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Albert Heijn Vinkeveen trots
op vertrouwde winkel in ‘een
nieuwe jas’!

Het is zo ver: het
Chocoladehuisje is open

Praat mee over de oplossing
voor het tekort aan
woningen

REGIO MEDIA GROEP

e ni ie roen li
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Ed Dohle en Bart Richter

Blijf bestellen bij de lokale horeca
De Ronde Venen - Afgelopen week heeft de VVD fractie digitaal overlegd
met een 10-tal horeca ondernemers uit De Ronde Venen. Daarbij was er
ook een vertegenwoordiger van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN)
aanwezig. Er is gesproken over de huidige situatie en de ervaren knelpunten. Alle ondernemers doen hun uiterste best om met andere activiteiten toch nog iets van hun vaste lasten goed te maken maar het is
natuurlijk niet wat ze willen. Ze doen wat ze kunnen terwijl ze liever hun
gasten in hun restaurant en op hun terrassen willen ontvangen.
Dat was echt een gedeeld beeld, alle
horecaondernemers willen hun
gasten graag weer in hun eigen zaak
in de watten leggen. Hierbij is aangegeven dat ze ook mogelijkheden zien
om dat op een verantwoorde wijze te
doen. “Het is volkomen begrijpelijk
en er zou wat ons betreft ook meer in
mogelijkheden gekeken moeten
worden. Het bieden van perspectief
is van essentieel belang” aldus Bart
Richter, fractievoorzitter VVD.
Regio
De vertegenwoordiger van deze

regio van KHN, Simone van Laar gaf
aan dat zij op allerlei manieren de
horeca proberen te steunen en te
vertegenwoordigen. Ze gaf ook aan
dat de maatregelen nu op landelijk
niveau worden genomen en dat de
gemeente hier relatief weinig aan
kan doen. Toch is ook steun en de
oproep vanuit de lokale politiek
richting het kabinet van belang. Dit
kan onder andere via de partijlijn
van landelijke partijen in de raad en
via de burgemeester naar de voorzitter Veiligheidsregio. De VVD
fractie heeft inmiddels meerdere

acties op dit gebied ondernomen.
Veel mensen willen de horeca graag
weer bezoeken voor een hapje,
drankje en de gezelligheid en zullen
dit ook doen zodra het weer kan.
VVD De Ronde Venen heeft in
oktober vorig jaar het initiatief
genomen om een motie in te dienen
om het vergroten van terrassen en
verruiming van de tijden mogelijk te
maken. Die is toen met een ruime
meerderheid aangenomen waardoor dit nu geregeld is.
Ed Dohle, fractielid: “het bestellen en
thuis dineren is niet zo leuk als uit
eten gaan, maar het is het maximale
wat nu mogelijk is en hard nodig ter
ondersteuning van onze horecaondernemers!”. De VVD hoopt samen
met de ondernemers dat er weer
snel op een terras gezeten kan
worden maar roept op om tot dat
moment vooral regelmatig bij onze
lokale horeca te blijven bestellen.

Mijdrecht – Woensdag jl. ondertekenden wethouder Rein Kroon en
Camiel Honselaar (directeur HSB
Bouw B.V.) de koopovereenkomst
voor de Twistvliedlocatie in Mijdrecht. De bouw van 50 betaalbare
starterswoningen is daarmee definitief. De locatie van de voormalige
Twistvliedschool in Mijdrecht is zeer
geschikt voor woningbouw. Vanwege
de grote vraag naar starterswoningen, heeft de gemeente projectontwikkelaars gevraagd een plan te
ontwikkelen dat hierin voorziet. In
samenspraak met omwonenden zijn
hiervoor de wensen en eisen opgesteld. Uit de ingediende plannen is
gekozen voor het voorstel van HSB
Bouw, met 50 duurzame
startersappartementen.
Mix van sociale huur en koop
Met de ondertekening van de koopovereenkomst, is de opdracht definitief gegund aan HSB Bouw B.V. Ongeveer de helft van de appartementen,

ie

waarvan de oppervlakte ca. 45 m2 is,
valt in de sociale huursector. Voor de
koopwoningen geldt een maximumprijs van € 160.000,-. Zodra alle details
bekend zijn, maakt HSB Bouw via de
lokale kranten bekend waar geïnteresseerde starters zich kunnen
inschrijven. Toewijzing van de huurwoningen gebeurt door woningbouwvereniging GroenWest.
Start bouw: 2022
Wethouder Rein Kroon is heel blij met
de ondertekening. “Het is echt
ontzettend belangrijk om betaalbare
woningen voor onze eigen starters te
bouwen. Dit appartementengebouw
draagt bij aan de grote behoefte van
onze jongeren om een betaalbare
woning te vinden, daarnaast is het
een fraaie toevoeging aan de wijk
Twistvlied. Hierbij hebben we HSB
verzocht om het liefst alle woningen
lokaal te verkopen!” HSB Bouw
verwacht dat de bouw in 2022 kan
starten.

Rein Kroon (wethouder Wonen) en Camiel Honselaar (directeur HSB Bouw B.V.)
ondertekenen de koopovereenkomst op de toekomstige locatie van de
startersappartementen

Het is weer zover:
dansende koeien
in de wei

GEVRAAGD:
(aankomend)

De Ronde Venen - Het is en
blijft altijd weer een feestelijk
gezicht, als de koeien na een
lange winterperiode op stal te
hebben gestaan, weer door de
boer worden ‘losgelaten’. De
koeien van Melkveebedrijf
Edwin van Muijen mochten na
een winter lekker op warm op
stal weer heerlijk naar buiten.
Blije dames!

verwarming/airco

Servicemonteur
In een gezellig team

Tel. 0297-284295
info.vderwilt.nl
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verkoopmijdrecht@meerbode.nl
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Het is zo ver: het Chocoladehuisje is open
Mijdrecht – Het heeft even geduurd,
mede door de corona ellende, maar
een deel van het nieuwe bedrijf van
Jeroen en Lilian is deze morgen officieel geopend door wethouder Rein
Kroon. Een sobere opening, coronaproof, maar ze kunnen beginnen.
Jeroen: “Mensen die het leuk vinden
krijgen alvast een kijkje in ‘de kantine’
(deze mag nog niet van start
vanwege de opgelegde
maatregelen)
Tijdens de feestelijke opening is het
mogelijk om lekkere chocolade in te
slaan voor thuis en na afloop van de
rondleiding trakteren wij iedereen op
een lekkere koffie of thee met
bonbon naar keuze die buiten onder
onze veranda en daarbuiten genut-

tigd mag worden. Om de veilige
afstand goed te kunnen nakomen
laten wij gelijk tijdig maximaal 2
gasten binnen in de winkel en 2
gasten tijdens de rondleiding ‘de
kantine’ binnen.
Buiten bewaren we met de aanwezigen 1,5 meter afstand en wanneer
wij zien dat het “te druk” wordt zullen
wij de eerst gekomen gasten vragen
binnenkort weer gezellig terug te
komen. Het zou natuurlijk enorm
leuk zijn als u/jij als één van de eerste
onze nieuwe winkel komt bezoeken
om je te laten verassen met onze
heerlijke chocolade en rondleiding in
de kantine met een koffie momentje
als afloop van je bezoek. U vindt ons
aan de Dorpsstraat 42 A

Oplage: 31.650
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient
ondertekend te zijn en voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of
e-mailadres. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet per
e-mail, fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op www.
meerbode.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt
op FSC-Mix papier van verantwoorde
herkomst.
WWW.MEERBODE.NL

De rijlessen starten weer
Regio - Sinds 15 december is het CBR
gesloten. Vanaf 22 februari mochten
er weer rijlessen en examens met de
motor en bromfiets opgestart
worden en vanaf woensdag 3 maart
mogen ook de andere praktijklessen
en examens weer gaan plaatsvinden.
Hierbij worden natuurlijk wel de
corona-maatregelen in acht
genomen, lessen met een mondkapje, en de auto iedere les desinfecteren en luchten. Helaas worden er
momenteel nog geen theorieexamens afgenomen. T/m 9 maart
mogen deze nog niet plaatsvinden
en zijn er daarom ook nog geen
theorie cursussen en Code 95 theorie
trainingen mogelijk. 5 maart wordt
hier opnieuw een beslissing in
genomen door het ministerie en het
CBR. Het VerkeersCollege in Mijdrecht heeft tijdens niet stil gezeten.

Ruim 11 weken geen rijlessen, maar
wel tijd om verbeteringen door te
voeren en ons op het nieuwe
normaal in te richten en voor te
bereiden, zegt Veenboer. Zo is de
theoriecursus vernieuwd, deze wordt
de komende maanden (tot de zomer)
via zoom verzorgd, dus niet in een
volle klas. Maar ook is er een nieuwe
manier bijgekomen, de combi
theorie, hierbij bereid de kandidaat
zich thuis via e-learning voor
en wordt de studie afgesloten met
een Klassikale ochtend (via zoom)
waarin de belangrijkste regels en een
aantal examentrainingen worden
doorgenomen. Ook de praktijk heeft
een update gekregen, kandidaten en
ouders kunnen de voortgang van de
rijopleiding volgen via onze rijbewijsapp. De geplande rijlessen, vorderingen en financiële status zijn via de

app in te zien. Zowel door de kandidaat als voor de ouders.
Zo wordt ook de ouder meer
betrokken bij de rijopleiding van hun
zoon of dochter. De Code 95 trainingen zijn vanaf maart vernieuwd
en uitgebreid met e-learning
modules zodat 4 van de 7 uur thuis
gevolgd kan worden. De overige 3
uur zullen klassikaal of in de vrachtauto gepland worden. Zo kan er
meer in eigen tijd en op de
momenten gestudeerd worden die
bij de kandidaat beter uitkomen. (En
meer coronaproof ). De wachttijden
bij het CBR zijn door de lockdown
enorm opgelopen. Er moeten ruim
600.000 examen ingehaald worden
door het CBR. Uitgestelde examens
kunnen een dag na het officiële
examen opnieuw ingepland worden.
Uitstel examens hebben voorrang bij
het inplannen maar bij nieuwe en
her-examens kan de wachttijd

oplopen tussen de 4-5 maanden.
Zorg dus dat je op tijd je theorie
regelt en op tijd je praktijkexamen
aanvraagt tijdens je opleiding. Het
Verkeerscollege heeft voor de motor,
bromfiets, auto, vrachtauto en
aanhangwagen alvast meerdere
examens ingekocht zodat we op
kortere termijn kandidaten aan een
examen kunnen helpen. Maar het
advies blijft, zorgt dat je op tijd
begint met plannen en bereid jezelf
goed voor zodat je niet zakt en 4
maanden moet wachten. Om fraude
met examens te voorkomen heeft
het CBR besloten dat je voor alle
theorie en praktijkexamens, die
aangevraagd worden door een
rijschool, je eerst de rijschool hiervoor moet machtigen via: www.
mijncbr.nl. De rijbewijs keuringen
(vrachtauto en 75+) worden vanaf
maart ook weer maandelijks georganiseerd door Het VerkeersCollege.

Deze kunnen weer plaatsvinden,
maar wel vooraf aanmelden: 0297250 638. Vanaf mei gaan we ook weer
een opleiding vaarbewijs starten.
Koop nu vast je theorie examen in.
Aanmelden kan via: info@verkeerscollege.com Alle theorie uitslagen
zijn door de lockdown met ongeveer
7 maanden verlengd. Dit geldt ook
voor de Motorexamens voertuigbeheersing, en de code 95 uitslagen.
Zie voor de exacte uitsteldata: www.
verkeerscollege.nu. Ook verlopen
rijbewijzen zijn momenteel 10
maanden langer geldig vanwege de
lange corona wachttijden. Heeft u
nog vragen naar aanleiding van de
opstart van de rijopleidingen of wilt
u zo spoedig mogelijk starten met
een opleiding, op examen of uw
code 95 verlengen? Bel dan met Het
VerkeersCollege: 0297-250 638
Zie voor meer info ook:
www.verkeerscollege.com
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Praat mee over de oplossing
voor het tekort aan woningen

De Ronde Venen - Woningbouw is
op dit moment een actueel en
belangrijk onderwerp. Je kunt geen
krant openslaan of er staat iets over
het tekort aan woningen, de woningprijzen die de pan uit vliegen of het
probleem voor jongeren en senioren
om geschikte woonruimte te vinden.

En dit geldt net zo goed voor de
groep er tussenin. Dit is een landelijk
probleem wat ook in de gemeenten
De Ronde Venen, Stichtse Vecht en
Woerden actueel is. De VVD gaat
hierover graag in gesprek met inwoners. Doel van het gesprek is het
kijken naar de knelpunten maar nog

meer het bespreken van mogelijke
oplossingen. Omdat gemeenten
mede afhankelijk zijn van de medewerking van provincie en de landelijke politiek zullen ook die vertegenwoordigd zijn. Aan het gesprek
zullen naast inwoners, VVD kamerlid
Daniel Koerhuis, VVD Provinciale
Statenlid Odile de Man en VVD fractieleden van De Ronde Venen,
Woerden en Stichtse Vecht deelnemen. Onderwerpen tijdens het
gesprek zijn binnen- en buitenstedelijk bouwen, starterswoningen, ouderenwoningen en de vitaliteit van de
dorpen. Ook van u horen we graag
hoe u hier over denkt.
Deze avond zal op donderdag 11
maart van 20.00 – 22.00 uur plaatsvinden via Zoom.
Aanmelden kan door een mail te
sturen naar secretaris-vvd-rvv@ziggo.
nl. Een paar dagen voor aanvang zal
een link worden toegezonden
waarmee deelgenomen kan worden.

‘Tips bij de belastingaangifte’
voor mantelzorgers
De Ronde Venen - Op woensdag 17
maart organiseert Mantelzorg De
Ronde Venen in samenwerking met
Mantelzorg Vijfheerenlanden een
informatiebijeenkomst over de belastingaangifte. De bijeenkomst is voor
mensen die iemand in hun omgeving
ondersteunen, bijvoorbeeld
vanwege een ziekte, een fysieke-,
verstandelijke of psychische beperking of hoge leeftijd. Als u voor
iemand zorgt, krijgt u zeer waarschijnlijk met extra uitgaven te
maken. Daarom is het belangrijk om
te weten wat u wel of niet kunt
terugvragen. Denk bijvoorbeeld aan
reiskosten voor ziekenbezoek, hulp-

middelen etc. Voormalig belastinginspecteur Jaap Post geeft allerlei tips
bij het doen van de belastingaangifte. Daarnaast kunt u tot uiterlijk 10
maart uw vragen mailen naar: info@
mantelzorgvhl.nl. Deze vragen
worden tijdens de bijeenkomst
anoniem beantwoord. De tijd is
19.30-21.00 uur. Inloggen kan vanaf
19,20 uur. De deelname is gratis.
Aanmelden: info@mantelzorgvhl.nl.
o.v.v. naam, telefoonnummer en
woonplaats. Na aanmelding krijgt u
uiterlijk op de dag zelf een mail met
daarin de deelnamelink. U krijgt zo
nodig telefonische hulp als u er niet
uitkomt.

Kunstweek op de Jozefschool

De Abcouder brandweer in 1937

De Proosdijkroniek: ‘Een bloedneus
voor de burgemeester’
De Ronde Venen - Via een gevarieerde terugblik op de plaatselijke
geschiedenis presenteert de historische vereniging De Proosdijlanden
met gepaste trots het maartnummer
van ‘de Proosdijkroniek’.
Arie Bloed onderzocht de ambtsperiode van de Vinkeveense burgemeester Elsen. Hij concludeert: ‘Al
met al is het bouwbeleid onder
burgemeester Elsen door de bestemmingsplannen steeds beter geregeld,
waarbij zijn planologische expertise
zeker goed van pas kwam. Maar de
bloedneus die hij in 1968 in Waverveen opliep is het dorp nooit
vergeten.’
Joop Frankenhuizen onderzocht de
college- en raadsverslagen van Wilnis
om te zien wat diverse burgemeesters meemaakten en achterlieten in
de periode tussen 1798 en 1989 toen
Wilnis een zelfstandige gemeente
was. Piet van Buul beschrijft de
bewogen levensloop van een opmerkelijk man: de Mijdrechtse dominee
Duijtsch.

Geboren in Hongarije in een Joods
gezin, rabbi geworden, een groot
gedeelte van zijn leven door Europa
gezworven, zich tot het christendom
bekeerd en uiteindelijk op het einde
van zijn leven als dominee in Mijdrecht terecht gekomen.
Na bijna honderd jaar is een einde
gekomen aan Cindu, bij Uithoornaars
beter bekend onder de namen TEBU
of de Teerpot.
Het terrein langs de Amstel is sinds
juli 2020 ontdaan van alle installaties
en leidingen. Chris Woerden duikt in
de geschiedenis van dit opvallende
bedrijf aan de Amstel.
Nieuwe afleveringen
In een nieuwe aflevering van ‘de
Geheymschrijver’ kijkt Stef Veerhuis
naar het “Nieuwe” Thamen aan de
Amstel; dat met de bouw van een
nieuwe kerk aldaar in 1662 gestalte
had gekregen.
Op Hofland 214 in Mijdrecht was
twee generaties lang het elektrotechnisch bedrijf Reurings gevestigd.

Vorig jaar stopte het bedrijf. De
broers Reurings vertellen hierover.
In de lockdownperiode van 2020
beschreef de in 1939 in Wilnis
geboren Wim van Scheppingen de
herinneringen aan zijn jeugd in zijn
geboortedorp. In een nostalgisch
artikel leest u over de gebeurtenissen
bij de Abcouder brandweer in
oorlogstijd. Het verhaal is geschreven
door Anton Schrikenberg rond de
herdenking en viering van 75 jaar
vrijheid in Nederland.
Naast al deze verhalen krijgt de lezer
hulp bij het opzetten van een stamboom of het vinden van aktes. We
leren over de archieven in het RHC,
kijken naar foto’s van Wilnis toen en
nu en blikken nog even vooruit naar
‘Trots op Vinkeveen 2’, het succesvolle tweede historische stickerboek
waar met spanning naar uitgekeken
wordt. Kortom een rijk gevulde
editie, die aan menig plaatsgenoot
veel leesplezier zal opleveren. Het
maartnummer verschijnt in de
tweede week van maart.

Vinkeveen - Beeldende vorming is
essentieel voor de ontwikkeling van
kinderen. Door de kinderen met
verschillende vormen van kunst in
aanraking te laten komen, zetten zij
hun gehele brein in werking:
geheugen, fantasie en emotie.
Bovendien leren ze met kunst om
zelf een oordeel te vormen en dingen
te zeggen die anders mogelijk onbesproken blijven. De schoolweek voorafgaand aan de vakantie stond voor
de leerlingen van de Jozefschool in
Vinkeveen volledig in het teken van
kunst. Zij zijn een hele week intensief
met beeldende kunst bezig geweest
en maakten kennis met bijzondere
schilders als Wassily Kandinsky, Andy
Warhol, Vincent van Gogh en Pablo
Picasso. Vol inspiratie transformeerden de leerlingen in echte
kunstenaars en maakten ieder hun

eigen schilderij, dat in de digitale
kunstgalerie is komen te hangen. Het
resultaat is verbluffend!
In samenwerking met Cultuurpunt
Ronde Venen nodigde de Jozefschool tevens kunstenaars uit de
omgeving uit, om zowel de kinderen
als de leraren iets te leren waar ze
niet dagelijks mee bezig zijn. Femke
van Os gaf de groepen 1 t/m 4 workshops papier maché in de stijl van
Kandinsky en Gaudí. Maarten van
Rongen leerde de groepen 5 t/m 7
spelen op verschillende soorten
slagwerk.
In het onderwijs op de Jozefschool
komen de leerlingen het hele jaar
door regelmatig in aanraking met
verschillende vormen van cultuur en
kunst. Woorden en cijfers zijn
simpelweg niet genoeg om uit te
drukken wie we zijn.
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De IVI pagina
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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 nieuwsfeiten 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 kunnen 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 waarbij 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.

Gebruik uw voorkeurstem

links en soms rechts. Ik wil namelijk
soms dat de partijen op de linkerkant
hun punt kunnen maken en een
andere keer heb ik weer sympathie
voor de mening van de rechterzijde.
Ik ben namelijk voor groene energie
maar vindt ook dat er woningen
gebouwd mogen worden op bijvoorbeeld de weilanden. Is er nu één
partij die mij op allebei de punten
kan bijstaan? Ik denk het niet!

De tweede kamerverkiezingen komen er weer aan: hét moment om je
stem te laten horen. Inwoners Voor Inwoners (IVI) wil zelf buiten het politieke speelveld blijven en onafhankelijk alle inwoners een podium geven
om hun stem te laten horen. Maar zonder de politiek kunnen we natuurlijk niet. Niet gaan stemmen is geen goede optie. Maar is het huidige
politieke spel nog wel te begrijpen voor de inwoners? IVI heeft inwoners
gevraagd om hun mening hierover te delen. Wij kregen een mooie reactie
binnen van een inwoner die wij graag met u delen.
Reactie van een inwoner:
In een artikel op de IVI Pagina van de
nieuwe meerbode werd gevraagd
wat ik als inwoner van de huidige
politiek vindt en of ik wel of niet van
plan ben om te gaan stemmen.
Ik was blij verrast dat ik en andere
inwoners opgeroepen worden om
onze mening over de huidige politiek
te mogen laten horen. Er wordt
namelijk heel veel over gepraat in de
media, maar vooral door de politici
zelf. Ook als het over corona gaat
komt de gewone burger nauwelijks
aan het woord. Het zijn vooral politici
en “wetenschappers” wiens mening
wordt gevraagd. Het valt mij dan
vooral op dat er via de media strijd
wordt gevoerd over standpunten en
er niet naar oplossingen wordt
gezocht waar draagvlak voor is.
Luister naar inwoners
Dat draagvlak moet je juist bij de
inwoners zoeken. Je moet dan wel
naar de inwoners luisteren. Mooi dat
Inwoners voor Inwoners een podium
geeft om de “gewone” man en/of
vrouw aan het woord te laten. Zij zijn
immers waar het om draait. Ik maak
dan ook graag gebruik van deze
mogelijkheid om mijn stem en
mening te laten horen.

Wat stem je?
Stem je links, rechts, in het midden
of helemaal niet meer? Dat was een
vraag die IVI had. Hier wil ik graag
op antwoorden en ik denk dat veel
inwoners na het lezen van dit
artikel dezelfde gedachtes hebben
als mij.
Verschil tussen arm en rijk
Ik las van de week ergens een stuk
waarin duidelijk gemaakt werd dat
onze 1e en 2e kamer vol zit met
hoogopgeleide en dat zij helemaal
niet voor de “gewone”arbeider
opkomen. Zij denken en handelen
vanuit hun kennis en normen. Er
werd gesteld en onderbouwd in dat
artikel dat hoogopgeleide eigenlijk
altijd een rechtszaak winnen tegen
de lageropgeleide. Als lageropgeleide het voor het zeggen kregen
zouden de sociale voorzieningen
behoorlijk worden uitgebreid.
Verschillen tussen arm en rijk zouden
kleiner zijn.
Laag- of hoogopgeleide
Als hoogopgeleiden het voor het
zeggen hebben zal de economie en
het ondernemerschap alle aandacht
krijgen. Ik hoorde afgelopen week al
de suggestie dat er een zakenkabinet
moest komen. Dan is het duidelijk
welke kant de democratie op zal
gaan. Toch vertegenwoordigt die
hoger opgeleide maar 20% van de
stemmers, krijgen zij sneller iets voor
elkaar en weten zij te voorkomen dat
ze ter verantwoording worden
geroepen als zij verkeerde dingen
hebben gedaan.

Geen gelijkheid in procedures
De toeslagaffaire is daar een schrijnend voorbeeld van. Maar ook de
rechtszaak over de avondklok van
vorige week. Het gaat mij hier niet
om de inhoud, maar meer om de
procedure. Zou Jan modaal ook
dezelfde dag nog het hoger beroep
in deze zaak kunnen (mogen) organiseren? De jeugd heeft afgelopen
week ook weer blijk gegeven dat zij
die ongelijkheid niet willen accepteren. Helaas op een verkeerde
manier en helpt dit niet om draagvlak onder alle inwoners te krijgen,
maar met een beetje inleving en een
luisterend oor kunnen we dit samen
beter doen.
Johan Cruijff
Johan Cruijff was ook geen hoog
opgeleide man, maar een man die
wel in het veld had gestaan.
Misschien was het niet helemaal in
correct Nederlands maar wat hij zei
waren wel wijsheden waar je iets
mee kon. Johan zei bijvoorbeeld als
je rechts goed bent, moet je zoveel
mogelijk met links oefenen om beter
te worden.
Links en rechts
Het is mij duidelijk dat zowel op links
als op rechts geacteerd moet worden
en ik wil kunnen meebewegen. Soms

De nieuwe Omgevingswet
komt er aan
Vanaf 1 januari 2022 krijgen alle inwoners te maken met de nieuwe
Omgevingswet. Deze nieuwe wet bundelt en moderniseert de wetten
voor de fysieke leefomgeving. Met fysieke leefomgeving wordt alles
bedoeld dat nodig is om te kunnen leven, wonen, werken, studeren,
recreëren zoals water, lucht, bodem, natuur, wegen en gebouwen. Dat
vraagt veel van de lokale overheid. Een totaal andere handelingswijze
ten aanzien van het besluitvormingsproces en daarmee een fundamentele kanteling. De rol van de inwoners zal ook veranderen.
Zorgwekkende cijfers
Ommezwaai in verhoudingen
Het vergt een wijziging in denken en
doen en vraagt om een passende
samenwerking tussen gemeenten en
inwoners. Besluitvormingsprocessen

zullen anders lopen, invloed van
gemeenteraad en College is meer
beperkt en de rol van de gemeenten
is niet die van voorschrijver maar van
bemiddelaar. Een ommezwaai in de
verhoudingen tussen lokale overheid

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

en de inwoners. Gemeente moeten
niet alleen democratische processen
inrichten en (laten) toetsen (door de
gemeenteraad) maar echte participatie gaan inzetten en gaan faciliteren. Niet voorschrijven maar
co-creëren.
Verplicht om participatiebeleid
Zij zijn verplicht om participatiebeleid vast te stellen en uit te voeren.
Niet alleen op papier maar Inwoners

Stemmen op thema’s
Ik las ook in het artikel van IVI in deze
krant dat IVI voorstander zou zijn van
een thema-achtige democratie. Daar
zou ik ook voorstander van zijn. Om
te beginnen zullen we dan meer
diversiteit in de 2 kamers moeten
hebben. Dus niet alleen hoger opgeleide personen maar ook mensen
met wat minder diploma’s die veel
levenswijsheid en inlevingsvermogen hebben. Wellicht staan deze
politici als ervaringsdeskundige op
lagere plaatsen op de lijst.
Voorkeurstem
Daar daar kunnen wij als stemmers
dus gebruik van maken. Ga op zoek
in uw eigen richting naar een partij
die personen op de kieslijst hebben
staan, die aan deze verwachtingen
voldoen. Geef hem of haar jouw
voorkeurstem. Of u nu links of rechts
stemt u kunt het verschil maken. Je
gaat het pas zien als je het door hebt.
Bedanken
Als laatste wil ik IVI bedanken dat u
inwoners de ruimte geeft om de
stem te laten horen van de “gewone”
man en/of vrouw. Ik wilde dit graag
kwijt en ben u dankbaar dat ik deze
ruimte van u gekregen heb, want bij
de andere media komen alleen maar
“wetenschappers” aan het woord. Zij
zijn belangrijk, maar de pedagogen
bijvoorbeeld ook. Het gaat juist om
ons als inwoners. Ik hoop dat meerdere inwoners deze kans pakken en
hun stem laten horen wat zij vinden.
Ik luister daar graag naar en kan er

zullen echt een gelijkwaardige
positie moeten krijgen. Dit participatiebeleid vergt een enorme verandering van denken en doen in de maatschappij, want ook voor inwoners is
dit nieuw. Inwoners moeten niet
meer alles laten gebeuren maar
daadwerkelijk ruimte hebben en
nemen om mee te denken en mee te
doen! Kaders en top down besluiten
behoren binnenkort tot het verleden.
Aan de slag
De gemeente moet aan de slag met
een omgevingsvisie. De interne organisatie zal moeten worden aangepast
om participatieve besluitvorming
mogelijk te maken. Men moet er op
gericht zijn te faciliteren zodat inwo-

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.

misschien iets van opsteken en
wellicht dat de politiek er ook iets
mee kan? Moeten we niet veel meer
met elkaar in gesprek? Niet in tegenstellingen denken (rechts/links), maar
samen oplossingen vinden.
Reactie IVI :
Een mooi artikel wat IVI betreft. De
schrijver van dit artikel denkt niet in
tegenstellingen en niet in links of
rechts maar wil samen naar oplossingen zoeken. Daarvoor is het wel
belangrijk dat je als inwoner jouw
mening kan laten horen en dat we
naar elkaar luisteren. Inwoners Voor
Inwoners (IVI) biedt daarvoor graag
een podium en het lijkt ons ook goed
om dialoogavonden te houden waar
we met elkaar kijken hoe we op
bepaalde thema’s oplossingen
kunnen vinden. Ook over het thema
politiek en democratie is veel te
vertellen en daar hebben we als
inwoners vast Ideeën over.
Inwonersbijeenkomsten
over politiek
Als de tijd het weer toelaat en we
weer fysiek bijelkaar mogen komen
lijkt het ons een mooi thema om eens
een dialoog over het onderwerp
“Politiek en de democratie” te
houden. Wat vinden wij daar als
inwoners eigenlijk van en is verandering wellicht gewenst? De lokale politieke partijen kunnen dan mooi
aanschuiven en wellicht dat we voor
volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen hier al wat aan hebben
en wij in De Ronde Venen met elkaar
gaan kijken hoe we het misschien
anders kunnen gaan doen. Links en
rechts moet dan niet uitmaken en
partijpolitiek moet misschien niet
leidend zijn maar de stem van de
inwoner moet veel meer de maat zijn.
Het vooral samen met elkaar gaan
doen want “Samen kom je verder!”
Wil u hier nu al iets over kwijt en/of
bent jij geinterreseerd in politiek laat
het ons weten en stuur een e-mail
naar: info@inwonersvoorinwoners.nl

ners daadwerkelijk inspraak en
medezeggenschap krijgen. inwoners
moeten met suggesties en initiatieven komen die het mogelijk
maken om als samenleving de eigen
omgeving in te richten, nieuwe
vormen van zorg en ondersteuning
door te zetten en anders samen te
leven.
Inwoners Voor Inwoners (IVI) wil
daarin graag een rol spelen. Inwoners
kunnen dit namelijk niet individueel.
De bedoeling is dat IVI inwoners zal
ondersteunen, een podium zal geven
en verbinder wil zijn tussen de lokale
overheid en de inwoners.
Meer weten over de omgevingswet
zie: www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/omgevingswet

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl
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Powerwalkingclub Mijdrecht
verrast IVN met sponsorbijdrage

mels” (kleine wandelingen) werden
voor het goede doel toegevoegd.
Wie het kleine niet eert tenslotte...
Het fanatisme bleef niet bij de lopers,
ook de groepsmotivator en powerwalker Annette liet zich niet onbetuigd. Met kreten als “iedereen is
lekker bezig, super!” en “jullie zijn
echte toppers” en “jullie zitten al
over/op de helft van het beoogde
doel” wist zij de iedereen uitstekend
te motiveren. Dat inspanning en
ontspanning heel goed samengaan,
bleek uit de vele sfeervolle foto’s die
tijdens de wandelingen zijn gemaakt
en gedeeld in de appgroep. Het doel
was om met zijn allen 1000 km te
lopen. Dit doel is ruimschoots
behaald met als eindresultaat
1653,5 km.

Regio - IVN de Ronde Venen en
Uithoorn was blij verrast toen
Annette belde met de mededeling.
Wij van Powerwalkingclub Mijdrecht
hebben € 200,- bij elkaar gelopen en
willen dat graag aan jullie geven.
Powerwalken is actief wandelen met
tussendoor spierversterkende oefeningen. Omdat er niet meer buiten
gesport mocht worden bedacht
Annette nieuwe uitdagingen. Met de
app “ommetje” van de hersenstichting werd iedereen aangespoord
meer te wandelen. En er werd een 30
dagen challenge ingesteld waarin je
jezelf naar een vooraf gesteld aantal
km’s wandelt en alle km die daarboven kwamen of sneller gelopen
werden dan 6 km per uur, werden als
sponsoring gezien voor een goed
doel. Dat goede doel werd IVN de
Ronde Venen & Uithoorn.

Belonen
Om al de wandelinspanning te
belonen en te laten zien wat er van
geworden is werd een afspraak
gemaakt met IVN de Ronde Venen &
Uithoorn voor een foto. De IVN was
erg blij en beloofde als tegenprestatie in ieder geval een keer mee te
wandelen en te vertellen over de
mooie natuur in de omgeving. Als
wandelaars maakt de Powerwalkingclub Mijdrecht tenslotte volop
gebruik van de natuur en als je er
meer van weet is het nog leuker om
in de natuur te wandelen!
Kijk voor meer informatie eens op de
website van Powerwalkingclub Mijdrecht: powerwalkingclub.com/
locatie/mijdrecht/ of op hun facebook pagina. Voor meer informatie
over de IVN kun je terecht op:
www.ivn-drvu.nl

Natuur
IVN zet zich in om de natuur voor
iedereen dichtbij te brengen. Dit
doen vrijwilligers die bomen knotten,
uilen kasten aanbrengen, vogels
tellen, lezingen geven, etc. Allemaal
om iedereen te laten zien hoe mooi
de natuur in onze eigen omgeving is.
Daarnaast wil de IVN ook bijdragen
aan een duurzaam gebruik van die
natuur en adviseert instanties en
particulieren hoe ze dat zouden
kunnen doen. Met een mooi doel om
voor te lopen en een leuke uitdaging
werden er velen km’s gewandeld. Dat
bleek onder andere uit de groepsapp
van de powerwalkingclub die
ontplofte met vele berichtjes op een
dag. Dat de beoogde doelen overschreden zouden worden, dat leed
geen twijfel. De een was nog enthousiaster dan de ander en zelfs “krui-

Geen Boekenweek, maar wel
een Week vol boeken!
Regio - De Boekenweek wordt in
verband met corona verplaatst naar
de zomer. In plaats daarvan is er ‘Het
voorwoord van de Boekenweek’ van
6 tot en met 14 maart. In ‘Het voorwoord van de Boekenweek’ zijn er
(online) activiteiten georganiseerd,
met het thema ‘Tweestrijd’.
Schrijf eens mee in het
Thuisschrijfcafé
Schrijf je graag en heb je zin in
nieuwe inspiratie? Speciaal ter gelegenheid van ‘Het voorwoord van de
Boekenweek’ kun je vrijblijvend
kennismaken met het Thuisschrijfcafé. Deelnemers ontvangen elke
week een schrijfopdracht in hun
mailbox en gaan thuis aan de slag.
De tweede opdracht in maart zal

aansluiten bij het thema van de
Boekenweek ‘Tweestrijd’. Leden van
de Bibliotheek en andere belangstellenden kunnen (kosteloos) aan deze
opdracht meedoen. Uiteraard
ontvang je feedback op je verhaal en
wie weet smaakt het naar meer!
Meedoen? Mail dan vóór 8 maart a.s.
naar lyda@hetsprookjescafe.nl.

Bibliotheek AVV bekende inwoners
gevraagd een verrassingstas samen
te stellen.
Hun keuze is ook te leen en is te zien
op Facebook: www.facebook.com/
BibliotheekAVV
De verrassingstas kan vanaf 4 t/m 21
maart worden geleend bij jouw
Bibliotheek. Je hebt de keuze uit vier
tassen: spannend, romantisch, literatuur of totale verrassing. Reserveer
een tas via de website of bel naar
jouw bibliotheek.

Leen een verrassingstas
In deze tijd is het extra fijn om je een
momentje terug te trekken met een
goed boek. Weet je even niet meer
wat te lezen of wil je een keer wat
anders lezen?
Leen een verrassingstas en laat je
verrassen door de keuze van de
bibliotheekmedewerkers. Om de
Boekenweek te vieren heeft de

Leesclub
Wil je graag met anderen van
gedachten wisselen over de boeken
die je leest?
Dan is een online leesclub misschien
iets voor jou. Er zijn leesclubs van
Filosofie tot Kunst van Moderne literatuur tot Wereldklassiekers. Kijk voor
meer informatie op: www.bibliotheekavv.nl/voorwoord-2021.

Even schrikken bij
hotel-restaurant
Het Rechthuis
Uithoorn – Zaterdagmiddag
rond 14;00 is de bandweer
uitgerukt naar hotel – restaurant
Het Rechthuis langs de Amstel
aan de Schans in verband met
een automatische brandmelding. Damp uit een douchecabine had een brandmelder geactiveerd. Na controle kon de
brandweer retour kazerne en de
aanwezige weer naar binnen.
Foto Jan Uithol

Kaasboer Willem is genomineerd
als Top Kaas Keurder
Uithoorn - Kaasboer Willem Bakker
van De Kaaswagen is genomineerd
als Top Kaas Keurder door het Nederlands Nationaal Kaaskeurconcours in
2021. Op basis van een blinde
keuring, wist Willem vele collega’s
achter zich te laten. De kaasboer
werkt al ruim 30 jaar als kaasspecialist op de markt bij ons in de regio.
Hij staat op woensdag op het Zijdelwaardplein. Hij ontving deze prijs als
bewijs van zijn vakmanschap en
kennis over de kaas en is staat deze
week op de toonbank!

Project Money Bizz
De Ronde Venen van start
De Ronde Venen - Met een donatie
van de Rabobank is het project Money
Bizz De Ronde Venen van start
gegaan. Inmiddels hebben meer
bedrijven en particulieren gedoneerd.
Doel van het project is jongeren leren
omgaan met geld. Maar de stichting
Global Inclusion doet nog veel meer
en zoekt behalve donateurs ook vrijwilligers.Foundation Global Inclusion
(FGI) biedt verschillende activiteiten
aan zoals taalcoaching en financiële
educatie en trainingen. ‘Onze stichting
geeft taalcoaching altijd met een link
naar de praktijk van de deelnemers.
Ook vinden wij het belangrijk dat
deelnemers informatie krijgen over
burgerschap, emancipatie, democratie
en de diverse grondrechten’, zegt
Rachella Vorm uit Mijdrecht, oprichter
van de stichting.
Wegwijzer
‘Integratie en participatie is mogelijk
als migranten ook na een basiscursus
nog worden begeleid. Als ze de weg
wordt gewezen in de wet- en regelgeving. Maar ook de weg naar verzekeraars, banken, scholen, de voedselbanken en natuurlijk werkgevers.
Echte integratie is mogelijk als ze
informatie krijgen over de inrichting
van de democratie en de historie en
cultuuraspecten van Nederland. Daarnaast is het belangrijk dat mensen
leren omgaan met financiën en zelfredzaam worden. Wij zijn als stichting
een deelnemende partij van het initiatief Wijzer in geldzaken van het Ministerie van Financiën, waarvan Hare
Majesteit Koningin Máxima erevoorzitter is. We zien onszelf daarmee als
een wegwijzer die mensen ondersteunt om volwaardig mee te doen.’
Jonge Rondeveners
‘Binnenkort gaan we van start met ons
initiatief Money Bizz, financiële
educatie voor jongeren en hun ouders
in De Ronde Venen. Er is geld nodig
voor docenten en lesmateriaal. Het
Rabo Dichtbijfonds van Rabobank Rijn
en Veenstromen heeft een donatie
gedaan. De rest van het benodigde
geld moet van bedrijven en particulieren in De Ronde Venen komen. In
totaal willen we in 2021 circa 150
jongeren tussen de 12 en 18 jaar
bereiken in de gemeente De Ronde
Venen. We hebben hier een groeiende
opbouw in gemaakt. Daarnaast willen
we 30% van de ouders die verbonden
zijn bij de betrokken (basis)scholen,
verenigingen, kerken en moskeeën,
bereiken door middel van de ouderavonden. Dat zijn ongeveer 80 ouders’,
vertelt Michelle Koomen, programmamanager FGI.

Ronde Venen Inclusief
Maar ook op andere gebieden is de
Stichting Global Inclusion actief. Zo
heeft Gemeente De Ronde Venen de
stichting gevraagd een bijdrage te
leveren aan De Ronde Venen Inclusief.
‘Wij zullen ons gaan richten op
jongeren van 10 tot 28 jaar op het
gebied van spel en cultuur. Denk
daarbij aan theater, muziek, dans en
kunst. Door meer verbindingen te
maken met andere vormen van leren,
zoals kunst en cultuur in combinatie
met taal leren zij zich verder te
ontwikkelen’, legt Koomen uit.
Bedrijven doneren
De Stichting kan haar werk alleen
doen met donaties van bedrijven en
particulieren. Om de plannen voor
2021 te kunnen uitvoeren nodigt FGI
ondernemers in De Ronde Venen van
harte uit tot het doen van een
bijdrage, groot of klein. En die bereidheid tot doneren is er dan ook zeker,
zo heeft de Rabobank al laten zien.
Ook andere ondernemingen én particulieren hebben al gedoneerd, zoals
Van Kreuningen Woninginrichting, C.
en C. van der Wilt, Tuincentrum de
Huifkar en Decorette Mijdrecht Interieur. Koomen: ‘We hopen dat veel
bedrijven in De Ronde Venen dit voorbeeld gaan volgen.’
Enthousiaste vrijwilligers
De donaties maken het werk van
Stichting Global Inclusion mogelijk,
maar het zijn de vrijwilligers die er
voor zorgen dat alle projecten ook
daadwerkelijk uitgevoerd kunnen
worden. ´We zijn uiteraard ontzettend
blij met het enthousiasme van de
bedrijven die ons steunen, maar we
zouden natuurlijk nergens zijn zonder
de vele vrijwilligers die zich inzetten
om onze plannen werkelijkheid te
laten worden´, aldus Rachella Vorm.
Dat de stichting hard groeit en er met
enthousiasme op de plannen wordt
gereageerd, blijkt uit het feit dat er
nog steeds nieuwe vrijwilligers nodig
zijn voor taalcoaching en fondsenwerving. “We zijn enorm blij met waar we
nu staan, maar de zoektocht naar
enthousiaste mensen die ons willen
helpen gaat door’, volgens Michelle
Koomen. ‘We zijn blij dat we sinds
2019 zijn aangemerkt als ANBI in de
categorie welzijn.’
Zelf doneren of vrijwilliger worden?
Iedere donatie en iedere vrijwilliger is
van harte welkom, want alle beetjes
helpen. Doneren kan door geld over
te maken op NL22RABO0319094448
t.n.v. Stichting Global Inclusion. Vrijwilliger worden? Stuur dan een mailtje
naar info@foundationglobalinclusion.
com. Informatie: www.foundationglobalinclusion.com

LEZERSPOST
Oud Uithoorn
In het boek ‘Ontmoetingen’, uitgegeven ter
gelegenheid van het 200-jarige bestaan van
Uithoorn, hebben veel Uithoornaars en
Kwakelaars prachtige gedichten en verhalen
geschreven over onze gemeente. Ik schreef
o.a. een verhaal genaamd ‘De slag om oud
Uithoorn 1820 – 2020’. Een interessant stukje
geschiedenis voor oude en nieuwe inwoners
over hoe het Uithoorn is vergaan in dat tijdperk en wat de uitdagingen thans zijn met
onze zo belangrijke monumenten en oude
bebouwing. In deze prachtige week met
lenteachtige temperaturen zag ik vele
honderden fietsers en wandelaars genieten
van de lentezon en van de Amsteloever, het
Marktplein, het Schansplein en de omgeving
van het Fort. Ik maakte eveneens een fietstochtje langs de Amstel en in vervolg op mijn
verhaal constateerde ik dat diverse waardevolle panden zijn of worden opgeknapt, zoals
de Rietveldkerk en de brouwerij in de Schans
of gerestaureerd worden, zoals de genieloods bij het Fort.
Restauratie
Ook heeft de Vereniging Hendrik de Keijser
een aanvang gemaakt met de restauratie van
een huis aan de Thamerlaan,
ontworpen door één van de
grondleggers van de Amsterdamsche School. Een aanwinst
voor Uithoorn. Enkele weken
geleden deed deze krant
melding dat de Gemeente
Uithoorn een bod had uitgebracht op de Schanskerk en de
naastgelegen Pastorie en afgelopen week konden we lezen dat
er een voorkeursrecht was gevestigd. Laten we hopen dat de
aankoop slaagt en dat we er als
gemeente voor kunnen zorgen

dat deze panden op de één of andere manier
behouden blijven en een versterking gaan
geven aan de historische Schansbuurt. Goed
nieuws dus allemaal. Jammer is het dat tegelijkertijd werd gemeld dat voor de eigenaresse van de Thamerkerk, ons mooiste monument, de beoogde exploitatie niet haalbaar
was en deze de kerk weer te koop heeft
gezet. Een goede en gepaste afloop zal een
belangrijk punt zijn. Voorts doet de toestand
van het oude Burgemeestershuis, maar ook
van het trapgevelpandje op het Marktplein,
pijn in het hart, zoals bij veel Uithoornaars. Ik
ken de situatie verder niet want ik ben maar
een aanschouwelijke artikelschrijver, doch
hoop dat dit ook ten goede gekeerd kan
worden. Tot slot iets over het boek ‘Ontmoetingen’. Het boek is een privaat initiatief, met
als doel om in het kader van het jubileum
van onze gemeente, ondanks de corona
crisis, een tastbare en unieke herinnering
hieraan te hebben, in poëzie en proza en
door en voor alle Uithoornaars en Kwakelaars. Alle hulde ook voor de samenstelster
want het initiatief moet zeer veel werk
geweest zijn, maar niet voor niets. Het boek,
een must have voor alle inwoners, is te koop
en te bestellen bij de Uithoornse
boekhandels.
Thijs Boutkam

Te koop:
Elektr. sfeerhaard met houtvuur 2
standen, incl. witte ombouw €75,(foto) . Tel. 06-42977057
Te koop:
Vhs videorecorder zonder afstandbediening spelend te zien,vraagprijs
€50,-. Tel. 0297-283428
Te koop:
Werkende analoge videocamera,
vraagprijs €25,-. Tel. 0297-283428
Gevraagd:
Goede prijs voor oude ansichtkaarten en foto’s van voor 1960,
ook hele verzamelingen. Tel.
06-15451873
Gratis afhalen:
+/- 500 (5 m2) klinkertjes grijs 10 x 10
cm. Tel. 06-12098181
Gezocht:
Personen die ervaring hebben met
de firma Starkozijn te Uithoorn. Tel.
06-83567761
Te Koop:
2-Zitsbank leer donkerblauw
in nieuw staat €150,-. Tafel hout
180x80x75 €200,-. Aupingbed 1
persoons verstelb. + ombouw alles
mooi en goed €100,-. Brengen is
mogelijk. Tel. 06-36060537
Te koop:
Oliestel een pits haller €15,-.Tuingaas
groen geplastificeerd 18 m lg x 1 m hg
maas grote 10-5 cm €25,-. Tel. 0297321942
Te koop:
1 persoonsledikant, elektrisch
bedienbaar, beuken, z.g.a.n., incl.
matras, 200x90 cm €100,-. Tel.
06-30415010
*Gevraagd:
Elektrische en gewone fietsen om te
knutselen. Tel. 06-14069852
Gevraagd:
Leren fauteuils of stoelen, ook
gevraagd jaren‘60/70 meubels.
Graag foto’s. Tel. 06-36194314
Gevraagd:
Antieke stoommachine / stoomtrein. Hoge prijs geboden. Tel.
06-53346064
Gevraagd:
Gouden tanden of kiezen. Tel.
06-10770891

Gevraagd:
Goede prijs voor oude ansichtkaarten en foto’s van voor 1960, ook
hele verzamelingen.
Tel. 06-15451873
Gezocht:
Wie heeft er op zolder nog een bandrecorder / tapedeck van Akai teac of
Revox staan. Tel. 0297-786546
Gevraagd:
Alles uit de 2e wereldoorlog, zoals
helmen, medailles, bajonetten, documenten etc. (Tegen vergoeding). Tel.
06-25384205
Gevraagd:
Oude ansichtkaarten van Nederland.
Tel. 06-10770891
Gevraagd:
Ik zoek nog een platenspeler van
technics thorens of bang&olufsen
om mijn platen weer te draaien. Tel.
06-48344508
Gezocht:
Verzamel medailles stempelkaarten
ijskaarten routekaarten etc. van
toertochten op de schaats. Tel. 0346241819
Gevraagd:
Oude werkbank ladekast buro
schoolkast etc. Tel. 06-38371642
Gezocht:
Antieke stoommachine stoomtrein,
hoge prijs geboden. Tel. 06-53346064
Aangeboden:
Gratis boeken in mijn boekenkastje
aan de Joost van den Vondellaan 15
Uithoorn. Tel. 0297-366244
Te koop:
Fisher Price telefoon voor kindje
12-24 mndn met trekkoord z.g.a.n.
nostalgisch model €5,-. 4 Prima continental banden met l.metalen velg en
tpms systeem voor spanningcontrole
205/55 r15. €160,-.
Tel. 06-34917189
Gevraagd:
Oude smalfilm 16mm, 8mm mag
ook, zwart/wit, kleur mag ook. Tel.
06-51291929
Te koop:
Singer elektr. naaimachine voetbediening in draagkoffer met instructieboekje functioneert goed €45,-. Tel.
0297-283036

Te koop:
Elektr. grasmaaimachine flymo re 37
€70,-. Tel. 0172-509374
Te koop:
Dames fiets lage instap dik frame
€30,-. Tel. 0172-573706
Te koop:
Div. J.v. Haasteren puzzels 1000 st.
z.g.a.n. slechts 1x gelegd p.st. €8,50.
Tel. 06-51089923
Te koop:
Wit buro met zwart stalen poten, mt.
120 x 80 x 73 €20,-. Tel. 0297-561053
Te koop:
Hobby bankschroef 8 cm €10,-.
Creusen slijpmachine. 2850t/min.
€25,-. Tel. 06-51106382
Te koop:
5 Dan Brown boeken: Da Vinci Code,
Juvenalis Dilemma, Inferno, Bernini
Mysterie, oorsprong. z.g.a.n. p.st. €2,-.
Glazen schaal ø 23cm met 6 glazen
compote schaaltjes, helder transparant glas met structuur €5,-. Tel.
0297-567813
Te koop:
Elektr. tegelsnijder m. diamanten
snijschijf 150 mm snijhg 22 mm,
€35,-. 1x gebruikt . Tel. 0297-524431
Te koop:
Licht getoogd ijzeren onderstel voor
loopbruggetje, overspanning 400 cm
x br 100 cm €75,-. Partijtje metselstenen, ong. 175 st. 205 x 100 x 50 mm
€20,-. 10 Bruine grespijpen diam. 10
cm, lg 100 cm €30,-. Tel. 06-30022620
Te koop:
iPhone 5s €7,50. iPad2 + stappengids
voor beginner €25,-. Prima Nespresso
Citiz Black koffiemachine €25,-. Tel.
06-10372114
Te koop:
Versch. barbiepoppen z.g.a.n. hobby
geweest v.a. € 2,- tot €7,50. Braun
oorthermometer nw €10,-. Ventilatorkachel Delonghi nw voor warm/
koude lucht €12,50. Tel. 06-25198434
Te koop:
Banjo 6-snaars in koffer z.g.a.n.
€160,-. Tel. 06-45958739
Te koop:
Sonos connect, koppel spotify naar je
huidige stereo installatie. Nw €350,nu €75,-. Tel. 0297-324189
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Albert Heijn Vinkeveen trots op
vertrouwde winkel in ‘een nieuwe jas’!
Vinkeveen – Trouwe bezoekers van de Albert Heijn in Vinkeveen stapten
afgelopen woensdag met grote ogen de winkel binnen. Deze was plots
toch heel anders ingedeeld dan een dag eerder. Met een gloednieuw
kassapark, digitale schapstickers voor het hele versplein en zelfscanners!
Zo kan nog meer dan voorheen worden genoten van vers, gemak en
voordeel.
Door Roos Uithol
De winkel in een ‘nieuw jasje’ vierde de
heropening en het 10-jarige bestaan
met gave acties en scherpe aanbiedingen voor de klanten. Zo kon 5
dagen lang een klant per dag, bij
gebruik van de zelfscan, een boodschappenpakket ter waarde van 50, euro winnen. Daarnaast ontving

iedere klant bij een minimale uitgave
van 10, - euro een klein smakelijk
presentje van de winkel. Voor een
groot aantal klanten zijn de zelf- en
handscanners al een bekend concept,
dat nu als zeer welkom in deze winkel
wordt omarmd. “Eindelijk! Wat fijn dat
jullie dit nu ook hebben!” roept een
blije klant. Bij de vijf nieuwe zelfscanners, waaronder één speciaal afge-

steld voor invaliden, staat de komende
tijd een winkelmedewerker te assisteren bij het afrekenen. Dit is voor
klanten die nog wat in het duister
tasten met het vernieuwde systeem.
En wie de voorkeur houdt voor de
traditionele kassa’s met medewerkers
en de lopende band, zal nog altijd drie
van dit soort kassa’s aantreffen in deze
Albert Heijn. Dat dit inderdaad zo
door enkelen wordt ervaren, blijkt als
bij deze kassa de vraag wordt gesteld
of de nieuwe zelfkassa’s niet in de
smaak vallen: “Ik vind het contact bij
de kassa nog altijd meer dan gezellig!
Zeker nu contact met elkaar door
corona zo beperkt is.”

Franchisenemer Frits van Zanten samen met een klein deel van zijn honderdtallig personeel.

De nieuwe elektronische prijsstickers zijn snel ingespeeld op veranderingen in het assortiment. Klanten zien daardoor altijd de
juiste prijs en processen als voorraden tellen worden makkelijker.
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Van de 1e Zilveren Turfrun naar
de 30e Zilveren Turfloop

CSW Hoofdtrainers Dames en Heren 1
geven trainingssessies aan jeugd
Wilnis - Vorige week maandagavond
deed Peter van ‘t Zand hoofdtrainer
CSW Dames 1 de aftrap voor een trainingssessie voor de CSW meiden
13-1. Peter van ‘t Zand, met assistentie van John Groenewegen en
Martin Guerand, lieten de meiden
oefenen op het hoofdveld in het naar
elkaar passen en strak aanspelen van
de bal. Tevens werd besproken wat
ging er goed en wat is voor verbetering vatbaar. Open voetbal dialoog
dus! Woensdagavond werd de trainingssessies vervolgd met diverse
oefeningen en spelvormen.
Het was alvast een voorbode van hoe
het over ca. 6 jaar zou zijn en deel uit
te maken van de Dames 1 selectie. En
wellicht uitverkorene te worden van
de selectie Nederlands Dames elftal.
Het is nog een lange weg maar uitgesloten is het niet. Deze avonden
zullen er zeker toe gaan bijdragen.

trainer CSW Heren 1 en zijn assistenten om de mannen de kleine
kneepjes en vaardigheden van het
voetballen bij te brengen. De
opkomst op alle avonden was fantastisch en de jongens genoten ook
zichtbaar. Voor hoofdtrainer Michel
Strating en assistenten was het ook
een hele belevenis, het was namelijk
een hele tijd geleden dat zij voor zo’n
jonge enthousiaste groep hadden
gestaan. Na een aantal trap- en pass
vormen werd de avond afgesloten
met een grote partij. Het ging erom
en erop….de CSW winnaars mentali-

teit kwam al snel naar voren. Rond
acht uur werd de trainingssessie
beëindigd want hoofdtrainer Michel
Strating moest voor de avondklok
weer thuis zijn. Resumé kunnen ze
terugkijken - in corona tijd - op vier
bijzondere jeugdtrainingsavonden
met dank aan alle betrokkenen. Over
één ding was iedereen het eens: het
is voor herhaling vatbaar maar we
hunkeren ook naar wedstrijden in
competitieverband.
De KNVB RegioCup competitie - als
corona het toestaat - is in aantocht.
Wordt vervolgd!

Regio - De 5e loop van het Virtueel
Zorg en Zekerheid circuit was een
activiteit waar het weer zich van alle
kanten liet zien. De eerste week
bracht ons verkoeling, regen, sneeuw
en ijs. In de tweede week scheen er
een prachtig (lente) zonnetje.
In de maand februari heeft de 1e
Zilveren Turfrun ruim 425 deelnemers, waarvan 25 wandelaars, in
beweging gebracht. Aan de Automotive-centre Van Nieuwkerk 5 km loop
deden 150 lopers mee. Een populaire
afstand bij de beginners. De VOKU 10
km loop met 175 atleten blijft nog
steeds een mooie afstand. De VIDA
10 EM (16.1 km) loop met 100 lopers
is de opmaat naar een langere
afstand. De afstandsponsoren en de
hoofdsponsor Zorg en Zekerheid zijn
erin geslaagd om ook deze loop
mogelijk te maken. Deelnemers
liepen hun eigen parcours op een
zelf uitgekozen moment. Leuke reacties kwamen er binnen “Ik heb 2 x
gelopen, warm aangekleed in de
sneeuw en het laatste weekend in
korte broek” en “Jonah heeft in plaats
van mijn zusje gelopen, dat mag toch
wel”? In de laatste week van februari
is de medaille bezorgd. Inmiddels
een collectors item voor iedereen die
alle acht lopen in de agenda heeft
staan. Het Virtueel Z&Z circuit is ook
bij de eerste 4 lopen succesvol
geweest.

is er wellicht nog een startbewijs
beschikbaar.
Ondanks de beperkingen is het AV
De Veenlopers toch gelukt om 2 activiteiten te organiseren. Afgelopen
november liepen veel lopers en
wandelaars de virtuele M-LOOOP,
een rondje Kerkvaart in Mijdrecht, en
nu dus de 1e Zilveren Turfrun. Beiden
lopen als alternatief voor de 30e
Zilveren Turfloop die helaas niet door
kon gaan. De organisatie van ZTL
gaat er vanuit dat op zondag 7
november de 30e ZTL weer op
gelopen kan worden. Een jubileum
loop die veel lopers naar de start op
de Hoofdweg in Mijdrecht zal
brengen. Lopers en wandelaars die
de laatste maanden enthousiast zijn
geworden, meldt je aan bij De Veenlopers. Een vereniging waar je jouw
loop/ wandel plezier verder kunt
ontwikkelen.

Lente
Ben je, met de lente in aantocht,
enthousiast geworden om ook aan
een loop in dit virtuele circuit deel te
nemen? Kijk op de website www.
zorgenzekerheidcircuit.nl /
inschrijven. Met nog 3 lopen te gaan

Michel Strating
Afgelopen dinsdag- en donderdagavond was de beurt aan de CSW
jongens 13-1, 12-1 en 11-1 onder
leiding van Michel Strating hoofd-

Baseball5@Thamen groot succes!

Uithoorn - Baseball 5 is de “urban
variant” van honkbal en softbal en
kan je overal spelen op elk soort
ondergrond. Het enige wat je nodig
hebt is een bal en een paar honken
die je ook bijvoorbeeld met stoep-

krijt kunt tekenen. Kenmerk van het
spel is dat je in gemengde teams van
5 tegen 5 in 5 innings speelt, waarbij
dynamiek en snelheid belangrijk zijn.
Veel van de spelregels komen
overeen met de reguliere spelregels
van honkbal & softbal, maar je hebt
geen handschoen en knuppel nodig.
Bij Thamen stonden afgelopen
donderdag bijna 30 kinderen, leden
en niet leden, op het veld om mee te
doen met Baseball5.
Er waren zes teams, in de leeftijd van
8 tot en met 17 jaar oud, samengesteld door de organisatie en er waren
twee speelvelden. Er werd gespeeld
op het gravel maar ook op het gras.
Er werden een heel aantal spannende wedstrijden gespeeld en

misschien het allerleukste is wel dat
in elke slagbeurt, waarbij je met je
hand de bal wegslaat, de uitslag
enorm kan wisselen.
Enorme achterstanden werden
omgebogen naar overwinningen,
maar vooral was er veel plezier! Alle
jeugd was super blij om met hun
leeftijdsgenoten lekker ongedwongen buiten te zijn onder prima
weersomstandigheden. Tussendoor
kregen alle kinderen nog wat lekkers
aangeboden en na ruim 2 uur spelen
ging iedereen weer naar huis, waarna
de eerste kinderen alweer 2 uur later
op het complex aanwezig waren
voor de wekelijkse catchertraining.
Thamen start normaal gesproken het
seizoen in diverse gymzalen in voor-

bereiding op het seizoen (dat loopt
van april t/m oktober). Echter door
de huidige omstandigheden zijn de
teams al weken buiten aan het
trainen.
De jeugd is gezamenlijk als team aan
het trainen waarbij de achttien plus
teams dit keurig in 2-tallen hebben
gedaan waarbij er veel aandacht is
voor de techniek van de sport en de
conditie. Slaan en veel andere onder-

delen kan namelijk prima in 2-tallen.
Wil jij dus ook lekker bewegen of
(weer) eens kennis maken met
honkbal en softbal neem dan contact
op via een e-mail naar info@thamen.
info of een whatsapp naar
06-51679394.
Er zijn mogelijkheden in alle leeftijdscategorieën voor jongens en meisjes
en dames en heren en je kan de
eerste 4 trainingen gratis meetrainen.

