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Worden oude station en het al
jaren ‘weggestopte’ privaatgebouw
echt gerestaureerd?
Mijdrecht – Al tientallen jaren is er gepraat over het oude stationsgebouw in Mijdrecht en het daarbij behorende privaat-gebouw. Dit privaatgebouw is helaas de laatste 12 jaar verstopt geweest in een golfplaten
overkapping en is nu na het ongeoorloofd kappen van de bomen weer
enigszins zichtbaar. Onze redactie wilde graag zien wat er nog over was
van dit toch gemeentelijke monument.
Woensdagmiddag jl. konden we ‘erin’.
En ja hoor het gebouwtje staat er
nog. Het dak is zo goed als verrot,
maar het toiletgebouwtje, zoals het
in de volksmond heet, staat er nog
wel. Er zal heel wat aan opgeknapt
moeten worden. De aanwezige
wethouder en projectleider
bezwoeren beiden, dat beide
gebouwen, het stationsgebouw en
het privaatgebouwtje, in oude staat
zullen worden teruggebracht. De
projectleider vertelde zelfs dat deze
restauratie kosten zelfs in het totaalbedrag van het totale plan zijn opgenomen. Het oude station zou een
restaurant worden en het privaatgebouwtje waar we op dat moment in
stonden, zou iets kunnen worden als
een kantoortje waar bijvoorbeeld
postpakketjes opgehaald kunnen
worden voor de wijk. Dat klinkt allemaal heel mooi, maar we wilden het
graag zwart op wit zien en vroegen
de projectleider ons even per mail
aan te geven wat nu de plannen zijn.
Wat wij in deze mail lazen gaf ons in
ieder geval geen gerust gevoel: In
deze mail stond het volgende:
Verkocht
“Het terrein van de voormalige stationslocatie is op dit moment nog van
de gemeente. Als het bestemmingsplan voor de stationslocatie onherroepelijk is, wordt de grond en het
stationsgebouw verkocht aan de

ontwikkelende partij die destijds de
aanbesteding heeft gewonnen. Deze
partij bestaat uit een combinatie van
de ontwikkelaars BPD en Menhir.
BPD ontwikkelt alle de woningen op
de stationslocatie. De ontwikkeling
van het stationsgebouw en het
privaatgebouw wordt gedaan door
Menhir BV.
De financiering, ontwikkeling, voorbereiding en realisatie van het
gehele plan ligt dan ook volledig bij
deze partijen. De gemeente is daar,
na de verkoop van het terrein, financieel niet meer bij betrokken.
Voor het stationsgebouw wordt op
dit moment door Menhir gewerkt
aan een eerste voorstel. Voor het
privaatgebouw moet nog worden
gestart worden met de planuitwerking. Het is de bedoeling dat er een
restaurant komt in het stationsgebouw. Menhir zorgt ook voor een
exploitant van het stationsgebouw.
De woningen van BPD zitten al
verder in de voorbereiding. Hiervoor
is een omgevingsvergunning aangevraagd. Daarnaast gaat GroenWest
de sociale woningen, totaal 35 stuks,
realiseren. Deze zijn ook ontwikkeld
door BPD. De planning is dat dit jaar
het terrein bouwrijp wordt gemaakt
door de ontwikkelaars en de verkoop
van de woningen start. ‘De bouw van
de woningen en de restauratie van
het stations- en privaatgebouw is
gepland in 2022’, aldus de mail.

Per ongeluk
Vooral de zinnen: ‘De ontwikkeling
van het stationsgebouw en het
privaatgebouw wordt gedaan door
Menhir BV’ en ‘De financiering,
ontwikkeling, voorbereiding en realisatie van het gehele plan ligt dan ook
volledig bij deze partijen. De
gemeente is daar, na de verkoop van
het terrein, financieel niet meer bij
betrokken.’ Financieel niet meer bij
betrokken? Maar houdt de gemeente
het wel in de hand dat de restauratie
echt plaats vindt en dat niet plotseling opeens het privaat gebouwtje,
net als de bomen, per ongeluk weg is
? Laten we hopen dat de raad hierbij
doet wat de gemeenteraad hoort te
doen: Houd de vinger aan de pols, let
op en laat nu niet weer opeens een
monument ‘verdwijnen’. Zijn de
gemaakte afspraken boterzacht of
spijkerhard?
Voor meer informatie over het stationsgebouw en het privaatgebouwtje zie
elders in deze krant.

GEVRAAGD:
(aankomend)

Servicemonteur

verwarming/airco
In een gezellig team

Tel. 0297-284295
info.vderwilt.nl

Ruud Kleijnen nieuwe gemeentesecretaris De Ronde Venen

De Ronde Venen - De Ronde Venen
heeft een nieuwe gemeentesecretaris.
Ruud Kleijnen (55) treedt vanaf 1 mei
in dienst van de gemeente en volgt
Lilian Schreurs op. Lilian Schreurs
beëindigt per 1 mei haar loopbaan bij
De Ronde Venen. Zij is op zoek naar
een andere functie buiten de gemeentelijke organisatie. Lilian Schreurs
heeft 22 jaar ‘met veel voldoening en
plezier’ bij De Ronde Venen gewerkt.
Eerst als directeur en vanaf 1
september 2015 als gemeentesecretaris. Ruud Kleijnen was is gemeentesecretaris van Maastricht. Burgemeester Maarten Divendal is blij met
de komst van Ruud Kleijnen: “We
hebben een zorgvuldige procedure
doorlopen om de functie van
gemeentesecretaris in te vullen. Het is
een belangrijke functie. De gemeentesecretaris is als algemeen directeur
het hoofd van de ambtelijke organisatie en de spil tussen organisatie en
college van Burgemeester en Wethouders. Leidinggevenden en Ondernemingsraad zijn bij de procedure
betrokken geweest en hebben met
verschillende kandidaten gesproken.
Unaniem kwamen zij tot de conclusie
dat Ruud de beste kandidaat is.’’
Ervaring bij lokale overheid
Ruud Kleijnen: “Ik ben zo’n 30 jaar
geleden begonnen bij de gemeente
Gemert op de afdeling P&O. Daarna
heb ik verschillende functies bij
diverse gemeenten vervuld. Zo was ik
onder andere manager Bedrijfsvoe-

ring in Zaltbommel en gemeentesecretaris bij de gemeenten Montfoort,
Veghel, Roosendaal en Maastricht.”
Waarom dan nu de overstap naar De
Ronde Venen? “De omgeving is
natuurlijk prachtig, een mooie groene
en waterrijke gemeente in Het Groene
Hart. Maar mij spreekt de omvang van
de organisatie ook erg aan, omdat ik
behoefte heb aan verbinding en
betrokkenheid bij de organisatie, de
mensen die daar werken en de dingen
waar we mee bezig zijn.”
Favoriete club
Kleijnen woont op dit moment nog in
Maastricht, maar wil zo snel mogelijk
naar De Ronde Venen verhuizen. Hij
kijkt er erg naar uit om op 1 mei aan
de slag te gaan. “De afgelopen twee
weken ben ik in De Ronde Venen op
verkenning gegaan. Ik zoek nu een
huurwoning, maar als mijn huis in
Maastricht is verkocht wil ik snel een
definitieve woning in of nabij De
Ronde Venen. Mijn favoriete club is
vanuit De Ronde Venen een stuk dichterbij waardoor ik - na corona - vaker
naar het stadion kan. Verder houd ik
van fietsen, dus ik verheug me heel
erg op fijne fietstochten in de mooie
nieuwe omgeving.”
‘Blij met komst’
Het vertrek van Ruud Kleijnen uit
Maastricht is niet onopgemerkt
gebleven. Gelijktijdig met het vertrek
van Ruud maakte een wethouder in
de hoofdstad van Limburg bekend op
te stappen, over dit alles is in Maastricht nogal wat commotie ontstaan,
waarbij ook de naam van de gemeentesecretaris meermalen werd
genoemd. Burgemeester Divendal
beschouwt dit als een Maastrichtse
aangelegenheid die aldaar een eigen
dynamiek kent: “Ik heb het volste
vertrouwen dat hij de juiste persoon is
voor de functie. Dat heeft hij ook laten
zien tijdens de gehele sollicitatieprocedure. We zijn blij met zijn komst.”

2

NIEUWS
VERSCHIJNT WOENSDAG

DE RONDE VENEN, MIJDRECHT,
WILNIS, AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN
UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL
Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl of
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl of
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van
Regio Media Groep B.V.
133e jaargang
Oplage: 31.650
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient
ondertekend te zijn en voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of
e-mailadres. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet per
e-mail, fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op www.
meerbode.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt
op FSC-Mix papier van verantwoorde
herkomst.
WWW.MEERBODE.NL

inderegio.nl • 31 maart 2021

Financiële regelingen en steunpakketten:
Een woud van afkortingen en tamelijk frustrerend
Door Roos Uithol
Al een jaar lang: op en af, open en
dicht. Zo gaat dat voor menig onderneming sinds de start van de corona
pandemie. Drastische maatregelen
om het aantal besmettingen niet de
pan uit te laten rijzen. Zodoende kan
de reguliere zorg zo goed als mogelijk doorgaan. En de ondernemers
dan? Die kun je ook niet laten stikken
want zij zijn de andere motor die
onze maatschappij draaiende houdt.
De overheid heeft daarom de taak op
zich genomen om naast de gezondheid, ook de zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te
vangen.
Doorbetalen
Door middel van diverse financiële
steunpakketten is het doel dat
bedrijven hun personeel kunnen
doorbetalen, zelfstandigen vaste
lasten kunnen overbruggen en via
versoepelde belastingregelingen,
compensatie en extra kredietmogelijkheden het geld zoveel als mogelijk
in de bedrijven blijft. Opnieuw is
twee weken geleden de corona steun
verder uitgebreid. Op verzoek van de
Tweede Kamer heeft het kabinet
besloten het subsidiepercentage
voor de TVL, voluit Tegemoetkoming
Vaste Lasten, te verhogen naar zelfs
100%! Daarnaast breidt het kabinet
de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) uit met nog
eens 130 miljoen euro. Dat is goed
nieuws, een grote tegemoetkoming
waardoor die ondernemers niet
zoveel meer mogen klagen toch?
Nou zo simpel ligt dat niet.
Mkb - ondernemers
Om te beginnen de TVL is bedoeld
voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de corona maatregelen veel omzet verliezen, maar wel
doorlopende vaste lasten hebben. In
december is door de overheid
besloten dat de hoeveelheid subsidie
voor een ondernemer afhankelijk zou

worden van diens omzetverlies. Bij
30% omzetverlies is het subsidiepercentage 50%. Bij 100% omzetverlies
loopt dit op naar 85%. Dat subsidiepercentage wordt ook nog eens maal
het percentage van de SBI-code
gedaan. SBI staat voor Standaard
Bedrijfsindeling. Dit is een indeling
van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS). Ieder bedrijf dat zich
inschrijft in het Handelsregister van
de Kamer van de Koophandel (KVK)
krijgt een of meer SBI-codes. Deze
code bestaat uit 4 of 5 cijfers en laat
zien wat de activiteit van het bedrijf
is. Tot half maart 2020 deed de code
vooral dienst als onderzoeksinstrument voor statistieken bureau CBS.
De meeste ondernemers schonken er
dan ook weinig aandacht aan en lang
niet iedereen gaf wijzigingen in hun
bedrijfsactiviteiten door. Dat veranderde toen de SBI-code leidend werd
voor de vraag of een bedrijf wel of
niet voor steun in aanmerking kwam.
De KVK heeft sinds die tijd een
toename gezien in het aantal ondernemers die de codes wilden wijzigen.
Bijvoorbeeld omdat zij verkeerd in
het systeem zijn gezet of ondernemers wijzigingen niet hadden doorgegeven. Nog altijd wordt gewerkt
om deze administratie op orde te
krijgen. Dat leidt o.a. tot vertraging
van de uitbetaling door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarnaast zijn er vele
discussies over de vraag hoe het
percentage precies bepaald wordt
aan de hand van de
bedrijfsactiviteiten.
NOW
Ook de NOW, het steunpakket om
het loon van werknemers te kunnen
uitbetalen, is eveneens afhankelijk
van het omzetverlies. Van de loonkosten wordt 85% vergoed maal het
percentage omzetverlies (bij ten
minste 20% omzetverlies). Daarbij
wordt naar eerdere resultaten uit
2020 gekeken en voor de TVL het
eerste kwartaal in 2019. Deze

Paas-expositie van
KunstRondeVenen
Mijdrecht - Kunstenaarsvereniging
KunstRondeVenen heeft deze week
in haar pop-up galerie in winkelcentrum De Lindeboom in Mijdrecht
een expositie ingericht met werk van
negen kunstenaars. Naast schilderijen zijn er beelden, tekeningen,
glassculpturen en keramische
werken te zien.
In de week voor Pasen kan de galerie
op afspraak tussen 11 en 16 uur
worden bezocht, met uitzondering
van maandag. Elke dag zal er een lid
van de kerngroep van KRV aanwezig
zijn om je te ontvangen. De galerie is
ruim genoeg om, met inachtneming

van de coronaregels, bezoekers te
ontvangen. Op de website, www.
kunstrondevenen.nl, staan de
namen van bestuur en kernleden
vermeld, met hun contactgegevens.
Als je een van die leden belt, kun je
afspreken wanneer je de galerie wilt
komen bezoeken. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken, als je
bij de galerie bent. De namen van de
kernleden staan daar mèt telefoonnummer in de etalage vermeld.
Het is positief te noemen dat in deze
pandemie-periode, die ‘cultuurarmoede’ tot gevolg heeft, KunstRondeVenen dit initiatief heeft
genomen.

Budgetcoachvrijwilligers Uithoorn voor Elkaar getraind
Uithoorn - Medio maart heeft Learncare Academy een groep van 12
budgetcoachvrijwilligers van
Uithoorn voor Elkaar getraind.
Vanwege de corona-maatregelen
was deze training eerder uitgesteld,

maar deze kon gelukkig nu online via
ZOOM gegeven worden. In twee
dagdelen zijn de vrijwilligers geïnformeerd over de aanpak van diverse
schulden en de werkelijke reden van
het bestedingsgedrag van cliënten.

Er is uitleg gegeven over het schuldhulpverleningstraject, de minnelijke
schuldsanering en de wettelijke
schuldsanering en de aanpak van
problematische schulden. Daarna
was er gelegenheid om te oefenen

momentopnames zorgen voor vertekende beelden, vooral voor de kleinere ondernemer. Sommige
bedrijven waren bijvoorbeeld toen
niet of nauwelijks open. Denk aan
een vrouwelijke ondernemer die op
dat moment minder inkomsten had
vanwege zwangerschapsverlof. Een
bedrijf dat toen net een grote
verbouwing heeft ondergaan of een
grote wisseling aan personeel. En
andere bedrijven zijn weer seizoensgebonden met hun omzet. Daardoor
is vrijwel geen omzet gemaakt,
waarop geen subsidie kan worden
ontvangen. Maar ook ‘te veel’
verdienen in deze tijd is niet gelijk
een opluchting. De maatregelen
worden afwisselend strenger en
vervolgens weer versoepeld, maar
wanneer precies blijft lastig te voorspellen. Het is daarom ook niet goed
te voorspellen hoeveel inkomsten je
zult krijgen binnen een termijn. Het
percentage verlies dat men aanvankelijk opgaf kan dus weer anders
uitvallen. Daardoor is er een reële
kans dat je bedrijf niet meer onder
een bepaald steunpakket valt en een
percentage moet worden terugbetaald. Dat terwijl veel bedrijven zich
nog altijd in een kwetsbare positie
bevinden. Ook wordt er als zekerheid
altijd een klein bedrag achtergehouden. Er wordt bijvoorbeeld in
eerste instantie maar 80% van de
beloofde subsidie uitgekeerd. Mocht
het omzetverlies namelijk minder
groot zijn dan verwacht, is er 20%
achter de hand. Dat wordt pas na een
definitieve berekening uitgekeerd.
Alleen is dat geld nú nodig en niet
pas als alles weer opengaat.
Frustraties
De frustraties groeien onder de
ondernemers en daarbij ook het
aantal kort gedingen. En geef ze eens
ongelijk in een web van verwarrende
voorwaarden rondom percentages
en scheve momentopnames dat
haast lijkt te zijn bedacht met nattevingerwerk. Net als dat eigenaren

van niet essentiële winkels vast met
verbazing naar de bakker in de buurt
kijken, als een hele rij mensen in- of
voor het pand staan. Dit, terwijl hun
eigen zaak met meer vierkante
meters minder klanten mogen
ontvangen en ook nog alleen op
afspraak. In hun omgeving en op
social media krijgen ondernemers zo
nu en dan commentaar dat zij met
zoveel overheidssteun niet veel te
klagen hebben. Dat gaat niet bij hen
in de koude kleren zitten. Een
geraakte ondernemer uit deze
gemeente verzucht: “Er zou ten
eerste meer maatwerk moeten
worden geleverd. Een andere oplossing zou zijn dat de belastingdienst
een groter percentage kwijtscheldt.
Ik begrijp dat dit uiteraard niet
volledig kan, want bij ondernemen
hoort uiteindelijk ook een risico
nemen. Alleen is het jammer dat een
aantal mensen daar weer heel
makkelijk over doen. Want risico’s
nemen is één ding, maar een
pandemie is een situatie waar weinig
ondernemingen op voorbereid
waren. Het stoort mij dat veel
mensen denken dat wij zo’n 80% tot
zelfs 100% worden gecompenseerd.
Maar dat ligt dus heel anders. Voor
de regelingen waar ons bedrijf onder
valt, wordt enkel rond de 20%
gecompenseerd voor drie maanden
tijd. Wij zijn nauwelijks open geweest
en hebben zo’n 90% omzetverlies
gehad, maar het loon en de lasten
moeten worden doorbetaald. Dat
beetje financiële ondersteuning is
eigenlijk binnen een dag al op. Dit
kan worden omschreven als een hele
kleine pleister op een groeiende
etterende wond. Eerlijker zou zijn,
wanneer je buiten je schuld om als je
omzetverlies lijdt, dat hele percentage krijgt. Dan gaan minder mensen
demonstreren. Nu teer je in op je
eigen vermogen. Al dat spaargeld
verdampt snel na een jaar als dit. De
schulden lopen intussen hoog op
terwijl je voor deze pandemie een
heel gezond bedrijf draaide.”

LEZERSPOST
Zeldzame witte mol gevonden
Paul de Boer uit Mijdrecht stuurde ons deze week bijgaande foto’s en kort
berichtje over de vonds door zijn vader, van een zeldzame witte mol. “De
mol is afgelopen week gevangen door mijn vader Nico de Boer, op zijn
moestuin aan het Waverveensepad in Mijdrecht. Voor de liefhebbers, hij
ligt in de diepvries”. Was getekend Paul de Boer

met elkaar. De deelnemers vonden
het erg leerzaam en fijn om ervaringen uit te wisselen. Ze hebben
concrete handvaten gekregen om
direct mee aan de slag te gaan. De
training is mogelijk gemaakt door
een bijdrage van Rabobank Regio
Schiphol. Zij ondersteunt lokale

maatschappelijke projecten die de
financiële redzaamheid van inwoners
bevorderen. Budgetcoaches worden
voor een tijdelijke periode ingezet
om mensen weer grip op hun financiële situatie terug te laten krijgen.
Voor meer informatie: www.
uithoornvoorelkaar.nu
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Nieuw raadslid D66: Joanne Freeve
als nieuw raadslid voor D66. Joanne
woont in Wilnis samen met haar man
en hun twee zonen. “De gelegenheid
om me als raadslid voor de
gemeente De Ronde Venen in te
zetten grijp ik graag met beide
handen aan.” aldus Joanne, die in het
dagelijks leven manager dienstverlening PGB bij de Sociale Verzekeringsbank is.

De Ronde Venen - Met de voordracht van Cees van Uden als
wethouder, treedt Joanne Freeve aan

Met veel enthousiasme kijkt Joanne
uit naar haar nieuwe taak. “Ik geloof
dat zelf verantwoordelijkheid nemen
en naar elkaar luisteren bijdraagt aan
een veerkrachtige gemeenschap. Een
gemeenschap die samen oplossingen vindt voor de uitdagingen
van nu, zoals het leefbaar houden

van onze planeet, een thuis voor
iedereen en gelijke kansen voor ons
allemaal. Door in gesprek te raken
leren we elkaar kennen en door
elkaar te kennen leren we van elkaar.”
De fractie van D66 prijst zich
gelukkig met Joanne Freeve. “Een
nieuw raadslid, die veel maatschappelijke ervaring meebrengt past
goed bij onze huidige fractie” aldus
de nestor van de fractie, Meindert
Brunia. Vertrekkend fractievoorzitter
Cees van Uden sluit af: “Ik ben blij,
dat de opvolging goed geregeld is.
Ook voor de komende raadsperiode
zal D66 talent blijven verwelkomen
en geïnteresseerden kunnen altijd
contact opnemen met info@d66derondevenen.nl.”.

Ook dit jaar was er een
Voorleeswedstrijd bij de Bibliotheek
De Ronde Venen - Het was dit jaar
geen volle zaal met klasgenoten,
ouders en familie van de Voorleeskanjers, geen grote spandoeken om de
kandidaten aan te moedigen en er was
geen vrolijke voorleesstoel op een
groot podium. Maar er was wel een
Voorleeswedstrijd: online.
Tien voorlezers van scholen uit de
Ronde Venen en Stichtse Vecht hadden
allemaal een supermooi voorleesfilmpje ingestuurd. De jury, Annelies
Meijer (kinderboekenschrijfster) en
Marlon van Rijn (medewerker van de
Bibliotheek) hebben alle filmpjes
bekeken en een winnaar uitgekozen.
En dat is… Lonneke Dijkstra van ‘t
Kockenest uit Kockengen. Zij las voor
uit Juf Braaksel van Carry Slee. Vrijdag

26 maart werd zij gefeliciteerd door de
jury en kreeg zij de prijs uitgereikt door
de kinderburgemeester van Stichtse
Vecht. Hij feliciteerde haar met haar
prijs en overhandigde haar – online –
de gouden trofee. De volgende ronde,
de Provinciale ronde, is op 20 april in
de Flint in Amersfoort. Zoals het er nu
naar uit ziet mag de voorlezer daar
naartoe met één begeleider. Er zal
verder geen publiek bij zijn, maar de
wedstrijd is te volgen via een livestream. De voorleesfilmpjes en de prijsuitreiking zijn te zien op onderstaande
filmpjes. Compilatie met alle voorleesfilmpjes: https://youtu.be/sNf3ODU7yUo. Prijsuitreiking door kinderburgemeester: https://www.youtube.
com/watch?v=mRqP_gNZxXg

Eliahna, acht jaar doet
mee aan The Voice Kids
Mijdrecht - De 8-jarige Eliahna
Foulouh uit Mijdrecht, leerling van
Zangschool Greetje de Haan, heeft
een enorme passie voor zingen. Na
een korte zanglesperiode van een
jaar, vanaf 7-jarige leeftijd, werd

besloten dat zij eraan toe was om
zich op te geven voor de talentenjacht van The Voice Kids. Eliahna
wilde dat graag. Ze heeft een enorme
wilskracht en doorzettingsvermogen.
En het is ook een meisjes dat het

durft. Zij wil, zo jong als ze is, haar
stem graag aan Nederland laten
horen en haar grootste droom is om
een bekende zangeres te worden.
Het is best een lang traject als je
meedoet met The Voice Kids. En dit
werd moeilijker omdat de voorrondes (evenals de zanglessen)
online veelal plaats vonden in
Corona tijd, en dit nog meer concentratie vroeg!
Bijzonder
Maar het was ook wel weer bijzonder
want de juryleden zaten op deze
manier bij wijze van spreken in de
huiskamer bij Eliahna. Ze waren
gelukkig wel heel aardig vertelde ze!
Na 5 voorrondes mocht haar zanglerares Greetje de Haan, die erg
betrokken is bij haar leerling, haar
zogenaamd uitnodigen voor een
extra zangles en haar verrassen met
het grote nieuws geselecteerd te zijn
voor de Blind Auditions van The Voice
Kids. Deze Blinde Talentenjacht (vert.)
is voor kinderen van 8 tot 15 jaar en
wordt beoordeeld door 4 juryleden:
Ilse de Lange, Ali B, Mc Snelle en
Sanne. Waarbij de juryleden met hun
stoelen omgedraaid naar de auditant
luisteren naar de auditie en op de
knop kunnen drukken wanneer ze
het talent in hun team willen. Eliahna
is als 8-jarige de jongste van dit
seizoen en van alle kinderen die ooit
mee hebben gedaan. Zijn jullie
benieuwd naar haar zangtalent en
hoeveel stoelen er omdraaien? Kijk
dan Vrijdag 2 april om 20.00uur naar
The Voice Kids op RTL 4.

HET WEER
In deze krant een weerrubriek met een terugblik op interessante
weergebeurtenissen in de regio De Ronde Venen, een vooruitblik op
het nieuwe seizoen en uitleg van een onderwerp aangaande het
weer. Reacties zijn welkom.

Het ene hoge drukgebied is het andere niet
Door Paul Dekkers
Na de koude periode van 7 tot en met 14 februari, die we al weer zes
weken achter ons hebben gelaten, kregen we vanaf de derde decade van
februari te maken met hoge druk. Tot en met 8 maart vingen we nauwelijks
een druppel water op. Een hoge drukgebied moet je je voorstellen als een
hoge luchtberg, waarin de lucht dalende is en door samenpersing
verwarmd wordt.
Daardoor hebben de wolken de neiging op te lossen en worden de stapelwolken afgeplat; de groei is er uit, of ze sterven uit, wordt wel eens gezegd.
Op de weerkaarten zijn hoge drukgebieden gemakkelijk te herkennen,
omdat de isobaren (lijnen van gelijke druk) ver uit elkaar liggen, dit in
tegenstelling tot depressies. Zij zijn, naast depressies, de heersers van het
weer. Rond de kern van het hoge drukgebied waait de wind met de wijzers
van de klok mee. Zo’n hoog kan uitsluitend ontstaan bij een rustige atmosfeer en boven een homogeen oppervlak. Dan moet je denken aan
oceanen, woestijnen en sneeuw- en ijsvlakten. Dit zijn de zogeheten brongebieden, waar het warm of koud is, of vochtig of droog. Vandaar ook dat
de herkomst van een hoge drukgebied,alsmede de positie ervan bepalend
zijn voor de temperatuur en vochtigheid en dat er warme en koude hoge
drukgebieden voorkomen. Daardoor is het juist zo interessant op te
merken dat die 18 droge dagen niet de verdiensten zijn geweest van één
hoge drukgebied, maar van drie: een warm, een fris en een koud hoge
drukgebied. We begonnen met een warmbloedig hoge drukgebied, dat
ons van 20 – 24 februari in lentesferen bracht. Op de weerkaarten zag je
hoge barometerstanden van Noord-Afrika, over de Middellandse Zee naar
Midden-Europa. Het hoog bevatte continentaal tropische lucht, een luchtsoort die het minst voorkomt in ons land. De positie van het systeem maakt
dat wij ons aan de westflank van dit hoog bevinden en met een zuidelijke
bovenwind stof uit de Sahara wordt aangevoerd. De grootste kans dat wij
hier iets van merken is bij een licht regenbuitje. Dit keer was het zowel een
fletse zon overdag, alsmede een fraai gekleurde zonsopkomst en –ondergang, die de aanwezigheid van het stof verraadden. Niet verwonderlijk is
dat het zicht in deze luchtsoort vrij slecht is. In de extreem warme lucht
voor de tijd van het jaar liet de zon de temperatuur bij ons stijgen tot 16 à
17 graden. Op de 24e kwam zelfs 19,2 graden op de Mijdrechtse thermometer. Vijf dagwarmte records, alle daterend uit 1990, werden verpulverd.
Op 25 februari was de rol van het warme hoog voorbij en kregen we te
maken met een Midden-Atlantisch hogedrukgebied , van oorsprong koel
en vrij vochtig. De hierin voorkomende luchtsoort is van maritiem polaire
oorsprong. Vandaar de lagere temperaturen van 11 à 12 graden overdag en
in de ochtend vorst aan de grond. Op 2 maart werd dankzij veel zonneschijn nog een temperatuur bereikt van 16 graden, maar de volgende dag
hield mist de temperatuur net onder de 10 graden. Echt kil en zonloos was
het weer een dag later met een maximum van slechts 6,4 graden. Op 5
maart stroomde achter een koufront poollucht ons land binnen. Dat
gebeurde aan de oostflank van een nieuw, koud hoge drukgebied, dat
tussen IJsland en Schotland positie koos. De maximum temperatuur kwam
niet hoger dan 6 tot 9 graden en ’s nachts 1 tot 3 graden vorst. Vanaf de
tweede decade kregen we weer eens te maken met depressies . In vijf
dagen viel 30 mm neerslag, waarbij het onstuimig was. Vooral op vrijdag 14
en zaterdag 15 maart waren er felle buien, gepaard gaande met zware
windstoten en slagregens. En op zaterdag ook nog eens met hagel en
onweer. Daarna opnieuw hoge druk en wel ten west-zuidwesten van de
Britse Eilanden met bij ons aan de oostflank een koele noordwesten wind.
Het wil niet altijd vlotten met de lente. In 1994 vielen de Paasdagen op 3 en
4 april. Zij stonden in het teken van grote wisselvalligheid. De temperatuur
was laag (ruim 10 gaden) en vooral op Tweede Paasdag vielen er in Mijdrecht buien met naast regen ook hagel en natte sneeuw. Met 23 mm viel
op deze dag 1/3 van de normale maandsom. Daarvóór was op Goede
Vrijdag al een storm over ons land getrokken. Als hoogste temperatuur op
4 april in onze regio staat geregistreerd 20,8 graden, in 1985. Uitgesproken
koud was het overdag in Mijdrecht op 4 april 1984: niet meer dan 3,9
graden.
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Download de BouwApp en volg
alle werkzaamheden
Uithoorn - Onlangs stond in deze
krant een mooie spread met een
overzicht van projecten om Uithoorn
en de Kwakel nog mooier te maken.
Eén van die projecten gaat binnenkort van start: het Verkeersplan
centrum Uithoorn.
Eindelijk, kunnen we wel zeggen,
want 45 jaar geleden werd hier al
over nagedacht.
Toen werd voor het eerst gesproken
over het omleggen van de provinciale weg. In 2012 is dat ook eindelijk
gelukt en ontstonden de eerste
plannen om de twee dorpshelften
aan elkaar te smeden.
Met een heel nieuw centrum, meer
horeca, meer winkels. Een centrum
waar het ‘goed toeven’ is.
Wethouder Hazen is bestuurlijk
verantwoordelijk voor dit project, en
blij dat de werkzaamheden gaan
beginnen: “Al sinds 2005 zijn we
bezig met die weg. En er is sindsdien
heel veel gebeurd.
Met alle wensen, zoals vergroening,
meer woningen, meer ruimte voor
voetgangers en fietsers, rustiger
maar met behoud van het tweerichtingsverkeer, zijn we aan de slag
gegaan. Eind 2019 is het plan voorgelegd bij de raad. Mede dankzij
Stichting Leefomgeving Schiphol
(SLS) en de Vervoerregio Amsterdam
hebben we het geld bij elkaar
gekregen en is het plan verder uitgewerkt in een definitief ontwerp. En
nu zijn we – eindelijk dus – op het
punt dat we aan de slag kunnen! Er is
een aannemer, een omgevingsmanager, dus niets staat ons meer in de
weg.”
Een groen en veilig centrum
En wat gaat er dan nu precies
gebeuren? Hazen: “We doen alles in
een keer: de riolering, leidingen en
kabels vervangen, bestraten.
Er komt een nieuwe infrastructuur
met klinkers in het centrum in plaats
van een asfaltracebaan. En we laten

onze fietsstructuur aansluiten bij die
van gemeente De Ronde Venen.
Er komt een middenberm met
verschillende soorten bomen en
bloemen – goed voor de biodiversiteit - en er komt een mooie rotonde
met daarop een kunstwerk ter ere
van het 200-jarig bestaan van onze
gemeente. En dit alles wordt naar
verwachting in ongeveer anderhalf
jaar gerealiseerd.”
Even voorstellen: de
omgevingsmanager
Wethouder Hazen noemde het al: “...
en er is een omgevingsmanager, dus
we kunnen van start.” Het is een
project met dat veel impact heeft op
verschillende groepen mensen.
Belangrijk dus, om dat in goede
banen te leiden. Dat is dan ook de
schone taak voor Liesbeth van Boom,
de omgevingsmanager die de
gemeente Uithoorn heeft aangesteld. “Ik werk nu 4 jaar bij de
gemeente Uithoorn en heb in mijn
vorige functies veel geleerd over de
inwoners en ondernemers van
Uithoorn. Dat neem ik nu allemaal
mee in mijn huidige functie, werken
met en voor mensen is het leukste
wat je kunt doen in mijn ogen. De
komende tijd kan iedereen bij mij
terecht met zorgen, vragen en
verwondering. Er gebeurt veel in het
centrum. Alles bij elkaar komt er een
pittige tijd aan voor bewoners,
ondernemers en bezoekers van het
centrum. Ik zoek afstemming over
alle projecten en met alle stakeholders en zorg dat er niet te veel tegelijkertijd gebeurt. Zo hebben we met
ondernemers bijvoorbeeld afgesproken dat de werkzaamheden
starten na de paasdagen.”
“Het wordt echt een mooi centrum”,
zegt Liesbeth. “Maar het wordt ook
doorbijten. Het Verkeersplan
centrum Uithoorn gaan we in 21
fases realiseren. We starten met fase
1 tot en met 7, waarin we de riole-

Download de BouwApp
En dat doe ik via De BouwApp.
Omdat we in fases werken, kunnen
de afsluitingen en omleidingsroutes
per maand verschillen. Zo kan het
zijn dat u de ene maand nog wel
over de Koningin Maximalaan kunt,
en de maand erop niet meer. In de
BouwApp informeer ik daarover. U
vindt hier de meest actuele informatie. Ik vind het namelijk belangrijk
om te zorgen dat iedereen weet wat
hij of zij kan verwachten. Hoe kom ik
op mijn werk of bij de supermarkt?
Daarnaast deel ik ook leuke dingen,
zoals foto’s en filmpjes van de
werkzaamheden.”
De planning
Op 7 april wordt de bouwplaats ingericht. Dan wordt de bouwkeet
geplaatst op het grasveld naast de
oude burgemeesterswoning. Dit is
tevens de plek voor de koffiemomentjes van de omgevingsmanagers.
Liesbeth: “Ik nodig iedereen die daar
behoefte aan heeft uit om mij te
ontmoeten. Ik zal wekelijks op
woensdag [tijdstip] aanwezig zijn in
de bouwkeet voor een kop koffie en
een goed gesprek. Daarnaast nodig
ik bewoners van het dorpscentrum
uit om mij door hun ogen te laten
kijken naar hoe mooi de buurt is
waar zij in wonen”. Ook wethouder
Hazen zal “nieuwsgierig als hij is”
regelmatig even komen kijken bij de
werkzaamheden. Het is een periode
waar we met elkaar doorheen
moeten. ‘Wie mooi wil zijn moet pijnlijden’ gaat in dit geval wel op. Het
gaat echt even vervelend zijn, maar
we focussen op het eindresultaat!
Wilt u op de hoogte blijven van de
werkzaamheden?

Gemeente Uithoorn biedt slachtoffers
toeslagenaffaire aanvullende hulp
De gemeente Uithoorn wil deze
ouders daarom aanvullende hulp
aanbieden.
Op dit moment is de gemeente druk
bezig contact te zoeken met mogelijk gedupeerden van de toeslagenaffaire. Omdat de gemeente echter
niet weet of zij op dit moment daadwerkelijk alle ouders in Uithoorn/De
Kwakel bereikt die deze hulp nodig

1961 Boterdijk... Toen

ring, kabels en leidingen vervangen.
Deze fase duurt tot ongeveer het
eind van het jaar. In overleg met
ondernemers en bewonersverenigingen in het dorpscentrum zijn we
uitgekomen op de fasering en de
omleidingsroutes. En hoe hard we
ook ons best doen om de overlast te
beperken, de werkzaamheden zullen
overlast geven. Ik kan de overlast niet
wegnemen, maar wel helpen
meedenken en iedereen zo goed
mogelijk informeren.”

Download dan de BouwApp
•
Scan de QR-code, of ga naar de
appstore om de app gratis te
downloaden.
•
Zoek in de app naar Verkeersplan centrum Uithoorn
•
Open het project en klik op
‘volgen’
•
Selecteer betreffende doelgroep

Uithoorn - De Belastingdienst
compenseert ouders die zijn
getroffen door de problemen met de
kinderopvangtoeslag.
Maar soms is deze compensatie niet
genoeg. Er kunnen ook problemen
op andere vlakken ontstaan.
Waaronder inkomen en schulden,
werk, huisvesting, zorg en het
opvoeden van de kinderen.

DE KWAKEL TOEN & NU... (59)

hebben, doet zij daarom nogmaals
een verzoek aan ouders om zich hiervoor te melden. Dit kan door telefonisch contact op te nemen met het
Sociaal Loket: 0297-513111. Graag
vragen naar Maaike Adriaans,
contactpersoon toeslagenaffaire.
Samen met de ouder wordt dan
gekeken wat de gemeente aan hulp
kan bieden.

De geschiedenis van een boerderij op deze locatie gaat echter veel verder
terug, naar 1772 met als eigenaar Bart Bartelse. De naam “Nooitgedacht”
komt voor in een akte uit 1821. Even na 1900 vond er een flinke uitbreiding van landerijen plaats. Na het vertrek in 1907 van veehouder
Hendricus Schijf diende in april van dat jaar Frans Klijn (boerderij Huis ter
Leeuwe, Jaagpad) zich aan als nieuwe pachter van de Nooitgedacht. Kort
daarna, in 1908, werd in opdracht van de eigenaar, Verzekering Maatschappij Utrecht (AMEV), de oude Nooitgedacht gesloopt en de nieuwe
boerderij gebouwd. Nooitgedacht is in 1944 nog steeds 28 hectare groot
en in eigendom van de AMEV. Deze eigenaar verkoopt het in 1970 aan de
gemeente Uithoorn voor de geplande bouw van de woonwijk Meerwijk.
In 1950 werden Adriaan en Ans Klijn de nieuwe pachters. Het huwelijk
bleef echter kinderloos. Tot oktober 1979 zijn Adriaan en Ans op de boerderij blijven wonen, dat jaar verhuisde het echtpaar naar Woerden. Na
hun vertrek gaf de gemeente Uithoorn de boerderij met een gedeelte van
het land in pacht aan veehouder Anton van Schaik. Dit was geen groot
succes, de pacht werd ontbonden en er werd een nieuwe pachter
gezocht. Het overige land was inmiddels aan buurman Hans Blommenstijn (boerderij Leeuwarden) in vrije pacht afgegeven. Piet Blommestijn, de broer van Hans, werd per mei 1983 de nieuwe pachter en pachtte
net als zijn voorganger nog maar met een deel van het land. Na beëindiging van zijn melkzaak zag Piet het nog wel zitten wat kleinschalig te
gaan boeren en daarmee ook terug te keren naar zijn geboorteplaats. Dit
alles toen al met de wetenschap dat de voortgaande bouw van Meerwijk
ook het land van de Nooitgedacht binnen enkele jaren zou gaan
innemen. In de loop van 1991 was het zover en behoorde de Nooitgedacht als veehouderbedrijf voorgoed tot het verleden. Piet, die inmiddels
op leeftijd raakte, wist in 1993 de boerderij te verruilen voor een
nieuwbouwwoning..

2021 Boterdijk... Nu (Rijksmonument)

Uiteindelijk vervalt het land van de boerderij in ca.1993 ten prooi aan de
nieuwbouwwijk Meerwijk. Vanaf het najaar 1993 bewonen sindsdien Wim
en Marie José Börger de Nooitgedacht. Dat jaar hadden ze het boerderijerf met resterende gebouwen gekocht van de gemeente Uithoorn. De
grote schuur is destijds (1994/95) doorverkocht aan Adrie Voorn (Jzn) en
ingericht tot burgerwoning. Adrie maakt gebruik van de eigenlijke
toegangsbrug die het erf van oudsher ontsluit. Wim had een bedrijf in het
restaureren en construeren van houten meubilair. De voormalige koestal
werd daarbij ingericht als een bezichtigingsruimte. De til boven de
rechter koestand is hierbij gehandhaafd gebleven en heeft een galerijfunctie gekregen. Begin 2001 is de kleine schuur, achter op de werft,
afgebroken en vervangen door een soortgelijk gebouw dat dienst is gaan
doen als garage. Dit was mogelijk doordat er rechts van het hoofdgebouw een nieuwe toegangsdam het erf ontsloot. Eerder bevond zich aan
die zijde de tuin en de boomgaard van de boerderij. Eind 2015 is er een
“Escaperoom” en een Bed & Breakfast-locatie van gemaakt. Inmiddels is
Boerderij Nooitgedacht erkend als rijksmonument en in maart 2021
onder voorbehoud verkocht.

Voor meer Kwakelse historische en
actuele informatie: kijk op de website:
www.de-kwakel.com
Foto’s: Stichting De Kwakel Toen & Nu / Dirk Plasmeijer
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Kids College op Rekenreis!
De Ronde Venen - Woensdag 24
maart heeft de Grote Rekendag 2021

plaatsgevonden. Deze dag stond in
het thema van reizen. Om de dag te

openen hebben alle kinderen een
tas/koffer mee naar school genomen,
met hierin een voorwerp dat zij
graag mee wilden nemen op reis.
Na de opening zijn de kinderen aan
de slag gegaan met rekenen in de
context van reizen. Er is deze dag
aandacht besteed aan het lezen en
interpreteren van tabellen zoals
dienstregelingen, rekenen met tijd,
rekenen met geld, navigeren in de
ruimte en het zelf ontdekken van
regel en regelmaat (puzzelen en
probleemoplossen). De kinderen in
groep 1 en 2 maakten een rekenreis
met de bus. Ze stopten in verschillende landen met herkenbare
contexten, bijvoorbeeld België met
patatzakken, Engeland met Engelse
drop en Italië met pizza’s. Er zijn
daarnaast heerlijke pizza’s gebakken
tijdens de lunch.
Nieuwe plekken
In groep 3 en 4 ging het om de
wonderbaarlijke rekenreis van Ieke
en Pol. Met verschillende vervoersmiddelen kwamen de kinderen op
nieuwe plekken. Tijdens de reis
hielpen ze Ieke en Pol onder andere
met het oplossen van raadsels, het
lezen en tekenen van kaarten en met
het wisselen van geld.
De kinderen in groep 5 en 6 ging op
reis met Fadoua en Max. Ze vonden
een landkaart en besloten op reis te
gaan. Tijdens het reizen kwamen de
kinderen op verschillende plekken
en gebruikten ze hun rekenvaardigheden. In groep 7 en 8 namen de
kinderen deel aan een speurtocht
die Emile voor zijn vriendin Camilla
heeft uitgezet. Tijdens deze speurtocht, die was verpakt in een beeldverhaal, maakten ze kennis met het
gebruik van wiskunde in reisinformatie. In het tweede deel van de
ochtend hebben ze zelf een speurtocht uitgezet. Zowel de kinderen als
de leerkrachten hebben genoten van
deze rekenreis!

D66 draagt nieuwe wethouder
voor na vertrek Kiki Hagen
De Ronde Venen - De goede
uitslag van D66 bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer (24
zetels) maakte duidelijk, dat
wethouder Kiki Hagen, die op
plaats 21 stond, naar Den Haag
zou vertrekken. Nu de stemmen
definitief geteld zijn, blijkt dat zij,
met meer dan dertigduizend
stemmen, dit ook op eigen kracht
zou hebben bereikt. Kiki is
daarmee, na Sigrid Kaag en Rob
Jetten de grootste stemmentrekker van D66 gebleken.

Kiki Hagen Tweede Klamerlid D66

Cees van Uden voorgedragen
Voor de nu vacante wethouderspost
wordt Cees van Uden, de huidige
fractievoorzitter van D66 voorgedragen. De gemeenteraad stemt
deze donderdag over deze voordracht. Cees werkt nu nog als adviseur onderwijslogistiek voor de
Gooise Scholen Federatie.
Daar heeft hij, zeker de laatste tijd,
veel uitdagingen in goede banen
geleid. Als wethouder, met de zware
portefeuille van Kiki Hagen, komt
deze ervaring goed van pas, nu een

Cees van Uden nieuwe wethouder
D66 in De Ronde Venen

Actief naar buiten, het kan
De Ronde Venen - Bewegen is goed
voor iedereen en zeker ook voor
oudere senioren. De lessen in de zaal
kunnen nu niet, maar Senior Sportief
Actief en de Buurtsportcoach Senioren bieden mooie alternatieven aan
voor buiten. Bij elkaar op visite gaan
is momenteel niet zo’n goed idee,
maar men moet wel blijven
bewegen. Gelukkig kwam het personeel van het Veenweidebad met een
leuk aanbod. Zij wilden wel met de
deelnemers van Senior Sportief
Actief gaan wandelen, want in het
zwembad valt helaas toch nog
weinig te organiseren. Na een rondje
bellen hadden verschillende 80 en 90
plussers daar wel oren naar. Het
bleek inderdaad veel gezelliger én
stimulerender om met z’n tweeën te
wandelen dan alleen. Inmiddels
worden het al een wekelijks terugkerende afspraakjes!

krijgt een vervolg en zo pakken we
creatief de draad weer een beetje op.
Duofietsen
Inmiddels zijn de bewoners van
Maria-oord allemaal gevaccineerd en
staan ze te springen om weer naar
buiten te mogen. Als het wat warmer
wordt wil men graag extra vrijwilligers om met de duofietsen op pad te
gaan. Ook hier is contact gelegd met
de enthousiastelingen van het
zwembad en wordt nog overlegd of
dat haalbaar is.
Ook interesse?
Denkt u bij het lezen van dit stukje: ik
wil ook wel op pad met een beweegmaatje of wellicht zelf beweegmaatje
worden, neem dan gerust contact op
met Jos Kooijman.
Tel 06 27132082 of mail naar
proj@seniorsportiefactiefdrv.nl

Brein Actief
Brein Actief is een beweeggroep
waarbij niet alleen buiten gewandeld
wordt, maar waar ook cognitieve
oefeningen worden gedaan om die
grijze massa actief te houden. Al
maanden kan dit niet doorgaan en
de deelnemers missen het erg. Ook
nu konden de Optisporters in de bres
springen. In tweetallen gingen ze
met een routebeschrijving op pad en
kregen een cognitieve opdracht mee.
Onderweg werden ze verrast door
een mobiele koffiekar, voor een
kopje koffie to go. Ook dit succes

groot aantal in gang gezette
projecten uitgevoerd gaan worden.
“Ik heb veel zin in deze nieuwe rol”
aldus Cees van Uden, “als medearchitect van deze coalitie ken ik de
collega’s goed en ken ik de prioriteiten die voor De Ronde Venen
gelden”. Ook in de afgelopen jaren
heeft Cees zich intensief met onderwerpen als verduurzaming, afvalbeleid en wonen beziggehouden.
Trots
Kiki Hagen kijkt terug op tien jaar
lokale politiek: “Ik ben hier opgegroeid en heb als raadslid, fractievoorzitter en de laatste jaren als
wethouder met veel passie bijgedragen aan het welzijn van de inwoners. Het was geweldig om
wethouder te zijn in deze prachtige
gemeente. Ik ben trots en vereerd
dat ik nu de rol van Tweede Kamerlid
op me mag nemen.
Weggaan is makkelijker nu ik weet
dat Cees mij opvolgt: hij is een
betrokken en talentvol raadslid
namens D66, ik heb er alle
vertrouwen in dat hij dit voort zal
zetten als wethouder.”.

Twee kinderen zwaar gewond bij aanrijding
Oosterlandweg-Tuinderslaantje
Mijdrecht – Zaterdagochtend vond
er een ernstig ongeval plaats tussen
twee fietsertjes en een auto op de
kruising Oosterlandweg-Tuinderslaantje. De twee kinderen raakte
hierbij zwaargewond en zijn met
spoed overgebracht naar een zieken.
Het ongeval gebeurde doordat –
zoals het er nu naar uitziet – doordat

de kinderen met hun fiets de kruising
overstaken. Hierbij werden zij
geschept door de automobilist. Een
van de kinderen kwam via de vooruit
van de auto midden op de weg
terecht, het andere kind kwam in de
berm terecht. De politie doet onderzoek en roept eventuele getuigen op
zich te melden via: 0900-8844
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Zo moet het gaan worden: geheel links het gerestaureerde stationsgebouw (dan een restaurant) en geheel rechts het gerestaureerde privaatgebouwtje

Worden oude station en het al jaren
‘weggestopte’ privaatgebouw echt gerestaureerd?
Door Nel van der Pol
“Op 5 juli 1913 verleenden Burgemeester en Wethouders van Mijdrecht aan de directie van de
Hollandse Elektrische Spoorwegmaatschappij te Amsterdam HESM
een vergunning tot het oprichten
van een stationsgebouw, een
privaatgebouw, een haltergebouw,
een privaatgebouw en een wachterswoning. De eerste twee gebouwen
betreffen het stationsgebouw met
privaat in Mijdrecht”, zo is te lezen in
het Cultuurhistorisch onderzoek
stationslocatie Mijdrecht van 2012.
“Het station is gebouwd in de stijl
van sobere Jugendstil. Het is functioneel van opzet , en voorzien van
zorgvuldig gekozen materialen en
fraaie details. Dat geldt zeker voor
het tegeltableau met de naam Mijdrecht, gebakken bij de firma
Westraven in Utrecht. De kleuren en
motieven op het tableau zijn typisch
Jugendstil te noemen.

Zo gaat de woonwijk eruit zien.

Vergunningen
De vergunning en bouwtekeningen
van het station en privaatgebouw
zijn nog aanwezig in het oude archief
van de gemeente Mijdrecht, dat
berust bij het regionaal Historisch
Centrum Vecht en Venen RHCVV in
Breukelen. Daar bevindt zich ook een
collectie oude foto’s en ansichtkaarten, die een goed beeld geeft
van de ontwikkeling van het station
met privaatgebouw en zijn directe
omgeving tussen 1915 en nu.
Met dit rapport werd echter weinig
gedaan.
Het station wordt nog een beetje
bijgehouden, aangezien het nog
steeds bewoond is, maar het privaatgebouwtje staat al 18 jaar weggestopt en daar wordt zelfs niet eens
naar gekeken. Tot afgelopen
woensdag, toen we op verzoek even
binnen mochten kijken. De hierbij
aanwezige wethouder en de projectleider waren ook nog nooit binnen
geweest.

Proosdijkoerier
In 2008 heeft in de Proosdijkoerier
een heel stuk gestaan over de stationsgebouwen in deze regio. Architect Jos Burger, geboren en opgegroeid in Mijdrecht was al tijdens zijn
studie geïnteresseerd in de herbestemming van leegstaand vastgoed.
Hij besteedde veel aandacht aan de
ontstaansgeschiedenis en toekomstige mogelijkheden van het stationsgebouw. De gemeente legde het
onderzoeksverslag in een diepe la.
Burger maakte aannemelijk dat er
sprake was van invloeden van de
wereldberoemde Nederlandse architect H.P Berlage, die de toon zette
voor een nieuwe bouwstijl. Het
Beursgebouw in Amsterdam was
daar het eerste, opvallende voorbeeld van. De verantwoordelijke
architect voor het Stationsgebouw, ir.
J.G. Wattjes, is in zijn bouwstijl duidelijk beïnvloed door Berlage. Later
werd hij hoogleraar bouwkunde in
Delft. Voor Burger is het stationsge-

Het metselwerk houdt het nog, maar het houtwerk is totaal verrot.
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bouw verbonden met de namen van
mensen die veel betekend hebben in
de architectuurgeschiedenis, met
mensen die hebben willen breken
met het verleden en die beschouwd
moeten worden als grondleggers van
het nieuwe bouwen. ‘Het is een
symbool voor de tijd waarin het dorp
per trein bereikbaar is, symbool voor
het complete leven van die tijd.’
Nieuwe periode
Het gaat tijdens de bouw om een
nieuwe periode in de architectuur.
Het stationsgebouw is na de oorlog
als onderdeel van een sloopbedrijf
niet in volle luister zichtbaar
geworden. Men moet goed beseffen
dat de witte stucwerk niet origineel
is. Het is meer dan vijftig jaar geleden
aangebracht. Burger: ‘Slechts is zijn
oorspronkelijke baksteen gevels laat
het gebouw de bedoelingen van de
ontwerpers echt zien en is het met
recht een prachtig overblijfsel van
een tijdperk.’ Gedurende lange tijd is
het verpauperd. Na redelijk herstelwerk doet het stationsgebouw nu
dienst als huurwoning. Door de
aanleg van de Rondweg is het stationsgebouw nog meer geïsoleerd van
de dorpskern. Door de gemeente
werd op het voorplein van het stationsgebouw zelfs een drugsloket
geplaatst. Droogjes constateerde
Burger destijds: ‘Niet echt een functie
die de historische waarde van het
stationsgebouw ruimte geeft’. Om de
aanwezige historische en architectonische waarden goed te laten
uitkomen is het volgens Burgers
noodzakelijk dat het gebouw zijn
plek in het dorp opnieuw opeist. Het
moet dus, half verscholen achter een
rij coniferen langs de Rondweg
blijven liggen. Hij pleit in zijn onderzoek, voor een passende, nieuwe
functie voor het gebouw, een nieuwe
verbinding met de dorpskern, het
aanleggen van een mooi voorplein
en verwijdering van de coffeeshop.

(de coffeeshop is onlangs al
verplaatst in verband met de nieuwe
woningbouwplannen, red).
Het moet een gebouw worden dat
toegankelijk is voor de mensen, die
in en om het gebouw de historie
beleven. In de optiek van Burger
blijven zo de geschiedenis ben het
gebouw in leven. “Slechts in zijn
oorspronkelijke baksteen gevels laat
het gebouw de bedoelingen van de
ontwerpers echt zien en is het met
recht een prachtig overblijfsel van
een tijdperk.
Privaatgebouw
Ook het privaat gebouw is een
gemeentelijk monument en behoort
behouden te blijven. Het privaatgebouw had in die tijd een dubbelfunctie: de deur aan de perronzijde
gaf toegang tot de bergplaats, de
klapraampjes aan de rechterzijde zijn
van het urinoir en de toiletten.
In de kopse gevel tegenover het
station waren drie deuren, de
middelste naar de urinoirs en twee
naar de toiletten, voor de dames aan
de ene en voor de heren aan de
andere zijde.
In 2002 werd het station terrein gesaneerd door de Nederlandse
spoorwegen.
Dat kostte toen al miljoenen euro’s.
Vervolgens werd het eigendom van
de gemeente De Ronde Venen en
was de bedoeling dat de gemeente
het voor nieuwe doeleinden zou
bestemmen. Het stationsgebouw is
sindsdien nauwelijks onderhouden.
De toestand van het privaatgebouw
is de loop der jaren zeer sterk achteruitgegaan. Aanvankelijke plannen
om het te restaureren lopen op niets
uit. Na lokale protesten tegen het
verdergaande verval van het privaatgebouw, waarvan er nog maar één in
de provincie Utrecht resteert, is het
in 2004 ‘ingepakt’ in een zogeheten
‘Romneyloods’. In 2007 werd die
overkapping voor een groot deel

Hierin zit sinds 2004 het gemeentelijk monument ‘verstopt’

weggeblazen door een storm en
daarna werd het gebouwtje weer
opnieuw weggestopt. En daarin zit
het monument tot aan de dag van
vandaag. Woensdag jl. is de redactie
van Nieuwe Meerbode er dus binnen
geweest samen met de wethouder
en de projectleider. Het was triest om
te zien hoe er door de gemeente zelf
jarenlang is omgegaan met dat
gemeentelijke monument.
Hopelijk wordt er in 2022 echt
gedaan wat er nu weer wordt
beloofd, dat het stationsgebouw en
het privaatgebouwtje worden gerestaureerd. (Wordt zeker vervolgd).
Hopelijk gebeurt dat onder toezicht
van een architect die echt en
aantoonbaar begaan is met de
cultuurhistorische waarde van beide
panden.

Dit is van binnenuit het dak van het privaatgebouwtje.
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LEZERSPOST
Foutje…Bedankt!

MFA Thamerdal: wedstrijd voor
nieuwe naam buurtcentrum
Uithoorn - Het nieuwe buurtcentrum
dat in de wijk Thamerdal wordt
gebouwd heeft nu nog als werktitel
MFA Thamerdal. Het multifunctionele
gebouw moet natuurlijk nog een
eigen naam krijgen. Net als bij het
ontwerp kunnen onder anderen de
gebruikers, buurtbewoners en
kinderen van IKC Het Duet hiervoor
ideeën aandragen. Het wordt immers
een gebouw voor iedereen. Op het
bouwbord voor het terrein waar de
bouw van het buurtcentrum steeds
verder vordert, staat nog MFA

Thamerdal. Maar bij de opening deze
zomer zal er een nieuwe naam op het
gebouw staan. Welke? Dat wordt
beslist via een prijsvraag. Tussen
donderdag 1 en vrijdag 16 april kan
iedereen een naam inzenden via de
website Uithoorndenktmee.nl, onder
het project Buurtcentrum Thamerdal.
De naam moet passen bij wat
iedereen, jong en oud, in het buurtcentrum kan komen doen. Het wordt
een plek om elkaar te ontmoeten,
maar ook om lekker te bewegen.
Daarnaast moet de naam passen bij

de wijk. Een jury onder leiding van
wethouder José de Robles kiest
vervolgens uit alle inzendingen de
beste naam. Deze zal feestelijk worden
onthuld als het gebouw deze zomer af
is. Thamerdal krijgt een nieuw buurtcentrum met onder meer een gezellige buurtkamer, een moderne
gymzaal met LED-vloer en muziekinstallatie. Ook de huurders uit De
Bovenboog krijgen hier een ruimte.
De nieuwbouw van de MFA wordt
mogelijk gemaakt door een bijdrage
van Stichting Leefomgeving Schiphol.

Eindelijk gaat men dan over tot het bouwen van woningen op het voormalige NS-terrein naast het monumentale Mijdrechtse stationsgebouw.
Het eerste zichtbare teken was het verdwijnen (lees: verplaatsen) van de
coffeeshop, want zo’n tent “moet” je minstens toch binnen de gemeentegrenzen hebben om aan de niet aflatende behoefte aan geestverruimende maar niet altijd geestverruimende troep te kunnen blijven
voldoen. Gezien de regelmatige “ontdekkingen” en ontmantelingen van
productielocaties voor dit spul in onze gemeente is er van een nijpend
tekort voorlopig geen enkele sprake. Maar waar het wel schromelijk
tekort schiet is het verantwoordelijkheid besef en het initiatief nemen bij
bepaalde lieden in ons Gemeentebestuur. Voor het bouwrijp maken van
het voormalige NS-terrein werd door het Gemeentebestuur, uiteraard via
de daartoe aangewezen ambtenaar een opdracht verstrekt aan een
aannemersbedrijf die straks ook misschien betrokken zal worden bij de
aanleg van de benodigde infrastructurele werkzaamheden en misschien
óók wel bij de bouw van de woningen. Je weet maar nooit. Voor de eerste
fase, het bouwrijp maken en de verwijdering van de “in de weg staande
bomen” waren uiteraard afspraken gemaakt. Bepaalde bomen wel weg en
anderen niet… Maar hoe je het wendt of keert, de opdrachtgever, de
Gemeente, is en blijft verplicht en verantwoordelijk om het door hem
gegunde werk vanaf dag 1 te volgen en te controleren. Daar valt niets van
af te dingen. De bomenkap was geen karweitje van een of twee dagen,
dus had de betreffende ambtenaar meer dan voldoende tijd om eens “op
de locatie “te gaan kijken al was het maar uit geveinsde belangstelling.
Wat zou hij anders gedaan moeten hebben, nietwaar? Had hij zijn gezicht
wel laten zien, dan had hij absoluut bijtijds kunnen ontdekken dat er wat
dreigde mis te gaan. Maar nee…zover werd er niet gedacht. Als dit
aannemersbedrijf straks nog méér werkzaamheden op deze locatie gaat
uitvoeren, bijvoorbeeld bij de bouw van de woningen, dan adviseer ik de
betreffende en uiteindelijk projectverantwoordelijke Gemeenteambtenaren eens wat vaker achter hun bureau vandaan te komen en op locatie
de uitvoerende partij in de nek te blijven blazen. Als het nu al fout loopt
met de kap van een paar simpele bomen, dan houd ik mijn hart vast voor
de rest van het project. Er is in het recente verleden al zo veel en vaker
fout gegaan met bouwprojecten en andere zaken in onze Gemeente wat
de gemeenschap toch veel geld en ergernis gekost heeft want die draait
er uiteindelijk toch voorop.... Voorbeeldje? “Twee grote appartementsgebouwen te dicht op een rotonde en zeer druk bereden uitvalsweg neergezet…”, weet U het nog? Foutje in de planning en berekeningen. Ander
voorbeeld? Verkeerde afspraken en uiteindelijk het stoppen van reeds
aangevangen werkzaamheden over de aanleg van bekabeling voor
aansluiting en digitale ontsluiting voor het buitengebied. Als ik me het
goed herinner werden een kleine 2 jaar geleden op dezelfde plek ook al
van die groene kabelbuizen in de grond gelegd. Is dat karwei ooit afgemaakt? En wat te denken van de nog steeds niet goed opgeloste niveau
verschillen in het nieuw aangelegde parkeerterrein bij de Boni waar je bij
het binnenrijden haast gelanceerd wordt of je schokbrekers naar z’n
mallemoer geholpen worden. Zo zijn er best nog een paar missers te
noemen. en het zullen ook niet de laatsten zijn. Tot slot zou ik nog graag
willen weten wat de Gemeente van plan is te doen met het monumentale
toiletgebouwtje op het voormalige NS-terrein wat al zo’n 12 jaar onder
een groene plaatstalen overkapping staat en waarvan er nog maar 3 in
heel Nederland bestaan. Foutje... Bedankt.
C.N.H. van Dijck, Mijdrecht.

De overhandiging van de cheque aan Natuurmonumenten voor de deur van het Spoorhuis Vinkeveen, dat dit jaar zal zijn
afgebeeld op de medaille van de marathon.

Marathon doneert aan Natuurmonumenten
De Ronde Venen - Afgelopen
zaterdag vond de aftrap plaats van
de 4e editie van de Hafkamp Groenewegen De Ronde Venen Marathon.
Voorzitter Jos van Wijk gaf het startsein voor de inschrijving. Penningmeester Frans van ’t Schip reikte een
cheque uit aan Arjenne Bak, gebiedsmanager beheereenheid Vechtplassen bij Natuurmonumenten.
De 4e editie van de Hafkamp Groenewegen De Ronde Venen Marathon
kon in 2020 niet doorgaan. Jos van
Wijk toont ambitie voor 2021: “We
gaan er alles aan doen om in 2021

wel weer een fantastisch evenement
neer te zetten. Wij denken dat dat op
zondag 21 november 2021 moet
kunnen. Wij bieden lopers perspectief door nu al de inschrijving te
openen.”
Doneren
Het jaar 2020 bracht toch nog iets
goeds: veel deelnemers gaven bij
hun inschrijving een donatie aan
Natuurmonumenten. Het totaal van
donaties bedroeg € 1.418. Arjenne
Bak nam de cheque in ontvangst:
“We zijn erg blij met dit bedrag. We
besteden het bedrag aan een afraste-

ring in het natuurgebied Botshol.
Daarmee kunnen we de koeien van
het pad houden zodat het beter
begaanbaar blijft. Ook voor de marathonlopers zal dat een verbetering
zijn. ” Frans van ’t Schip: “We hebben
alle inschrijfgeld aan de deelnemers
teruggestort. De donaties zijn blijven
staan. We hebben daar alleen maar
positieve reacties op gehad. Lopers
dragen de natuur een warm hart toe.”
Inschrijven kan vanaf nu via
Inschrijven.nl. Ook dit jaar kunnen de
deelnemers weer een vrijwillige
donatie aan Natuurmonumenten
doen.

Paaspakketten voor ouderen
Mijdrecht - De Riki Stichting organiseert jaarlijks landelijke acties in de
zomermaanden, de herfstperiode en
met Kerst en Pasen.
Zij zijn ervan overtuigd dat herhaalde
persoonlijke aandacht structureel
bijdraagt aan het verbeteren van het
welbevinden van ouderen. Afge-

lopen week hebben de vrijwilligers
van de Zonnebloem en scholieren
van de basisscholen de paaspakketten van de Rikistichting
rondgebracht.
Juist in deze vervelende Coronatijd
waarderen onze gasten deze leuke
attentie.
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RUBRIEK LEZERSPOST
In en om het huis voor 4 tot 90 jarigen:
De planeten

Scoor een nieuwe outfit bij Big L
Aalsmeer op Tweede Paasdag

Onlangs werd er met een raket een karretje naar Mars gebracht om daar
onderzoek te doen. De reis duurde ongeveer zeven maanden. Mars is een
planeet van ons zonnestelsel. Maar wat voor planeten heeft ons zonnestelsel nu eigenlijk, kent u of ken je ze en weet je de volgorde? Het zijn er
totaal acht en ze moeten aan bepaalde eisen voldoen om planeet
genoemd te worden. Vanaf de Zon gezien draait eerst Mercurius zijn
rondjes om de zon, dan Venus en daarna de Aarde. Vervolgens steeds
verder van de zon af en dus steeds kouder wordend, Mars, Jupiter,
Saturnus, Uranus en Neptunus. Je kunt de volgorde onthouden met een
ezelsbruggetje. Ik heb daarvoor een zin bedacht waarbij de eerste twee
letters overeenkomen met de betreffende planeet en ook wordt de klinker
hetzelfde uitgesproken. In onze taal blijkt dat bijna onmogelijk te zijn.
Big L heeft een grote variatie aan
casual kleding, heel veel soorten
jeans voor super scherpe prijzen en
regelmatig interessante
aanbiedingen!
Merken die aangeboden worden zijn
onder andere G-star, LTB, PME
Legend, Only, Pieces, Petrol Industries en Object. Big L in de Zijdstraat
61 in Aalsmeer-Centrum is voor het
maken van een afspraak bereikbaar
via 0297-321177.

Verwarrend
Hij luidt: Met Veel Aapjes Mag Judas Sappie Urenlang Neppen. Er zijn al
wel vele ezelsbruggetjes maar die voldoen niet aan bovengenoemde
criteria, de bekendste is zelfs nogal verwarrend. En bovengenoemde zal
voor kinderen ook gemakkelijk te onthouden zijn, klinkt wel een beetje
ondeugend. Want voor hen wordt de ruimte een steeds meer voorkomend
nieuws item zoals de genoemde mars landing ook uitgebreid in het jeugdjournaal te zien was. De ouderen hebben nog meegemaakt dat de eerste
mens op de maan landde en er zijn nu plannen om daar een station te
bouwen, zo ook op Mars. Het onderzoek in de ruimte wordt al lang
gedaan met sondes, telescopen en satellieten, maar is nu in een volgende
fase beland.

Windmolens op zee in plaats van op land

Zonnestelsel
In ons zonnestelsel zijn er naast de planeten ook nog bijplaneten, zoals de
maan die om de aarde draait en dwergplaneten, zoals Pluto. En verder nog
allerlei kleinere lichamen van gesteente. Naast ons zonnestelsel zijn er nog
vele andere sterrenstelsels in het onmetelijke heelal waarvan niemand
weet hoe groot het is en hoe het is ontstaan. Lang geleden dachten we
dat de aarde plat was, nu weten we door de steeds betere instrumenten
en voortschrijdende technische kennis al veel meer van de ruimte. Als je
op een trottoir loopt, je omgeving even vergeet en je inbeeld dat je op
een bolletje loopt, overdag de zon ziet of beter nog ’s avonds de maan,
planeten en sterren, dan voel je je een beetje in de ruimte.

Aalsmeer - Big L Aalsmeer is op
Tweede Paasdag, maandag 5 april,
geopend van 12.00 tot 17.00 uur.
Kom gezellig shoppen! Bel op tijd
naar de winkel voor een afspraak en
scoor jouw/uw nieuwe zomer outfit.
Het ervaren en enthousiaste team
staat deze dag voor alle klanten klaar.

De Ronde Venen - Ronde Venen
Belang is zich er van bewust dat er
maatregelen moeten worden
genomen om het Klimaatakkoord
handen en voeten te geven. In de
Ronde Venen is het proces van het
aanwijzen van zoekgebieden voor
zonnevelden en windmolens in volle
gang. Tijdens dit proces blijkt de
weerstand tegen windmolens
bijzonder groot en dit is nog groeiende. Veel inwoners weten en voelen
zich niet gehoord of waren onbekend met het zoekproces.
Ook Ronde Venen Belang is tegen
windmolens in onze gemeente. Voor
Ronde Venen Belang is de gemeente
De Ronde Venen veel te mooi voor
megaturbines, maar er zijn ook alternatieven om te onderzoeken. Als
gemeente kan je wellicht ook overwegen om voor windmolens op zee
te gaan. Energie en zeker klimaat is
geen lokale zaak maar gaat ver over
de grenzen van de eigen gemeente
heen. Het is een wereldwijd
probleem!
Alternatief
De Rijksoverheid heeft in het rapport
“Via Parijs, een ontwerpverkenning
naar een klimaatneutraal Nederland”

Big L in Aalsmeer is dé kledingwinkel
voor de hele familie waar iedereen
van jong tot oud kan slagen. De
winkel met een totaal oppervlakte
van meer dan 600 vierkante meter is
gevuld met een divers assortiment
van dames-, heren- en kinderkleding
van verschillende (bekende) merken.

het advies gekregen windmolens
vooral op zee te plaatsen. De overheid had opdracht gegeven voor dat
rapport dat in 2021 uitkwam. Veel
(landelijke) politici spraken zich
daarna uit voor windmolens op zee.
Raadslid Anco Goldhoorn: “Dat was
voor ons de aanleiding een alternatief uit te werken. Op zee opereren
grote organisaties als Shell, Vattenfall
en Eneco. Saillant detail is dat
Vattenfall NUON van gemeenten
heeft overgenomen en Eneco is net
voor vele miljarden van gemeenten
overgenomen door een Koreaans
bedrijf. En wij willen voor stellen dat
gemeenten in een samenwerkingsvorm net als die andere bedrijven
gaan investeren in windmolens op
zee. Op die manier sla je twee
vliegen in één klap. Je voldoet als
gemeente aan de opgave om
hernieuwbare energie op te wekken
en je hoeft geen windmolens op
land te plaatsen”.
Financieel plaatje
Het plaatsen van windmolens op zee
gaat door middel van gunning van
concessies. Anco Goldhoorn: “Dat
proces is niet gemakkelijk. Daar
moet je expertise voor inhuren. En

De Zonnebloem deelt
Paaspakketten uit
Regio - Ook dit jaar ontving De Zonnebloem Uithoorn/Amstelhoek weer de
Paaspakketten van de Riki Stichting. De
vrijwilligers zijn er afgelopen week en
weekend op uit getrokken om de Paaspakketten van de Riki Stichting bij de
mensen langs te brengen. De pakketten
zagen er weer goed gevuld en gezellig
uit. Ze hebben dan ook al veel bedankjes
van de ontvangers ontvangen. Uiteraard
wil de Zonnebloem zowel de Riki Stichting als al hun vrijwilligers hartelijk
danken voor hun bijdrage hieraan. Heerlijk dat je zeker in deze tijd elkaar
kunnen en willen helpen met dit soort
fantastische gebaren.

ja, zo’n concessie kost geld, maar
levert ook wat op. Ik kan mij namelijk
niet voorstellen dat Shell en die
andere bedrijven dat uit filantropie
doen.
Aangezien gemeenten goedkoper
geld kunnen lenen dan die andere
bedrijven, die ook nog eens voor de
aandeelhouder een stevig rendement moeten halen, moet dit ook
profijtelijk zijn voor gemeenten.
Misschien kunnen we daarmee de
structurele tekorten van de
gemeenten dan ook eens oplossen.
Motie
De fractie van Ronde Venen Belang
dient gesteund door de Seniorenpartij komende donderdag tijdens
de raadsvergadering van 1 april een
motie in om het onderzoek naar
plaatsing van windmolens op zee op
te starten. Anco Goldhoorn: “Ik heb
er alle vertrouwen in dat deze motie
het haalt. Als je dit onderzoek doet
hoeft dit de gemeente niet veel geld
te kosten als je dit samen met meerdere gemeenten doet. Het zou toch
schitterend zijn als “onze” windmolens op zee staan en we kunnen
blijven genieten van ons wijde
uitzicht over de polders en plassen?

Websites
Er zijn veel websites waar je e.e.a. op kunt bekijken. Google ‘vannacht aan
de hemel’ en klik er weer op bovenaan de lijst dan zie je een prima pagina
van hemel.waarnemen.com waarop vrij eenvoudig is te zien wanneer de
zon en de maan opkomen en ondergaan. Ook zie je welke planeten die
dag zichtbaar zijn en wanneer en waar (hoek en richting). Mars is door een
verrekijker als een oranje bolletje te zien en wordt ook wel de oranje
planeet genoemd. Het karretje zie je niet, dat is te klein. Op 28 maart was
het volle maan. Bekijk hem eens met een verrekijker en je ziet de kraters
en besef dat daar astronauten hebben rondgelopen en karretjes hebben
rondgereden en rondrijden. Het blijft fascinerend. Het moet natuurlijk wel
helder zijn en het wordt nu steeds later donker. De mens heeft ook allerlei
satellieten de ruimte ingeschoten die om onze aarde draaien en voor onze
communicatie zeer belangrijk zijn en er draait zelfs een groot onderzoeksstation rond de aarde, het ISS. Ook deze is af en toe te zien wat ook staat
aangegeven op de genoemde website. De overtocht duurt meestal maar
circa vijf minuten dus je moet goed opletten, maar het is spannend en het
proberen waard.
Jeugd
Ik hoop wat interesse gewekt te hebben bij een ieder maar vooral bij de
jeugd, daarbij eventueel gestimuleerd door de ouders of op school, want
er gaat de komende jaren veel gebeuren. Steeds meer landen hebben een
ruimtevaartprogramma. Naast Amerika, Rusland en Europa doen nu ook
China (Maan, Mars), Japan (hebben net na een jaren durende reis stukjes
van een komeet naar aarde gebracht), India (Maan programma) en zelfs de
Verenigde Arabische Emiraten (satelliet om Mars) volop mee. Voor de
bemande vluchten zijn veel astronauten nodig. Dit word je na een lange
opleiding. Bij Vandaag Op 1 was vorige week een Nederlands meisje dat
astronaut wilde worden. Het geeft aan dat het zeker ook onder jongeren
leeft. En tot slot gaat mogelijk dit jaar de eerste toerist de ruimte in.
Thijs Boutkam uit Uithoorn

Bescherm de natuur in Nederland!
Word nu lid op natuurmonumenten.nl en
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur
Bescherm de natuur in Nederland!
Word nu lid op natuurmonumenten.nl en
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. De Nieuwe Meerbode vindt inwoners belangrijk omdat zij grotendeels de lezers zijn van ons weekblad. De lokale nieuwsfeiten en berichtgeving is dan ook gericht op de inwoners van De Ronde Venen. In samenwerking met IVI (Inwoner Voor Inwoners) willen wij die inwoners dan ook een stem geven. De IVI-pagina is dan ook een podium waar inwoners van zich kunnen laten horen. IVI is een onafhankelijke inwonersbeweging en voor de inwoners. IVI zal net als de Nieuwe Meerbode geen standpunt innemen over geplaatste artikelen. Op deze IVI-pagina plaatsen wij ingezonden stukken van inwoners waarbij de inwoner zelf verantwoordelijk blijft voor de inhoud van de door hem/haar ingestuurde en geplaatste tekst. IVI en de Nieuwe Meerbode zijn dan ook geen enkele manier verantwoordelijke voor de inhoud van de artikelen op de IVI-pagina.

Kiki bedankt
Het succes bij de verkiezingen van D66 is mede te danken aan onze Kiki
Hagen. Zij kreeg 24.485 stemmen en gaat daarmee zitting nemen in haar
welverdiende zetel in de 2e kamer in Den Haag. Ze gaat ons in De Ronde
Venen dus defintief als wethouder verlaten. Ook Inwoners Voor Inwoners
zal Kiki missen want zij heeft de inwonersbeweging als één van de eerste
lokale politici serieus genomen. We mochten een aantal keer op de koffie
komen om te brainstormen over de zo gewenste inwonersparticipatie en
hoe we die samen vorm kunnen geven in De Ronde Venen. Dat heeft
zeker geholpen en IVI is haar daarvoor dan ook dankbaar. Daarom een
welgemeend bedankje en succeswens voor haar. Kiki bedankt!
Het oog wil ook wat
IVI zal Kiki dus gaan missen. En niet
alleen wij zullen haar gaan missen.
Veel meer Rondeveners. Zeker de
511 inwoners die een stem op haar
hebben uitgebracht in onze
gemeente hebben haar politiek hoog
zitten. Al gaat het in de politiek niet
om het uiterlijk maar om de inhoud,
zullen veel inwoners haar verschijning en haar mooie glimlach ook
gaan missen. Ik moest daarbij
denken aan een uitspraak van mijn
moeder die altijd zei “van een mooi
bord kan je niet eten”, die mijn vader
dan altijd steevast pareerde met
“maar het oog wil ook wat”.
De oren van Kiki
Nu we het over uiterlijke kenmerken
hebben ging het IVI natuurlijk niet
om het uiterlijk van Kiki. Maar één
uiterlijk kenmerk van Kiki kon IVI

zeker wel waarderen. Haar oren. Zij
was namelijk één van de eerste politici die naar ons verhaal wilde luisteren. Zij had ook wel oren naar onze
inwonersbeweging en begreep onze
insteek. Zij heeft ons naar onze
plannen geluisterd en advies
gegeven hoe we dat het beste
volgens haar konden insteken. Zij
wist immers hoe de hazen liepen in
de lokale politiek.
Begrip en stond achter IVI
Ze had direct door wat de bedoeling
was van IVI. Een volwaardige inwonersbeweging die Inwonersparticipatie vorm wil geven. Zij begreep
ook dat dit voor komende jaren voor
zowel de politiek als de inwoners een
belangrijk item zal worden. Met de
nieuwe omgevingswet zal de stem
van de inwoners steeds belangrijker
worden bij het maken van beleid.

Inwoners kunnen dat niet individueel
en daar kan een inwonersbeweging
als IVI de oplossing voor zijn om
inwoners te verbinden en een
podium te geven.

framen was. Ze werd door de raad
een beetje in een benarde positie
gedreven op dit dossier en reageerde
dit af op IVI. Dat vonden we jammer
en waren teleurgesteld.

Stabiele organisatie
Ze gaf aan dat we een stabiele en
duurzame organisatie moesten
worden. Om onafhankelijk te blijven
en een gelijkwaardige partner te
worden was het volgens haar belangrijk dat we onze eigen broek konden
ophouden. Daarvoor zijn de benodigde financiële middelen nodig, die
we met verdienmodellen, subsidies
en fondsenwerving moeten zien
binnen te halen. Ze heeft ons daarbij
op weg geholpen en onder andere
gezorgd dat wij een subsidie kregen
om de IVI-website neer te zetten, die
nu voor alle inwoners, instanties en
verenigingen gratis toegangkelijk is.
Ook vond ze ons idee van het
uitgeven van een inwonersmagazine
en onze plannen met de zitbankjes
mooi initiatieven.

Uitgesproken
Zoals dat hoort in een geciviliceerde
samenleving spreek je dit soort
dingen uit. Dit ga je niet in de media
uitspelen, zoals dat laatst in de lokale
politiek op een ander dossier wel
gebeurde en waar Kiki het mikpunt
was. IVI en Kiki hebben anders
gedaan. Zoals het hoort. In een
gesprek ,waarbij ook de burgemeester aanschoof, hebben we het
keurig uitgesproken met Kiki.
Burgemeester en IVI in gesprek
Helaas kunnen we nu niet meer met
Kiki om tafel en gaan we haar luisterend oor en advies missen. Echter de
burgemeester begreep nu ook de
bedoeling en waar IVI naar toe wil.
Hij heeft beloofd naar ons te willen
luisteren. Een volgende afspraak
staat gepland en we hopen dat de
ingezette weg die Kiki heeft geplaveid om de inwonersbeweging een
plek te geven op deze manier zal
worden voortgezet door de lokale
overheid.

Bankjes en framen
Toch merkte we dat je als politici
soms gevangen zit in een systeem en
politiek gezien niet altijd alles kan
doen waar je persoonlijk achter staat.
Als wethouder moet je soms dingen
doen die je niet populair maken. In
de kwestie over de zitbankjes leek
het er zelfs op dat ze IVI aan het

Nieuwe verkiezingen door
gepruts van de verkenners?
Door het gestuntel van verkenner Ollongren zal de uitkomst zomaar
kunnen zijn dat er geen coalitie gevormd kan worden. Door de notities
die openbaar zijn geworden, dat er voor Pieter Omtzigt een functie
elders gevonden moet worden en dat de linkse partijen geen samenhang
tonen, zullen zowel het CDA als de linkse partijen niet meer aan een
coalitie moeten willen deelnemen. Hierdoor zijn er dan geen opties meer
open om een coalitie te vormen. In het politieke landschap van vandaag
zal het nog wel een half jaar duren voordat deze conclusie getrokken
wordt door de gevestigde orde.
Door een foto die gemaakt is van een
memo, die informateur Kajsa
Ollongren in gehaaste spoed open en
bloot onder haar arm geklemd had, is
duidelijk geworden hoe het systeem
werkt. We kregen een kijkje wat er
achter de schermen gebeurd in politiek Den Haag.
Het was schijnbaar de bedoeling om
een volksvertegenwoordiger, die in
zijn ééntje meer dan 340.000
stemmen heeft gekregen, op een stiekeme manier weg te werken. Haagse
politici vinden Pieter namelijk lastig.
Hij wil namelijk dat de onderste steen
boven komt en komt op voor de
burgers. Men houdt zaken in Den
Haag liever binnenskamers. Vooral als
er fouten worden gemaakt.

Eerlijk gezegd weten we dit natuurlijk
allemaal allang en weten we ook dat
dit niet aleen in de politiek gebeurd.
Ook op de “gewone” werkvloer
gebeuren dit soort zaken. Lastige
werknemers die kritisch zijn worden
er ook vaak uitgewerkt. Zo werkt het
systeem.
Omzigt voor de burgers
Dat is nu precies waar Pieter Omzigt
voor strijdt. Hij wil dat zaken niet
achter gesloten deuren worden
gespeeld en in achterkamertjes
worden bekonkeld. Hij staat voor de
burgers en wil dat misstanden openbaar worden en dat de verantwoordelijke personen hiervoor afgerekend
worden. Dit is wat Omtzigt met de

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

toeslagenaffaire aan ons heeft duidelijk willen maken en waar duidelijk is
geworden dat er gekke dingen
gebeuren achter de schermen.
Nieuwe verkiezingen
Mogelijk dat het nu heel moeilijk gaat
worden om een coalitie te vormen.
Door deze blunder krijgt het CDA dus
misschien een kans om het verlies
van de verkiezingen te herstellen. Ze
zouden als één team achter Pieter
Omtzigt moeten gaan staan en zijn
visie het uitgangspunt moeten
maken van de volgende verkiezingen.
De verandering
Met Pieter Omzigt aan het roer
kunnen we in één keer afrekenen met
het linkse en rechtse gedachtegoed
en hoeven we niet langer in uiterste
te denken. Pieter Omtzigt staat juist
voor samenkracht en de verandering
waar we op zitten te wachten. Hij
staat niet alleen want ook Renske
Leijten heeft aangetoond een luis in
de pels te zijn en er zijn vast nog veel
meer mensen die in Pieters gedachtengoed mee willen.

Koop Lokaal
IVI wil zaken graag van onderaf met
inwoners oppakken. IVI is van
mening dat als inwonersparticipatie

Andere functie Omzigt
Als de politiek inziet dat het anders
moet en daar direct naar gaat
handelen kunnen wellicht nieuwe
verkiezingen voorkomen worden. Dit
kunnen ze doen door Pieter Omzigt
inderdaad een ander baantje te
geven. Benoem Pieter en Renske
Leijten tot formateurs. Zij zullen een
nieuwe coalitie vormen van alle
partijen die hun visie omarmen om er
een eerlijker en transparanter Nederland van te maken. Iedere partij, links
of rechts kunnen dan meedoen aan
het nieuwe kabinet als ze maar voor
transparantie gaan. Klokkenluiders en
betrokken politici juist beschermen
i.p.v. een andere functie te zoeken
voor deze betrokken medemens.
Al met al denk ik dat het “foutje” van
Ollongren kan leiden tot kansen voor
een nieuwe democratie en een
mooier Nederland. Maar wij als
burgers zullen kenbaar moeten
durven maken dat de grenzen van het
bestaande systeem bereikt zijn en we
het echt anders willen. Dan moet de
media wel mee willen werken en
onafhankelijke zijn. Ik heb Inwoner
Voor Inwoners gevraagd om dit te
plaatsen zonder mijn naam hier aan
te verbinden, omdat het systeem nog
niet veranderd is en ik dan mogelijk
hetzelfde lot als Omtzigt te wachten

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.

wordt geaccepteerd niet alles uitsluitend door ambtenaren of duur ingehuurde externe partijen opgepakt
hoeft te worden. IVI wil graag
betrokken worden bij het uitvoeren
van zaken in de lokale omgeving en
inwoners inschakelen (bijvoorbeeld
met afstand tot de arbeidsmarkt) en
de expertise onder eigen inwoners
gaan inzetten. Lokaal aanbesteden is
ook KOOP LOKAAL.
Kiki trendsetter
IVI is onafhankelijk maar hier hebben
we de lokale overheid bij nodig en
vooral het luisterend oor van politici.
Kiki was daarin een trendsetter en
daarom willen wij de oren van Kiki als
voorbeeld stellen voor alle politici in
DRV. Luister eens naar onze plannen
en denk eens met ons mee! Samen
kom je verder! Kiki bedankt voor alles
en succes in Den Haag. En kom
gerust nog eens bij ons op de koffie.

sta. Ik ben benieuwd of Inwoner Voor
Inwoners dit zal plaatsen op de IVI
pagina zij zeggen immers dat zij onafhankelijk zijn.
Reactie IVI:
Natuurlijk plaatst IVI dit stuk van een
inwoonster, want IVI is inderdaad
onafhankelijk en wil alle inwoners een
podium geven. Onder de voorwaarden dat het met respect voor
ieders mening geschreven is. Hoewel
we geen politieke voorkeur willen
uitspreken mag het duidelijk zijn dat
IVI er is voor de inwoners en staan wij
ook voor transparantie en mag
niemand afgerekend worden op zijn
of haar mening.

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl
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KNVB werkt aan Regio Cup
Uithoorn - Inmiddels is wel bekend
dat de KNVB alle voetbalcompetities
heeft stil gelegd; veld en zaal, A en B
categorie.
Toch hoop de KNVB dat er nog dit
seizoen gevoetbald kan en mag
worden. Als er dan gespeeld mag
worden is er geen tijd meer om de
competitie uit te spelen op wat voor
manier dan ook.
Om nu toch nog wat van dit seizoen
te maken is het idee ontstaan om
een Regio Cup te organiseren. Op
zich een fraai streven maar kan alleen
als de corona cijfers het gaan
toestaan. De huidige RIVM cijfers zijn
nier erg florissant.

Gratis Handballen bij Legmeervogels
Uithoorn - Na een seizoen waarbij er
helaas geen zaalhandbal konden
spelen hoop de Legmeervogels de
komende weken op de handbalvelden van Legmeervogels weer
lekker bezig te zijn met hun jeugdteams. De meeste jeugdteams
hebben zo goed en kwaad als dat
ging buiten doorgetraind en zijn ook
nu wekelijks op de velden te vinden.

De komende maanden is het mogelijk voor jongens en meisjes om gratis
mee te komen handballen. Kom eens
meetrainen met de diverse teams om
kennis te maken met de handbalsport. Handballen is al mogelijk vanaf
7 jaar, op speelse wijze worden de
basisvaardigheden aangeleerd. Via
handbal@legmeervogels.nl kunt u
informeren wanneer de teams in de

verschillende leeftijdscategorieën
trainen.
Op zaterdag 24 april wordt er een
vriendinnetjes dag georganiseerd.
Speelsters van de diverse teams
kunnen dan vriendinnetjes
meenemen om aan een leuke handbalinstuif mee te doen.
Hou deze datum dus vast vrij in de
agenda, alle kinderen zijn welkom.

Trainingswedstrijd jonge
AKU-atleten
Uithoorn - Aangezien in deze Coronatijd er voorlopig geen officiële
wedstrijden tegen atleten van andere
verenigingen kunnen worden
gehouden, zorgen de AKU-trainers
ervoor dat de jonge atleten van de
vereniging zich in onderlinge trainingswedstrijdjes aan elkaar en uiteraard vooral met zichzelf kunnen
meten. Het gaat er namelijk niet alleen
om dat je wint van anderen maar dat
je door goed te trainen kunt zien dat
je jezelf verbetert In de afgelopen
weken werd er op de vrijdagse trainingsavond al geoefend met het
sprinten vanuit de startblokken over
een afstand van 40, 60 of 80 meter,
afhankelijk van de leeftijdscategorie.
Op een andere avond liepen de
pupillen een afstand van 600 meter en
de junioren 1000 meter. Bij de sprint
werd er hand geklokt en op de lange
afstand stond een grote klok aan de
finish en werd een tijdklok gebruikt.
Echte wedstrijd
Afgelopen vrijdag 26 maart was er een
echte trainingswedstrijd over 3 onder-

delen. Alle atleten liepen een sprint, er
werd ver gesprongen, de jongste
pupillen deden balwerpen en oudere
pupillen en junioren moesten de
zware kogel werpen. Er was een grote
groep kinderen naar de baan
gekomen voor deze wedstrijd, bij de
pupillen verschenen in 5 categorieën
75 jonge atleten aan de start en 40
junioren gingen met elkaar de strijd
aan. Tijden en afstanden werden wel
gemeten maar het was vooral belangrijk dat kinderen weer een echte
wedstrijd konden ervaren. Het was
geweldig om te zien hoe enthousiast
iedereen sprintte, sprong en gooide.
Vanaf de zomer hebben een grote
groep kinderen zich als lid bij AKU
gemeld en vooral voor hen was het de
eerste keer dat ze konden proeven
hoe het er bij een wedstrijd aan
toegaat.
Voorbereiding
Deze wedstrijd was namelijk een
goede voorbereiding op de eerste officiële wedstrijd die op zondag 18 en
zaterdag 24 april bij AKU wordt

Gym Suppan blijft verbazen!
Mijdrecht - Niet voor niets is het
motto van Gym Suppan “Wij denken
in oplossingen”. Gym Suppan doet er
alles aan om hun leden te blijven laten
sporten. Dit is in coronatijd zeer
belangrijk, sporten is gezond, je
bouwt weerstand op, je wordt fysiek
en mentaal sterker en sport verbroe-

dert. Gym Suppan heeft online trainingen en workshops gegeven, zo was
er ook de mogelijkheid om gratis
sport attributen te lenen zodat men
thuis kon trainen, in eerste instantie 4
kleine tenten, daarna een prachtige
soort Cirque du soleil tent maar nu
dan een enorme partytent (aluhal).

gehouden. Het gaat wel om een
interne wedstrijd voor atleten van AKU
zonder andere verenigingen daarbij.
De eerste competitiewedstrijd die in
april gepland stond, is i.v.m. corona
afgelast maar de Atletiekunie heeft
besloten dat de resultaten van deze
eerste wedstrijd voor de eigen atleten
wel officieel wordt meegeteld in de
eindstand die uiteindelijk voor het
district wordt opgemaakt. We gaan er
natuurlijk vanuit dat alle pupillen en
junioren van AKU aan deze
wedstrijden meedoen, ze hebben al
ervaring op kunnen doen. AKU hoopt
natuurlijk dat ouders en grootouders
tegen die tijd weer naar de baan
mogen komen om de verrichtingen
van hun (klein)kind te kunnen zien.

Gym Suppan heeft de grootste en
veiligste outdoor gym van de ronde
venen en omstreken. Het is Gym
Suppan gelukt om een professionele
partytent te plaatsen van maar liefst
300m2!! Deze tent is voorzien van
verlichting en voldoet aan alle eisen
van de gemeente en de handhaving. Alle essentiele apparaten zijn
naar de tent verplaatst. Op dit
moment heeft Gym Suppan, gelegen
aan de Industrieweg 56 te Mijdrecht,
een actie t/m 30 april. De actie houdt
in dat er geen inschrijfgeld wordt
gerekend en er wordt een trainingsschema op maat gemaakt. Tevens is er
de mogelijkheid om gebruik te maken
van een dagpas. Deze pas bedraagt
10,- euro en vervalt als je een abonnement neemt. Chapeau voor deze
jonge ondernemers die niet opgeven!

Juni?
Als de Regio Cup er mag komen dan
zou het weekend van 26 en 27 juni
2021 het laatste weekend zijn dat er
gevoetbald wordt.
De inschrijving van dit toernooi is
inmiddels geschied. Alle team zijn
automatisch voor dit regio toernooi
ingeschreven.
De inschrijving zijn gegaan via het
wedstrijdsecretariaat van de vereniging. Als er teams zijn die niet aan dit
toernooi willen deelnemen dan was
er de mogelijkheid voor de verenigingen om deze teams via SportLink
uit te schrijven. Dit was mogelijk tot
en met vrijdag 26 maart 2021. De
KNVB is voornemens dit kleinschalig
toernooi van start te laten gaan
zodra het sein veilig heeft geklonken.
De KNVB hoopt dat het sein veilig
wordt gegeven in mei of juni 2021.
Het zou mogelijk eerder kunnen?
Volwassenen
Maar daar waar de jeugd geen voorbereidende trainingsperiode nodig
heeft , geldt dit voor volwassen die
hebben wel een langere voorbereiding nodig om op wedstrijdniveau te
komen. Ook belangrijk is de opening
van de kantines.
Dit is dan weer afhankelijk van de
opening van de horeca. Mag je het
terras op zegt de KNVB, dan ook de
kantines in.
Belangrijk is ook dat er voor de start
van de Regio Cup door de senioren
eerst volop en als elftal getraind
hebben. Niet gescheiden door leeftijden zoals nu de regels luiden.
Spelers v a 27 jaar alleen in 4-tallen
en op 1,50 m van elkaar
Details Regio Cup
•
Alle teams uit de competitie
worden automatisch ingedeeld.
•
Uitschrijving geschied door het
wedstijdsecretariaat.
•
Duur van de wedstrijden. Zodra
het mogelijk is tot en met
weekend 26/27 juni 2021.
•
Elk weekend een wedstrijd.
•
Ter indicatie. Vanaf begin mei
zijn dit 8/9 wedstrijden per
team.
•
Om een regionale indeling aan
te houden wordt er aangestuurd
op kleine poules.
•
Uiterlijk 9 april 2021 wordt de
poule-indeling door de KNVB
bekend gemaakt.
In de poules worden verschillende
niveaus bij elkaar ingedeeld.
•
2e divisie mannen t/m
hoofdklasse
•
Andere klasse maximaal 2
verschillende niveaus bij elkaar.
•
Standaard teams zaterdag en
zondag kunnen bij elkaar
worden ingedeeld.

•

•

Zaterdag tegen zondag of v.v
bijvoorbeeld op zaterdag 17.00
uur.
Clubs kunnen altijd afstemmen
om wedstrijd op andere dag of
ander tijdstip te spelen.

Wedstrijd opzet
•
Elke wedstrijd heeft een
winnaar.
•
Gelijkspel is na afloop direct
strafschoppen.
•
Scheidsrechter worden aangewezen door de KNVB of door de
club zelf. Deze kosten worden
dan doorberekend aan de
verenigingen.
•
Gele kaarten worden niet in
behandeling genomen. (geen
kosten).
•
2 gele kaarten in een wedstrijd
betekent wel uitsluiting in die
wedstrijd. Bij de volgende
wedstrijd is de desbetreffende
speler weer speelgerechtigd.
•
Directe rode kaart of staken
wedstrijden worden wel
geregistreerd.
•
Geschorste leden kunnen niet
spelen. Spelers die een uitsluiting hebben open staan wel.
•
Er mogen maximaal 12 spelers
op de bank zitten.
•
Door wisselen is toegestaan,
ook in de A-categorie. Evenals
terug wisselen.
•
Er wordt ook in deze opzet
gewerkt met het digitaal
wedstrijdformulier.
Werkelijkheid?
Of deze opzet, Regio toernooi, ook
werkelijkheid gaat worden met de
huidige besmettingscijfers is dit zeer
twijfelachtig. Maar ja, wie weet hoe
het is in mei 2021? Maar wat heeft
het voor zin om een Regio Cup te
organiseren als de kleedkamers en
de kantines gesloten blijven en er
geen publiek bij de wedstrijden
aanwezig mogen zijn? Zin heeft het
dan alleen voor de spelers en trainers. Of dit nu de bedoeling is van de
KNVB? Als er dan geen toeschouwers
bij de wedstijden van jong en oud
mogen, wil dit dan zeggen dat de
ontvangende vereniging weer een
vrijwilliger bij de ingang van het
sportpark moet zetten om aan de
bezoekers die het sportpark willen
betreden gaat vragen of hij of zij
leider, trainer of begeleider is van een
team? Is hij of zij dit niet, leider etc
dan is het jammer, u mag het sportpark niet op. Gevolg is dan weer hele
discussie voor de poort.
Ouders
Ouders mogen dan wel de kinderen
brengen naar de wedstrijd maar
moeten vervolgens in de auto
wachten tot de wedstrijd is afgelopen. Willen de verenigingen dit?
Verder wil de KNVB voor het
G-voetbal een ander passend aanbod
samenstellen. Voor de 7x7 (35+ en
45+) wordt er uitgegaan van het
huidige speelschema. Het aantal
speelavonden is dan weer afhankelijk
van de startdatum.
Er zijn al regio’s die niet mee doen
aan dit initiatief van de KNVB. Deze
regio’s hebben voor een eigen opzet
gekozen. Waarom kiezen voor eigen
toernooi? De regio’s die niet mee
willen doen geven als reden op dat
het KNVB Regio toernooi te lang
doorgaat en de verenigingen in die
regio’s in de knel komen met hun
eigen voorbereidingen.

