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Mijdrecht - Twee jaar lang was het 
door de Coronacrisis helaas niet 
mogelijk om een Straattheaterfestival 
te organiseren. Wij zijn daarom als 
commissie héél erg blij om u te 
melden dat we dit jaar wél een straat-
theaterfestival gaan organiseren. Dit 
gaat plaatsvinden op zaterdag 18 juni. 
De commissie van het festival is 
alweer bij elkaar gekomen om de 
eerste voorbereidingen te tre�en.
Voor het organiseren van een mooi 
festival is veel geld nodig. Wij doen 
daarom hierbij een oproep aan 
bedrijven, winkeliers én particulieren 
die het festival een warm hart 
toedragen en een �nanciële bijdrage 

zouden willen leveren. Elke euro is 
(juist) dit jaar erg welkom! Natuurlijk 
is een straattheaterfestival niets 
zonder artiesten. Daarom doen hierbij 
een oproep aan (lokale) artiesten die 
tijdens deze gezellige dag een 
optreden zouden willen verzorgen. 
Wij doen natuurlijk ook een oproep 
aan alle mensen die door hun bezoek 
aan het festival deze dag altijd zo 
bijzonder maken. Zet daarom 18 juni 
in uw agenda. Na twee jaar komt er 
weer een straattheaterfestival in Mijd-
recht! Sponsoren kunnen contact 
opnemen via sponsor@straatthea-
terdrv.nl en artiesten kunnen zich 
melden bij info@straattheaterdrv.nl

Er komt weer een 
straattheaterfestival

Op oudjaarsavond werd het 
bestaande speeltoestel in het Speel-
woud, in de vorm van een brand-
weerauto, door vuurwerk zwaar 
beschadigd. Reparatie is niet meer 
mogelijk. De schade bedraagt ruim 
30 duizend euro. In 2015 werd het 
toestel ook al zwaar beschadigd door 
vuurwerk. De schade bedroeg toen 
zo’n 15 duizend euro.

Inwoners Wilnis kiezen nieuw toestel
Wethouder Cees van Uden: ”Het is 
natuurlijk ongelofelijk zuur dat dit is 
gebeurd. De brandweerauto was een 
populair speeltoestel waar veel 

kinderen met plezier op speelden. 
We willen dan ook snel een nieuw 
toestel plaatsen. Dat kan opnieuw 
een brandweerauto zijn, weliswaar 
iets aangepast zodat het minder 
gevoelig is voor vandalisme. Maar 
ook een geheel ander speeltoestel. 
De inwoners van Wilnis mogen 
kiezen.’’

Keuze uit 4 toestellen
De gemeente heeft Wilnis Klopt 
gevraagd de mening van Wilnissers 
te peilen over welk toestel er moet 
komen. Voorzitter Bos Nisters van 
Wilnis Klopt: “,Via onze pagina op 

facebook kunnen inwoners hun stem 
uitbrengen. Er is keuze uit 4 
toestellen: de brandweerauto, een 
vliegtuig of 2 verschillende typen 
speeltoestellen met glijbanen, 
telraam, trap en brug. Ook bena-
deren we de kinderen in de groepen 
1 tot en met 4 van de basisscholen in 
Wilnis en vragen we hun een voor-
keur voor een van de toestellen uit te 
spreken. Een stem uitbrengen kan 
tot en met 27 februari. Ik hoop dat 
zoveel mogelijk inwoners van Wilnis 
dit doen.’’ 
Direct nadat kinderen hun voorkeur 
hebben kunnen uitspreken wordt de 
uitslag bekend gemaakt. Aansluitend 
wordt het nieuwe toestel besteld en 
geplaatst. De verwachting is dat 
kinderen in het voorjaar van het 
nieuwe toestel in het Speelwoud 
gebruik kunnen maken. 

Wilnis - Het Speelwoud in Wilnis krijgt een nieuw speeltoestel. Wat voor 
soort toestel er komt ligt aan de inwoners van Wilnis. Zij kunnen via de 
Facebook-pagina van Wilnis Klopt hun voorkeur uitspreken voor 4 
verschillende modellen. Het speeltoestel dat op de meeste steun kan 
rekenen wordt in het voorjaar geplaatst. 

Welk speeltoestel komt er in 
het Speelwoud in Wilnis?

De brandweerauto in het Speelwoud voordat het tijdens Oudjaar werd vernield

Het CDA steekt 
de handen uit 
de mouwen
De Ronde Venen - Afgelopen 
zaterdag heeft het CDA De Ronde 
Venen zijn plan omgegooid qua 
campagne en zijn zij op diverse 
plaatsen in De Ronde Venen, onder-
nemers en inwoners gaan helpen 
met het opruimen van de rommel 
van de storm Eunice. Lijsttrekker Rein 
Kroon: “Op zulke momenten ga je 
niet met je �yer ergens staan, maar 
ga inwoners en ondernemers helpen. 
Dat is onze Lokale Kracht, aldus 
Kroon. Elders in deze krant vindt u 
een fotoverslag van de storm.

Van links naar rechts: Lijsttrekker Rein Kroon, Ria de Korte, Sjoerd Postma, Jan Rouwenhorst en Maaike Brugmans. 

Geen krant? 
0251-674433
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UITZENDSCHEMA

TELEVISIE 
Lokale tv-programma’s deze week 
Nieuwsronde
Hele week vanaf 00.00 uur, herhaling elk uur
Wekelijks lokaal nieuws- en actualiteitenprogramma met daarin deze 
week de volgende lokale onderwerpen: Steunpunt Vrijwilligerswerk - 
3-in-1 games - Senioren Lezing burgemeester - Presentatie Kieskompas 
en Verkiezingsthema: energietransitie

Overige TV-programma’s : 
Vrijdag 25 februari, 20.00: 
Herrieschoppers TV 
Zondag 27 februari, 17.00 : 
Kookprogramma Verrukkelijke Venen
Maandag t/m zaterdag, 10.30 / 11.30 / 14.30 en 15.30: 
BlijFFit bewegingsprogramma voor senioren 
Lekker thuis bewegen o.l.v. Sportcoaches Joke en Jos 
In het weekend 
Het lokale weerbericht met Mees Weststrate

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

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

Lokale Radioprogramma’s deze week:
Maandag 20.00-22.00 2generaties1geluid
Dinsdag 19.00-21.00  Echoes
Woensdag 20.00-22.00 Herrieschoppers
 22.00-23.00 Boundless
Donderdag  19.00-21.00 Eindeloos
Zaterdag 10.00-12.00 Amigos da Musica
Zondag 10.00-12.00 Zorg aan zet

12.00-14.00 Amigos da Musica (herhaling)
15.00-17.00 Echoes (herhaling) 
17.00-18.00  Paperback Radio

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

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

Wilnis - Voor mensen met een hobby 
is de Paraplu bij uitstek de plaats 
waar je die kunt uitoefenen. Verdeeld 
over de week is het gebouw in Wilnis 
zowel overdag als ‘s avonds open 
voor allerlei activiteiten en cursussen. 
Je kunt er o.a. terecht voor Yoga, 
bridgen, biljarten, mondharmonica 
spelen, computer- en fotogra� ecur-
sussen stijldansen en diverse teken- 
en schilderlessen. Een bezoekje aan 
de Paraplu is de moeite waard. De 
gastheer of gastvrouw zal je graag 
ontvangen, je van informatie voor-
zien en eventueel rondleiden als dat 
mogelijk is i.v.m. de lessen. Aan de 
muren van de leslokalen hangen een 
aantal werken van cursisten. Elk schil-
derij heeft zijn eigen verhaal. Het is 
interessant om één van de geëxpo-
seerde werken wat nader te bekijken. 
De maker van het schilderij zat die 
ochtend in een dip en het ontbrak 
haar aan inspiratie. De woorden van 
het gedicht, waarmee de les opende, 
raakten haar echter diep en leken 
speciaal voor haar geschreven te zijn. 
Het stelde haar in staat om alle 
zorgen even los te laten en zich 
volledig in het schilderen te 
verdiepen, met als resultaat een 
prachtig en sfeervol werk. (zie foto)

Dit verhaal illustreert hoe belangrijk 
het kan zijn om je dagelijkse beslom-
meringen even op zij te kunnen 
zetten en je tijd te wijden aan een 
leuke hobby of activiteit. Die gele-
genheid biedt de Paraplu volop.
Bezoek voor meer informatie de 
website: www.stichtingparaplu.nl.

Schilderen bij Stichting Paraplu

De Ronde Venen - Hoe ziet het werk 
van een Tweede Kamerlid eruit? Kiki 
Hagen, voormalig D66-wethouder in 
De Ronde Venen, komt op 3 maart 
naar Het Sporthuis Abcoude. Kiki 
Hagen houdt zich in de Tweede 
Kamer bezig met de portefeuilles 
middelbaar beroepsonderwijs (mbo), 
groen onderwijs, leven lang ontwik-
kelen, milieu en circulaire economie. 
Is er iets dat je haar als inwoner van 
De Ronde Venen zou willen 

meegeven, kom dan naar deze 
bijeenkomst. Uiteraard is er ook 
ruimte om vragen te stellen en 
kennis te maken met de kandidaten 
van D66 voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Aanmelden is niet nodig. 
Waar: Het Sporthuis Abcoude (Gein-
plein 3). Wanneer: donderdag 3 
maart, start 19.30 uur. Kijk voor meer 
informatie op www.d66.nl/
de-ronde-venen. 

In gesprek met D66-Tweede 
Kamerlid Kiki Hagen

De Ronde Venen - Ga je mee naar 
buiten? In het voorjaar is buiten 
spelen zó � jn en belangrijk. Kinderen 
tussen de vier en twaalf jaar kunnen 
dit voorjaar op drie plekken in de 
gemeente De Ronde Venen in club-
verband struinen, (moes)tuinieren, 
natuuravonturen beleven zoals 
hutten bouwen, wildplukken, slootje 
springen, vuurtje stoken, in bomen 
klimmen, kikkerdril zoeken enz. De 
clubs worden mogelijk gemaakt met 
subsidie van Groen doet Goed, een 
samenwerkingsverband van zes 
Utrechtse gemeenten, terrein behe-
rende organisaties, IVN Natuuredu-
catie en Provincie Utrecht.

Waar en wanneer kun je meedoen? 
Natuur-avonturenclub Abcoude 
Ga de natuur ontdekken, hutten 
bouwen, wildplukken en nog veel 
meer op het terrein Klarenbeek van 
natuurvereniging De Ruige Hof. De 
club is voor kinderen vanaf 5 jaar. De 

club komt op twaalf zaterdagoch-
tenden bij elkaar. De activiteiten 
worden om en om begeleid door 
Emilie Zandvliet en Ineke Bams. 
Beiden zijn natuuractiviteitenbege-
leider en aangesloten bij het netwerk 
‘Natuur is een Feest’. Zie voor meer 
informatie, data en aanmelden de 
website van De Woudreus.

Avonturenclub in Vinkeveen
Het jongerenwerk van Tympaan- De 
Baat organiseert in mei en juni vier 
avontuurlijke woensdagmiddagen 
voor 10 tot 12-jarigen. Op het 
programma staan spannende bush-
craft activiteiten zoals hutten 
bouwen, katapulten en kampvuur 
maken. De locatie en data worden 
nog bekend gemaakt. Heb je inte-
resse, zie voor meer informatie de 
website van De Woudreus. 

‘Overleven in de natuur’ club in Wilnis 
Kinderen van 7 tot 12 jaar die graag 

Beleef het voorjaar met de 
natuur-avonturenclubs

buiten zijn en willen leren overleven 
in de natuur zijn van harte welkom. 
Ze gaan diersporen herkennen, 
sluipen door de bosjes, springen over 
de sloot, een camou� age hut 
bouwen, pijl en boog maken, zelf 
vuur maken en eten uit de natuur. 
Daarnaast onderhouden ze hun 
eigen moestuintje. De club is op 
woensdagmiddag, elke 2 weken tot 
aan de zomervakantie. Startdatum: 
23 maart. Kinderen van 4 tot 6 jaar 
spelen in de tuin van de Woudreus 
en in het park en ontdekken de 
dieren die er wonen, bouwen een 
schuilhut en sluipen als jagers door 
het speelbos. Ze leren over de 
bloemen en planten en ze verzorgen 
een moestuintje. Ze maken een pijl 
en boog, een kampvuur. De afsluiting 
is een feestmaal uit het wild en uit de 
eigen moestuin. De club is op woens-
dagmiddag, elke 2 weken tot aan de 
zomervakantie. Startdatum: 16 
maart. Locatie voor beide clubs in 
Wilnis is De Woudreus en het erbij 
liggende Speelwoud. Klaartje 
Timmerman- van Paardebloem 
Natuuractiviteiten is de begeleidster.

Inschrijven voor de activiteiten 
Meer informatie en inschrijven voor 
alle clubs kan via de website www.
dewoudreus.nl Kijk bij de pagina 
‘activiteiten’.

Wilnis - De voorjaarsvakantie komt 
eraan. Dat is reden voor een feestje 
in de tuin van De Woudreus. Er zijn 
bij hen kabouters in de tuin komen 
wonen. Zij vinden het heel gezellig. 
Kom je ook op bezoek in het kabou-
terdorp en speuren waar hun huisjes 
zijn en kijken wat ze zoal doen? De 
kabouters hebben leuke klusjes voor 
je bedacht: ga wat lekkers maken 
voor de vogels en moddergebakjes 
bakken in onze nieuwe modder-
keuken. Maak een huisje voor krie-
belbeestjes met spulletjes uit de 
Ontdek & Doekist. Je kunt je ook 
lekker verstoppen in de nieuwe 
wilgenhut. Op maandag 28 februari 
en dinsdag 1 maart tussen 10.00 en 
16.00 uur ben je van harte welkom! 
Dus kom gezellig langs in de voor-
jaarsvakantie. Je vind de Woudreus 
aan de Pieter Joostenlaan 28A in 
Wilnis

Kabouterfeest bij De Woudreus 
in de Voorjaarsvakantie
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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.

Reiger zoekt koe
Is er een Hollandser plaatje 
denkbaar dan een eindeloos 
uitgestrekt grazig groen weide-
landschap met loom voor zich 
uitstarend herkauwend vee, 
doorsneden met wijde sloten 
en in de verte een oude wind-
molen? En, als je goed kijkt, 
natuurlijk aan de slootkant een 
blauwe reiger die - als een 
doodgraver zo stil - staat te 
wachten op een ongelukkige vis die deze jager aanziet voor een paaltje 
of iets anders onschuldigs. Maar tegenwoordig moet je wel heel goed 
kijken of dat silhouet aan de waterkant - of midden in het weiland want 
voor een muisje of een kikker haalt mevrouw haar snavel ook niet op – 
echt wel een blauwe reiger is. Waar vroeger een grote zilverreiger met 
zijn rijzige, slanke spierwitte gestalte en gele snavel een zeldzaamheid 
was, zie je die tegenwoordig steeds meer. Vooral in de winter lijken er 
soms wel meer grote zilverreigers te foerageren in onze polders dan zijn 
‘blauwe’ soortgenoot. Dan moet het natuurlijk niet te koud worden, want 
dan nemen ze alsnog de wieken naar aangenamere oorden waar ze door-
gaans ook broeden. En als je geluk hebt, maar dan alleen in de zomer, 
kun je in onze contreien zelfs de purperreiger bewonderen. Het is een 
veel schuwer dier dat je doorgaans alleen in de verte ziet, al heb ik een 
keer het geluk gehad dat ik hem - stilletjes voortglijdend in mijn kano – 
tot dichtbij naderde voordat hij verontwaardigd opvloog. Hij is iets 
kleiner dan de blauwe reiger maar waar die in wat blikkerige tinten 
getooid is, heeft de purperreiger een pastelachtige gloed over zich en 
een nek die richting zalmroze kleurt, onderbroken door een langgerekte 
grijze streep. En sinds kort hebben we zelfs een zeldzaam bezoek van een 
groepje koereigers dat in onze weilanden is neergestreken. Net zo wit als 
de grote zilverreiger is hij met zo’n halve meter hoog een stuk kleiner. 
Oorspronkelijk afkomstig uit Afrika, breidt hij zijn leefomgeving langzaam 
maar zeker uit naar het noorden en wordt hij vaker in Nederland gesigna-
leerd. Maar het is het nog steeds een zeldzaamheid en in ons kikkerlandje 
broeden gebeurt helemaal nog maar zelden. Zijn Latijnse naam 
(bubulcus) betekent letterlijk ‘ossendrijver’ en zijn Engelse naam vertaalt 
naar ‘veereiger’. Hij vertoeft graag tussen vee dat al grazend muizen en 
kikkers in beweging brengt en het jagen vergemakkelijkt. In een hele luie 
bui kan hij ook potsierlijk op het achterwerk van een koe gaan zitten, 
voor een beter uitzicht. Nu, in de winter, is hij spierwit maar in de zomer 
versiert het mannetje zich met rossige veren op de rug en een rossig-
bruine hals. Helaas is hij vermoedelijk tegen die tijd weer uit ons gebied 
verdwenen, maar voorlopig hebben we dus een exotisch stukje natuur 
dichtbij huis!

Sep Van de Voort, IVN-natuurgids

NATUUR DICHT BIJ HUIS

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
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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
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Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
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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 
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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.
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Regio - De provincie Noord-Holland 
voert in de nacht van 25 op 26 
februari 2022 onderhoud uit aan het 
Aquaduct (tussen de gemeenten 
Uithoorn en De Ronde Venen). In de 
nachten van 11 op 12 en 12 op 13 
maart wordt er gewerkt aan de 
Waterwolftunnel (tussen de 
gemeenten Aalsmeer en Haarlem-
mermeer). Het verkeer op de N201 
wordt tijdens de werkzaamheden 
omgeleid en moet rekening houden 
met enige vertraging. De N201 wordt 
ter hoogte van het Amstelaquaduct 
afgesloten van vrijdagavond 25 
februari (20.00 uur) tot zaterdagoch-
tend 26 februari (05.00 uur). Lokaal 
verkeer tussen het kruispunt Amster-
damseweg met de N201 in Uithoorn 
en de aansluiting met de N196 in De 
Ronde Venen wordt met bebording 
omgeleid via de Amsterdamseweg en 
de N196 (en vice versa). Doorgaand 
verkeer wordt via de A9 geleid.

Waterwolftunnel
De Waterwolftunnel wordt afge-

sloten van vrijdagavond 11 maart 
(19.00 uur) tot zaterdagochtend 12 
maart (06.00 uur) en van zaterdag-
avond 12 maart (19.00 uur) tot 
zondagochtend 13 maart (06.00 uur). 
Het verkeer op de N201 wordt met 
bebording omgeleid tussen de 
Legmeerdijk in Aalsmeer en de 
aansluiting met de Fokkerweg in 
Haarlemmermeer via de N231 en de 
N232.

Werkzaamheden
Het is noodzakelijk het Amstelaqua-
duct en de Waterwolftunnel drie keer 
per jaar volledig af te sluiten voor 
onderhoud. Dit om de veiligheid van 
het onderhoudspersoneel te waar-
borgen en de werkzaamheden 
sneller te kunnen uitvoeren. De 
wanden en markeringen worden 
gereinigd, zwerfvuil verwijderd en de 
riolering en veiligheidsmiddelen 
worden gecontroleerd. Om het 
verkeer zo min mogelijk te hinderen, 
vinden de werkzaamheden ’s nachts 
plaats.

Afsluiting N201 door onderhoud 
aan Amstelaquaduct en 
Waterwolftunnel

Regio - Am�bieën en reptielen 
hebben een verborgen leven. 
Iedereen heeft wel een kikker 
gehoord, maar op het moment dat je 
dichterbij wilt komen en die kikker 
eens goed bekijken is hij of zij alweer 
onder water verdwenen en verstopt 
zich in de modder. Wil jij meer weten 
over de am�bieën en reptielen die bij 
hier in de omgeving voorkomen. Zou 
je het leuk vinden om meer te weten 
hoe je de tuin in kunt richten om 
am�bieën en reptielen naar je tuin 
toe te lokken. Dan is deze cursus iets 
voor jou. Op donderdag 31 maart 
start de cursus herkenning am�bieën 
& reptielen. Dit voorjaar geeft de IVN 
werkgroep WARV (werkgroep am�-
bieën & reptielen & vissen) een meer-
daagse cursus over de herkenning 

van de herpetofauna in onze eigen 
regio. Herpetofauna is de weten-
schappelijke naam voor am�bieën en 
reptielen.

Veldgids
Gedurende drie donderdagavonden 
op 31 maart, 7 april en 14 april gaan 
we aan de hand van een veldgids, 
actuele informatie en praktijkvoor-
beelden nader in op de kikkers, 
padden, salamanders, hagedissen en 
slangen in Nederland. De eerste 
avond behandelen we de reptielen, 
de tweede avond de reptielen en de 
derde avond laten we zien wat je kan 
doen voor am�bieën en reptielen, in 
je tuin of in het algemeen.
Aansluitend aan deze donderdag-
avonden worden er op 2 zaterdagen 

asis rs s o er a fibie n 
en reptielen

excursies georganiseerd. De planning 
is dat dit Zaterdag 2 april en Zaterdag 
9 april wordt. Dit is natuurlijk wel 
afhankelijk van het weer, spotten van 
am�bieën en reptielen is nogal 
weersafhankelijk. De cursus biedt 
plaats aan maximaal 20 deelnemers, 
dus wees er op tijd bij! Je kunt je 
opgeven via warv@ivn-drvu.nl of via 
onze website https://www.ivn.nl/
afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

Regio - Dit was een grote wens van de 
Nostalgie. Zij hebben al jaren plezier 
van de duo �ets, ooit gewonnen bij 
Max maakt Mogelijk. Cliënten staan 
ervoor in de rij. Maar nu kunnen ook de 
cliënten mee naar buiten die in een 

rolstoel zitten of zelf niet kunnen 
�etsen. Kunnen zij ook heerlijk van een 
ritje genieten door de omgeving. Deze 
�ets is gesponsord door PCI (Parochiële 
Caritas Instelling) van de RK parochie 
St. Jan de Doper, Vecht & Venen.

Dagopvang de Nostalgie krijgt 
o stoe fiets

Regio - Op donderdag 24 maart bent 
u tussen 15:00 en 19:00 uur van harte 
welkom op de Industrieweg 25 in 
Mijdrecht! Op deze locatie vindt u 
onze Werkkleding & PBM winkel. 
Onder het genot van een hapje en 
een drankje kunt u genieten van een 
gezellige middag waar wij samen met 
onze leveranciers de nieuwste werk-
kleding en PBM ‘showen’. Tevens laten 
we u graag kennismaken met ons 
Kleding Management Systeem en 
kunt u borrelen met collega-onderne-

mers uit de regio. Ook pro�teert u, 
alleen op donderdag 24 maart, van 
echte uitverkoopprijzen op de uitlo-
pende collectie en krijgt u 50% 
korting op borduren en bedrukken 
tijdens het plaatsen van een order. 
Komt u werkkleding & PBM passen, 
borrelen met collega-ondernemers 
en een uitverkoop item scoren om 
mee terug naar huis te nemen? Meld 
u aan via vanwalraven.com/PBM en 
neem een oud, te recyclen, kleding-
stuk mee als entreebewijs.

assen  borre en en eene en 
bi  an a ra en
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Waverveen - Maandagavond 28 
februari staat als elke laatste 
maandag van de maand, de kerk-
deur van De Morgenster weer open 
om even op adem te komen. Om te 
luisteren naar muziek of een kaars 
aan te steken. We zijn dankbaar dat 

we weer vrij zijn om te gaan en 
staan. Die dankbaarheid kunt u op 
deze avond ook tonen door 
goederen mee te nemen voor de 
voedselbank. Inzameling daarvan is 
in de hal van de kerk. Producten die 
speciaal in maart worden gevraagd 

Dankbaarheid voor Open kerk 
in De Morgenster

De Ronde Venen - Nu de maat-
schappij weer ‘open’ gaat en van de 
meeste coronamaatregelen op de 
laatste persconferentie het einde 
werd afgekondigd, gaat ook Inloop-
huis ’t Anker weer ‘gewoon’ open. 
Met ingang van dinsdag 1 maart 
opent Inloophuis ’t Anker als 
vanouds twee dagen in de week de 
deuren. Mensen die ‘geraakt’ zijn 
door kanker (als patiënt, als oud-
patiënt of als naaste) zijn van harte 
welkom op de dinsdag en/of 
donderdag. Gewoon, voor een 
praatje en een luisterend oor of voor 
deelname aan een activiteit. Activi-
teiten die ontspannend en gezellig 
zijn en a�eiding bieden. De schilder-
groep gaat weer op de donderdag-
middagen aan het (kunst)werk, er is 
elke week yoga, er zijn creatieve en 
licht sportieve bijeenkomsten, er is 
improvisatietheater en de meer seri-
euze gespreksgroep komt regelmatig 
rond de tafel. Ook het smartlappen-
koor ‘Licht het anker’ gaat weer van 
zich laten horen in het gebouw aan 

de Karekiet 49. Ko�e en thee en het 
nieuwe biljart staan klaar, evenals de 
vrijwilligers die de gasten graag 
willen ontvangen. 

Rozen
Dezelfde vrijwilligers waren onlangs 
op Wereldkankerdag nog actief door 
rozen uit te delen aan voorbijgangers 
in het centrum van Mijdrecht (met 
dank aan Afri�ora in Aalsmeer). 
Met als thema “Kanker raakt 
iedereen. Jou dus ook” besteedden 
de ruim 80 centra voor leven met en 
na kanker op deze dag aandacht aan 
het bestaan en het belang van 
inloophuizen zoals ’t Anker in Mijd-
recht. Op allerlei manieren probeert 
’t Anker een veilige ontmoetingsplek 
te zijn voor mensen die kanker 
hebben (gehad) en/of hun naasten. 
Omdat het coronavirus nog steeds 
ziekte kan veroorzaken, gelden de 
basisregels in het inloophuis nog wel. 
We vragen iedereen bij klachten 
thuis te blijven, de hygiënemaatre-
gelen te volgen en rekening te 

Inloophuis ’t Anker weer open!

De Ronde Venen - De gemeente-
raadsverkiezingen staan voor de deur. 
Op 14, 15 en 16 maart kunnen inwo-
ners hun stem uitbrengen voor de 
nieuwe gemeenteraad. Weet u nog 
niet precies op welke partij u gaat 
stemmen? Of heeftt u al een keuze 
gemaakt, maar wilt u checken wat de 
standpunten van partijen zijn over 
actuele onderwerpen? Dan kan Kies-
kompas u helpen bij het vinden van 
antwoorden. Kieskompas is een hulp-
middel waarmee u kunt zien welke 
partij het dichtst bij uw denkbeelden 
staat. Inwoners die van het 
programma op de website gebruik-
maken, krijgen 30 stellingen voorge-
legd over verschillende actuele lokale 
onderwerpen, onder andere op het 
gebied van verkeer en vervoer, sociaal 

beleid, woningbouw en �nanciën. U 
kunt aangeven of u het met de stel-
ling ‘helemaal mee eens’ bent, ‘mee 
eens’, ‘neutraal’, ‘mee oneens’ of ‘hele-
maal mee oneens’ bent. Als alle stel-
lingen zijn ingevuld is in een oogop-
slag te zien met welke politieke partij 
uw denkbeelden het meest 
overeenstemmen.

Volledig en betrouwbaar 
De stellingen in het Kieskompas zijn 
samen met de 8 partijen die deel-
nemen aan de verkiezingen in De 
Ronde Venen vastgesteld. Bovendien 
heeft Kieskompas gecontroleerd of de 
standpunten overeenkomen met de 
partijprogramma’s. Dit geeft de 
gebruikers de garantie dat de infor-
matie in het Kieskompas volledig en 

betrouwbaar is. Alle lokale partijen 
hebben meegewerkt aan de totstand-
koming van Kieskompas. Kieskompas 
is te vinden via de gemeentelijke 
website, www.derondevenen.nl of 
rechtstreeks via  https://deronde-
venen.kieskompas.nl/.

Verkiezingsdebat
Maandag 7 maart organiseert de 
gemeente een verkiezingsdebat 
tussen de 8 deelnemende partijen. 
Het debat staat onder leiding van 
Patrick Lodiers en wordt live uitge-
zonden door RTV Ronde Venen. 
Tijdens het debat gaan de lijsttrekkers 
met elkaar in discussie over verschil-
lende lokale onderwerpen. De uitzen-
ding van RTV Ronde Venen begint om 
19.30 uur.

Kieskompas helpt bij het maken van keuze 
bij gemeenteraadsverkiezingen

 De lijsttrekkers van de 8 politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen namen Kieskompas woensdag 16 februari in 
gebruik. Vlnr: Cees van Uden (D66), Pieter Kroon (PvdA/GroenLinks), Marja Becker (Senioren Partij De Ronde Venen), Rein Kroon 
(CDA), Bart Richter, (VVD), Melissa Bloem (InwonersCollectief ), Maarten van der Greft (Ronde Venen Belang) en Wim Stam 
(ChristenUnie/SGP).

houden met de ventilatiemaatre-
gelen die ’t Anker neemt. Ondanks 
die maatregelen verwachten we een 
gezellige en uitnodigende plek te 
zijn. Nieuwe gasten (én vrijwilligers, 
bv. gastvrouwen/gastheren) zijn 
natuurlijk van harte welkom. Meld je 
van tevoren telefonisch even aan. We 
kunnen je dan in alle rust ontvangen 
en in gesprek gaan (06-18072867 of 
06-27181416). Op de site van ’t Anker 
(www.inloophuishetanker.nl) of op 
Facebook en Instagram vind je meer 
informatie.

zijn blikjes tomatenblokjes en blikjes 
mais.. Voor wie wil is er een 
brochure met teksten beschikbaar 
om over na te denken, in de kerk of 
later thuis. Ook het boekenkastje 
aan de weg is weer opnieuw gevuld 
met o.a. kinderboeken, literatuur en 
theologische boeken. De kerkdeur 
aan de Herenweg 253 in Vinkeveen 
staat open van 19.00 uur tot 20.30 
uur.

De Ronde Venen – Jan Rouwenhorst is sinds 2006 lid van de gemeente-
raad. “Bij vorige verkiezingen stemden ongeveer 500 kiezers rechtstreeks 
op mij. Afgezien van de lijsttrekkers uit 2018 ben ik nu het raadslid met de 
meeste stemmen in de raad. Zo’n succes is nu allerminst verzekerd. Zeker 
niet als je laag op een partijlijst staat. Nu sta ik op plek 7 van de CDA-lijst. 
Eerst mocht ik zelfs niet hoger dan plek 10 staan.”
Sluit hij zijn raadslidmaatschap volgende maand af? “Dat is aan de kiezers 
in De Ronde Venen. Zij brengen in maart hun stem uit. De keus wordt 
bepaald met het rode potlood in het stemhokje. Hopelijk heeft men er 
wel van tevoren goed over nagedacht. Voor een nieuwe periode ben ik 
zeker beschikbaar. Het zal een helse klus worden om in de raad te komen, 
want ik sta o�cieel op een onverkiesbare plaats bij het CDA.” Waarom? 
Volgens een CDA-regel mag je drie raadsperioden meedraaien. Inhoude-
lijke argumenten voor die lage plek heb ik helemaal niet gehoord.

Veel gedoe
Het compromis is dat ik na ‘veel gedoe’ wel op de CDA-lijst mag staan, 
maar de provinciale partijleiding wil niet dat kiezers in De Ronde Venen 
op mij stemmen. Er is druk ‘van bovenaf’ uitgeoefend. Eigenlijk ben ik nu 
alleen goed genoeg gevonden om als ‘vulling’ op de lijst te staan. Maar ik 
sta erop en ik kandideer me natuurlijk niet om buiten de raad te blijven of 
om ‘heel misschien’ raadslid te worden. Voor mij is het oordeel van zelfbe-
wuste kiezers uit onze eigen gemeente veel belangrijker dan een 
papieren partijreglement. Als de kiezers dat willen, kom ik graag en vol 
enthousiasme terug. 
De plaatselijke kiezers zijn heel goed in staat om doordacht hun eigen 
keuze te maken. Daar heb ik veel vertrouwen in. Ik ben beschikbaar en 
heb de ambitie om door te gaan. Dat betekent wel dat ik veel voorkeur-
stemmen nodig zal hebben om rechtstreeks op eigen naam in de 
gemeenteraad te kunnen komen. Hoeveel? Dat is niet mis als je op plek 7 
staat. Dan moet je dus wel het volle vertrouwen van enkele honderden 
kiezers krijgen! 

Niemand moet
Waarom kiezers op mij moeten stemmen? Niemand ‘moet’ dat! Ik heb 
politieke geschiedenis gestudeerd en ben afgestudeerd op onderzoek 
naar partijfunctioneren in de gemeenteraad. Door kennis en ruime erva-
ring maak ik zelfstandig afwegingen, die ik goed kan onderbouwen. Ik 
stop veel tijd en energie in het raadswerk. Daarnaast ben ik volhardend 
en kritisch. Ik kaart zaken aan als ik vind dat het beter kan. Ik houd niet 
van starre regelgeving, waardoor kwetsbare mensen klem komen te 
zitten. En ik houd er al helemaal niet van als gemeenschapsgeld verspild 
wordt door slecht beleid of slechte uitvoering. Daarnaast zet ik me actief 
in om zaken van de raad beter te laten verlopen.

Niet verdoezelen
Helaas verdwijnen vele honderdduizenden euro’s per jaar uit de gemeen-
tekas, die veel beter besteed hadden kunnen worden. Waar ik niet tegen 
kan, is als geprobeerd wordt dit te verdoezelen en je als raadslid volledig 
op eigen kracht veel moeite moet doen om dat te achterhalen. Je kunt als 
raadslid ook besluiten het niet te willen zien, je mond houden of anderen 
vragen hun mond te houden. Daar doe ik niet aan mee. 
Alleen in vergaderingen actief zijn, ligt me niet. Over tientallen jaren heb 
ik een brede maatschappelijke betrokkenheid getoond; bij de lokale 
radio, het opzetten van de oud-en-nieuw feesten, jongerenwerk, de 
totstandkoming van oorlogsmonumenten in diverse kernen, schrijven 
voor de historische vereniging, de berging van de Canadese Vickers-
Wellington met drie vermiste oorlogsvliegers. Allemaal projecten van 
meerdere jaren. Altijd deed ik dat samen met andere actieve mensen, 
want alleen lukt dat niet en goeie samenwerking geeft energie.  
Kortom: Alleen met de voorkeurstemmen van heel veel kiezers kom ik 
mogelijk terug in de raad. Aan mij zal het niet liggen.  

Jan Rouwenhorst: Laag op 
CDA-lijst maar vol ambitie
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Hi Jos!

Albert Heijn
Jos van den Berg

Denk aan uw verjaardags-wenskaart!
Wie weet kunt u iemand verrassen met
die geweldige cadeaubon van € 100,00
van Albert Heijn Jos van den Berg.
De brievenbus staat nog tot
vrijdagmiddag 25 februari!

Op 25, 26 en 27 februari
gratis attentie

voor iedere klant bij
besteding van
minimaal €10 

Op 25 en 26 februari vieren we feest!
Natuurlijk doen we dat samen met 
onze klanten. Wie jarig is trakteert!
In onze feestelijk versierde winkel,
met muziek, lekkere hapjes én 
gratis po�ertjes voor iedere klant!
Komt u ook?

Feest bij Albert Heijn   Jos van den Berg!
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Albert Heijn Jos van den Berg 
bedankt alle klanten en medewerkers. 

Albert Heijn Jos van den Berg 
bedankt alle klanten en medewerkers. 

Op naar de volgende 15 jaar
met onze trouwe klanten

en onze toppers in de winkel!

Op naar de volgende 15 jaar
met onze trouwe klanten

en onze toppers in de winkel!

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AHjvdb-15jaar-spread2-55x39-v4.pdf   1   17/02/2022   16:33





12 inderegio.nl • 23 februari 2022UITHOORN

Uithoorn - Bestuur en leden van 
muziekvereniging KnA (Kunst na 
Arbeid) hebben een moeilijk maar 
onvermijdelijk besluit moeten 
nemen. KnA stopt met het harmonie-
orkest. Rond de jaarwisseling werd 
duidelijk dat de bezetting van het 
orkest niet meer op het peil kon 
worden gebracht dat nodig is om het 
repertoire voor een volwaardig 
harmonieorkest te kunnen spelen. 
Bestuur, leden en dirigent Gerhart 
Drijvers hebben daarom in goed 
overleg besloten niet verder te gaan 
met het harmonieorkest.

Leerlingenorkest wordt 
KnA-orkest
Naast het harmonieorkest is bij de 
muziekvereniging inmiddels een 
tweede orkest tot bloei gekomen: 
het Leerlingenorkest. De muzikanten 
in dit orkest zijn hoofdzakelijk leden 
die via het succesvolle Middelbare 
Meesters Project van KnA hun instru-
ment zijn gaan bespelen of opnieuw 
hebben opgepakt.

Samenwerking met 
muziekdocenten
Het blijvende orkest gaat voortaan 

KnA-orkest heten. De muzikanten 
repeteren iedere dinsdagavond in 
een ontspannen sfeer onder de 
enthousiaste leiding van muziekdo-
cent en dirigent Dick Hesselink. 
Bestuur, spelers en dirigent gaan aan 
de slag met nieuwe muziekprojecten 
om het orkest en het samenspel 
verder tot ontwikkeling te brengen.
Ook wordt de samenwerking met de 
muziekdocenten in het eigen KnA-
gebouw versterkt. Zo zijn er plannen 
voor de vorming van een jeugdor-
kest en van kleine ensembles van 
orkestleden en leerlingen van de 
docenten. De repetities van het KnA-
orkest beginnen iedere dinsdag-
avond om 19.00 uur. Wilt u eens 
komen kijken en misschien gaan 
meespelen, kom dan gerust naar ons 
gebouw aan het Legmeerplein. 
Tijdens een repetitievond kunt u zien 
en horen hoe het orkest oefent en 
kunt u ook nadere informatie krijgen. 

Wilt u meer weten? 
Dan kunt u contact opnemen met 
onze bestuursleden Marijke Toethuis 
(kna.secretariaat@gmail.com) of 
Remmie Bromet (kna.opleidingen@
gmail.com).

Muziekvereniging KnA neemt 
moeilijk besluit

Uithoorn - Op de Cartogra�elaan in 
Uithoorn is de dakbedekking losgewaaid. 

De brandweer werd gebeld en is ingezet 
met een hoogwerker. De brandweer 

Dakbedekking verwijderd voor storm

Foto: VLN Nieuws - Vivian Tusveld

REACTIE VAN EEN LEZER

Wie de gemeenteraadsvergadering op 3 februari jl. 
(online) heeft bezocht is mogelijk tot bovenstaande 
conclusie gekomen. Het eerste onderwerp, de huisves-
ting van de scouting Admiralengroep in het Libellebos, 
was al direct opzienbarend. Dit dossier bleek namelijk 
al gedurende 12 jaar op de agenda te staan. Echter 
door een sterk staaltje van burgerinitiatief door Walter 
Busse kon dit veel te lang slepende vraagstuk succesvol 
worden afgesloten.

Transformatie winkelcentrum Amstelplein 
met woontoren
Toen kwam het klapstuk van deze vergadering, of beter 
gezegd, van de laatste maanden. Gebleken is namelijk 
dat de verantwoordelijk wethouder in het geheim (of 
geniepig, zoals een inspreker het noemde) al gedu-
rende twee jaar heeft samengewerkt met de eigenaar 
van het winkelcentrum Amstelplein aan een plan voor 
de renovatie daarvan met inbegrip van een ingrijpende 
verbouwing van de huidige veelal leegstaande 
kantoren tot een 35 meter hoge woontoren.

Kruimelgevallenregeling
De wethouder was met de eigenaar kennelijk overeen-
gekomen een besluit te gaan forceren volgens de zoge-
heten kruimelgevallenregeling. Daardoor diende een 
concept-anterieure overeenkomst ter goedkeuring aan 
de gemeenteraad te worden voorgelegd. Zeven goed 
gemotiveerde insprekers -vier spraken namens zichzelf 
en namens aanwonenden en drie ondernemers 
spraken namens collega’s in het winkelcentrum en 
namens winkeliersverenigingen en de SUB- schetsten 
een realistisch beeld van de dramatische gevolgen voor 
de directe omgeving. De renovatie van het winkelcen-
trum werd wenselijk geacht en dus positief ontvangen. 
Minder positief was de mening over onder andere de 
dorpse uitstraling, het gebrek aan participatie en 
communicatie met Syntrus Achmea en de parkeerdruk. 
Wat opviel is dat aan alle insprekers te samen slecht 
één verhelderende vraag gesteld werd vanuit de 
gemeenteraad. Kennelijk was men helemaal niet geïn-
teresseerd in die verhalen omdat, zoals later in deze 
brief zal blijken, de uitkomst van de stemming hoogst 
waarschijnlijk al vóóraf is overeengekomen. Maar 
vooral de kruimelgevallenprocedure zette kwaad bloed 
en niet alleen bij de insprekers. Ook veel woordvoer-
ders van de fracties hadden zo hun (gespeelde?) 
bedenkingen en wensten de beslissing over de over-
eenkomst met Syntrus Achmea uit te stellen tot meer 
duidelijkheid zou zijn over de parkeernormen, bestem-
mingsplan en participatie. Als een olifant in de porse-
leinkast worstelde de wethouder zich door de beschou-
wingen en deed geen moeite de democratische 
waarden overeind te houden. Waar hij m.b.t. het Libel-
lebos nog beren op de weg zag (of in het bos) en 
bazelde over “wat er kan en wat er mag, daar zijn 
wettelijke instrumenten voor, zoals het bestemmings-
plan”, aldus de wethouder, daar deed hij, amper een 
uurtje later, geen moeite uit om te leggen waarom hier 
wél in strijd met het bestemmingsplan en zonder 
inspraak gebouwd kan worden. Want ook is gebleken 
dat het plan op vier punten in strijd is met het bestem-
mingsplan én niet voldoet aan de voorwaarden voor 
een kruimelregeling. Zelfs dit bleek voor de raad geen 
reden om de beslissing over die regeling nog op te 
schorten! 

De gemeenteraad 
Juist omdat de gemeenteraad nog veel opgehelderd 
wilde zien is het verbazingwekkend én weerzinwek-
kend dat toch werd ingestemd met de voorgestelde 
procedure, echter niet alleen door de coalitie. De stem-
verhouding was namelijk 19-2. Daar is een verklaring-
voor, maar is daarom nog niet te billijken, zoals 
verderop blijkt. Alleen de Partij van de Arbeid en Groen 
Uithoorn hielden de rug recht, waarvoor hulde!

Ons Uithoorn
Stemverhouding 19-2. Hoezo 19-2?
In de Nieuwe Meerbode dd. 14 juli 2021 stond een 
bijdrage in deze rubriek van Benno van Dam namens ‘Ons 
Uithoorn’ over de scheef getrokken verhoudingen binnen 
de gemeenteraad van Uithoorn. “Niet alleen in Den Haag, 
maar ook in onze eigen gemeentepolitiek is het nodige 
mis met de bestuurscultuur.” En ook : “Het beleid en 
optreden vanuit de wethouders van deze (coalitie)
partijen wordt snel omarmd door de coalitiepartijen in de 
raad. Andersom, een voorstel van de coalitiepartijen 
wordt makkelijk overgenomen door het college”. Maar 
vooral: “Het is bekend dat de coalitiepartijen structureel, 
voorafgaand aan iedere raadsvergadering, de koppen bij 
elkaar steken. Vanuit de oppositie hebben wij soms het 
gevoel dat op donderdagavond bij de formele raadsver-
gadering het werk al is gedaan en wij voor de vorm bijeen 
komen”. (de volledige tekst van ‘Ons Uithoorn’ vindt u in 
de digitale Meerbode, 14 juli 2021, pagina 8). Maanden 
later maakte ‘Ons Uithoorn’ wereldkundig niet met de 
komende verkiezingen mee te doen. Weer later met het 
meest opzienbarende in deze soap: Benno van Dam heeft 
zich aangemeld bij DUS! én is beschikbaar voor een zetel 
in de nieuw samen te stellen gemeenteraad. Maar DUS! is 
toch één van die coalitiepartijen die er een potje van 
maakt? In maart zijn weer gemeenteraadsverkiezingen.

Nog enkele feiten 
8 jaar geleden stemde de gemeenteraad in, ondanks 
heftige protesten van bewoners, met het slopen van 
360 woningen in de Europarij. 360 woningen! Hoog-
bouw! En nu huilt de gemeenteraad krokodillentranen 
omdat men de hoogte in moet bouwen om aan de 
woningbehoefte te voldoen. En omdat de gemeente 
geen zin meer heeft in participatie of bezwaarproce-
dures, besluit men tot een kruimelgevallenprocedure 
voor een kolossaal gebouw in het centrum! Dan rest 
bezwaarmakers -veelal gedupeerden- alleen nog de 
weg naar de rechter en hoger beroep bij de Raad van 
State, aldus de wethouder die, dit gezegd hebbende, 
zijn trots hierover moeilijk kon verbergen. Burgers en 
ondernemers in Uithoorn worden dus naar de rechter 
gejaagd en zijn verraden door de door hen gekozen 
volksvertegenwoordigers! De overeenkomst met 
Syntrus Achmea heeft de stemming overleefd. Missie 
geslaagd. Jan Hazen kan zijn kantoor bij Syntrus 
Achmea, waar hij 2 jaar bivakkeerde, gaan ontruimen. 

Ministers
Een minister moet aftreden als die de kamer verkeerd 
informeert. Maar een wethouder die met een leugen 
aan de Raad en het verdraaien van de werkelijkheid in 
een contract rommelt, komt er gewoon mee weg. 
Hopelijk kan hij in maart ook zijn kantoor in het 
gemeentehuis ontruimen. “Wij worden echt geen 
Manhattan aan de Amstel”, zo orakelde hij nog. Maar 
dat kan ook niet. Uithoorn is inmiddels Pyongyang aan 
de Amstel. Hopelijk komen de verkiezingen in maart 
juist als een reddingsboei?
W. Wahlen, De Kwakel

Gemeente Uithoorn is hardnodig
aan nieuwe raad toe

Uithoorn - Op donderdag 3 maart 
gaan ze weer starten met de weke-
lijkse soosmiddag. U kunt dan klaver-
jassen en rummikuppen. Ook het 
biljarten is inmiddels alweer 
begonnen. De activiteiten vinden 

plaats in het dienstencentrum aan de 
Bilderdijkhof 1. De zaal is om 13.00 
uur open en we beginnen om 13.30 
uur. De kosten zijn €2.00 per persoon. 
U krijgt hier twee koppen ko�e of 
thee voor. U bent allen van harte 
welkom. Ook niet leden kunnen een 
paar maal meedoen

Soos start weer

Uithoorn - De Uithoornse brandweer 
is woensdagavond omstreeks 20.45 
uur opgeroepen naar de Koningin 
Maximalaan in Uithoorn voor een 
stormschade. Aan het brugwachters-
huisje van de Prinses Irenebrug hing 
een vlaggenmast op half elf. De 
brandweer heeft in de storm de vlag-

genmast verwijderd voordat deze 
helemaal er af zou waaien. De mast is 
voorlopig op de grond gelegd en 
vastgebonden aan de brugleuning 
tot deze terugggeplaatst kan worden. 
De brug is gedurende de werkzaam-
heden van de brandweer korte tijd in 
beide richtingen afgesloten geweest.

Vlaggenmast overleeft storm niet

Foto: VLN Nieuws - Vivian Tusveld

heeft met behulp van deze hoogwerker 
de dakbedekking losgehaald, zodat er 
geen verdere schade kan ontstaan met 
de komende stormachtige dagen.
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De Ronde Venen - Op zaterdag 19 
maart is het voor de 20ste keer 
Landelijke Opschoondag. Overal in 
het land organiseren inwoners, 
verenigingen, organisaties en 
bedrijven opruimacties. Hoe schoner 
de buurt, hoe meer het uitnodigt om 
de buurt schoon te houden. Ook in 
de gemeente De Ronde Venen 
worden op verschillende locaties 
opruimacties georganiseerd. Op de 
website www.nederlandschoon.nl/
kaart zie je waar in De Ronde Venen 
al een opruimactie komt. Ga bijvoor-
beeld, samen met je gezin, plassen 
jutten bij Vinkeveen Haven. Belan-
genvereniging Plaswijk gaat de 
omgeving van Molenkade en Vinken-
kade van 12:00 – 14:00 uur opruimen. 
Ook kun je meehelpen met de jaar-
lijkse opruimactie van de Werkgroep 
Groen Twistvlied-Wickelhof in Mijd-
recht. In Abcoude leent de Wereld-
winkel van 10:00 – 12:00 uur opruim-
materialen uit. 

Eigen actie
Wil je in je straat/ buurt een eigen 
actie organiseren? Meld je dan aan 
bij NME-Centrum De Woudreus. We 

regelen de opruimmaterialen via de 
Buitendienst van de Gemeente, 
zorgen dat het afval wordt afgevoerd 
en dat er publiciteit komt voor je 
actie. Neem daarvoor contact uiter-
lijk 1 maart op met Marlou Bours per 
e-mail nmederondevenen@odru.nl 
of bel 0297-273692. De gemeente 
ondersteunt de opschoon-initia-
tieven met materialen zoals afvalgrij-
pers, veiligheidshesjes, afvalzakken, 
kliko’s voor de afvoer van het opge-
ruimde afval en een bijdrage voor 
ko�e, thee en een versnapering. 

Hulp bij het organiseren van de 
Opschoondag
Weet je niet zo goed hoe je een 
opruimactie organiseert of hoe je je 
buurt in beweging krijgt om mee te 
doen? Opbouwwerkers van 
Tympaan-De Baat, Annelies, Dorine 
en Liesbeth helpen graag met het 
uitwerken van ideeën. 
Zij zijn te bereiken op telefoon-
nummer 0297 230280 of per e-mail 
opbouwwerk@stdb.nl. Het opbouw-
werk werkt samen met het NME-
centrum De Woudreus voor lokale 
ondersteuning opschoondag. 

Landelijke Opschoondag op 
zaterdag 19 maart. Doe mee!

Mijdrecht - Keukenrenovatie Vecht 
en Venen (KRVV) is een nieuw initia-
tief van Andre en Rémon van 
Keukenstudio Allround om consu-
menten te helpen bij het vernieuwen 
van de keuken, zonder een hele 
nieuwe keuken aan te scha�en. In 
één dag is de keuken compleet 
vernieuwd. Afhankelijk van de 
wensen van de klant wordt de kook-
plaat vervangen voor een inductie-
plaat, desgewenst inclusief afzuiging. 
De kraan wordt vervangen voor een 
Quooker kraan en de fronten worden 
vervangen in de gewenste kleur. Tot 
slot wordt er een nieuw afvalsysteem 
geplaatst en de keuken is weer als 
nieuw. Er wordt meer verhuisd en 
verbouwd dan ooit. Vaak is een 
keuken nog in goede staat, maar is 
het niet (meer) naar smaak. Ze zien 
klanten die een prachtig huis 
gekocht hebben, maar waarbij de 
keuken niet helemaal naar wens is. 
Een nieuwe keuken is een �inke hap 
in de begroting en een ingrijpende 

verbouwing en dat is niet altijd 
nodig. Met een aantal relatief kleine 
aanpassingen is de keuken weer als 
nieuw en kun je weer jaren vooruit. 

Succesvol
André en Rémon werken al meer dan 
20 jaar in de keukenbranche en 
weten als geen ander hoe het werkt. 
Zij zijn nu ruim een jaar zeer 
succesvol met Keukenstudio 
Allround. Maar zien de behoefte naar 
renovatie toenemen. Dat is de reden 
dat zij náást Keukenstudio Allround, 
KRVV begonnen zijn en het team 
verder uitgebreid hebben. KRVV 
komt vrijblijvend langs om de 
keuken in te meten en een plan te 
maken. Er wordt niet alleen gekeken 
naar het uiterlijk van de keuken maar 
juist ook naar de technische 
aspecten: wat zijn de mogelijkheden 
in de meterkast? Welke apparatuur 
past het best? Enz. Ze werken oa met 
Hello Front: Met deze fronten reno-
veer je je keuken knap, slim en vrien-

Nieuw in Mijdrecht: Keuken-
renovatie Vecht en Venen

RUBRIEK

Mijdrecht - Met mijn zoontje kom ik vaak bij het hertenkamp. Het valt me 
op dat mensen daar een hoop vieze troep dumpen. Zo kwam er afge-
lopen zaterdag een oudere dame met de auto om een zak vol etensresten 
neer te kwakken. Zonder te kijken reed ze weg. Ik heb nog wel even staan 
kijken. Het was niet bepaald een lekkere maaltijd, die de dame had 
bezorgd. Ook zonder de beschimmelde bovenlaag kon dit niet voor voer 
doorgaan. Slecht voor de dieren! Gelukkig hadden de herten een 
beschimmelde citroen verderop wel opgemerkt en als niet eetbaar 
aangemerkt. De hertenkampbeheerder kan dit vervolgens opruimen. 
Gooi vieze troep gewoon thuis weg in plaats van het hertenkamp 
hiermee te vervuilen. 
Jeroen Bakker, Mijdrecht

Stop met dumpen van afval in het 
hertenkamp

delijk. Slim omdat je kwalitatief 
hoogwaardige fronten krijgt voor 
een redelijke prijs, vriendelijk omdat 
je hiermee je bestaande keuken kunt 
hergebruiken en hiermee bespaart. 

Overstap
KRVV helpt ook bij de overstap van 
koken met gas naar koken op 
inductie om zo samen bij te dragen 
aan een beter en schoner milieu. 
KRVV kent de inductie kookplaten als 
geen ander en weet wat de 
verschillen zijn tussen de kookplaten 
in het assortiment en hoe deze kook-
platen aangesloten dienen te 
worden in de meterkast. KRVV werkt 
met een vast team van ervaren 
monteurs en installateurs. Bij het 
renoveren van een keuken heb je 
vaak ook een schilder, stukadoor en 
tegelzetter nodig om de muren weer 
mooi af te werken. Ook dat wordt 
verzorgd. Daardoor is een keukenre-
novatie veel minder ingrijpend en 
kan vaak in een dag al gerealiseerd 
worden. De goede onderdelen 
blijven behouden en waardoor het 
ook heel duurzaam. Nieuwsgierig 
naar de mogelijkheden die KRVV te 
bieden heeft? Kijk op www.krvv.nl of 
bel 06 25020653

De Ronde Venen - Gemeente De 
Ronde Venen is prachtig, maar kan 
toch nog stukken groener, vindt 
kandidaat raadslid Wim Verbree uit 
Baambrugge. Daarom presenteert hij 
namens PvdA/GroenLinks een 
5-puntenplan waar de gemeente na 
de verkiezingen meteen mee aan de 
slag kan. Wim Verbree: “Goed groen-
beleid hoeft niet duur te zijn, het 
gaat er vooral om dat je de juiste 
dingen doet. Daarom kies ik een 
praktische insteek en presenteer 5 
duidelijke punten, die meteen resul-
taat geven. De gemeente kan er wat 
mij betreft morgen mee aan de slag!”

De Ronde Venen kan groener
De afgelopen jaren zijn in onze 
gemeente op verschillende plekken 
bomen gekapt, waarvoor kleinere en 
zelfs minder bomen terugkwamen. 
Ook is het aantal soorten bloemen 
en planten beperkt en daar hebben 
insecten en bijen last van. Om onze 
leefomgeving aantrekkelijker te 
maken en de biodiversiteit te 

vergroten is meer nodig. PvdA/
GroenLinks kiest dan ook voor een 
groene gemeente en presenteert 
daarvoor haar “Groen 5-puntenplan”: 

1 Meedoen met ‘Maai Mei Niet’
Bijen en andere insecten hebben 
belang bij langer gras met veel 
bloemen. Daarom wil PvdA/Groen-
Links dat De Ronde Venen zich 
aansluit bij de actie van de Bijen-
stichting ‘Maai Mei Niet’: gras-
velden en gazons worden dan tot 
en met eind mei niet gemaaid. Al 
in het eerste jaar kan het aantal 
planten dan met 15% toenemen, 
daar heeft de bij meteen pro�jt 
van! En thuis kan iedereen in eigen 
tuin hetzelfde doen. 

2 Stenen eruit, groen erin
Een groene straat oogt aantrekke-
lijk. Bij elke herbestrating of 
aanpak van een straat, wil PvdA/
GroenLinks dat de gemeente kijkt 
waar die bestrating niet meer 
nodig is. In plaats van meer stenen, 
zorgen we dan voor meer groen. 
Zo kunnen bijvoorbeeld extra 
bomen geplant worden. Heb je 
een tuin? Doe mee met ‘ontstenen’ 
en help vergroenen, zo maken we 
de gemeente samen mooier. 

3 Groene en blauwe linten door   
dorpen
Water verbindt natuur. Dus met 
ons vele water kunnen we in De 
Ronde Venen zorgen voor natuur-
vriendelijke oevers en meer oevers 

PvdA/GroenLinks presenteert 
5-puntenplan

zonder harde kanten. Dat geeft 
mogelijkheden voor planten en 
dieren. Het maakt voor onszelf de 
omgeving weer mooier; er valt 
meer te zien buiten. En zachte 
oevers en meer waterverbindingen 
helpt om bij de soms zware 
regenval water beter te bergen. 
Verder willen we in de dorpen de 
verbindingen leggen met groene 
bomen- en bloemenlinten. 

4 Voedselbossen en pluktuinen
Wat is leuker dan ‘beleefbare 
natuur’ in de buurt? PvdA/Groen-
Links wil in elk dorp één of meer 
voedselbossen of pluktuinen 
aanleggen; eetbare en toeganke-
lijke natuur. Leuk om van te leren, 
van te genieten en ook nog eens 
goed voor de planten en dieren. 
En: je kunt het goed samen met 
inwoners opzetten en beheren. 

5 10.000 extra bomen
Bomen zorgen voor schaduw, 
schone lucht, slaan CO2 op en 
bieden een thuis voor allerlei 
dieren en insecten. Voor de hele 
provincie Utrecht is het plan om 
600.000 extra bomen te planten. In 
De Ronde Venen doen we mee: de 
komende vier jaar wil PvdA/Groen-
Links in onze gemeente tenminste 
10.000 extra bomen erbij. 

Verbree: “Ik ga me er sterk voor 
maken dat dit 5-puntenplan na de 
verkiezingen direct wordt opgepakt. 
Daarmee maken we de gemeente 
mooier, groener en bieden we meer 
ruimte aan mensen, dieren en 
planten. Durf te kiezen, kies voor 
groen!”



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

De IVI pagina

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

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

Wilt u als inwoner iets kwijt?
Laat het IVI weten.
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De gemeenschap gaat meedoen! 
Laat u graag weten hoe u denkt over lokale, actuele onderwerpen? Wilt 
u niet afwachten tot de beleidsmakers u betrekken? Vindt u dat uw 
mening telt? Wij kunnen als gemeenschap natuurlijk ook zelf initiatief 
nemen. En dat gaan we ook doen! Als gemeenschap van De Ronde 
Venen gaan we dat samen organiseren met behulp van de participatie-
tool ‘Gemeenschap is aan zet!’.  Wij laten gevraagd en ongevraagd onze 
mening weten op de momenten dat wij als inwoners denken dat het 
goed is.

‘Gemeenschap aan zet’ 
‘Gemeenschap aan zet’ is een participatietool die de gemeenschap gaat 
betrekken bij belangrijke besluiten die genomen moeten worden in De 
Ronde Venen. Voor alle duidelijkheid is dit niet door de  gemeente geor-
ganiseerd maar komt dit initiatief vanuit de gemeenschap zelf. We 
wachten dus niet dat onze mening wordt gevraagd maar geven onze 
mening zodat men hier rekening mee kan houden. 

De gemeenschap betrekken
Met deze tool gaan wij de gemeenschap op een laagdrempelige manier 
betrekken bij lokale onderwerpen en vraagstukken. Het doel is het 
creëren van een prettigere leefomgeving, nu en in de toekomst. 
Iedereen mag en kan daarover meedenken en meepraten en we laten 
de stem en de mening van de gemeenschap horen. 

Vernieuwende manier 
Dit gaan we op een op een vernieuwende manier doen die past bij deze 
tijd. Voor meer informatie kijk op de website http://www.gemeenscha-
paanzet.nl/

Peilen wat u belangrijk vindt
De ‘Gemeenschap aan zet’ is 9 februari gestart met een peiling in de 
gemeente De Ronde Venen. Doel hiervan is om op een laagdrempelige 
manier te onderzoeken wat er leeft in de gemeenschap. Met deze eerste 
peiling willen we weten wat u belangrijk vindt. We peilen waar u over 
mee wilt denken en uw mening wil geven. 

Doe mee!
Meedoen kan anoniem en is eenvoudig. Geen tijdrovende en saaie 
enquête invullen, maar via een paar simpele vingerbewegingen op de 
telefoon (zogenaamde ‘Swipocratie’) geeft u in een  paar minuten 
antwoord op korte vragen. snel en eenvoudig uw stem laten horen. 
Uw mening telt! 

Doe mee!  Honderden inwoners zijn u al voorgegaan! 
Ga naar: https://derondevenen.swipocratie.nl 

Laat nu uw stem horen!

Er zijn in De Ronde Venen heel veel 
mooie initiatieven van inwoners en orga-
nisaties. Vaak gerund door enthousiaste 
vrijwilligers die wat willen toevoegen 
aan de lokale cohesie. Een aantal van die 
initiatieven zijn bekend maar Stichting 
Inwoners Voor Inwoners (IVI) komt soms 
ook in contact met hele mooie initia-
tieven die nog wat minder bekend zijn 
en wat meer aandacht verdienen. Eén 
van die initatieven is HAVEN�Just be 
Home De Ronde Venen. Een initiatief die 
mensen wil helpen die vastgelopen zijn 
in de maatschappij en een plek zoeken 
om weer even in alle rust tot zichzelf te 
komen, zonder dat je gelijk in de zorg-
molen komt en “patiënt” bent. Een mooi 
preventief initiatief wat ons betreft.

Wat is Just be Home?
We waren op bezoek in Vinkeveen bij 
één van de initiatiefnemers en vroegen 
haar wat Just be home is? Ze gaf aan 
dat het niet gemakkelijk met een paar 
korte zinnen te vertellen is, terwijl het 
in essenties heel eenvoudig is. Just be 
Home is er voor jou als je even niet 
meer weet hoe het verder moet. Als je 
met innerlijke vragen rondloopt waar-
door je vastgelopen bent.

Op eigen kracht wee verder gaan
Je bent prima in staat om jezelf te 
redden, alleen nu -op dit moment- is het 
moeilijk. Het heeft voor jou ook geen zin 

om naar een hulpverlener te gaan, want 
je komt er zelf wel uit, alleen is er die 
hectiek in of om je heen waardoor er de 
rust niet is om tot jezelf te komen. Je 
hoofd helder te krijgen, je koers weer te 
bepalen en de kracht te vinden om weer 
verder te gaan. Je loopt er allemaal wel 
eens tegen aan in het leven! Soms zit 
het mee en soms zit het tegen. 

Waar je mag zijn wie je bent
Just be Home wil er zijn voor jou. Waar je 
mag zijn wie je bent. Waar geen 
oordelen zijn, geen wachtlijsten en geen 
diagnoses. Waar jij word gezien als waar-
devol mooi mens. Waar er tijd is voor 
jou. Waar jij op jouw manier weer je 
koers kan bepalen om verder te gaan op 
je pad. Waar je ook mag binnenlopen als 
je eenzaam bent. Waar je innerlijk 
bemoedigd wordt, een krachtplek. Waar 
je liefdevol en warm wordt ontvangen. 

Verwerken op je eigen manier
Jouw manier kan zijn: iets doen. 
Bijvoorbeeld met je handen werken in 
de moestuin, sleutelen of iets creatiefs. 
Jouw manier kan zijn om van je af te 
praten, waarbij je niet zit te wachten op 
allerlei goed bedoelde adviezen. Maar 
het kan ook zijn dat zelfs praten voor 
jou nog even teveel is, dat je werkelijk 
helemaal niets wil. Dat je alleen maar 
voor je uit wil staren met een kopje 
thee. Of mediteren, ook dàt kan. 

Soms zit het mee en soms zit 
het even tegen

We moeten het samen willen doen
We zitten als mensheid in een bijzon-
dere tijd. Een tijd die rigoureus aan 
het veranderen is en niet meer zo zal 
worden als voor Corona. We gaan 
naar een tijd waarin we het samen 
moeten doen naar het samen willen 
doen, vanuit een intrinsieke waarde. 
Van verdienen naar dienen. Hoe 
mooi is dat! De stichting wordt in zijn 
geheel gerund door vrijwilligers 
inclusief bestuur. Dat is niet altijd 
eenvoudig om alle wensen in vervul-
ling te kunnen laten gaan. Zij kunnen 
dan ook best wat hulp gebruiken.  

Op zoek naar een locatie
Wij van IVI ondersteunen dit initiatief 
van harte. HAVEN �Just be Home De 
Ronde Venen is op zoek naar een 
locatie. Het kan een leegstaande ruimte 
zijn omdat die t.z.t. een andere bestem-
ming moet krijgen of een ruimte zijn die 
met wat aanpassingen geschikt kan 
worden. Andere mogelijkheden zijn 
expats die hun huis zorgvuldig beheerd 
ter beschikking willen stellen of ruimten 
in de vorm van grond waar portcabines 
op geplaatst kunnen worden. Zij staan 
open om de mogelijkheden samen met 
uw wensen te bekijken. Heeft u een 
ruimte of tip neem dan contact met hen 
op 06-38894127.

Laten we mooie initiatieven delen
Heeft u ook een mooi initiatief wat 
en wilt u dit delen dan horen wij dat 
graag. Stuur een email naar: 
info@inwonersvoorinwoners.nl 

Na het succes van de IVI-Masterclass op 
9 november 2021 waar wij zeer goede 
recensies over hebben ontvangen 
hebben wij besloten om dit een vervolg 
te geven en komen wij met de 2e 
Masterclass. Dit keer met de thema’s 
Duurzaamheid & Participatie. Twee 
onderwerpen die de nodige aandacht 
verdienen Het zijn ontegensprekelijk 
essentiële onderwerpen voor de 
gemeenschap de komende 4 jaar. En 
dus ook onderwerpen die de komende 
verkiezingscampagne aan de orde 
zullen komen. Wat willen de kiezers? en 
hoe denken de politieke partijen hier-
over? Wat is eigenlijk participatie? En 
wat kan je zelf doen aan duurzaamheid? 
Het juiste moment zo vlak voor de 
gemeenteraadsverkiezing om hierover 
de dialoog met elkaar over aan te gaan.

Masterclass Participatie
Voordat we de dialoog over de thema’s 
Duurzaamheid & Participatie met 
elkaar aangaan zullen Pidzh en 
‘Gemeenschap aan Zet’een Masterclass 
hierover presenteren. In de Masterclass 
zullen zij laten zien dat het anders kan 
dan we het tot nu toe gewend zijn. Met 
‘Gemeenschap aan Zet’ gaan we de 

inwoners meer informeren, betrekken, 
bewust maken en laten meedenken en 
doen als het gaat om lokale thema’s die 
binnen de gemeenschap spelen. Met 
andere woorden inwonersparticipatie 
in praktijk brengen. Martijn Hulsen 
(directeur TOPonderzoek en medeo-
prichter Gemeenschap aan zet) zal 
hierover een duidelijke uitleg geven 
tijdens deze Masterclass. 

Masterclass Duurzaamheid
Wouter Winters van Partners in Duur-
zaamheid (Pidzh) is  gespecialiseerd in 
Duurzaamheid en de de SDG’s (Sustai-
nable Development Goals of Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen). Hij verteld tijdens 
de Masterclass meer over de  SDG’s die 
zijn afgesproken door de landen die zijn 
aangesloten bij de Verenigde Naties (VN). 
Aan de hand van de 17 doelen om van de 
wereld een betere plek te maken in 2030 
wil hij samen met u onderzoeken hoe u 
daar als individu, ondernemer, organi-
satie en gemeente aan kan bijdragen. 

Doelstelling van Masterclass 
Doelstelling van Masterclass is dat zij 
u hiermee inspireren en aan het 
denken zetten met vernieuwende 

Masterclass Duurzaamheid & 
Participatie op 3 maart 2022

inzichten. Verandering, transitie, duur-
zaamheid, participatie, omgevingswet 
,langetermijnvisie, vertrouwen in de 
politiek en een nieuwe democratie 
zijn woorden welke absoluut zullen 
vallen deze avond. Daar vindt u ook 
vast wat van? Dat mag u ook laten 
weten, want er zal ruimte zijn voor de 
dialoog omtrent deze onderwerpen.

Dialoog met de politieke partijen 
We hebben voor deze Masterclass ook 
alle politieke partijen uitgenodigd om te 
komen luisteren en samen met ons de 
dialoog aan te gaan. We hopen natuur-
lijk dat de nieuwe gekozen raad de 
komende 4 jaar echt met de inwoners 
gaat samenwerken. Mooi om zo vlak 
voor de verkiezingen de dialoog over 
deze thema’s met elkaar aan te gaan. 

Wie, wat waar? 
Wat: Masterclass Duurzaamheid & Partici-
patie. Waar: Raadzaal gemeentehuis 
Wanneer: 3 maart 2022  -  vanaf 19:30 tot 
22:00 uur. Wie: ‘Gemeenschap aan zet’ & 
Partner in Duurzaamheid (Pidzh)
Heeft u ook interesse om deze Master-
class bij te wonen en deel te nemen aan 
de dialoog?  Laat het ons weten door een 
e-mail te sturen naar: info@inwoners-
voorinwoners.nl. Wees snel want er zijn 
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar 
(vol=vol).
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De Ronde Venen - Afgelopen vrijdag 
heeft de groep CPO Abcouderen een 
schetsontwerp gepresenteerd aan 
raadsleden van D66 en VVD. Het 
schetsontwerp - een zogenaamde 
Ruimtelijke Verkenning- betreft een 
wooncomplex van 17 woningen met 
gemeenschappelijke faciliteiten, op 
een terrein aan de Angstel ter hoogte 
van het Abcoudermeer. 

De woningmarkt zit op slot. Vooral 
starters en senioren kunnen heel 
moeilijk een passende woning 
vinden. Als senioren kleiner gaan 
wonen helpen ze de doorstroming 
op gang te brengen, omdat ze vaak 
een passende eengezinswoning 
achterlaten. Maar, die kleinere en 
geschikte seniorenwoningen zijn er 
niet. In Abcoude komen die er wel, 
als het aan de groep CPO Abcou-
deren ligt. In eigen beheer, zonder 
een projectontwikkelaar. 

Wat willen ze bouwen:
De bebouwing bestaat uit een 17-tal 
individuele appartementen aange-
vuld met gemeenschappelijke voor-
zieningen zoals een ontmoetings-
ruimte, een hobbyruimte en logeer-
kamers en een gemeenschappelijk 
erf. Het geheel is ondergebracht in 3 
verschillende volumes van 1 of 2 
lagen met een kap, onderaan tegen 
de dijk gevleid. Het doet denken aan 
de boerderijen met woning, bijge-
bouwen en omringend erf, die zo 
sterk het dorpse karakter van 
Abcoude bepalen. De overgrote 
meerderheid van de ruimte blijft 
open en zou een belangrijker functie 
voor de omgeving kunnen krijgen 
met b.v. een boomgaard en een 
dierenweitje. 

Midden in de samenleving
Om zo lang mogelijk zelfstandig te 
kunnen functioneren is een korte 
afstand tot de winkels met dagelijkse 
voorzieningen van groot belang. 
Daarom hebben de initiatiefnemers 
gezocht naar een locatie dichtbij de 
dorpskern. Ze denken een geschikte 
locatie te hebben gevonden aan de 
rand van de wijk de Meerlanden, 
grenzend aan de Voetangelweg. Het 
is een perceel grasland dat eigendom 
is van de gemeente. Op dit moment 
staat het bestemmingsplan geen 
bebouwing toe. De initiatiefnemers 
willen daarom graag snel met de 
gemeente om tafel om te zien welke 
stappen moeten worden gezet om 

groen licht te krijgen. Zodra dat 
duidelijk is gaan de initiatiefnemers 
verder met het vormgeven van de 
toekomstige samenwerking. 
Misschien wordt het een wooncoö-
peratie, die de woningen gaat 
verhuren. Dat is ook een instrument 
om de appartementen voor de doel-
groep beschikbaar en betaalbaar te 
houden. Maar daar zijn nog geen 
besluiten over genomen. Mogelijk 
wordt het een koopconstructie, 
waarbij de toekomstige bewoners de 
overwaarde uit de bestaande woning 
inbrengen aangevuld met een hypo-
theek. De Rabobank wil in ieder 
geval meedenken over de 
�nanciering. 

Senioren in Abcoude willen eigen wooncomplex realiseren
Van links naar rechts Sanne Janssen Groesbeek (architect/stedenbouwkundige), Meindert Brunia (raadslid D66), Rob Evers, (raadslid VVD), Bart Bakers, Kees Zwagers en Jeannet van Vliet (CPO Abcouderen)

D66 en VVD steunen het initiatief
VVD De Ronde Venen en D66 De 
Ronde Venen volgen deze initia-
tieven al enige tijd. Deze partijen 
zien dat het moeilijk is om de mede-
werking te krijgen van de gemeente. 
Steeds opnieuw moet de CPO op 
zoek naar een andere locatie. 
En steeds weer wordt er een nieuwe 
hindernis opgeworpen. Rob Evers 
(VVD): ” Deze groep ouderen 
verdient vanaf nu serieuze medewer-
king. Met advies over ruimtelijke 
inpasbaarheid, eventuele begelei-
ding met participatie van omwo-
nenden en het of, en zoja onder 
welke voorwaarden de grond ter 
beschikking zou kunnen worden 

Wat is CPO 
Abcouderen
CPO Abcouderen is een initiatief 
van Abcouwse senioren, die in 
eigen beheer appartementen 
wil bouwen voor vitale senioren 
met een middeninkomen. 

CPO staat voor ‘’Collectief Parti-
culier Opdrachtgeverschap.’’ 

Dat betekent dat een groep 
particulieren in gezamenlijkheid 
contractueel een opdracht 
geven aan een architect en 
aannemer voor de bouw van 
meerdere woningen voor eigen 
gebruik van die opdrachtgevers. 

Dus zonder tussenkomst van 
een projectontwikkelaar. Er zijn 
in Nederland tal van mooie 
voorbeelden, zoals Het Kwarteel 
in Culemborg, Zeisterwerf in 
Zeist en het vergelijkbare Knar-
renhof in Zwolle. 

Een CPO ontwikkelt in eigen 
beheer levensloopbestendige 
en gemeenschappelijke huisves-
ting, gecombineerd met onder-
linge steun en zorgzaamheid. 
Zo wordt zo lang mogelijk voor-
komen dat ouderen afhankelijk 
worden van zorginstanties. 

Het maakt dat ouderen, met al 
hun levenservaring en expertise, 
actief deel kunnen blijven 
uitmaken van de lokale 
samenleving. 

gesteld. Als dat duidelijk is dan 
kunnen de plannen verder worden 
uitgewerkt.” Meindert Brunia (D66): 
”De ruimtelijke verkenning die we 
hebben gekregen ziet er mooi uit en 
laat zien dat de bouwwerken inpas-
baar zijn in de overgang tussen de 
bestaande bouw en het landelijk 
gebied. De beoogde ontwikkeling 
past ook binnen de zogenaamde 
‘’rode contour’’ waarbinnen volgens 
de provincie bouwen in principe 
mogelijk is. Maar het bestemmings-
plan laat het niet toe.” “En voor veel 
inwoners horen de stukjes groen bij 
het dorpsbeeld. Daarom wil D66 een 
inwonerspoll over de keuze tussen 
seniorenhuisvesting of groen.”
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Wilnis - Meer dan 12 weken lang 
deed groep 6 van de Koningin Julia-
naschool uit Wilnis enthousiast mee 
aan het muziekproject  ‘Muziek voor 
ieder kind’. De instrumenten en de 
lessen werden verzorgd door  
‘Muziekvereniging Viribus Unitis’. De 
kinderen konden kiezen uit drie 
verschillende blaasinstrumenten: 
trompet, trombone of bugel. Aan 
meester Stefan en meester Ruud de 
taak om de kinderen de basisvaardig-
heden aan te leren en er voor te 
zorgen dat de kinderen in ieder geval 
geluid uit de instrumenten kregen. 
Elke week werd er in kleine groepjes 
fanatiek ‘getrompetterd’ in het 
gebouw ‘De Roeping’, bij de 
Hervormde Kerk. In deze kerk van 
Wilnis vond vorige week ook het slot-
concert plaats. De leerlingen werden 
hierbij begeleid door diverse muzi-
kanten van de muziekvereniging. Het 
resultaat was geweldig. Knap hoe de 
kinderen in korte tijd al een aantal 
muziekstukken konden spelen op 
hun blaasinstrument. Voor het 
publiek was het een plezier om naar 
te luisteren. Na de voorjaarsvakantie 
krijgt het project een vervolg. 
Kinderen, die de smaak te pakken 
hebben gekregen, kunnen na school-
tijd 5 keer een muziekles volgen. De 
lessen vinden op school plaats. 
Verschillende kinderen hebben zich 
hier al voor opgegeven. Al met al een 
meer dan geslaagd project.

‘Muziek voor 
ieder kind’
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De ronde Venen - Net als heel 
Nederland raasde ook in De Ronde 
Venen storm Eunice, niets ontziend 
over gemeente De Ronde Venen. 
Dank zij diverse lezers kunnen wij u 
een aardige foto collectie laten zien 

van de velen vernielingen. 
En zo raasde de storm door. De 
brandweer, politie en gemeentewer-
kers hadden de hele dag hun handen 
vol. De scholen gingen dicht. Veel 
bedrijven sloten hun deuren om hun 

personeel een veilig thuiskost te 
geven. Er reden na 14.00 uur geen 
bussen of treinen meer. Ook het 
vliegverkeer lag zo goed als stil. Hij is 
weer uitgeraasd. Hij laat een enorme 
ravage achter.

Ook de Ronde Venen ontkwam 
niet aan storm Eunice





Afgelopen vier jaar is er veel gerealiseerd door het college 
van burgemeester en wethouders in de gemeente Uithoorn. 
“Het was een ambitieus college en er zijn veel plannen 
uitgevoerd”, vindt burgemeester Pieter Heiliegers. 

“Er waren veel projecten die al lang liepen, die nu worden 
gerealiseerd”, ziet wethouder Jan Hazen. “We zijn gestart met de 
uitvoering van het dorpscentrum, de Boterdijk en Vuurlijn zijn 
opgeknapt, gebouw De Rede is bijna klaar en de tramlijn gaat er 
komen. Daar hebben we veel energie ingestoken en ik hoop dat de 
inwoners van Uithoorn en De Kwakel er ook trots op zijn. Er zijn ook 
veel projecten gestart die pas over een aantal jaar zijn afgerond.” 
Als voorbeeld noemt wethouder José de Robles de nieuwe 
huisvesting van Vakcollege Thamen en basisschool de Vuurvogel. 
Waar wethouder Hans Bouma met een goed gevoel op terugkijkt 
is het dossier Schiphol. “Er is meer aandacht gekomen voor de 
omwonenden van de luchthaven. Er wordt veel meer gekeken 
naar een goede balans tussen economisch belang en leefbaarheid. 
Dat is een groot verschil.” Een speerpunt voor de gemeente is het 
verbeteren van de sociale cohesie. In het najaar startte het project 
‘Dit zijn wij Uithoorn!’, waarbij twee wildvreemden in gesprek gaan 
met elkaar en elkaar beter leren kennen. “Het is een groot succes 
geweest en er komen zeker nog meer initiatieven, want sociale 
cohesie is niet met een project verbeterd”, reageert José de Robles. 
“Het begint klein, maar kan grote impact hebben.” Voor het college 
was een belangrijk punt om op te pakken de kwaliteit van de 
dienstverlening. “Dat wil onder andere zeggen dat mensen op een 
laagdrempelige manier kunnen melden als er bijvoorbeeld een 
storing is aan een lantaarnpaal of als een stoeptegel scheef ligt. 
Het is belangrijk dat daar adequaat op wordt gereageerd en dat 
mensen daarvan een terugkoppeling krijgen,” vertelt Heiliegers. 
Hiervoor is de ‘Makkelijk melden app’ voor op de smartphone in 
het leven geroepen. Ook heeft het college zich ingespannen om 
het vaccineren en testen laagdrempelig te maken. Aan de rand van 

Uithoorn aan de Bovenkerkerweg is een locatie waar inwoners van 
de gemeente naartoe kunnen en ook staat de GGD testunit vaker 
dan gemiddeld in de gemeente Uithoorn. 

Uitdagingen
Voor het college ligt een grote uitdaging bij de invoering 
van de Omgevingswet. “Deze nieuwe wet heeft een enorme 
impact”, vertelt Jan Hazen. “We moeten een omgevingsvisie 
opstellen over hoe de gemeente eruit gaat zien in 2040. 
We doen ons best om mensen erbij te betrekken, maar het 
blijkt voor velen vaak te abstract. De gemiddelde inwoner 
maakt zich niet druk over een bouwvergunning, totdat hij 
er zelf een nodig heeft.” Bouma herkent deze uitdaging. “We 
maken gebruik van alle middelen die we hebben en nog 
lijkt het alsof we mensen niet bereiken met onze informatie. 
We vinden participatie en communicatie belangrijk.” Het 
college zet ook hoog in op communicatie voor wat betreft het 
armoedebeleid. “De gemeente heeft veel regelingen, maar die 
zijn niet altijd bekend bij de mensen die het nodig hebben”, 
meent De Robles. Op www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen 
staat nu overzichtelijk welke regelingen er zijn. Het koersplan 
sociaal domein bleek een grote uitdaging. “Als gemeente 
moeten we meer integraal werken en met een bredere blik 
naar onderliggende problematiek kijken”, vindt De Robles “De 
oplossing is vaak maatwerk. Dat vraagt een cultuuromslag, 
maar de veranderbereidheid is er.” Verder stond het college 
voor de opgaaf om de scouting na twaalf jaar zoeken aan een 
nieuwe locatie voor hun clubhuis te helpen. Gelukkig is er een 
mooie plek gevonden in het Libellebos en zijn zowel de scouts 
als de omwonenden tevreden. 

Corona
Van grote impact op het functioneren afgelopen jaren was de 
coronacrisis. “Het was een moeilijke tijd om burgervader te zijn”, 
bevestigt Heiliegers. Er werd veel vergaderd via Teams en er 
moesten creatieve manieren gevonden worden om contacten te 
onderhouden. “We hebben als college en ambtelijke organisatie 
veel online met mensen gesproken en zo zijn er ook wandelingen 
gemaakt met enkele inwoners om een hart onder de riem te 
steken.” De pandemie gooide ook roet in het eten bij het 200-jarige 
bestaan van de gemeente. “Er waren veel initiatieven waardoor de 
sociale cohesie werd verbeterd. We zijn trots op de samenleving. 
De overheid is er voor ons, maar wij zijn allemaal een beetje de 
overheid, dus doe vooral mee”, roept Heiliegers op. Zo probeert de 
gemeente inwoners te betrekken bij hun eigen buurt door de inzet 
van buurtnetwerken. De gemeente heeft in deze periode ook vaker 
dan normaal gesprekken met ondernemers gevoerd. “Sommige 
bedrijven gaan moeilijke jaren tegemoet, een aantal zal het niet 
redden, terwijl anderen juist een heel goed jaar hebben gedraaid. 
De gemeente heeft geen zak met geld klaarstaan, maar we kunnen 
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‘Er zijn veel  projecten 
gerealiseerd’ 

Gemeente Uithoo
rn

helpen door kleine handreikingen te doen.” Volgens het college 
staat de gemeente er � nancieel gezond voor. “Het is een prestatie 
dat we rust en stabiliteit in de begroting hebben kunnen brengen”, 
vindt Bouma. “We hebben inkomsten gevonden door de verkoop 
van aandelen en ontvingen een � inke bijdrage van de Stichting 
Leefomgeving Schiphol (SLS). We hebben goed rentmeesterschap 
laten zien, maar we krijgen nog uitdagingen in de toekomst zoals de 
energietransitie, onderwijshuisvesting en wonen.”

Wonen en groen
Het college zet in op duurzaamheid. “Elke wethouder is 
verantwoordelijk voor duurzaamheid binnen zijn portefeuille,” 
reageert Bouma. In het Nationaal Klimaatakkoord staat dat 
Nederland in 2050 van het gas af moet zijn. “Als gemeente hebben 
we de Transitievisie Warmte 2050 waarbij iedere wijk stapsgewijs 
wordt aangepakt. We hebben in de Legmeer-West huizen gebouwd 
die van het gas af waren voordat het wettelijk verplicht was. 
Nu moeten alle bestaande huizen van het gas af. Ook willen we 
meer zonne-energie op daken van bedrijven en bewoners, maar 
dat kunnen wij niet alleen.” Volgens het college kan wonen en 
groen goed gecombineerd worden. “De kunst is om de balans 
te zoeken,” meent Bouma. Voor een multifunctioneel gebruik 
van de openbare ruimte is de IBOR (Integraal Beheer Openbare 
Ruimte) vastgesteld. “We moeten anders kijken naar openbare 
ruimte. Een gebied kan geschikt zijn om te sporten, recreëren 
en de sociale cohesie te bevorderen. Dat kan per wijk verschillen 
en daar willen we bewoners bij betrekken. Ook moeten we ons 
meer voorbereiden op extreme verschillen in het weer door te 
zorgen voor voldoende schaduw, goede kwaliteit van de dijken 
en groenere tuinen. We willen groen behouden en meer huizen.” 
Bouma vindt het een goede prestatie dat er ruim 850 woningen 
zijn toegevoegd en dat het een mooie mix is van vrije sector, 
starterswoningen, seniorenwoningen en sociale huur. “Het is 
onze visie om voor elke doelgroep iets toe te voegen.” Ook is er 
gekeken naar nieuwe mogelijkheden zoals een woning splitsen en 
extra kamerverhuur. “Doordat er oude kwekerijen zijn opgeruimd 
konden we met de Ruimte voor Ruimte regeling nieuwe woningen 
bouwen, zoals rond de Iepenlaan en de Rietkraag”, voegt Hazen toe. 
“Er zijn starterswoningen en woningen in het duurdere segment 
gebouwd. Dit kon in het kader van de ontwikkelingen van de 
Greenport. Verder zijn er nieuwe kwekerijen gevestigd en komt 
er nu een ondergrondse leiding voor CO2 waardoor aanvoer met 
vrachtwagens niet meer nodig is.”

Samenwerking
Samenwerken met organisaties buiten de gemeentegrenzen 
is onvermijdelijk voor een kleine gemeente. “Soms heb je een 
overstijgend belang”, beaamt Hazen. “Als Amstelveen een weg 
aanlegt, hebben wij daar belang bij of last van, dus moeten we 
binnen de regio vaak samen optrekken. We hebben ook over het 

bedrijventerrein in Amstelveen-zuid onze stem laten horen bij de 
provincie.” Voor de veiligheid van de gemeente Uithoorn werkt 
het college samen met diensten uit de regio. “Als er iets is, krijgen 
we ondersteuning van Amsterdam”, zegt Heiliegers. “We hebben 
een integraal veiligheidsplan en door de gemeenteraad is extra 
geld beschikbaar gesteld. We hebben camera’s op het busstation 
opgehangen en speciale jongerenwerkers op straat. We doen er 
alles aan om de gemeente veilig te houden binnen onze middelen. 
Toch kan de veiligheidsbeleving anders zijn.” Er vindt ook veel 
samenwerking plaats met maatschappelijke organisaties. “Soms is 
de drempel te hoog om naar het gemeentehuis te gaan”, ziet De 
Robles. “Onze maatschappelijke partners signaleren problemen 
en verwijzen door naar de gemeente. We vullen elkaar goed aan. 
De lijntjes zijn kort zoals met het Financieel café.” Via het Regionaal 
Werkcentrum Groot-Amsterdam worden werkzoekenden met 
bedrijven in contact gebracht. Ook kunnen ze zich laten om- of 
bijscholen om kansrijker te zijn. “Er wordt gekeken naar duurzame 
uitstroom. Mensen worden niet gedwongen om werk te doen dat 
niet bij hen past. Daar wordt niemand gelukkig van en dan staat 
iemand binnen een maand weer aan de balie.” Met de aanpak van 
kinderarmoede door een kind-ouderadviseur op scholen, is de 
gemeente Uithoorn een voorbeeld voor andere gemeenten. “Om 
kinderen van ouders met een krappe beurs te helpen, hebben we 
het Jeugdfonds Sport en Cultuur, waardoor ieder kind kan sporten 
of zijn zwemdiploma kan halen.” Begin 2020 is er een Sportakkoord 
ondertekend door meer dan vijftig partijen. “Daardoor is de 
verstandhouding tussen de verenigingen en de gemeente 
verbeterd”, vindt Hazen. Ook is sporthal De Scheg gesloopt en komt 
daar nu een moderne hal, niet alleen voor sport, maar voor de hele 
buurt. De Stichting Leefomgeving Schiphol heeft dit ondersteund.” 
Naast sport vindt het college ook kunst en cultuur belangrijk. “We 
leven in huis en in de buitenruimte. Kunst verbetert de kwaliteit van 
de openbare ruimte”, vindt Heiliegers. “In Uithoorn staan 
43 kunstwerken en daar beleven we plezier aan. We zijn met een 
klankbordgroep van inwoners bezig om de kunstwerken te laten 
opknappen en beter over de gemeente te verdelen.
Ook zal er nieuwe kunst worden aangekocht. De serie ‘Kunst die je 
bij blijft’ waarin een bewoner iets over een kunstwerk vertelt is ook 
weer van start gegaan.” Zowel de burgemeester als wethouders 
Bouma, Hazen en De Robles kijken tevreden terug op hun vier jaar 
in het college met een prettige onderlinge samenwerking. 

Verkeersplan Dorpscentrum

GGD Vaccinatielocatie

Nieuwe huizen in Legmeer-West

Uithoorn 200 jaar

Gezellige kade aan de Amstel

Nieuwe woningen Iepenlaan

Vuurlijn-Oost 

Vliegtuigen boven De Kwakel - Iepenlaan

Uithoorn voor elkaar

Corona - uitbreiding terrassen

Start aanleg Uithoonlijn



Afgelopen vier jaar is er veel gerealiseerd door het college 
van burgemeester en wethouders in de gemeente Uithoorn. 
“Het was een ambitieus college en er zijn veel plannen 
uitgevoerd”, vindt burgemeester Pieter Heiliegers. 

“Er waren veel projecten die al lang liepen, die nu worden 
gerealiseerd”, ziet wethouder Jan Hazen. “We zijn gestart met de 
uitvoering van het dorpscentrum, de Boterdijk en Vuurlijn zijn 
opgeknapt, gebouw De Rede is bijna klaar en de tramlijn gaat er 
komen. Daar hebben we veel energie ingestoken en ik hoop dat de 
inwoners van Uithoorn en De Kwakel er ook trots op zijn. Er zijn ook 
veel projecten gestart die pas over een aantal jaar zijn afgerond.” 
Als voorbeeld noemt wethouder José de Robles de nieuwe 
huisvesting van Vakcollege Thamen en basisschool de Vuurvogel. 
Waar wethouder Hans Bouma met een goed gevoel op terugkijkt 
is het dossier Schiphol. “Er is meer aandacht gekomen voor de 
omwonenden van de luchthaven. Er wordt veel meer gekeken 
naar een goede balans tussen economisch belang en leefbaarheid. 
Dat is een groot verschil.” Een speerpunt voor de gemeente is het 
verbeteren van de sociale cohesie. In het najaar startte het project 
‘Dit zijn wij Uithoorn!’, waarbij twee wildvreemden in gesprek gaan 
met elkaar en elkaar beter leren kennen. “Het is een groot succes 
geweest en er komen zeker nog meer initiatieven, want sociale 
cohesie is niet met een project verbeterd”, reageert José de Robles. 
“Het begint klein, maar kan grote impact hebben.” Voor het college 
was een belangrijk punt om op te pakken de kwaliteit van de 
dienstverlening. “Dat wil onder andere zeggen dat mensen op een 
laagdrempelige manier kunnen melden als er bijvoorbeeld een 
storing is aan een lantaarnpaal of als een stoeptegel scheef ligt. 
Het is belangrijk dat daar adequaat op wordt gereageerd en dat 
mensen daarvan een terugkoppeling krijgen,” vertelt Heiliegers. 
Hiervoor is de ‘Makkelijk melden app’ voor op de smartphone in 
het leven geroepen. Ook heeft het college zich ingespannen om 
het vaccineren en testen laagdrempelig te maken. Aan de rand van 

Uithoorn aan de Bovenkerkerweg is een locatie waar inwoners van 
de gemeente naartoe kunnen en ook staat de GGD testunit vaker 
dan gemiddeld in de gemeente Uithoorn. 

Uitdagingen
Voor het college ligt een grote uitdaging bij de invoering 
van de Omgevingswet. “Deze nieuwe wet heeft een enorme 
impact”, vertelt Jan Hazen. “We moeten een omgevingsvisie 
opstellen over hoe de gemeente eruit gaat zien in 2040. 
We doen ons best om mensen erbij te betrekken, maar het 
blijkt voor velen vaak te abstract. De gemiddelde inwoner 
maakt zich niet druk over een bouwvergunning, totdat hij 
er zelf een nodig heeft.” Bouma herkent deze uitdaging. “We 
maken gebruik van alle middelen die we hebben en nog 
lijkt het alsof we mensen niet bereiken met onze informatie. 
We vinden participatie en communicatie belangrijk.” Het 
college zet ook hoog in op communicatie voor wat betreft het 
armoedebeleid. “De gemeente heeft veel regelingen, maar die 
zijn niet altijd bekend bij de mensen die het nodig hebben”, 
meent De Robles. Op www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen 
staat nu overzichtelijk welke regelingen er zijn. Het koersplan 
sociaal domein bleek een grote uitdaging. “Als gemeente 
moeten we meer integraal werken en met een bredere blik 
naar onderliggende problematiek kijken”, vindt De Robles “De 
oplossing is vaak maatwerk. Dat vraagt een cultuuromslag, 
maar de veranderbereidheid is er.” Verder stond het college 
voor de opgaaf om de scouting na twaalf jaar zoeken aan een 
nieuwe locatie voor hun clubhuis te helpen. Gelukkig is er een 
mooie plek gevonden in het Libellebos en zijn zowel de scouts 
als de omwonenden tevreden. 

Corona
Van grote impact op het functioneren afgelopen jaren was de 
coronacrisis. “Het was een moeilijke tijd om burgervader te zijn”, 
bevestigt Heiliegers. Er werd veel vergaderd via Teams en er 
moesten creatieve manieren gevonden worden om contacten te 
onderhouden. “We hebben als college en ambtelijke organisatie 
veel online met mensen gesproken en zo zijn er ook wandelingen 
gemaakt met enkele inwoners om een hart onder de riem te 
steken.” De pandemie gooide ook roet in het eten bij het 200-jarige 
bestaan van de gemeente. “Er waren veel initiatieven waardoor de 
sociale cohesie werd verbeterd. We zijn trots op de samenleving. 
De overheid is er voor ons, maar wij zijn allemaal een beetje de 
overheid, dus doe vooral mee”, roept Heiliegers op. Zo probeert de 
gemeente inwoners te betrekken bij hun eigen buurt door de inzet 
van buurtnetwerken. De gemeente heeft in deze periode ook vaker 
dan normaal gesprekken met ondernemers gevoerd. “Sommige 
bedrijven gaan moeilijke jaren tegemoet, een aantal zal het niet 
redden, terwijl anderen juist een heel goed jaar hebben gedraaid. 
De gemeente heeft geen zak met geld klaarstaan, maar we kunnen 
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‘Er zijn veel  projecten 
gerealiseerd’ 

Gemeente Uithoo
rn

helpen door kleine handreikingen te doen.” Volgens het college 
staat de gemeente er � nancieel gezond voor. “Het is een prestatie 
dat we rust en stabiliteit in de begroting hebben kunnen brengen”, 
vindt Bouma. “We hebben inkomsten gevonden door de verkoop 
van aandelen en ontvingen een � inke bijdrage van de Stichting 
Leefomgeving Schiphol (SLS). We hebben goed rentmeesterschap 
laten zien, maar we krijgen nog uitdagingen in de toekomst zoals de 
energietransitie, onderwijshuisvesting en wonen.”

Wonen en groen
Het college zet in op duurzaamheid. “Elke wethouder is 
verantwoordelijk voor duurzaamheid binnen zijn portefeuille,” 
reageert Bouma. In het Nationaal Klimaatakkoord staat dat 
Nederland in 2050 van het gas af moet zijn. “Als gemeente hebben 
we de Transitievisie Warmte 2050 waarbij iedere wijk stapsgewijs 
wordt aangepakt. We hebben in de Legmeer-West huizen gebouwd 
die van het gas af waren voordat het wettelijk verplicht was. 
Nu moeten alle bestaande huizen van het gas af. Ook willen we 
meer zonne-energie op daken van bedrijven en bewoners, maar 
dat kunnen wij niet alleen.” Volgens het college kan wonen en 
groen goed gecombineerd worden. “De kunst is om de balans 
te zoeken,” meent Bouma. Voor een multifunctioneel gebruik 
van de openbare ruimte is de IBOR (Integraal Beheer Openbare 
Ruimte) vastgesteld. “We moeten anders kijken naar openbare 
ruimte. Een gebied kan geschikt zijn om te sporten, recreëren 
en de sociale cohesie te bevorderen. Dat kan per wijk verschillen 
en daar willen we bewoners bij betrekken. Ook moeten we ons 
meer voorbereiden op extreme verschillen in het weer door te 
zorgen voor voldoende schaduw, goede kwaliteit van de dijken 
en groenere tuinen. We willen groen behouden en meer huizen.” 
Bouma vindt het een goede prestatie dat er ruim 850 woningen 
zijn toegevoegd en dat het een mooie mix is van vrije sector, 
starterswoningen, seniorenwoningen en sociale huur. “Het is 
onze visie om voor elke doelgroep iets toe te voegen.” Ook is er 
gekeken naar nieuwe mogelijkheden zoals een woning splitsen en 
extra kamerverhuur. “Doordat er oude kwekerijen zijn opgeruimd 
konden we met de Ruimte voor Ruimte regeling nieuwe woningen 
bouwen, zoals rond de Iepenlaan en de Rietkraag”, voegt Hazen toe. 
“Er zijn starterswoningen en woningen in het duurdere segment 
gebouwd. Dit kon in het kader van de ontwikkelingen van de 
Greenport. Verder zijn er nieuwe kwekerijen gevestigd en komt 
er nu een ondergrondse leiding voor CO2 waardoor aanvoer met 
vrachtwagens niet meer nodig is.”

Samenwerking
Samenwerken met organisaties buiten de gemeentegrenzen 
is onvermijdelijk voor een kleine gemeente. “Soms heb je een 
overstijgend belang”, beaamt Hazen. “Als Amstelveen een weg 
aanlegt, hebben wij daar belang bij of last van, dus moeten we 
binnen de regio vaak samen optrekken. We hebben ook over het 

bedrijventerrein in Amstelveen-zuid onze stem laten horen bij de 
provincie.” Voor de veiligheid van de gemeente Uithoorn werkt 
het college samen met diensten uit de regio. “Als er iets is, krijgen 
we ondersteuning van Amsterdam”, zegt Heiliegers. “We hebben 
een integraal veiligheidsplan en door de gemeenteraad is extra 
geld beschikbaar gesteld. We hebben camera’s op het busstation 
opgehangen en speciale jongerenwerkers op straat. We doen er 
alles aan om de gemeente veilig te houden binnen onze middelen. 
Toch kan de veiligheidsbeleving anders zijn.” Er vindt ook veel 
samenwerking plaats met maatschappelijke organisaties. “Soms is 
de drempel te hoog om naar het gemeentehuis te gaan”, ziet De 
Robles. “Onze maatschappelijke partners signaleren problemen 
en verwijzen door naar de gemeente. We vullen elkaar goed aan. 
De lijntjes zijn kort zoals met het Financieel café.” Via het Regionaal 
Werkcentrum Groot-Amsterdam worden werkzoekenden met 
bedrijven in contact gebracht. Ook kunnen ze zich laten om- of 
bijscholen om kansrijker te zijn. “Er wordt gekeken naar duurzame 
uitstroom. Mensen worden niet gedwongen om werk te doen dat 
niet bij hen past. Daar wordt niemand gelukkig van en dan staat 
iemand binnen een maand weer aan de balie.” Met de aanpak van 
kinderarmoede door een kind-ouderadviseur op scholen, is de 
gemeente Uithoorn een voorbeeld voor andere gemeenten. “Om 
kinderen van ouders met een krappe beurs te helpen, hebben we 
het Jeugdfonds Sport en Cultuur, waardoor ieder kind kan sporten 
of zijn zwemdiploma kan halen.” Begin 2020 is er een Sportakkoord 
ondertekend door meer dan vijftig partijen. “Daardoor is de 
verstandhouding tussen de verenigingen en de gemeente 
verbeterd”, vindt Hazen. Ook is sporthal De Scheg gesloopt en komt 
daar nu een moderne hal, niet alleen voor sport, maar voor de hele 
buurt. De Stichting Leefomgeving Schiphol heeft dit ondersteund.” 
Naast sport vindt het college ook kunst en cultuur belangrijk. “We 
leven in huis en in de buitenruimte. Kunst verbetert de kwaliteit van 
de openbare ruimte”, vindt Heiliegers. “In Uithoorn staan 
43 kunstwerken en daar beleven we plezier aan. We zijn met een 
klankbordgroep van inwoners bezig om de kunstwerken te laten 
opknappen en beter over de gemeente te verdelen.
Ook zal er nieuwe kunst worden aangekocht. De serie ‘Kunst die je 
bij blijft’ waarin een bewoner iets over een kunstwerk vertelt is ook 
weer van start gegaan.” Zowel de burgemeester als wethouders 
Bouma, Hazen en De Robles kijken tevreden terug op hun vier jaar 
in het college met een prettige onderlinge samenwerking. 
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1. vanafprijs Private Lease (€ 409 p.mnd.) gebaseerd op de Renault captur e-tech hybrid 145 zen. zie overige voorwaarden bij voetnoot 2. 2.actie verlengde garantie is uitsluitend geldig van 04/01/2022 t/m 31/03/2022 voor particulieren en zakelijke klantorders (m.u.v. fleetafspraken en rentals) met een uiterste registratiedatum van 
30/06/2022. aanbieding is op basis van 3 jaar garantie+ bovenop de fabrieksgarantie met een maximum van 70.000 kilometer. op de actie zijn de garantie+- contractvoorwaarden van toepassing. actie is geldig bij de deelnemende Renault-dealers en alleen op de captur e-tech modellen (business-versies zijn uitgesloten). 
voorwaarden op renault.nl 3.vanafprijs Private Lease (€ 369 p.mnd.) gebaseerd op de Renault captur tce90 zen o.b.v. 60 maanden en 10.000 km per jaar. het tarief is geldig van 1 januari t/m 31 maart 2022. Renault Private Lease wordt onder de voorwaarden van het keurmerk Private Lease aangeboden door Renault Financial 
Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. geleverde uitvoering kan afwijken van getoonde uitvoering. fouten en wijzigingen voorbehouden. voorwaarden op privatelease.renault.nl/voorwaarden.
officiële brandstof- en CO2-gegevens: min./max. verbruik: 5,0 l./100 km. resp. 20 km./l. CO2: 112-114 gr./km.

renault-nieuwendijk.nl

Verkoop, onderhoud & reparatie 
Aalsmeer tel. (0297) 38 30 80
Amstelveen tel. (020) 426 39 50
Amsterdam West tel. (020) 659 42 00

Amsterdam Z-O tel. (020) 561 96 50
Hillegom tel. (0252) 43 30 43
Zaandam tel. (075) 650 45 32

Onderhoud & reparatie: 
Uithoorn tel. (0297) 56 30 44

Amsterdam West Sydneystraat 18, Lijnden, tel. (020) 659 42 00 
Hillegom Arnoudstraat 4, tel. (0252) 43 30 43
Hoofddorp Parellaan 11, tel. (023) 562 76 04

Private Lease vanaf

/maand1€ 409
nu met 5 jaar garantie en 3 jaar onderhoud voor € 1992

of Private Lease de Captur benzine vanaf € 369/maand3

RENAULT CAPTUR 
E-TECH HYBRID 
bespaar tot 40% brandstofkosten

NIEUWE

DUURZAAM

De Renault CAPTUR E-tech Hybrid
Alle voordelen van elektrisch rijden 
én de veelzijdigheid van een hybride

Welke maand levert 
de meeste zonuren op?

Voor wie overweegt elektrisch te gaan 
rijden maar tegelijkertijd ook wil profi -
teren van het gemak van benzine 
(bijvoorbeeld bij lange vakantieritten) 
- is de Renault Captur E-Tech hybrid 
ideaal. U geniet van de vele voordelen 
van elektrisch. De Captur rijdt soepel, u 
trekt vloeiend en snel op en zeker bij 
lagere snelheden is het prettig stil. En 
als het nodig is schakelt u gemakkelijk 
over naar benzine. Daar komt bij dat u 
fors op uw brandstofverbruik kan 
besparen. Met de Renault Captur 
E-Tech hybrid tot wel 40% voor ritten in 
de stad!

Wilt u uw CO2-uitstoot verminderen?
De Captur E-Tech hybrid start 100% 
elektrisch. De batterij laadt zichzelf snel 
op tijdens het rijden, u hoeft uw auto 
dus niet met een stekker op te laden, 
wel zo gemakkelijk. Korte of lange 

ritten? Hij is voor allebei zeer geschikt. 
De Captur E-Tech hybrid is voorzien 
van 2 elektrische motoren en een 
verbrandingsmotor en levert in totaal 
140 pk (103 kW). De Captur E-Tech 
hybrid is stil, comfortabel en levert 
hoge prestaties. Wilt u uw CO2-uitstoot 
verminderen én uw brandstofverbruik 
verlagen? Dan zit je met de Captur 
E-tech helemaal goed. 
U rijdt hem vanaf € 29.000 of vanaf 
€409,- per maand Private Lease. En 
wilt u meer zekerheid? Bij de Renault 
Captur E-Tech hybrid ontvangt u tijde-
lijk 5 jaar garantie en 3 jaar onderhoud 
voor slechts € 199,-. Zo komt u niet snel 
voor fi nanciële verrassingen te staan.
Bij Renault Nieuwendijk vertellen ze u 
graag persoonlijk meer over de Captur 
E-Tech hybrid. Maak snel een proefrit en 
ervaar zelf de voordelen van elektrisch 
en het gemak van benzine!

Wanneer je zonnepanelen op je dak 
hebt liggen, kijk je wellicht regelmatig 
naar het schermpje waarop je kunt zien 
hoeveel elektriciteit ze al hebben opge-
wekt. Heb je de panelen recent aange-
schaft? Dan zul je wellicht enigszins te-
leurgesteld zijn over het resultaat. Geen 
nood, want dat komt in de komende 
maanden beslist goed. We zitten nu nog 
even in een relatief donkere periode, 
maar elke week krijgen we er dagelijks 
weer wat meer zonlicht bij.

Mei, juni en juli
Het zal je waarschijnlijk niet verbazen 
dat mei, juni en juli de topmaanden zijn 
waar het de opbrengst van zonnepane-
len betreft. Bijna veertig procent van de 
jaaropbrengst wordt in die drie maan-
den gerealiseerd. Misschien verwachtte 
je ook augustus in dit rijtje, maar in die 
maand is de opbrengst al wat minder, 
doordat de dagen korter worden. Het is 
dus in fi nancieel opzicht interessant om 
nieuwe zonnepanelen net voor het be-

gin van de lente te laten plaatsen. Juist 
dan profi teer je meteen van de hogere 
opbrengst in die maanden.

Elke maand telt mee
Hoewel in de wintermaanden de op-
brengst van zonnepanelen minder groot 
is, wordt ook dan gewoon elektriciteit 
opgewekt. Het is dus niet zo dat je die 
maanden helemaal kunt verwaarlozen. 
Weliswaar zijn december en januari 
de minst interessante maanden, maar 
samen zorgen ze alsnog voor onge-
veer acht procent van de totale jaar-
opbrengst. En wist je dat in maart het 
rendement van je panelen al bijna drie 
keer zo groot is als in januari? Natuurlijk 
hangt de opbrengst niet alleen af van 
de tijd in het jaar. Het gaat ook om de 
wijze waarop ze zijn geplaatst. Bedenk 
ook dat een zonnepaneel na verloop 
van tijd altijd iets van zijn capaciteit 
verliest. Fabrikanten garanderen door-
gaans een minimale opbrengst na tien 
of vijfentwintig jaar.



MAAK UW WONING 
OF BEDRIJF OOK 
DUURZAAM EN BESPAAR
P. Hoekwater B.V. is specialist in 
duurzame elektrotechnische 
oplossingen voor woningen en bedrijven.

Bij ons kunt u terecht voor:

LAADPALEN VOOR 
ELEKTRISCHE AUTO’S

LED-VERLICHTING

ENERGIELABEL C

ZONNEPANELEN

Wij zijn voortdurend bezig met 
vernieuwing en duurzaamheid om 
zo voor onze klanten én het milieu 
het verschil te maken.

Met passie, bezieling en beleving 
zijn wij er voor zowel 
ondernemers als particulieren. 

Kijk voor meer informatie op onze 
website www.hoekwater.nl of 
neem direct contact met ons op 
voor advies op maat. 

Energielabel C
Wist u dat vanaf 1 januari 2023 
het hebben van Energielabel C in 
kantoren groter dan 100 m2 verplicht 
is? Wij helpen u dit te realiseren.

Laadpalen verplicht voor bedrijven
Wist u dat bedrijven met meer 
dan 20 parkeerplaatsen binnenkort 
verplicht zijn om een laadpaal te 
hebben. Wij adviseren u graag.

Energieopslag
Wist u dat per 2023 de salderings-
regeling wordt afgebouwd? Tijd voor 
energie-opslag. Wij zijn officieel 
partner van Hager Power Station en 
helpen u graag.

P. Hoekwater B.V.
F.A.Wentstraat 2A
1431 KZ Aalsmeer

0297-324260
verkoop@hoekwater.nl

C

ENERGIE-OPSLAG
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De provincie Noord-Holland wil stimuleren 
dat meer parkeerterreinen met zonnepa-
nelen worden overkapt. Met een financiële 
impuls van 1,5 miljoen euro hoopt de provin-
cie initiatiefnemers over de streep te trek-
ken om plannen te realiseren bij parkeerter-
reinen die daar geschikt voor zijn. Edward 
Stigter, gedeputeerde Klimaat en Energie: 
,,De potentie van overkappingen met zon-
nepanelen boven parkeerterreinen in Noord-
Holland is enorm. Als we die potentie benut-
ten, leveren wij niet alleen een bijdrage aan 
de CO2-reductie door het plaatselijk opwek-
ken van duurzame energie, maar kan het 
parkeerterrein hiermee ook voldoen aan zijn 
eigen elektriciteitsbehoefte. Denk aan laad-
palen voor elektrische auto’s of verlichting 
op het eigen terrein. Bovendien staat je auto 
op zonnige dagen lekker in de schaduw en 
wordt schaarse ruimte optimaal benut. Een 
mooie win-win situatie voor iedereen. We 
merken helaas dat het realiseren van deze 
zogenoemde ‘solar carports’ nog een kost-
bare zaak is en initiatiefnemers het nog niet 
altijd aandurven. Wij helpen daar graag bij.’’

Park the Sun
Met de in 2020 ontwikkelde tool Park the 
Sun kan iedereen zien welke parkeerter-
reinen in Noord-Holland geschikt zijn voor 
het opwekken van zonne-energie. Parkeer-
plaatsen overkapt met zonnepanelen, de 
‘solar carports’, zijn nu nog een innovatieve 
en soms kostbare toepassing van zonne-
energie. Om de drempel bij initiatiefnemers 
te verlagen, stelt de provincie geld beschik-
baar voor verder onderzoek naar de haal-
baarheid van solar carports op potentiële 
locaties. Ook kan subsidie aangevraagd 
worden voor het realiseren van de Solar 
Carport zelf. In vergelijking met traditionele 
toepassingen van zonne-energie op daken 
en velden, is een solar carport nu duurder. 
De daarvoor nodige draagconstructie en 
eventueel benodigde versteviging van de 
fundering kan flink drukken op het budget 

van een initiatiefnemer, waardoor die het 
niet altijd aandurft. Als een initiatiefnemer 
tijdelijke opslag van elektriciteit in de car-
port wil realiseren, bijvoorbeeld met een 
batterij, dan komt die ook in aanmerking 
voor subsidie. ,,Met de huidige drukte op 
het elektriciteitsnet gaat opgewekte energie 
vaak verloren, omdat het nergens naar toe 
kan als het net op een zonnige dag al ‘vol’ 
blijkt te zitten. Met tijdelijke opslag gebeurt 
dat niet en kan het op een ander moment 
gebruikt worden’’, aldus gedeputeerde Stig-
ter.

Aanvraag subsidie
Gemeenten, energiecoöperaties, parkeer-
managementorganisaties, ondernemers 
en maatschappelijke instellingen in Noord-
Holland kunnen subsidie aanvragen. De re-
geling ‘Uitvoeringsregeling zonne-energie-
leverende parkeerterreinen Noord-Holland’ 
geldt in 2022 en 2023. Subsidie kan vanaf 
15 februari 2022 aangevraagd worden in het 
Subsidieloket. De provincie beoordeelt de 
aanvragen op volgorde van ontvangst.

De energiekosten gaan momenteel door 
het dak. Extra reden om je voor te berei-
den op een toekomst zonder aardgas en 
te gaan isoleren. Veel mensen denken dat 
dat in hun huis niet nodig is, terwijl twee 
op de drie huizen in Nederland nog niet 
goed zijn geïsoleerd. Benieuwd hoe dat 
zit bij jouw woning? Goede isolatie is de 
eerste stap naar aardgasvrij wonen. Om te 
testen of jouw woning daar al klaar voor 
is, heeft voorlichtingsorganisatie Milieu 
Centraal de Verwarmingstest ontwikkeld. 
Hierbij zet je je hr-ketel tijdens een koude 
periode twee weken lang op 50 graden. 
Die temperatuur pas je met behulp van de 
instructies op de website van Milieu Cen-
traal makkelijk aan. Houd je het vervolgens 
lekker warm of krijg je je huis met deze 
lage temperatuur toch niet goed warm 
gestookt?

Advies op maat
Na de twee testweken vul je in de gratis 
online tool in wat jouw ervaring was. Je 
ziet dan of jouw huis al geschikt is voor 
een warmtepomp. Is jouw woning er nog 
niet klaar voor? Dan krijg je bruikbaar 
advies over mogelijke vervolgstappen, 
zoals het verbeteren van je isolatie. Dat 
is nu extra interessant, want de subsidie 
op isolatie is begin dit jaar gestegen naar 
dertig procent. Kun jij al overstappen op 
een warmtepomp? Ook daarvoor kun je 
subsidie krijgen. Voor een hybride warm-
tepomp op buitenlucht krijg je tussen de 

1.950 tot 3.000 euro subsidie. Dat is onge-
veer vijftig procent van de aankoopprijs.

Het begint met isoleren
Veel woningeigenaren hebben het idee dat 
hun huis al goed geïsoleerd is. Ze hebben 
bijvoorbeeld dubbel glas, terwijl er inmid-
dels HR++ en triple glas is, dat veel beter 
isoleert. Of ze hebben al bodemisolatie, 
terwijl een laag isolatie tegen de onderkant 
van de vloer veel meer e�ect heeft. Er valt 
dus vaak meer te verbeteren dan je in eerste 
instantie zou denken. 

Duurzame verwarming
Ben je klaar voor aardgasvrij verwarmen, 
dan kan dat met een warmtepomp. Steeds 
meer Nederlanders hebben een warmte-
pomp: dat aantal is tussen 2010 en 2020 ge-
stegen van iets meer dan 20.000 naar zo’n 
160.000. Een volledige warmtepomp werkt 
op stroom en verwarmt je woning door 
warmte uit de lucht, bodem of grondwater 
te halen. Een hybride warmtepomp werkt 
hiervoor samen met je cv-ketel op aardgas. 
De hybride warmtepomp zorgt voor een 
groot deel van de warmte in huis. Op koude 
dagen springt een cv-ketel bij. Deze vorm is 
daarmee een haalbare tussenstap naar vol-
ledig aardgasvrij.

Doe de test
Wil je gratis en vrijblijvend meedoen met de 
test? Meld je dan op de www.milieucentraal.
nl/verwarmingstest aan.
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Provincie investeert in zonnepanelen 
op parkeerterreinen

Is de isolatie van jouw woning geschikt 
voor een warmtepomp? Doe de test!

Waarom je voortaan je overgebleven 
verf inlevert

Een voorbeeld van zonnepanelen als overkapping 
van een parkeerterrein aan zee. Foto: Provincie 
Noord-Holland

In de afgelopen twee jaar waren de kran-
tenkoppen het unaniem met elkaar eens: 
Nederlanders hebben meer en meer in-
teresse in duurzaamheid én zijn door de 
pandemie massaal aan het klussen ge-
slagen. Maar, gaan deze twee trends ook 
hand in hand? Wellicht herken je dit wel: 
je hebt een muur geschilderd en houdt 
redelijk wat verf over. Wie weet komt het 
nog een keer van pas, dus hup in de kast 
ermee. Uit recent onderzoek ver�abrikant 
Sikkens blijkt dat we in Nederland gemid-
deld 3,5 blikken oude verf in huis hebben 
staan. We bewaren het voor een volgende 
klus, maar vaak komt die niet. Zonde, want 
van die overgebleven verf kan nieuwe verf 
worden gemaakt. Het bedrijf roept daarom 
heel Nederland op om verfrestanten in te 
leveren.

Geef je overgebleven verf een tweede 
leven
Bijna de helft van de ondervraagde huis-
houdens weet niet wat de gevolgen zijn 
van verf door de gootsteen spoelen. Verf 
belandt soms in het riool of vaker wordt 
het verbrand, allebei schadelijk voor 
mens en milieu. Het bewaren van verf kan 
daarnaast zorgen voor uitgedroogde of 
beschimmelde verfresten. Deze oude verf-
restanten kunnen bij de milieustraat enkel 
worden verbrand. Door tijdig jouw overge-
bleven verf in te leveren bij een inzamel-
punt van klein chemisch afval (kca), zorg 
je ervoor dat verfafval minder milieubelas-
tend is en dat je verfrestanten mogelijk een 
tweede leven krijgen. Sommige verfsoorten 
kunnen namelijk worden gerecycled. Het 
zuinig hergebruiken van verfresten is cru-

ciaal in een wereld waarin grondsto�en 
steeds schaarser worden.

Gerecyclede verf
Het onderzoek geeft aan dat ruim driekwart 
van de huishoudens bereid is om verf voort-
aan naar de milieustraat te brengen nu ze 
weten dat het kan worden gerecycled. Daar-
om de oproep aan heel Nederland om over-
gebleven verf tijdig naar de milieustraat te 
brengen, zodat het merk van een deel nieu-
we verf kan maken. De nieuwe, gerecyclede 
verf schenkt Sikkens voor een gedeelte aan 
het Ronald McDonald Kinderfonds, bedoeld 
voor een opknapbeurt van de Ronald Mc-
Donald Huizen. Het vakantiehuis van het 
Ronald McDonald Kinderfonds, het Boshuus 
in Arnhem, wordt het eerste project.

Duurzame tips voor je verfklus
Ga je meerdere lagen verf aanbrengen? Be-
waar dan je roller of kwasten in de gesloten 
emmer. Dat scheelt schoonmaken, en dus 
vervuild water en tijd. Klaar met je schil-
derklus? Vang het spoelwater van je rollers 
en kwasten op en breng het samen met je 
verfrestanten naar de milieustraat. Zo komt 
er geen milieubelastende verf in het riool 
terecht. Heb je de verf later nog een keer 
nodig, sluit dan na gebruik de bus goed en 
houd hem even op z’n kop. Er loopt zo wat 
verf in de rand tussen de deksel en de bus, 
waardoor de verf luchtdicht is afgesloten en 
niet voortijdig gaat indrogen. Gebruik verf-
reiniger voor het ontvetten. Dit ontvet beter 
dan bijvoorbeeld ammonia en heeft een 
veel aangenamere geur. Kies voor muurverf 
met een hoge dekking, zo schilder je meer 
meters met minder verf.
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Hans Bouma 

Uithoorn doet duurzaam

In gesprek met projectleider F. Gerritsen over 
duurzaam bouwen van de nieuwe Scheg

Wat gebeurt er met uw kleding dat u in de 
textielcontainer doet?

Hoe duurzaam is ons 
gemeentehuis?

Duurzame 
kluswoningen 
De Bovenboog

Duurzaam bouwen

Het huidige klimaatsysteem van het 
gemeentehuis was aan het einde van haar 
levensduur en is vervangen. Het nieuwe 
gasloze klimaatsysteem verwarmt en koelt 
op basis van energiezuinige warmtepompen. 
Bij koude temperaturen onder het vriespunt 
komt er een hoog temperatuur warmtepomp 
in bedrijf die de warmtevraag dekt. De 
dakbedekking is grotendeels vervangen en 
op de balkons van de 2e verdieping zijn er 
sedumdaken gekomen. Sedum (vetplantjes) 
isoleert het dak, is goed voor biodiversiteit 
(eten voor insecten en vogels) en vormt een 
bu� er voor water. Met uitzicht vanuit de 
kantoren op de sedumdaken wordt ook het 
werkklimaat verbeterd. 

Het schoolgebouw aan de Johan de Wittlaan, 
eerst de St. Niklaasschool en later De 
Bovenboog, wordt getransformeerd tot 17 
kluswoningen. Hierdoor blijft het karakter van 
het gebouw behouden. Ook is het makkelijker, 
sneller én duurzamer om te transformeren dan 
het pand te slopen en er nieuwbouwwoningen 
voor terug te bouwen. Zoveel mogelijk in 
het pand wordt behouden of hergebruikt. 
Daarnaast leven de nieuwe bewoners er 
straks volledig gasloos en wordt er voor elke 
woning ruimte op het dak gereserveerd voor 
zonnepanelen. Op het voormalige schoolplein 
staat straks een elektrische deelauto waar de 
bewoners gebruik van kunnen maken. Dat is 
meteen duurzaam instappen! Fa. Steenvlinder 
zorgt per woning voor de aanleg van 
individuele warmtelussen waarop de bewoner 
een warmtepomp kan aansluiten. Daarnaast 
heeft elk huishouden de mogelijkheid om 
zonnepanelen te plaatsen op het dak.

De koperscoach brengt toekomstige bewoners in 
contact met een duurzaamheidsexpert.

Wat is duurzaam bouwen?
Hans Bouma; “Bij duurzaam bouwen en 
verbouwen wordt er rekening gehouden 
met de e� ecten op het milieu. Dit wordt 
over de hele levensduur van het gebouw 
of bouwwerk meegenomen. Maar het 
gaat ook over het gebruik en verbruik 
van het gebouw. Bijvoorbeeld over de 
uitstoot van CO2 door energieverbruik 
voor verwarming en koeling van een 
gebouw. We hebben tegenwoordig 
in ons gemeentehuis energiezuinige 
warmtepompen en zijn gasvrij.

Worden ook materialen hergebruikt?
Bij de eerste gedachte te willen bouwen 
of verbouwen, moet je alle aspecten 
van duurzaam bouwen meteen 
meenemen. Ook het hergebruiken 
van oude materialen. De projectleider 
van de nieuwe Scheg vertelt hoe dit 
in zijn werk gaat. Fa. Steenvlinder, 
specialist in Nederland voor zelfbouw 
en klushuizen, geeft ons een kijkje hoe 
het schoolgebouw De Bovenboog wordt 
omgetoverd tot kluswoningen.

Waarom duurzaam bouwen?
De gemeente Uithoorn volgt de ambitie 
van de Rijksoverheid door in 2050 100% 
circulair, klimaatproof en aardgasvrij te 
willen zijn. Het is een hoog gegrepen 
ambitie. Maar elke stap is er één.

Wat kan je als particulier doen?
Ook u kunt uw nieuwe of bestaande 
huis verduurzamen. Ons energieloket 
Uithoorn (www.regionaalenergieloket.nl/
uithoorn) helpt u daarmee graag op weg. 
Neem daar eens een kijkje. We bieden 
gezamenlijk leuke duurzame acties aan.”

Op dit moment wordt er gebouwd op de locatie 
waar eerst de sporthal De Scheg stond. Kunt u in 
het kort vertellen wat voor toekomstig gebouw op 
deze plek komt? 
De sporthal De Scheg komt uit de jaren 
zeventig en voldoet niet meer aan de huidige 
eisen. De sporthal is inmiddels gesloopt. Er 
wordt nu gebouwd aan een nieuwe sporthal 
en buurtcentrum in één gebouw op de 
locatie van De Scheg: MFA Zijdelwaard. MFA 
staat voor multifunctionele accommodatie. 
Ruimtes, duurzaamheid en parkeren vormen 
de basis voor het ontwerp. Tijdens de sloop en 
nieuwbouw staat er een tijdelijke sporthal op 
het evenemententerrein in Legmeer-West. Het 
nieuwe MFA is opgesplitst in drie onderdelen; 
kinderopvang, sporthal en buurthuisfunctie. 
De meeste huurders van ’t Buurtnest verhuizen 
mee. 

Hoe duurzaam is het nieuwe gebouw?
Het gebouw krijgt een natuurlijke uitstraling, 
er wordt veel gebruikt gemaakt van hout. 
Er komt een groen (beplanting van sedum) 
dak van 600 m2 met daarnaast ruimte voor 
zonnepanelen om energie op te wekken. Er 
komen warmtepompen, zodat we gasloos 
het gebouw van energie kunnen voorzien. 
En energiezuinige verlichting zorgt voor 
een sfeervol sportcafé en goed helder licht 
in de sporthal. Het gebouw is straks dus 
energieneutraal en gasvrij.

In heel Nederland is energietransitie een 
grote klus. Ook bij dit project. Het wordt nog 
spannend of de nieuwe stroomkabel die 
vanuit de wijk komt op tijd voor de geplande 
oplevering gereed is. De verwachting is dat 
voor de zomervakantie 2022 het gebouw 
gereed is.

Worden oude materialen hergebruikt?
We doen aan circulaire economie, waar het 
mogelijk is. De oude hardhouten vloer wordt 
(deels) opnieuw gebruikt. Er komen prachtige 
gerecyclede tafels in de sportkantine. Het blad 
is gemaakt van de oude sportvloer. 

Met dank aan � rma Gym� oor ©.

Het plan was ook de staalconstructie opnieuw 
te gebruiken. De staalfabriek heeft het staal 
negatief beoordeeld voor hergebruik. Er is 
daarom een nieuwe staalconstructie geplaatst. 
Circulair bouwen is lastig als je de oorsprong 
van een product niet weet. Tegenwoordig is 
er de tool Madaster, hierin worden materialen 
die gebruikt zijn geregistreerd in een paspoort. 
Mocht een gebouw gesloopt worden en deze 
heeft een materialenpaspoort dan kunnen de 
materialen makkelijker toegepast worden bij 
een nieuw project.

Heeft de gemeente subsidie voor dit 
project ontvangen?
We zijn blij dat we voor dit project subsidie 
uit het SLS (Stichting Leefomgeving Schiphol) 
fonds hebben mogen ontvangen. Hierdoor 
kunnen we meer doen. Zeker ook op het 
gebied van duurzaam bouwen en het 
hergebruiken van materialen.

Wellicht staat u er niet zo bij stil als u een zak met kleding in de container stopt, maar wat gebeurt 
er nu eigenlijk mee? Sympany is in onze gemeente aangewezen als de textielinzamelaar. Met 
een groot aantal containers verspreid door Nederland zijn zij in ongeveer 80 gemeenten actief. 
Sympany zamelt het textiel onder andere in via containers. En sorteert het naar herdraagbaar en 
niet-herdraagbaar. Door samenwerking met ondernemers kan niet-herdraagbaar textiel steeds 
vaker in Nederland gerecycled worden. Dat is beter dan verschepen naar het buitenland.
Het is belangrijk voor de 
verwerking dat u schoon en 
droog textiel in de containers 
doen, in een dichte plastic zak. 
Op het scheidingsdepot staat 
een aparte container met een 
grote opening, speciaal voor 
dekbedden en kussens. 
Tip; U kunt ook bruikbare 
kleding weggeven aan een 
goed doel of verkopen. Via 
Kringloop- of vintagestore, 
Facebook, Marktplaats of 
lokale goede doelen. U kunt 
nu ook kleding inleveren bij 
Zeeman (Zijdelwaardplein 
Uithoorn). Gooi het in ieder 
geval niet in de restcontainer 
weg. Geef het een nieuw 
leven! Textielinzameling door Sympany in cijfers over 2021
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Regio - Door boeken van bijvoor-
beeld Peter Wohlleben zijn we 
geconfronteerd met allerlei 
‘verborgen’ eigenschappen van 
planten en met de kennis dat planten 
onverwacht goed kunnen communi-
ceren met elkaar en met hun omge-
ving. Maar om te kunnen communi-
ceren moeten planten over zintuigen 
beschikken. Darwin stelde al proef-
ondervindelijk vast dat planten 
inderdaad zintuigen hebben. Toch 
zijn planten voor veel mensen vooral 

passieve organismen die saai en 
onaangedaan hun tijd uitzitten. 
In deze lezing wordt ingegaan op de 
vraag wat zintuigen eigenlijk zijn en 
waar die in een plant zouden kunnen 
zitten. En hoe de verschillende 
werelden van zwaartekracht, licht, 
geur, tijd en ruimte door planten 
waargenomen kunnen worden. Als 
voorbeeld zullen we zien hoe een 
boom zichzelf opbouwt zonder 
architect. Elke vormverandering van 
een boom wordt steeds lokaal 

IVN-lezing: De zintuigen van planten

Regio - Tijdens de persconferentie 
van dinsdagavond 15 februari j.l. 
werd duidelijk dat per vrijdag 25 
februari 2022 bijna alle coronamaat-
regelen komen te vervallen. Dit bete-
kent dat de SCAU (Stichting Culturele 
Activiteiten Uithoorn) weer de volle-
dige capaciteit van De Schutse kan 
benutten (ongeveer 350 bezoekers!). 
Voor de concerten op 13 maart en 10 
april hoeft men dus geen coronatoe-
gangsbewijs meer te tonen. Ook is 
het dragen van een mondneuskapje 
dan niet meer verplicht. Er gelden 
dan geen maatregelen meer waar 
bezoekers aan De Schutse rekening 
mee moeten houden. Wel wordt 
gevraagd dat men zich zoveel moge-
lijk houdt aan de basisadviezen die 
de verspreiding van corona 
beperken: regelmatig handen 
wassen, hoesten en niezen in de elle-
boog, geen handen schudden, en – 
heel belangrijk – dat men zich laat 
testen bij klachten. Overigens is er 
niets op tegen om het mondneus-
kapje nog een poosje te blijven 
gebruiken, als men zich daar pret-
tiger en veiliger bij voelt.

Kaarten
Het is nu al mogelijk om online losse 
kaarten bestellen voor de beide 
resterende concerten van dit seizoen 

(13 maart en 10 april). Ga naar 
‘Kaarten bestellen’ of naar ‘Tickets’ op 
de website van de SCAU (www.scau.
nl) en volg de instructies. Als 
vanouds zal ongeveer een week vóór 
de optredens de losse kaartverkoop 
starten in de boekwinkels Read Shop 
Express (Zijdelwaardplein) en Bruna 
(Amstelplein). Geniet in de eigen 
woonplaats voor een zeer schappe-
lijke prijs van musici van topkwaliteit: 
op 13 maart Trio C tot de derde met 
heerlijke balkan-, klezmer- en zigeu-
nermuziek, op 10 april tweevoudig 
Edisonwinnares Lidy Blijdorp (cello) 
en Tobias Borsboom (piano) met een 
licht-klassiek programma onder het 
motto ‘Spelen met vuur’.
Voor nadere informatie en vragen: 
neem per e-mail contact op met het 
secretariaat van de SCAU: secreta-
riaat.scau@gmail.com

SCAU Concerten gaan door 
zonder beperkingen

Uithoorn - Op woensdagavond 23 maart 
organiseert de Fotokring Uithoorn een 
interessante openbare lezing. De foto-
grafe Ingrid Koedood komt naar Dorps-
huis De Quakel in De Kwakel (gemeente 
Uithoorn) om een selectie van haar maat-
schappelijk bewogen reisfoto’s te laten 
zien. Iedereen die van reizen houdt én 
iedereen die van fotogra�e houdt zal met 
veel plezier haar presentatie bijwonen. 
Maatschappelijk bewogen reisfotogra�e 
is de passie van Ingrid Koedood. De foto-
grafe reist regelmatig naar bijzon-
dere bestemmingen in Afrika en Azië om 
daar het dagelijks leven op een bijzon-
dere manier vast te leggen. Haar voor-
keur gaat uit naar landen die wat minder 
bekend zijn bij de grote massa. Zij is van 
jongs af aan gefascineerd door andere 
volkeren/stammen en hun gewoonten 
en leefomgeving. Haar beelden vertellen 
het verhaal van de cultuur en leefom-
standigheden van de mensen die ze 
tijdens haar reizen ontmoet. Fotogra�e 
geeft haar de mogelijkheid om deze 
beelden te delen met de rest van de 
wereld. Zo is bijgaande foto genomen in 
een steenfabriek waar mannen, vrouwen 
en kinderen werken. De gevolgen voor 
hun gezondheid zijn sto�ongen en lage 
levensverwachting.

Wedstrijden
Ingrid Koedood neemt ook regelmatig 
deel aan internationale wedstrijden. Eén 

van haar foto’s is geselecteerd voor de 
National Geographic wedstrijd in de cate-
gorie “mens’’. Benieuwd naar de prachtige 
verhalen die zij kan vertellen? Over hoe 
ze haar bestemmingen kiest, met de 
bevolking communiceert en hoe haar 
foto’s tot stand komen? Bekijk dan alvast 
wat foto’s op haar site: https://www.
ingridkoedood.nl. De lezing door Ingrid 
Koedood wordt georganiseerd door de 
Fotokring Uithoorn in het kader van het 
50-jarig jubileum. De lezing is toeganke-
lijk voor iedereen die vooral een kaartje 
heeft gekocht. Inloop vanaf 19.30 uur, 
start lezing om 20 uur in Dorpshuis De 
Quakel. De entreekosten inclusief ko�e 
vooraf en een drankje na a�oop 
bedragen € 3,50. Kaarten kunnen besteld 
worden via https://shop.eventix.io/
7fa75c76-330a-11ec-b3c4-9e36bf7d 
673e/tickets of via de link op de 
website van Fotokringuithoorn.nl

Lezing ‘maatschappelijk 
bewogen reisfotografie’’ KORT

VERZAMELAARSMARKT
Wilnis – Zaterdag a.s. 26 februari 
is weer de verzamelaarsmarkt 
van 09.30 tot 12.30 in de Willis-
stee te Wilnis. Er zijn postzegels, 
ansichtkaarten en andere leuke 
dingen. Toegang € 1,-. Voor 
inlichtingen kunt u terecht op 
onze site www.verzamelaarsron-
devenen.nl en tel. 0297-289322.

REPAIR CAFE UITHOORN WEER 
OPEN VERZAMELAARSMARKT

Uithoorn - Beetje onwennig na 
zo`n lange tijd, maar ook blij dat 
ze in Buurtnest terecht kunnen, 
laten de vrijwilligers het het 
Repair Cafe Uithoorn weten, dat 
ze 2 maart a.s. weer willen 
starten met hun Repair Cafe 
Uithoorn, met als motto: 
“Weggooien, mooi niet!”
Op de eerste woensdag van de 
maand maart (dus, datum: 2 
maart) ontvangen zij weer 
graag, elke inwoner van 
Uithoorn en omgeving met 
kapotte, maar voor u nog steeds 
waardevolle, spullen of 
bespreken ze brandende vragen 
over hoe “dit of dat” op te lossen. 
De reparatie pogingen in de 
komende maanden( voorlopig 
t/m juni 2022 ) vinden plaats op: 
De 1e en 3e woensdag van de 
maand in Buurtnest, Arthur van 
Schendellaan 59 en de 2e 
woensdag in Ponderosa, Ples-
manlaan 27. Van 13.00 tot 16.00 
uur zijn ze altijd aanwezig.

KAARTEN IN DE KWAKEL
De Kwakel - Op dinsdag 1 
maart (de laatste dinsdag van de 
Carnaval) organiseert de activitei-
tencommissie van het dorpshuis 
weer een kaartmiddag. Het is 
mogelijk om vanaf 13:00 uur in te 
schrijven voor zowel pandoeren 
als klaverjassen. Het kaarten 
begint om 13:30 uur en de 
inschrijfkosten zijn €2,50. Adres: 
Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 
16, De Kwakel.

Mijdrecht - Argon is er niet in geslaagd 
om de eerste wedstrijd na een lange 
onderbreking in winst om te zetten. 
Tegen Die Haghe, dat laag op de rang-
lijst staat had Argon moeite met het 
veld, de bal en de fysieke en felle speel-
wijze van de tegenstander. Vooral in 
aanvallend opzicht viel er niets te 
beleven. De doelman van de thuisclub 
Bas Drost moest slechts één keer echt 
handelend in actie komen, verder had 
hij wat raapwerk en zag hij veel blind-
gangers over de kruising scheren en 
naast gaan. Marijn van Wandelen daar-
entegen kon met enkele goede 
ingrepen die score beperken. Het enige 
tegendoelpunt viel in de tweede helft 
door de snelle en behendige Noah 
Abid, later bleek dit de winnende tre�er 
zodat Argon afdroop met een 1-0 
verlies.

Tegenslag
Al na twee minuten kreeg Argon een 
tegenslag te verwerken, bij een 
kopduel raakte Yannick van Doorn 
zodanig geblesseerd dat hij door Tygo 
Limburg vervangen moest worden. De 
eerste doelpoging kon pas na een 
kwartier genoteerd worden, de thuis-

ploeg schoot voorlangs maar de bal 
kon niet worden ingetikt. Daarna een 
paar povere pogingen van Argon, 
Giliano Eijken knalde over de kruising 
en twee minuten later onderging een 
poging van Dylan Bergkamp hetzelfde 
lot. Een vrije trap die Argon kreeg werd 
ook niet benut: Younes Ouaali schoot 
hard in maar wel naast de verkeerde 
kant van de paal. Voor rust zagen we 
een poging van Die Haghe; een vrije 
trap van Sander de Jong werd koppend 
door Tony Bergsma verlengd, echter 
Martijn van Wandelen greep goed in. 
De tweede helft zagen we het hetzelfde 
spelbeeld, slordig spel van Argon en 
een tegenstander die bleef jagen. Na 
een snelle uitval van Jelle Halsema 
greep Marijn van Wandelen goed in. 
Daarna zagen we een leuke aanval van 
Argon maar als het op afwerken 
aankwam faalde de voorwaartsen. Die 
Haghe kreeg nogal wat hoekschoppen 
te nemen. Na een uur spelen werd een 
hoekschop door Marijn van Wandelen 
in eerste instantie uit het doel geran-
seld, maar Argon kreeg de bal niet weg 
uit het strafschopgebied en uiteindelijk 
was het Noah Abid die de bal in de 
linkerhoek schoot 1-0. 

Argon laat de punten liggen Onder druk
Argon bleef onder druk staan maar 
inzetten van Sander de Jong en de 
doorgebroken Phiras Chehoudi 
konden Marijn van Wandelen niet 
verschalken. Na weer een hoekschop 
kwam Argon goed weg en aanvallend 
deed Argon nog wel een poging maar 
de pass op Max Oliemans was net te 
kort. Met verse krachten probeerde 
coach Pistorius in het laatste kwartier 
het tij te keren, Tim Waning, Mika 
Keizers en Robin Voorend maakten 
hun opwachting. Echter het bracht 
geen verbetering bij het kwakkelende 
Argon. Die Haghe bleef jagen op het 
tweede doelpunt maar dankzij de 
Argon sluitpost bleef het bij die ene 
tre�er. Tien minuten voor tijd moest 
ook Max Oliemans geblesseerd 
afhaken, hij werd vervangen door 
Stan de Jong. In laatste minuten 
zagen nog een knappe redding van 
Marijn van Wandelen en een poging 
van Younes Ouaali om een vrije trap 
op doel te schieten: naast. Ook een 
mooie omhaal in de laatste minuut 
ging naast. Het verschil in de stand op 
de ranglijst was deze middag in Den 
Haag niet op het veld te zien.
Zaterdag komt BOL uit Broek op 
Langedijk bij Argon op bezoek.

Wilnis - Bij de hervatting van de competitie is CSW zaterdag op eigen 
veld prima voor de dag gekomen. In de ‘derby’ tegen NITA werd een 
ruime 5-1 overwinning behaald. De verhoudingen waren vanaf het begin 
van de wedstrijd duidelijk. NITA leunde achterover en een CSW dat veel in 
balbezit was mocht het spel maken. CSW was op zoek naar openingen in 
de hechte defensie van NITA maar wist die vooralsnog niet te vinden. 
Grote kansen wist CSW zich dan ook nauwelijks te creëren in het eerste 
halfuur van de wedstrijd. Schoten vanuit de tweede lijn leverden ook niet 
het gewenste resultaat op. NITA kon daar bij de spaarzame uitvallen prak-
tisch niets tegenoverstellen. Toch wist CSW nog voor rust op een 2-0 
voorsprong te komen. In minuut 34 gaf Elroy Baas een voorzet richting 
Jordy de Groot die goed inkopte maar doordat de bal nog even bleef 
hangen was het Matt Veerhuis die het laatste tikje gaf. Een minuut later 
direct de 2-0. Berry Kramer bediende Veerhuis op maat die vervolgens de 
keeper met een lage schuiver verschalkte. 
Na rust eenzelfde spelbeeld waar CSW snel op zoek ging naar meer. Het 
rook deze middag een ruime overwinning. De ploeg kwam in minuut 54 
op een comfortabele 3-0. Elroy Baas zag de vrijstaande Veerhuis wiens 
schot via de handen van de keeper voor de voeten van de Groot kwam 
die vervolgens de bal voor het intikken had. CSW schakelde nog maar 
eens een tandje bij en 5 minuten later lag nummer 4 in het netje. Sven 
v.d. Horst bracht Jelle v.d. Bosch in stelling om de bal in de uiterste hoek 
te tikken. Vervolgens had Berry Kramer pech met een kopbal op de lat en 
een schot op de paal. In minuut 70 kon NITA eindelijk iets terugdoen. Een 
prima steekpass op maat werd door de rechtsbuiten beheerst afgerond. 
Een kwartier voor tijd was het de Groot die de eindstand op 5-1 bepaalde. 
Een hoekschop van Bram Korver werd door de Groot prima ingekopt. Een 
prima start van CSW na lang oponthoud en nu maar te hopen dat deze 
lijn voortgezet kan worden.

CSW boekt ruime overwinning

bepaald met hulp van lokale 
zintuigen. Op deze wijze leren we 
planten en bomen zien als actief 
bewegende en sturende organismen. 
De lezing  wordt gegeven door 
Arend Wakker, natuurexpert van de 
groene academie en eigenaar van 
Open Oog Producties. Locatie:  NME-
centrum De Woudreus, Pieter Joos-
tenlaan 28a Wilnis. Datum: 1 maart 
2022, 20 uur 
I.v.m. Corona kunt u deze lezing 
alleen bijwonen als u zich van 
tevoren aanmeldt via de website van 
IVN: https://www.ivn.nl/afdeling/

de-ronde-venen-uithoorn/activi-
teiten/ivn-lezing-de zintuigen van 
planten. Daar kunt u een aanmel-
dingsformulier invullen. Bij binnen-
komst wordt de aanmelding 
gecheckt. Daarna gaat u direct in de 
zaal zitten. De stoelen staan op ruime 
afstand van elkaar. Zij willen graag 
dat ook meer kwetsbare belangstel-
lenden kunnen deelnemen. Daarom 
vragen zij u, vóór u naar het NME-
centrum komt een zelftest te doen 
en in het NME-centrum een mond-
kapje te dragen zolang u niet op een 
stoel zit.
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Ook Uithoorn heeft �ink veel last 
gehad van de storm Eunice, die 
vrijdag door een deel van Europa 
raasde en alles wat hij tegenkwam 
vernielden. Onze fotograaf Jan Uithol 
trotseerde de storm en maakte een 
groot aantal foto’s en gaf ook aan waar 
en wat. In deze krant ziet u twee pagi-
na’s met een duidelijk fotoverslag:
• Van een woning aan de Albert 

Verweylaan werd door een harde 
windvlaag een groot deel van de 
gemetselde gevel weggeblazen. 
Een naast de woning geparkeerde 
auto raakt zwaar beschadigd door 
vallend puin. 

• Van woningen aan de Bieslook 
waaiden de complete dakbedek-
king en werd ook een stellage met 
zonnepanelen naar beneden 
geblazen. Omdat er nog meer naar 
beneden dreigde te komen heeft 
Brandweer Uithoorn, geholpen 
door de hoogwerker van brandweer 
Mijdrecht de losgebroken delen van 
dak gehaald.

• Op de Laan van Meerwijk gingen bij 
de wegwerkzaamheden enkele 
stoplichten ondersteboven door de 
harde wind.

• Bij de winkelrij tegenover het 
Amstelplein moesten vele 
dakpannen eraan geloven, 
sommige lagen er net op. 

• Op de N-196 / Koningin Maximalaan 
lag wat later een dikke boom dwars 
over de weg en het �etspad en 
heeft ook een lantaarnpaal vernielt. 
De brandweer heeft ook hier in 
samenwerking met de gemeente de 
boom kort gezaagd en de weg weer 
vrij gemaakt.

• Langs de Wilhelminakade was de 
Amstel een wild water. Bij café het 
Geveltje was een groot stuk bebor-
ding van de nieuwbouw 
omgeblazen.

• In het Libellebos waaiden de 
bomen aan de kant van de Wieger-
bruinlaan om.

• Op de Arthur van Schendellaan was 
de Brandweer in eerste instantie 

opgeroepen voor een gevaarlijk 
hangende tak.

• Terwijl ze probeerden die tak te 
verwijderen waaide er vlak naast 
een boom om en verpletterde het 
bushokje.

• Bij de rotonde van de Wiegerbruin-
laan met de Achterberglaan ging 
korte tijd later een boom over de 
weg. De gemeente was er snel bij 
om de boom te verwijderen.

• Op de Achterberglaan begon het 
met zware takken die afbraken. 
Verschillende bomen liepen forse 
schade op.

En zo raasde de storm door. De brand-
weer, politie en gemeentewerkers 
hadden de hele dag hun handen vol. 
De scholen gingen dicht. Veel 
bedrijven sloten hun deuren om hun 
personeel een veilig thuiskost te 
geven. Er reden na 14.00 uur geen 
bussen of treinen meer. Ook het vlieg-
verkeer lag zo goed als stil. Hij is weer 
uitgeraasd. Hij laat een enorme ravage 
achter.

Storm Eunice raasde ook over Uithoorn en liet 
een spoor van vernielingen achter
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Uithoorn - Op sportpark Randhoorn 
had storm Eunice �ink huisge-
houden. Door schade aan dug-out 
en hoofdtribune was de Onder 23 
genoodzaakt uit te wijken naar veld4 
voor deze belangrijke wedstrijd 
tegen St. Martinus. Belangrijk omdat 
beide ploegen onderin bivakkeren 
en vechten tegen degradatie. 
Toen de spelers richting het speel-
veld liepen was op menig gezicht 
dan ook de spanning af te lezen.
Legmeervogels nam het initiatief en 
werd al in de 5e minuut beloond 
toen Nick afdrukte. Martinus, 
gesteund door een forse 
rugwind, deed verwoede pogingen 
om  de regie over te nemen, maar de 
meeste aanvallen werden al rond de 
middenlijn onderbroken. Spits Mick 
onderscheidde zich hierbij door 
voortdurend de laatste linie van 
Martinus op te jagen, waarna ze 
alleen de lange bal konden spelen. 
Gedragen door de wind belandden 
deze pogingen echter meestal 
voorbij de achterlijn dan wel waren 
ze makkelijk op te rapen door keeper 
Carlito. Mocht  Martinus al gevaarlijk 
worden, was door altijd nog stof-
zuiger Luc, die elke bal genadeloos 

het veld uitschopte. Na rust bleek al 
gauw dat bij Martinus de krachten 
waren weggevloeid en kon Legmeer-
vogels aanval na aanval bouwen.
Een solo van Jens vanaf de 
middenlijn kon alleen gestopt 
worden door een stevige tackle in 
het strafschopgebied. De penalty 
werd koel door Jens door het midden 
benut. Coach Hennie had inmiddels 
enkele verse krachten in het veld 
gebracht, waaronder de boomlange 
spits van de Onder 14, Lars geheten.
Lars, een groeibriljantje binnen de 
vereniging, liet zich al snel gelden 
door een voorzet op zijn voorhoofd 
te nemen en naar de kruising te 
sturen. Toen ook laatste man Tom 
zich aan een solo waagde, werd hij 
getorpedeerd door een Martinus-
verdediger en viel ongelukkig op zijn 
linkerschouder. Maar bikkel als hij is, 
ging hij na een natte spons van 
verzorger René en ondanks een 
gebroken sleutelbeen weer het veld 
in om de wedstrijd uit te spelen. Wat 
volgde leek wel een hoofdstuk uit 
een jongensboek. Benjamin, al 
maandenlang geblesseerd maar op 
de weg terug, werd 10 minuten 
speeltijd gegund.

Legmeervogels -23 boekt winst

Regio - De biljartcompetitie werd 
vanwege de vroegere horeca-slui-
tingen tijdelijk gespeeld met 3 in 
plaats van 4 wedstrijden op een 
avond. In de week van 21 februari is 
dat gelukkig weer genormaliseerd 
naar 4 wedstrijden. Voordat er inge-
gaan wordt op de resultaten van 
afgelopen week allereerst een 
jammerlijke mededeling: team 
Beddebeer heeft aangegeven dat ze 
per direct stoppen, omdat ze geen 
volwaardig team meer op de been 
kunnen brengen. De consequenties 
daarvan worden nog uitgewerkt.

De Biljartmakers weer top
Wie kan De Biljartmakers nog 
afhouden van de titel? Het team 
dendert voort en scoorde ook dit 
keer weer maximaal tegen DenB 
Diensten. Bart Dirks won eenvoudig 
van de tegenvallende Ger Ruim-
schoot, Nick van de Veerdonk had 
meer moeite om Peter Stam te 
verslaan, die slechts 5 caramboles 
tekort kwam. Jan Zwietering overtrof 
zichzelf door de partij tegen John 
Beets in 17 beurten te beslissen. John 
bleef goed in het spoor door 81 van 
zijn 100 caramboles te maken. DIO 
won weliswaar met 30-25 van De 
Merel Richard’s 1, mede door goed 
werk van Cees de Jong. Het meest 
opvallend was echter de kortste 
partij van de week die Rob ten Brink 
in 16 beurten voltooide tegen Ray 
Kramer. Het derde team van De 
Merel/Richard’s verloor met 26-28 
nipt van De Spingbok 1. Tenslotte 
won Bar Adelhof 1 met 30-23 van 
Stieva/Stee-Inn 1, mede door een 
overtuigende overwinning van 
Richard van Kolck in 21 beurten 
tegen Nico Koster. Richard noteerde 
ook de hoogste serie van de week 
(26 van 70 is 37,14%).

Uitslagen 1e divisie
DenB Diensten/Springbok – De 
Biljartmakers: 24-36. De Merel/
Richard’s BV 1 – DIO: 25-30. De 
Merel/Richard’s BV 3 – De Springbok 
1: 26-28. Bar Adelhof 1 – Stieva/
Stee-Inn 1: 30-23

Overwinning De Kromme 
Mijdrecht 2
Zowel De Springbok 2 als Cens 
behaalden de maximale score. 
Willem Holla, Leon Loos en Jan Felix 
van De Springbok 2 hadden weinig 
moeite met De Kromme Mijdrecht 1 
en datzelfde geldt voor John 
Oldersma, Desmond Driehuis en 
Arjan Gortemulder van Cens tegen 
Stieva/Stee-Inn 2. Desmond leverde 
een mooie prestatie door winst in 
25 beurten met een serie van 11. De 
wedstrijd tussen De Kromme Mijd-
recht 2 en titelfavoriet Bar Adelhof 2 
was nog wel spannend. Nadat Frans 
Versteeg namens DKM2 in 36 
beurten won van Robert Daalhuizen 
en Erik Spiering namens BA2 van 
David Schild was de tussenstand 
gelijk. De beslissing werd uitge-
vochten tussen Jos Vermeij van 
DKM2 en Jim van Zwieten van BA2. 
Jos speelde boven zijn niveau en 
zegevierde in 24 beurten, waarmee 
de eindstand 32-28 in het voordeel 
van De Kromme Mijdrecht 2 werd. 
Door het wegvallen van Beddebeer 
staat Cens nu tweede in de ranglijst 
op 15 punten afstand van Bar 
Adelhof 2.

Uitslagen 2e divisie
De Springbok 2 – De Kromme Mijd-
recht 1: 36-21. De Kromme Mijd-
recht 2 – Bar Adelhof 2: 32-28. Cens 
– Stieva/Stee-Inn 2: 36-20. Bedde-
beer – De Merel/Richard’s BV 2: 
Canceled

Biljartcompetitie weer normaal

Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
speelde de hoofdmacht van de 
Vinkeveense korfballers een cruciale 
uitwedstrijd. De Vinken trad in 
IJsselstein aan tegen de eveneens 
nog ongeslagen medekoploper 
Fortissimo. De Vinkeveners hadden 
de hele wedstrijd het initiatief en 
gaven de snel verkregen voorsprong 
niet meer uit handen. Uiteindelijk 
gingen de punten bij een eindstand 
van 12-18 mee terug naar Vinkeveen.

Scherp getraind
De enthousiaste trainster-coach 
Sabrina Kooijman blikte tevreden 

terug: “We hebben een sterke trai-
ningsweek achter de rug, waarin we 
na twee wat mindere wedstrijden de 
puntjes weer op de i gezet hebben. 
De sfeer in de sporthal was trouwens 
ook weer als vanouds. Het was 
duidelijk dat ook het publiek het 
belang van deze pot inzag.”
Het Kindermodehuisteam ging 
uitstekend van start. Eva Hemelaar, 
Mariska Meulstee, Jelle Mul en Levi 
Kroon vormen een gevaarlijk 
aanvalskwartet, dat al snel tot scoren 
kwam. De Vinkeveense defensie met 
Emese Kroon, Dorien Verbruggen 
(voor de nog altijd geblesseerde Zoë 

De Vinken pakt koppositie

Uithoorn - Nu er weer meer en meer 
mogelijk is geworden wil dit zeggen 
dat er ook weer klaverjassen mogelijk 
is. Om deze reden organiseert 
Legmeervogels aanstaande vrijdag 
25 februari 2022 aanvang 20.00 uur 
weer een klaverjasavond in het club-
huis van Legmeervogels, sportark 
Randhoorn, Randhoornweg 100 te 
Uithoorn. Dit is toch weer fantastisch 
nieuws, Klaverjassen bij Legmeervo-
gels? Toch is er ook iets minder goed 
nieuws te melden. In het verleden 
betaalde deelnemers €3,00 oom aan 
de klaverjasavond te mogen deel-
nemen. Helaas heeft de organisatie 
een prijsverhoging van 3% moeten 
doorvoeren. Deelnemers betalen net 
ingang van 25 februari het bedrag 
van €3,09. De reden van de prijsver-
hoging is dat de grondstofprijzen om 
spelkaarten te maken �ink zijn 
gestegen. Per klaverjasseizoen zijn er 
toch wel 60 of 70 spellen nodig. 
Iedere klaverjasser weet dat na drie 

vier keer de kaarten helemaal misse-
lijk zijn geschud en deze dan weer 
vervangen moeten worden. De kleine 
prijsverhoging kan achterwege 
blijven als er een of meerdere spon-
soren gevonden geworden die op 
jaarbasis deze 60 of 70 spellen ter 
beschikking wil stellen. Vrijdag 25 
februari zal Gerrit Vink u op de klaver-
jasavond vertellen of het is gelukt om 
een of meerder sponsoren te vinden 
en de prijsverhoging dan ook achter-
wege kan blijven. Dan weer goed 
nieuws. Net als in het verleden 
mogen voertuigen op de klaverjas-
avond vrijdagavond 25 februari 2022 
doorrijden tot aan het clubhuis. 
Makkelijker kan de organisatie het u 
niet maken. Na 25 februari 2022 kunt 
u ook op vrijdag 11 maart terecht bij 
Legmeervogels voor een gezellige 
klaverjasavond. Dus noteren in uw 
agenda: klaverjassen bij Legmeervo-
gels op vrijdag 25 februari 2022 en op 
vrijdag 11 maart 2022.

Klaverjassen bij Legmeervogels

Mijdrecht - Maandag 14 februari was 
het weer spannend in de A-lijn. Chris 
van der Wilt & Carla Steenhuis Geert-
sema scoorden 60%. Greet Vermeij & 
Ada Groenwegen deden hun uiterste 
best om aan te haken met uiteinde-
lijk 58,13%. Dat lieten Marja Hart-
mann & Elly Degenaars niet zo maar 
toe en verdedigden hun positie met 
55.00%.
In de B-lijn was ook weer een 
gevecht om de eerste plaats. Toni van 
Alen & Barbara baron deden goede 
zaken door met 58,92% nipt te 

winnen van Elly Norel & Corry van 
der Wilt 58,00%. Frans Leeuwerik & 
Carla Navest deden het prima met 
een score van 55,50%.
Donderdag 17 februari sprongen de 
scores naar recordhoogtes. In de 
A-lijn lieten Hennie van der Reep & 
Corrie Twaalfhoven, 65,97%, hun 
concurrenten mijlen ver achter zich. 
Gerard & Riet van der Meer streden 
voor wat ze waard waren en kwamen 
met 58,33% uit de strijd. Elisabeth & 
Nan van den Berg haakten met 
54,51% aan en beperkte op die 

Hoge scores bij 
Bridgevereniging Mijdrecht

Sabrina Kooijman instrueert haar team tijdens een time-out.

van Dasler), Jerom Stokhof en Rutger 
Woud wist de ingezette Vinkeveense 
scoringsdrang keurig aan te vullen. 
Helaas echter moest aanvoerder 
Jerom Stokhof al na vijf minuten 
uitvallen. Voor hem kwam Gideon 
Lee�ang in het veld. De Vinken hield 
de hele wedstrijd de voorsprong 
vast. In de duels toonden de bezoe-
kers een sterke overwinningsdrang 
en het gehele team bewees zijn 
waarde. Sabrina Kooijman: “We 
hebben een veel hoger aantal 
scoringskansen gecreëerd dan de 
tegenstander. We konden daardoor 
ook veel meer kansen benutten. 
Daarnaast was de reboundwaarde 
van Jelle Mul in het ene en Gideon 
Lee�ang in het andere vak van groot 
belang.” In de tweede helft werden 
Fenne Claassen en Deena Dankelman 
nog in het verdedigingsvak ingezet. 
Door doelpunten van Rutger Woud 
(5x), Levi Kroon (4x), Mariska Meul-
stee (3x), Eva Hemelaar (2x), Emese 
Kroon (2x), Dorien Verbruggen en 
Fenne Claassen (ieder 1x) kwam de 
comfortabele eindstand van 12-18 
op het scorebord. Mariska maakte 
haar achthonderdste tre�er in dienst 
van de Vinkenhoofdmacht.
De eerstvolgende wedstrijd voor De 
Vinken 1 is pas op 12 maart. Dan 
komt Fortissimo voor de return naar 
Vinkeveen.

Eerste bal
De eerste bal die hij ontving, liet hij 
nog onwennig van zijn voet springen 
en uitrollen. Bij een tweede actie 
werd hij diep gestuurd en stormde 
het strafschopgebied binnen.
Hij schoot fraai met links in de verre 
hoek en liet de keeper kansloos. Met 
deze 4-0 was de eindstand bereikt. 
Hiermee is degradatie voor Martinus 
een feit. Legmeervogels heeft het 
nog in eigen hand, volgende week 
zaterdag ontvangt het Kolping Boys 
om te bepalen wie de tweede degra-
dant wordt. Met deze overwinning is 
er weer vertrouwen getankt, kom 
maar op! De spelers werden in de 
kleedkamer beloond met 2 kannen 
bier. Man of the match is Nick , (zie 
foto)die niet alleen scoorde maar ook 
menig aanval wist te onderbreken.

manier de schade. In de B-lijn 
speelde zich een zelfde soort strijd af 
alleen met grotere onderlinge 
verschillen. Voor Mart van de Voort & 
Tiny Tijssen was er een klinkend 
resultaat van 68,06%. Tiny en Mart 
verrast en superblij met dit resultaat. 
Ook Paula Kooijman & Koos Wieling 
deden het prima met 59,72%. Ten 
slotte pakten Lenny van Diemen & 
Hermine Elmoudni de derde positie 
met 52,78%. Al met al is er zowel op 
de maandagavond als de donder-
dagmiddag met veel plezier op het 
groene tapijt gespeeld. Als u inte-
resse hebt om mee te spelen kijk 
eens op de website van Bridgever-
eniging Mijdrecht.

Zondag weer darten
De Kwakel – Zondag start weer het darten in het dorpshuis van De 
Kwakel. Het is een gemengde wedstrijd dus dames en heren strijden om 
dezelfde titel. Deelname kost 5 euro en de inschrijving start om 12:00 uur. 
Om 13:00 uur zal de strijd beginnen. Voor meer inlichtingen kunt u 
contact opnemen met Pieter Langelaan: 06-11434716. Het adres is Dorps-
huis ‘De Quakel’ , Kerklaan 16 te De Kwakel.








