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Graag tot morgen!

Mogelijk is tijdens deze rehabilitatie 
de openbare verlichting langs dit 
voetpad verwijderd. Dit is in overeen-
stemming met de criteria zoals 
aangegeven in het beleidsplan open-
bare verlichting 2020-2029. Het is nu 
dus een onverlicht voetpad. Mogelijk 
is bij de besluitvorming om de open-
bare verlichting te verwijderen niet 
meegenomen dat een gedeelte van 
dit voetpad direct langs een sloot 

loopt. Mocht een gebruiker door het 
niet aanwezig zijn van verlichting 
onverhoopt van het pad raken is 
verdrinking een reële mogelijkheid. 
Daarnaast is het zicht op het pad 
vanuit de achtertuinen en omlig-
gende straten op veel plaatsen niet 
mogelijk door afscheidingen en 
beplanting. Dit geeft vooral in de 
avond/nacht een gevoel van onvei-
ligheid bij de gebruikers. We hebben 

hierover dan ook de volgende vraag: 
Is de gemeente bereid om voor dit 
voetpad een uitzondering te maken op 
het beleidsplan en het pad te voorzien 
van oriënterende verlichting b.v. door 
het plaatsen van zgn. “Bollards” Deze 
zijn met LED verlichting leverbaar. 

Hierdoor blijft uw streven naar ener-
giebesparing, lichtvervuiling, strooi-
licht en lichthinder in stand terwijl 
voor de vele gebruikers van dit pad 
het gevoel van onveiligheid wegge-
nomen wordt”, aldus de Senioren-
partij. En nu wachten op het 
antwoord.

Mijdrecht – De fractie van de Seniorenpartij De Ronde Venen heeft afge-
lopen week de volgende vragen gesteld aan het college: “In de afgelopen 
periode zijn er onderhoudswerkzaamheden aan het Proosdijlaantje in 
Mijdrecht uitgevoerd.

Seniorenpartij vraagt verlichting 
Proosdijlaantje

De sloot naast het pad lijkt op de foto zelfs gras.

Gemeente onderzoekt samenwerking 
met inwoners met de Quickscan
De Ronde Venen - Wat vindt u van 
de manier waarop in de gemeente 
besluiten worden genomen en uitge-
voerd? Kan dat duidelijker? Zijn er 
manieren om meer gedragen 
besluiten te krijgen? Vindt u dat 
inwoners voldoende kunnen 
meedenken, meebeslissen of zelfs 
meewerken als zij dat willen? Kan de 
gemeente- initiatieven van inwoners 
beter stimuleren? Wat wilt u en kunt 
u zelf bijdragen? En wat verwacht u 
van de gemeente? Dat onderzoekt 
de gemeente met de Quickscan 
Lokale Democratie van het 
programma Democratie in Actie. 
Tussen 23 april en 14 mei kunnen 
inwoners de online de vragenlijst 
invullen via www.derondevenen.nl/
gee�emening. Naast inwoners, vullen 
ook raadsleden, de collegeleden en 
ambtenaren van gemeente De 
Ronde Venen de vragenlijst in. 
Daarmee wordt duidelijk of alle 
betrokkenen hetzelfde beeld 
hebben. De antwoorden gaat de 
gemeente gebruiken om anders te 
gaan werken, voor en met inwoners. 
Het doel is om de werkwijze beter te 
laten aansluiten bij hoe inwoners 
willen samenwerken. Dit legt de 
gemeente uiteindelijk vast in partici-
patiebeleid. Zo wordt de lokale 
democratie versterkt. 

Stemrecht
Burgemeester Maarten Divendal: “Op 
17 maart bent u - hopelijk allemaal - 
naar de stembus geweest voor de 
Tweede Kamerverkiezingen. Stem-
recht is een groot democratisch 

goed, zowel landelijk als lokaal. Maar 
democratie is meer dan stemrecht en 
politiek. In De Ronde Venen experi-
menteren we volop met nieuwe 
vormen van democratie. Denk naast 
inspreken bij raadsbijeenkomsten 
bijvoorbeeld aan (online) 
gesprekken, digitale vragenlijsten, 
werksessies met inwoners en advies-
raden. En er zijn veel inwoners actief 
in dorpsraden en belangengroepen. 
Inwoners komen steeds vaker zelf 
met initiatieven voor een klein of 
groot maatschappelijk belang. Wat 
gaat er goed en wat kan beter? Moet 
het beter, en zo ja op welke onder-
delen? 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 standpunt te hebben, staan we 
open voor (tegen) argumenten? Dat 
willen we komend jaar duidelijk 
krijgen, zodat we onze werkwijze 
daar op kunnen aanpassen. De 
Quickscan Lokale Democratie is een 
eerste stap.”

Hulp nodig?
Langskomen is mogelijk: bel of mail 
dan eerst voor een afspraak en kom 
alleen. Tel. 0297-587600, Email info@
servicepuntderondevenen.nl. U kunt 
langskomen op maandag t/m 
donderdag van 9:00 - 16:00 uur en op 
vrijdag van 9:00 - 13:00 uur. Er zijn 
servicepunten in Abcoude, Mijdrecht, 
Vinkeveen en Wilnis. 

Deze ansichtkaart met oproep gaat naar alle bewoners van De Ronde Venen

De Ronde Venen - Het lijkt wel of we 
steeds vaker geconfronteerd worden 
met verkeersongevallen in gemeente 
De Ronde Venen. Vooral fietsers en 
wandelaars, jong en oud, lijken het 
slachtoffer. Het CDA De Ronde Venen 
wil inventariseren hoe veilig de 
wegen in deze gemeente zijn, waar 
zitten de knelpunten en wat zouden 
ze daaraan kunnen doen? Het 
beheersplan Verkeer van de 
gemeente loopt dit jaar af en zij 
willen samen met de inwoners kijken 
waar het beter kan. Ken je een 
verkeerssituatie die verbetering 
behoeft? Neem dan deel aan hun 
online bijeenkomst op donderdag 6 
mei a.s. om 20.00 uur.
Afgelopen weken stond er juist in de 
kranten dat er minder verkeer op de 
weg is sinds corona, maar het aantal 
ongevallen met voetgangers en fiet-
sers is niet teruggelopen. Ook in De 
Ronde Venen zie je deze trend. Het 

verkeer lijkt onvoorspelbaar 
geworden, als corona straks voorbij is 
zal er ook zeker nog thuis worden 
gewerkt. Maar ook de toename van 
het aantal e-bikes moet worden 
meegenomen in de verkeersvisie. 

Mening
Voor het CDA is echter vooral belang-
rijk dat de mening van de inwoners 
mee wordt genomen bij het 
schrijven van de nieuwe verkeersvisie 
en een het beheersplan. Dat is ook 
de reden dan wij nu de hulp van de 
inwoners vragen, waar zijn de knel-
punten in onze gemeente en heeft u 
een idee voor een oplossing? 
Daarom organiseren wij op 
donderdag 6 mei om 20.00 uur een 
online-bijeenkomst waar we graag 
van je horen als er een gevaarlijke 
verkeerssituatie bij jou in de buurt is. 
Samen willen we een inventarisatie 
maken en deze aan het college 

Is jouw buurt verkeersveilig?

aanbieden. Nu is het natuurlijk 
makkelijk om te zeggen dat er 
problemen zijn, maar wij nodigen je 
ook nadrukkelijk uit om na te denken 
over een mogelijke oplossing van het 
probleem. Tenslotte is het in jouw 
buurt en kan het zo maar zijn dat jij 
al een oplossing hebt bedacht. Stuur 
een mail naar info@cdaderonde-
venen.nl om je aan te melden, dan 
ontvang je een linkje naar de bijeen-
komst. Het is fijn als je ons in deze 
mail gelijk laat weten over welke 
straat in welk dorp je ons wilt 
informeren. 
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WWW.MEERBODE.NL

Uithoorn/De Kwakel - Omdat er nog 
steeds geen verruiming is om elkaar 
op grote schaal te ontmoeten wegens 
Covid19 is er gekozen voor een digi-
tale herdenkingsuitzending waarin 
we de oorlogsslachto�ers van de 
tweede wereldoorlog en alle 
oorlogen daarna herdenken. Zowel 
het 4 mei comité De Kwakel als het 4 
mei comité Uithoorn en Rick FM 
nodigen u uit om digitaal mee te 
kijken. Dit kan op 4 mei vanaf 19.30 
uur via YouTube, Facebook en via 
CaiWay op 99.0 FM en via de radio op 
106.3 FM. De uitzending kunt u ook 
bekijken via: www.par-av.nl/herden-
king. De herdenking is speci�ek 
gericht op de gemeente Uithoorn en 
De Kwakel. Tijdens deze lokale 
herdenking zijn er optredens van 

lokale artiesten zoals zangeres Nina 
Lynn, dorpsdichter Gerardo Insua 
Teijeiro, een toespraak van de Burge-
meester van Uithoorn/De Kwakel 
Pieter Heiliegers en een gedicht door 
Scouting. U ziet de kranslegging in De 
Kwakel bij het Egeltjesbos en de 
kransleggingen in Uithoorn bij het 
Spoorhuis en het Stiltemonument. 
Uiteraard zijn ook de twee minuten 
stilte en het taptoe signaal te zien en 
te horen. De gezamenlijke comités 
roepen op om de vlag de gehele dag 
half stok te hangen op 4 mei. Op 5 mei 
vieren we dat we in vrijheid leven in 
Nederland! Leven in vrijheid vraagt 
om verantwoordelijkheid van ons alle-
maal. Op 4 en 5 mei staan we samen 
stil bij onze vrijheid. Meer informatie 
via Facebook.nl/4meiuithoorn.

Op 4 mei 2021 een digitale 
gezamelijke herdenking

Uithoorn - In de etalage van de Brus-
sel�at in Uithoorn zijn de komende 
maanden foto’s van de omgeving 
van de �at te zien. Ze zijn gemaakt 
door Simon van der Horst. Van der 
Horst (1936) woont al vanaf 1975 in 
de Brussel�at en maakte veel foto’s in 
zijn leefomgeving. Op zijn twaalfde 
jaar kreeg hij zijn eerste camera van 
zijn oudere broer, een Kodak van 
bakeliet. Daarna heeft hij zijn leven 
lang gefotografeerd en vanaf zijn 18e 
drukte hij ze ook zelf af. Hij maakte 
veel foto’s van alledaagse taferelen in 
zijn eigen leven en dat van de 
mensen om hem heen. Zo zijn er 

mooie beelden van zijn militaire 
diensttijd, de periode dat hij in 
Rusland studeerde, foto’s van 
werkende mensen, zijn gezin en 
honderden foto’s van Uithoorn en 
omgeving, waaronder de Cindu. Hij 
heeft eerder geëxposeerd in het 
Lloyd Hotel in Amsterdam en Hotel 
The Exchange, eveneens in 
Amsterdam. Hij fotografeert altijd in 
zwart wit met een analoge Leica 
camera en drukte zijn foto’s af in zijn 
eigen donkere kamer. Voor reacties 
op de foto’s kunt u mailen met zijn 
dochter: alionavanderhorst@gmail.
com

Foto expositie Simon van der Horst

Coac4You coaches 
gezocht
De Ronde Venen - Coach4you De 
Ronde Venen is op zoek naar vrijwil-
ligers die een brugklasser willen 
coachen bij de overgang van basis-
school naar het voortgezet onder-
wijs. Kinderen die de overstap maken 
van basisschool naar de brugklas 
kunnen soms wel wat extra steun 
gebruiken. De overstap is spannend, 
alles is nieuw, de school is veel groter 
en misschien lastig te overzien. 
Coach4you biedt ondersteuning: 
exclusieve aandacht geven, een luis-
terend oor bieden en hulp bij lastige 
zaken. Vind je het leuk om een uurtje 
per week coach te zijn? Kijk dan 
verder op onze website https://
gildedrv.nl/coach4you/ of bel met 
onze coordinatoren, Ula Rusin 
(0619472061) en Henriette Grasho�-
Berkel, (0655108586) 

Uitbreiding basisschool de 
Schakel gestart
Vinkeveen - Onlangs is een start 
gemaakt met de noodzakelijke 
uitbreiding van basisschool de 
Schakel in Vinkeveen. Inmiddels is er 
geheid en is de betonvloer gelegd. 
Daarmee is een stevige basis gelegd 
voor de feitelijke realisatie van de 
uitbreiding van de school, die rond 
de zomervakantie voltooid zal zijn. 

De kleutergroepen van de Schakel 
geven in deze periode ook aandacht 
aan het thema ‘bouwen’: wat is er 
mooier om bij je eigen school te zien 
bouwen en dan tegelijkertijd in je 
eigen kleutergroep reken- en taalacti-
viteiten uit te voeren over het thema 
‘bouwen’? Dus ook de kleuters van de 
Schakel zijn volop aan het bouwen!

Uithoorn - De politie heeft langs de 
Zijdelweg op de grens met Amstel-
veen en Uithoorn een klein meer-
koetje gered. Een agente heeft het 
diertje liefkozend Willempie genoemd. 
Het diertje zwom moederziel alleen in 
een sloot waar eerder die dag een 
auto in was gereden. Het water was 
daardoor enigszins vervuild met 

onder andere olie waar het diertje, 
Willempie, ook doorheen zwom. Het 
hooguit een week ouden meerkoetje 
is overgedragen aan een medewerker 
van de dierenambulance. Deze zal de 
kleine overbrengen naar vogelopvang 
De Toevlucht alwaar het meerkoetje 
grootgebracht zal worden en later 
weer zal worden uitgezet.

Agenten redden kleine 
Willempie uit vervuilde sloot

Foto’s VTF

LEZERSPOST

Een prachtige foto op de voorpagina van de Meerbode van 21 april. Een 
rijke tuin, een verademing. In het artikel staat een bewering dat stenen 
makkelijker in onderhoud zouden zijn dan groen; Diegene heeft waar-
schijnlijk onder een steen gelegen. Stenen zijn levenloos, worden heet in 
de zomer, glad in de winter, verzakken en bevorderen bodemdaling of 
overgroeien waar het niet begaan wordt, wat vervolgens driftig onder-
houden en strak gehouden wordt. Hoe strakker je het in de hand wilt 
houden, des te meer energie (en geld) het kost. Dus geef de natuur inder-
daad meer de ruimte, het kost weinig en geeft veel terug. De mens heeft 
tenslotte AARDing nodig...

Gijs Veenendaal

Onder een steen gelegen?



MORGEN 
IS DE MARKT 

IN MIJDRECHT 
WEER COMPLEET

 
LET OP DE CORONA VOORSCHRIFTEN 

Graag tot morgen!
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De Ronde Venen – Twee weken 
geleden schreven wij er al over met 
als kop: U en wij de pers mogen het 
niet weten.

Het ging over het feit dat de �nan-
ciële afwikkeling van de schuld van 
dokter Bosman (ruim een miljoen 
euro) als geheim was gekwali�ceerd 
door Burgemeester en Wethouders 
van De Ronde Venen. De organisatie 
van dokter Bosman die zichzelf 
omschrijft als de specialist in de 
geestelijke gezondheidszorg en er 
was voor kinderen, jongeren en 
volwassenen en werkte voor diverse 
gemeenten waaronder De Ronde 
Venen. Dokter Bosman dreigde fail-
liet te gaan en werd overgenomen 
een investeringsmaatschappij. Die 
eiste dat de gemeente een groot 
deel van het onterecht betaalde geld 
niet zou terugvorderen. De 
gemeente ging ermee akkoord dat 
zo gemeenschapsgeld “verdween”, 
betaald aan onjuiste declaraties. Jan 
Rouwenhorst van het CDA wilde alle 

stukken openbaar, maar het college 
weigerde dat. Rouwenhorst hield 
echter voet bij stuk en toonde aan 
dat het college geen poot had om op 
te staan. Andere deelnemende 
gemeenten, zoals Oudewater, 
Stichtse Vecht en Woerden, hadden 
hun stukken al vijf maanden geleden 
openbaar gemaakt.
Uiteindelijk besloot het college de 
boel openbaar te maken, maar aller-
minst van harte. Dit besluit stond op 
de agenda van de besluitnemende 
vergadering, als één van de zoge-
heten akkoordstukken. Dat zou 
inhouden dat er niets over gezegd 
zou worden. Met een hamerslag zou 
de raad zwijgend akkoord gaan.

Bewust gebeurd
Dat vond Jan Rouwenhorst te ver 
gaan. Hij liet het stuk terugplaatsen 
op de agenda van de meningvor-
mende vergadering. Op die manier 
kon er alsnog over gesproken 
worden. Rouwenhorst wilde namelijk 
een reactie van het college op de 

vreemde gang van zaken en de 
slappe, verhullende argumentatie. 
Jan Rouwenhorst: “Fijn dat de 
geheimhouding eraf gaat, maar als ik 
dan zie hoe het beschreven staat in 
het voorstel word ik daar niet vrolijk 
van. En dan denk ik, transparantie en 
openheid dat leidt tot vertrouwen, 
maar dat mis ik. Waarom die voort-
during van de geheimhouding? Ik 
concludeer dat dat bewust is 
gebeurd, omdat namelijk bekend 
had kunnen zijn dat andere partners 
die geheimhouding al vorig jaar 
hadden opgeheven.
Nu wordt het hier dan openbaar, 
maar het is wel afgedwongen en dat 
is jammer. De raad en het college 
moeten partners zijn en transpa-
rantie is daarbij heel belangrijk. De 
beëindiging van de geheimhouding 
kwam niet op eigen initiatief van het 
college. Ik had graag gezien dat daar 
iets van terug te zien was geweest in 
dit voorstel. En tegen die achter-
grond heb ik moeite met deze tekst 
van het voorstel”, aldus Rouwenhorst

Burgemeester diep door het stof 
over onterechte geheimhouding

Burgemeester Divendal door het stof

Wim Stam: Rouwenhorst heeft goed 
werk geleverd

Jan Rouwenhorst in het gelijk gesteld

Een ‘Omtzigtje’
Win Stam van de CU/SGP was het 
enige raadslid die reageerde.: “Het 
geeft geen pas om als raad hier niet 
op te reageren. Ik geloof dat de heer 
Rouwenhorst hier goed werk heeft 
geleverd. Ik zou bijna zeggen ‘een 
soort Omtzigtje’. Want hij maakt 
terecht een punt. Ik ben blij dat hij 
zich hier heeft ingebeten met zijn 
vragen en zijn aandacht. We kunnen 
hier met zijn allen een les uit trekken”, 
aldus Stam. De rest van de raad 
zweeg. Het collegelid wiens porte-
feuille dit is, is de nieuwe wethouder 
Cees Uden (D66). Hij heeft het over-
genomen van wethouder Kiki Hagen, 
die hier dus duidelijk de fout is inge-
gaan. Maar aangezien zij nu het 
college verlaten heeft en lid is 
geworden van de Tweede Kamer, 
nam burgemeester Divendal het 
woord en hij ging door het stof: 
“Graag benadruk ik vanuit het 
college, de echte inzet om altijd 
zoveel mogelijk transparant te zijn. U 
heeft in de loop der jaren gezien dat 
wij vanuit het college maar heel 
weinig geheime stukken hebben en 
we die, op het moment dat het kan, 
openbaar maken als er geen �nan-
ciële belangen meer in het geding 
zijn”, aldus burgemeester Maarten 
Divendal. “De heer Rouwenhorst 
heeft in mijn ogen gelijk”, zo 
vervolgde hij, “dat het onnodig lang 
heeft geduurd. U kunt ervan op aan 
dat dit niet bewust is gebeurd”.

Scherp op letten
“Ik ben blij met de inspanning van de 
heer Rouwenhorst hierop. Dat het 
zolang geduurd heeft komt, omdat 
wij niet alert genoeg zijn geweest 
om te zien dat andere gemeenten, 
onze partners, het wel openbaar 
hadden gemaakt. De kritiek op de 
formulering in het raadsvoorstel 
begrijp ik ook, van de heer Rouwen-
horst. Ik vind ook dat de ambtenaren 
het wat ruimhartiger hadden kunnen 
verwoorden, maar ik hoop dat ik 
namens het college nu duidelijk heb 
gemaakt, dat wij het met u eens zijn 

dat we eigenlijk nooit stukken 
geheim moeten houden dan nodig 
is. Daar gaan we in de toekomst weer 
scherp naar kijken”, aldus Divendal. 
Daarbij komt de vraag naar boven of 
het college de eigen stukken wel 
goed leest.

Gemeente De Ronde Venen werkt 
hard aan de opwek van duurzame 
energie. Naast zonnepanelen op 
daken zoekt de gemeente ook naar 
gebieden voor de plaatsing van 
zonnevelden en windmolens. Dit zijn 
‘zoekgebieden’. Over deze gebieden 
is nog geen besluit genomen. In mei 
en juni behandelt de gemeenteraad 
de zoekgebieden. Tijdens deze 
vergaderingen krijgt de gemeente-
raad uitgebreid de kans om vragen 

te stellen en mee te praten over de 
zoekgebieden. Voordat de gemeen-
teraad een besluit kan nemen orga-
niseert zij ook een inspreekavond. 
Inwoners vertellen dan hoe zij 
denken over de zoekgebieden. De 
inspreekavond is op 26 mei. Meer 
informatie staat op www.deronde-
venen.nl/inspreken. 

Wethouder Cees van Uden
Wethouder Cees van Uden (Duur-

Praat mee over geschikte gebieden voor 
zonnevelden en windmolens in De Ronde Venen

zaamheid) geeft aan dat het belang-
rijk is dat de gemeenteraad alle infor-
matie heeft voordat zij een besluit 
neemt over de zoekgebieden. ”Het is 
goed om te weten wat inwoners van 
de zoekgebieden vinden. Het 
inspreken is dus van enorm belang. 
Bij het zoeken naar geschikte 
plekken in de gemeente houden we 
zoveel mogelijk rekening met de 
zorgen van inwoners, de natuur-
waarden, ons mooie landschap en de 
belangen van boeren. Maar uiteinde-
lijk is het aan de raad om hier een 
besluit over te nemen.” Nadat de 
gemeenteraad zoekgebieden 
bepaalt, gaat de gemeente weer in 
gesprek met de bewoners. 
Dat gebeurt tijdens het gebieds-
proces. Het gebiedsproces start in 
het eerste zoekgebied. De gemeente 
stelt de zoekgebieden 1 voor 1 open 
onder leiding van een gebiedscoör-
dinator. Die kijkt met inwoners, 
grondeigenaren en -gebruikers en 
andere belanghebbenden hoe 
zonnevelden en windmolens het 
beste in het landschap passen. De 
invloed van inwoners op dit proces is 
dus nog niet voorbij. 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 opge-
stelde voorwaarden. 

Raadsleden 
Op 17 mei om 19.30 uur, stellen 
raadsleden technische vragen. Tech-
nische vragen zijn vragen van raads-
leden over feiten of om verduidelij-
king. Zodat zij het voorstel van de 
zoekgebieden goed begrijpt en hun 
mening kunnen vormen. Deze 
vragen hebben geen politieke lading. 

Inspreekavond 
Op woensdag 26 mei is er een 
inspreekavond. Deze begint om 
19.30 uur. Inwoners vertellen tijdens 
deze avond de gemeenteraad hoe zij 
denken over de zoekgebieden. De 
gemeenteraad luistert hiernaar. Soms 
stelt de raad ook vragen aan de 
insprekers. Door in te spreken kan de 
raad de verschillende belangen goed 
afwegen als zij hierover besluit. Meer 
informatie staat op www.deronde-
venen.nl/inspreken. Als er veel 
insprekers zijn kan de raad besluiten 
een extra inspreekavond te organi-
seren. Deze extra inspreekavond 
staat gereserveerd op 25 mei. 

Aanmelden om in te spreken 
De gemeente vraagt inwoners die 
tijdens de raadsvergadering in willen 

spreken zich vóór 21 mei aan te 
melden. Zodat de gri�e een goed 
beeld heeft van het aantal insprekers. 
Dit kan telefonisch via 
0297 29 17 85 of 0297 29 18 89. Een 
e-mail sturen kan ook: m.degraaf@
derondevenen.nl of j.jonker@deron-
devenen.nl. Vergeet niet het onder-
werp waarover ingesproken wordt in 
de e-mail te benoemen. De de�ni-
tieve deadline om aan te melden is 
12.00 uur op woensdag 26 mei. Op 
woensdag 9 juni om half acht is er 
een politieke commissievergadering 
over dit onderwerp. 
Tijdens deze vergadering stellen 
raadsleden politieke vragen over het 
voorstel aan de wethouder. De raad 
besluit dan ook of het voorstel klaar 
is voor besluitvorming. Op woensdag 
30 juni is dan uiteindelijk de raads-
vergadering (start om 19.30 uur). 
Tijdens deze vergadering praat de 
gemeenteraad met elkaar en de 
wethouder over het voorstel. Het is 
mogelijk om ook moties (opdrachten 
aan het college) en amendementen 
(wijzigingen in het voorstel) in te 
dienen en bespreken. 
Meer informatie over wat de 
gemeente, inwoners en onderne-
mers allemaal aan duurzame stappen 
zetten, staat op www.duurzaamder-
ondevenen.nl. Of meld u aan voor 
onze nieuwsbrief via www.deronde-
venen.nl/duurzaam. 

De kersverse wethouder Cees van Uden (D66) die het stokje heeft overgenomen van 
Kiki Hage
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Door Thijs Boutkam

Regio - Oude boerderijen blijven tot 
de verbeelding spreken, zowel het 
uiterlijk als het innerlijk. Het uiterlijk 
met woongedeelte, stallen, schuren 
en aanbouwsels is eigenlijk een 
weerspiegeling van het innerlijk. 
Gezinnen woonden er en verdienden 
er met keihard werken hun brood in 
voor- en tegenspoed. Er werden 
gezinsleden en dieren geboren of er 
kon een goede oogst binnengehaald 
worden. Maar er waren ook dier-
ziektes en misoogsten die het moei-
lijk maakten. Iedere oude boerderij 
heeft zo een eigen geschiedenis. Het 
is goed dat er nog zo veel behouden 
zijn en de moeite waard om er eens 
aandachtiger naar te kijken.

De boerderijen
Drie weken geleden stond er een 
artikel in deze krant over de boerderij 
Nooitgedacht in de Kwakel. Dat was 
nu zo’n verhaal als boven bedoeld. In 
het boek Ontmoetingen, 200 jaar 
Uithoorn, schreef ik o.a. over het feit 
dat in Uithoorn zelf de meeste boer-
derijen zijn verdwenen. In De Kwakel 
zijn er echter nog vele aanwezig. De 
meeste omgebouwd tot woonhuis, 
maar wel bewaard gebleven, een 
enkele nog in bedrijf. Een �etstocht is 
dit zeker waard, ook voor kinderen 
achterop of de jeugd mee�etsend, 
hoewel gezegd moet worden dat het 
op de smalle Drechtdijk soms wat 
drukker kan zijn met autoverkeer. We 
beginnen bij het Gemeentehuis en 
�etsen langs het Zijdelmeer de 
Boterdijk af. Hier bevind zich nog een 
oude boerderij op nu Uithoorns 
grondgebied. We passeren verder de 
tuin van Bram de Groote, welke lang-
zaam tot volle bloei komt, en steken 
de Watsonweg over richting De 
Kwakel. Hier zien we eerst boerderij 
Nooitgedacht, een rijksmonument, 
en vlak erna de boerderij 
Leeuwarden. 

Lichtblauw
Wat opvalt is een zijaanbouw, welke 
in lichtblauw is geschilderd. Om het 
voor kinderen spannender te maken 
kunnen ze de namen op de boerde-

rijen of deze blauwe aanbouwsels 
tellen. Iets verderop net over het 
eerste bruggetje staat nog een oude 
boerderij, verscholen in het groen. 
We komen aan in het nieuwe 
centrum van het dorp, het oude is 
geheel verloren gegaan, en slaan 
linksaf de Drechtdijk op. Hier op nr 
23 en 49 ook oude boerderijen. De 
laatste met de naam Hallehoeve. Op 
nr 81 volgt Halfwegen. Dit is een huis 
dat met de stenen van de voormalige 
hoeve is gebouwd en de oude naam-
steen is daarbij ingemetseld. Een 
mooie naam ook, de wandelaars over 
het toenmalige pad of de boeren 
ploeterend op hun bootje met vee of 
handelswaar zagen in weer en wind 
dat ze halverwege het dorp en Vrou-
wenakker waren, je ziet het voor je. 
Er volgen weer diverse fraaie boerde-
rijen zonder naam tussen nr 89 en 
125. En we zien hier wederom een 
lichtblauwe aanbouw. De kinderen 
kunnen weer tellen, nu dus twee. 

De Hoop
Even verderop zien we rechts het 
voorhuis De Hoop en even verder 
links de hoeve Aurora met zijaan-
bouw, de derde. Deze aanbouwen 
waren de spoelhokken om de melk-
bussen schoon te maken voordat ze 
gevuld werden om vervolgens met 
de kar of boot opgehaald te worden. 
En waarom lichtblauw? Ik heb het 
niet kunnen vernemen, misschien is 
het de kleur van de agrarische ‘Heer-
lijkheid De Kwakel’, zoals je ook bij 
landgoederen dezelfde kleur ziet 
terugkomen in huizen en hoeves. 
Misschien afgesproken, misschien 
toevallig zo. Net voor de brug is 
rechts nog een kaasboerderij. In 
oude geschriften, zoals bijvoorbeeld 
van de Stichting De Kwakel Toen & 
Nu, lees ik nog meer schilderachtige 
namen van boerderijen langs de 
Drechtdijk zoals Johanneshoeve, Ora 
et Labora, Dankbaarheid, Drecht-
hoeve, Veen en Bouwlust en Schouw-
zicht. Als die op bovengenoemde 
hoeves zonder naam slaan zou het 
aardig zijn deze namen weer op de 
voorgevels te laten pronken. Het 
completeert de agrarische geschie-
denis van De Kwakel. Misschien een 

suggestie voor de Stichting om dat 
bij de eigenaren aan te kaarten.

De forten
Voor de Vrouwenakkerse Brug slaan 
we linksaf het �etspad op richting 
Uithoorn. We genieten van de 
Amsteloever en het weidelandschap 
van de Uithoornse Polder, waar we 
mogelijk een lepelaar of zilverreiger 
kunnen spotten, de laatste niet zilver 
maar spierwit. We moeten onderweg 
even klimmen de Col du Petit Bois 
over, waar vroeger een vuilnisstort-
plaats was, daarvoor een woonwa-
genkamp en nu een klein bosje, 
vandaar, en komen na een lange 
afdaling en na de roeivereniging aan 
bij het Fort aan de Drecht met fort-
wachterswoning en genieloods. Hier 
is onlangs �ink gesnoeid waardoor 
het fort meer zichtbaar is geworden 
en de opstelplaatsen van het geschut 
weer te zien zijn. Hopelijk kunnen we 
er ooit omheen wandelen want het is 
een prachtig gebied. In De Kwakel 
waren we op de Drechtdijk al het 
Fort De Kwakel gepasseerd, hoewel 
niet te zien vanaf de dijk. In de 
Amstelhoek ligt voorts het impo-
sante Fort bij Uithoorn. Alle drie 
onderdeel van de Stelling van 
Amsterdam. Ik noemde hierboven als 
Uithoornaar de Amsteloever maar 
dat moet eigenlijk de Drechtoever 
zijn. De Drecht begint namelijk vanaf 
de splitsing met de Kromme Mijd-
recht, dus voor het Fort (aan de 
Drecht), met daar op de kop het 
zogenoemde Verdronken Eiland. Om 
het nog ingewikkelder te maken 
moet Uithoorn aan de Amstel eigen-
lijk Uithoorn aan het Amstel-Drecht 
Kanaal zijn, wat de o�ciële naam is 
van Ouderkerk tot het Aarkanaal. 
Maar goed, laten we dit maar snel 
allemaal vergeten en de volksmond 
volgen. Met wat te drinken en brood 
mee hebben we eventueel 
onderweg aan de rivier kunnen pick-
nicken. Er zijn twee kleine speciale 
plekken hiervoor welke bij mooi 
weer echter snel bezet zijn. In dit 
opzicht is het jammer dat de genies-
luizen met de graslandjes verdwenen 
zijn. Maar we hebben weer een 
mooie en leerzame dag gehad.

Iets verder van huis voor 4 tot 90-jarigen:  
De boerderijen en de forten
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Uithoorn - Vorig jaar in oktober heeft 
atletiekvereniging AKU alle mensen 
in dienstverlenende beroepen, 
medewerkers van bedrijven, en leer-
krachten in het onderwijs uitgeno-
digd om deel te nemen aan een 
gratis loopclinic. Deze loopclinic kon 
destijds niet doorgaan i.v.m. de 
tweede lockdown. Toen was de 
impact die het coronavirus had al 
heel groot en dat is sinds november 
alleen maar toegenomen. Veel 
mensen zijn getro�en maar de 
grootste klap was voor mensen in de 
gezondheidszorg, winkels en 
bedrijven, leerkrachten in het onder-
wijs en gemeentelijke instellingen. 
Voor een aantal van jullie was er ook 
nog de onzekerheid over je baan, het 
voortbestaan van je bedrijf.De voor-
tekenen zijn dusdanig dat we met de 
snelle toename van het aantal 
mensen dat gevaccineerd is en 

wordt, de pandemie onder controle 
krijgen. Dat betekent ook dat er meer 
ruimte komt om buiten weer activi-
teiten te organiseren. Voor AKU is dat 
aanleiding om jullie opnieuw uit te 
nodigen om deel te nemen aan de 
gratis loopclinic. Aangezien de 
pandemie zo lang heeft huisge-
houden is iedereen op een of andere 
manier getro�en door het virus. 

Gratis loopclinic
Atletiekvereniging AKU wil zijn waar-
dering voor jullie werk graag prak-
tisch tonen vooral omdat goed 
blijven bewegen voor iedereen 
belangrijk is om gezond te blijven en 
de weerstand te verhogen. De loop-
trainers van AKU nodigen alle mede-
werkers van scholen, bedrijven, 
winkels en instellingen en werkers in 
de gezondheidszorg in Uithoorn en 
de Kwakel uit om deel te nemen aan 

‘Hart voor de medemens’ op de 
Atletiekbaan

een gratis loopclinic van 12 weken 
op de woensdagavond, van 12 mei 
tot en met 27 december. Deze clinic 
kan voor een aantal ook een uitda-
gende voorbereiding zijn op de 
Kooijman Polderloop die op 29 juli 
gehouden wordt. Er wordt op 
verschillende niveau’s getraind, de 
clinic is dus geschikt voor begin-
nende en geoefende lopers. De clinic 
vindt plaats onder leiding van 
gekwali�ceerde en ervaren trainers. 
In overleg kan er ook op andere 
momenten getraind worden. Tijdens 
de clinic wordt ook advies en infor-
matie gegeven over blessurepre-
ventie, voeding, en geschikte kleding 
en schoeisel.
Daarnaast is hardlopen in een groep 
gewoon leuk en stimulerend. De trai-
ners hebben intussen veel ervaring 
opgedaan om met een groep atleten 
op gepaste afstand op de atletiek-
baan te trainen. De clinic vindt plaats 
op de atletiekaccommodatie van 
AKU op sportpark de Randhoorn. 
Aanvangstijd: 19.30u.

LEZERSPOST

Van Vrouwenakker naar Bilderdam lag een buitengewoon idyllische �ets-
route. Daar kon je genieten van de natuurlijke omgeving, op een onver-
hard �etspad van 30 centimeter breed, dat langs de schapen liep, iets 
verdiept in het gras lag, waar je bij een tegenligger even dat gras op 
moest of, zoals sommigen deden, even afstapte om een ander door te 
laten, waar ouders met kinderen onbezorgd konden �etsen en groepen 
wielrenners ontbraken. Kortom, een unieke tocht langs de Amstel.
Vorige zomer werd het Jaagpad aangepakt. Borden bij de brug in Vrou-
wenakker, voor mij het begin van de route, gaven aan dat er werd 
gewerkt en de doorgang was versperd. Vorige week zag ik tot mijn 
vreugde dat de borden er niet meer stonden. Het werk was blijkbaar 
gedaan. Ik verheugde me op de van oudsher idyllische route. Maar helaas, 
die was er niet meer. Het �etspad was nu 1,5 meter breed en half verhard. 
Grauw grijs zand was in de plaats gekomen van de schapen en het gras. 
De eerste groepen wielrenners haalden mij in en kwamen mij ook tege-
moet. Van een idylle was geen enkele sprake meer. En dat wordt dan 
vorige week in de Nieuwe Meerbode in de kop en in de tekst ‘Jaagpad 
mooi opgeknapt’ genoemd. Hoe kan je dat vinden. De auteur van het 
bericht moet wel diep teleurgesteld zijn dat het pad geen twee meter 
breed is geworden, geasfalteerd met middenin een witte streep… 
‘Jaagpad mooi verkloot’ is passender.

Rob Limper

Jaagpad mooi verkloot

LEZERSPOST

Naast ons huis ben ik er dagelijks getuige van hoe de Scheg wordt 
gesloopt. Een heel werk, zo te zien. Het ziet er spectaculair uit. 
 
Bob Berkemeier

En daar gaat de Scheg

Regio – Het is alweer een jaar 
geleden dat Stichting Kudelstaart in 
Oorlogstijd (SKiO) het boek Kudel-
staart in Oorlogstijd heeft gepubli-
ceerd. Door de corona-beperkingen 
verliep dat allemaal anders dan 
gepland. Tijdens een besloten o�-
ciële ceremonie en in aanwezigheid 
van de burgemeester, de auteur en 
de initiatiefnemer van het project, 
werd het eerste exemplaar gepresen-
teerd. De verkoop heeft alle verwach-
tingen overtro�en. Er zijn inmiddels 
bijna 900 boeken verkocht, via de 
(voor)verkoop op de website, de 
Marskramer in Kudelstaart en ’t Boek-
huis in Aalsmeer. Het boek is nog 
steeds via deze verkoopkanalen te 
koop. Het kost € 24,95 en beslaat 194 
pagina’s, is rijkelijk geïllustreerd en 
gebonden met harde kaft en stofom-
slag afgewerkt.

Ook jongeren geïnteresseerd in 
boek ‘Kudelstaart in Oorlogstijd’

van de kerk St Jan Geboorte in 
Kudelstaart. Daar gaan ze ook weer 
naar terug. Als tegenprestatie voor 
de hulp en soms ook extra informatie 
heeft de werkgroep de familieleden 
van de brievenschrijvers een over-
zichtelijke map met kopieën van het 
originele toegestuurd. Met zorg en 
toewijding is met alle informatie 
omgegaan en op deze manier wil de 
werkgroep iedereen nogmaals 
bedanken. Dat dit erg gewaardeerd 
werd blijkt wel uit de vele reacties 
die de werkgroep heeft mogen 
ontvangen.

Zuider Legmeer
Voor de totstandkoming van het 
boek is er, niet alleen bij de inwoners 
in Kudelstaart, maar ook bij de inwo-
ners van de Hoofdweg, Achterweg 
en de Banken onderzoek gedaan 
naar wat zij in de Tweede Wereld-
oorlog hebben meegemaakt. Er is 
naast de interviews allerlei infor-
matie verzameld, contact gezocht 
met nabestaanden die genoemd zijn 
in de interviews of waarvan brieven 
opgenomen waren in het archief met 
correspondentie. Deze nooit eerder 
gepubliceerde documenten en foto’s 
van de Zuider Legmeer, gedeelte 
Gemeente Uithoorn, zijn allemaal 
terug te vinden in het boek.

Veiling 
SKiO is inmiddels uit de kosten en 
schenkt alle overige opbrengsten 
aan de organisatie van de veiling 
‘Kudelstaart voor Kudelstaart’. Kudel-
staartse clubs, verenigingen, kerken, 
instellingen, etc. kunnen bij de orga-
nisatie een beroep doen voor 
bijvoorbeeld investeringen, ouderen- 
en jeugd-activiteiten. Kudelstaart is 
een prachtige, sociale en betrokken 
gemeenschap met een rijk vereni-
gingsleven en dat is het meer dan 
waard om dit te behouden.

Foto uit boek: Verzamelen van 
uitgeworpen pakketten (uit collectie 
Riet Lammers-Buskermolen).

Promotiefilm
Ondanks dat de winkels voor het 
grote publiek door corona moeilijker 
bereikbaar zijn geworden, staat het 
boek nog altijd volop in de belang-
stelling. Ook de jongere generatie 
toont interesse in Kudelstaart in 
oorlogstijd. Thamar van den Bergen 
heeft voor haar opleiding aan Hoge-
school InHolland een promotie�lm 
gemaakt. Hierin komen burge-
meester Guido Oude Kotte en initia-
tiefnemer Piet Buskermolen uitge-
breid aan het woord. Deze �lm staat 
op de homepage van de website 
www.kudelstaartinoorlogstijd. U 
vindt hier ook de uitgebreide infor-
matie over de totstandkoming van 
het boek ‘Kudelstaart in Oorlogstijd’ 
en hoe u het boek kunt bestellen. Bij 
bestellingen via de website kunt u er 
ook voor kiezen het boek op een 
ander adres te laten bezorgen, dat is 
nog eens een leuk en origineel 
cadeau!

Brieven
Met het starten van het boek ‘Kudel-
staart in Oorlogstijd’ is er heel veel 
informatie verzameld. Onderdeel 
hiervan zijn brieven van Kudel-
staartse jongeren geschreven naar 
toen pastoor van Kessel. Deze 
brieven geven een beeld van het 
leven en de gebeurtenissen in de 
Duitse werkkampen. Ook maken zij, 
tot op zekere hoogte, duidelijk hoe 
het onvrijwillige verblijf in deze 
kampen van invloed was op het 
leven en de levensontwikkeling van 
de jongemannen die er te werk 
waren gesteld. Al deze brieven 
komen uit Duitsland met originele 
postzegels op de enveloppen. Deze 
brieven behoren toe aan het archief 







Aardgas is een fossiele brandstof. Bij het 
verbranden van aardgas komt CO2 vrij. Sinds 
ongeveer 1850 stoten wij zoveel CO2 uit, 
dat de gemiddelde temperatuur op aarde 
op dit moment snel stijgt. Deze opwarming 
zorgt voor veranderingen in het klimaat. 
Deze veranderingen hebben grote gevolgen 
voor mensen, dieren en planten overal ter 
wereld. Maar liefst 95 procent van de 7,7 
miljoen huishoudens in Nederland gebruikt 
aardgas voor verwarming, warm water en 
om op te koken. Al die woningen bij elkaar 
zorgen voor een fl inke CO2-uitstoot: wel 11 
procent van de totale Nederlandse uitstoot van 
broeikasgassen. Stoppen met het gebruik van 

aardgas zorgt dus voor een fl inke afname van 
onze CO2-uitstoot. En hoe minder CO2 in de 
lucht, hoe beter dat is voor het klimaat.

Vanavond 28 april van 20.00-21.00 uur te volgen via livestream 
https://energieregionhz.nl/informatieavond-res. De Regionale 
Energiestrategie van Noord-Holland Zuid (RES regio NHZ) 
is gepubliceerd. Het resultaat van vele onderzoeken, 
gesprekken en bijeenkomsten hoe de regio de ambitie van 
2,7 TWh aan wind- en zonne-energie in 2030 wil realiseren. 
Informatieavond hierover gemist? In de volgende editie 
‘Uithoorn doet duurzaam’ vertellen wij meer over de RES.

Onderschat nooit de kracht van kleine 
stappen - de reis naar een gasvrij 2050 
“2050 klinkt en is ook nog ver weg. Dat 
betekent dat we kunnen wennen aan 
het idee dat we met z’n allen moeten 
omschakelen naar andere energie als 
aardgas. We hoeven niet hals-over-kop 
aan de slag. Wel moeten we nu met 
kleine stappen beginnen om dit in 2050 
te halen. Daarom beginnen we met de 
eerste stap; het maken van een visie 
waarin we beschrijven hoe de ‘reis naar 
gasvrij’ eruit kan zien. We werken nog niet 
meteen naar concrete oplossingen toe, 
maar brengen in beeld wat er mogelijk 
is. We weten best al veel, maar er zullen 
ook nog vragen over blijven. Dat is niet 
erg, dan weten we wat ons te doen staat. 
We kunnen al voorbereidingen treff en, 
waarbij we steeds voor de volgende 
logische stap gaan. Een bijvoorbeeld is 
het isoleren van woningen of elektrisch 
koken. Dit soort stappen zijn ook fi jn voor 
uw eigen portemonnee. We helpen u ook 
daarbij door informatieavonden online te 
organiseren en de beste partijen voor u te 
zoeken en aan te bieden via het Regionaal 
Energieloket. Een mooie en wat grotere 
stap daarna kan zijn samen met inwoners 
van een wijk en andere betrokken partijen 
te praten wat een goede duurzame 
keuze voor de wijk zou kunnen zijn in de 
toekomst om duurzaam te verwarmen. 
Dit komt in een wijkuitvoeringsplan te 
staan. Zo hebben we vele ideeën, die we 
samenvatten in een visie. Deze visie wordt 
eind dit jaar vastgesteld door de raad.”

Interview 
Hans Bouma 

Wij willen voor onze kinderen en 
kleinkinderen een leefbaar en fi jn klimaat 
achterlaten. En we willen ook nu met 
plezier leven. Daar moeten wij met z’n allen 
aanwerken. De Nederlandse regering wil 
mede naar aanleiding van het Parijs akkoord 
dat alle energie in Nederland in 2050 
groen is. Dit is ook in het klimaatakkoord 

met gemeenten en andere partijen 
vastgelegd. Dat betekent dat er vanaf 2050 
geen aardgas meer gebruikt kan worden 
om huizen en gebouwen te verwarmen. 
Bovendien gaan we steeds minder aardgas 
uit Groningen gebruiken en willen we niet 
volledig afhankelijk zijn van buitenlandse 
aardgasvoorziening. 

Voor onze (klein)kinderen aan de slag

2021 - Samen de visie gasvrij 
Uithoorn ontwikkelen
Zoals wethouder Hans Bouma in zijn interview 
aangeeft, wordt er eerst een transitievisie 
ontwikkeld. Dit raakt veel inwoners en daarom 
wil de gemeente ruim de tijd uittrekken om 
samen met inwoners, gebouweigenaren, 
woningcorporaties en netbeheerders voor 
het einde van dit jaar een toekomstgerichte 
visie te ontwikkelen. Met die visie richten we 
ons vooral op de wijken die als eerste van het 
aardgas af kunnen of waar isolatie een goede 
start kan zijn. De ambitie is dat de eerste wijk 
rond 2030 van het aardgas afgaan. Voor de 
wijken die als eerste in aanmerking komen, 
wordt in de visie duidelijk welke alternatieven 
voor aardgas in die wijk zouden kunnen. De 

keuze hangt onder andere af van de technische 
mogelijkheden in de buurt, de kosten en de 
wensen van de bewoners. Voor zover dat kan, 
geven we ook een doorkijk naar de planning 
voor 2050 en mogelijke alternatieven voor alle 
wijken. Als de visie eind 2021 klaar is, weten 
we in grote lijnen op welke manier en in welke 
volgorde we Uithoorn en De Kwakel aardgasvrij 
kunnen maken. En dan weten we welke 
vervanger voor aardgas we kunnen verwachten 
voor grote delen van de gemeente. De echte 
keuze voor alternatieven per wijk, wordt in 
samenspraak met de bewoners gemaakt in de 
wijkuitvoeringsplannen, die hierna worden 
opgesteld. 

Gemeente Uithoorn

Doen bedrijven ook 
mee?

Wat gebeurt er bij 
andere gemeenten in 
Nederland?

Ja, iedereen doet mee. Niet alleen huizen 
worden gasvrij, maar ook de gemeente 
zelf, bedrijven en industrie. Zo gaat het 
gemeentehuis van Uithoorn nu al van het 
aardgas af. Dat was een goed moment, 
omdat de klimaatinstallatie vervangen 
moest worden. 
De visie gasvrij Uithoorn gaat over 
woningen en over bedrijven met een 
kleinere aansluiting, die op het gewone 
gasnet zitten. Bedrijven die meer 
aardgas gebruiken, hebben via het 
klimaatakkoord hun eigen route om 
gasvrij te worden. 

Alle gemeenten in Nederland moeten 
aan de slag met verduurzaming en met 
het gasvrij maken van de wijken. Er 
wordt van de eerste ervaringen met het 
overstappen van wijken op alternatieve 
warmtebronnen geleerd. Om dit te laten 
lukken is er goede samenwerking nodig 
op lokaal, regionaal en landelijk niveau. 
Meer weten hierover? Kijk op 
www.aardgasvrijewijken.nl.

Woningeigenaren en 
huurders betrekken bij 
de oplossing

Kunnen de gasleidingen 
niet ergens anders voor 
worden gebruikt?

Het gasvrij maken van onze wijken en 
woningen wordt een gigantische opgave 
voor ons allemaal. Daarbij is de menselijke 
kant een even belangrijk onderdeel van 
de visie als de technische kant. Bewoners 
zijn baas in eigen huis en dat beseff en we 
heel goed. Daarom gaan we de komende 
tijd op verschillende momenten met 
bewoners in gesprek om te verkennen 
hoe we samen deze enorme klus kunnen 
gaan klaren. 

Sommige gasleidingen kunnen ook 
gebruikt worden voor synthetisch gas 
of waterstof. Naar synthetisch gas en 
waterstof wordt nu veel onderzoek 
gedaan. Afgelopen jaar heeft Stedin 
daarvoor een onderzoek gedaan in (sloop)
woningen in Uithoorn. Kijk op www.
stedin.net/over-stedin/duurzaamheid-en-
innovaties/waterstof/uithoorn. Het kost 
veel (groene) energie om synthetisch gas 
of waterstof te maken en ook in huis werkt 
het net even anders dan aardgas. Daarom 
weten we nu nog niet of we synthetisch 
gas en waterstof kunnen gebruiken als 
alternatief voor aardgas. Op dit moment 
lijkt het niet waarschijnlijk dat dit op grote 
schaal kan worden toegepast omdat het 
waarschijnlijk schaars en duur blijft. 

Hoe zit het ook alweer met aardgas 
en het klimaat?

             Informatieavond over 
       energie opwekken in onze regio

Op weg naar duurzaam verwarmen 

Vanavond 28 april van 20.00-21.00 uur te volgen via livestream 
https://energieregionhz.nl/informatieavond-res. De Regionale 

             Informatieavond over 
       energie opwekken in onze regioLET OP!
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De Ronde Venen - Het jubileumfeest 
wordt i.v.m. corona uitgesteld.
Maar sponsor en lid van het eerst uur 
Arie Ligtvoet met zijn bedrijf Ariez, 
heeft 50 nieuwe shirts gesponsord 
voor jong en oud. De oranje shirts 
met logo van zijn bedrijf Ariez kan je 
vanaf dit weekend in de omgeving 
tegenkomen. Het begon 10 jaar terug 
toen Arie en Theo het plan opvatten 
om een hardloopclinic te houden in 
Abcoude. Dit ter voorbereiding van 
de 5 en 10 km dorpsloop. Het bleek 
een goed idee. Meer dan 50 lopers 
verzamelden zich voor de eerste trai-
ning. Bram Menet , net als Theo 
trainer bij AKU, kwam erbij ter verster-
king. Hij bracht zijn ervaring als voor-
malig toploper mee. De clinics 
groeide uit tot een club. Het met 
elkaar hardlopen heeft voor zowel 
beginners als gevordenden een grote 

meerwaarde. Het werkt stimulerend 
om met elkaar te sporten en er is een 
leuke sfeer.

Trainingen
Een derde trainer, Marijke Kroon, 
completeerde het team. Zijn bracht 
wedstrijdervaring en de opleiding 
spel en sport mee. Om sneller te 
worden kwamen er intervaltrainingen 
op de dinsdagavond bij. Een bepaalde 
afstand lopen, een tijd verbeteren, of 
gewoon het sporten met elkaar....het 
maatwerk trekt sporters uit de wijde 
omgeving. Soms zijn er bos- of 
strandtrainingen ter aanvulling van 
de zondagochtend- en dinsdagavond 
trainingen. Scholierentrainingen, 
kinderatletiek-clinics en hardlooptrai-
ningen kan op aanvraag. Ook andere 
sporten kunnen looptraining vragen 
om techniek en conditie te verbe-

10 jaar hardloopgroep Abcoude’

De Ronde Venen - Ondanks alle 
beperkingen die er nog zijn is het 
prima te doen om met in achtnemen 
van de regels te gaan kajakkken. Het 
clubhuis is gesloten en omkleden 
moet je thuis doen. Maar varen in 
kleine groepjes op gepaste afstand 
gaat uitstekend. Geniet van lekker 
buiten zijn. Zin om na een stressvolle 
dag even te gaan sporten om je 
hoofd leeg te maken? Los te komen 
van alle hectiek en gedoe. Met kano-
varen gaat dat moeiteloos. Geen 
smartphone; geen playlist; geen 
hartslagmeter of stopwatch. 
Ademen, loslaten en genieten van 
iedere peddelslag. Laat de stress 

achter je. Van lekker op het water zijn 
wordt je rustig en ontspannen. Dat 
komt niet alleen door het rustge-
vende geluid van het water. Ook de 
frisse lucht en de natuurlijke omge-
ving doen je goed. Het water 
rondom Vinkeveen is prachtig. 
Bovendien is het peddelen in een 
kajak of kano een rustgevende vorm 
van bewegen. Bijna als een medi-
tatie, mits je aan het wiebelen in je 
boot een beetje gewend bent. Van 
het varen wordt je niet alleen fysiek 
sterker maar het is ook goed voor je 
mentale gezondheid. Van kanovaren 
krijg je een goed humeur en het 
zorgt er voor dat jij je goed voelt.

Kanovereniging DRV: Start 
vaarseizoen 2021 positief

Geniet 
Kanovaren doe je lekker op je eigen 
tempo. Hoe vaker je traint, hoe beter 
je het peddelen onder de knie krijgt 
en hoe sneller en verder je kan varen. 
Met vaker varen krijg je een steeds 
beter uithoudingsvermogen. Er 
worden verschillende spieren 
getraind. Niet enkel je schouders of 
armen. Maar ook je buik en benen 
zijn aan het werk. Voor de buik-
spieren is het varen behoorlijk e� ec-
tief en het is prettiger dan honderd 
sit-ups. Ook is kanovaren te verge-
lijken met verschillende vormen van 
cardiotraining, waardoor ook je hart 
in goede conditie blijft. Het hele 
lichaam wordt sterker en � tter. Maar 
vergeet niet af en toe te stoppen om 
te genieten van het uitzicht.

Start clubavond:
Met het ingaan van de zomertijd zijn 
alle activiteiten weer van start 
gegaan. Nu het weer warmer wordt 
is het heerlijk om buiten te sporten. 
Bij kanovereniging De Ronde Venen 
kan dit uitstekend. Op de stek aan de 
Herenweg 196 heeft de kanoclub 
veel te bieden voor jeugd of volwas-
senen die belangstelling hebben om 
te gaan kanovaren. De clubavond op 
de woensdag is om 7.00 uur vertrek 
bij de loods. Iedereen kan een keer 
vrijblijvend meevaren. De club heeft 
hiervoor kajaks ter beschikking..

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.

Door Paul Dekkers

Weersatellieten kennen we door de prachtige foto’s van het aardoppervlak 
en de bewolkingspatronen, die vast onderdeel zijn van het weerpraatje aan 
het einde van het journaal van de NOS en RTL. In de ruimte bevinden,zich, 
naast vele andere satellieten, twee soorten weersatellieten: de polaire en 
de geostationaire. Polaire weersatellieten beschrijven een baan om de 
aarde op zo’n 800 tot 850 km hoogte boven de polen. Omdat de aarde 
onder de satelliet door draait, gaat de satelliet over een steeds ander deel 
van de aarde. De geostationaire satelliet lijkt stil te hangen boven één 
plaats op aarde. De omwentelingssnelheid ervan is gelijk aan die van de 
aarde. Er zijn meerdere geostationaire satellieten, die alle op een hoogte 
van ongeveer 36.000 km boven de aarde zich bevinden. Omdat zij op vaste 
tijden opnames maken, telkens vanaf dezelfde positie ten opzichte van de 
aarde, zijn deze beelden, in tegenstelling tot die van de polaire satellieten, 
geschikt voor animaties. Dergelijke bewegende beelden krijgen we ook 
regelmatig te zien bij de tv weerpresentatie. Zij geven op deze wijze de 
verplaatsingen van de systemen goed weer. Veel satellieten hebben meer-
dere camera’s aan boord, die licht met verschillende gol� engten kunnen 
vastleggen. Elke lichtsoort geeft andere informatie. De foto’s worden naar 
de aarde overgeseind. Al zo’n zestig jaar dat ze bestaan verscha� en de 
weersatellieten de meteoroloog uiterst nuttige informatie. In die tussentijd 
hebben ze ook nog eens een deel van de taken van de verdwijnende weer-
schepen overgenomen. De weersatellieten verscha� en belangrijke infor-
matie over alles wat met wolken te maken heeft. Denk maar eens aan de 
spiraalvormig gekromde wolkenbanden rond een tropische cycloon met in 
het middelpunt het oog. Het gedrag kan dankzij de satelliet goed worden 
vastgelegd. En dat geldt voor meer weersystemen, zoals fronten, die soms 
vanuit een prachtig gevormde wolkenkrul komen. De toepassingen richten 
zich met name op fenomenen, die betrekking hebben op het weer. Daar-
naast worden observaties verricht op het gebied van zeewatertempera-
tuur, ijsbedekking, groeiprocessen, bosbranden, stofstormen, enz. 

“Wil april niet vertrouwen, hij is en blijft de ouwe, nu lacht hij met zonne-
gloren, dan gooit hij met hagelstenen om de oren” en “Aprilletje zoet, geeft 
nog wel eens een witte hoed”. Deze spreuken typeren april uitstekend. De 
“grillen”van april hebben te maken met poolkou, die met een noordenwind 
naar ons land wordt gevoerd. Sturende factor hierbij is een hardnekkig 
hoge drukgebied boven de Britse Eilanden. Wij liggen aan de oost� ank 
daarvan. Daardoor bij ons een alsmaar koele noordenwind. Dit is nou echt 
zo’n weertype dat regelmatig voorkomt in de lente en voorzomer en bij 
ons bekendstaat als de “Europese moesson”. Zij kan zeer hardnekkig zijn. En 
dat merken we deze grasmaand maar al te goed. Neigt ’s avonds de wind 
daarbij weg te vallen en de bewolking op te lossen, dan kunnen we in de 
polaire lucht op een koude stralingsnacht rekenen met vorst aan de grond 
(in deze aprilmaand in onze regio al een tiental keren!) en mogelijk lichte 
vorst. Als gevolg van de nabijheid van het Britse Hoog komen ook hier 
hoge barometerstanden voor; we telden op niet minder dan twintig dagen 
een luchtdruk van 1025 hPc en meer. Vandaar het zonnige karakter en 
regen uit blijft. Wel nat en eveneens koud was de eerste week van april. Er 
vielen buien met niet alleen regen en hagel, maar ook met (natte) sneeuw. 
Eigenlijk is sneeuw in april niets bijzonders, maar toch elke keer weer 
opvallend. En zeker als het zo kort komt na het record warme slot van 
maart. Want nog geen week eerder, op 30 en 31 maart, kon je in je zomer-
kleren in de tuin zitten. De temperatuur liep op beide dagen op tot 
waarden die twintig graden hoger waren dan het minimum. 

Op de 30e werd het in Mijdrecht 23,3 graden met ’s ochtends nog vorst aan 
de grond en in de weerhut 3,0 graden. Op de laatste maartdag steeg het 
kwik, na 5,4 graden in de ochtend, naar 25,3 graden overdag. Nimmer is 
het in onze regio zo warm geweest in de lentemaand. Het oude maartre-
cord werd geregistreerd op 28 maart 1989 en bedroeg 22,4 graden.

Weersatellieten tonen prachtige 
wolkenfoto’s

het nieuwe seizoen en uitleg van een onderwerp aangaande het 
weer. Reacties zijn welkom.

Weersatellieten tonen prachtige 

teren. Komende zomer gaan er weer 
trainingen van start ter voorbereiding 
van de Ronde Venen Marathon. 
Inspelen op de actuele vraag maakt 
Hardloopgroep Abcoude al 10 jaar 
lang een dynamische actieve club. 
Meer informatie over aanmelden, 
meetrainen voor volwassenen en 
kinderen vanaf 10 jaren via sport-
post@ziggo.nl ten name van Theo 
Noij

Roelie Outshoorn verrast met 
Corona-proof verjaardagetentje
Mijdrecht - In deze tijd zijn moet je 
creatief zijn: zeker als een van de 
ouders nog geen vaccinatie heeft 
gehad en toch wat minder gezond is 
dan 30 jaar geleden. Nu de 73 ste 
verjaardag van moeder Roelie Outs-
hoorn - Van Heeringen eraan zat te 

komen heeft de familie weer hun 
creatieve breinen laten werken: na de 
digitale borrels, de digitale Kerst, 
andere digitale festiviteiten weer tijd 
voor wat leuks! Ze kwamen op Day 
Food Bar in Amstelveen en zij lieten 
een Skilift voor de deur komen met 

ski-muziek, sneeuw, gourmet 
pannetje met vlees, vis, saus en 
broodjes. Buren konden op afstand 
meegenieten, borreltje erbij en 
genieten geblazen in de zon. Hele-
maal corona-proof en ontzetten 
gezellig! Superleuk idee in onze vader 
en moeder toch uiteten te laten gaan 
in de eigen straat en voor de deur! 
Iedereen kon zonder problemen langs 
de skigondel lopen en een biertje of 
colaatje pakken met chipje om deze 
op afstand op te peuzelen en te 
drinken. Volgend jaar gewoon weer 
met z’n allen, dicht op elkaar, thuis of 
in de kroeg en met een dikke knu� el. 





18 inderegio.nl • 28 april 2021ONDERSCHEIDINGEN

BART VAN ASSELEN (195 ) 
Bert van Asselen uit Vinkeveen, is 
maatschappelijk zeer betrokken en 
zet zich op verschillende vlakken in 
voor de gemeenschap. Sinds 1986 is 
hij lid van de EHBO-vereniging Lucas 
in Vinkeveen. Op 1 februari 1991 nam 
hij het werk van de toenmalige 
penningmeester over en vervult die 
functie nog steeds. Mede door zijn 
toedoen is de vereniging �nancieel 
kerngezond. Naast het penning-
meesterschap voert hij zelf onder-
houdsklussen uit, zorgt voor de 
schoonmaak, het up-to-date houden 
van de materialen en inkoop van de 
verbandmiddelen. In de loop der 
jaren is hij ook de PR-activiteiten 
gaan doen. Sinds de oprichting in 
2007 van het Broederschap Vinke-
veen is Bert van Asselen penning-
meester. Samen met het bestuur 
beheert hij het kapitaal dat werd 
verkregen door de verkoop van het 
toenmalige bondsgebouw. Het Broe-
derschap werd opgericht met als 
doel dit bedrag in vijf jaar af te 
bouwen door de ouder wordende 
leden jaarlijks te laten pro�teren/
genieten van feestmiddagen, diners 
en/of presentjes. Het is gelukt om 
deze activiteiten tot heden, veel 
langer dan gepland, voort te zetten. 
Na zijn toetreden tot het Shanty en 
zeemanskoor de Turfschippers in 
2011 werd Bert in 2012 bestuurslid. 
Sinds 2015 is hij voorzitter. Ook is 
Bert van Asselen sinds 2015 lid van 
de locatieraad van de Geloofsge-
meenschap Heilig Hart van Jezus 
Vinkeveen en Waverveen en vervult 
de functie van penningmeester. Bert 
is altijd bereid om andere taken op 
zich te nemen. Hij is benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje Nassau.

HUUB VAN BEMMELEN (194 ) 
Een gedreven vrijwilliger met een 
grote betrokkenheid en een begrip in 
De Hoef. Zo kan Huub van 
Bemmelen uit De Hoef het best 
worden omschreven. Al tientallen 
jaren is hij onafgebroken maatschap-
pelijk actief. Sinds 1956 voor de 
Hoefse parochiegemeenschap. Als 

Dertien Koninklijke onderscheidingen 
in De Ronde Venen
De Ronde Venen – Dertien inwoners van De Ronde Venen zijn maandag 
26 april verrast met een koninklijke onderscheiding. Elf van hen zijn 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en 1 persoon is benoemd 
tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en 1 persoon tot Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau met de Zwaarden. Twaalf van hen ontvingen hun 
onderscheiding thuis uit handen van burgemeester Divendal. 1 inwoner 
van Abcoude kreeg zijn lintje uit handen van minister Bijleveld van 
Defensie. 

16-jarige jongen volgde hij zijn vader 
op als collectant voor de penningver-
eniging (een vereniging die naast de 
gebruikelijke collectes moest zorgen 
dat de kerk �nancieel kon blijven 
draaien). Daarnaast was hij lid van 
het kerkbestuur, de pastoraatgroep 
en de liturgiegroep. Hij gaat nog 
steeds voor bij vieringen, avond-
waken en uitvaarten. Ook is hij al 40 
jaar in het weekend koster en sinds 
zijn pensionering ook bij rouw en 
trouw en bij de mis voor ouderen en 
alleenstaanden. Ook begeleidt hij de 
misdienaars, de schoolvieringen en 
verzorgt hij het drukwerk van het 
parochieblad. Naast zijn kerkelijke 
activiteiten is Huub sinds 1969 actief 
vrijwilliger bij omnisportvereniging 
HSV’69. Huub is één van de ereleden 
en was onder andere bestuurslid, 
jeugdleider en onderhoudsman. 
Vanaf 1990 is Huub vrijwilliger bij de 
Stichting Hoefse Belangen. Hij is 
actief als mede-organisator van 
Koningsdag, leidt de traditionele 
bingo-avonden en is actief bij de 
5-jaarlijkse Gondelvaart. Binnen de 
Hoefse gemeenschap is Huub bij 
uitstek een verbinder, hij kent 
iedereen, iedereen kent hem, hij 
praat alles bij elkaar en brengt sfeer, 
zo ook tijdens de evenementen. Na 
zijn pensionering in 2003 als conci-
erge van het Hoofdvaart College, 
werd Huub vrijwilliger en staat hij 
examenkandidaten bij op diverse 
onderdelen van hun examen. Vanaf 
2007 tot heden is Huub van 
Bemmelen lid van het Programma 
Beleid Bepalend Orgaan van RTV De 
Ronde Venen. Door het Commissa-
riaat van de Media wordt vooral 
gekeken of de omroep voldoende 
aandacht besteed aan lokale onder-
werpen (nieuws, sport, evene-
menten, etc.) Het PBO maakt een 
jaarverslag en stuurt dit naar het 
Commissariaat. Als dit wordt geac-
cepteerd, kan de lokale omroep weer 
een jaar verder. Huub vertegenwoor-
digt in het PBO de “minderheden”. 
Sinds 2012 is Huub vrijwilliger bij ’t 
Anker, inloophuis voor kankerpati-
enten en hun naasten, en sinds 2020 
de technisch coördinator. Hij coördi-
neert en voert de technische werk-
zaamheden uit. Ook onderhoudt hij 
de contacten met vrijwilligers en 
gasten van ‘t Anker. Hij is benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

ROELINE ELZES (1945) 
Roeline Elzes uit Wilnis is een zeer 
gewaardeerd vrijwilliger die zich 
inzet voor school, kerk en maat-
schappij. Zij is al 30 jaar actief voor 

de PKN Ontmoetingskerk in Wilnis. In 
de kerk worden jaarlijks twee scho-
lendiensten gehouden. In dit samen-
spel tussen leerkrachten en predi-
kant heeft Eliza altijd een belangrijke 
rol gespeeld. Meerdere perioden is ze 
ouderling geweest en gaf ze tijd en 
aandacht aan het pastoraat. Ook is ze 
al meer dan 25 jaar lid van de Taak-
groep Eredienst. Deze taakgroep 
bereidt de erediensten voor die een 
bijzonder karakter hebben, bijvoor-
beeld de vieringen van de kerkelijke 
feesten. De laatste jaren is ze tevens 
degene die de nieuw ingekomen 
leden welkom heet. Ook activiteiten 
over de grenzen van de eigen 
gemeente hebben haar aandacht. Zo 
maakt zij deel uit van het Interkerke-
lijk Overleg De Ronde Venen (het 
IKO); zij denkt mee en organiseert 
diverse activiteiten. Roeline is zeer 
begaan met het lot van haar mede-
mens en wil ook in de laatste levens-
fase veel voor hen betekenen. Zij 
doet dit vanaf de oprichting (2000) 
van het Hospitium Wilnis als vrijwil-
ligster Zorg. Ze ondersteunt het 
verplegend personeel bij de vaak 
zware fysieke arbeid. Maar ook luis-
teren, de krant doornemen en het 
geven van extra aandacht is belang-
rijk. Het is haar op het lijf geschreven 
om op deze manier haar zieke termi-
nale medemens een beetje rust en 
vertrouwen te schenken. Na haar 
pensionering in 2007 als leerkracht 
en intern begeleider op de Koningin 
Julianaschool in Wilnis, bleef ze als 
vrijwilliger aan de school verbonden. 
Kinderen uit een ander land die geen 
woord Nederlands spreken begeleidt 
ze met veel enthousiasme en helpt 
hen de Nederlandse taal te leren. Als 
kerkelijk afgevaardigde is Roeline 
sinds 2017 vrijwilligster bij Tympaan-
De Baat. Ze geeft mede leiding aan 
een lotgenotengroep Rouwverwer-
king. Zij is benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje Nassau.

HEN  VAN ESSEL (1943) 
Henk van Kessel uit Abcoude is een 
man met het gemeenschapshart op 
de juiste plaats. Zijn inspanningen en 
inzet zijn van waardevolle maat-
schappelijke betekenis. Vanaf 2004 is 
hij bestuurslid van de Kerkenraad. Als 
bestuurslid en als vicevoorzitter is hij 
medeverantwoordelijk voor de 
kerkelijke gemeente en speci�ek 
belast met het pastoraat in Abcoude. 
Hiervoor legt hij talloze bezoeken af 
aan de leden van de kerk en waar 
nodig ook aan mensen van buiten de 
kerk. Henk van Kessel organiseerde 
van 2005 tot 2019 ook de inzet van 
organisten, zowel voor de kerkdien-
sten als voor de buitenkerkelijke 
evenementen in de Dorpskerk van 
Abcoude. Vanaf 2013 coördineert hij 
de verhuur van de Dorpskerk aan 
derden en is hij vrijwel altijd 
aanwezig wanneer de kerk gebruikt 
wordt. Als vraagbaak, voor praktische 
hulp bij op- en afbouw of als bekend 

gezicht bij de ontvangst van de orga-
nisatoren of bezoekers van een acti-
viteit. Van 1982 tot en met 2019 is 
Henk van Kessel bestuurlijk actief 
geweest bij het Christelijk gemengd 
koor Rehoboth in Amsterdam. In 
deze periode was hij voorzitter van 
dit koor. Daarnaast deed hij ook veel 
praktisch werk, zoals de zakelijke 
afspraken rond de concerten, het 
halen en brengen van oudere koor-
leden en het vervoer van de materi-
alen. Daarnaast is Henk 1969 tot 2004 
bestuurlijk actief geweest in de 
Protestantse gemeente van Abcoude 
en tussen 1973 en 2012 bij andere 
koren. Daarnaast is hij rond 1990 
enkele jaren voorzitter geweest van 
de Weesper Ondernemers Vereni-
ging. Hij is benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje Nassau. 

WIM LAASSEN (1943) 
Wim Klaassen uit Mijdrecht is al 46 
jaar politiek en maatschappelijk 
actief in De Ronde Venen. Velen 
omschrijven hem als ‘zeer bevlogen’, 
‘betrokken’ en ‘deskundig’. In 1974 
was hij medeoprichter van een afde-
ling van de PPR, welke later is opge-
gaan in GroenLinks. Sinds de oprich-
ting van GroenLinks zit Wim in het 
bestuur van de afdeling. Wim is een 
doortastende bouwer en een man 
van samenwerking en verbinding. Hij 
was de drijvende kracht bij het tot 
stand komen van de samenwerking 
tussen lokale progressieve partijen, 
‘De Combinatie’. Tot de dag van 
vandaag is er een goede samenwer-
king tussen de PvdA en GroenLinks 
in de gemeenteraad. Wim heeft daar 
een groot aandeel in gehad. Wim was 
lange tijd voorzitter van GroenLinks 
De Ronde Venen. Momenteel is hij 
nog penningmeester en neemt hij 
nog maandelijks deel aan de fractie-
vergaderingen. Mede dankzij Wim is 
geïnvesteerd in de eerste windmolen 
van De Ronde Venen. Van 2001 tot 
2010 was Wim gemeenteraadslid. 
Daarin zette hij zich vooral in voor 
sociale vraagstukken. Wim was één 
van de initiatiefnemers voor het 
opstellen en vastleggen van het 
armoedebeleidsplan door de 
gemeenteraad. De afgelopen 6 jaar is 
Wim ook de drijvende kracht binnen 
het Ombudsteam van PvdA-Groen-
Links. Op die manier heeft hij heel 
veel inwoners geholpen met allerlei 
zaken. Tijdens zijn raadslidmaatschap 
werd Wim ook bestuurslid van de 
stichting Leefbaarheid (een van de 
voorlopers van Tympaan – De Baat). 
Sinds 2014 maakt hij deel uit van het 
bestuur van stichting Servicepunt & 
Tympaan- De Baat. Wim heeft een 
actieve en constructieve rol gespeeld 
bij het tot stand komen van de fusie. 
Naast zijn bestuurslidmaatschap is 
Wim ook uitvoerend actief als vrij-
willig ‘(taal) maatje’. Wim Klaassen is 
benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau.  

CORRY LANGEVELD-DROOGH (1933) 
Corry Langeveld-Droogh uit 
Abcoude, is een actieve vrouw. Zij 
combineerde haar werk op de boer-
derij en een groot gezin in de jaren 
’70 met een functie in het bestuur 
van de Katholieke Plattelands-
vrouwen Organisatie. Daarnaast was 
ze actief voor de stichting De Zonne-
bloem, was ze bestuurslid bij de 
geloofsgemeenschap H.H. Cosmas 
en Damianus en actief voor de Stich-
ting Feestelijkheden Abcoude. Sinds 
1998 bezoekt ze elke 2 weken 
mensen die dat door hun lichamelijk 
beperking nodig hebben. Ook is ze 
altijd bereid te helpen wanneer De 
Zonnebloem handjes nodig heeft bij 
een activiteit of dagje uit. Daarnaast 
is zij 1 van de vaste en beste verko-
pers van loten voor de jaarlijkse 
loterij en draagt ze het bestuur 
ideeën aan voor nieuwe activiteiten 
of dagjes uit. Corry heeft naast haar 
secretarisschap in het bestuur van de 
Katholieke Plattelandsvrouwen Orga-
nisatie, ook vrijwilligerswerk verricht 
voor de H.H. Cosmas en Damianus-
gemeenschap in Abcoude, variërend 
van de schoonmaak, het rond-
brengen van het Parochieblad en 
andere hand- en spandiensten. Nu 
nog bakt ze wafels voor een goed 
doel op de jaarlijkse Fair in 
november. Vanaf 2003 loopt zij de 
collecte voor de Stichting Feestelijk-
heden Abcoude. Met de opbrengst 
wordt de jaarlijkse ouderendag 
tijdens de Feestweek in Abcoude 
georganiseerd. Dit vrijwilligerswerk 
doet zij naast de al jarenlange inten-
sieve (mantel) zorg voor haar inmid-
dels 94-jarige echtgenoot. Zij is 
benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau.

JAN LOMAN )1941) 
Jan Loman uit Mijdrecht verricht al 
bijna 40 jaar, samen met zijn echtge-
note Jenny Loman, vrijwilligerswerk 
voor vele organisaties. Beiden zetten 
zich in voor kleine en lokale goede 
doelen en voor grote en internatio-
nale organisaties. Vrijwilligerswerk 
staat centraal in hun leven. Van 1981 
tot en met 1991 was Jan Loman 
actief voor Stichting Uithoorn voor 
Polen (Cor Floor). Jan Loman haalde 
kleding op en hielp samen met zijn 
echtgenote mee met het sorteren en 
inpakken en zorgde voor de opslag. 
Gezien zijn technische inzicht repa-
reerde hij ook veel goederen zoals 
ziekenhuisbedden en rolstoelen. Van 
1985 tot en met 2010 zette Jan 
Loman zich in voor IJsclub Nooit 
Gedacht. Hij was met veel plezier 
begeleider van de jeugd, was hun 
vaste coach en begeleider bij 



wedstrijden. Ook voor het 
G-schaatsen zette hij zich met 100 
procent in. Vanaf 1990 zet hij zich in 
voor Stichting Naomi. De stichting is 
actief in Sri Lanka voor de minder 
bedeelden in weeshuizen, bejaar-
dentehuizen en gehandicapten. Ook 
hier houdt Jan Loman zich bezig met 
het ophalen van kleding, transport, 
verzorging en administratie. Van 
2012 tot en met 2017 was hij actief 
voor Children’s relief in Oekraïne. De 
organisatie richt zich op baby’s in 
ziekenhuizen en weeshuizen. Ook 
voor deze organisatie haalde hij 
kleding op en repareerde spullen. 
Vanaf 2014 doet hij hetzelfde werk 
ook voor de stichting Hoop voor 
Albanië. Hij is benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje Nassau. 

JENNY LOMAN (1943) 
Jenny Loman uit Mijdrecht, verricht 
samen met haar man al bijna 40 jaar 
vrijwilligerswerk voor verschillende 
organisaties. Van 1977 tot en met 
1996 was zij onder andere hulp-
moeder op de Twistvliedschool. 
Naast haar activiteiten op school 
startte ze met vrijwilligerswerk voor 
stichting Uithoorn voor Polen. Al snel 
betrok zij ook ouders hierbij en 
benaderde hen persoonlijk of via de 
schoolkrant voor de inzameling van 
kleding of speelgoed. Tijdens haar 
werk voor Uithoorn voor Polen, van 
1981 tot en met 1991, heeft zij een 
bijdrage geleverd aan 30 grote trans-
porten. Zij sorteerde kleding, hielp 
bij het inpakken en verrichte herstel-
werk aan de kleding. Gezien haar 
achtergrond als coupeuse deed zij 
dit erg goed. Toen de stichting in 
1991 werd opgeheven, ging het inza-
melen bij Jenny gewoon door vanaf 
haar privéadres. Jenny Loman is al 30 
jaar actief voor de Stichting Naomi. 
Vanaf 2005 zet zij zich in voor de 
Voedselbank en Kledingbank De 
Ronde Venen. Zij helpt bij het 
samenstellen van voedselpakketten, 
het uitdelen, sorteren en controleren 
van levensmiddelen. Vanaf 2010 
verricht ze ook vrijwilligerswerk voor 
de Stichting Corantijn. Deze stichting 
zamelt kleding en andere spullen in 
voor Suriname. Daarnaast was ze net 
als haar man actief voor Children’s 
relief en de stichting Hoop voor 
Albanië. Zij wordt gezien als een 
actieve en sociale vrouw die zich al 
jaren met veel enthousiasme inzet 
voor de minder bedeelden in de 
maatschappij. Zij is benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje Nassau. 

GERARD VAN SCHEPPINGEN (1951) 
Gerard van Scheppingen uit De 
Hoef, is sinds 1983 bestuurslid/

1928 april 2021 • inderegio.nl ONDERSCHEIDINGEN

penningmeester van Stichting 
Hoefse Belangen en de drijvende 
kracht van deze stichting. Gerard 
maakt altijd tijd voor de activiteiten 
in De Hoef van de Stichting Hoefse 
Belangen. Bij het innen van de dona-
teursgelden is hij nooit zomaar klaar 
en komt zonder eerst een kopje 
koffie gedronken te hebben, niet 
zomaar weg. Daardoor is hij ook 
altijd op de hoogte wat speelt en 
leeft in De Hoef en mede daardoor 
hebben de activiteiten een groot 
bereik en een grote bekendheid. Een 
aantal van deze activiteiten zijn: de 
bingo-avonden voor senioren, een 
jaarlijkse dagtocht met senioren, De 
Hoef Sportief, Koningsdag en de 
Gondelvaart, een groots evenement 
welke 1 keer per 5 jaar georganiseerd 
wordt. Namens deze Stichting is 
Gerard ook lid van de overkoepe-
lende Oranjevereniging De Ronde 
Venen. In die hoedanigheid woont 
hij altijd de gemeenschappelijke 
vergaderingen bij en bespreekt hij 
daar alle plannen die er zijn om een 
mooie Koningsdag in De Hoef te 
kunnen vieren. Ook hierin steekt hij 
veel vrije tijd en energie om vooral 
de jeugd in De Hoef op 27 april te 
laten genieten van sport en spel. Als 
vrijwilliger is hij van grote waarde 
voor de Hoefse gemeenschap. Hij is 
benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. 

ELIZA VERHOEF-STOOF (1965) 
Al ruim 20 jaar is Eliza Verhoef-Stoof 
uit Wilnis, actief als creatief werker 
en hulpverlener voor gedetineerden 
in de Penitentiaire Inrichting Nieu-
wersluis. Daar werkt zij op de afde-
ling EZV (extra zorgvoorziening) waar 
300 dames (TBS-ers en lang 
gestraften) zitten. Naast de creatieve 
activiteiten waaraan de gedetineerde 
vrouwen graag deelnemen, biedt 
Eliza ook vooral een luisterend oor 
waardoor de dames hun hart kunnen 
luchten en zorgen kunnen delen. Zij 
weet hier uitstekend mee om te gaan 
en blijft te allen tijde kalm en handelt 
alle calamiteiten kordaat en 
vakkundig af. Zij voorziet al ruim van 
te voren wanneer er ontevredenheid 
heerst en grijpt vroegtijdig in en 
neemt zo nodig contact op met de 
directie of geestelijke verzorging als 
dat nodig is. Eliza is ook vrijwilliger in 
de kerk in Nieuwersluis. Tijdens de 
drukbezochte diensten komen er 
vaak veel emoties los in de vorm van 
verdriet, woede en angsten. Eliza 
springt dan geruisloos bij om de 
diensten toch verder te kunnen laten 
gaan. Ook is zij begeleidster bij de 
Alphacursus (bijbelstudie) die 
gehouden wordt in Nieuwersluis. 
Door Justitie in Den Haag wordt ze 
vaak als ervaringsdeskundige uitge-
nodigd om deel te nemen aan 
gespreksgroepen met als thema hoe 
gedetineerden beter begeleid 
kunnen worden op de terugkeer in 
de maatschappij als volwaardig 
burger. Hieruit is het project “Binnen 
Beginnen is Buiten Winnen” ontstaan. 
Eliza werkt vanuit deze inzichten 
waardoor zij bij de gedetineerde 
vrouwen het vertrouwen wint en zij 

zich openstellen voor het traject van 
leren, socialiseren, stagelopen en 
werken buiten de gevangenis en zo 
voorbereid worden op het leven in 
de maatschappij. Dit vrijwilligerswerk 
is van grote waarde omdat Eliza 
hiermee een brug slaat tussen de 
maatschappij en de gevangenis. 
Naast dit intensieve werk, weet Eliza 
ook nog tijd te vinden om zich al 
twaalf jaar lang, wekelijks twee 
dagdelen in te zetten voor de Voed-
selbank van de Stichting Hoop voor 
Morgen in Amsterdam Zuid-Oost. Zij 
is benoemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau.

MARIANNE WALMA (1952) 
Marianne Walma uit Wilnis, zet zich 
als vrijwilliger met hart en ziel in voor 
de Vereniging van Reumapatiënten 
Amsterdam e.o. Naast secretariaats-
werkzaamheden organiseert ze in 
het kader van de zogenaamde 
“lotgenoten-contacten” diverse voor-
lichtingsbijeenkomsten met daarbij 
deskundigen, organiseert groeps-
reizen, bingomiddagen en organi-
seert en coördineert diverse sportac-
tiviteiten zoals fitness, zwemmen en 
yoga voor de leden. Als ombuds-
vrouw van de VRA onderhoudt ze 
vele contacten en vervult een bemid-
delende rol. Ook onderhoudt ze de 
contacten met de zuster reumapati-
entenverenigingen, ReumaNeder-
land en artsen/onderzoekers. Haar 
inzet gaat verder dan alleen het 
vervullen van de bestuurlijke taken. 
Ze biedt altijd een luisterend oor aan 
de reumapatiënten en regelt voor 
hen de zaken daar waar het nodig is. 
Ze bezoekt zieke mensen in de 
ziekenhuizen, thuis of in een hospice. 
Ze brengt bij alleenstaanden een 
maaltijd of doet de boodschappen. 
En als het nodig is begeleidt ze de 
mensen bij doktersbezoeken. In het 
verlengde werkt zij als vertegen-
woordiger van de VRA samen met de 
Harteraad. De Harteraad is het exper-
tisecentrum voor het leven met hart- 
en vaataandoeningen en biedt 
mensen met een hart- en vaataan-
doening én hun naasten praktische, 
sociale en emotionele steun. Hier 
organiseert zij informatiebijeenkom-
sten voor de leden. Marianne Walma 
heeft een indrukwekkende staat van 
dienst als mantelzorger. Al in 1998 
nam zij als jongste dochter haar 
alleenstaande dementerende 
moeder onder haar hoede. Tegelij-
kertijd zorgde zij voor de beste 
vriendin van haar moeder en werd 
ook haar vertrouwenspersoon. In het 
verlengde van haar activiteiten voor 
de VRA verleent zij al jarenlang inten-
sieve mantelzorg aan mensen die op 
haar weg zijn gekomen en waarvan 
zij vindt dat zij dat nodig hebben. Zij 
is benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau.

FRED WESSEL (1946) 
Een zeer aimabel persoon die voor 
iedereen een luisterend oor heeft en 
waarop nooit tevergeefs een beroep 
wordt gedaan. Een stille kracht die 
nooit ongevraagd op de voorgrond 
treedt. Zo wordt Fred Wessel uit 
Abcoude, omschreven, een zeer 
betrokken en actieve vrijwilliger bij 
FC Abcoude. Hij is onmisbaar voor de 
vereniging en een groot voorbeeld 
voor anderen. Fred zet zich al bijna 
40 jaar onafgebroken in voor de 
vereniging. Hij meldde zich in 1980 
aan als vrijwilliger, het moment 
waarop zijn oudste zoon lid werd van 
FC Abcoude. Hij hield zich bezig met 
het clubblad en was standencoördi-
nator. De inzet van Fred bleef niet 
onopgemerkt, omstreeks 1985 werd 
hij gevraagd om het bestuur van FC 
Abcoude als penningmeester te 
versterken en een paar jaar later 
combineerde hij deze functie met 
het beheren van de financiën van de 
Stichting Hollandse Kade. Het beheer 
en het onderhoud van het sportpark 
was bij deze stichting ondergebracht. 
Fred heeft een grote rol gespeeld als 
adviseur van de Stichting Hollandse 
Kade en de afwikkeling en opheffing 
in 2010 uitstekend afgehandeld. In 
zijn bestuursfunctie was hij een zeer 
nauwkeurige penningmeester die de 
financiën uitstekend beheerde. De 
financiële situatie van de vereniging 
was bij zijn start zorgwekkend. Fred 
heeft een grote bijdrage geleverd 
aan de gezondmaking van de finan-
ciën. Fred heeft bij de vereniging FC 
Abcoude diverse functies bekleed en 
bekleedt een aantal nog steeds. Hij is 
nog dagelijks betrokken bij en mede 
verantwoordelijk voor het voeren 
van de financiële administratie en 
ondersteunt de penningmeester bij 
het vervullen van zijn taken. Daar-
naast is hij ook verantwoordelijk voor 
de ledenadministratie. Fred is de spil 
voor de wedstrijdcoördinatoren en 
zorgt ervoor dat ieder jaar de teamin-
delingen tijdig bekend zijn. In het 
weekend fungeert Fred als het vraag-
baken aan de wedstrijdtafel en verte-
genwoordigt hij de club bij alle 
wedstrijden van het 1ste elftal. Voor 
zijn tomeloze inzet en betrokkenheid 
is Fred in 2000 benoemd tot lid van 
verdienste en erelid. Hij is benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

ELIAS WOUDENBERG (1965) 
Elias Woudenberguit Abcoude, 
wijdt al jaren zijn beste krachten aan 
de Militaire Ruitersportvereniging Te 
Paard!, de Stichting Militair Ruiterbe-
wijs, de Stichting KMSV- Fonds, de 
Stichting Cavalerie Ere - Escorte en 
de Stichting Sportonderscheidingen 

die de Nationale Sportmedaille 
NOC*NSF en het Nationale Vijfkamp-
kruis NOC*NSF voert. Het zijn alle aan 
de Krijgsmacht en de Koninklijke 
Landmacht gelieerde organisaties. 
Sinds 1997 is Elias aangesteld als 
escorteur van het Cavalerie Ere-
Escorte. Voor de voorbeeldige wijze 
waarop hij invulling gaf aan het 
commando over het 2e peloton werd 
hem een Tevredenheidsbetuiging 
toegekend. Als personeelsofficier 
heeft hij zich vrijwillig ingezet om de 
verwaarloosde bestandsgegevens op 
orde te brengen. Ook op eigen initia-
tief richtte hij op basis van het gege-
vensbestand van het personeel een 
Escorteurs-archief in dat nu gebruikt 
wordt om de historie van het Escorte 
vast te leggen en gegevens verschaft 
om escorteurs te kunnen waarderen. 
In 2002 droeg hij actief bij aan de 
instelling van het Militair Ruiterbe-
wijs en in 2003 aan de oprichting van 
de Stichting militair Ruiterbewijs. Op 
zijn initiatief is het Militair Ruiterbe-
wijs verplicht gesteld voor deelname 
van Escorteurs aan de Grote Ceremo-
niën van Staat. Inmiddels hebben via 
de Stichting Militair Ruiterbewijs 
meer dan 500 ruiters het Militair 
Ruiterbewijs behaald. Hierdoor is de 
veiligheid van ruiter en paard, van de 
omstanders en van het publiek signi-
ficant verhoogd.

Militaire ruitersport 
Sinds 2005 heeft Elias de functies van 
secretaris/penningmeester, secretaris 
en voorzitter vervuld van de Neder-
landse Vijfkamp Bond, later omge-
vormd naar de Stichting Sportonder-
scheidingen. Deze omvorming staat 
overigens ook op zijn naam. Gedu-
rende een lange periode (2002-
heden) vervult majoor Woudenberg 
een groot aantal functies binnen de 
landelijk overkoepelende organisatie 
voor de Militaire Ruitersport, de Mili-
taire Ruitersportvereniging “Te 
Paard!”. Van 2015-2019 vervulde hij 
de functie van vicevoorzitter, waarbij 
hij in de eerste helft van 2018 het 
voorzitterschap waarnam. In dat jaar 
wijzigde de MRV “Te Paard!” haar 
statutaire organisatievorm ingrij-
pend. Mede dankzij zijn inspan-
ningen en grote toewijding is de 
MRV “Te Paard!” een bruisende 
vereniging. Sinds 2012 vervult Elias 
de functie van secretaris van de 
Stichting KMSV-Fonds. Dit fonds is 
voortgekomen uit de Koninklijke 
Militaire Sportvereniging en bewaakt 
en bewaart met name het rijke mili-
taire hippisch sportverleden. Hoofd-
doelstelling van het fonds is het 
financieel ondersteunen van de mili-
taire ruitersport. Het KMSV-Fonds 
stimuleert daarnaast de moderne 
militaire ruitersport door o.m. jaar-
lijks de KMSV-Beker uit te reiken. Elias 
heeft vele initiatieven ontplooid ter 
ondersteuning van beide doelstel-
lingen, zoals fondsenwerving, het 
opzetten van een website, digitali-
seren van documenten, film- en foto-
materiaal. Hij is benoemd tot Ridder 
in de Orde van Oranje Nassau met de 
Zwaarden. De onderscheiding is 
maandag 26 april aan hem uitgereikt 
door minister Ank Bijleveld van 
Defensie. 



Bewoners van de 
Wildenborch zijn klaar 
voor Koningsdag
Uithoorn - Woorden zijn hier overbodig. De 
bewoners van de Wildenborch hebben het 
Atrium van de Wildenborch helemaal versierd. 
De sfeer zit er in ieder geval in.
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UITGEKOOKT.NL 085-0190066 Gratis gekoeld 
aan huis bezorgd  

In 4 minuten 
op tafel

Nog niet eerder besteld bij Uitgekookt?
 Maak dan kennis met ons proefpakket en bestel de eerste 

4 maaltijden  voor maar € 15,-
en ontvang de aspergespecial voor €8,50

Nog niet eerder besteld bij Uitgekookt?

€ 8,50

nu

ASPERGE-WEKEN!
Iedereen mag genieten van 
een lekker bord asperges!

BESTEL NU:
Verse asperges met ham, 
krieltjes en hollandaise
OP = OP

Regio - Een promotiecampagne en 
nieuwe technieken moesten ervoor 
zorgen dat de aspergeteelt in Neder-
land �ink in de lift zou raken. Met 
succes. Maar toen gooide corona roet 
in het eten. Nu kijken we reikhalzend 
uit naar het witte goud, terwijl 
restaurants wederom gesloten 
blijven en telers weer op zoek 
moeten naar creatieve oplossingen 
om de consument te bereiken. Maal-
tijdservice Uitgekookt komt met een 
oplossing voor beiden.

Het bedrijf gespecialiseerd in het 
thuisbezorgen van verse kant-en-
klaarmaaltijden vond vorig jaar, 
tijdens de eerste restaurantsluiting, 
een manier om asperges te bereiden 
in kant-en-klaarmaaltijden. ,,Dit zie je 
niet snel op het menu van een maal-

tijdservice”, aldus eigenaar Johan van 
Marle. ,,Maar wij hebben een manier 
gevonden waarop de asperges heer-
lijk van smaak blijven, ook nadat ze 
thuis worden opgewarmd.” 

Aspergespecials
Deze aspergemaaltijden bleken vorig 
jaar een groot succes, en ook dit jaar 
wil de maaltijdservice iedereen van 
deze vondst mee laten genieten. 
Daarom biedt het bedrijf in de 
maanden april en mei aspergespe-
cials aan. ,,Luxe maaltijden met verse 
asperges, die je een dag nadat de 
asperges zijn geoogst krijgt thuisbe-
zorgd voor een speciale aanbiedings-
prijs van €8,50.”

Ruim inkopen
,,Maar niet iedereen is een keuken-

Uitgekookt maakt vers bereide 
asperges voor iedereen bereikbaar

prins of -prinses”, aldus van Marle. 
,,Bij ons staan vers gekookte asperges 
met bijvoorbeeld zalm en Hollandai-
sesaus op het menu, en natuurlijk de 
klassieker met krieltjes, beenham en 
Hollandaise. Wij kopen ruim in en 
krijgen de komende periode doorlo-
pend verse asperges geleverd. Zodat 
niemand deze lekkernij hoeft te 
missen.”

Thuis uit eten
Het is niet de eerste keer dat Uitge-
kookt liefhebbers van een vorkje 
buiten de deur tegemoetkomt. Afge-
lopen kerst lanceerde het bedrijf 
samen met driesterren chef Jonnie 
Boer haar eerste dinerbox voor thuis. 
Een groot succes, waarna er meer 
volgden. Van Marle: ,,Met onze verse 
kant-en-klaarmaaltijden voorzien we 

in de behoefte van een lekkere en 
gezonde avondmaaltijd. Maar eten 
heeft ook een sociale en feestelijke 
functie, die nu deels is weggevallen. 
Daarom bieden we sinds de corona-
maatregelen dinerboxen, minibuf-
fetten of maaltijdspecials aan. Om 

deze periode toch nét wat leuker te 
maken.”

UITGEKOOKT.NL, gratis gekoeld en 
thuisbezorgd en in 4 minuten op 
tafel. Ook lekker en gezond eten? 
Bestel via: 085-0190066.
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Weer een Kwakelaar lid in de 
Orde van Oranje-Nassau
De Kwakel - Maandag 26 april 2021 is voorzitter Ben Plasmeijer van Stich-
ting De Kwakel Toen & Nu koninklijk onderscheiden met een lintje en 
wordt dus opgenomen in de geheel nieuwe rubriek ‘Quakelse Ridders’ op 
www.de-kwakel.com Ben zet zich 
al zijn hele leven in voor het 
Kwakelse verenigingsleven en de 
Kwakelse gemeenschap in het 
algemeen. 62 jaar vrijwilliger bij 
KDO, voorzitter van de ouderen-
bond KBO De Kwakel, lid van de 
dragervereniging St. Godefridus, 
voorzitter Stichting De Kwakel Toen 
& Nu, voorheen ook chau�eur van 
de buurtbus De Hoef. En altijd een 
helpende hand voor iedereen die 
een beroep op hem doet. Nog 
steeds. Zijn collega bestuursleden 
van Stichting De Kwakel Toen & Nu 
zijn heel trots op hem. “Heel De 
Kwakel mag trots zijn op deze 
ridder. Van harte gefeliciteerd Ben!

Uithoorn - Op vrijdagmiddag 23 
april heeft burgermeester Pieter 
Heiliegers de vrijwilligers, coördina-
toren en bestuursleden digitaal 
gesproken om te vragen hoe het 
gaat met het hospice en de thuis 
inzet. Het was een heel leuk en 
enthousiast gesprek waar de burge-
meester aan iedereen vragen stelde 
over het ontstaan van het hospice en 
de stichting, wat de motivatie is om 
vrijwilligerswerk te doen, hoe 

herdenkingsbijeenkomsten in zijn 
werk gaan en hoe de zorg er in 
Corona tijd uit ziet. De burgemeester 
bedankte alle betrokkenen voor de 
goede en mooie inzet bij 
ThamerThuis.
ThamerThuis is een kleinschalig 
hospice in De Kwakel en is er voor 
mensen in de laatste fase van hun 
leven. Daarnaast is ThamerThuis ook 
de spil bij de inzet van vrijwilligers bij 
terminaal zieken die thuis willen 

verblijven. Wij zijn altijd op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers; hiervoor is geen 
speci�eke zorg-achtergrond vereist. 
Wij roepen hierbij vrijwilligers - 
nadrukkelijk ook mannen – op die dit 
een mooie en maatschappelijke 
invulling van hun vrije tijd vinden. 
Daarvoor kan contact gezocht 
worden met Stichting ThamerThuis: 
telefoonnummer: 0297 – 540536 of 
een kijkje worden genomen op de 
website www.thamerthuis.nl. 

Burgemeester ‘bezoekt’ ThamerThuis

Lezingen van Sytze van der Zee en 
Margalith Kleijwegt
 In het kader van 4 en 5 mei organi-
seert de Bibliotheek Amstelland in 
mei twee online boeklezingen over 
het oorlogsverleden. Op 6 mei zal 
Sytze van er Zee vertellen over zijn 
boek Wij overleefden en op 20 mei 
neemt Margalith Kleijwegt je mee in 
een intiem familieverhaal over hoe 
iedere generatie anders met de 
oorlogsgeschiedenis omgaat. 
Voor zijn boek Wij overleefden inter-
viewde Sytze van der Zee een aantal 
overlevenden van de oorlog, mensen 
die de verschrikkingen van de naziter-
reur aan den lijve hebben onder-
vonden. Tijdens de lezing vertelt de 
auteur over zijn boek en spreekt hij 
met Myriam Mater, een van de overle-
venden die hij voor zijn boek heeft 
geïnterviewd. In de lezing van Marga-
lith Kleijwegt over haar nieuwste boek 

Verdriet en boterkoek, word je 
meegenomen in haar eigen familie-
verhaal over het Joods zijn. Haar 
moeder, documentairemaakster Netty 
Rosenfeld, had onderdoken gezeten 
en beschouwde het Joods zijn vooral 
als een last. Voor Margalith zelf was 
die gespleten houding ingewikkeld, 
maar de jongste generatie van haar 
familie is juist trots op het joods zijn. 

Online
Beide lezingen vinden online plaats 
via een livestream en worden georga-
niseerd in samenwerking met boek-
handel Libris Venstra. De lezing van 
Sytze van der Zee vindt plaats op 
donderdag 6 mei van 19:30-20:30 en 
de lezing van Margalith Kleijwegt op 
donderdag 20 mei van 19:30-20:30. 
Kijk voor meer informatie oer de 
lezingen en de kaartverkoop op: 
www.debibliotheekamstelland.nl.

‘Na 75 jaar vrijheid’

Kom skaten bij IJsclub Nooit Gedacht!
Regio - Ben je tussen de 6 en 12 jaar 
en vind jij skaten erg leuk? Wil je daar-
naast beter worden in het skaten en 
lekker in de buitenlucht sporten, dan 
zijn de skatelessen bij IJsclub Nooit 
Gedacht iets voor jou. In de winter 
geeft IJsclub Nooit Gedacht iedere 
week schaatsles, maar dit voorjaar zijn 
ze ook gestart met skatelessen. De 
skatelessen vinden iedere dinsdag-
avond plaats van 18:30 tot 19:30 op 
de skeelerbaan in Baambrugge. 

De lessen worden verzorgd door 
ervaren jeugdleiders die in de winter 
ook les geven. In de lessen worden 
oefeningen gegeven, die gericht zijn 
op de techniek, afgewisseld met spel-
letje en lekker vrijuit rondjes skaten. 
Baambrugge beschikt over een kleine, 

maar gezellige skeelerbaan, waar je 
veilig kunt skaten. Aan de veiligheid is 
verder gedacht doordat het verplicht 
is met knie- elleboog- en polsbescher-
mers te skaten en natuurlijk is ook de 
helm verplicht. Bij regen wordt er niet 
geskate, dan wordt het asfalt te glad 
en dat levert ook gevaarlijke situaties 
op. Wil je komende zomer skaten? De 
kosten hiervoor zijn beperkt Voor 
€20,- kun je het hele voorjaar en 
zomer skeeleren. Wel moet je zelf 
voor skates, een helm en de overige 
beschermers zorgen. Wil je eerst 
komen kijken of het wat voor jou is? 
Een proe�es is ook mogelijk. Opgeven 
doe je door een mail te sturen naar 
trainingen@ijsclubnooitgedacht.nl 
Let op: er kunnen maximaal 30 
kinderen meedoen, dus vol = vol.

Uithoorn - Zoals gebruikelijk gaat de 
fractie van het CDA in de vakantiepe-
riodes op werkbezoek bij lokale 
bedrijven in Uithoorn.  Dit keer 
waren ze op bezoek bij “Geniet aan 
de Amstel” en spraken met uitbater 
Ron Brussel “de baas”. Het CDA kwam 
kort voor de zo lang verwachte 
opening van de terrassen en dit is 
ook in Uithoorn “Hoog tijd” volgens 
Ron. Hij is net zoals zoveel mensen 
van mening dat juist in de horeca het 
reguleren van gasten, het houden 
van gepaste afstand en het toezien 
op het dragen van een mondkapje 
prima kan worden geregeld.
In de periode voor de eerst lockdown 
werd er in Uithoorn zeer intensief en 
regelmatig gecontroleerd. Dit heeft 
gelukkig geen boetes opgeleverd en 
Geniet aan de Amstel heeft zich goed 
staande weten te houden. Dit kwam 
mede door de extra mogelijkheden 
voor terrassen waar door het CDA bij 
B&W op is aangedrongen. Sinds de 
2e lockdown, toen op 15 oktober 

2020 alle horeca zo goed als dicht 
moest is de omzet natuurlijk enorm 
teruggevallen.
“De winst van afgelopen zomer is 
hierdoor nagenoeg volledig 
verdampt” aldus Brussel, die vindt 
dat de horeca best wel stevig is 
aangepakt door de regering.

Terrassen open
De melding dat de terrassen nu voor-
zichtig weer open mogen komt dan 
ook op tijd en Brussel hoopt dat er 
medio mei al weer zowel binnen als 
buiten geserveerd kan worden.
De regering heeft verscheidene rege-
lingen voor ondernemers gemaakt 
en natuurlijk heeft ook Geniet aan de 
Amstel daar gebruik van gemaakt, 
“maar er gaat toch niets boven het 
zelf weer kunnen ondernemen” zegt 
Brussel. Bij Geniet aan de Amstel 
hebben ze ondertussen niet stilge-
zeten en in goed overleg met de 
gemeente worden nu ruimere zitge-
legenheden buiten gecreëerd met 

royale parasols die ook bij regen-
buien beschutting bieden. 

Zomer
Gemikt wordt in de zomer op de 
passanten in de haven en de dagjes-
mensen uit de omgeving. Dominique 
Brussel, zijn dochter, valt bij: “veel 
mensen van buiten Uithoorn spreken 
al over “het nieuwe Ouderkerk a/d 
Amstel, met onze gezellige haven/
Wilhelminakade en goede keukens”.  
Brussel bevestigt: “het zijn ook veel 
buitenlanders die onze keuken erg 
prettig vinden en dan graag bij ons 
bijna op het water willen zitten”.
Brussel gaat uit van een spoedig 
herstel van de economie en zit vol 
plannen voor de toekomst. Hij is 
immers een ondernemer in hart en 
nieren. De samenwerking met de 
gemeente is tot nu toe optimaal en 
omdat het centrum nu eindelijk eens 
onder handen wordt genomen wordt 
Uithoorn niet alleen leefbaarder 
maar ook gezelliger!

v.l.n.r. en op 1.5 meter afstand: restaurateur Ron Brussel, dochter Dominique Brussel en André Jansen (CDA)

CDA bezocht restaurant Geniet 
aan de Amstel
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Mijdrecht - Ook dit jaar werden de 
koningsspelen 2021 niet overge-
slagen op de Ho�andschool. 
Ondanks corona wisten de leer-
krachten toch een mooi alternatief 
programma te brengen. De spelen 
werden zowel in de klas als buiten op 
het plein gevierd. De school en het 

plein waren feestelijk oranje versierd 
en het weer werkte lekker mee om er 
een prachtige dag van te maken. In 
elke klas werd er geopend met het 
lied en de dans van de konings-
spelen: ’Zij aan Zij’ Hierna gingen de 
kinderen om de beurt met hun klas 
naar buiten om daar een sportief 

Mijdrecht - Op 23 april, de dag van 
de Koningsspelen, konden de leer-
lingen van OBS De Eendracht ietsje 
langer in hun bed blijven liggen, 
want het ontbijt kregen zij aange-
boden op school. Albert Heijn 
Leicester én Albert Heijn De  Passage 
waren zo aardig om de kinderen dit 
heerlijke ontbijt aan te bieden. Wat 
zagen de tafels er gezellig uit en wat 
smaakte dat prima! Nadat alle 
maagjes goed gevuld waren keken 
de leerlingen met elkaar naar de o�-
ciële opening van de Koningsspelen. 
Natuurlijk hoorde daar ook dit jaar 
weer een speciaal lied en dansje bij. 

De afgelopen periode werd er �ink 
geoefend, dus het dansje verliep 
behoorlijk soepel, zelfs de leer-
krachten deden enthousiast mee!
Warmgesprongen konden daarna 
alle groepen aan hun spellen 
beginnen. In de Eendracht sporthal 
en buiten op schoolplein en grasveld 
werd er �ink gesport. Van fruitdans 
tot Koningspel, van cijferloop tot 
kwartetvoetbal, de leerkrachten 
hadden allerlei gezelligs georgani-
seerd. Een andere schooldag als 
anders en na de lastige periode die 
min of meer achter ons ligt een 
welkome traktatie!

Koningsspelen 2021: heerlijk buiten 
genieten van sport en spel!

Koningsspelen op de Hoflandschool
parcours af te leggen. Er waren spel-
letjes zoals: frisbee werpen, zaklopen, 
statig lopen met een mandarijn op je 
hoofd en nog veel meer. Elke klas 
had ook een gezellig binnenpro-
gramma. Er werden verschillende 
spelletjes gedaan zoals een kraak de 
code, sjoelen, een koningsdag 

kahoot quiz, groot mikado en als 
afsluiting een muziekbingo met 
lekkere meezingers. De Ho�and-
school kijkt terug op een heerlijke 
ochtend in een �jne koninklijke sfeer. 

Met dank aan alle kinderen van de 
Ho�andschool die zo vrolijk en 
enthousiast meededen. En natuurlijk 
een koninklijke buiging voor de inzet 
van alle ju�en en meesters.
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Uithoorn - Na meer dan een jaar 
geen o�ciële wedstrijden voor de 
junioren en senioren ( tot 26 jaar ) te 
hebben gehad, leken er ook dit jaar 
geen wedstrijden mogelijk. Vanwege 
de coronamaatregelen gingen de 
crosswedstrijden al niet door en ook 
het zomerseizoen mag nog niet van 
start gaan. De Atletiekunie bedacht 
de virtuele competitie waarbij de 
atleten op hun eigen accommodatie 
hun wedstrijd houden en waarbij de 
uitslagen via atletiek.nu gedeeld 
worden. Waardoor alle teams in april 
in heel Nederland in actie komen 
tegen elkaar. Tijdens de o�ciële 
competitie komt er per onderdeel 1 
atleet in actie en bij de looponder-
delen 2 atleten, verder mag er slechts 
1 estafetteteam lopen en mag iedere 
atleet zich voor maximaal 3 onder-
delen inschrijven. Nu de wedstrijden 
bij de eigen vereniging gehouden 
worden, mogen de atleten ook op 
meerdere onderdelen uitkomen en 
kunnen er meerdere estafetteteams 
van start gaan. De afgelopen 
maanden is er veel getraind op de 
diverse onderdelen en waren er al 
onderlinge wedstrijdjes gehouden 
tijdens de trainingen, maar zondag 
18 april was het dan eindelijk zo ver! 
De eerste o�ciële wedstrijd: het was 
prachtig weer, de junioren en seni-
oren ( tot 26 jaar ) hadden er zin in en 
de juryleden waren er klaar voor. Er 
hadden zich maar liefst 48 junioren 
ingeschreven.

Estafette
De dag ging om 10.30 van start met 
estafettes. Een mooi onderdeel, 
waarbij er erg hard gelopen werd. Bij 
de meeste teams verliepen de wissels 
prachtig en ging het estafettestokje 
als vanzelf naar de volgende loper 
door. Enkele teams wisselde net 
buiten het wisselvak en moesten de 
estafette dus overlopen.

Onderdelen
Sprint :
Gedurende de hele dag werden er 
tegelijkertijd met de onderdelen 
sprints gelopen variërend van 60 
meter voor de meisjes D, 80 meter 

voor de meisjes C en jongens D, tot 
100 meter voor de jongens C, 
jongens en meisjes onder 18 en 20 
en de senioren. Bij de meisjes D 
wisten nu aan het begin van het 
seizoen Noa, Melinda, Tess, Laura al 
onder de 10 seconden te lopen. Fleur 
en Vera wonnen de wedstrijd in 9,2 
seconden. De Jongens D liepen voor 
de eerste keer 80 meter, er gingen 
maar liefst 8 jongens van start. Jonne, 
Indy ,Kyan , Christiaan en Robin 
liepen allemaal in de 12 seconden, 
wat een prachtige prestatie is. Ook 
Jack, Nick en Ilian liepen mooie tijden 
op de 80 meter. De meisjes Meisjes C 
liepen ook voor het eerst 80 meter. 
De vraag was natuurlijk hoe hard ze 
zouden gaan lopen. Alle 4 liepen ze 
onder de 12 seconden. Filia won met 
11,4 Esmee en Naomi liepen 11,6 en 
Maud kwam daar meteen achteraan 
met 11,7. Voor de jongens C stond 
voor de 1e keer de 100 meter op het 
programma. Er gingen maar liefst 10 
jongens van start. Waarbij de concur-
rentie onderling groot was en de 
uitslagen ook dicht bij elkaar lagen.

100/ 200 / 400 meter:
Voor de oudste junioren en senioren 
kon er ook gekozen worden voor de 
100, 200 meter en de 400 meter. Er 
werd bij de 200 meter gestreden om 
als eerste over de �nish te komen, 
Thijs bleek uiteindelijk net een fractie 
eerder over de �nish te komen dan 
Jon in 22,8 seconden. Ook bij de 100 
meter bleek Thijs net iets sneller te 
zijn. Bij de 400 meter waren de rollen 
weer omgedraaid. Nu was Jon een 
fractie sneller in 50,2. Ook Ethan liep 
als 16- jarige sterk mee tussen de 
senioren met 53,3

Horden:
Natuurlijk stonden ook de horden op 
het programma. Er waren slechts een 
aantal atleten die het aandurfden om 
deze hindernissen van minimaal 76,2 
cm ( tot 91,4 cm voor de junioren 
onder de 20 )hoog aan te vallen.
Voor veel junioren was het ook nog 
eens de 1e keer dat ze het onderdeel 
horden liepen op een wedstrijd. 
Nienke liep als enige D meisje het 
onderdeel, daardoor liep zij al de 
afstand van 80 meter ipv de 60 meter 
horden. Ze liet zien dat ze een goede 
hordeloper is en dat een langere 
afstand en 2 extra horden voor haar 
geen enkel probleem is.
Ook Sien was het enige meisje 
(onder 20 ) zij liep sterk mee op de 
horden tussen de jongens.

Midden Lange afstand:
Aan het einde van de dag kon er 
gekozen worden voor een 1000 
meter bij de D junioren en een 800 
meter bij de oudere junioren. Er 
waren veel junioren die hiervoor 
kozen. Tijdens de 1000 meter waren 
er verschillende atleten die aan kop 
liepen. Uiteindelijk kwam Robin als 

Virtuele wedstrijd AKU junioren geslaagd!
eerste over de �nish in 3.31 met vlak 
achter hem Mark als 2e, Jonne als 3e, 
Christiaan als 4e en Ilian als 5e.
Bij de meisjes werd Elin 1e in een tijd 
van 3.37 , 2e werd Fleur, 3e Vera en 
Dana 4e. De 800 meter voor C juni-
oren werd gewonnen door Finn, 2e 
Guang en 3e Koen. Wolf en Sjoerd 
streden bij de junioren onder 18 voor 
de 1e en 2e plek. Halverwege de race 
werd duidelijk dat de 1e plek voor 
Wolf zou zijn in een mooie tijd van 
2.21.

Ver:
Er waren zoveel inschrijvingen bij ver, 
dat er 2 groepen gemaakt moesten 
worden. Bij de jongens D was er een 
1e plaats voor Robin met 3,87. Bij de 
jongens C sprongen er 2 jongens 
over de 4 meter heen . Morris met 
4.07 en Wilhelm met 4.39. Maar liefst 
8 meiden gingen van start bij het 
verspringen. Vera won de wedstrijd 
met 3.81 Ook bij de C werd er ver 
gesprongen Maud sprong 3,70, 
Naomi 3,91 en Filia won met 4,18. 
Lois wist bij meisje onder 18 tot maar 
liefst 4,39 te komen.

Speer:
Voor veel D atleten was het de 1e 
keer dat er speer geworpen kon 
worden op een wedstrijd. Veel 
atleten schreven zich dan ook in voor 
dit onderdeel. Er mocht 4 keer 
geworpen worden en alleen de beste 
worp telde. Indy wist maar liefst 
19,69 meter te werpen en ook Mark 
kwam tot 19,06. Voor Christiaan was 
er de prachtige afstand van 17,13. Bij 
de jongens C wordt er met 600 gram 
geworpen. Wilhelm wierp ijzersterk, 
hij behaalde maar liefst 30,58 meter. 
Ook Marijn liet een prachtige worp 
van 18,98 zien. Bij de meisjes D was 
de verste worp voor Mirte met 17,00, 
daarna volgde Dana met 16,56 en 
Laura wierp 16,19. Bij de meisje C 
wierp Esmee het verste met 28,42 en 
werd Filia 2e met 17,44. Bij de meisje 
onder 18 /20 werd Lois 1e met 19,78, 
Jade 2e met 19,60 en Sien 3e met 
17,10

Kogel:
Bij de D junioren stootte Zara heel 
sterk. Ze wist maar liefst 7,40 te 
stoten, dit was goed voor een 1e 
plaats. Ook Melinda wist met 7,13 
over de 7 meter te stoten. Bij de 
jongens was er een 1e plaats voor 
Mark met maar liefst 8,01 meter. Ook 
Nick wist 4 mooie stoten te laten 
zien. Bij de jongens C ging alleen 
Robbin van start. Hij wist maar liefst 
8,69 te stoten. Bij de junioren onder 
18/20 was ditmaal de 1e plaats voor 
Sjoerd met 8,52 en werd Wolf 2e met 
8,34

Hoog:
Ook bij dit onderdeel waren er zoveel 
inschrijvingen dat er in 2 start-
groepen gewerkt werd. Dit bete-

kende wel dat sommige atleten ook 
tegelijkertijd moesten sprinten of 
zelfs nog speerwerpen. Bij de meisjes 
D wist Elin te winnen met een hoogte 
van 1.20. Zara, Marlou ,Fleur en Dana 
wisten allemaal over een hoogte van 
1.15 te komen. Een fantastische pres-
tatie van deze meiden . Bij de meisje 
C ging alleen Naomi van start op 
hoog, zij kwam ook tot een hoogte 
van 1.20 meter. Bij de jongens D wist 
Jonne over 1.15 te komen en verbe-
terde Mark zijn pr naar 1.30. Bij de 
jongens C was het heel spannend en 
gingen de jongens over grote 
hoogtes heen. Marijn kwam tot 1.30, 
Finn en Koen tot 1.35, Wilhelm tot 
1.40, Morris tot 1,45 en Ralph wist te 
winnen met maar liefst 1.50 meter!

Discus
Een nieuw en vooral technisch moei-
lijk onderdeel voor de junioren waar 
slechts 3 atleten voor kozen. Iver 
ging van start voor de jongens C met 
een discus van 1 kilo. Hij wierp 15,59 
meter. Bij de jongens onder 18 moest 
Sjoerd snel 4 keer werpen, want ook 
zijn 800 meter zou van start gaan. Hij 
wierp 21,93 meter. Bij de meisjes C 
ging alleen Esmee van start. Zij 
verbeterde haar pr naar 22,94 meter.

Het was een prachtige dag met veel 
zon en prachtige prestaties !
Bij de sprint en de andere onder-
delen zijn er heel wat persoonlijke 
records verbroken. Dat belooft wat 
voor de rest van het seizoen! 





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

De IVI pagina

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

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

Wilt u als inwoner iets kwijt?
Laat het IVI weten.
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Mag het ietsje minder zijn
Als eerste valt ons op dat van de 480 
starterswoningen die er genoemd 
werden er nu al snel gesproken 
wordt over 120. Maar dat zijn er nog 
altijd 120 en dat is meer dan NUL. 
Dan lezen we verder en zien we dat 
het CDA ons het scenario voorhoudt 
dat het nog wel eens jaren kan duren 
voordat de grond bouwrijp gemaakt 
kan worden. Flora en fauna op stuk 
braakliggend grasland waar nu niets 
gebeurd wordt ook nog als even-
tueel obstakel aan de orde gesteld. 

De ondernemersdruk 
De meeste angst bij de raad zit hem 
in de hoek van de ondernemers. De 
eigenaar van de bowlingbaan heeft 
op voorhand al gedreigd om alles in 
het werk te stellen dat er geen 
woning komt. Terwijl je denkt dat er 
toch potentiële klanten om de hoek 
komen wonen. Bruggetje over het 
water en vol zit je bowlingtent. Daar 
moet wat achter zitten! En dan de 
grote angst en dreiging voor de plan-
schade die bedrijven bij de 
gemeente zullen neerleggen omdat 
ze niet verder kunnen uitbreiden. Dat 

is wel een dreigmiddel waar men 
behoorlijk bang voor is. 

Nog meer barricades en 
mijnenveld
Dan lezen we nog dat problemen bij 
de toekomstige verkeersontwikke-
ling, de verkeersveiligheid, parkeer-
problematiek, geluidsoverlast, 
vervoer van gevaarlijke sto�en, 
kosten voor aanleg van een rotonde. 
Op een vraag van de VVD was de 
wethouder helemaal duidelijk en 
verklaarde dit gebied tot oorlogster-
rein door het te bestempelen als een 
mijnenveld. Hij weet waar de mijnen 

liggen maar de vraag is wil hij ze 
laten opruimen? 

Gekke Henkie, Janboel en malle Pietje
De wethouder zei nog dat hij er als 
een malle Pietje met een plan rond-
liep en de term Janboel viel ook nog 
ergens. Maar de inwoners zijn 
natuurlijk gekke Henkie niet en zien 
allang aankomen dat dit alles hele-
maal niet uitdraait op een mooie 
woondroom voor heel veel starters, 
maar het waarschijnlijk een grote 
nachtmerrie gaat worden. 

Wethouder niet blij met cadeautje
Het is duidelijk de wethouder is niet 
blij met dit cadeautje. Hij heeft het 
uitgepakt en heel snel bij de raad 
teruggegooid. Wel geeft hij de inwo-
ners nog wat hoop door aan te 
geven dat er op verschillende andere 
plaatsen wel woningbouwplannen 
zijn voor starters. Logisch want de 
wethouder heeft ons beloofd om 
4800 woningen in De Ronde Venen 
te bouwen. Maar inwoners geloven 
inmiddels niet meer in sprookjes 
want de hele woninbouw in De 
Ronde Venen lijkt op een “Never 
ending story” te gaan lijken. 

Inwoners staan helemaal buitenspel in discussie 
om starterswoningen bij zwembad
Vorige week was op 2 pagina’s groot in deze krant het verslag te lezen 
van de opvattingen en standpunten van raadsleden die zitting hebben in 
de Comissie Ruimtelijke Zaken. Het lijkt er steeds meer op dat inwoners 
in dit dossier vergeten lijken te worden. Inwoners worden helemaal niets 
gevraagd en gesprekken met inwoners zijn niet aan de orde. Inwoners 
mogen op grote afstand afwachten wat anderen voor ze beslissen. Terwijl 
het juist om inwoners gaat die eindelijk wel eens van de wethouder 
willen horen dat er genoeg huizen gebouwd gaan worden en niet zitten 
te wachten op allerlei zaken waardoor er juist niet gebouwd kan worden. 
Wegen de belangen van de starters zwaar of is de druk van ondernemers 
voor de wethouder zwaarder? Misschien komen ondernemers wel veel 
harder op voor hun belangen dan woningzoekende en moeten starters 
die al jaren zitten te wachten op een huis zich wellicht ook wat harder op 
gaan stellen en zichzelf meer laten zien en horen. Parkwoningen voor ouderen in 

De Ronde Venen
Deze week ontvingen wij een email van een inwoner die aangaf dat veel 
senioren die in grotere woningen wonen, over hun toekomstige huisves-
ting nadenken. Deze senioren willen best plaats maken voor een volgende 
generatie die om hun ruime eensgezinswoningen zitten te springen om 
daar een gezinnetje te kunnen stichten. Het heet immers niet voor niets 
een gezinswoning. Uiteraard willen de senioren dan zelf niet weggeduwd 
worden in een appartement die vaak veel te duur zijn en bovendien geen 
tuin hebben. De inwoner in kwestie, die in zijn werkzame leven in het voor-
traject van woningen heeft gezeten vindt het leuk om zijn opgedane 
kennis door te geven. Hij komt dan ook met een mogelijke aantrekkelijke 
oplossing voor woningbouw voor senioren en hoopt hiermee een bijdrage 
te kunnen leveren aan het doorstromen van ouderen op de woningmarkt. 
Hij heeft dit in eerste instantie per brief aan B&W doorgegeven met mooie 
bouwtekeningen er bij en het verzoek om hierover mee te denken. Helaas 
(nog) geen antwoord!? Inwoners Voor Inwoners (IVI) vindt dat dit soort 
inwonersinitiatieven gestimuleerd moeten worden en daarom geven wij 
hem graag een podium en laten wij zijn plan graag aan u zien. 

Parkwoningen 
Hans Hogerwerf uit Mijdrecht stuurde 
ons deze mooie schetstekeningen van 
de Parkwoningen die hij voor ogen 
heeft. Het is niet zomaar een tekeningtje 
uit de losse pols maar er is over nage-
dacht. Omdat de huidige woning te 
groot wordt en ook steeds meer onder-
houd vergt heeft hij, net als veel andere 
senioren, best oog voor andere woon-
ruimte. Maar dan wel met behoud van 
tuin en vrijheid. Zo ging hij, met al zijn 
opgedane kennis uit het professionele 
verleden, achter de tekentafel zitten. 

Extreem energiezuinig
Hij ontwierp een een compact, vrij-
staand levensbestendig huis met tuin 
en voldoende ruimte. Maar hij heeft ook 
verder nagedacht over isolatie en ener-
giebezuinigingen. Het grote voordeel 
van dit ontwerp is namelijk dat er zelfs 
in de winter de hele dag zonlicht 
binnen kan komen waardoor de zon de 
woning grotendeels opwarmt. Dat in 
combinatie met goede isolatie en 
zonnepanelen maakt de woning 
extreem energiezuinig.Daarnaast zou 
hij bij de uitwerking extra aandacht 
besteden aan goede isolatie van het 
dak om buitengeluiden en de zomer-
warmte juist weer tegen te gaan.

Kleinschalig Pilot project 
Hij zelf zou heel graag aan de slag 

gaan met een professional, die erva-
ring heeft op dit gebied, voor de 
uitwerking en realisatie. Hij denkt aan 
een pilot project van 10 woningen. 
Dit zou een leuke start kunnen zijn en 
als blijkt dat dit een succesvol format 
is misschien de oplossing voor door-
stroming op de woningmarkt. 

2400 m2 bouwgrond nodig
Voor dit pilotproject van 10 woningen 
zou ongeveer 2400 m2 bouwgrond vrij 
gemaakt moeten worden. Belangrijk 
daarbij is dat de woningen niet rondom 
hogere bebouwing of begroeiing 
worden gesitueerd i.v.m. toetreding 
van zonlicht. Het past misschien juist 
wel heel goed in landelijk gebied. Hij 
heeft dan ook een verzoek ingediend 
bij B&W om hierover mee te denken en 
te bezien wat mogelijk is. Hij is in 
afwachting van antwoord. Helaas heeft 
hij dat nog niet mogen ontvangen. 

Inwoners Voor Inwoners vindt het een 
mooie mogelijke oplossing voor de 
doorstroming en ondersteunen dit 
soort inwonersinitiatieven graag. We 
zijn ook heel benieuwd wat u daar als 
medeinwoners van vindt? En misschien 
zijn er wel mensen die dit nu lezen en 
een stuk grond hebben waar dit gerea-
liseerd kan worden. Laat het ons weten 
en stuur een e-mail naar: info@inwo-
nersvoorinwoners.nl

Nieuw bankje 
Op LinkedInn zagen we dat een 
bedrijf In opdracht van Gemeente De 
Ronde Venen zes nieuwe Green-

Matter parkbanken heeft mogen 
leveren. Eén daarvan hebben we al 
zien staan bij het Hertenkamp in 
Mijdrecht. We hadden met de stich-
ting Inwoners Voor Inwoners een 

mooi projectplan ingediend om voor 
eenzame ouderen rondom het 
hertenkamp een maatschappelijk 
project op te zetten met allerlei 
sociale activiteiten in onze gemeente 
en hoe mooi zou het geweest zijn als 
de zitbankjes samen met 
inwoners,maatschappelijke organi-
satie en lokale ondernemers 
vervangen waren. De gemeente had 
echter een eigen plan. We zijn nu wel 
benieuwd, zeker gezien de �nanciele 
status van onze gemeente of dit nu 
niet veel meer heeft gekost en gaat 
kosten,dan als we dit met inwoners 
hadden mogen doen. Wij denken dat 
het en �nancieel en maatschappelijk 
meer had opgeleverd om het samen 
met inwoners te doen. We zullen hier 
navraag over gaan doen bij de 
gemeente. Wordt vervolgd! Hopelijk 
volgende week de antwoorden?




