermee � nanciële 
hulp voor het noodzakelijke onder-
houd aan twee van de eilanden in De 
Gagel. Het onderhoud bestaat onder 
andere uit het maaien en hooien van 
de eilanden. Hiermee wordt de diversi-
teit van de natuur vergroot. Stichting 
De Bovenlanden wil karakteristieke 
landschapselementen in de Boven-
landen van gemeente De Ronde Venen 
beschermen en aantrekkelijk houden 
als veenweidelandschap. Hieronder 
vallen schraallanden, rietzomen en 
poelen, geriefhoutbosjes en legakkers. 
Ook interesse om adoptant of dona-
teur te worden? Kijk voor meer infor-
matie op www.debovenlanden.nl of 
neem contact op via 
info@debovenlanden.nl.

Abcoude - De poorten van Fort bij 
Abcoude gaan vanaf zaterdag 20 
november open voor het publiek. 
Bewoners uit Abcoude kunnen vanaf 
deze datum van 10:00 tot 16:00 uur 
op de zaterdag en de zondag een 
ommetje maken over het fort. Vrijwil-
lige poortwachters zorgen voor het 
openen en sluiten van de poorten. 
Deze tijdelijke openstelling hoopt 
Natuurmonumenten, samen met de 
vrijwilligers, voort te kunnen zetten 
totdat er een nieuwe ondernemer 
voor het fort is gevonden, die deze 
taak kan overnemen.

Hulp van vrijwilligers
“Natuurmonumenten is blij verrast 
dat naar aanleiding van onze oproep 
zich zoveel vrijwilligers hebben 
aangemeld om mee te helpen met 
de openstelling van het fort”, vertelt 
Arjenne Bak, gebiedsmanager 
Natuurmonumenten. “We hopen met 
de openstellingen tegemoet te 
komen aan de behoefte van de 
bewoners van Abcoude en omge-
ving om op het fort te wandelen en 
te genieten van de rust en natuur. De 
openstellingen van Fort bij Abcoude 
kunnen een succes worden als 
bezoekers het UNESCO Werelderf-
goed met respect behandelen.” Na 
zes weken zal Natuurmonumenten, 
samen met de poortwachters, de 
openstelling evalueren.

Regels op Fort bij Abcoude
Op Fort bij Abcoude staat natuur, 

cultuur en rust voorop. Natuurmonu-
menten vraagt bezoekers dan ook 
om zich aan de regels te houden. 
Honden aan de lijn, poep opruimen, 
op de paden blijven, afval mee naar 
huis nemen, geen vuur en versterkte 
muziek en geen privé-feestjes. Daar-
naast is het belangrijk dat kinderen 
tot 12 jaar worden begeleid door een 
volwassene. “Forten zijn geen speel-
tuinen”, legt Bak uit, “Het lijkt 
misschien leuk en onschuldig om op 
de hellingen te klimmen, maar veel 
kinderen realiseren zich niet dat de 
helling in feite de achterkant van een 
gebouw is waar je aan de voorkant 
vanaf kunt vallen.”

Ook poortwachter worden?
Vele handen maken licht werk. Wil je 
ook helpen om Fort bij Abcoude 
open te stellen op de zaterdag en 
zondag? Geef je dan op als vrijwillige 
poortwachter en stuur een mail naar 
boswachter Olga Ekelenkamp, o.
ekelenkamp@natuurmonumenten.nl.

Poorten van Abcoude in 
weekenden geopend

Wilnis - Het was nog even spannend 
of de aangescherpte coronamaatre-
gelen roet in het eten zouden gooien, 
maar nee! Zaterdagavond 20 
november a.s. kunt u genieten van 
een gezellige, muzikale avond uit. 
Muziekvereniging Viribus Unitis laat u 
deze avond na bijna 2 jaar weer 
genieten van heerlijke muzikale 
klanken. Wat zijn we blij dat we u 
weer kunnen begroeten tijdens een 
concert! We brengen een heel gevari-
eerd programma met diverse solisten. 

U kunt luisteren naar muziek van 
Morricone tot Coldplay, Queen en 
Scott Joplin. Komt u zaterdagavond 
20 november a.s. ook naar de Willis-
stee, Pieter Joostenlaan 24 in Wilnis? 
Het concert begint om 20:00 uur, de 
zaal is open vanaf 19:30 uur. Toegang 
is gratis, u bent van harte welkom! Let 
op: Bij binnenkomst wordt iedereen 
gecontroleerd op een geldige 
QR-code in combinatie met een legi-
timatiebewijs. En bespeelt u een 
instrument, heeft u een instrument 

bespeeld of zou u dat graag willen 
leren? Bij Viribus Unitis is altijd ruimte 
voor nieuwe leden! Niet meteen lid 
worden, maar wel zelf eens beleven 
hoe gezellig het bij muziekvereniging 
Viribus Unitis is? Stuur ons dan een 
berichtje via mail@viribusunitis.nl of 
loop eens binnen tijdens de repetities 
op donderdagavond. We repeteren 
van 20:00 uur tot 22:30 uur in ons 
eigen clubgebouw aan de Pieter 
Joostenlaan 1 in Wilnis. U bent ook 
daar van harte welkom!

Herfstconcert muziekvereniging viribus Unitis

Abcoude/Baambrugge - Op 3 
november is de crowdfundingscam-
pagne op de website www.samen-
voordebuurt.nl afgerond, en het is 
gelukt: de beoogde € 5.000 is zelfs 
overschreden met € 600,00. In die € 
5.600 zit overigens wel een donatie 
van € 2.000 van het “Voor de 
Ouderen” fonds, wat natuurlijk heeft 
bijgedragen aan een geslaagde 
campagne. Naast de crowdfundings-
campagne in samenwerking met de 
Regiobank Abcoude is er ook gedo-
neerd door de Kledingsbeurs van de 
Dorpskerk Abcoude, deze beurs 
bracht ruim
€ 1.500 op voor de duo� ets. Daar-
naast is er op 30 oktober jl. door 
Tympaan-De Baat een veiling geor-
ganiseerd in de Angstelborgh die 
ook nog eens ruim 
€ 1000 opleverde. Ook is er een 
donatie toegezegd van het Gehandi-
captenplatform De Ronde Venen. Al 
met al denkt de organisatie genoeg 

geld bij elkaar te hebben om tot de 
aanschaf van een mooie, comforta-
bele en veilige duo� ets over te gaan. 
De � ets gaat er dus komen! Net als 
bij zoveel andere zaken moet er wel 
gerekend worden op 10-12 weken 
levertijd. Dat betekent dat er in het 
voorjaar ge� etst kan gaan worden. 
Tympaan-De Baat heeft inmiddels 
contact met de in oprichting zijnde 
Rondeveense afdeling van Fiets-
maatjes.nl, zodat bij een professio-
nele organisatie kan worden aange-
sloten om de � ets optimaal te 
kunnen gaan gebruiken. De initiatief-
nemers van Fietsmaatjes.nl De Ronde 
Venen kunnen overigens nog 
enthousiaste mensen gebruiken, met 
name in het bestuur, dus meld u aan! 
Dat kan via � etsmaatjesdrv@gmail.
com.
Fantastisch
Liesbeth Boswijk van Tympaan-De 
Baat, campagneleider van de 
Duo� ets Abcoude-Baambrugge is 

Crowdfundingscampagne 
elektrische duofi ets afgerond

meer dan tevreden: “Het is fantas-
tisch dat we dit bedrag bij elkaar 
hebben gekregen. Ik ben alle dona-
teurs heel dankbaar, met elkaar is 
een mooi bedrag gerealiseerd om tot 
aankoop van de duo� ets over te 
kunnen gaan. Ik denk dat het samen 
op pad gaan met een duo� ets dat 
een heel mooie manier is om 
ouderen of andere minder mobiele 
mensen te activeren en de eenzaam-
heid te bestrijden. Het is heel � jn dat 
dat straks mogelijk is!”





8 inderegio.nl • 17 november 2021UITHOORN

Uithoorn - De “Kronkels”van Simon 
Carmiggelt waren vroeger vaak de 
stukjes die oudere abonnees van 
“Het Parool” meteen gingen lezen als 
de krant op de mat was geland. Dat 
waren prachtige en meesterlijk 
geschreven observaties uit het dage-
lijks leven. Carmiggelt tekende zijn 
“Kronkels”vaak op als hij in een 
Amsterdams café weer eens een vaak 
bizar of tragikomisch verhaal van zijn 
gesprekspartner aan de bar of aan 
een tafeltje had gehoord. In heel wat 
boekenkasten staan nog exemplaren 
van Carmiggelts meermaals gebun-
delde en uitgegeven “Kronkels.
Acteur en regisseur Helmert 
Woudenberg (1945) kent ze al sinds 
zijn schooltijd op een Hilversums 
Lyceum. Hij oogstte als scholier van 
achttien jaar lof bij een voordrachts-
oefening waarbij hij zijn schoolge-
noten imponeerde met een verhaal 
van Simon Carmiggelt.

Fluiten
De acteur heeft de draad van toen 
weer opgepakt met zijn progamma 
“Fluiten in het donker”, dat hij op 
podia in ons land gaat presenteren. 
Onderwerp zijn de vaak tragikomi-
sche schetsen van Carmiggelt uit het 
dagelijks leven. De acteur heeft ze 
smakelijk samengesmeed tot een 
afwisselend programma van ruim 
een uur.

Primeur
Als gevolg van de beperkingen die 
de cultuursector tro�en heeft 
Helmert Woudenberg de première 
van zijn nieuwe programma telkens 
moeten uitstellen. Gelukkig kon de 
Stichting Culturele Activiteiten 
Uithoorn (SCAU) de maandelijkse 

concerten en kleinkunstactiviteiten 
weer organiseren dank zij de recente 
versoepelingen. Daardoor kon het 
SCAU-publiek zondag genieten van 
de primeur dat Helmert Woudenberg 
zijn nieuwe programma in Uithoorn 
al vóór de o�ciële première elders 
als try out kon presenteren.
Meesterlijk voorgedragen wekte 
Woudenberg ze tot leven, de 
verhalen over verliefde stelletjes, 
peper-en-zout-echtparen, kroeglo-
pers en al die andere bijzondere 
mensen uit Carmiggelts “Kronkels”.De 
bezoekers in de goed gevulde zaal 
genoten ervan.
Doordat de SCAU diverse evene-
menten had moeten uitstellen en nu 
met een inhaaloperatie bezig is, zal 
het podium in“De Schutse”op 
zondagmiddag 21 november al weer 
zijn bezet. Meesterpianist Hannes 
Minnaar zal dan onder andere Bachs 
“Goldbergvariaties” komen spelen.

Helmert Woudenberg kruipt in 
de huid van Simon Carmiggelt

Uithoorn - De gemeente Uithoorn 
biedt inwoners met een laag 
inkomen een collectieve zorgverze-
kering aan van Zorg en Zekerheid. 
Meedoen betekent minder betalen 
voor meer zorgverzekering. Voor wie 
meer informatie wil of overweegt om 
over te stappen, worden er drie gratis 
inloopspreekuren gehouden.

Inwoners met een inkomen tot 125 
procent van de bijstandsnorm 
kunnen deelnemen aan deze collec-
tieve zorgverzekering (de gemeente-
polis). Let op: dit kunnen ook mensen 
(of ondernemers) zijn die betaald 
werk hebben, maar dus nog steeds 
op een minimum inkomen zitten. 
Het pakket van de collectieve zorg-
verzekering biedt extra vergoe-
dingen voor kosten zoals bijvoor-
beeld brillen, fysiotherapie of de 
tandarts. Zorg en Zekerheid geeft 
een korting en de gemeente betaalt 
een deel van de premie. Kinderen tot 
18 jaar kunnen gratis mee worden 
verzekerd. Kijk voor meer informatie 
op www.gezondverzekerd.nl/
uithoorn. Het Sociaal Loket van de 
gemeente kan antwoord geven of u 
in aanmerking komt voor deelname 
aan de collectieve verzekering. Het 
Sociaal Loket is bereikbaar via (0297) 
513 111 op maandag tot en met 
vrijdag van 9.00 uur tot 10.30 uur. 
Voor inhoudelijke vragen over de 
collectieve verzekering kan gebeld 

worden met Zorg en Zekerheid via 
telefoonnummer (071) 582.5550 
(maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 
18.00 uur).

Data inloopspreekuren
Er worden drie inloopspreekuren 
gehouden. Op dinsdag 7 december 
van 13 tot 16 uur. In de Schutse: De 
Merodelaan 1, Zijdelwaard, 
woensdag 8 december van 9 tot 12 
uur. In De Kuyper: Kuyperlaan 50, 
Thamen, donderdag 9 december van 
16 tot 19.30 uur. In De Kuyper, 
Kuyperlaan 50, Thamen. 

Wat mee te nemen?
Neem het huidige polisblad mee 
(indien mogelijk), identiteitsbewijs 
van alle te verzekeren personen, 
bankrekeningnummer en een bewijs 
van inkomen door werk of uitkering.
Een afspraak maken is niet nodig. 
Medewerkers van Uithoorn voor 
Elkaar en Zorg en Zekerheid staan 
klaar om alle vragen te beant-
woorden. Direct overstappen naar de 
gemeentepolis is ook mogelijk. Op 
deze spreekuren is het ook mogelijk 
om andere �nanciële vragen te 
stellen, bijvoorbeeld over alle mini-
maregelingen van de gemeente. 
Daarom zijn er op de inloopspreek-
uren ook klantmanagers aanwezig 
van de gemeente. Zij vertellen graag 
over alle mogelijkheden die er zijn 
voor inwoners met een krappe beurs.

Gratis spreekuur rond 
zorgverzekering lage inkomens

Uithoorn - Op maandag 8 november 
gingen 9 voorzitters van sportvereni-
gingen uit de gemeente Uithoorn in 
gesprek met elkaar en burgemeester 
Pieter Heiliegers en wethouder Jan 
Hazen over de huidige coronamaat-
regelen. Er werd gesproken over het 
eerste sportweekend met coronatoe-
gangspassen, er werden ideeën 
uitgewisseld en er werd uitgesproken 
waar men tegen aan liep. Dé geza-
menlijk uitdaging bij alle vereni-
gingen is om voldoende vrijwilligers 
te mobiliseren voor de extra taken, 
als gevolg van de 
toegangsmaatregelen. 

Ideeën uitwisselen
De avond werd gestart met een 

rondje verhalen over hoe het eerste 
weekend was verlopen. De ene 
vereniging werkte met polsbandje, 
de andere vereniging zette zoveel 
mogelijk leden in zoals coaches en 
aanvoerders en weer andere 
stonden bij de ingang van de 
kantine. Suggesties en ideeën 
werden daarbij onderling uitgewis-
seld. Kortom een hele organisatie, 
maar de conclusie was wel dat het 
eerste sportweekend goed was 
verlopen. Met name het controleren 
van bezoekers en spelers op de coro-
natoegangspas verliep zonder 
moeite en viel sommige zelfs mee. 
Alle verenigingen waren vooral blij 
dat de sport nog door kon gaan en 
hopen ook dat dit zo blijft. Het blijft 

Goed gesprek tussen gemeente en 
sportverenigingen over coronamaatregelen

spannend en vooral voor de 
binnensporten.

Oproep: word vrijwilliger bij je 
eigen club of sportvereniging!
Wat bijna bij iedere club wel naar 
voren kwam, was het vinden van 
voldoende vrijwilligers. Dit bleek bij 
een aantal verenigingen een hele 
klus te zijn. Een enkeling heeft zelfs 
professionele beveiliging in moeten 
huren om de toegangscontroles te 
kunnen organiseren. De oproep van 
alle verenigingen en de gemeente is 
dan ook, help je eigen vereniging. 
Ben je lid van een sportvereniging, 
meld je bij het bestuur als vrijwilliger. 
In deze tijd heeft een club alle 
handjes hard nodig. Op deze manier 
kan de verenigingssport doorgaan 
en dat is iets wat iedereen graag wil.  

Tot slot werd afgesproken om bij 
nieuwe ontwikkelingen opnieuw in 
overleg te gaan en samen kijken 
waar de verenigingen en de 
gemeente elkaar kunnen helpen. Na 
afgelopen vrijdag (12 november) is 
het gelukkig nog steeds mogelijk om 
binnen en buiten te kunnen sporten 
en mogen sportwedstrijden plaats-
vinden. Er is helaas geen publiek 
toegestaan. Hopelijk geeft dit iets 
verlichting bij het controleren van de 
toegangspassen. 

Uithoorn - De nieuwbouw van MFA 
Zijdelwaard (sporthal De Scheg met 
buurtkamer) is in volle gang. 
Door de geplaatste staalconstructie 
zijn de contouren nu goed zichtbaar. 
De nieuwe fase, het plaatsen van de 
houtconstructie, is ook een nieuwe 
mijlpaal in het project. Tijd voor een 
feestelijk moment voor de bouwer, 
wethouder en Stichting Leefomge-
ving Schiphol (SLS). Dat corona crea-
tief maakt, is een feit. Woensdag 10 
november was de bouwplaats van 
‘De Nieuwe Scheg’ het indrukwek-
kende decor voor een alternatief 
eerste-paalmoment. Onder de grote 
staalconstructie, met afmetingen van 
een moderne sporthal volgens 
NOC*NSF-eisen, kwamen wethouder 
Jan Hazen, SLS-bestuurder Jan 
Bolhoeve en architect Erik Slangen 
van Sportbouwers samen. Gezamen-
lijk zetten zij hun handtekening op 
het eerste houtelement van de 
constructie. Daarmee verankerden zij 

de houtconstructie, die straks de 
ruimtes voor bijvoorbeeld kinder-
dagverblijf Solidoe en de Buurtkamer 
herbergt, symbolisch in het gebouw. 

Geen bouwproject zonder hobbels
Dat de houtdelen deze weken 
geplaatst worden, was geen vanzelf-
sprekendheid. Net als andere bouw-
projecten in en buiten Nederland 
heeft ook dit project last van de 
schaarste aan bouwmaterialen, zoals 
hout. Des te mooier was het dan ook 
om écht in een gebouw in wording 
te staan, vond Bolhoeve, waarin 
beloftes zichtbaar werden waarge-
maakt. Ook Hazen benoemde nog 
wat hobbels, zoals de lange aanloop 
en onverwacht asbest, maar bena-
drukte dat zonder de �kse bijdrage 
van SLS er helemaal geen MFA zou 
staan in deze veelbelovende vorm. 
Duurzaam, gasloos en met vele func-
ties voor de wijk. Slangen vulde aan 
dat om aan alle wensen van het 

De Scheg: houtconstructie 
symbolisch verankerd

gebouw te kunnen voldoen, de vele 
gesprekken met alle belangheb-
benden een belangrijke basis waren. 
Samen met het aanwezige bestuur 
van Solidoe, van scholen ’t Startnest 
en de Vuurvogel, fysiotherapie 
Mulder en tandartspraktijk Mulder 
werd met een warme bitterbal dan 
ook getoost op een voorspoedige 
voortgang van de bouw.

Planning
In het nieuwe jaar zal het gebouw 
wind- en waterdicht zijn. Dat is ook 
het moment voor een rondleiding 
voor de sporters en andere huurders. 
De oplevering is medio volgend jaar 
gepland. Een eerste ontwerp voor de 
buitenruimte rondom het pand is 
binnenkort te bekijken, tijdens een 
inloopbijeenkomst of digitaal via 
uithoorndenktmee.nl. Deze website 
biedt alle informatie over het project; 
u kunt zich daar ook aanmelden voor 
de nieuwsbrief.

Wethouder Jan Hazen wijdt samen met bestuurder SLS en de architect de houtconstructie in
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De Ronde Venen - Al sinds 1974 
organiseert het cursusproject de 
Ronde Venen, cursussen, lezingen, 
wandelingen en workshops. 

Een team enthousiaste vrijwilligers 
organiseert al deze interessante en 
gezellige activiteiten. Per jaar krijgt 
het Cursusproject rond 1.200 
inschrijvingen op het volledige 
programma, een indicatie dat er veel 
belangstelling voor de activiteiten 
bestaat en mensen er plezier aan 
beleven. Een mooi en gevarieerd 
programma is alleen te maken met 
enthousiaste mensen. Daarom zoekt 
de werkgroep van Cursusproject De 
Ronde Venen dringend versterking 
voor het team. Zonder nieuwe extra 
vrijwilligers om alle activiteiten te 
organiseren, is het Cursusproject 
helaas genoodzaakt de stekker uit 
deze prachtige organisatie te 

trekken. Een organisatie waar zoveel 
mensen in en rondom de omgeving 
van de Ronde Venen zoveel plezier 
aan beleven. Dit laten de inschrij-
vingen op het huidige najaarspro-
gramma en reacties op de eerste 
cursussen van afgelopen week alleen 
al zien. Wie komt het team versterken 
en helpt met het voortbestaan van 
het Cursusproject?! Als vrijwilliger 
organiseer en begeleid je een aantal 
cursussen, je onderhoudt contact 
met de docent, je treedt op als verte-
genwoordiger van het cursusproject 
en organiseert samen met het team 
de cursusmarkt, als start van het 
nieuwe seizoen. Je doet dit binnen 
een team van enthousiaste collega’s, 
dat ca. 8x per jaar bijeenkomt. Is dit 
iets voor jou? Neem dan contact op 
met Ellen Stange 0297-262432 of 
06-13100901 of per e-mail ellenstan-
gehaan@ziggo.nl

Het Cursusproject de Ronde 
Venen zoekt vrijwilligers!

LEZERSPOST

Afgelopen week waren wij 50 jaar getrouwd en ook al ruim 30 jaar inge-
zetenen van de Gemeente de Ronde Venen. Op de bewuste huwelijksdag 
viel een dikke envelop van de gemeente op onze deurmat. De envelop 
bevatte een welgemeende felicitatie brief die ondertekend was door o.a. 
burgemeester Maarten Divendal. De dikke envelop bevatte ook nog eens 
een kleine “attentie”. Deze attentie bestond uit welgeteld 6 mooie natuur-
kaarten zonder tekst met de daarbij behorende enveloppen.Op de foto’s 
waren een aantal mooie plekken in onze gemeente te bewonderen. We 
waren totaal niet teleurgesteld door deze attentie die wij mochten 
ontvangen, maar wel heel teleurgesteld door één kaart met daarin de 
gedrukte tekst... Bedankt voor je werk en inzet in het afgelopen jaar. We 
wensen je goede feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! Heel vreemd 
allemaal, want we zijn al jaren gepensioneerd en hebben ook nimmer 
enig arbeid voor de gemeente verricht. Het is duidelijk dat deze kaart 
bestemd was voor de “feestdagen felicitaties” van de gemeente aan zijn 
personeelsleden.Typisch een gevalletje van... gemeentelijke onzorgvul-
digheid en/of desinteresse. Een kaart ontvangen met daarop 
vermeld “felicitaties met jullie 50 jaar huwelijksfeest” was een leukere 
attentie geweest, nu was dit alles een koude douche. 
Dory & Kees Schouten, Mijdrecht

Felicitatie van gemeente was meer een 
koude douche

De Hoef - Na een afgebroken voor-
bereiding en anderhalf jaar 
gedwongen pauze mocht de Hoefse 
toneelvereniging eindelijk weer 
optreden. Dat deden de spelers met 
drie eenakters met een heel verschil-
lende inhoud. Maar de coronamaat-
regelen werden precies in het 
weekend van de voorstellingen weer 

aangescherpt, waardoor de beide 
avonden een verschillend karakter 
hadden. In de eerste van het drietal 
eenakters (“Beng! Jij bent dood”) 
beraamden een vrouw met haar 
vriend aan aanslag op haar man, 
maar op het moment suprême 
blijken haar man en haar vriend juist 
tegen haar samen te spannen. 

Dankzij de handige secretaresse van 
haar man komen die daar echter niet 
mee weg. Na de pauze volgde 
“Tussen de happen door” waarin 
twee stellen in een restaurant 
dineren en gaandeweg komen zij en 
de toeschouwers erachter dat de 
vrouw van de een vreemd gegaan 
was met de man van de ander. Het 

Toneelvereniging “De Opregte 
Amateur” mag eindelijk weer

“Met die pijn aan mijn 
knieprothese heb ik veel 
te lang doorgehobbeld”

Brengt u verder in bewegingmaartenskliniek.nl/klachtenknieprothese

etentje eindigt daarop nogal abrupt. 
Daartussendoor loopt dan de stoï-
cijns bedienende ober. In het slotstuk 
(“Afblijven!”)komt een moeder op 
bezoek bij haar moeder in het bejaar-
dentehuis en wordt geconfronteerd 
met een enerzijds vergeetachtige en 
anderzijds zeer eigenzinnige moeder, 
die ook een aantal medebewoners 
tegen zich in het harnas jaagt. 

In de smaak
Gezien de reacties van het publiek 
tijdens en na de voorstelling viel het 
geheel aardig in de smaak. Toch hing 
er over het weekend nog een corona-
wolk. Dat bleek ook al uit het onge-
woon groot aantal reserveringen, die  

weer werden ingetrokken. Het aantal 
toeschouwers bleef dan ook onder 
het gemiddelde van de laatste jaren. 
Vlak voor de vrijdagstart was er weer 
een persconferentie, waarop weer 
verder beperkende maatregelen 
werden aangekondigd met ingang 
van de dag erop. Mocht de bar 
vrijdag nog open in de pauze en na 
a�oop, zaterdag bleef die donker en 
leeg. De toeschouwers bleven 
daarom maar in de zaal zitten tijdens 
de pauze en waren na a�oop weer 
snel weg. Hoewel tevreden over het 
verloop, gaf het de acteurs en mede-
werkers toch en wat unheimisch 
gevoel. Hopelijk gaat dat het komend 
voorjaar weer als vanouds beter.
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Uithoorn - “We hebben een nieuwe 
aanpak hier in Het Hoge Heem. 
Bedoeld om ouderen met dementie 

zich prettiger te laten voelen.” Cindy 
Bos-Dekker is enthousiast over de 
nieuwe, kleine afdeling in het woon-
zorgcentrum in Uithoorn. Als eerst-
verantwoordelijk verzorgende is ze er 
nauw bij betrokken. “We gaan ons 
richten op welzijn, je �jn en thuis 
voelen. Zinvolle dingen doen, ook al 
zit dementie soms in de weg. Een 
goede dag hebben, even naar buiten, 
samen de krant lezen, je hobby van 
vroeger onderzoeken - kan ik het 
nog? - naar klassieke muziek luis-
teren, een puzzel doen. Het karakter, 
eigenheid en levensverhaal van het 
individu is echt het uitgangspunt.”

Kleine afdeling
Cindy vertelt hoe de nieuwe afdeling 
eruit komt te zien. “Het is een kleine 

afdeling, vlakbij het restaurant van 
verpleeghuis Het Hoge Heem. Er 
kunnen vijf ouderen met dementie 
wonen. De verzorging en het medi-
sche, dat is er wel, maar staat niet op 
de voorgrond. Het is iets nieuws dus.
Vandaar ook, dat we hier nieuwe 
collega’s voor zoeken. 
Mensen die de thuissituatie kunnen 
nabootsen. Helpende en verzorgende 
die hun vak verstaan, maar het accent 
leggen op welzijn, jezelf zijn en 
thuis-zijn.”

Gezocht: power en lef
Een trotse Cindy: “We gaan het samen 
opzetten en uitvoeren. Maar, zelfstan-
digheid is ook belangrijk. Dus, power-
dames en -heren, solliciteer! En kom 
ons helpen kom deze mooie nieuwe 
afdeling tot een succes maken. Er is 
nog plek voor nieuwe collega’s, dus 
kijk op onze website: amstelring.nl/
aandacht en solliciteer snel.”

Nieuwe afdeling voor ouderen 
met dementie in Hoge Heem

Inloophuis ’t Anker tijdelijk gesloten
De Ronde Venen - Bestuur en coör-
dinatoren van Inloophuis ’t Anker 
hebben na de persconferentie over 
de corona-situatie van afgelopen 
vrijdag besloten hun maatschappe-
lijke verantwoording te nemen en 
het Inloophuis drie weken te sluiten. 
Er werd in de persconferentie een 

dringend beroep gedaan op 
iedereen om contacten zo veel 
mogelijk te beperken. Omdat ’t 
Anker een veilige ontmoetingsplek 
voor iedereen die ‘geraakt’ is door 
kanker wil bieden en omdat veel 
gasten kwetsbaar zijn, sluit ’t Anker 
gedurende – voorlopig - drie weken. 

De Kwakel - Het 22q11 syndroom is 
na het welbekende Down syndroom 
het meest voorkomende syndroom. 
Wist je dat 1 op de 2000 mensen 
wordt geboren met dit onbekende 
syndroom? Je kunt het dus niet 
herstellen en het blijft je leven lang. 
Was jij er al mee bekend? Het 22q11 
syndroom telt vele kenmerken en 
symptomen: o.a. hartafwijkingen, 
afwijkingen aan het gehemelte, lage 
spierspanning waardoor trage moto-
rische ontwikkeling, laag IQ en/of 
verstandelijke beperking, spraakpro-
blemen, stoornissen in het autistisch 
spectrum (ASS), psychiatrische 
problemen en nog vele kenmerken 
meer. Niet één persoon heeft exact 
dezelfde symptomen. Een grillig 
syndroom waarbij je aan het uiterlijk 
bijna niets ziet. Hierdoor lopen veel 
mensen tegen onbegrip aan en is de 
zoektocht naar de juiste hulp soms 
lang.

Bewust maken
Dit moet anders, vinden ze bij Stich-
ting Steun 22Q11. Dit doen zij op 
verschillende manieren. Eén manier 
daarvan is zich te richten op sport. 
Voor veel mensen is sporten niet 
gemakkelijk. Met de campagne 
“Omdat sporten niet vanzelfspre-
kend is” richten zij zich op deze 
mensen en op het bewust maken 
van de omgeving bij een sportclub. 
Martine Schijf van den Berg is actief 
lid en sponsor van sv KDO en heeft 
een zoon met het 22Q11 syndroom. 
Voor het bestuur van sv KDO was het 
daarom niet moeilijk om op haar 
verzoek in te gaan ruimte beschik-
baar te stellen voor een reclamebord 
dat aandacht vraagt voor de doel-
stelling van Stichting 22Q11. We 
laten in onze campagne mensen met 
het 22q11 syndroom zien, maar het 
gaat natuurlijk op voor ieder mens 
die graag wil sporten en bij wie het 

KDO Steunt stichting 22Q11 niet zo makkelijk gaat. Regelmatig 
sporten en bewegen is namelijk niet 
alleen leuk om te doen, maar levert 
ook positieve e�ecten op voor 
gezondheid, welzijn en participatie 
van mensen met een beperking. 
Vaak moeten mensen met een 
beperking letterlijk en �guurlijk 
drempels overwinnen. Vraag en 
aanbod van sport en bewegen 
sluiten voor deze mensen niet altijd 
goed op elkaar aan. Met de slogan 
“Omdat sporten niet vanzelfspre-
kend is” worden sportclubs geacti-
veerd om ook deze kinderen, met 
extra inzet, kansen te bieden en te 
laten deelnemen. Dankzij sportclubs 
in Nederland die zich belangeloos 
inzetten kunnen wij deze campagne 
uitbreiden. Het doel daarvan is 
meerledig; enerzijds om de bekend-
heid van het syndroom te vergroten 
en anderzijds te laten zien dat 
sporten niet vanzelfsprekend is.
Wij bedanken sv KDO dan ook voor 
hun betrokkenheid.

Uithoorn - Helaas zijn de nieuwe 
corona maartregelen er de oorzaak 
van dat het klaverjassen bij Legmeer-
vogels TIJDELIJK is stopgezet; de 
kantine moet immers om 20.00 uur 
gesloten zijn. Maar 14 dagen geleden 
is er nog wel volop gespeeld om de 
fraaie prijzen. De aanmoedigingsprijs 

is gegaan naar Wim Talsma met…… 
3058 punten. De derde prijs is in 
handen gekomen van Herman de 
Jong met 5119 punten. De 2e en de 
1ste prijs zijn terecht gekomen bij de 
familie Lebesque . Anneke is 2e 
geworden 5187 punten en Jozef 
eerste met 5618 punten. Alle 

Klaverjassen bij Legmeervogels tijdelijk gestopt

Vinkeveen - Zaterdag 13 november 
stond de tweede minidag van dit 
seizoen op het programma. Gelukkig 
gingen de nieuw aangekondigde 
maatregelen pas om 18:00 uur in, 
dus mocht er nog publiek aanwezig 
zijn in de Nieuwe Bankrashal.
Ondanks hun leeftijd is dit toch ons 
meest ervaren team. Hannah, Maud, 
Noa en Roos mochten het spits 
afbijten op de vroege ochtend. Er 
moest even opgestart worden, maar 
wat blijven deze meiden toch een 
mooie groeicurve maken. 
Er werd netjes gepasst, gegooid en 
over het net gespeeld. Dat gecombi-
neerd met een ijzersterke en solide 
service zorgden voor winst in de 
eerste wedstrijd. De tweede 
wedstrijd kwam de bekende dip van 
dit team. Gelukkig was-ie dit keer 
minder diep dan normaal en 
eindigde de eerste set gelijk en ging 
de tweede nipt met 16-15 verloren. 
De derde wedstrijd werd weer orde 
op zaken gesteld; het liep weer als 
een geoliede machine. De tweede 
gooibal was netter waardoor de 
aanval nog beter lukte. Meer in de 
hoek of in het middengat, daarnaast 
ook veel meer reddingen. Een hele 
mooi afsluiter met een puike winst-
partij wat resulteerde in eerste plek 
in poule C. Volgende keer dus spelen 
in poule B.

Atalante Ministars
Voor het eerst op een minidag, twee 
stoere meisjes en een stoere jongen 
kwamen zenuwachtig de sporthal 
ingelopen en begonnen ook ietwat 
nerveus aan de eerste wedstrijd, 
maar wat bleek! Die zenuwen waren 
heel niet nodig. Er werd heel knap 
gevangen en goed geserveerd en 
zelfs voorzichtig een keertje gepasst. 
Helaas nog niet gevangen, maar de 
wedstrijd werd dik gewonnen. De 
tweede wedstrijd moest er gelijk 
achteraan gespeeld worden en dat 
was voor dit jonge team net iets te 
veel van het goede. De concentratie-

boog was een beetje zoek en de 
service liep niet zo lekker als de 
eerste wedstrijd. Helaas ging deze 
wedstrijd verloren. De rustpauze 
deed het team goed en met z’n 
drieën gingen ze de strijd aan met 
het laatste viertal. Er werden maar 
liefst drie extra punten verdiend, 
omdat Jason de bal netjes wist te 
passen en te vangen. Jill en Mila 
vingen en gooiden ook heel goed, 
waardoor deze wedstrijd weer 
gewonnen werd. Toen kwam de 
uitslag: ook voor deze kleine toppers 
de eerste plaats en dat op hun eerste 
toernooi en met z’n drietjes!

Atalante TikTok
Een nieuwe naam en nieuwe kansen. 
De vorige minidag ging het als een 
tierelier met dit miniteam en ook nu 
kwamen Demy, Isabella, Lynn en 
Rikki lekker uit de startblokken in 
poule D van niveau 4. Tegen een wat 
onervaren team uit Amstelveen, 
maar door de onduidelijkheid bij de 
tegenstander met daarbij ouders in 
het veld haalden ze de Vinketoppers 
uit het spel. Ze kwamen wel mooi 
terug, maar weer lag het spel stil met 
ouders in het veld. Ze haalden 
uiteindelijk maar  1 punt uit deze 
ongemakkelijke partij. Daarna tegen 
grote, oudere tegenstanders van SAS 
die toch wel echt wat sterker waren, 
helaas verloren. Als laatste tegen 
Ouderkerk. Met hele sterke services, 
zeker ook de bovenhandse van 
Demy, alsook alert spel werd het een 
spannende pot. Helaas was het dit 
keer de scheids van de opponent die 
op een bepalend moment de set 
besliste ten gunste van VVO. 

Maar de allerlaatste set was het wel 
een duidelijke winst voor Tiktok!  
Ze mogen met recht trots zijn op 
zichzelf, want ook voor dit team was 
het pas de tweede toernooi samen. 
Het had een knappe tweede plek 
moeten zijn, maar op papier werd 
het nipt de vierde plaats.

Atalante mini’s doen goede zaken

Dinsdag 7 december hopen de vrij-
willigers van ‘t Anker weer gasten te 
kunnen ontvangen; er zal vanaf dan 
naar de QR-code gevraagd worden. 
Op deze wijze hoopt ’t Anker het 
ontvangen zo veilig mogelijk te 
doen. Nadere inlichtingen over 
inloophuis ’t Anker en over de 
gehoopte heropening vindt u op 
www.inloophuishetanker.nl.

winnaars van harte gefeliciteerd.
Dan nogmaals ,de datum van de 
eerst volgende klaverjasavond bij 
Legmeervogels is op dit momnet 
nog niet bekend. Mogelijk kan er in 
december 2021 alsnog een of meer-
dere klaverjasavonden worden geor-
ganiseerd? In de maand november 
zal er zeker NIET geklaverjast worden 
bij Legmeervogels.

Ervaar de kracht van 
lokaal adverteren!

Een samenwerking van ruim 250 huis-aan-huiskranten

www.adlocal.nl

Deze krant is onderdeel van:

Neem contact op met:
Rodi Media

0226-333311 of advies@rodi.nl

5,3
Miljoen 

Nederlanders lezen 

wekelijks de 

huis-aan-huiskrant.

Neem contact op met:
Nieuwe Meerbode

0297-341900 of info@meerbode.nl
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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 bestuurssecretariaat@uithoorn.nl 

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Handige links en informatie:
- Gemeente Uithoorn www.uithoorn.nl/coronavirus 
- RIVM www.rivm.nl of (0800) 13 51. 
- Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl (reisadviezen, 

informatie over maateregelen) 
- Rijksoverheid dashboard coronacijfers 

www.coronadashboard.rijksoverheid.nl
- GGD Amsterdam: actuele cijfers regio Amsterdam-Amstelland, 

vaccinatielocaties, testinformatie www.ggd.amsterdam.nl 
- Testen op corona of een vaccinatieafspraak maken 

www.coronatest.nl of via 0800-1202 (testafspraak) 
of 0800-1702 (vaccinatieafspraak)

- Testen voor toegang www.testenvoortoegang.org 
- Bekijk priklocaties op de kaart: 

https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl/prikbus
- Check het reisadvies www.nederlandwereldwijd.nl 
- Coronatoegangsbewijs / coronacheckapp: 

www.coronacheck.nl printversie coronatoegangsbewijs 
www.coronacheck.nl/nl/print

- Gebruik van mondkapjes: www.rijksoverheid.nl/mondkapjes 

WWW.UITHOORN.NL

Op veel plekken geldt het verplichte coronatoegangsbewijs. Het laten 
zien van een coronatoegangsbewijs geldt voor iedereen van 13 jaar 
en ouder. Vanaf 14 jaar is het tonen van een ID-bewijs daarbij ook ver-
plicht. Waar u het coronatoegangsbewijs verplicht is en overige infor-
matie over het coronatoegangsbewijs kunt u hier nalezen: www.rijks-
overheid.nl/coronatoegangsbewijs.

Een mondkapje is verplicht op veel openbare plekken waar u geen co-
ronatoegangsbewijs hoeft te laten zien. Zoals de supermarkt, in het 
openbaar vervoer, het mbo en hoger onderwijs. De mondkapjesplicht 
geldt voor iedereen vanaf 13 jaar. Kijk hier voor alle informatie over het 
dragen van mondkapjes. www.rijksoverheid.nl/mondkapjes.

In en om huis
- Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan. 
- Ontvang thuis maximaal 4 gasten per dag. 

Kinderen tot en met 12 jaar zijn hiervan uitgezonderd. 
- Houd 1,5 meter afstand. 
- Als uw huisgenoot besmet is dan moeten uw huisgenoot 

en u in quarantaine.

Locaties die onder voorwaarden open zijn 
- Open van 06.00 tot 18.00 uur: niet-essentiële winkels, zoals 

kledingwinkels en niet-essentiële dienstverlening, zoals 
zaalverhuur, contactberoepen, recreatie, pret- en dierenparken, 

 wellnesscentra en sauna’s en zonnestudio’s.
- Open van 06.00 tot 20.00 uur: essentiële winkels, zoals 

supermarkten, dierenwinkels, drogisterijen opticiens en 
groothandels, Horeca, zoals restaurants en cafés. 

Evenementen 
- Evenementen zijn alleen toegestaan van 06.00 tot 18.00 uur. 
- Bij evenementen mogen maximaal 1250 mensen in een ruimte.

Kunst en cultuur
- Kunst- en cultuurvoorstellingen in bijvoorbeeld bioscopen, 

theaters en concertzalen hebben geen verplichte sluitingstijd. 
- Bij vertoningen van kunst en cultuur mogen maximaal 

1250 mensen in een ruimte. 

Sport
- Er mag geen publiek aanwezig zijn bij amateursport 

en professionele sport. 

Onderwijs  
- In het MBO, HBO en WO geldt een maximum groepsgrootte 

van 75 personen per ruimte.

Coronatoegangsbewijs voor horeca, 
evenementen en andere activiteiten

Gebruik mondkapje

Maatregelen die vanaf 
13 november gelden 

U kunt een papieren coronatoegangsbewijs maken van een vaccinatie 
en/of van een testuitslag. Het papieren bewijs moet u wel via een com-
puter maken. Daarvoor gaat u naar https://coronacheck.nl/nl/print. U 
logt in met uw DiGid en kunt u uw papieren bewijs printen. 
LET OP: De papieren versie biedt minder privacy. Door regelmatig een 
nieuwe QR-code te printen kunt u dit voorkomen.

Coronahelpdesk
Wie geen DigiD, smartphone of computer met printer heeft, kan een 
coronabewijs op papier toegestuurd krijgen. Hiervoor kunt u bellen 
naar de helpdesk van de CoronaCheck via het telefoonnr 0800-14 21.

Krijg toegang met een 
papieren bewijs

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

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

Gevaccineerde personen
Aantal inwoners van de VRAA gevaccineerd
• 711.332 inwoners van de VRAA zijn volledig gevaccineerd
• 26.384 inwoners van de VRAA zijn gedeeltelijk gevaccineerd

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

Week 34 67% 4% 0% 29%
Week 44 72% 11% 2% 15%

Positief geteste personen
In week 44 (1 november t/m 7 november) is het aantal positief getes-
te mensen in Amsterdam-Amstelland toegenomen met 43% vergele-
ken met de week daarvoor. Het aantal coronameldingen nam in alle 
gemeenten toe. 
Cijfers gemeente Uithoorn

Week 44   Week 43

Absoluut /100.000 inw Absoluut /100.000 inw
130 441  81 275

Testen op GGD-locaties 
Het aantal inwoners binnen Amsterdam-Amstelland dat zich afgelopen 
week bij een GGD-testlocatie liet testen was 41% hoger dan de week 
ervoor. Het percentage testen met een positieve uitslag bleef stabiel 
(van 15.4% naar 15,3%) ten opzichte van vorige week.
Cijfers gemeente Uithoorn

Week 44   Week 43

Absoluut /100.000 inw Absoluut /100.000 inw
791 2.683  498 1.689

Actuele coronacijfers gemeente 
Uithoorn week 44

Meer informatie over het lenen van de bakfiets en openings-
tijden staan op www.uithoorn.nl/bakfiets. Zitten er bruikba-
re spullen bij? Denk dan aan kringloopbedrijf Ceres, naast 
het depot! Ophalen door Ceres is soms ook mogelijk.

Wie geen vervoer heeft om 
grofvuil naar het scheidingsde-
pot te brengen, kan gratis ge-
bruik maken van een leen bak-
fiets. Inwoners kunnen zon-
der kosten 1 kuub per 2 weken 
zelf naar het scheidingsdepot 
brengen. Maar niet iedereen 
heeft een vervoersmiddel om 
dit te doen. Daarom stelt de 
gemeente een gratis bakfiets 
ter beschikking. Af te halen bij 

het scheidingsdepot aan de Indu-
strieweg 29, 1422 AH in Uithoorn. 
Als de bakfiets beschikbaar is kan
deze 3 uur lang gebruikt worden. 
Neem wel een legitimatiebewijs 
mee. 

Het depot is open op maandag, 
woensdag, vrijdag en zaterdag 
van 9 uur tot 12.30 uur en van 
13 uur tot 16.30 uur. Op dinsdag, 
donderdag en zondag is het schei-
dingsdepot dicht

Foto: Dit is niet een foto van 
de bakfiets van de gemeente, 
maar dient ter illustratie.

Fietstunnel Legmeerdijk open voor fietsers
De fietstunnel onder de egmeerdijk bij
de kruising met de Burgemeester Kas-
teleinweg in de gemeente Aalsmeer is 
vanaf 17 november 2021 geopend voor 
fietsers. De aanleg van de fietstunnel 
zorgt er voor dat (brom)fietsers zonder
verkeerslichten straks in één keer veilig 
kunnen doorrijden onder de egmeer-
dijk. Met de afronding van de fietstunnel
zijn de werkzaamheden voor de aanleg 
van de busbaan en herinrichting van de 
naastgelegen weg vrijwel gereed. De on-
geveer 110 meter lange fietstunnel onder
de egmeerdijk is alleen bedoeld voor
brom- en fietsverkeer. Het ontwerp is zo
gemaakt dat het ruim oogt, onder ande-
re door de schuine wanden van de on-
derdoorgang. De extra verlichting zorgt 
er voor dat de tunnel overzichtelijk blijft.



OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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• Voorontwerpbestemmingsplan Politiebureau. Inzageperiode van don-
derdag 18 november 2021 t/m woensdag 1 december 2021. Inlichtin-
gen bij A. Stevens, afdeling Wonen en Werken (0297) 513 111.

BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
INSPRAAK VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN POLITIEBUREAU
Toelichting
De aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan betreft het voor-
nemen om op de locatie Koningin Máximalaan (gelegen tussen de begraaf-
plaats en het voormalige WAPOterrein) een nieuw politiebureau te reali-
seren. In 2017 heeft de politie de wens uitgesproken om het politiebureau 
in Uithoorn en Aalsmeer te verplaatsen en samen te voegen tot een ro-
buust Basisteam. Vanuit de Eenheid Amsterdam is de wens tot besluit ge-
komen om het Basisteam Aalsmeer-Uithoorn gezamenlijk te huisvesten 
op een nieuwe locatie centraal gelegen in het teamgebied. Het kavel aan 
de Koningin Maximalaan is gekozen. Het politiebureau is niet passend bin-
nen het vigerende bestemmingsplan. Om het politiebureau juridisch pla-
nologisch mogelijk te maken, is een herziening van het vigerende bestem-
mingsplan noodzakelijk.
Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan Politiebureau ligt in het kader van de in-
spraakprocedure van donderdag 18 november 2021 t/m woensdag 1 de-
cember ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het 
gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het voor-
ontwerp bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijke-
plannen.nl.
Binnen deze termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het 
college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). 
LET OP: 
Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van kracht? 
Maak dan van tevoren een afspraak via het klantcontactcentrum van de ge-
meente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties wordt het ontwerpbestemmingsplan op 
grond van de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage gelegd. Ie-
dereen kan dan een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de ge-
meenteraad indienen. De raad zal vervolgens een beslissing nemen over 
de vaststelling van het bestemmingsplan.
In De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant, het Gemeenteblad en op de 
website wordt bekend gemaakt wanneer t.z.t. zienswijzen kunnen wor-
den ingediend.
Uithoorn,17 november 2021

INSCHRIJVING AANDUIDING POLITIEKE GROEPERING
Wilt u als politieke groepering meedoen met de verkiezing van de leden van 
de gemeenteraad op 16 maart 2022? U kunt uiterlijk 20 december 2021 
een verzoek indienen tot registratie van de aanduiding in het register wat 
door het centraal stembureau wordt bijgehouden. 
Uw politieke groepering moet voldoen aan de volgende eisen:
a) het moet een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid;
b) de statuten van de vereniging moeten in een notariële akte zijn opge-

nomen;
c) de vereniging moet zijn ingeschreven in het Handelsregister;
d) een waarborgsom van € 112,50 moet worden betaald aan de gemeen-

te.
Bij het schriftelijke verzoek tot registratie moeten worden overgelegd:
1. een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging 

zijn opgenomen;
2. een bewijs van inschrijving in het handelsregister, bedoeld in artikel 2 

van de Handelsregisterwet 2007 dan wel artikel 2 van de Handelsregis-
terwet 2009 BES;

3. bewijs van betaling van de waarborgsom;
4. een verklaring van de politieke groepering, houdende aanwijzing van 

haar gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde bij het centraal 
stembureau, welke geldt zolang zij niet door een andere is vervangen.

Politieke groeperingen waarvan de aanduiding reeds bij de Kiesraad of 
het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van provincia-
le staten is geregistreerd hoeven geen inschrijving aan te vragen. Politie-
ke groeperingen die bij de voorgaande gemeenteraadsverkiezing een gel-
dige kandidatenlijst hebben ingeleverd, hoeven eveneens geen inschrij-
ving aan te vragen.
Verdere inlichtingen kunt u krijgen bij de afdeling burgerzaken van de ge-
meente, telefoonnummer 0297-513111.

(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN 
 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2021-100693, Noorddammerweg 1, het bouwen van een woning. (ont-

vangen 01-11-2021);
• 2021-101081, Hoofdweg 177, het omzetten van een bedrijfswoning 

naar plattelandswoning. (ontvangen 03-11-2021);
• 2021-101991, Vuurlijn 76, de garagedeur vervangen door een pui. (ont-

vangen 06-11-2021);
• 2021-102060, Pastoor J. van Dijklaan1, het plaatsen van een dakkapel. 

(ontvangen 08-11-2021).
Uithoorn
• 2021-100685, Cartografi elaan 38, het plaatsen van een dakkapel. (ont-

vangen 02-11-2021);
• 2021-101968, Ebro 128, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 

07-11-2021);
• 2021-101997, A.M. de Jonglaan 29, het verbouwen van een bedrijfs-

ruimte tot woning. (ontvangen 05-11-2021);
• 2021-102927, Industrieweg 6, het plaatsen van nieuwe gevelreclame. 

(ontvangen 09-11-2021);
• 2021-103215, Rugstreeppad 18, het uitbreiden van de woning en het 

plaatsen van een daklicht. (ontvangen 10-11-2021).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (regulier)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
• 2021-087547, Bisschopshof 2, het plaatsen van een beschoeiing van 

1.3 m hoog (verzonden 03-11-2021).
Uithoorn
• 2021-087329, in het Midden 45, het renoveren en uitbreiden van de wo-

ning (verzonden 05-11-2021)
• 2021-086233, ter hoogte van de Amsterdamseweg, het wijzigen van het 

viaduct ten bate van de realisatie van de Uithoornlijn (verzonden 05-11-
2021)

• 2021-086221, Admiraal van Ghentlaan 59, het wijzigen van de bestem-
ming kantoor naar een kantoorvilla (wonen en werken) (verzonden 05-
11-2021)

• 2021-064681, Amstelplein, Legmeerplein, Potgieterlaan, Arthurvan 
Schendellaan, Zijdelwaardplein, het wijzigen van het gebruik openbare 
weg naar standplaats (verzonden 18-10-2021).

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
• 2021-095936, het plaatsen van kerstbomen op diverse locaties in het 

centrum van Uithoorn van 20 november 2021 t/m 31 januari 2022. (ver-
zonden 05-11-2021);

• 2021-096436, evenementenvergunning intocht van Sinterklaas op 13 
november 2021 (verzonden 09-11-2021).

Uithoorn
• 2021-097516, Koningin Julianalaan 20, incidentele festiviteit op 14 no-

vember 2021 (verzonden 09-11-2021);
• 2021-101736, Grevelingen 30, incidentele festiviteit op 1 juli 2022 (ver-

zonden 11-11-2021).

TER INZAGE
Vanwege de coronacrisis gelden andere maatregelen. Wilt u stukken die 
ter inzage liggen bekijken, belt u dan eerst met ons Klantcontact Centrum 
voor de mogelijkheden.
• Vastgesteld bestemmingsplan Achterweg 62. Inzageperiode 6 weken 

vanaf 21 oktober 2021. Inlichtingen bij A. Stevens, afdeling Wonen en 
Werken (0297) 513 111.

• Vastgesteld bestemmingsplan Correctieve herziening Bp De Rietkraag. 
Inzageperiode 6 weken vanaf 21 oktober 2021. Inlichtingen bij A. Ste-
vens, afdeling Wonen en Werken (0297) 513 111.

• Herstelbesluit (ex artikel 6:19 Awb) bestemmingsplan Bedrijventerrein 
Uithoorn 2020. Inzageperiode 6 weken vanaf 21 oktober 2021. Inlich-
tingen bij A. Stevens, afdeling Wonen en Werken (0297) 513 111.

• Inspraak vastgestelde nieuwe oplaadpunten voor elektrisch vervoer. In-
zageperiode 4 weken vanaf 3 november 2021 bij de gemeenteraad van 
Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn of via gemeente@uithoorn.nl. 

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
- Gladheidsbestrijding beleid en veel gestelde vragen: 
 www.uithoorn.nl/gladheidsbestrijding 
- Projecten Uithoornlijn en Verkeersplan Uithoorn via de bouwapp: 
 https://debouw.app/home/projects kunt u alle projecten online 
 bekijken en volgen.

Werk in uitvoering

 WERKZAAMHEDEN N201 BIJ HET  AMSTELAQUADUCT 
De N201 wordt ter hoogte van het Amstelaquaduct afgesloten van don-
derdagavond 25 november 19.00 uur tot vrijdagochtend 26 november 
06.00 uur. Lokaal verkeer tussen het kruispunt Amsterdamseweg met 
de N201 in Uithoorn en de aansluiting met de N196 in De Ronde Venen 
wordt met gele borden omgeleid via de Amsterdamseweg en N196 (en 
vice versa). Doorgaand verkeer wordt via de A9 geleid.

Onderhoud
Het is noodzakelijk het Amstelaquaduct en de Waterwolftunnel 3 keer 
per jaar volledig af te sluiten voor onderhoud. Dit om de veiligheid van 
het onderhoudspersoneel te waarborgen en de werkzaamheden snel-
ler te kunnen uitvoeren. De wanden en markeringen worden gereinigd, 
zwerfvuil verwijderd en de riolering en veiligheidsmiddelen worden ge-

controleerd. Om het verkeer zo min mogelijk te hinderen, vinden de 
werkzaamheden ’s nachts plaats.

Meer informatie
Met vragen over werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwo-
nenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 
0800 - 0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl of 
via www.noord-holland.nl 

 AFSLUITING RANDWEG, WERKZAAMHEDEN UITHOORNLIJN 
Vanaf maandag 22 november tot en met vrijdag 3 december 2021 is 
het nodig om de kruising spoordijk/Randweg af te sluiten voor alle 
verkeer. De in- en uitrit van de woonwijk Langs de Baan blijft open 
voor verkeer. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid:
• Als fi etsers of voetganger maakt u gebruik van de oversteek ter 

hoogte van Bieslook;
• Gemotoriseerd verkeer rijdt via de Zijdelweg, Koningin Maximalaan 

en de Noorddammerweg (of omgekeerd).
Meer informatie via www.uithoornlijn.nl of volg Uithoornlijn via de bou-
wapp https://debouw.app/projects/uithoornlijn/updates. 

 OMLEIDING FIETSPAD BIJ GEMEENTEHUIS
Er wordt gewerkt voor het gemeentehuis op het fi etspad. U heeft vast 
al gemerkt dat er een tijdelijke verbindingsweg is gemaakt. Fietsers 
moeten hierdoor omrijden. Op de rijbaan is een geel fi etspad gemaakt 
(aan de kant van de bushalte). De fi etsroute staat met gele omleidings-
borden aangegeven. Hou rekening met elkaar en rij voorzichtig! 

Let op: 
- Auto’s die vanaf het Zijdelveld de Koningin Máximalaan op willen 

rijden moeten verplicht rechtsaf. Rij door totdat u veilig van richting 
kunt veranderen / keren.

- Rij met de auto door TOT de gele stopstreep bij het stoplicht. Het 
stoplicht werkt op een radar en geeft pas groen als de radar de au-
to goed ‘meet’. (rij niet te ver door of stop ver voor de streep). 

- Dat er rechts op de ventweg fi etsers naast u rijden en voor de gele 
stopstreep bij het stoplicht voorlangs moeten om naar de fi etsers-
oversteek te gaan.

Volg de bouwapp https://debouw.app/projects/realisatie-verkeers-
plan-centrum-uithoorn/updates voor al het nieuws over het verkeers-
plan Uithoorn. 

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

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

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







20 inderegio.nl • 17 november 2021NIEUWS

Mijdrecht - De wedstrijd van 2 
oktober is nu ingehaald, de zware 
blessure die Raoul van Wijk opliep 
noopte scheidsrechter Eren toen om 
de wedstrijd te staken. Bij een 2-2 
stand werd de wedstrijd nu vervolgd, 
in minuut 83 scoorde Argon de 3-2 
en die stand bleef, ondanks ruim zes 
minuten extra en fel aandringen van 
Forum Sport tot het eindsignaal op 
het bord staan. Om het geheugen 
nog even op te frissen: de eerste fase 
van de ontmoeting in oktober was 
een aantrekkelijke en sportieve 
wedstrijd met al in het begin een 
mogelijkheid voor Dylan Bergkamp 
namens Argon en Orlando Agues 
Ribeiro van de gasten. Even later had 
Dylan Bergkamp geen geluk toen hij 
na een actie over links rakelings 
voorlangs schoot. Nadat keeper 
Marijn van Wandelen een schot van 
Jacco Scholten knap gepareerd had 
moest hij in dezelfde minuut toch 
vissen toen na een hoekschop Marc 
du Chatenier (dit was doelpunt 25 
die hij scoorde voor de Voorburgers) 
vrijstaand de bal tegen de touwen 
kon jagen 0-1. Nauwelijks twee 
minuten later was het Orlando Agues 
Ribeiro die voor de 0-2 zorgde na 
onthutsend slecht verdedigen van 
Argon. Daarna herstelde Argon zich 
en zagen we van dichtbij een kans 
voor Max Oliemans maar hij produ-
ceerde een afzwaaier. Nadat keeper 
Justin van Look van Forum Sport 
door Dylan Bergkamp werd getest 
gaf dezelfde speler vlak voor rust een 
pass op Giliano Eijken die deze kans 
met een knap schot verzilverde 1-2.

Teenlengte
Na de thee kwam Argon goed uit de 
startblokken, eerst maakte Max Olie-
mans het keeper Justin van Look 
lastig en in dezelfde minuut stuitte 
Dylan Bergkamp ook op de sluitpost. 
Daarna kwam Mika Keizer een teen-
lengte tekort om de Forum Keeper te 
verrassen en ging een omhaal van 
Yannick van Doorn rakelings over. 
Eigenlijk kon een doelpunt niet 
uitblijven, in minuut 58 was dan toch 
raak,  een assist van Raoul van Wijk 
bracht de uitstekend spelende Dylan 

Bergkamp in schietpositie, hij haalde 
hard uit en via onderkant lat sloeg de 
bal onhoudbaar tegen de touwen 
2-2. Vervolgens ging een schot van 
Marid el Haitam namens Forum Sport 
net naast en kort daarna werd de 
wedstrijd onderbroken vanwege de 
ongelukkige blessure.

Hervatting op 13 november
Argon kwam de eerste vijf minuten 
fel uit de startblokken, in minuut 68 
knalde Younes Ouaali via de voet van 
een verdediger en lat over, de hoek-
schop leverde een inzet van dichtbij 
op maar ook die ging over de doellat. 
Vervolgens ging Forum Sport �ink in 
de aanval en gaf het de defensie van 
Argon handen vol werk, een hoek-
schop kon met de voet weggewerkt 
worden en een minuut later weer 
een hoekschop en enkele inzetten 
die voorlangs het Argondoel vlogen. 
In minuut 80 zag het er erg dreigend 
uit, een hoge bal werd door Marijn 
van Wandelen wederom tot hoek-
schop geslagen en de inzet in de 
vorm van een kopbal in de hoek 
werd door Van Wandelen gepakt. 
Zeven minuten voor tijd scoorde 
Argon, naar later bleek het winnende 
doelpunt: een voorzet van Dylan 
Bergkamp, belandde bij Sven Beek 
die achter zijn standbeen langs 
probeerde de keeper te passeren, uit 
de rebound kwam de bal voor de 
voeten van de inlopende Giliano 
Eijken die eigenlijk uit een onmoge-
lijke hoek voor de 3-2 zorgde. De 
gasten gaven zich nog niet 
gewonnen, twee vrije trappen op rij, 
de eerste werd door Marijn van 
Wandelen met een razend knappe 
redding tot hoekschop verwerkt en 
de andere pakte hij. In de slotfase 
kwam Dylan Bergkamp alleen voor 
keeper Justin Van Look maar hij 
mikte te hoog. Ook kwam Max Olie-
mans nog in het veld voor Sven Beek, 
scheidsrechter Eren ging toen nog 
ruim zes minuten extra tijd 
toevoegen, alles en iedereen van 
Forum Sport ging nog in de aanval 
maar de stand bleef in het voordeel 
van Argon al hadden de Voorburgers 
misschien wel een punt verdiend.

Argon met enig geluk langs 
Forum Sport

Foto’s: Hans van Gelderen

De Kwakel - Biljartclub Apollo speelt 
op de woensdagmiddag op 5 biljarts 
en met 60+ leden een interne 
competitie. Gezelligheid speelt 
hierbij een grote rol, maar er wordt 
ook wel regelmatig fanatiek gebiljart. 
Standen worden elke week bijge-
werkt en de competitie bestaat uit 
twee delen. Het eerste deel van 
augustus tot december, waarna de 
gemiddelden worden aangepast 

voor het tweede deel. Deze gaat van 
januari t/m april. Hierna weer een 
aanpassing waarmee we het laatste 
gedeelte van het biljartjaar afsluiten 
met de Joop de Jong trofee. Joop de 
Jong was een oud-voorzitter vandaar 
deze waardering in deze vorm. Deze 
ronde loopt dan van half april t/m 
juli. Waarna een vakantieperiode van 
3 weken volgt. Apollo is in 1983 
opgericht en heeft zelfs nog een lid 

Biljartclub Apollo in het fort van 
De Kwakel

Uithoorn - In januari 2022 start de 
aanleg van de Uithoornlijn o�cieel. 
Momenteel vinden er voorberei-
dende werkzaamheden plaats op de 
spoordijk en nabij de huidige 
bushalte Uithoorn Centrum. Bij deze 
bushalte wordt een tijdelijke op- en 

afrit voor bussen aangelegd vanaf de 
busbaan naar de Petrus Steen-
kampweg/Amsterdamseweg. Op en 
rond de spoordijk wordt onder 
andere voorbelasting aangebracht. 
Voorbelasten is het aanbrengen van 
extra grond om de ondergrond in te 

Omleidingen vanwege 
Uithoornlijn

Omleiding Randweg (najaar)

Omleiding Amsterdamseweg (najaar)

Omleiding Bieslook (winter)

laten klinken. Door de druk wordt de 
hoeveelheid lucht in de grond 
verminderd en de ondergrond 
steviger. Ook worden voorberei-
dingen getro�en om de kruising van 
de spoordijk met de Randweg in te 
richten voor de tram. Vanaf 8 
december 2021 rijdt er veel bouw-
verkeer over de spoordijk. Om te 
voorkomen dat bouwverkeer en �et-
sers/voetgangers elkaar kruisen, 
wordt de spoordijk vanaf dat 
moment afgesloten voor wandelaars. 
Ook de oversteek bij Bieslook gaat 
dicht. Vanwege de werkzaamheden 
aan de fundering van de bruggen, 
worden de bruggen tijdens de 
aanleg van de tramlijn elders 
opgeslagen.

Omleiding Randweg
Voor de aanleg van de Uithoornlijn 
geldt een tijdelijke omleiding. De 
Randweg is ter hoogte van de spoor-
dijk van maandag 22 november tot 
en met vrijdag 3 december afge-
sloten voor alle verkeer. Fietsers en 
voetgangers gebruiken de oversteek 
bij Bieslook. Gemotoriseerd verkeer 
rijdt via de Zijdelweg, Koningin Maxi-
malaan en de Noorddammerweg (of 
omgekeerd).

Omleiding oversteek Bieslook
In verband met werkzaamheden 
voor de aanleg van de Uithoornlijn 
wordt de �ets- en voetgangersover-
steek bij Bieslook afgesloten. Vanaf 
woensdag 8 december 2021 geldt 
een omleiding. Fietsers en voetgan-
gers maken gebruik van de oversteek 
bij Aan de Zoom/Faunalaan. De 
omleiding geldt tot april 2023. 

Omleiding Amsterdamseweg/
Thamerlaan
Voor de aanleg van de Uithoorlijn 
vinden tot en met vrijdag 24 
december 2021 diverse voorberei-
dende werkzaamheden plaats nabij 
de huidige bushalte Uithoorn 
Centrum. De Amsterdamseweg rich-
ting de N201 is na de Petrus Steen-
kampweg afgesloten van donderdag 
16 tot en met donderdag 23 
december 2021. Er geldt een omlei-
ding. Lokaal gemotoriseerd verkeer 
rijdt vanaf de Petrus Steenkampweg 
of de Thamerweg richting de N201 
via de Molenlaan. Fietsers en voet-
gangers gebruiken de Burgemeester 
van Meetelenstraat en de Wilhelmi-
nakade. Doorgaand verkeer rijdt via 
de Thamerlaan, de Koningin Maxima-
laan, de Zijdelweg en de 
Wiegerbruinlaan. 

Informatieavond 9 december
Op donderdag 9 december is er een 
informatieavond over het project. 
Aanmelden kan alvast via info@
uithoornlijn.nl. Meer over de werk-
zaamheden vindt u op uithoornlijn.
nl, de BouwApp, Facebook en Twitter 
(zoeken op “Uithoornlijn”).

van het eerste uur in onze gelederen. 
Arie van Nieuwkerk is bijna 93, maar 
nog erg kwiek voor zijn leeftijd en 
biljarten kan hij ook nog als een van 
onze beste spelers. Bij het 35-jarig 
jubileum is hij erelid van onze club 
geworden. Wat aangeeft dat je nooit 
te oud bent om je in te passen in 
onze club. Moet je natuurlijk nog een 
beetje �t zijn en kunnen biljarten.

Daar om vragen wij nog wat leden 
die zich op kunnen geven bij onze 
wedstrijdleider met het tel.  
06-20656631. 
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Regio – Het was het hele weekend 
een beetje feest in de regio. Op 
zaterdag kwam de Sint en zijn Pieten 
– zij het in aangepaste vorm – aan in 
Mijdrecht. De Sint in een treintje die 
rondjes reed door het dorp en waarin 
de allerkleinste een stukje mee 
mochten rijden. Het feest bedoeld 
voor kinderen van 0 tot zo 8 jaar 
verliep gezellig. Gelukkig hielden de 
meeste ouders en grootouders zich 
het regels om niet teveel in grote 
groepen bijeen te gaan staan 
dringen. Het was heel anders dan 
andere jaren, maar de kleintjes waren 

blij en daar gaat het toch om. Ook in 
Uithoorn, Vinkeveen en De Kwakel 
verliep alles anders dan andere jaren. 
En mocht het dan nu en dan veel 
langer duren dan aangegeven stond, 
het is niet anders. De ouders zeuren, 
maar de kinderen zijn alles weer 
vergeten als hun grote vriend er dan 
toch eindelijk aankomt. Kortom, het 
was anders, maar gezellig en 
sfeervol. Hopelijk kan het volgend 
jaar weer als vanouds. 

Zondag
Op zondag was het een feestje in 

Wilnis. Daar had  Stichting Wilnis 
Doet een pepernotenwandeltocht 
georganiseerd. Een wandeltocht die 
uiteindelijk een pepernotenspeur-
tocht werd, aangezien de Pieten hun 
pepernoten waren verloren. Maar 
gelukkig waren er in Wilnis zo’n 250 
kinderen met hun ouders en/of 
grootouders op zoek gegaan. Alles 
keurig per gezin, dus in groepjes, op 
afstand.  De pieten keken in het 
begin nogal somber, maar �eurde 
helemaal op bij het zien van zoveel 
kinderen. Samen maakten ze er ook 
in Wilnis een gezellige middag van.

Aangepaste maar geslaagde 
Sintbezoeken in de regio









Uithoorn - Afgelopen zaterdag 13 
november was het dan eindelijk 
zover. Alle leden van Legmeervogels 
die hun foto hebben laten maken, 
hebben een gepersonaliseerd verza-
melalbum ontvangen. De eersten uit 
handen van jeugdsponsor Jumbo 
Plemp. Het sparen kan beginnen!
Iedereen kent het wel, plaatjes 
sparen van jouw favoriete voetballers 
uit de eredivisie, Pokémon of dieren-
plaatjes. Maar hoe vaak gebeurt het 
dat je zelf één van de sporthelden 
bent die iedereen kan gaan sparen? 
Vlak na de zomervakantie hebben 
Jumbo Plemp en Legmeervogels de 
handen ineengeslagen om een plaat-
jesboek te gaan realiseren en het 
resultaat mag er zijn. In september 
zijn alle leden geïnformeerd en zijn 
we van start gegaan met het maken 
met foto’s van alle sporters. Een 
intensieve maar zeker ook leuke 
periode. De projectgroep kon, met 
hulp van alle trainers en leiders, 
ervoor zorgen dat iedereen netjes op 
de foto werd gezet. Ze hebben van 
alles gezien; kinderen in de laagste 
leeftijdsgroepen die maar al te graag 
gekke bekken trekken, tot dames 
waarvan de foto wel 10x opnieuw 
genomen moet worden, omdat ze er 

net niet goed genoeg op staan. En 
naast de leuke fotosessies, hebben ze 
er natuurlijk ook voor gezorgd dat 
iedereen netjes toestemming heeft 
gegeven voor het publiceren van de 
foto’s. Ook dit was een enorme klus. 

Opmaak
Oktober was de maand waarin het 
draaide om de opmaak, de teksten 
en de controle. De plaatjesboekorga-
nisatie combineerde onze fotoadmi-
nistratie tot een opmaak van de 
plaatjes. Onze communicatievrijwil-
ligers gingen aan de slag met de 
teksten en daarnaast werden de 
sfeerfoto’s voor het boek uitgezocht. 
En naast de sponsor van het boek, 
werd er ook ruimte geboden aan 
andere sponsoren. Dit in de vorm 
van advertenties of het bedrijfslogo 
voor de team- en laagsponsors. En 
zo kreeg het boek steeds meer vorm 
met spelers, mooie teksten, sfeerfo-
to’s en sponsors. Na de diverse 
controles was het dan zover, het 
drukken kon beginnen. Toen ik afge-
lopen vrijdag bij Jumbo Plemp 
kwam, waar de posters van de actie 
al waren opgehangen, werd de 
pallet verzamelalbums net uitge-
laden. En tijdens mijn gesprek met 

heren van Jumbo Plemp, kwamen 
ook de plaatjes binnen. Uiteraard 
hebben we direct een doos opge-
maakt en trots het resultaat bekeken. 
Wij waren er klaar voor en het 
uitdelen van de boeken kon gaan 
beginnen.

O�ciële aftrap
En op zaterdag 13 november was het 
moment daar, de o�ciële aftrap van 
de Jumbo Plemp Legmeervogels 
plaatjesactie. Na een vroege start, 
waar we alle albums op leeftijd 
hadden gesorteerd, waren we klaar 
voor het uitdelen van de boeken. 
Martijn Nijman en Rien de Haas 
(beiden van Jumbo) zijn speciaal 
voor deze gelegenheid naar de 
vereniging gekomen, om de eerste 
exemplaren uit te reiken. Samen 
hebben we nog een mooi spandoek 
opgehangen aan de pas gebouwde 
overkapping en daarna konden we 
van start. Het jongst thuisspelende 
team was uitgenodigd om direct na 
hun wedstrijd naar de overkapping 
te komen. Dit team had de eer om de 
eerste boeken in ontvangst te 
mogen nemen. De trotse koppies is 
waar we het voor hebben gedaan! En 
wat waren de spelers blij met hun 
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Jumbo Plemp en Legmeervogels 
trappen samen plaatjesactie af

boeken. Vanaf dat moment kon 
iedereen zijn boek komen halen. En 
of ze nou thuis speelde, uit speelde 
of de intocht van sinterklaas hadden 
bijgewoond, iedereen kwam maar al 
te graag even naar de vereniging om 

de gepersonaliseerde boeken op te 
halen. En nu kan het verzamelen 
beginnen! De boeken liggen nu alle-
maal thuis, naast de schoen, bij de 
haard om zo de komende weken 
gevuld te worden met plaatjes.

Foto’s: Frans van Zundert
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Vinkeveen - Na een succesvolle start 
in de vierde klasse en een aantal 
grote overwinningen moest Hertha 
aan de bak in de derde klasse. Vol 
goede moed en met veel bravoure 
werd Breukelen ontvangen en in een 
hele leuke wedstrijd werd er met zes 
drie gewonnen. Dat was een goed 
begin en in de volgende pot moest 
er uit gespeeld worden tegen 
kockengen. Vanaf het eerste �uitsig-
naal werd Kockengen onder druk 
gezet. Uit de vele kansen werd echter 
niet gescoord. Langzaam zakte 
Hertha terug en werd de tegen-
stander sterker. Vlak voor de rust, viel 
uit het niets de eerste goal. Na een 
goede aanval tikte kockengen de bal 
binnen. Na de rust werden de 
mannen aan alle kante voorbij 
gelopen in het eerste kwartier maar 

ze knokten zich terug uit die situatie 
en er kwamen weer doel kansen. 
Toch lukte dat niet en de tegen-
stander counterde erop los. Uiteinde-
lijk ging Hertha met een vier nul 
nederlaag naar huis. Dat was even 
wennen maar niet getreurd. Voor de 
volgende pot moesten ze naar 
Velserbroek. Bij VSV werd het een 
hele leuke wedstrijd. Het ging over 
en weer en beide partijen kregen 
veel kansen. Het wilde maar niet 
lukken om de bal in het netje te 
krijgen. Na de rust met veel energie 
van start maar na een minuut of tien 
kreeg VSV een corner die werd inge-
kopt. Een nul. Hertha ging vol aan de 
bak op zoek naar de gelijkmaker.In 
de laatste twintig minuten gebeurde 
er van alles. Daan knalde op de lat 
Jaco vanaf twee meter schoot naast, 

Hertha jongens onder de 19

De Hoef - Bent u in voor een nieuwe 
hobby of wilt u het biljarten weer 
eens oppakken? Bent u op dinsdag-
middag beschikbaar tussen 13 en 17 
uur? Loop dan eens binnen bij Dorps-
huis De Springbok in De Hoef, u kunt 
dan vrijblijvend een partijtje spelen. 
We hebben een interne competitie 
waarin het meedoen belangrijker is 
dan de winst. Voordat we beginnen 
wordt er eerst gezellig bijgekletst 
onder het genot van een kop ko�e of 
thee. Op drie aanwezige biljarts 

spelen alle aanwezigen vervolgens elk 
2 wedstrijden. Is biljarten een typi-
sche mannenhobby? Nee hoor, inmid-
dels biljarten zeker ook vrouwen. Dus, 
man, vrouw, leeftijd en ervaring is in 
het biljartspel niet belangrijk. Gezel-
ligheid staat voorop. En er zijn altijd 
leden die met veel plezier u hints en 
tips willen geven om uw spel te 
verbeteren. Bent u nieuwsgierig 
geworden, neem dan contact op met 
Betty van der Mars (06-19955972 of 
mail naar bcdekom@gmail.com)

De biljartclub “De Hoef” 
verwelkomt nieuwe leden

Mijdrecht - Maandag 8 november 
werd er door omstandigheden in een 
lijn gespeeld. Maar de wil om goed te 
scoren was niet minder. De uitslag is: 
1. Dies Bouterse & Ans bruggeman 
61,61%, 2. Marja Hartmann & Elly 
Degenaars 59,52% en 3. Rene de 
Jong & Tineke Schreurs 58,33% net 
voor Chris van der Wilt & Carla Steen-
huis Geertsema met 57,74%.
Donderdagmiddag 11 november 
werd er in de A-lijn stevig gespeeld 

met “onmogelijke” spellen. De beste 
oplossingen werden gevonden door 
1. Otto Hoogendijk & Ton Verlaan 
61,91%, 2. Jan & Joke Groeneveld 
59,44% en 3. Henny van der Reep & 
Corry Twaalfhoven 55,49%.
In de B-lijn was er een fantastische 
score door 1. Ineke Hollaardt & Ineke 
Siegers 64,58%, gevolgd door 2. Ria 
Matthiessen & Mart van de Voort 
56,77% en 3. Lenny van Diemen & 
Hermine Elmoudni 53,65%.

Bridgevereniging Mijdrecht

Uithoorn - De afgelopen weken 
hebben ruim 2300 leden van Rabo-
bank Regio Schiphol via Rabo Club-
Support gestemd op hun favoriete 
clubs en verenigingen. In totaal 
waren er 128 doelen en projecten 
waaruit men kon kiezen. Al deze 
clubs en verenigingen ontvingen 
afgelopen zaterdag een cheque met 
een prachtig bedrag. Na het tellen 
van alle stemmen bleek Stichting 
Adamas Inloophuis uit Nieuw 
Vennep als grote winnaar uit de bus 
te komen. Zij ontvingen €4.358,44 
vanuit Rabo ClubSupport voor het 
inrichten van de tuin. Maar er waren 
veel meer winnaars. Zo ontving stich-
ting Bacchus een bijdrage voor de 
aanschaf van een projectiescherm en 
kan IJsclub De Blauwe Beugel het 

zomersportaanbod gaan uitbreiden 
middels trainingsmaterialen. Het 
totale overzicht is te bekijken op 
www.rabobank.nl/leden/clubsup-
port/club-overzicht

Actief verenigingslid zorgt voor 
betrokken buurt 
“Het is fantastisch om te zien hoeveel 
leden gestemd hebben,” vertelt Mart 
Pfei�er, Directeur Coöperatieve 
Rabobank Regio Schiphol. “Daaruit 
spreekt een enorme betrokkenheid. 
En terecht. Het verenigingsleven 
vervult een belangrijke sociale en 
maatschappelijke rol in onze regio. 
Het is een plek waar iedereen 
welkom is, je van elkaar kan leren, je 
kan ontwikkelen en jezelf kan zijn. 
We vinden het belangrijk dat 

Inwoners Uithoorn steunen 
lokaal verenigingsleven massaal

Uithoorn - Na de afgekondigde maat-
regelen van duo Rutte & de Jong kon 
uw verslaggever gelukkig deze 
wedstrijd nog live bekijken. Op de 
dag dat Sinterklaas Uithoorn kwam 
bezoeken, toog hij daarom naar 
sportpark Randhoorn om het duel 
tegen ZSGO/WMS te verslaan. Coach 
Henny koos voor een behouden 
tactiek, 11 man achter de bal en 
gokken op een counter. Ook wel 
bekend als de KV Mechelen-variant, in 
de jaren 80 groot gemaakt door Aad 
de Mos met als fraai resultaat het 
winnen van de Europa Cup2.
Het spel speelde zich dan ook groten-
deels af op de helft van LMV. Bij een 
spaarzame uitbraak in minuut 15 
kreeg Luc P. een kans om te scoren, 
maar schoot helaas recht op de 
keeper. 10 Minuten later kwam Jules 
vrij bij de tweede paal, waar hij helaas 
de bal over het doel joeg.  De Amster-
damse tegenstander had veel 
balbezit, maar kreeg niet veel doel-
kansen of stuitte op onze keeper.

Rakelings
Dit alles vond plaats onder een prima 
temperatuurtje voor de tijd van het 
jaar van 14 graden (wat zal Sinterklaas 
het warm gehad hebben). Enkele 
spelers vreesden blijkbaar een koude 
wind en hadden een thermoshirt 
aangetrokken. De scheidsrechter 
stond toe dat zij na een halfuur spelen 
deze geheel overbodige tenuekeuze 
ongedaan maakten. Al met al 
kabbelde de wedstrijd voort zonder 
ook maar enig doelgevaar op te 
leveren. ZSGO/WMS produceerde 
slechts 1 afstandsschot dat rakelings 
naast ging, waarna de scheidsrechter 
voor de thee blies.
De tweede helft bracht gelukkig meer 
opwinding. Na 5 minuten was het al 
raak voor ZSGO/WMS.  LMV kon zich 
niet langer verschuilen en nam het 
initiatief over. Dit leidde nog niet 
meteen tot grote kansen, maar in 
ieder geval kwamen ze regelmatig bij 
het vijandelijk strafschopgebied. In 

minuut 75 werd LMV beloond, Mick 
wist uit een corner bij de 2e paal de 
bal in te koppen. LMV ging op zoek 
naar de overwinning en drong ZSGO/
WMS naar achteren. 

Scheidsrechter
Toen was het tijd voor de scheids-
rechter om het podium te pakken. Bij 
een aanval van LMV werd de bal 
tegen een arm van een verdediger 
geschoten. Waar de LMV-spelers, net 
zoals in de Champions League collec-
tief appelleerden voor een penalty, 
werd dit terecht door de scheids-
rechter weggewoven. Echter een 
andere verdediger pakte in de 
commotie de bal in eigen 16 meter-
gebied op, waarna LMV nu wel 
terecht een penalty claimde. Hoewel 
een onbedoelde actie van de verde-
diger, was dit de enig juiste beslissing. 
De scheidsrechter vond dit wellicht 
een te zware straf en legde de bal 1 
meter buiten het strafschopgebied 
voor een vrije trap. Deze ging kans-
loos in de muur, waarna er nog 5 
minuten doorgespeeld moest 
worden. In die minuten gaf de 
scheidsrechter nog 3 gele kaarten aan 
spelers van ZSGO/WMS voor onbenul-
lige overtredingen. Een compensatie 
voor het niet geven van de penalty, 
maar daar krijg je geen 3 punten voor. 
Jammer dat de juist faire wedstrijd op 
deze manier eindigde.  Al met al een 
terechte uitslag, maar een goedkope 
penalty had toch een leuk cadeautje 
van Sinterklaas geweest.   

Geen Sinterklaascadeau voor 
Legmeervogels onder 23

Ryan in vrije positie voor de keeper 
maar de bal rolde over zijn schoen 
maar even later maakte hij toch de 
gelijkmaker. Het was wat je noemt 
een echte frommel goal. Kort voor 
het einde was het nog even 
schrikken voor Hertha want een bal 
op de lat stuiterde gelukkig terug het 
veld in. Er kwamen nog wat kleine 
kansje maar toen de scheids voor het 
einde �oot had iedereen vrede met 
een gelijk spel. Onlangs is de vrien-
denploeg van Hertha door Artet 
Vastgoedonderhoud en Schildersbe-
drijf In het nieuw gestoken. 
De mannen zijn heel blij met deze 
sponsor en komen na de wedstrijd 
fris gewassen met de nieuwe shirts 
aan gezellig een biertje drinken in de 
kantine. Vol goede moed op naar de 
volgende wedstrijd.

iedereen die dat wil kan deelnemen. 
Dankzij Rabo ClubSupport versterken 
we het verenigingsleven zodat ze die 
rol kunnen blijven vervullen.”

Rabo ClubSupport
Via Rabo ClubSupport konden clubs 
en verenigingen zich aanmelden 
voor ondersteuning op het gebied 
van kennis, netwerk en �nanciën. Dit 
jaar hebben meer dan 30.000 clubs 
zich landelijk opgegeven, dat zijn er 
meer dan in 2020. In Regio Schiphol 
hebben 128 verenigingen zich 
aangemeld. Tot en met 25 oktober 
konden leden van de Rabobank via 
de Rabo Bankieren App stemmen op 
hun favoriete club of vereniging. Er 
zijn in totaal 2.378 stemmen 
uitgebracht.








