
De Ronde Venen – Fons Luijben, 
raadslid voor de Seniorenpartij in De 
Ronde Venen was afgelopen woens-
dagavond. Op zijn zachtst gezegd 
‘zeer ontstemd’ over het feit dat er 
deze avond een commissievergade-
ring was. In niet mis te verstane 
woorden legde hij uit waarom:
“Normaal zit ik hier met veel plezier. 
Maar vandaag is het de dag van de 
democratie. Eens in de vier jaar 
mogen wij onze stem uitbrengen en 
dat is vandaag. Veel mensen, waar-
onder ikzelf vinden het vreemd dat 
we vanavond moeten opdraven 
omdat deze commissievergadering 
door moet gaan. Veel inwoners 
missen nu ook de mogelijkheid om 
de uitslagenavond met zowel de 
voorpret als de napret volledig te 
beleven. Bovendien zal het de kijk-
dichtheid van deze vergadering geen 
goed doen. We willen toch zoveel 
mogelijk de mensen betrekken bij 
onze plaatselijke democratie? Ik 
neem het presidium (dat zijn in prin-
cipe alle fractievoorzitters van de in 
de raad zittende raadsfracties, red) 
dan ook kwalijk dat zij kennelijk – 
mijns inziens – blijk geven over te 
weinig inlevingsvermogen te 

beschikken. En ik denk ook dat we in 
het kader hiervan aan mevrouw 
Hagen, -naar mijn gevoel heb het 
namelijk zelf een keer mee mogen 
maken - een heel mooi moment uit 
haar leven ontnemen. (Kiki Hagen 
was in deze vergadering aanwezig en 
werd deze avond in de Tweede 
kamer gekozen voor D66, red)”, aldus 
Fons Luijben. Blijkbaar beschikte 
niemand van de aanwezige over inle-
vingsgevoel, want niemand, werke-
lijk niemand reageerde op deze toch 
niet mis te verstane kritiek.
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Maar wat er nu gebeurd is, was zeker 
niet de bedoeling. Er stonden 127 
bomen waarvan 37 stuks aan de 
buitenrand. Deze 37 zouden blijven 
staan. De gemeente heeft een 
erkend kapbedrijf de opdracht 
gegeven en een vergunning om 90 
bomen te kappen maar wat gebeurt 
er: even niet opletten en alles is weg. 
Totale kaalslag. Geen boom meer te 
bekennen. De wethouder wist niet 
wat hij hoorde en zag. De aannemer 
is aansprakelijk gesteld en opge-
dragen voor aanplant van nieuwe 

bomen te zorgen en dan ook gelijk-
waardige bomen, geen 
luciferhoutjes.

Juni
In juni wordt daadwerkelijk 
begonnen met het bouwrijp maken 
van het terrein. Op de Stationslocatie 
komen ruim 70 woningen, zowel 
sociale huur- als koopwoningen. In 
verband met het broedseizoen is het 
terrein nu al vrijgemaakt van beplan-
ting en bomen. Om de bouw moge-
lijk te maken moeten 90 bomen 

wijken. Hiervoor is ook een kapver-
gunning afgegeven. 37 bomen langs 
de Rondweg (tussen rotonde en 
brug) zouden blijven staan. Deze zijn 
echter ook gekapt. De gemeente 
betreurt de kap ten zeerste en heeft 
de aannemer aansprakelijk gesteld 
voor de fout die is gemaakt. Het 
verlies van de bomen grijpt fors in de 
op de omgeving. De gemeente eist 
van de aannemer dat zo snel moge-
lijk bomen van vergelijkbare grootte 
worden terug geplant zodat er weer 
een mooie groene afscheiding 
tussen woonwijk en weg ontstaat. 
Dat zal voor de aannemer nog een 
puntje worden, gezien de enorme 
bomen die er stonden. Dat zal wat 
gaan kosten. We blijven het volgen.

Mijdrecht – Dat er woningen gebouwd gaan worden op de bekende 
Stationslocatie in Mijdrecht was wel algemeen bekend. Dat het nu 
eindelijk bijna zou gaan beginnen, was ook wel duidelijk. 
Dat er daarvoor bomen gekapt zouden gaan worden, duidelijk. 

Onbedoelde kaalslag bij 
bomenkap op Stationslocatie

De Ronde Venen - Al bijna een halve 
eeuw (!) gaan er stemmen op om de S 
bocht bij Hofland te Mijdrecht te 
strekken. De laatste 2 jaar leken de 
plannen echt serieus te worden, om 
omgezet te worden in daden. De 
verwachting was dat na die 2 jaar 
studeren, tekenen, simuleren en over-
leggen met betrokkenen, zoals 
bedrijven en inwoners, de kogel door 
de kerk zou gaan. Maar nee, de coalitie-
partijen van de provincie blijven maar 
treuzelen. En dat stoort de fractie van 
de VVD De Ronde Venen mateloos. De 
provincie wil weer een nieuw onder-
zoek naar de ‘maatschappelijke kosten/
baten. ’’Want men is niet zeker of de 
kosten wel opwegen tegen de voor-
delen. En zo wordt het weer op de 

lange baan geschoven”, aldus de VVD 
De Ronde Venen. De VVD- fractie is het 
getreuzel zat. “Het provinciale college 
verzint weer een smoes om nieuw asfalt 
tegen te houden. Nieuw asfalt wat 
hoognodig is voor verbetering van leef-
baarheid, gezondheid, veiligheid en 
doorstroming van het verkeer. En daar-
naast ook voor de ontwikkeling van 
uitbreiding van het bedrijventerrein. 
Want; als de bocht verlegd zou worden, 
is daar ruimte voor. Mijdrecht en De 
Ronde Venen smeken er al jaren om. In 
eerdere onderzoeken is duidelijk 
aangetoond dat de drukke route 
A2-Schiphol deze verbetering hard 
nodig heeft. Na talloze praatsessies, 
tekeningen en studies zijn we nog geen 
centimeter asfalt verder! Er gaan wel 

VVD is getreuzel over 
de bocht in N201 zat 

Links Raadslid Rob Evers VVD De Ronde Venen, rechts Bob de Jager, Statenlid VVD fractie provincie Utrecht.

miljarden naar het Openbaar Vervoer 
rond de stad Utrecht, maar voor deze 
verbetering zou geen geld zijn”. 

Samen actie
Bob de Jager van de VVD Statenfractie 

in de provincie voert samen met Rob 
Evers van de VVD fractie in De Ronde 
Venen de druk op. Om te zorgen dat 
besluitvorming nu snel gaat. Van uitstel 
zou wel eens afstel kunnen komen. Dat 
vinden zij onaanvaardbaar. Op 8 april 

wordt het behandeld in de commissie 
Milieu en Mobiliteit en op 14 april volgt 
de besluitvorming in de Staten. De VVD 
heeft een motie en een amendement 
klaarliggen om besluitvorming te 
bespoedigen. 

Raadslid Luijben: ’We ontnemen Kiki Hagen 
een heel mooi moment uit haar leven’

Fons Luijben: ‘ we ontnemen Kiki 

Hagen een mooi moment’
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Regio - De zomer komt eraan. Dat 
betekent dat we straks weer in onze 
zomerkleding rondlopen. Denk jij 
oeps… door al die corona kilo’s weet 
ik niet of ik daar nog wel in pas. Doe 
dan mee met afvallen in groepsver-
band of kom individueel afvallen bij 
SLIMNESS. Op 14 april start er een 
10-weekse cursus met nuttige infor-
matie om eff ectief en effi  ciënt af te 
vallen. We beginnen via ZOOM, maar 
zodra het mogelijk is zien we elkaar 
in de praktijk. Ieder heeft zijn eigen 
desk dus kan iedereen voldoende 
afstand houden volgens de richt-
lijnen van de RIVM. Deze cursus 
wordt door meerdere zorgverzeke-
raars vergoed. De resultaten in een 
groep zijn vaak hoger, doordat deel-
nemers elkaar extra motiveren. Je 
kunt altijd een gratis en vrijblijvende 
intake inplannen waar je al je vragen 
kunt stellen. Wie zich nu meteen wil 
opgeven voor de cursus afvallen in 
groepsverband of meer informatie 
wil, kan de website slimness.nl 
bezoeken. 

Zonder begeleiding?
Wil jij afvallen zonder begeleiding? 
Dat kan, want Claudia het gezicht 
achter SLIMNESS heeft een boek 
geschreven afvallen zonder Poespas! 

Al haar ervaringen zijn nu gebundeld 
in dit boek. Dit boek laat jou afvallen 
op een simpele manier, zonder 
honger en is te koop in de praktijk, 
maar ook in elke boekenwinkel en 
bol.com. Dit boek leert je stap voor 
stap de juiste gezonde keuzes maken 
en staan er ruim 30 slanke, héérlijke 
en vooral makkelijke recepten in. 
Hiervan zijn er inmiddels al 400 van 
verkocht! Dit boek is inclusief 
wanneer je meedoet met afvallen in 
groepsverband of kiest voor het indi-
viduele traject.
Open dag
Zaterdag 10 april tussen 9.00 en 
14.00 uur organiseert SLIMNESS een 
open dag. Hier kunnen geïnteres-
seerden kosteloos hun BMI en 
middelomtrek laten meten, krijgen 
zij informatie over gezond afvallen 
en is er de mogelijkheid om je aan te 
melden voor de groepscursus. Het 
maximum is wegens corona nu 8 
personen per groep. SLIMNESS werkt 
niet met eiwit shake’s, zakjes of met 
pillen dus geen jojo-eff ect. Bij SLIM-
NESS werken we aan een gezondere 
leefstijl door gezondere keuzes qua 
eten te maken en meer te gaan 
bewegen. SLIMNESS | Bozenhoven 
19a | Mijdrecht | 06-10903050 | info@
slimness.nl 

Voor de zomer starten met 
afvallen

Uithoorn - Otto Bloemkunst geves-
tigd in winkelcentrum Amstelplein te 
Uithoorn en bestaat 40 jaar! Eigenaar 
Otto van Asselen is als ondernemer 
begonnen in maart 1981 in een bloe-
menkiosk te Eindhoven. In de jaren 
90 werd in Uithoorn het nieuwe 
winkelcentrum Amstelplein 
gebouwd en Otto vond het interes-
sant om terug te keren naar de 
omgeving waar hij vandaan komt. In 
het winkelcentrum aan het Amstel-
plein is zijn bloemenwinkel geves-
tigd waar hij nu al ongeveer 25 jaar 
werkzaam is. Otto is een hardwer-
kende vakman als bloemist-winkelier, 
zijn kennis van bloemen en planten 
brengt hij graag over naar zijn 
klanten. Otto Bloemkunst is lid van 
de Fleurop-organisatie waar je je 
bloembestelling in Nederland en 
wereldwijd kan laten verzorgen.
In de loop der jaren is er veel veran-
derd op het gebied van internet. 
Otto heeft zich altijd aangepast en 
heeft zijn eigen website en mail waar 
dan ook de meeste opdrachten van 
binnen komen. Otto verkoopt A-1 
kwaliteit bloemen en planten die hij 
dagelijks inkoopt op de bloemenvei-
ling te Aalsmeer en presenteert in 
zijn winkel. Op speciale dagen zoals 

Valentijnsdag, Pasen, Moederdag of 
Kerstmis decoreert Otto zijn winkel in 
de juiste sfeer.
In die 40 jaar heeft Otto een vaste 
klantenkring opgebouwd en 
verzorgd wekelijks haar wensen. Alle 
klanten bestellen hun eigen wensen 
via internet, telefonisch of komen 
langs in de winkel voor al hun 
gelegenheidsbloemwerk.

Otto Bloemkunst bestaat 
40 jaar!

                                                      

Regio - Ben jij een rijksmedewerker 
en wil je aan de slag met je loop-
baan? Grijp dan je kans en vraag een 
loopbaanadvies aan! Je kunt hiervoor 
een subsidie ontvangen via het A+O 
fonds Rijk. Het loopbaanadvies helpt 
je om jouw plek te vinden op de 
arbeidsmarkt. Dat kan bij de rijks-
overheid zijn of daarbuiten, maar in 
elk geval een plek die past bij jouw 
kwaliteiten. Het traject ziet er als 
volgt uit. Controleer of je in aanmer-
king komt voor de subsidie. Ga hier-
voor naar https://www.aofondsrijk.
nl/activiteit/loopbaanadvies/ 
en beantwoord een aantal vragen. 
Binnen een paar minuten weet je of 
je aan de voorwaarden voldoet. Na 
afl oop ontvang je uitleg over de 
verdere aanvraag.
Je vraagt een loopbaanadvies aan via 
je leidinggevende of via het A+O 
fonds Rijk. Via het A+O fonds Rijk kun 
je een loopbaanadvies traject 
aangaan zonder tussenkomst van je 
leidinggevende. Je bepaalt zelf wat je 
met het loopbaanadvies doet. Je 
kunt het bespreken tijdens je jaar-
lijkse loopbaangesprek, maar je kunt 
het ook voor jezelf houden en je 
eigen plan trekken. Jouw resultaten 
blijven in ieder geval anoniem.
Je meldt je voor deze regeling aan 
via het digitaal dossier van 
Loopbaanadvies.
Je vraagt voor maximaal € 1.500 
exclusief btw een subsidie aan voor 
een vertrouwelijk loopbaanadvies bij 
een professionele loopbaandeskun-
dige. Je kiest zelf een professionele 
loopbaandeskundige. Een aanvraag 
voor een vergoeding loopbaanadvies 
kan uiterlijk tot en met 30 juni 2022.

Vereisten
Je komt in aanmerking voor de 
subsidie als je rijksmedewerker bent 
en de afgelopen 3 jaar onafgebroken 
in dienst van het Rijk bent geweest. 
Je mag overigens niet eerder gebruik 
hebben gemaakt van de regeling 

loopbaanadvies. De regeling loopt af 
op 30 juni 2022. De subsidie kun je 
aanvragen via je leidinggevende of 
via het A+O fonds Rijk.
Het is alleen mogelijk subsidie te 
krijgen voor een loopbaandeskun-
dige die is gecertifi ceerd voor het 
nieuwe keurmerk Register Loopbaan.
Rose-Marie Lucas van Rooskleurig 
Coaching is Noloc gecertifi ceerd 
Register Loopbaanprofessional en al 
bijna 11 jaar actief in de regio. Haar 
deskundige aanpak is persoonlijk, 
praktisch en geeft perspectief. Vraag 
een vrijblijvend intakegesprek met 
haar en maak afspraken over het 
loopbaanadvies en hoe je het advies 
wilt ontvangen. Je kunt Rose-Marie 
makkelijk bereiken door haar een 
whatsapp bericht te sturen 06-5313 
5015 of via www.rooskleurigcoa-
ching.nl Daaropvolgend ontvang je 
off erte waarin duidelijk staat 
waaraan het advies voldoet.

Waaraan moet het loopbaanadvies 
voldoen?
Het beste loopbaanadvies krijg je 
door drie gesprekken aan te gaan 
van een of anderhalf uur. Het loop-
baanadvies wordt in een schriftelijke 
rapportage opgeleverd en de bevat 
de volgende elementen:
• bespreking uitslag gesprekken en   
 onderzoeken;
• jouw competenties;
• je ontwikkelingsmogelijkheden;
• de mate waarin jouw potentie   
 volgens de mijn loopbaanadvies   
 en je eigen inzicht daarin op elkaar  
 aansluiten;
• inschatting van jouw   
 arbeidswaarde;
• een persoonlijk en concreet advies  
 over hoe je met je carrière om kan   
 gaan.

Meer informatie over de subsidiere-
geling vind je op www.loopbaanad-
vies.aofondsrijk.nl Zie ook adver-
tentie elders in dit blad.

Gesubsidieerd loopbaanadvies-
traject voor rijksambtenaren

Regio - Leuke fi lmpjes! Goede 
vragen! En, wat is techniek toch leuk! 
Het is een greep uit de reacties van 
zowel leerlingen als ouders na het 
spelen van de Tech=Tof Quiz. Met 
deze quiz - waarin een groot aantal 
jonge, lokale technici vertelt over 
hun veelzijdige werk - waren tevens 
mooie prijzen te winnen. De makers 
van de Tech=Tof Quiz kijken positief 
terug op deze eerste editie. Meer dan 
2000 leerlingen en ruim 300 
gezinnen speelden mee. De quiz, die 
werd gemaakt als digitale vervan-
ging van de Techniek Driedaagse, 
trok dus groot bekijks. Leerlingen uit 
de groepen zeven en acht speelden 
mee op school. “Ik vond het heel leuk 
om de quiz te spelen”, vertelt Dion, 
leerling van Kids College uit Wilnis. 
“Al was het soms wel lastig… Daar 
sluit zijn klasgenootje Amber zich bij 
aan. “Er zaten veel leuke fi lmpjes 
tussen”, zegt zij. “Mijn ouders vonden 
het trouwens ook heel leuk om de 
quiz te doen.”

Prijswinnaars
Op dinsdag 16 maart werd de eerste 
prijs gewonnen door Gijs, Bastiaan 
en Oliwier van de Jozefschool uit 
Vinkeveen. De tweede prijs ging naar 
Tycho en Zoë van De Windroos uit 
Mijdrecht. Grappig feitje: Tycho en 
Zoë speelden de quiz vanuit huis. Zij 
zaten in thuisquarantaine. Gelukkig 
mochten zij op vrijdag alweer naar 
school en kon de Tech=Tof bokaal op 
het schoolplein aan hen worden 
overhandigd. Op donderdag 18 

maart werden Joas, Tjard en Levi de 
winnaars. Dit zijn leerlingen van de 
Koningin Julianaschool uit Wilnis. 
Joey, Julien en Danny van De 
Zilveren Maan uit Nieuwkoop 
werden tweede. Op 20 en 22 april 
zijn de brugklassers aan de beurt om 
hun quiz te spelen.

Tech=Tof Thuis Quiz
Donderdagavond 18 maart kregen 
ouders, verzorgers en andere belang-
stellenden de kans hun technische 
kennis te testen. De familie Koppenol 
won de eerste prijs in de Quiz voor 
volwassenen. Zij ontvingen de Lego 
Mindstorms Robot Uitvinder. “Mijn 
zusje had de quiz gespeeld op 
school”, vertelt Dyami Koppenol. We 
hebben met elkaar gespeeld; na de 
fi lmpjes debatteerden we snel over 
het juiste antwoord en vulden dat in. 
Niet alle vragen waren even gemak-
kelijk. Toch hadden we er 12 van de 
14 goed. Ik vond het leuk dat je op 
deze manier een kijkje achter de 
schermen kreeg van bedrijven uit de 
buurt. Bovendien was het leerzaam; 
ik wist niet dat je 98% van een 
gebouw kon gebruiken voor de 
recycling.”
De familie Esman uit Ter Aar won de 
tweede prijs: de educatieve robot 
Sphero Bolt. De familie Van der 
Zwaan uit Alphen aan den Rijn ging 
er met de derde prijs vandoor. Dat 
was het spel Science Electro Huis. De 
Tech=Tof Thuis Quiz gemist? Op 22 
april om 19.30 uur volgt een nieuwe 
mogelijkheid.

Volop enthousiasme voor 
techniek na Tech=Tof Quiz









De Ronde Venen - Vanaf komende 
maand heeft D66 De Ronde Venen 
twee nieuwe fractieassistenten. Amal 
Omar en Michelle van Huijstee 
komen de huidige fractie versterken. 
Met de komst van Amal en Michelle 
neemt de fractie afscheid van Alex 
Stalenberg, die naar Frankrijk zal 
verhuizen. Tijdens de raadsvergade-
ring van 1 april zullen beide dames 
de eed of belofte afleggen.
Amal Omar woont sinds 3 maanden 
in Abcoude. Amal is werkzaam als HR 
adviseur en is daarnaast lid van de 
landelijke talentencommissie van 
D66. Daarmee heeft zij al ervaring 
met het begeleiden van D66 talent. 
“Ik kijk er naar uit om de fractie te 
ondersteunen om zo mooie dingen 
in de gemeente mede mogelijk te 
maken” aldus een enthousiaste Amal.

Medemens 
Michelle van Huijstee heeft van huis 
uit meegekregen oog te hebben 
voor de medemens en je inzet voor 
de ander. Nu ze zelf een jong gezin 
heeft wil ze dit graag doorgeven en 
inzetten voor een aantal zaken: 
sociale gelijkheid en duurzaamheid. 
“Helaas maakt het voor je kans op 
succes in Nederland ook nog steeds 
uit wie je bent en waar je geboren 
wordt. Fundamentele zaken als 
onderwijs en zorg spelen hierbij een 
grote rol”. Haar internationale 
verleden heeft haar hier verder 
bewust van gemaakt. “Ik heb gezien 
wat het resultaat kan zijn wanneer 
juist op deze vlakken een verschil 
wordt gemaakt en wat de impact is 
wanneer het belang van het klimaat 
ondergeschikt raakt” De nieuwe frac-
tieassistent sluit af. “Gelijke kansen 
voor iedereen en duurzame oplos-
singen voor de lange termijn zijn 
voor mij erg belangrijk”. Binnen de 
D66 fractie krijgt Michelle een warm 
welkom om bij te dragen aan lokale 
oplossingen met een impact voor de 
gemeente met haar inwoners, haar 
natuur en klimaat. Fractievoorzitter 
Cees van Uden prijst zich gelukkig. 

“Alex heeft zich jarenlang met grote 
betrokkenheid ingezet en wij wensen 
hem veel succes in Frankrijk. Tegelij-
kertijd mogen we als fractie blij zijn, 
twee leuke, enthousiaste en inhou-
delijk sterke vrouwen bij onze fractie 
te kunnen verwelkomen”.
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De Ronde Venen - In deze ‘anders 
dan anders‘ periode ten gevolge van 
de corona maatregelen ontstaan er 
gelukkig ook positieve initia-
tieven. Glenda (Glennis Grace), 
Characee en Mifa hadden al langere 
tijd de wens om verhalen te gaan 
delen. Nu was daar ten gevolge van 
COVID19 opeens de tijd om daarmee 
aan de slag te gaan in samenwerking 
met Melanie Dalebout van Divergent 
Productions uit Mijdrecht. Mirelle 
Valentijn, voorzitter van Stichting 
Omgaan met Pesten uit Wilnis, was te 
gast in aflevering 3.  Glenda, Charee 
en Mifa ontdekten in gesprekken 
met elkaar en gesprekken met 
mensen die zij ontmoeten, dat 
iedereen een eigen verhaal heeft. 
Mooi of grappig, maar soms ook heel 
intens. Daar wilde ze meer mee doen. 
Verhalen die er om vragen gedeeld 
te worden een podium geven, omdat 
die verhalen dat verdienen. En omdat 
het luisteren & kijken naar en praten 
over die verhalen steun kan geven. 
Ze kozen voor samen komen in ‘The 
Room’. In aflevering 3 over pesten 
zijn zij in gesprek gegaan met Mirelle, 

die zelf pesten meemaakte als kind 
en jongere. Samen stonden zij stil 
bij de schade die pesten veroorzaakt, 
het gevoel van onveiligheid dat zo 
groot kan zijn, de gedachten die 
steeds meer somber worden en de 
strijd om er weer bovenop te komen, 
vaak een lange weg. Mirelle las voor 
uit haar dagboek van toen. 

Hoe helpen?
Ze spraken over het wel en niet 
praten over pesten, over de over-
gang naar het voortgezet onderwijs, 
over er wel en niet bij horen, over 
rollen in groepen, pesters begrijpen, 
over ouders en leerkrachten en hoe 
zij kunnen helpen, over kinderen die 
het slachtoffer zijn en groepen 
waarin gepest wordt ondersteunen, 
over ouderpijn als je eigen kind 
gepest wordt. Het slot van het 
gesprek was raak. Het is nooit, maar 
dan ook nooit te laat, om een eerste 
stap te zetten om je excuus te 
maken. Dit kan veel betekenen voor 
het slachtoffer. 
Mirelle Valentijn, voorzitter van Stich-
ting Omgaan met Pesten, geeft een 

toelichting. “Als je zelf gepest wordt 
kan het moeilijk zijn om over pesten 
te praten. Kinderen zijn bijvoorbeeld 
bang dat het erger wordt, schamen 
zich, willen ouders niet belasten of 
hopen dat het op een dag over is. 
Kinderen die vertellen dat ze hebben 
gezien dat iemand gepest werd 
krijgen vaak kant-en-klare adviezen. 
Zo zou je als ouder van een kind dat 
kiest voor de rol van buitenstaander 
makkelijk kunnen zeggen dat het 
een volgende keer moet opkomen 
voor het kind dat gepest wordt. En 
tegen een kind dat meeloopt of pest 
kun je als ouder zeggen dat het dit 
niet moet doen en rekening moet 
houden met een ander zijn gevoe-
lens. Kinderen kunnen niet veel met 
adviezen. Onder het gedrag, gaat 
een hele wereld schuil aan 
gedachten en gevoelens. De groeps-
dynamiek en groepsdruk spelen 
daarbij een grote rol” 

Open vragen
Stichting Omgaan met Pesten 
geloofd in samen met kinderen op 
ontdekking gaan. Door het stellen 

Praten over Pesten in aflevering 
van de ‘The Room’

van open vragen ontdek je wat er 
echt in kinderen omgaat. Wat dacht 
je toen je dat zag gebeuren? Wat 
voelde je? Zou je ook iets anders 
kunnen denken, voelen of doen? Dat 
draagt bij aan het zelf ontdekken van 
alternatieven en weerbaar gedrag. 
De motivatie om op te komen voor 
jezelf of een ander neemt dan toe. 
Oefenen van nieuw gedrag helpt 
daarbij. “Praten over pesten werkt en 
dat stemt mij hoopvol. We kunnen 
met elkaar nog zoveel meer doen om 
het verschil te maken en het 
probleem verder terug te dringen.” 

Aldus Mirelle Valentijn. Verteld een 
kind jou dat hij of zij gepest wordt en 
of het moeilijk vindt om voor zichzelf 
op te komen? Wijs dan op de Sta 
Sterk training. In april gaan er in 
gemeente De Ronde Venen weer 
groepen van start voor kinderen op 
de basisschool. 
Kijk op ssvk.nl Er zijn nog enkele 
plaatsen vrij. Wil jij jouw verhaal 
delen in ‘The Room’? Mail 
naar: contact@theroomnl.nl Je kunt 
de aflevering ‘pesten’ terugkijken op:
https://www.youtube.com/
watch?v=zl1BAqrY0e8

De Ronde Venen – Al ruim een jaar 
staat er bij het Veenbad op de grens 
Mijdrecht-Wilnis een prachtig recla-
mebord over tijdelijke woningen die 
daar gebouwd zouden kunnen 
worden. Woningen voor starters. 
Zouden, want tot op heden wordt er 
alleen nog maar gepraat en verga-
derd maar gebeurt er niet veel. Als je 
als objectief toeschouwer meeluis-
tert ga je je afvragen of de gemeente 
wel echt wat ziet in deze plannen. Er 
is nu een opinie nota verschenen 
over deze plannen en dit gebied. 
Naar aanleiding van dit onderzoek 
kwam VVD- raadslid Rob Evers afge-
lopen week met nogal wat opmer-
kingen richting wethouder Rein 
Kroon: “we hebben deze nota gezien 
en gelezen. De wethouder schetst in 
deze nota alleen maar bezwaren, 
vooral van de ondernemers. In deze 
nota worden door de wethouder 
alleen maar hindernissen opge-
worpen. We lezen niets over moge-
lijke oplossingen, zoals misschien 
wat minder woningen, of gefaseerd 
bouwen, misschien denken aan 
geluidschermen, of het gebied wat 
aanpassen. Is de wethouder bereid 
deze nota aan te vullen met kansen 
en niet alleen hindernissen, dan 

kunnen we misschien echt de 
discussie aangaan”, aldus Rob Evers.

Helemaal eens
Commissie lid van de Christen Unie-
SGP, Ton Sligtenhorst was het hele-
maal eens met Evers: “Daarom 
hebben wij deze nota ook op de 
agenda geplaatst van de eerst 
komende commissievergadering. Wij 
zijn ook van mening dat we meer 
naar de mogelijkheden moeten 
kijken. We begrijpen ook zeker wel 
de zorgen van de bedrijven daar, 
maar daar moet je dan mee in 
gesprek gaan. Het conceptplan wat 
er nu ligt van 480 woningen is niet in 
beton gegoten. Er zijn best mogelijk-

heden om er minder te bouwen of 
een andere inrichting te kiezen. We 
kan ook kiezen voor bouwen achter 
een groenbuffer tussen de woningen 
en de bedrijven. Dat biedt ons 
inziens best mogelijkheden en dat 
willen we bespreken in de volgende 
commissie. Om de volgende verga-
dering goed in te gaan vragen wij 
aan de wethouder een duidelijk over-
zicht en een schets van de bedrijven 
die tegen zijn, inclusief hun milieu 
categorie, zodat wij een duidelijk 
zicht krijgen en op basis daarvan het 
gesprek kunnen aangaan”. De 
wethouder zou zorgen voor een 
schetsje en dan wordt vervolgt in de 
volgende vergadering.

Rob Evers en Ton Sligtenhorst in 
de bres voor woningbouw

Rob Evers VVDTon Sligtenhorst CU-SGP

Nieuwe talent bij D66





VRAAG HET DE BURGEMEESTER
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In mijn column ga ik in op actuele onderwerpen of deel ik met u momenten 
die ik als burgemeester heb beleefd. Ook ga ik in op vragen die aan mij 
gesteld worden.

Op het moment dat ik deze column schrijf, het 
is vrijdagmiddag, heb ik een groot gevoel van 
trots. De verkiezingen zitten er op. Alles is in 
onze gemeente goed verlopen. Het was voor 
heel veel mensen hard werken. Het verkie-
zingsteam moest veel nieuwe dingen organi-
seren. Zoals extra hygiënemaatregelen, het 

briefstemmen per post en het experiment waar we aan mee hebben 
gedaan met het centraal stemmen. Ik ben trots op onze ambtenaren. 
Maar zeker ook op de 300 vrijwilligers die zich dag en nacht hebben 
ingezet tijdens de verkiezingen. Zoveel vrijwilligers, dat is uniek. Dat zeg 
veel over onze dorpen. Er is saamhorigheid. We willen wat voor elkaar en 
de samenleving betekenen. Ook al levert het je geen geld op. Dat is mooi.

Toetsen van goede doelen
Mensen vragen wel eens aan mij; ‘Doet u vrijwilligerswerk?’. Het antwoord 
is ja. Ik ben bijvoorbeeld lid van de Raad van Toezicht bij het Centraal 
Bureau Fondsenwerving (CBF). U denkt misschien, wat is het CBF? Het CBF 
toetst of goede doelen en de collectes aan de strenge kwaliteitseisen 
voldoen. We controleren bijvoorbeeld of uw donaties daadwerkelijk 
bijdragen aan een betere wereld. Onze samenleving redt het niet zonder 
de inzet van vrijwilligers. Ik vind ook dat, als je er toe in staat bent om vrij-
williger te zijn, je dat ook moet doen. Al haal je alleen maar wat bood-
schapjes voor de buren. Alle kleine beetjes helpen. Zo maken we ons land!
Pieter Heiliegers, burgemeester

Grote waardering voor 
vrijwilligers

Uithoorn - Saar, Wende, Laurie en Féline uit groep 5 van De Springschans hebben de schoolpleinen van De Kajuit en De 
Springschans, de buurt er omheen en de skatebaan verlost van heel veel zwerfafval tijdens de Nationale Opschoondag. 

Zo dat is weer schoon

Interessante vragen van  
CDA-burgerlid Nico Tijsterman

Hier komt opslag voor aanleg volgende fase sneltram

Het bouwwerk wat al jaren stilligt

Schanskerk wordt volgende maand besproken

Vraag 3: Tijsterman: Hoe gaat het nu verder met dat stilgelegde bouwwerk 
langs de N201. Ik weet het ligt op Amstelveens grondgebied, maar de bewo-
ners van de Legmeer ergeren zich hier al ruim een jaar aan, als het niet langer 
is. Gaat er nog iets gebeuren daar?”. Wethouder Hazen: “U bedoelt het bouw-
werk van Hooghout. Gemeente Amstelveen heeft ons laten weten dat zij voor-
nemens zijn om deze bouw toch te gaan faciliteren. Dus binnen niet al te lange 
tijd hebben ze een bouwvergunning”.

Vraag 4: Op datzelfde terrein zag ik bouwactiviteiten. Is dat de start voor de 
volgende fase van de sneltram?”Wethouder Hazen: “Inderdaad dat is de start 
van fase 1 van de Amsteltram/Uithoornlijn. De werkzaamheden hebben twee 
doelen. 1 er komt daar een bouwhut/opslag voor al het materiaal en de bouw-
keten en men starten met de aanleg van het stukje spoor tussen de gemeente-
grens Amstelveen en de N201. U kunt dat allemaal volgen op de speciale app”.

Thamerkerk nog steeds in de verkoop

CDA burgerlid Nico Tijsterman

Uithoorn – Tijdens de digitale commissievergadering Wonen en Werken 
van de Uithoornse raad. Kunnen alle commissieleden en wethouders ook 
vragen stellen en/of mededelingen doen. Het kersverse CDA-burgerlid 
Nico Tijsterman had een hele serie interessante vragen en hij kreeg ook 
op alle vragen antwoord en dan wel dusdanig dat het ook voor de bewo-
ners van Uithoorn-De Kwakel best nieuwswaarden heeft. We hebben het 
voor u op een rijtje gezet:

Vraag 1: “Is er al iets bekend over de 
verkoop van de Thamerkerk”, zo 
vroeg Tijsterman. “Een paar vergade-
ringen geleden deelde de wethouder 
mee dat hij te koop stond, maar we 
horen niets meer”. Wethouder 
Bouma: “wij hebben nog geen 
nieuws ontvangen. De afspraak is dat 
als er nieuws is, wij dat te horen 
krijgen en dan krijgt u het ook zeker 
direct door”.

Vraag 2: Tijsterman: “Nu we het toch 
over kerken hebben, hoe staat het 
met de Schanskerk?”. Hier 
antwoorden wethouder Hazen: “De 
Schanskerk staat op de agenda voor 
de eerstvolgende vergadering. Daar 
ontvangt u binnenkort de nodige 
informatie over. Het heeft weinig zin 
om dat nu al te delen. Nog even 
geduld”.



Doe nog op de 
valreep mee met onze 
zonnepanelenactie
 U kunt zich nog inschrijven tot 31 maart. 
Op 9 februari is de zonnepanelenactie 
in gemeente Uithoorn van start gegaan. 
Tijdens de online informatieavond 
op 2 maart werden woningeigenaren 
geïnformeerd over de voordelen van 
zonnepanelen en deelname aan de 
zonnepanelenactie. Eén van de voordelen 
is dat door de aankoop te bundelen, 
inwoners van de gemeente een scherpere 
prijs krijgen. Inmiddels hebben ruim 240 
woningeigenaren zich aangemeld voor 
de actie. Voor de zonnepanelenactie 
kan men gebruik maken van de 
gemeentelijke Duurzaamheidslening. 
Men kan minimaal € 2.500 en maximaal 
€ 7.500 lenen. Bekijk de voorwaarden op 
www.uithoorn.nl/Home/Uithoorn_doet_
duurzaam/Duurzaamheidslening_
aanvragen.
Meer informatie over de 
zonnepanelenactie staat op 
https://regionaalenergieloket.nl/acties

Gemeente Uithoorn

Regionaal Energieloket: geeft advies 
over verduurzamen van uw woning
“Regelmatig organiseren wij duurzame 
acties in samenwerking met het Regionaal 
Energieloket, het REL in het kort. Ik kan 
me voorstellen dat u zich afvraagt wat 
het Regionaal Energieloket is en wat 
onze gemeente voor rol heeft bij het 
Regionaal Energieloket. Het Regionaal 
Energieloket is een unieke samenwerking 
tussen gemeenten, lokale organisaties 
en het bedrijfsleven om u te helpen 
met het verduurzamen van uw woning. 
Woningeigenaren kunnen bij het 
Regionaal Energieloket terecht voor 
advies en tips over duurzaam wonen 
en bijvoorbeeld subsidies. Die kunt u 
vinden op www.regionaalenergieloket.nl/
uithoorn. Ook staan de projecten voor de 
verduurzaming van woningen in Uithoorn 
op deze website. Vaak zijn dit projecten 
waarbij we de projectleiders van het 
Regionaal Energieloket inschakelen, maar 
ook projecten die door andere partijen 
worden verzorgd, zijn op het Regionaal 
Energieloket te vinden.

Het Regionaal Energieloket werkt voor 
veel gemeenten, waardoor ze veel kennis 
in huis hebben, en ervaren projectleiders. 
Als gemeente kunnen wij dat zelf niet 
beter, zowel wat betreft de kennis als de 
kosten. Want ook die worden nu voor veel 
onderdelen door veel gemeenten betaald. 
Elke gemeente heeft zijn eigen pagina, 
maar de techniek erachter is voor allemaal 
dezelfde. Het Regionaal Energieloket heeft 
niet alleen een website met informatie, 
maar ze zijn ook dagelijks telefonisch te 
bereiken voor vragen. 

Ik heb de mensen van het Regionaal 
Energieloket de afgelopen jaren leren 
kennen als hele deskundige, maar vooral 
hele gedreven mensen. Je ziet dat ze echt 
willen bijdragen aan de bescherming van 
het klimaat door onze inwoners te helpen 
hun woningen te verduurzamen. Op deze 
pagina leest u meer over het Regionaal 
Energieloket en de projecten die ze voor 
ons uitvoeren. We organiseren regelmatig 
informatieavonden om de projecten toe 
te lichten. Ik hoop u dit jaar eens op één 
van deze (online) avonden te treff en!”

Interview 
Hans Bouma 

Uithoorn doet duurzaam

Het Regionaal Energieloket helpt particuliere 
woningeigenaren met advies over duurzaam 
wonen. Door goede en onafhankelijke 
informatie te verstrekken hopen zij een 
bijdrage te leveren aan de energietransitie. 
Deze informatie staat op de website 
www.regionaalenergieloket.nl/uithoorn. Daar 
vindt u alle informatie over het verduurzamen 
van uw woning. Als u niet weet hoe u dat moet 
aanpakken, kunt u beginnen bij de online 
Huisscan die er te vinden is. Daar krijgt u een 
advies dat is afgestemd op uw situatie. Het 
geeft inzicht in de mogelijke besparingen en de 
kosten. Op de website vindt u ook alle subsidie 
en fi nancieringsmogelijkheden.

Vragen?
Naast de website, kunt u ook met vragen 
terecht bij de telefonische helpdesk. Zij zijn te 
bereiken van maandag tot en met vrijdag van 
09.00 tot 17.30 uur op (088) 525 4110 (lokaal 
tarief ). Ook kunt u per mail vragen stellen: 
vragen@regionaalenergieloket.nl.

Projecten
Daarnaast organiseren de projectleiders van 
het Regionaal Energieloket projecten waarin 
zij bijvoorbeeld buurten voorzien van advies 
over wat wel (en wat geen) goede stappen 
zijn om woningen uit een bepaalde buurt te 
verduurzamen. Dat doen ze in opdracht van de 
gemeente Uithoorn. 

Waarom het Regionaal Energieloket? 
Het verduurzamen van uw woning zorgt voor 
tal van vragen en uitzoekwerk. Wat is er in uw 
woning allemaal mogelijk. Wat moet je eerst 
doen en wat pas later? Welke subsidies zijn er? 
Wat kost het isoleren van uw woning of het 
plaatsen van een warmtepomp? En hoe vindt 

u een betrouwbaar bedrijf voor het uitvoeren 
van duurzame maatregelen? Om antwoord 
te krijgen op dit soort vragen is het Regionaal 
Energieloket ontstaan. De gemeente Uithoorn 
vindt het belangrijk om u met goede informatie 
op weg te helpen, het Regionaal Energieloket 
doet dat voor ons. 

Wat is hun verdienmodel? 
Het Regionaal Energieloket is een onafhankelijk 
adviesbureau dat samenwerkingen heeft met 
meer dan 50 gemeenten in Nederland. De 
gemeenten betalen het Regionaal Energieloket 
om hun kennis en expertise in te zetten 
om woningeigenaren uit hun gemeente te 
informeren en adviseren. 

Wat doet het Regionaal Energieloket?

Winnaars infraroodscan vinden 
warmtelekken in de woning

Duurzame 
inwonerstip
De tip van onze duurzaamheids-
coördinator bij de gemeente was de 
vorige keer; probeer eens nieuwe 
recepten zonder vlees uit. De inwonerstip 
van deze editie; in een goed geventileerd 
huis verbruikt u minder energie. Gooi 
met lekker zacht weer alle ramen open 
en haal de lente naar binnen! 
Wat is uw duurzame tip? Mail ons naar 
duurzaamheid@uithoorn.nl.

� Welke stappen kan ik het beste nemen?

� Welke kosten en besparingen kan ik verwachten?

� Welke subsidies zijn er beschikbaar?

� Welke installateurs zijn er in mijn regio?

Een lagere energierekening, meer 
comfort en een hogere woningwaarde

Een energiezuinige woning is toekomstbestendig én een slimme investering. Het 

Regionaal Energieloket beantwoordt gratis al uw vragen over zonnepanelen, 

warmtepompen, isolatie en andere energiebesparende maatregelen.

regionaalenergieloket.nl

Het Regionaal Energieloket van de gemeente 
Uithoorn verlootte in het najaar van 2020 
twee gratis infraroodscans onder bewoners. 
Afgelopen weken zijn de infraroodscans bij de 
winnaars uitgevoerd. Op deze manier kregen 
de winnaars inzicht in mogelijk warmteverlies. 

Infraroodscan brengt warmtelekken 
(letterlijk) in beeld
Tijdens een infraroodscan worden er 
warmtebeelden gemaakt van de woning. 
Zo wordt snel bepaald of er plekken zijn in 
de woning waar onnodig warmte verloren 
gaat. Daardoor kan de bewoner gericht aan 
de slag met het isoleren van de woning om 
warmteverlies tegen te gaan. Dit zorgt voor 
meer wooncomfort en lagere stookkosten. De 
afgelopen weken zijn de infraroodscans bij de 
winnaars uitgevoerd. 

Winnaar Sylvia van den Ancker: ‘We hebben 
afgelopen zondag nog met de buren over de 
verduurzaming van onze huizen gehad.’

Hoe een cadeaubon van het Regionaal 
Energieloket leidde tot het winnen van een 
infraroodscan
Ingrid (inwoner van een andere gemeente) 
vertelt dat ze op de website van Regionaal 
Energieloket kwam om een gratis cadeaubon 
aan te vragen die de gemeente aanbood. 
Hiermee heeft ze energiebesparende 
producten besteld, waaronder radiatorfolie. 
Toen Ingrid de cadeaubon bestelde, zag zij 
ook de winactie voor een infraroodscan in haar 
gemeente. Wie niet waagt, wie niet wint, moet 
ze gedacht hebben. Enkele weken later staat 
adviseur Roeland bij haar op de stoep.

Hoe heeft Ingrid de infraroodscan ervaren? “De 
infraroodscan heeft me meer richting gegeven 
wat ik in welke volgorde aan ga pakken. Het is 
leuk om zoveel tips over mijn eigen situatie te 
krijgen en te leren dat ik niet alles in één keer 
hoef te doen”, laat ze weten. 



De Ronde Venen - Midden januari 
heeft de ChristenUnie-SGP vragen 
gesteld aan het college over de 
manier waarop de gemeente aan 
gedupeerden van de toeslagenaf-
faire hulp kan bieden. 

Eind februari ontvingen we via een 
informatienota de antwoorden 
daarop. In de commissie van 18 
maart jongstleden hebben we het 
college bevraagd over de toezeg-
gingen in de nota. 
De ChristenUnie-SGP vindt het erg 
belangrijk dat gedupeerden weten 
dat ze voor hulp aan kunnen kloppen 
bij de gemeente. 
De afgelopen maanden is er veel 
publiciteit geweest over de schrikba-
rende wijze waarop mensen door de 
(rijks)overheid, en dan met name de 
belastingdienst, zijn behandeld met 
het oog op toegekende toeslagen. 
Veel gezinnen zijn ernstig gedupeerd 
geraakt met alle gevolgen (verlies 
van woning, werk, relatie, etc..) van 
dien. 
Een aantal van deze mensen zal 
inmiddels ook schulden hebben 
opgebouwd bij de gemeente, wat 
niet nodig was geweest als zij niet zo 
onheus behandeld waren.

Gemeente
Bij het oplossen van deze problemen 
kan de gemeente ook een rol spelen, 
bijvoorbeeld door actief te helpen bij 
het oplossen van schuldenproblema-
tiek. Daarom hebben we een aantal 
vragen gesteld zoals of de gemeente 
weet wie in De Ronde Venen hier-
door getroffen zijn, hoe de gemeente 
de ondersteuningsgelden die zij van 
het rijk krijgen besteden, of er een 
centraal contactpunt is en of de 
gemeente bereid is de gemeentelijke 
schulden kwijt te schelden (en zo 
nodig bij het rijk te declareren).
Na de beantwoording in de 
commissie blijkt, dat er 57 gedu-
peerde gezinnen zijn. De gemeente 
heeft inmiddels informatie over wie 
dat zijn en pogingen gedaan om met 
hen in contact te treden. Dat is nog 
niet in alle gevallen gelukt, dus bent 
u een gedupeerde in de toeslagenaf-
faire dan is het goed om u te melden 
bij de gemeente via het servicepunt 
of via het mailadres toegang@deron-
devenen.nl. 

Geen uitspraak
Over het kwijtschelden van schulden 
wilde het college nog geen uitspraak 
doen zolang ze de gedupeerden nog 

niet gesproken heeft. “Uiteraard 
blijven wij dit actief volgen en zullen 
we het college regelmatig over de 
voortgang bevragen” geeft fractie-
voorzitter Wim Stam aan. “Hoewel de 
gemeente niet de veroorzaker van 
deze ellende is, vinden we wel dat de 
gemeente haar inwoners die hier-
door getroffen zijn, zo goed mogelijk 
moet steunen” aldus Stam. Daarom, 
mocht u een gedupeerde zijn, 
contact hebben opgenomen met de 
gemeente, maar daar niet tevreden 
over zijn, dan hoort de ChristenUnie-
SGP dat graag. Stuurt u dan een 
mailtje naar cusgpdrv@hotmail.com. 
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Wilnis - Veel kinderen hebben hun 
draai weer gevonden na de overgang 
van thuisonderwijs terug naar 
school. Enkelen van hen echter 
merken dat ze zich minder prettig 
voelen. Zij lopen tegen lastige situa-
ties aan in het omgaan met klasge-
noten, andere kinderen op school of 
in de vrije tijd en op de sportvereni-
ging. Zij zijn onzeker en vragen zich 
bijvoorbeeld af of ze er wel bij horen 
en ervaren moeite bij het opkomen 
voor zichzelf. Sommige kinderen zijn 
slachtoffer van pesten geworden. “Ik 
ben zo blij dat we weer van start 
kunnen. Wij gunnen alle kinderen 
een positief einde van opnieuw een 
‘anders dan anders’ schooljaar.” Aldus 
Mirelle Valentijn, van Stichting 
Samen Sterk voor Kinderen in Wilnis. 
De groepstrainingen worden georga-
niseerd in samenwerking met de 
Gemeente en basisscholen. De Sta 
Sterk training is bedoeld voor 
kinderen die niet sociaal vaardig, 
weerbaar of faalangstig zijn of te 
maken hebben met het pestpro-
bleem. Zij ontwikkelen een sterkere 
houding, zodat zij zich zekerder 
voelen en bijvoorbeeld meer durf 

krijgen. De lessen voor kinderen van 
5-7 jaar zijn op donderdagochtend, 
instromen kan nog tot en met 1 april. 
De lessen voor kinderen van 8-12 jaar 
starten in de tweede helft van april 
op woensdagmiddag van 16.00 – 
17.30 uur.

Sterker
Na de training staan kinderen 
steviger in hun schoenen en 
beschikken over meer zelfver-
trouwen. Zij maken zich sta sterk 
punten eigen tijdens het werken met 
spel, gesprek en toneel. Voor de 
kosten hoeft u het niet te 
laten. Omdat de gemeente de trai-
ningen subsidieert, wordt er per trai-
ning slechts een ouderbij-
drage gevraagd van 50 euro. De trai-
ning bestaat uit tien bijeenkomsten 
van 1,5 uur. Ook ouders en leer-
krachten worden bij de training 
betrokken via de intake en twee 
online informatiebijeenkomsten. Er 
zijn nog enkele plaatsen vrij. Voor 
meer informatie over de training 
kijken op www.ssvk.nl of contact 
opnemen met de trainer via 
0297-27405

Sta Sterk trainingsgroepen 
weer van start

De Ronde Venen – Over smaak valt 
niet te twisten zegt men altijd, maar 
of je nou een verkiezingsbord voor 
de geest haalt van drie of vier jaar 
geleden, waar iedereen zijn eigen 
poster opplakte (vaak schots en 
scheef ) of zelfs overplakken plaats-
vond, of de keurige borden die er 
deze keer waren, waar alle partijen 
keurig allemaal dezelfde maat er 
collectief op worden bevestigd. 
Geen enkele partij hoeft meer met 
emmertjes behangplaksel aan de 
gang. Niemand hoeft meer scheef te 

plakken of zelfs over een ander heen 
te plakken. Het zag er keurig uit. In 
heel veel gemeenten zijn deze 
borden al jaren te bewonderen. In 
gemeente De Ronde Venen nu 
eindelijk ook. Bij de gemeente 
kwamen diverse positieve berichten 
daarover binnen. 
Maar…. Blijkbaar is het bij het CDA 
anders. Fractievoorzitter Simone 
Borgstede had alleen maar kritiek 
vernomen. Vond deze borden lelijk 
en wilde er wat haar betrof zo snel 
mogelijk weer vanaf. Burgemeester 

Smaken over verkiezingsborden 
verschillen

Mijdrecht - In februari begonnen we 
met het bouwen van een eigen 
sneeuwkasteel en konden we ook 
fijn sleeën. Daarna deden we een 
outdoor bingo, waarbij we goed 
moesten kijken of we onderweg iets 
tegen kwamen, wat op onze 
bingokaarten stond. Ook hebben we 

takkenvriendjes gemaakt, verstop-
pertje gespeeld en geld opgehaald 
voor Jantje Beton. Afgelopen 
zaterdag hielden we onze eerste 
kampvuur van het jaar.
Klinkt dit leuk en wil je een keertje 
komen kijken? Alle jongens en 
meiden tussen de 4,5 en 7 jaar zijn 

van harte welkom bij de Bevers. 
Iedere zaterdagochtend draaien we 
met een gemengde groep, we zijn nu 
met 6 kinderen. Onze opkomst 
tijden: 10:00 tot 11:30. Wil jouw zoon 
of dochter komen kijken? Stuur ons 
even een mailtje: bevers@
janvanspeykgroep.nl

Bevers Scouting Mijdrecht,
kom je ook mee spelen?

ChristenUnie-SGP vraagt aandacht 
voor slachtoffers toeslagenaffaire

Fractievoorzitter CU/SGP: Wim Stam

Wilnis - Donderdag 18 maart 
speelden groep 7 & 8 van de 
Koningin Julianaschool in Wilnis mee 
met de Tech=Tof quiz van TechNet 
Amstel en Venen. Gedurende 45 
minuten werd er door een paar 
honderd teams online tegen elkaar 
gestreden voor de Tech = Tof bokaal. 
Joas, Levi en Tjard uit groep 7 
hadden alle vragen goed beant-
woord en waren het snelst. Zij waren 
dus de terechte winnaars van de 
bokaal.
De quiz geeft een inkijkje in de 
wereld van techniek door de ogen 
van een kind. Normaal gesproken 
bezoeken de leerlingen de techniek-

driedaagse in Mijdrecht waar 
verschillende technische workshops 
georganiseerd worden. De kinderen 
worden dan bewust gemaakt van de 
betekenis van techniek voor de 
samenleving en geënthousiasmeerd 
voor een baan in de technische 
sector. Helaas kon dat i.v.m. de coro-
namaatregelen dit jaar niet door-
gaan, vandaar deze quiz als alterna-
tief. ‘s Avonds was er nog een quiz 
voor volwassenen. De kinderen 
kregen daarom allemaal een 
goodiebag waarmee de kinderen én 
de ouders het thuis aangenaam 
konden maken. Op school en thuis is 
er fanatiek gestreden.

Julianaschool wint Tech = Tof 
Bokaal

Divendal begreep het niet goed: ‘we 
dachten u een grote dienst te 
bewijzen. We zitten er nog vier 
verkiezingen ‘aan vast’. 
Wij hebben alleen maar positieve 
berichten gehoord’, aldus de 
burgemeester. 
“Voor de komende gemeenteraads-
verkiezingen zullen we samen met 
de deelnemende partijen rond de 
tafel gaan zitten en kijken wat 
daaruit komt. De bewoners die wij 
spraken vonden het mooi en vooral 
overzichtelijk”. 
Ook de redactie van deze krant heeft 
niets dan lof gehoord, dus zijn we 
wel een beetje benieuwd wie er dan 
toch geklaagd heeft bij het CDA.
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Uithoorn - De eerste voorberei-
dingen voor de herinrichting van het 
centrum Uithoorn worden getroffen. 
Zo is het Amstelplein al geschikt 
gemaakt om de markt naar toe te 
verplaatsen en volgende week 
begint de gemeente de rotonde bij 
de Thamerlaan en Irenelaan te 
slopen. Omdat op de Kon. Máxima-
laan al een rotonde komt zal hier een 
voorrangskruising komen met een 

onbelemmerde doorgang voor 
verkeer over het Thamerlint. 
Daarmee komt een einde aan dit 
succesvolle bewonersinitiatief. Enige 
jaren geleden werd duidelijk dat de 
gemeente de bestaande rotonde 
wilde ombouwen tot een modern 
kunstobject. Omwonenden vonden 
echter dat ze een beter idee hadden. 
Duoplant werd bereid gevonden de 
beplanting te leveren, de gemeente 

Het dorpscentrum gaat op de schop!
leverde een rotonde waar planten in 
konden groeien en dankzij vele 
enthousiaste bewoners heeft 
Uithoorn kunnen genieten van een 
goed onderhouden rotonde. Die tijd 
is nu voorbij en de planten hebben 
afgelopen weekend in de wijk een 
nieuw onderkomen gekregen. Ellen 
Asselbergs, Hedwig Davelaar en 
Marius zorgden ervoor dat dit op een 
ordentelijke manier geschiedde!

Uithoorn - De tiende editie van de 
landelijke Week van het geld is 
maandag 22 maart van start gegaan. 
Het doel is om kinderen en jongeren 
bewust te maken van de waarde van 
geld. De gemeente Uithoorn grijpt 
deze week aan om campagne te 
voeren voor mensen met een krappe 
beurs. Daarom is deze week op de 
Facebookpagina van de gemeente 
(Facebook.com/gemeenteuithoorn) 
iedere dag een kort filmpje te zien 
met een ‘Geldtip van de dag’. De tips 
worden gegeven door onder andere 
een medewerker van de Rabobank, 
Uithoorn voor Elkaar en van de 
gemeente zelf. Maandagochtend 22 
maart was de aftrap van de landelijke 
Week van het geld. Presentatrice Kim-
Lian van der Meij ontving in de ‘Week 
van het geld-studio’ niemand minder 
dan Koningin Máxima, Arie Slob 
(minister voor Basis- en Voortgezet 
Onderwijs) en minister van Financiën 
Wobke Hoekstra. De uitzending was 
te zien via weekvanhetgeld.nl/studio. 
Koningin Máxima onderstreept het 
belang van deze week. ,,Jong geleerd 
is oud gedaan. Zeker nu is het belang-
rijk dat kinderen de waarde van geld 
leren. Geld is niet meer zo tastbaar als 
vroeger. Omdat bijna alle transacties 
digitaal gebeuren. Je hebt geld niet 
meer in je handen, waardoor je het 

eerder uitgeeft.” Minister Hoekstra 
kreeg van de kinderen in de uitzen-
ding de vraag of hij vroeger wel eens 
klusjes deed voor geld. ,,Heel vaak,” 
antwoordde de minister. Zo waste ik 
vaak auto’s of ging ik het gras 
maaien.”‘Hou altijd wat geld achter de 
hand’ Minister Slob heeft nog een 
goede geldtip: ,,Geef niet al je geld in 
een keer uit. Hou altijd wat achter de 
hand als dat mogelijk is. Dat is later als 
je groot bent ook heel belangrijk. De 
wasmachine kan ineens kapot gaan. 
En dan is het heel vervelend als je 
geen geld meer in je spaarpot hebt 
om een andere te kopen.”

Kinderpersconferentie
Nog tot en met vrijdag 26 maart zijn 
verschillende uitzendingen, filmpjes 
en geldjournaals te volgen op www.
weekvanhetgeld.nl. Op donderdag 25 
maart is bijvoorbeeld om 10 uur de 
Kinderpersconferentie te volgen met 
Minister Wobke Hoekstra en de 
bekende YouTuber Dylan Haegens. En 
houd ook de Facebookpagina van de 
gemeente Uithoorn in de gaten voor 
de dagelijkse geldtips.  
Heeft u geldzorgen? De gemeente 
heeft verschillende regelingen en 
voorzieningen om te helpen. 
Kijk eens op www.uithoorn.nl/
laatgeengeldliggen. 

Week van het geld van start

Op het moment dat Ria Zijlstra 
aangaf te gaan stoppen als 
wethouder, dacht u toen direct ‘ik 
wil het stokje overnemen?’
”Eigenlijk wel. Ik ben voor Dus! 11 
jaar raadslid geweest. Mijn idee was 
om in 2022 mijzelf beschikbaar te 
stellen als wethouder. Op het 
moment dat er weer gemeenteraads-
verkiezingen zijn. Toen Ria Zijlstra 
aangaf te gaan verhuizen naar een 
andere gemeente en besloot om te 
gaan stoppen, heb ik niet getwijfeld. 
En gelukkig was de partij het daar 
mee eens. Mijn wens is dus een jaar 
eerder in vervulling gegaan. Maar ik 
ben er helemaal klaar voor!”

Nog advies gevraagd aan uw 
voorganger Ria Zijlstra?
”Uiteraard. Zij heeft zoveel ervaring. 
23 jaar lokale politiek, waarvan 11 
jaar als raadslid en bijna 12 jaar als 
wethouder. Ria en ik hebben 
hetzelfde ideaalbeeld. We willen ons 

hard maken voor de mensen in de 
samenleving die het minder hebben. 
Door welke omstandigheid dan ook. 
Dat heeft Ria altijd gedaan en daar 
ga ik zeker mee door. Maar waar ik 
me ook voor wil inzetten is om de 
saamhorigheid in onze gemeente te 
vergroten. Uithoorn wordt, dat is 
mijn idee, steeds meer een forensen-
dorp. Mensen wonen hier, maar 
werken ergens anders en hebben 
hun sociale leven elders. Ik wil die 
sociale cohesie weer terug. Het is er 
wel hoor. Dat heb ik gemerkt aan het 
begin van de coronacrisis. Spontaan 
werden allerlei initiatieven gereali-
seerd om elkaar te helpen. Prachtig 
om te zien. Ik zou heel graag willen 
dat het waakvlammetje weer aange-
wakkerd wordt. En daar ga ik me 100 
procent voor inzetten.”

Hoe gaat u dat voor elkaar 
krijgen?
”We zijn al bezig met een mooi 

project ‘Diversiteit en Inclusie’. In dit 
project gaan mensen met elkaar in 
gesprek die een totaal andere achter-
grond hebben. Iedereen zal daar in 
het voorjaar meer over horen. Het is 
een cliché, maar onbekend maakt 
onbemind. Mensen vinden het lastig 
om een gesprek aan te gaan met een 
persoon die ‘ver’ van ze afstaat. Of 
anders is. Met als gevolg dat er voor-
doordelen ontstaan. Daarom is het 
zo belangrijk dat je met elkaar in 
gesprek gaat. Dan krijgen mensen of 
groepen die je niet kent, ineens een 
gezicht. Mijn doel is om meer van dit 
soort projecten te realiseren.”

Hoe bent u zo’n elf jaar geleden in 
de lokale politiek terecht 
gekomen?
“Ik woon zo’n 20 jaar in de gemeente 
Uithoorn waarvan de laatste zes jaar 
in De Kwakel. Ik ben altijd geïnteres-
seerd geweest in de politiek. Ik ben 
begonnen als toezichthouder vanuit 
GroenLinks op hun delegatie in het 
Europese Parlement. Ook ben ik een 
aantal jaar plaatsvervangend direc-
teur van het partijbureau geweest. 
Op een gegeven ogenblik wilde ik 

Nieuwe wethouder José de Robles: 
‘Mijn wens is eerder in vervulling gegaan’

niet meer alleen vanaf de zijlijn poli-
tiek betrokken zijn. Bij het ontstaan 
van de partij Dus! (een samenwer-
king tussen GroenLinks en D66, red.) 
heb ik me aangemeld als raadslid. 
Dus! behaalde vier zetels en dan mag 
je vier raadsleden in de gemeente-
raad hebben. Daar was ik er een van! 
Uiteindelijk ben ik dus 11 jaar 
raadslid geweest.”

Hoe kijkt u daar op terug?
”Het is wat anders dan alleen via de 
zijlijn betrokken zijn. Je kan nu echt 
meebeslissen en dat wilde ik ook. Als 
politicus heb je een ideaalbeeld van 
hoe de samenleving eruit moet zien. 
En daar kun je een steentje aan 
bijdragen. Ik moest wel wennen 
hoor. In de politiek gaat bijna nooit 
iets snel. Het is niet zo dat er direct 
morgen al wat verandert. En je moet 
andere partijen meekrijgen in je 
plannen. Dat vergt tijd. Maar dat is 
natuurlijk alleen maar goed. Het zou 
niet goed zijn als er slechts een partij 
de macht heeft. Als gemeenteraad 
hebben we behoorlijk wat voor 
elkaar gekregen. Denk bijvoorbeeld 
aan de realisatie van de Uithoornlijn.”

Uithoorn- Zaterdag 20 maart was 
het Nationale Opschoondag.
De Bevers van Scouting Admiralen-
groep Uithoorn weten hoe belangrijk 
de natuur is. Rommel hoort daar niet 
in thuis! Deze opkomst sloten we dus 
graag aan bij deze nationale dag. 
Voorzien van grijpers, vuilniszakken 
en hesjes trokken ze het bos in voor 
een grondige opschoonbeurt. In 
eerste instantie leek het gelukkig 
mee te vallen, maar schijn bedriegt. 
Na een 2 uur durende ronde, met 

een kleine pauze tussendoor, hadden 
De Bevers 3 volle en 2 halve vuilnis-
zakken verzameld. Zelfs een fietson-
derdeel en een schoen! Bij scouting 
leren de kinderen de natuur en 
elkaar te respecteren. Ze ontdekken 
nieuwe vaardigheden van zichzelf 
doordat de opkomsten zeer divers 
zijn. Ook leren de kinderen dat ze 
onderdeel zijn van een groep. Niet 
voor niets is het motto van De 
Bevers: Ik ben een Bever. Wat Bevers 
doen, doen ze samen! Na de tweede 

De Bevers van Scouting Admiralengroep 
Uithoorn schonen het Libellebos op

Genoeg over de politiek. Wat doet 
u graag in uw vrije tijd?
”Ik houd erg van muziek luisteren. 
Texas of de Simple Minds zijn bands 
waarnaar ik graag luister. 
Ik ga graag naar festivals en 
concerten. Ik kan niet wachten tot 
dat weer allemaal kan. Sportief ben ik 
ook in mijn vrije tijd. Ik houd van 
bijna alle vechtsporten. In mijn tuin 
heb ik dan ook een bokszak hangen. 
Ik vind het heerlijk om erop los te 
gaan. Maar het liefst besteed ik mijn 
vrije tijd samen met mijn zoontje. Hij 
is nu acht jaar. Hij vindt het fantas-
tisch om samen met papa naar een 
pretpark te gaan. En dan wil hij onge-
veer 24 keer achter elkaar in dezelfde 
achtbaan. Die misselijkheid achteraf 
nemen we beiden op de koop toe!”

lockdown mochten De Bevers vanaf 
6 februari weer opkomsten draaien. 
Wat was het fijn om weer in het echt 
te zien! Met nog enkele beperkingen 
hoor je ons niet klagen. De Bevers 
draaien iedere zaterdag van 14.00 
uur tot 16.00 uur. De Bevers is voor 
kinderen van (bijna) 5 tot en met 7 
jaar oud. Daarna stromen ze door 
naar de Welpen. Dit noemen we de 
doorlopende leerlijn. De Bevers zijn 
te bereiken op bevers@admiralen-
groep.nl

Uithoorn - José de Robles heeft onlangs het stokje overgenomen van Ria 
Zijlstra als wethouder van het sociaal domein en onderwijs in de 
gemeente Uithoorn. Wat voor mens schuilt er achter de nieuwe 
wethouder? Wat wil hij graag bereiken voor de inwoners? De Robles laat 
het allemaal weten in dit interview. 





Wethouder Kiki Hagen: “Deze zoekgebieden zijn het resultaat van 

een uitgebreid traject. We hebben inwoners, grondeigenaren, 

belangenorganisaties en voor- en tegenstanders gesproken. Samen 

hebben we de kwaliteiten van ons landschap in kaart gebracht. Al die 

inzichten hebben we meegewogen om de zoekgebieden voor zon en/of 

wind te bepalen. Belangrijk is dat elk zoekgebied een opdracht meekrijgt; 

de minimale en maximale opwek. De minimale opwek is nodig om 

genoeg energie op te wekken, de maximale is om ons landschap te 

beschermen.”

“Het voorstel met de zoekgebieden ligt nu bij de gemeenteraad. Als de 

gemeenteraad de zoekgebieden vaststelt dan start het gebiedsproces. 

Tijdens dit proces gaan we terug het zoekgebied in. We geven een 

gebiedscoördinator de opdracht in gesprek te gaan met inwoners, 

grondeigenaren en -gebruikers van het zoekgebied. Dit is anders dan wat 

andere gemeenten doen. Wij kiezen ervoor de bewoners als gebruikers 

van het gebied mee te laten praten over of we energie opwekken met 

zon of wind of een combinatie. En waar dat in het landschap het meest 

passend is.”

Welke zoekgebieden stelt het 
college voor?
De volgende gebieden zijn de meest geschikte 

gebieden voor zonnevelden en windmolens.

• De Waardassackerpolder (A)

• Polders Eerste en Tweede Bedijking (P)

• Angstel west (E)

• Polder Groot Mijdrecht west (O)

• Polders Derde Bedijking en Veldzijde (Q)

• Polder Groot Wilnis Vinkeveen west (K)

• Geingebied zuid (B)

• Geingebied noord (C)

Wat als de meest geschikte zoekgebieden samen 
onvoldoende duurzame energie opwekken?
Dan kan de gemeente minder geschikte gebieden inzetten als zoekgebied. 

Daaronder vallen de gebieden Polders Botshol en Nellestein, Polder 

Blokland, Bovenlanden Amstel en Kromme Mijdrecht, de Wilnisse 

Bovenlanden en Polder Groot Wilnis Vinkeveen Oost. Buiten deze 

gebieden komen er geen zonnevelden en windmolens.

Hoe is de gemeente tot de zoekgebieden gekomen?
Of een gebied geschikt is, ligt aan veel verschillende zaken. Denk aan de 

landschappelijke kwaliteiten en de cultuurhistorische waarde van een 

gebied. Maar ook aan plannen voor woningbouw, wet- en regelgeving en 

beleid. Bijvoorbeeld voor natuurontwikkeling. Ook de resultaten van de 

Zon en Wind kaart spelen een rol. Net als de inbreng van verschillende 

belangengroepen over de kwaliteiten van de verschillende gebieden. 

College legt voorstel zoekgebieden zonnevelden 
en windmolens voor aan raad

Waarom zijn het Gein en het 
Angstelgebied zoekgebieden?

Inwoners hebben via petities aangegeven tegen 

zonnevelden en/of windmolens in het Gein of het 

Angstelgebied te zijn. Deze petities wegen mee in de 

keuze voor zoekgebieden. Ook heeft de gemeenteraad 

de gemeente gevraagd om sterk rekening te houden 

met het cultuurhistorisch landschap van de Stelling 

van Amsterdam en het Geingebied. Hierdoor zijn deze 

gebieden op een lagere plek in de volgorde komen te 

staan. Toch stelt het college beide gebieden voor als 

zoekgebied voor zonnevelden en windmolens. 

In beide gebieden gelden naar verhouding weinig 

beleidsbeperkingen. In andere gebieden gelden er meer. 

Ook biedt de aanwezige infrastructuur (de A2, het spoor en 

het Amsterdam-Rijnkanaal) kansen voor het goed inpassen 

van zonnevelden en windmolens. Relatief veel inwoners 

geven ook de voorkeur aan windmolens en zonnevelden langs 

de infrastructuur in deze gebieden. De Stelling van Amsterdam is wel 

uitgesloten van windmolens, omdat de gemeenteraad dit zo besloten 

heeft.

Wat betekent dit voor mensen die in een zoekgebied wonen?
Nadat de gemeenteraad zoekgebieden heeft aangewezen, start 

de gemeente in het eerste zoekgebied met een gebiedsproces. De 

gemeente stelt de zoekgebieden 1 voor 1 open onder leiding van 

een gebiedscoördinator. Die kijkt met bewoners, omwonenden, 

grondeigenaren en -gebruikers en andere belanghebbenden hoe 

zonnevelden en windmolens het beste in het landschap passen. Dit alles 

legt de gemeente vast in de (ruimtelijke) voorwaarden voor dat gebied. 

Daarna kiest de gemeente via een aanbesteding ontwikkelaars. Die 

moeten zich houden aan de opgestelde voorwaarden. 

Kunnen inwoners op dit moment nog iets inbrengen?
Bij iedere raadscommissie of raadsvergadering kunnen inwoners 

inspreken over punten die op de agenda staan. De gemeenteraad 

moet de behandeling van het voorstel van het college nog agenderen. 

Meer informatie staat op www.derondevenen.nl/inspreken. Als er 

veel insprekers zijn kan de raad besluiten een extra inspreekavond te 

organiseren. De gemeente zendt vergaderingen live uit via de website van 

de gemeente.

Blijf op de hoogte van het laatste duurzame nieuws van de gemeente. 

Schrijf u in voor de nieuwsbrief via www.derondevenen.nl/duurzaam

Meer weten over de zoekgebieden? Ga naar 

www.derondevenen.nl/zoekgebieden en download de beleidsnota.

Gemeente De Ronde Venen wil in 2040 een klimaatneutrale gemeente zijn. Een onderdeel hiervan is dat er in De Ronde Venen evenveel 
energie duurzaam wordt opgewekt als we samen gebruiken. Met alleen zonnepanelen op alle beschikbare daken haalt de gemeente 
dit doel niet. De gemeente onderzocht daarom de afgelopen tijd welke gebieden geschikt zijn voor zonnevelden en windmolens. 
Deze gebieden heten ‘zoekgebieden’. Het college heeft op 18 maart het voorstel voor zoekgebieden bij de gemeenteraad voorgelegd. 
De gemeenteraad bespreekt het voorstel voor de zoekgebieden eerst tijdens de politieke commissie. Daarna in de raadsvergadering. 
Op dit moment zijn deze vergaderingen nog niet ingepland. Als de data bekend zijn kunnen inwoners zich aanmelden om in te spreken.

Op deze kaart staan de zoekgebieden (zowel de beperkt 
geschikte gebieden als de meest geschikte gebieden). 

W W W . D E R O N D E V E N E N . N L / D U U R Z A A M

Legenda
 Geschikt
 Beperkt geschikt
 Niet geschikt

A  Waardassackerpolder
B  Geingebied zuid
C  Geingebied noord
D  Angstel oost
E  Angstel west
F  Abcoudermeer e.o.
G  Natuurgebied Botshol
H Polders Botshol en Nellestein
I  Vinkeveense Plassen
J  Polder Groot Wilnis Vinkeveen oost
K  Polder Groot Wilnis Vinkeveen west
L  Wilnisse Bovenlanden
M  Polder Blokland
N  Bovenlanden Amstel en Kromme Mijdrecht
O  Polder Groot Mijdrecht west
P  Polders Eerste en Tweede Bedijking
Q  Polders Derde Bedijking en Veldzijde
R  Polder Groot Mijdrecht oost
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Wethouder Kiki Hagen: “Deze zoekgebieden zijn het resultaat van 

een uitgebreid traject. We hebben inwoners, grondeigenaren, 

belangenorganisaties en voor- en tegenstanders gesproken. Samen 

hebben we de kwaliteiten van ons landschap in kaart gebracht. Al die 

inzichten hebben we meegewogen om de zoekgebieden voor zon en/of 

wind te bepalen. Belangrijk is dat elk zoekgebied een opdracht meekrijgt; 

de minimale en maximale opwek. De minimale opwek is nodig om 

genoeg energie op te wekken, de maximale is om ons landschap te 

beschermen.”

“Het voorstel met de zoekgebieden ligt nu bij de gemeenteraad. Als de 

gemeenteraad de zoekgebieden vaststelt dan start het gebiedsproces. 

Tijdens dit proces gaan we terug het zoekgebied in. We geven een 

gebiedscoördinator de opdracht in gesprek te gaan met inwoners, 

grondeigenaren en -gebruikers van het zoekgebied. Dit is anders dan wat 

andere gemeenten doen. Wij kiezen ervoor de bewoners als gebruikers 

van het gebied mee te laten praten over of we energie opwekken met 

zon of wind of een combinatie. En waar dat in het landschap het meest 

passend is.”

Welke zoekgebieden stelt het 
college voor?
De volgende gebieden zijn de meest geschikte 

gebieden voor zonnevelden en windmolens.

• De Waardassackerpolder (A)

• Polders Eerste en Tweede Bedijking (P)

• Angstel west (E)

• Polder Groot Mijdrecht west (O)

• Polders Derde Bedijking en Veldzijde (Q)

• Polder Groot Wilnis Vinkeveen west (K)

• Geingebied zuid (B)

• Geingebied noord (C)

Wat als de meest geschikte zoekgebieden samen 
onvoldoende duurzame energie opwekken?
Dan kan de gemeente minder geschikte gebieden inzetten als zoekgebied. 

Daaronder vallen de gebieden Polders Botshol en Nellestein, Polder 

Blokland, Bovenlanden Amstel en Kromme Mijdrecht, de Wilnisse 

Bovenlanden en Polder Groot Wilnis Vinkeveen Oost. Buiten deze 

gebieden komen er geen zonnevelden en windmolens.

Hoe is de gemeente tot de zoekgebieden gekomen?
Of een gebied geschikt is, ligt aan veel verschillende zaken. Denk aan de 

landschappelijke kwaliteiten en de cultuurhistorische waarde van een 

gebied. Maar ook aan plannen voor woningbouw, wet- en regelgeving en 

beleid. Bijvoorbeeld voor natuurontwikkeling. Ook de resultaten van de 

Zon en Wind kaart spelen een rol. Net als de inbreng van verschillende 

belangengroepen over de kwaliteiten van de verschillende gebieden. 

College legt voorstel zoekgebieden zonnevelden 
en windmolens voor aan raad

Waarom zijn het Gein en het 
Angstelgebied zoekgebieden?

Inwoners hebben via petities aangegeven tegen 

zonnevelden en/of windmolens in het Gein of het 

Angstelgebied te zijn. Deze petities wegen mee in de 

keuze voor zoekgebieden. Ook heeft de gemeenteraad 

de gemeente gevraagd om sterk rekening te houden 

met het cultuurhistorisch landschap van de Stelling 

van Amsterdam en het Geingebied. Hierdoor zijn deze 

gebieden op een lagere plek in de volgorde komen te 

staan. Toch stelt het college beide gebieden voor als 

zoekgebied voor zonnevelden en windmolens. 

In beide gebieden gelden naar verhouding weinig 

beleidsbeperkingen. In andere gebieden gelden er meer. 

Ook biedt de aanwezige infrastructuur (de A2, het spoor en 

het Amsterdam-Rijnkanaal) kansen voor het goed inpassen 

van zonnevelden en windmolens. Relatief veel inwoners 

geven ook de voorkeur aan windmolens en zonnevelden langs 

de infrastructuur in deze gebieden. De Stelling van Amsterdam is wel 

uitgesloten van windmolens, omdat de gemeenteraad dit zo besloten 

heeft.

Wat betekent dit voor mensen die in een zoekgebied wonen?
Nadat de gemeenteraad zoekgebieden heeft aangewezen, start 

de gemeente in het eerste zoekgebied met een gebiedsproces. De 

gemeente stelt de zoekgebieden 1 voor 1 open onder leiding van 

een gebiedscoördinator. Die kijkt met bewoners, omwonenden, 

grondeigenaren en -gebruikers en andere belanghebbenden hoe 

zonnevelden en windmolens het beste in het landschap passen. Dit alles 

legt de gemeente vast in de (ruimtelijke) voorwaarden voor dat gebied. 

Daarna kiest de gemeente via een aanbesteding ontwikkelaars. Die 

moeten zich houden aan de opgestelde voorwaarden. 

Kunnen inwoners op dit moment nog iets inbrengen?
Bij iedere raadscommissie of raadsvergadering kunnen inwoners 

inspreken over punten die op de agenda staan. De gemeenteraad 

moet de behandeling van het voorstel van het college nog agenderen. 

Meer informatie staat op www.derondevenen.nl/inspreken. Als er 

veel insprekers zijn kan de raad besluiten een extra inspreekavond te 

organiseren. De gemeente zendt vergaderingen live uit via de website van 

de gemeente.

Blijf op de hoogte van het laatste duurzame nieuws van de gemeente. 

Schrijf u in voor de nieuwsbrief via www.derondevenen.nl/duurzaam

Meer weten over de zoekgebieden? Ga naar 

www.derondevenen.nl/zoekgebieden en download de beleidsnota.

Gemeente De Ronde Venen wil in 2040 een klimaatneutrale gemeente zijn. Een onderdeel hiervan is dat er in De Ronde Venen evenveel 
energie duurzaam wordt opgewekt als we samen gebruiken. Met alleen zonnepanelen op alle beschikbare daken haalt de gemeente 
dit doel niet. De gemeente onderzocht daarom de afgelopen tijd welke gebieden geschikt zijn voor zonnevelden en windmolens. 
Deze gebieden heten ‘zoekgebieden’. Het college heeft op 18 maart het voorstel voor zoekgebieden bij de gemeenteraad voorgelegd. 
De gemeenteraad bespreekt het voorstel voor de zoekgebieden eerst tijdens de politieke commissie. Daarna in de raadsvergadering. 
Op dit moment zijn deze vergaderingen nog niet ingepland. Als de data bekend zijn kunnen inwoners zich aanmelden om in te spreken.

Op deze kaart staan de zoekgebieden (zowel de beperkt 
geschikte gebieden als de meest geschikte gebieden). 
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Uithoorn – Maandag jl. is men gestart met onderhoud aan de bomen langs 
de Koningin Maximalaan (N-196) in Uithoorn. Het verkeer wordt door 
verkeersregelaars over één baan geleid tijdens de werkzaamheden. 

Bomen N196 in ‘onderhoud’

NATUUR DICHT BIJ HUIS

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.

Bloeiend naakt
Een column met deze titel kan zomaar je verbeelding op hol doen slaan. 
En toch zie je het regelmatig in deze tijd van het jaar: bloeiend naakt. Je 
zou het er koud van krijgen. Ik moest dan ook even mijn handschoenen 
aantrekken om een goede foto te maken van die barre omstandigheden. 
Zeker met in mijn achterhoofd nog die geweldige sneeuw- en ijsweek. 
Genoten heb ik daarvan... alhoewel iets minder toen ik ’s morgens in dat 
stuifsneeuwweekend naar m’n werk moest met de auto zonder winter-
banden. Gedenkwaardige tijden. Maar om even terug te komen op dat 
bloeiend naakt: het is geel 
en je ziet het aan de randen 
van plantsoenen in onze 
eigen woonomgeving. Ik 
zag het ook eens rond deze 
tijd in heggen op een 
wandeling in de buurt van 
Nijmegen: helder oplich-
tend in het dorre, naakte 
hout. En bij de eerste 
warme lentezonnestralen 
kan het er heel druk zijn 
met gevlieg en gezoem. De 
plantenkenner heeft het al 
geraden: we hebben het 
hier over de Gele kornoelje 
(Cornus mas). Deze Gele 
kornoelje is een naakt-
bloeier. Zij bloeit vóór het 
ontluiken van de bladeren 
zoals we dat kennen van de 
Forsythia in onze tuinen. 
Niet te verwarren met de 
Winterjasmijn met bijna dezelfde bloemen op het naakte hout. De Gele 
kornoelje bloeit met kleine gele bloemen, schermvormig en vrijwel 
zittend, zonder steeltje dus. Ze hebben een grote aantrekkingskracht op 
de eerste vliegende insecten. Als er, mogelijk door de weersomstandig-
heden, geen insecten vliegen worden er geen of weinig vruchten 
gevormd. De plant is toch ook in cultuur genomen voor deze eetbare 
vruchten. Ze worden soms aangeplant in heggen, zoals ik dat zag op mijn 
wandeling bij Nijmegen. De Gele kornoelje valt op hier in onze dorpen: er 
staan prachtige bloeiende exemplaren bij de bibliotheek in Mijdrecht: 
een wolk geel. En misschien staan er ook wel exemplaren in andere 
parken en plantsoenen in de kernen. Je kunt ze bijna niet over het hoofd 
zien. Ik probeer ook altijd ergens in deze tijd een andere naaktbloeier te 
vinden om er takken af te knippen en op de vaas binnen tot bloei te 
brengen. Iets meenemen uit ‘Grootvaders bos’, zei mijn oude tante dan als 
ik dat vertelde. Hier heb ik het over de Sleedoorn met zijn stralend witte 
bloempjes. Ook al draag ik ze soms een aantal uren mee aan de zijkant 
van m’n rugzakje of onder de snelbinder van mijn bagagedrager, ze over-
leven het altijd. Ik hou van deze kleine bloeiende vreugden van het 
vroege voorjaar. Dat naakte, eenvoudige, stralende kleinood na winterse 
tijden. Ik geniet daarvan, ook binnen dus... Misschien beter, als het moge-
lijk is, in je eigen tuin een naaktbloeier te planten. In plaats van in ‘Groot-
vaders Bos’ takken af te knippen. Sorry, als ik de lezer op een idee heb 
gebracht. Maar ik kan het niet laten om mooie dingen die ik buiten, 
dichtbij huis, opmerk met anderen te delen. Zeker(helaas nog) in deze 
tijden van beperkingen. De natuur beperkt zich niet: zij strooit uit!

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

Regio - Na de laatste schoolexamens 
afgelopen week zijn de lessen voor 
de examenleerlingen volledig hervat. 
De focus ligt vanaf nu volledig op het 
centraal eindexamen, met nog een 
korte onderbreking voor de 
herkansingen.
Om de 1,5 meter afstand voor alle 
examenleerlingen en docenten te 
kunnen realiseren, heeft de school 
ruimtes in zowel de Boei in Vinke-
veen als in de Willistee in Wilnis in 
gebruik. De school is heel blij dat het 
nu mogelijk is om alle examenleer-
lingen fysiek les te geven en dat voor 
hen het online-onderwijs tot aan het 
examen tot het verleden behoort. 
Atheneum 6 nam haar intrek in De 
Boei en mavo 4 van locatie Mijdrecht 
is te gast in de Willistee. Voor havo 5 
en mavo 4 Vinkeveen is er nu ook 
voldoende ruimte in school.

Vol lof
De rector is vol lof over zijn team: “We 
gaan het gewoon weer doen. Ik heb 
diep respect voor mijn team dat ze 
hier gewoon weer voor zorgen. De 
roostermakers hebben lasogen van 
het turen op het beeldscherm, want 
vergeet niet dat er ook heel veel 
toetsen moesten worden gepland de 
laatste weken. Voor de examenleer-
lingen in de Boei, de Willistee en op 
school werden per ruimte de leer-
lingen geteld en de roosters 
gemaakt. Dat moet ook weer 
aansluiten bij de lessen van de 
docenten, die pendelen van locatie 
naar locatie. Ook de ruimtes moesten 
eerst geschikt gemaakt worden voor 
onderwijs. Zo werden er digiborden, 
tafeltjes en stoeltjes geplaatst en 
moest de wifi worden geregeld door 
school. De conciërges, teamleiders, 

docenten en de ICT hebben een 
enorme klus geklaard, er is zoveel 
inzet op deze school, ik heb veel 
bewondering voor ze.”

Online
Dat de leerlingen op weg naar hun 
eindexamen niet meer aangewezen 
zijn op deels online-onderwijs geeft 
de leerlingen meer vertrouwen. Er zal 
wel nog hard gewerkt moeten 
worden, want deze groep had vorig 
schooljaar al last van de coronamaat-
regelen. Maandagochtend zaten ze 
allemaal nog wat onwennig in de 
schoolbankjes, maar de structuur, de 
docenten en de lessen zullen helpen 
bij de voorbereidingen op het 
examen. In ieder geval zullen de leer-
lingen ook weer steun hebben aan 
elkaar en dat geeft rust en 
vertrouwen.

Examenleerlingen VeenLanden 
College gaan extern

Foto Jan Uithol

Regio - Ondanks dat het ROM-koor al 
een jaar niet meer ‘live’ in normale 
setting met elkaar heeft kunnen 
repeteren, zitten zij niet stil. Via 
ZOOM wordt er onderling contact 
gehouden en is er aandacht voor het 
sociale aspect. Ook wordt er weke-
lijks gerepeteerd en bijgeleerd via 
ZOOM onder leiding van dirigent 
Ferdinand Beuse. Om met elkaar iets 
positiefs te kunnen doen en een doel 
te stellen, is er voor gekozen om een 
leuke medley van de Beatles op te 
nemen. De leden is gevraagd om 
thuis hun eigen partij in te zingen en 
deze in te sturen. Hier is één geheel 
van gemaakt. De beelden zijn inge-
stuurd door de leden en geven het 
lentegevoel weer. Zo heeft het ROM-
koor, wederom vanuit huis, toch 

gezamenlijk als koor voor een posi-
tief filmpje gezorgd. De start van de 
lente was een mooi moment om dit 
project af te ronden en het eindresul-
taat te delen met de buitenwereld. 
Het eindresultaat is online te 
bekijken via de Facebookpagina en 
YouTube. 
Er is nog meer te delen. Het ROM-
koor is jarig en viert een prachtig 
35-jarig jubileum. Wie jarig is, deelt 
uit. De koorleden hadden natuurlijk 
ontzettend graag family, friends & 
fans getrakteerd op een prachtig live 
concert. Op dit moment is live samen 
zingen als koor helaas niet mogelijk. 
Maar wat nu wèl mogelijk is, is 
genieten van mooie muziek, vanuit 
je eigen huis. Daarom gaat pianist 
James Pollard iedereen op zondag 28 

maart om 12.00 uur, live laten 
genieten van een lunchconcert vanaf 
het orgel (Maarschalkerweerd en 
Zoon, 1894) vanuit de katholieke 
kerk in Kockengen. Het leuke is 
iedereen kan mee genieten via het 
YouTube-kanaal van ROM-koor Mijd-
recht. Organist James heeft een mooi 
programma samengesteld, vol met 
liedjes uit het ROM-repertoire en 
positiviteit. 
Dus zorg dat u er klaar voor zit en 
geniet ook mee, live is dit natuurlijk 
het leukste. Maar later terugkijken is 
ook mogelijk. 
Dit concert wordt u aangeboden 
door het ROM-koor en is mogelijk 
gemaakt door de medewerking van 
O.L.V. Tenhemelopneming te 
Kockengen.

Het ROM-koor deelt uit!
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Door Roos Uithol

Uithoorn – Onmisbaar is Mirande 
Lingerie voor meerdere generaties 
vrouwen binnen en buiten Uithoorn. 
Al 55 jaar voorziet de speciaalzaak 
voor de kleine en de grote maten 
deskundig corsetterie, lingerie en 
tevens borstprotheses.
Net als vele andere winkeliers is het 
proberen om het hoofd boven water 
te houden in tijden van corona, “maar 
we maken het beste van!” vertelt de 
78-jarige eigenaresse Mieke Peeters. 
Er mogen weer beperkt klanten 
langskomen op afspraak, maar hele-
maal gesloten was ‘Mirande’ nooit 
gedurende de lockdowns. Mocht een 
klant aangemeld zijn binnen het 
klantenbestand kunnen bestellingen 
worden gemaakt en opgestuurd. 
Maar ook op locatie zelf, aan de 
Schans 1 in Uithoorn, werden een 
aantal specifieke klanten nog altijd 
ontvangen. Dit heeft te maken met 
een belangrijke rol die de lingerie-
speciaalzaak vervuld. Voor vrouwen 
die een borstprothese nodig hebben, 
heeft de winkel een speciale onthef-
fing gekregen. 
Op een zeer vakkundige en discrete 
wijze worden dames, na een borst-
kankeroperatie, aan een passende 
prothese en eventueel lingerie en 
badkleding geholpen. De winkel 
heeft een ruime paskamer speciaal 
voor vrouwen met een prothese. 
Voor wie is aangewezen op een 

volledige of gedeeltelijke prothese is 
vakkundige hulp van groot belang 
om vol zelfvertrouwen verder te 
kunnen. “1 op de 7 vrouwen heeft 
een prothese nodig. Dat vraagt om 
expertise, waarvoor een speciaal 
diploma moet worden gehaald. Bij 
de eerste afspraak wordt de juiste 
maat opgemeten. 
Dan wordt er ook een goede BH 
zonder beugel uitgezocht. Dat is 
belangrijk, omdat een beugel op de 
huid klemt, waardoor dit met een 
prothese niet mooi zit.”

Vakkundig personeel
Onder het vakkundige personeel, 
Raymonde, Petty, Jolanka en Elvira 
ontvangt Mieke ook hulp vanuit een 
familiaire hoek. Jarenlang heeft zij de 
winkel o.a. samen met zus Annelies 
gedraaid. Hoewel zij niet meer in de 
winkel werkt, gaat zij nog wel af en 
toe gezellig met Mieke mee voor de 
inkoop van het assortiment. En ook 
haar schoondochter Diana werkt 
alweer 19 jaar fulltime in de winkel. 
“Zij kan mij ook goed helpen op digi-
taal gebied, want daar ben ik zelf niet 
zo handig mee! Met de inkoop gaat 
zij tevens samen met mijn zoon mee, 
want zelf rijden en de inkoop 
verzorgen vraagt tegenwoordig een 
beetje te veel van mij” vertelt Mieke.
Liefde voor het vak
De liefde voor het vak gaat heel ver 
terug. Op de locatie van Gerard 
Keune Meubelen hadden oudtantes 

van Mieke vroeger namelijk een 
textielzaak. Daar kwam Mieke vanaf 
haar twaalfde vaak over de vloer, 
waar zij kleine klusjes mocht 
verrichten. “Als ik moest studeren, 
smeerde ik er gauw vandoor naar de 
zaak!” lacht Mieke. Met haar studie-
ontwijkend gedrag werd zij naar de 
MULO in Bussum gestuurd. Daar had 
zij het eigenlijk prima naar haar zin 
en zodoende werd het midden-
standsdiploma behaald. In 1966 kon 
Mieke haar eerste pand in Zijdel-
waard huren waar zij de eerste 25 
jaar van Mirande heeft doorgebracht. 
Met de verhuizing richting Amstel-
plein kon zij het pand naar wens 
samen met een architect ontwerpen. 
Dat is alweer 30 jaar geleden en de 
winkel heeft alweer een aantal meta-
morfoses ondergaan. De meest 
recente nog twee jaar terug. Mieke: 
“De winkel is nu meer licht en ruim 
opgezet. De etalages zijn eruit 
gehaald waardoor twee grote 
hoeken zijn ontstaan. Daar kan de 
etaleuse om de vier weken alles mooi 
inrichten. Ook is er LED-verlichting 
bijgekomen. Ik heb nog te veel 
plezier om te stoppen met werken, 
maar mocht er een opvolger komen 
wil ik dat alles modern en up-to-date 
wordt overgedragen!”

Meer dan halve eeuw
Meer dan een halve eeuw betrokken 
bij de wereld van de lingerie heeft 
Mieke Peeters een aantal ontwikke-

Mirande Lingerie viert 55-jarig 
bestaan in Uithoorn

lingen voorbij zien komen.
“Lingerie en corsetterie blijven altijd 
nodig, maar smaken in de mode 
veranderen natuurlijk continu! Voor 
2021 is de trend dat alles zeer kleur-
rijk is. Dat was vroeger meer beperkt 
tot alleen wit, zwart en bruin. Je had 
een jaar of 20 geleden ook nog hele-
maal geen corseletten en body’s. 
Binnen de maten is eveneens nogal 
een ontwikkeling geweest. Dat ging 
eerst van AA-tje naar D-cup, dat toen 
vrij uitzonderlijk was. Intussen begint 
het haast bij de D! Meisjes beginnen 
borsten steeds jonger te ontwikkelen 
rond een jaar of 13, maar er komt bij 
ons ook al een meisje van 11 jaar 
oud. Tegenovergesteld heb ik een 
klant die met 99 jaar oud nog altijd 
zelfstandig naar de zaak komt. Die 
hebben ook een BH-tje nodig dat 
prettig zit! Zo is er voor elk wat wils.”

Alle maten
Eveneens onderscheidt Mirande 
Lingerie zich omdat zij nagenoeg in 
alle maten kan voorzien, van pak 
weg een maatje extra klein tot extra 
groot (ruim 18000 BHs op voorraad!) 
Men biedt naast het nieuwste op het 
gebied van badmode, nachtkleding, 
lingerie, corsetterie voor dames en 
een omvangrijk assortiment heren-
ondergoed. Als één van de weinige 
zaken in de regio heeft Mirande zich 
bovendien gespecialiseerd in lingerie 
en badkleding van bekende merken 
in het middensegment en de wat 
hogere prijsklassen. Heel prettig is 
dat de rijpere vrouw bij Mirande een 
uitzonderlijke keuze heeft uit de wat 
grotere maten.
De service die Mirande Lingerie biedt 
staat op een hoog peil. Mieke 

beheert al 55 jaar op een zeer sociale 
wijze haar speciaalzaak, zowel ten 
opzichte van haar personeel als haar 
clientèle. “We hebben ook een kleine 
zitplek in de buurt van de prothese-
paskamer. De echtgenoot kan dan 
bijvoorbeeld tijdens het gehele 
proces rustig zitten. Dat betreft naast 
het opmeten ook nogal wat adminis-
tratief werk. Het is dan prettig dat 
tijdens het wachten lekker een bakje 
koffie kan worden gedronken (onder 
normale omstandigheden) en een 
praatje kan worden gemaakt.”  Haar 
lingeriezaak geniet bekendheid in 
geheel Nederland en daarbuiten. 
Bestellingen voor de lingerie komen 
vanuit Israël tot aan Nieuw-Zeeland, 
maar ook in het dorp zelf is Mieke 
een grote bekendheid. “De mond-
tot-mond reclame maakt een groot 
verschil uit. Het begint met één 
tevreden klant die een positief 
bericht verspreidt over de winkel. 
Dan over 3 maanden zijn het er 5 en 
voor je het weet een hele 
straat!” Bellen voor een afspraak, 
deskundig advies en informeren of 
het artikel op voorraad is kan via: 
0297-564106

BINNENKORT: 
Iedere klant die minstens 55 euro 
besteed ontvangt een goodiebag, 
inclusief cadeaubonnen. Deze 
kunnen in de maand september 
worden besteed.

Openingstijden
Dinsdag: 09:30 - 17:30 uur
Woensdag: 09:30 - 17:30 uur
Donderdag: 09:30 - 17:30 uur
Vrijdag: 09:30 - 17:30 uur
Zaterdag: 09:30 - 17:00 uur
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De Ronde Venen - Op zaterdag 20 
maart heeft de Landelijke 
Opschoondag plaats gevonden. In 
Mijdrecht werd dit voor de wijken 
Twistvliet en Wickelhof georgani-
seerd door vrijwilligers van de Werk-
groep Groen. Om 10 uur stond op de 
locatie van de Trekvogel alles klaar 
om er een gezellige én succesvolle 
dag van te maken. Uiteraard was 
alles zo opgesteld dat dit volgens de 
Corona maatregelen op een veilige 
manier kon plaatsvinden.
Dit jaar was er, misschien wel mede 
door het mooie lenteweer, direct 
vanaf de start veel animo om de 
wijken weer vrij te maken van zwerf-
afval. In totaal hebben zich 71 
enthousiaste deelnemers gemeld die 

over de wijken verspreid aan de slag 
zijn gegaan. Voorzien van veiligheid-
shesjes, grijpers, werkhandschoenen 
en vuilniszakken werd er ook dit jaar 
weer veel afval van de straten en uit 
het groen gehaald. De gebruikte 
hulpmiddelen zijn ook dit jaar weer 
aangeboden door het NME-Centrum 
De Woudreus.
Opvallend was het grote aantal deel-
nemende jonge kinderen die echt 
verbaasd waren over de hoeveelheid 
afval die ze hadden verzameld. 
“Hebben jullie dit allemaal speciaal 
voor ons verstopt” werd er gevraagd. 
Na afloop was er voor de kinderen 
een kleine versnapering.
Al met al kunnen ze ook dit jaar weer 
spreken van een geslaagde actie.

Zwerfvuil opgeruimd in 
Twistvliet & Wickelhof



De Ronde Venen - Wethouder Kiki 
Hagen ontkend dat zij in een inter-
view in de Telegraaf gezegd zou 
hebben dat ‘een failliete KLM veel 
zou oplossen’. “Deze suggestie kwam 
van de journalist van de Telegraaf. Ik 
heb juist gezegd dat dat het laatste is 
wat ik wil, maar ze schrijven nooit al 
je antwoorden op en dat is met elke 
krant, kan ik u vertellen’, aldus 
wethouder Kiki Hagen. Haar reactie 
kwam op een kritische opmerking 
van VVD-raadslid Rob Evers: 
“Een paar weken terug stond er een 
groot artikel in de Telegraaf over 
Schiphol, waarin onze wethouder 
Kiki Hagen mooi figureerde samen 
met Nieuwkoop en iemand van de 
milieugroep. In dat artikel staat veel 
kritiek over de strategie van Schiphol. 
Ook werd zelfs de suggestie gedaan 
of een failliete KLM niet alle 
problemen zou oplossen. En dan heb 
ik het dus over overlast van de vlieg-
tuigen. De wethouder is integraal 
gesprekspartner in dit artikel en daar 
heb ik wel een paar vragen over:

Veel mensen
Zou de wethouder zich toch niet 
beter kunnen richten qua invloedvor-
ming van de geluidshinder in ons 
gebied inplaats van de hele strategie 
van de KLM ter discussie te stellen. 

En realiseert deze wethouder zich 
wel dat veel mensen in De Ronde 
Venen economisch afhankelijk zijn 
van Schiphol en de daaraan gelini-
eerde bedrijven als de KLM.
Misschien een idee om erg goed te 
gaan samenwerken met wethouder 
Bouman van Uithoorn, dan staan we 
sterker in onze geluidshinder. Daar 
moet het over gaan”, aldus Evers. 
Wethouder Hagen gaf – zoals zo vaak 
gebeurt – de journalist de schuld. 
‘Niet gezegd, niet zo bedoelt’. Wel 
wilde de wethouder nog wel kwijt 
dat de luchtvaart nota en de nota 
over de luchtruimindeling “vrij 
onoverzichtelijk is. Je kan niet goed 
zien wat nu precies de consequenties 
zijn voor onze gemeente en wat de 
geografische effecten zijn. Maar niet 
alleen wij maken ons daar zorgen 
over, ook de provincie en velen 
andere gemeente in Utrecht”. Wordt 
zeker vervolgt, zij het met een 
nieuwe wethouder, want deze 
wethouder is nu lid van de Tweede 
Kamer voor D66.

De Ronde Venen - Op zaterdag 20 
maart hielpen zo’n 200 mensen op 
meer dan 10 locaties mee met het 
opschonen van de gemeente De 
Ronde Venen. Ze maakten in gezins-
verband of samen met een vriend(in) 
of buur een coronaproof opschoon-
ommetje in de omgeving. Door hun 
inzet  ziet de gemeente er weer spik 
en span uit. Voor alle deelnemers aan 
de Opschoondag was er, als bedankje, 
een gezonde snack (gemengd fruit) 
geregeld door de gemeente De Ronde 
Venen.. Bij het uitdeelpunt van 
opruimmaterialen bij de Wereldwinkel 
in Abcoude was het gezellig druk. In 
Baambrugge zorgden zo’n 20 mensen, 
samen met de Lions Abcoude - Baam-
brugge dat alle straten een opschoon-
beurt kregen. Ook bij het Gein werd 
door 20 mensen, samen met de Land-
schapswerkgroep Abcoude opge-

ruimd. In Vinkeveen werd op drie 
plekken de handen uit de mouwen 
gestoken: Vinkeveen Haven, Bloem-
haven en Zuiderwaard. Organisatoren 
Imelda Nelis en Inge Hafkamp waren 
blij verrast met maar liefst 28 deelne-
mers in Zuiderwaard. In Mijdrecht in 
Twistvlied en Wickelhof hielpen maar 
liefst 71 mensen, waaronder heel veel 
kinderen mee. In het Haitsmapark 
maakten kinderen, samen met 
Marleen van de Kraats van Speelna-
tuur De Ronde Venen het park schoon. 
Naast veel zwerfafval troffen ze daar 
ook kikkerdril en lieveheersbeestjes 
aan. Ook in Wilnis werd opgeruimd: bij 
het Vlinderbos waren 20 opruimers 
actief met het opschonen van de 
buurt. Hessel Hulsman, die voor zijn 
opruimacties afgelopen januari het 
kinderlintje heeft gekregen, hielp daar 
ook mee. 

Meer dan 200 mensen actief op 
Opschoondag

Wethouder Hagen: ‘Wat in 
Telegraaf stond heb ik niet gezegd’

Wethouder Kiki Hagen: “Suggestie van KLM-failliet kwam volledig van de journalist”

Rob Evers (VVD)”Realiseert deze 

wethouder zich wel hoeveel 

Rondeveners afhankelijk zijn van 

Schiphol”
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Regio - Zondag 21 maart stond er 
een belangrijke wedstrijd op het 
programma voor de danseressen van 
Dansstudio Sietske. Als de meiden 
tijdens deze wedstrijd genoeg 
punten zouden halen, dan mogen ze 
naar het NK! In de eerste wedstrijd 
zaten de Dss Girls (t/m 10 jaar) en de 
Dss 7-up (11 en 12 jaar). Twee weken 
voor de wedstrijd hebben de dansers 
de dans moeten filmen en moeten 
opsturen. Nu zat iedereen thuis in 
spanning naar de wedstrijd te kijken. 
Bijna alle Dss Girls zaten in een 
groepsgesprek op de laptop en elke 
concurrent werd bestudeerd en 
beoordeeld. Nadat ze alle groepen 
hadden gezien, hadden de meisjes 
zelf het idee dat een top 3 haalbaar 
zou moeten zijn. Daarna was Dss 
7-up aan de beurt, zij hadden enorm 
veel tegenstanders dus het was niet 
te voorspellen wat er ging gebeuren. 
De Dss 7-up viel helaas net buiten de 
prijzen maar heeft wel genoeg 
punten om door te gaan naar het NK! 
Daarnaast zijn zij op dit moment 

bezig met een nieuwe dans voor de 
finale dus de komende twee 
maanden gaan erg spannend 
worden voor deze meiden. De Dss 
Girls kregen te horen dat ze tweede 
waren geworden! Erg was veel gejuig 
te horen in het groepsgesprek want 
deze meiden waren daarmee zeker 
van een plek in de finale en mogen 
dus ook naar het NK!

Dss-X plosion
De Dss X-plosion (13, 14 en 15 jaar) is 
tot nu toe alleen nog maar eerste 
geworden maar deze wedstrijd zou 
de doorslag kunnen geven. Er waren 
veel meer tegenstanders dan 
normaal dus het zou een zware strijd 
worden. In spanning luisterden de 
dames naar de uitslag en hoorde dat 
zij weer eerste waren! Dit betekend 
automatisch dat zij bovenaan in de 
ranking staan en door gaan naar de 
Nederlandse Kampioenschappen! 
Daar gaat de teller weer op nul, dus 
het gaat weer spannend worden 
tijdens de finale.

Dss Ladies
Als laatste was het de beurt aan de 
Dss Ladies (16 en ouder). Omdat één 
van de danseressen een operatie 
heeft gehad, die gelukkig perfect is 
verlopen, moest Sietske mee dansen. 
Als coach ken je de dans maar ze had 
maar twee danslessen om alle 
plekken te leren. Daarnaast hebben 
de dames lang online gedanst dus 
waren er ook wat andere meiden die 
hun plek niet helemaal meer wisten. 
Na veel oefenen ging het weer beter. 
Tijdens het filmen wist iedereen de 
plek en ging de dans grotendeels 
goed! Tijdens de wedstrijd kwamen 
de dames erachter dat de concur-
rentie erg sterk was dus ze zaten erg 
gespannen klaar voor de uitslag. De 
Dss Ladies hebben een prachtige 
tweede plek behaald! Daarmee zijn 
ook zij al zeker van een plek in de 
finale. Zo gaan alle wedstrijdteams 
naar het NK in mei. De docenten zijn 
erg trots en kunnen niet wachten om 
weer lekker te gaan coachen en de 
puntjes op de i te zetten.

Dansstudio Sietske gaat naar de 
Nederlandse Kampioenschappen!





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.

Rode potloodje en samen verder

Rode potloodje en samen verder
De verkiezingen hebben ons de afge-
lopen weken weer behoorlijk bezig 
gehouden. Alle partijen vielen weer 
over elkaar heen en in de debatten 
werden vooral de tegenstellingen 
naar bovengehaald. In de campagnes 
had men de mond weer vol over het 
milieu en de woningnood. Het leek 
alsof men het morgen zou gaan 
oplossen. In de media ging het even 
niet over COVID19. Het rode 
potloodje leek even belangrijker dan 
het vaccineren. Sluiten we als inwo-
ners nu het hoofdstuk verkiezingen 
weer voor 4 jaar af en gaan we weer 
door waar we gebleven waren? Wat 
Inwoners Voor Inwoners betreft niet. 
Wij denken echt dat er een verande-
ring in denken en en doen nodig is 
en dat we het veel meer samen 

moeten gaan oplossen. Samen kom 
je verder! 

Het rode potloodje
Het rode potloodje was even een 
leuke afleiding in deze gekke tijd. We 
mochten het zelfs mee naar huis 
nemen als collectorsitem. Politici 
hadden het plotseling over woning-
nood en windmolens of kernenergie. 
Mooie beloftes werden er gedaan. 

Rol van de inwoner
De stemmen zijn geteld en we 
hebben gekozen dus het zal wel 
goed komen. Maar is dat zo? 
Worden er nu ook daadwerkelijk 
huizen gebouwd en gaan we beter 
om met onze planeet? Lossen we 
alles op door één keer in de vier jaar 
naar de stembus te gaan? Is dat wat 

De verkiezingen hebben ons de afgelopen weken weer behoorlijk bezig 
gehouden. Alle partijen vielen weer over elkaar heen en in de debatten 
werden vooral de tegenstellingen naar bovengehaald. In de campagnes 
had men de mond weer vol over het milieu en de woningnood. Het leek 
alsof men het morgen zou gaan oplossen. In de media ging het even niet 
over COVID19. Het rode potloodje leek even belangrijker dan het vacci-
neren. Sluiten we als inwoners nu het hoofdstuk verkiezingen weer voor 
4 jaar af en gaan we weer door waar we gebleven waren? Wat Inwoners 
Voor Inwoners betreft niet. Wij denken echt dat er een verandering in 
denken en en doen nodig is en dat we het veel meer samen moeten gaan 
oplossen. Samen kom je verder! 

er van ons als inwoners wordt 
gevraagd? Is dit onze rol als inwoner? 
IVI denkt van niet en denkt dat wij als 
inwoners veel meer en vaker 
betrokken moeten worden. Eén keer 
in de vier jaar is veel te weinig! 

We zijn aan het zweven
Hoewel IVI onafhankelijk wil zijn en 
zich eigenlijk helemaal niet in het 
politieke debat wil mengen, omdat 
IVI er voor alle inwoners wil zijn, 
willen we er toch wel iets over kwijt. 
Niet over de uitslag maar over de 
collectieve twijfel van de kiezer. De 
tegenstellingen lijken steeds groter te 
worden en het feit dat er steeds meer 
partijen komen lijkt of we zoekende 
zijn. Veel kiezers waren dan ook aan 
het zweven. 

Geen debat maar dialoog
Het was ook voor veel inwoners niet 
eenvoudig. De debatten hielpen ook 
al niet echt. Want wat en wie moet je 
nog geloven? We vragen ons dan ook 
af of een debat nog wel van deze tijd 
is, waar partijen elkaar afvallen en 
framen. Is een dialoog niet een veel 
beter middel om kiezers te winnen. 
Een dialoog waar partijen op thema 
aangeven waar ze met elkaar samen 
willen werken. Met name op het 
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Burgemeester Maarten Divendal: 
“Op 17 maart bent u - hopelijk alle-
maal - naar de stembus geweest voor 
de Tweede Kamerverkiezingen. Stem-
recht is een groot democratisch goed, 
zowel landelijk als lokaal. Maar demo-
cratie is meer dan stemrecht en poli-
tiek. In De Ronde Venen experimen-
teren we volop met nieuwe vormen 
van democratie. Denk naast 
inspreken bij raadsbijeenkomsten 
bijvoorbeeld aan (online) gesprekken, 
digitale vragenlijsten, werksessies 
met inwoners en adviesraden. En er 
zijn veel inwoners actief in dorps-
raden en belangengroepen. Inwoners 
komen steeds vaker zelf met initia-
tieven voor een klein of groot maat-
schappelijk belang. Wat gaat er goed 
en wat kan beter? Moet het beter, en 

zo ja op welke onderdelen? Wat 
vinden we belangrijk? Betrekt de 
gemeente voldoende verschillende 
mensen en groepen erbij, of zijn het 
altijd dezelfde? Is het transparant 
genoeg en vindt er een echt gesprek 
plaats? Kunnen we ons ergens in 
verdiepen, zonder meteen een stand-
punt te hebben, staan we open voor 
(tegen) argumenten?” 

Allemaal vragen 
Allemaal vragen die onze burge-
meester en de gemeente het komend 
jaar duidelijk wil krijgen, zodat ze hun 
werkwijze daar op kunnen 
aanpassen. Daarvoor gaan ze de 
Quickscan Lokale Democratie 
inzetten en de inwoners zal worden 
gevraagd om deze in te vullen. Het is 

Quickscan Lokale Democratie 
Wat vindt u van de manier waarop in de gemeente besluiten worden 
genomen en uitgevoerd? Kan dat duidelijker? Zijn er manieren om meer 
draagvlak te krijgen? Vindt u dat inwoners voldoende kunnen 
meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken als zij dat willen? Dat 
onderzoekt de gemeente binnenkort met de Quickscan Lokale Demo-
cratie van het programma Democratie in Actie. Voor de begeleidings-
commissie van dit onderzoek zoekt de gemeente inwoners. Wat Inwoners 
Voor Inwoners (IVI) betreft een goede onntwikkeling en roept inwoners 
op om deze kans niet voorbij te laten gaan om je mening te laten horen 
en de Lokale democratie wellicht te veranderen. IVI neemt dan ook graag 
plaats in de begeleidingscommissie om inwoners hierbij te betrekken en 
te enthousiasmeren om t.z.t. de quickscan in te vullen. 

zijn. Dit moeten we echt SAMEN 
opstellen en uitwerken.

Inwoners enthousiasmeren
We zullen inwoners enthousiasmeren 
en actief oproepen om mee te doen 
aan deze Quikscan, want dit initiatief 
is een hele goede stap naar echte 
inwonersparticipatie. Onze ervaring is 
dat inwoners zich passief gedragen 
als ze geen eigen belang zien. Wij 
zullen de inwoners duidelijk maken 
dat inwonersparticipatie en dus deze 
oproep van groot belang is voor een 
betere lokale democratie.

Op deze IVI-pagina zullen wij u de 
komende tijd op de hoogte houden 
van dit mooie initiatief van de 
gemeente. 

woord SAMEN moeten we wat IVI 
betreft veel meer gaan inzetten. 

Samen kom je verder
Misschien moet dat wel de grote les 
zijn die we uit deze verkiezingen 
hebben geleerd. Niet doorgaan waar 
we gebleven waren maar ons meer 
richten op een echte democratie 
waar de inwoners altijd belangrijk 
zijn. Het zou mooi zijn als politieke 
partijen het partijbelang niet langer 
verkiezen boven het inwonersbelang. 
Het is echt nodig dat we het veel 
meer samen gaan doen. Problemen 
samen oplossen. Samen kom je 
verder!

Lokale politieke uitdaging 
Laten we niet te lang achterom kijken 
en vooral kijken hoe we het samen 
kunnen gaan doen. De gemeente-
raadsverkiezingen komen er aan en 
volgend jaar mogen we onze lokale 
vertegenwoordigers kiezen. Als we 
zien hoe er in De Ronde Venen is 
gestemd kunnen we concluderen dat 
alleen D66 meer lokale stemmen 
heeft binnengehaald. Met als gevolg 
dat onze D66 wethouder Kiki Hagen 
onze lokale politiek gaat verlaten. 
Alle andere lokale politieke partijen, 
die ook landelijk vertegenwoordigd 
zijn, hebben stemmen verloren. Ruim 
33% van de inwoners heeft een stem 
gegeven aan een partij die niet lokaal 

vertegenwoordigd is. We zien ook dat 
er minder inwoners in onze 
gemeente naar de stembus zijn 
gegaan dan in 2017. 

Lokaal aan het zweven
Ook lokaal lijken we politiek te 
zweven en ligt versplintering op de 
loer. Er is dus een uitdaging voor de 
lokale politiek en de inwoners. Een 
uitdaging om als inwoners en poli-
tieke partijen veel meer samen te 
gaan werken. Hoe? Laten we daar 
met elkaar over in gesprek gaan. Hoe 
kunnen wij de lokale democratie 
veranderen? Laten we in ieder geval 
geen debat met elkaar aan gaan maar 
de dialoog opzoeken. IVI schuift 
graag aan! 

Wilt u meedenken over de politiek
Heb jij ook symphatie voor de lokale 
omgeving en heb jij ideeen hoe we 
het anders kunnen organiseren om 
de lokale democratie te veranderen 
dan horen wij dit graag en stuur dan 
een email naar: 
info@inwonersvoorinwoners.nl

een online vragenlijst. Hiermee krijgt 
de gemeente snel een beeld hoe de 
lokale democratie er voor staat. En 
hoe de gemeente die kan versterken. 
De vragen gaan over participatie, 
invloed, controle, procedures en 
bewonersinitiatieven in de 
gemeente.

De begeleidingscommissie 
De begeleidingscommissie is verant-
woordelijk voor het proces van de 
Quickscan. De commissie zorgt 
ervoor dat veel betrokkenen de 
online vragenlijst invullen. En zorgt 
ervoor dat de gemeente met de 
resultaten aan de slag gaat. De 
commissie steunt en bewaakt het 
vervolgtraject. In de begeleidings-
commissie zitten naast 2 tot 3 inwo-
ners ook 2 tot 3 raadsleden, 2 tot 3 
ambtenaren en in ieder geval 1 
collegelid. 

Past bij doelstelling IVI
Dit is precies waar wij met Inwoners 
Voor Inwoners (IVI) mee bezig zijn. De 
stichtring heeft dit ook als doelstel-
ling staan om inwoners te infor-
meren, betrekken en een podium te 
geven, om Inwonersparticipatie vorm 
te geven. Dit is ook waar IVI vorige 
maand in een gesprek met de burge-

meester over gesproken heeft hoe we 
dit samen kunnen vormgeven. 

IVI wil graag een rol
Het spreekt voor zich dat we hier dan 
ook graag bij betrokken worden. IVI 
wil dan ook graag zitting nemen in de 
begeleidingscommissie. Het zou ook 
mooi zijn als de Quickscan door IVI 
mag worden opgesteld en uitgezet. 
Dan komt die vraagstelling echt van 
onderaf bij de inwoiners vandaan. 
Inwonersparticipatie is immers een 
belang van en voor inwoners. Dus 
niet iets wat de gemeente moet doen 
maar wat bij de inwoners zelf 
vandaan moet komen. Het is ook 
belangrijk dat we samen de vraag-
stelling voor de Quickscan bedenken. 
Het mag wat ons betreft niet sturend 





Regio - Afgelopen zaterdag was het 
de allerlaatste keer van het seizoen 
dat er geschaatst werd door de jeugd 
van IJsclub Nooit Gedacht. De laatste 
les stond geheel in het teken van 
spelletjes. Dit werd uitgevoerd in de 
vorm van estafette, ploegenachter-
volging, tikkertje, schipper-mag-ik-
overvaren en nog heel veel andere 
spelletjes. Na afloop kreeg iedereen 
een mooie medaille en natuurlijk het 
schaatsdiploma, waarvoor het hele 
jaar geoefend is. Dat oefenen begon 
al in oktober en in de weken die 
daarop volgden, zag je ieder kind 
vooruitgaan. De meeste vooruitgang 
werd geboekt in februari toen er 
geschaatst kon worden op natuurijs. 
Vier dagen lang, iedere dag 
schaatsen en soms wel meerdere 
keren per dag, dat was voor de 
jeugdschaatsers toch wel een hele 
mooie bonus. Ondanks de Corona-

maatregelen, waarbij lang niet alle 
activiteiten konden doorgaan kan 
gesproken worden van van een 
geslaagd seizoen. Omdat de Jaap 
Edenbaan een buitenbaan is, kon er 
‘gewoon’ geschaatst worden, 
alhoewel de kleedruimte dicht was 
en de schaatsten altijd buiten aange-
trokken moesten worden. Schuilen 
voor een regenbui kon dus ook niet 
en betekende dus een nat pak. 
Behalve de eerste twee eerste lessen 
in oktober, is dat gelukkig niet meer 
voorgekomen. Het schaatsseizoen is 
nu afgelopen, maar het sporten in de 
buitenlucht is best heel belangrijk. 
IJsclub Nooit Gedacht wil daarom dit 
voorjaar ook het skeeleren gaan 
aanbieden aan de jeugd. De voorbe-
reidingen hiervoor worden getroffen. 
Zodra meer informatie hierover 
bekend is, zullen zij dat in deze krant 
en op onze website kenbaar maken.

Wilnis - De zon scheen, de kunst-
grasmat lag er perfect bij, de CSW 
jongens en meisjes van 5 tot 13 jaar 
waren, voor de 15e keer, in grote 
getalen present op het CSW complex 
aan de Pieter Joostenlaan om deel te 
nemen aan de Stay Fit activiteit 
gedurende de corona tijd. De veldjes 
en de competitie indelingen waren 

gemaakt. De trainers en leiders 
waren stand-by en zorgde wederom 
voor een zeer geslaagde zaterdag-
ochtend. CSW is top fit!
CSW had het zo georganiseerd dat 
elk teampje in een kleine onderlinge 
competitie een Waddeneiland verte-
genwoordigen. Uitgangspunt waren 
de Waddeneilanden: TV-ATS staat 

voor Texel, Vlieland, Ameland, 
Terschelling en Schiermonnikoog. Zo 
gebeurde het dat de wedstrijd tussen 
Vlieland(MO8-1) - Ameland(JO8-1) in 
een 0-1 overwinning eindigde voor 
Ameland. De meeste CSW’ers waren 
voor corona tijd al eens op één van 
de Waddeneilanden geweest. Nu was 
het zaak om het Waddeneiland zo 
goed mogelijk te vertegenwoordigen 
om uiteindelijk, na alle confrontaties, 
de Eilanders Cup in ontvangst te 
nemen. De winnaars op de foto’s 
spreken voor zich.

Winnaars Eilanders Cup 2021 
bekend
In blok I - van 9:00 tot 10:15 uur - 
werd tenslotte Terschelling(JO9-2) 
winnaar van de Cup met de grote 
oren. En lieten zich enthousiast op de 
foto zetten.
In blok II - van 10:20 tot 11:35 uur - 
ging Texel(MO13-1) met de eer 
strijken en won uiteindelijk de felbe-
geerde Eilanders Cup.
In blok III - van 11:45 tot 12:45 uur - 
was Vlieland(JO13-1) in de laatste 
minuut te sterk voor Texel(JO11-1) 
met een nipte 2-1 zege. Zichtbaar blij 
waren ze!

Snelste Eilander 2021
Tevens hebben we een test gedaan 
op sprintsnelheid met de spelers/
speelsters per eiland.
Met Dafne Schippers als top sprint 
atlete als voorbeeld streden de team-
genoten: wie zich de snelste van hun 
eiland mogen noemen. Alles ging uit 
de kast tijdens de sprint van 5, 16 en 
32 meter. Uiteindelijk werden:
Kai Kroon (JO10-2) de snelste van 
team Ameland
Jens de Jong (JO10-1) de snelste van 
team Terschelling
Elin Kraak(MO11-2) de snelste van 
team Schiermonnikoog
Esmee Broekman(MO11-1) de snelste 
van team Vlieland
Maud van Leeuwen(MO13-1) de 
snelste van team Texel

26 inderegio.nl • 24 maart 2021SPORT

Regio - Komende zaterdag, 27 maart, 
van 14.00 t/m 15.30 uur is er weer 
een clinic bij Thamen om kennis te 
maken met honkbal en softbal. Kom 
jij deze keer ook? Het is voor jongens 
en meisjes in de leeftijd van 4 t/m 17 
jaar en je kunt je nog steeds opgeven 
door een e-mail te sturen naar
Tc.Thamen@gmail.com. Afgelopen 
zaterdag stond er een hele groep 
kinderen op het veld om onder 
leiding van een aantal zeer ervaren 
trainers de eerste kennismaking te 
krijgen met honkbal en softbal. 
Na een korte warming-up werd voor 
de eerste keer de handschoen 
aangetrokken en werd er overge-

gooid en uitleg gegeven over het 
gooien en vangen. Daarna was er 
voor alle kinderen de mogelijkheid 
om te leren slaan, deze keer nog van 
een paaltje en dat ging hartstikke 
goed. Na de basis skills was het tijd 
voor een heus wedstrijdje.  Er werden 
twee groepen gemaakt en alle 
kinderen konden een aantal keer als 
verdedigende partij (in het veld) en 
de aanvallende partij (aan slag) 
kennismaken met het spel. Vol 
enthousiasme werd er over de 
honken gerend nadat de bal hard 
was geslagen. Na de clinic kregen 
alle deelnemende kinderen een 
echte honkbal en een mooie sticker. 

Kom jij ook naar de clinic?

Jeugd CSW voetbalt om 
Eilanders Cup 2021

Jeugdschaatsers IJNG sluiten 
seizoen af

Uithoorn – Uithoornse Roei- en 
Kanovereniging Michiel de Ruyter 
start vanaf zaterdag 27 maart weer 
met de kano instructies. 
We bieden in kleine groepjes, 
volgens de coronaregels, lessen op 
verschillende niveaus. 
Er is een groep voor jeugdleden, 
beginners die de basistechnieken 
van het kanoën onder de knie willen 

krijgen en wat meer gevorderde 
kanoërs die hun technieken verder 
willen ontwikkelen. 
Altijd al eens willen kanoën? Dan is 
dit je kans om te starten! We bieden 
de mogelijkheid om instructie te 
volgen en alle technieken onder de 
knie te krijgen. 
Deze instructies worden elke 
zaterdag gegeven met een starttijd 

Michiel de Ruyter start met kano instructies
tussen 9.00 en 10.00 uur afhankelijk 
van de groep waar je in zit. Daarnaast 
zijn er diverse mogelijkheden om 
met andere groepen te varen op 
andere dagen en tijden.
Wil je een keer een proefles volgen? 
Meld je dan aan via: info@mdr.nu. Je 
krijgt dan alle benodigde informatie 
van ons om een paar keer een gratis 
proefles te volgen.








