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Lieve berichtjes

De komende weken maken we
in onze kranten plaats voor lieve
berichtjes. Mis jij of missen jullie
je oma of opa? Of je lieve vriendje of vriendinnetje waar je altijd
meespeelt? Of opa en oma missen jullie je kleinkinderen? Stuur
een foto van jezelf of van jullie en de boodschap van maximaal 25 woorden naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl. De origineelste inzendingen worden
de komende week in de krant
geplaatst. Deelname is helemaal
gratis, want een lief berichtje kunnen we allemaal wel gebruiken in
deze nare tijd.

een
schone gevel

maakt uw huis
Vermogenweg 39 • Mijdrecht • 0297-522443

www.persoonschoorsteentechniek.nl

Wij staan
voor u
klaar bij
storingen!
info@vderwilt.nl
www.vderwilt.nl
Tel. 0297-284295
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CDA fractie De Ronde
Venen maakt zich zorgen

De Ronde Venen – De fractie van CDA De Ronde Venen, heeft namens Koos Brouwer en Jan Rouwenhorst het college van burgemeester en wethouders de volgende brief gestuurd met vragen:
“Afgelopen weekeinde is sprake geweest van een ongeval met
zeer ernstig letsel in De Hoef, met als gevolg dat zelfs een traumahelikopter werd opgeroepen.
Hierover zijn leden van de fractie
benaderd. Elk ongeval is er één te
veel, laat dat vooropstaan! Maar
het is des te tragischer als een
kwetsbare verkeersdeelneemster
daar het slachtoffer van wordt en
gewond raakt. Het ongeval is het
gevolg - zo hebben wij begrepen
– van een uitwijkmanoeuvre van
een automobiliste. Hoewel een
ongeval (bijna) altijd ongewild
is, komt een en ander in een breder perspectief nu er veel recreatief verkeer is in onze gemeente en niet in de laatste plaats door
De Hoef. Het betreft automobilisten, motorrijders en wielrenners al
dan niet in groepsverband. In zo
goed als alle gevallen betreft het
de categorie “niet-bestemmingsverkeer”. Omwonenden hebben al
meerdere malen aangegeven dat
het veel te druk is op de populaire route, waar veel gemotoriseerd
verkeer rijdt evenals groepen snel
rijdende wielrenners. Kwetsbare
verkeersdeelnemers als rustig fietsende recreanten en wandelaars
komen zo “in de verdrukking”.

die niets wil weten van een afsluiting van route voor “doorgaand”
gemotoriseerd verkeer en wielrenners in groepsverband. De
CDA- fractie spreekt uit dat we oprecht hopen dat deze verwijtende
signalen in de media over de onwil en onmacht van de gemeente op aperte onjuistheden berusten. We verwijzen o.a. naar recente berichtgeving in het Algemeen
Dagblad.
1. Graag vernemen we uw reactie op die berichtgeving en
verzoeken we u uw standpunt,
dan wel opvattingen daarover
spoedig, en breed en goed beargumenteerd te communiceren, bijv. op de gemeentelijke
informatiepagina.
2. Daarbij verzoeken we u niet
enkel te focussen op argumenten waarom een “afsluiting”
niet zou kunnen of onwenselijk zou zijn. Het CDA verzoekt
expliciet inzicht in de afwegingen achter de besluitvorming
en dat in relatie met de ongewenste gevoelens van overlast
en onveiligheid bij de inwoVerontrust
ners.
Wat verontrustender is, is dat be- Het lijkt ons heel eenvoudig om
woners - niet alleen via berichten de route De Hoef-Oostzijde tijin de media - hun gal spuwen over dens de weekeinden (met mooi
het contact met de gemeente, die weer) af te sluiten voor recreatiezich consequent weigerachtig zou ve verkeersdeelnemers met auto’s
opstellen en zou weigeren effec- en motoren en voor doorgaande
tieve maatregelen te nemen en groepen snelle fietsers. Met een
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goede bewegwijzering van een
omleidingsroute zou zoiets goed
te regelen moeten zijn. In andere plaatsen in het land gebeurt
dat ook. In afstemmingsoverleg
met de bewoners zou de plaatsing van een tijdelijke barrière de
doorgaande route kunnen blokkeren. Zo’n afsluiting moet dan op
de toegangsroute duidelijk worden aangegeven. Voor de bewoners van de kern zou dat niet tot
onoverkomelijk bezwaren hoeven
te leiden, gelet op de meermalen
geconstateerde overlast, op voorwaarde dat er goed en tijdig gecommuniceerd wordt. Wij gaan er
van uit dat dit soort contacten al
heeft plaatsgevonden.
Vervolg elders in deze krant.

De Kwakel
vierde Koning/
Woningdag
precies zoals
bedoeld was
De Kwakel – Een groot compliment aan de organisatie
van de Koning-Woningdag
De Kwakel. Ondanks alles
hebben ze het daar voor elkaar gekregen om een feestdag neer te zetten, precies
volgens de Corona-regels
en toch was het voor jong
en oud een prachtige feestdag. Zelfs de burgemeester kwam deze dag officieel openen. Een dag waarbij je nog meer met en voor
elkaar met elkaar bezig was
en waar plezier en lachen
op de eerste plaats kwam. In
deze krant zie u een ruim foto-overzicht... Woorden zijn
hierbij overbodig.

Wethouder en burgemeester
langs bij winkeliers
De Kwakel - Woensdagmorgen
gingen wethouder Jan Hazen en
burgemeester Pieter Heiliegers
langs bij winkeliers in De Kwakel.
Het bezoek werd zeer gewaardeerd door alle ondernemers. Het
bezoek startte bij Slagerij Eijk en
Veld. Deze ondernemers gaven
aan veel respect voor hun klanten
te hebben: “Onze klanten houden
zich goed aan alle regels en iedereen houdt voldoende afstand.
Gelukkig kunnen we open blijven, maar we lopen wel veel mis.
We verzorgen bijvoorbeeld nu
geen bedrijfsbarbecues en daar is
het vooral straks wel het seizoen
voor. Daarentegen zien we nu
wel dat klanten luxer vlees bij ons
kopen. Er wordt meer gekokkereld.” Kappers kunnen helaas niet
open. Daar ondervindt kapsalon
Care For Hair nu de problemen
van. Op dit moment worden alle
afspraken omgezet met de hoop
dat de kapsalon na 20 mei wel
weer open kan. Daarnaast wordt
er druk gekeken welke maatregelen er genomen moeten worden
mocht de winkel weer open gaan
als dat straks mag.
Flink puzzelen
Ook Cafetaria ’t Trefpunt heeft het
zwaar: “Minder klanten, betekent

ook minder inkomen, vooral door
het wegvallen van het restaurantdeel. Mensen geven aan dat ze
het ons gunnen, dus bestellen bij
ons vaker een patatje om mee te
nemen. Maar je kan niet iedere
dag patat eten. Het wordt de komende tijd flink puzzelen.”
Schroom niet om contact
op te nemen
Het is erg schakelen voor ondernemers tijdens de coronacrisis.
Wat mag wel, hoeveel klanten
in de winkel, haal ik mijn omzet
wel, kan ik überhaupt open blijven, hoe ga ik om met mijn personeel? “Als wethouder Economie gaat dit mij erg aan het hart.
De oproep vanuit de gemeente
is dus ook: schroom niet om met
ons contact op te nemen. Het ondernemersloket van de gemeente staat open voor alle vragen van
ondernemers in onze gemeente”,
aldus wethouder Jan Hazen.
Extra drukte
Bij de Supermarkt Quakel is het
aanpoten en heel druk. “Het is al
zeven weken kerst,” zo geeft de eigenaar aan. “Gelukkig is het personeel nog gezond, maar niet
iedereen stond in het begin te
springen om aan het werk te
gaan in de winkel. Inmiddels begint iedereen te wennen aan deze nieuwe situatie.” Ook bakkerij Westerbos geeft aan dat het
eindelijk weer een beetje normaal begint te worden. In het begin waren alle producten rond 12
uur helemaal uitverkocht. Nu ziet
men dat mensen een ritme beginnen te krijgen. Iedereen houdt
zich goed aan de regels en ook de
jeugdige klanten zijn aan het tellen hoeveel mensen er in de winkel staan. De burgemeester en
wethouder zijn begaan met winkeliers in De Kwakel en geven ook
aan: “Help elkaar als ondernemers
op weg en probeer ideeën uit te
wisselen. Maar soms kan een luisterend oor ook heel fijn zijn in deze tijd.”
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In en om het dorp:

INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
De Ronde Venen: Alle diensten
van de huisartsen worden gedaan
vanuit Huisartsenpost Leidse Rijn,
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het
weekend en voor werkdagen van
17.00-08.00 uur
Uithoorn: Spoedgevallen overdag
via eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis,
0297-303903. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u.
Wilnis-Dorp Medisch Centrum
Dorpsstraat 65 Wilnis,
0297-441044. Open : ma. t/m vr.
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.
Zuiderwaard Medisch Centrum
Plevierenlaan 23 Vinkeveen
0297-441144. Open : ma. t/m vr.
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57 Vinkeveen,
0297-262033. Open: ma. t/m vr.
8.30-17.30 u;
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583.
Open: 22.00-08.00 u.
Benu Apotheek Zijdelwaard
Zijdelwaardplein 81 Uithoorn,
0297-562851. Open: ma. t/m vr.
08.30-18.00 u., za. 9.00-16.00 u.
Apotheek Boogaard
Amstelplein 27 Uithoorn,
0297-566886. Open: ma. t/m vr.
08.00-18.00 u., za. 10.00-13.00 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Amstelland
Spoedpost Amstelland Ziekenhuis
Amstelveen. Open: ma. t/m
vr. 17.30-23.00 u., za., zo. en
feestdagen 8.30-23.00 u.
Nachtapotheek OLVG West
Jan Tooropstraat 164 Amsterdam,
020-5108826. Open: na 23.00 u.
ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl
STICHTING THUIS STERVEN
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, 06-51451130.

MANTELZORGSPREEKUUR
Elke do. tussen 08.30-16.00 u. kan
iedere mantelzorger haar vragen
stellen bij Mantelzorg & Meer.
Tel. 020 333 53 53,
info@mantelzorgenmeer.nl,
www.mantelzorgenmeer.nl
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
0297-263758, www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK
Uithoorn, tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG
Praktijk voor psychologische
hulpverlening
Vijzelmolen 25 Mijdrecht
H. Rapp-Jonkers, 06-15599435
Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl
STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie 0900-8844.

Business units in Mijdrecht
Regio - Recentelijk heeft de
bouwkundige oplevering plaatsgevonden van het prestigieuze
bedrijfsverzamelgebouw
‘busness units Vermogensweg
in Mijdrecht. Het complex omvat een 18-tal hoogwaardige bedrijfsunits op een unieke locatie,
geschikt voor vele gebruiksdoeleinden tot en met bedrijfscat. 5
(functielijst VNG)
Het complex is gesitueerd op
‘het Werkeiland’, de laatste uitbreiding van het bedrijventerrein
van Mijdrecht, goed zichtbaar gelegen langs de provinciale weg
N201 (Haarlem-Hilversum) met
aansluiting op de autosnelwegen
A2, A5 en A9.

Voor ondernemers die waarde
hechten aan kwaliteit zijn nog
enkele units beschikbaar met
een afmeting van ca. 92 m² (bruto vloeroppervlak) op de begane
grond en ca. 49 m² (bruto vloeroppervlak) op de verdieping en 2
eigen parkeerplaatsen. De units
worden in beginsel casco+ opgeleverd maar er bestaan ook mogelijkheden (tegen meerprijs)
voor uitbreiding van het opleveringsniveau. Het complex is ontwikkeld door KPO Planontwikkeling in opdracht van Sluiskopje Vastgoed en gebouwd door
Vesting Bouw uit Beverwijk. Voor
meer informatie: A2bedrijfsmakelaars.nl / 0297 – 23 10 50

Ontdek de natuur bij jou
in de buurt
Regio - Het is volop lente maar
we kunnen nog niet met z’n allen
naar de natuurgebieden. Gelukkig gebeurt er in en om het dorp
van alles dichtbij huis. Met NatureToday.nlontdek je vanaf nu de
vogels, zoogdieren, planten, vlinders en libellen die vlakbij leven.
De kennis van biologen en tienduizenden
natuurliefhebbers
is zo voor iedereen toegankelijk. Dus stap de deur uit en ga
op ontdekkingsreis in de natuur
Regio - Vanaf 29 april zendt RTV cumentaire gepassioneerd over om je heen. “In en om het dorp
Ronde Venen een minidocumen- de verhalen die hem zo aan het kun je binnen loopafstand van je
taire uit over de zes neergestor- hart gingen. ‘Het gaat mij erom huis honderden soorten dieren
te vliegtuigen tijdens de Tweede dat het verhaal blijft leven en be- en planten tegen komen,” zegt
Wereldoorlog in de Ronde Venen. staan,’ aldus Chris. De documen- Arnold van Vliet, bioloog bij WaDeze documentaire is gemaakt in taire is opgenomen in de zomer geningen University en coördinaopdracht van het Regionaal His- van 2019. Kort na de opnames tor van Nature Today.
torisch Centrum Vecht en Venen is Chris overleden aan kanker. In Zo heeft de tsjilpende huismus
voor de tentoonstelling 75 Jaar overleg met hem en zijn vrouw in de dakgoot alweer haar tweeVrijheid in het Poldermuseum. is deze mini documentaire tot de nestje jongen. In de tuin en
Centraal in deze documentaire stand gekomen en in de tentoon- langs velden vliegt het oranjetipstaat het onderzoek van amateur stelling opgenomen.
je van pinksterbloem naar pinkhistoricus Chris van der Linden.
sterbloem. Deze lichtroze bloem
In de documentaire wordt het Praktische informatie
staat langs veel wegen en velden
verhaal verteld over de vlieg- De documentaire zal vanaf 29 weer volop te bloeien. Ondertustuigcrashes waar Chris onder- april een week lang te zien zijn sen heeft de eekhoorn in jouw
zoek naar gedaan heeft. Zijn ver- bij RTV Ronde Venen tijdens de straat waarschijnlijk net jongen
haal wordt aangevuld met histo- Nieuwsronde, ieder uur, op het gekregen en vliegen de eerste
rische documentatie en foto’s. Hij uur. Ziggo kanaal 36 voor Baam- gierzwaluwen als boemerangs
heeft veel onderzoek gedaan in brugge en Abcoude, kanaal 41 door de wijk. Zijn ze ook in jouw
regionale en nationale archieven voor de rest van de Ronde Venen. wijk alweer terug? Van Vliet: “Met
en zelfs op de crashsites van de KPN: kanaal 1368 voor hele de NatureToday.nl zie je in een oogvliegtuigen, opzoek naar meer in- Ronde Venen. Zodra het Polder- opslag wat voor bijzonders er nu
formatie om zijn verhaal zo com- museum weer voor publiek ge- in de natuur bij jou in de straat,
pleet mogelijk te maken. Chris opend is, kan de minidocumen- op je balkon of in je tuin te zien is.
van der Linden vertelt in de do- taire ook daar bekeken worden
Bij elke soort staat een mooie foto
en een korte beschrijving. Zo kun
je de soorten zelf ook leren herkennen.”
Hoe werkt het?
Ga naar NatureToday.nl met je telefoon, tablet of computer en je
ziet gelijk welke dieren en planten nu in Nederland het meest
Regio - Waar u normaal gespro- mer wordt zonder straattheater. gezien worden. Ook wordt voor
ken wordt opgetrommeld om Het lag al in de lijn der verwach- alle dieren en planten de status
naar buiten te komen voor het ting, en natuurlijk steunt de or- weergegeven, bijvoorbeeld dat
straattheater in Mijdrecht, vraagt ganisatie de maatregelen van de de zilvermeeuw aan het broeden
de overheid u nu nadrukkelijk overheid om de verspreiding van is, dat de haas haar eerste jonbinnen te blijven. Het corona- het coronavirus tegen te gaan. gen heeft, de vos drachtig is en
virus raakt ons allemaal en ook Het straattheaterfestival waar dat het bosanemoontje nu bloeit.
het Straattheaterfestival De Ron- jaarlijks meer dan 500 amateur Via ‘Jouw locatie’ krijg je met een
de Venen blijft niet gespaard. dansers, muzikanten en zangers, Nature Today-account direct het
Het festival dat zaterdag 20 ju- en tientallen nationale en inter- overzicht van dieren en planten
ni zou plaatsvinden in het dorps- nationale professionele straatar- op de plaats waar je bent. Daarcentrum van Mijdrecht, wordt af- tiesten aan meedoen, en dat jaar- naast kun je heel eenvoudig elke
gelast. De overheid en het RIVM lijks meer dan 5000 bezoekers willekeurige plek in Nederland sehebben 21 april alle evenemen- trekt, zou een onacceptabel risico lecteren en daar het actuele soorten tot 1 september 2020 verbo- zijn voor de gezondheid en veilig- tenoverzicht van bekijken. Handen. Dat betekent dat het een zo- heid voor ons allemaal.
dig als je wilt weten wat je zou
Spijtig
kunnen zien tijdens je wekelijkse
In januari waren we voortva- wandeling of om op afstand mee
rend met de sponsorwerving te kijken met familie of vrienden.
en het uitkiezen van de arties- In het dagelijkse natuurjournaal
ten begonnen. Het festival stond
goed in de steigers en beloofde
een mooie editie te worden. Een
deel van de Nederlandse artiesten was gecontracteerd. Maar tijdens het overleg op 3 maart werd
al besloten het contracteren van
de artiesten per direct te bevriezen, omdat de ernst van corona
toen al duidelijk werd. Het is spijtig dat het niet door gaat, maar
het is niet anders. Het is niet leuk
voor, maar voor veel artiesten is
het nog veel moeilijker. Zij gaan Regio - In het gebied van de
een festivalseizoen tegemoet Haarlemmermeer zijn in de week
met een verloren seizoen met mi- van 21 april pannensets aangenimale inkomsten. Laten we ho- boden aan inwoners door inzitpen dat zij het financieel en cre- tenden van een zwarte Mercedes 350 D. Er is bij inwoners aanatief zullen overleven.
gebeld en met een kaartje in de
hand werd verteld dat men een
prijs gewonnen had. Als extratje mocht daarom een uitgebreide pannenset aangeschaft worden voor maar 200 euro. De politie raadt aan vooral niet in te gaan
op verkoop aan de deur of vanuit
de kofferbak van een auto. Veelal betreft het slechte kwaliteit en
soms zijn goederen zelfs afkomstig van diefstal. In dit geval zijn
de namen en adressen van de
pannenverkopers bij de politie
bekend. “Het zijn oplichters”, aldus een woordvoerder.
Er loopt een onderzoek. Omdat
vermoed wordt dat deze oplichters ook over de grens hun geluk gaan beproeven, wil de politie inwoners van de gemeente
Uithoorn waarschuwen voor verkopers aan huis of vanuit de kofferbak. Niet doen! Goedkoop is in
dit geval zeker duurkoop.

Documentaire:

De zes crashes van
De Ronde Venen

Straattheaterfestival
2020 afgelast

Politie:
Koop geen
pannenset bij
oplichters

wordt een korte update gegeven
over wat er vandaag gebeurt in
de natuur. En als je meer wil weten: dagelijks publiceren topbiologen van meer dan dertig natuurorganisaties, kennisinstellingen, overheden en terreinbeherende organisaties natuurberichten op NatureToday.nl. Het zoeken van dieren en planten op basis van locatie is de eerste maand
gratis, daarna kost het 2 euro per
maand. Binnenkort is ook de Nature Today-app beschikbaar voor
Android en iOS.
Oranjetipje - bron: Saxifraga

COLOFON

Nieuwe Meerbode
Verschijnt woensdag
EDITIE 2
DE RONDE VENEN,
MIJDRECHT, WILNIS,
AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN
EDITIE 3
UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL
Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
of verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
of redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
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Gedecoreerden telefonisch op de hoogte gesteld

Koninklijke onderscheiding
voor elf inwoners
De Ronde Venen - Elf inwoners van De Ronde Venen zijn vrijdagmorgen 24 april jl. door burgemeester Maarten Divendal gebeld
om hen te feliciteren met de koninklijke onderscheiding die ze
ontvangen. Ook belde de burgemeester een inwoonster van Amsterdam, zij krijgt een lintje voor haar vrijwilligerswerk in Abcoude. In verband met de coronamaatregelen worden de lintjes later
dit jaar uitgereikt. Elf personen zijn benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau, één tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

keersregelaar bij de intocht van
Sinterklaas. Ook voor de Stichting Feestelijkheden Abcoude zet
ze zich in voor de verkeersveiligheid, zoals bijvoorbeeld tijdens
de Feestweek en Koningsdag.
Mevrouw Keuker-van Kalleveen is
benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.

bouw er altijd representatief
uit. De heer C. Groot is het gezicht van de brandweer in Wilnis. Op cursusavonden ontvangt
hij de instructeurs en helpt zo
nodig bij de voorbereiding. Naderhand zorgt hij voor de hapjes en de drankjes. Een bijzondere bijdrage aan de hulpverlening
en de brandweer leverde hij in
de week na de dijkverschuiving
in 2003. Vanaf 26 augustus heeft
hij een week lang, van ’s morgens
vroeg tot middernacht, liters koffie, honderden broodjes en andere maaltijden uitgedeeld aan de
hulpverleners. De heer Groot is
benoemd tot lid in de Orde van
Oranje-Nassau.

De heer A.T. Lens
(Abcoude, 1941) is onmisbaar
voor voetbalvereniging FC Abcoude. Zijn leefritme is helemaal
aangepast aan de vele vrijwilligerstaken die hij uitvoert. Van
1977 tot 1991 en van 2000 tot
2009 was hij bestuurslid en tot
op dit moment vrijwilliger bij de
vereniging. Hij is een clubmens in
hart en nieren en tot op de dag
van vandaag actief als grensrechter bij het 1e elftal, wedstrijdsecretaris van de seniorenteams,
organisator/assistent bij evenementen, lid van de seniorenonderhoudsploeg en hij verzorgt
de schoonmaak van de kleedkamers. André Lens wast de kleding
van de selectie, zorgt voor de bevoorrading van de kantine en
draait wekelijks kantinediensten.
Dat hij door de voetbalclub op
handen wordt gedragen blijkt uit
zijn benoeming tot erelid van de
vereniging en lid van verdienste
binnen de club. In 2010 is hij door
de gemeente verkozen tot Vrijwilliger van het jaar. FC Abcoude is
in 1973 ontstaan na een fusie tussen ASC’37 (protestants-christelijk) en Abekewalde (rooms-katholiek). Voor hij actief werd bij
FC Abcoude is de heer Lens drie
jaar bestuurslid geweest bij Abekewalde. Hij is auteur van het
boekje ‘Heimwee naar Abekewalde’ en medeauteur van het jubileumboek ’25 jaar FC Abcoude’. Hij
bezit een zeer uitgebreid archief
over de voetbalsport in Abcoude.
De heer Lens is benoemd tot Lid
in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer I.J. van den Broek
(Vinkeveen, 1937) is sinds 1983
lid van de Videoclub De Ronde
Venen. In de jaren negentig trad
hij toe tot het bestuur, een functie die hij meer dan twintig jaar
heeft vervuld. Mede dankzij Frits
van den Broek hebben de Videoclub en de activiteiten ervan
meer bekendheid gekregen. Zo
was hij redacteur van het clubblad Close Up en later van de digitale nieuwsbrief en is hij betrokken bij de website. Het videofestival De Ronde Venen Open is door
hem bedacht. Het in 2000 gestarte jaarlijkse evenement is inmiddels een belangrijk podium
voor amateurfilmers uit de gehele Benelux. Dit jaar beleeft het zijn
twintigste editie. De heer Van den
Broek is nog steeds actief met de
organisatie van het videofestival.
Hoewel hij het vanwege zijn leeftijd nu wat rustiger aandoet, is hij
nog steeds een stuwende kracht
voor Videoclub De Ronde Venen.
Elk veertien dagen levert hij met
zijn ondersteunende activiteiten
een belangrijke bijdrage aan de
clubavonden: van de inkoop voor
de bijeenkomsten tot en met het
opruimen van de spullen. De heer
I.J. van den Broek is benoemd tot
lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer R.C.W. Geers
(Vinkeveen, 1952) is meer dan
25 jaar vrijwilliger bij het Ronald
McDonald Huis Emma Amsterdam. Hier verblijven (naaste) familieleden van jonge patiënten
van het Emma Kinderziekenhuis.
Als vrijwilliger helpt Rob Geers
om het Huis schoon en op orde
te houden. Belangrijk bij het vrijwilligerswerk in het Ronald McDonald Huis is het contact met
de familieleden van de patiënten. Dankzij de open en hulpvaardige instelling van de heer
Geers, en de oprechte interesse in zijn medemens, is het Huis
voor de gasten ‘een thuis ver van
huis’. Vele jaren heeft hij wekelijks trouw een dienst van drie
keer drie uur per week in het Ronald McDonald Huis gedraaid; de
laatste tijd tweemaal per week.
De heer Geers heeft een beperkt
gezichtsvermogen, maar hij laat
zich daardoor niet uit het veld
slaan en blijft met grote inzet het
vrijwilligerswerk doen. Daarnaast
is hij penningmeester van de Fotokring Uithoorn geweest. Zijn
slechtziendheid belette hem niet
deze functie acht jaar lang uit te
oefenen. Toch heeft hij om die
reden vier jaar geleden het penningmeesterschap moeten neerleggen. Maar nog steeds is hij een
actief en gewaardeerd lid van de
Fotokring Uithoorn, waar hij sinds
1989 deel van uitmaakt. De heer
Geers is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer C. Groot
(Mijdrecht, 1946) zet zich al
meer dan vijftig jaar vrijwillig in
voor de brandweer in Wilnis. Een
paar weken voor zijn achttiende
verjaardag in 1964 werd hij aspirant-brandwacht bij de vrijwillige brandweer van de gemeente
Wilnis. 37 jaar later, dus in 2001,
kreeg hij als brandwacht eerste
klas eervol ontslag vanwege het
bereiken van de functionele ontslagleeftijd van 55 jaar. Dat betekende niet het einde van de vrijwillige inzet van Cees Groot voor
de brandweer. Sinds het begin
van deze eeuw neemt hij de facilitaire zorg voor de brandweerkazerne in Wilnis op zich. Dankzij zijn inspanningen ziet het ge-

Mevrouw M. de Haan–de Jong
(Vinkeveen, 1951) heeft zich
vele jaren belangeloos ingezet
voor de protestantse gemeente De Morgenster te Vinkeveen
en Waverveen. In 1992 trad zij
als bestuurslid toe tot de Kerkenraad. Ze was eerst jeugdouderling en later ‘gewoon’ ouderling. Van 1999 tot 2009 en later
van 2014 tot 2017 was zij Scriba
van De Morgenster. Ook buiten
de Kerkenraad was en is Mieke de
Haan–de Jong actief voor de kerk.
Ze verricht uiteenlopende handen spandiensten en is nog altijd
van grote waarde voor de kerkelijke gemeente. Als vrouw van
een vrijwillige brandweerman
heeft ze zich tussen 1974 en 2007
ingespannen om echtgenotes
meer te betrekken bij de taak van
hun mannen. De mede door haar
opgezette activiteiten zorgden
voor meer saamhorigheid tussen
de korpsleden van de brandweer
Vinkeveen en hun echtgenotes.
Verder heeft mevrouw De Haan–
De Jong bestuursfuncties vervuld bij Brassband Concordia en
Volleybalvereniging Atalante. Zij
is zeer betrokken bij haar medemens en geeft mantelzorg waar
nodig. Mevrouw De Haan–De
Jong wordt getypeerd als een ‘betrokken vrouw die oog heeft voor
haar omgeving en niet toekijkt,
maar helpt.’ Mevrouw De Haan–
De Jong is benoemd tot lid in de
Orde van Oranje-Nassau.

De heer J.C. van der Moolen
(Vinkeveen, 1951) is zeer actieve vrijwilliger die met zijn energie, inzet, gedrevenheid en humor onmisbaar is voor de vele
besturen van verenigingen en organisaties waarin hij actief is. Hij
is bijna bij alle activiteiten in De
Boei of Vinkeveen betrokken. Van
1988 tot 2000 was hij vrijwilliger
bij Radio Ronde Venen en presenteerde daar het sportprogramma
“Sport Ronde’. Sinds 1999 is hij actief bij sportvereniging Hertha en
zit hij onder andere in de organisatie van het winterstop zaalvoetbal toernooi voor de jeugd
en is hij medeorganisator van
het Turftrapperstoernooi. Tijdens
de bouw van de nieuwe kantine
was hij gedurende 2,5 jaar dagelijks aanwezig en vervulde hij de
taak van 2e opzichter. Van 1978
tot 2008 verrichtte Jan van der
Moolen veel werkzaamheden op
obs De Pijlstaart en was hij een
aantal jaren lid van de Ouderraad.
Zijn inzet tijdens de twee verhuizingen van de school in die periode was van onschatbare waarde. Vanaf 2009 is hij vaak achter de schermen, maar soms ook
voor, actief met het bouwen en
bedenken van decors voor musicalkoor De Regenboog. Sinds de
organisatie van het eerste Vinkefest in 2013 is hij betrokken bij de
organisatie en verricht hij de nodige hand- en spandiensten op
het gebied van op- en afbouwen,
promotie, vergunningaanvragen
en boeken van artiesten. Ook is
hij vanaf 2013, samen met de leden van het organiserend comité, verantwoordelijk voor de organisatie van Koningsdag. Ook is
hij sinds een aantal jaren actief bij
de organisatie van de Rap en Ruig
Race. De heer Van der Moolen is
benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.

Mevrouw Y.M. Keukervan Kalleveen
(Amsterdam, 1954) woont in
Amsterdam maar is als vrijwilliger een onmisbare duizendpoot
voor diverse organisaties in Abcoude en Baambrugge. Zo zet
ze zich sinds 1994 in voor de Abcouder Harmonie. Ze was onder
meer verkeersbegeleidster en
nam de verzorging van de Tamboers/Slagwerkgroep op zich. In
2007 trad ze als tweede secretaris toe tot het bestuur. In mei
2019 legde ze deze bestuursfunctie neer, maar nog steeds is ze actief binnen de Harmonie. Yvonne Keuker-van Kalleveen neemt
voor de vereniging foto’s en
houdt de website en sociale media bij. De tamboers hebben nog
steeds haar speciale aandacht. Alles moet er piekfijn uitzien vindt
ze, want die lopen altijd voorop en zijn dus het visitekaartje van de vereniging. En de jaarlijkse barbecue van de Abcouder
Harmonie zou niet compleet zijn
zonder haar smakelijke bijdragen.
Daarnaast leidt ze bij verschillende evenementen in Abcoude en
Baambrugge het verkeer in goede banen. In de jaren 1999 tot
2018 begeleidde ze de auto’s naar
hun parkeerplaats tijdens de jaarlijkse Autocross Abcoude. Van- De heer G. de Pater
af 1999 tot nu is ze eveneens ver- (Mijdrecht, 1946) is een actieve

vrijwilliger bij verschillende organisaties. Sinds 1990 is hij secretaris van het Chr. Mannenkoor Immanuel in Wilnis. Hij bereidt vergaderingen voor, maakt uitnodigingen, de agenda en notulen en
handelt deze af. Hij ontwerp flyers voor concerten, contracteert
orkestleden en onderhoudt de
contacten. Hij helpt mee bij het
ophalen van oud papier om de
kas te spekken en indien nodig
vervangt hij de voorzitter. Ook
doet hij het ziekenbezoek van de
vereniging. Het is een echte verenigingsman met een zeer sociaal hart en een groot empathisch
vermogen. Daarnaast aanvaardde hij in 2014 de functie van penningsmeester bij het Christelijk
Gemengd Koor Excelsior. Naast
de administratie regelt hij de musici en hun vergoedingen. Ook bij
deze vereniging maakt hij flyers,
posters en programmaboekjes.
Sinds 2000 is hij hulpkoster
van de Protestantse gemeente Mijdrecht. Met eigen vervoer
brengt hij mensen die slecht ter
been zijn op zondagmorgen naar
de kerk en verricht allerlei handen spandiensten in de gebouwen. Ook zat hij jarenlang in de
Zendingscommissie. Sinds 2013
is Gerrit de Pater voorzitter van
vereniging Buurtbus de Hoef. Hij
rijdt wekelijks, op dinsdag, tussen Uithoorn en Breukelen. Samen met 4 andere bestuursleden houdt Gerrit de Pater de vereniging met ongeveer 45 vrijwilligers draaiende. Ook overlegt hij
regelmatig met Syntus en Connexxion. De heer De Pater is benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.
De heer L.H. Scholten
(Mijdrecht, 1958) is volgend jaar
40 jaar actief bij de brandweer.
Deze 40 jaar heeft Paul Scholten
deels bij de bedrijfsbrandweer
van SC Johnson in Mijdrecht volbracht. In 1996 trad hij toe tot
de brandweer in Mijdrecht. Hij
begon als Brandwacht en klom
snel op tot Hoofdbrandwacht
(1997) en daarna tot bevelvoerder in de rang van Onderbrandmeester (1998). In 2000 is hij bevorderd tot Brandmeester en van
2000 tot 2005 tot plaatsvervangend postcommandant voor de
post Mijdrecht. Zo’n snelle groei
en carrière zijn alleen mogelijk
met grote inzet en passie voor
het vak, met daarnaast steun en
draagvlak van het hele korps. Hij
is een drijvende kracht achter tal
van acties, een vraagbaak, een
vertrouwenspersoon en een kundig brandweerman. In 2007 haalde hij zijn diploma als brandweerduiker, een specialisme dat veel
inzet vraagt voor weinig uitrukken met vaak minder prettige afloop. Naast brandweerman heeft
Paul Scholten een grote rol in het
verenigingsleven. Hij is de trekker geweest bij de brandweer
Mijdrecht om mee te doen aan
Alpe d’Huzes. Ook was hij initiatiefnemer van de autowasdag om
geld in te zamelen voor het on-

derzoek naar Tubereuze Sclerose. Dit nadat de dochter van twee
collega’s met deze ziekte werd
geboren. Met zijn kennis en kunde bracht hij de jeugdbrandweer
de beginselen van het reanimeren bij en stelde hij voor zijn directe woonomgeving een AED ter
beschikking. Hij is een man die in
vele opzichten de veiligheid van
de samenleving, en in het bijzonder van De Ronde Venen, hoog in
het vaandel heeft staan. De heer
Scholten is benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau.
Mevrouw A.N. Smoor
(Abcoude, 1965) is een zeer actieve vrijwilliger in tal van organisaties en verenigingen. Zij wordt
geroemd om haar energie, werklust, betrouwbaarheid, onbaatzuchtigheid, verantwoordelijkheidsgevoel, doorzettingsvermogen en vriendelijkheid. Ze is al
vanaf haar jeugd actief als vrijwilliger. Vanaf haar vijftiende was zij
actief in diverse clubs en verenigingen. Tussen 2003 en 2006 was
Nicoline Smoor penningmeester van het schoolbestuur CNS
Abcoude en van 2008 tot 2013
lid van de technische commissie
van Hockeyvereniging Abcoude.
Sinds 2006 is Nicoline Smoor collecte coördinator Abcoude voor
het Prinses Beatrix Spierfonds en
sinds 2011 Mentor van het Motivatieproject op het St. Ignatius
Gymnasium in Amsterdam. In het
motivatieproject worden leerlingen van de 5e en 6e klas geprikkeld zich voor te bereiden op de
fase na het Ignatius. Vanaf 1993 is
zij lid van de koninklijke Industrieele Groote Club (IGC) in Amsterdam. Het IGC zet zich in om het
sociaal verkeer tussen gelijkgestemden te stimuleren, zakelijke
en maatschappelijke interesses
bij elkaar te brengen en te voorzien in de gedeelde culturele belangstelling. Sinds 2015 is Nicoline Smoor voor de Stichting Sportonderscheidingen NOC*NSF Chef
de Bureau voor de Nationale
Sporttest. Sinds haar aantreden is
het aantal deelnemers aan de Nationale Sporttest verdrievoudigd.
De groei is voornamelijk te danken aan haar creatieve en originele ideeën, haar visie, haar enthousiasme en de professionele wij-

ze waarop zij deelnemers en anderen tegemoet treedt. Mevrouw
Smoor is benoemd tot Ridder in
de Orde van Oranje-Nassau.
De heer D. Spruitenburg
(Abcoude, 1947) is 20 jaar (19992018) lid geweest van het bestuur
van de Stichting Abcoude Sport
(SAS), de exploitant en beheerder
van de Kees Bonzaal in Abcoude.
Gedurende die periode was hij
beheerder van de zaal. Naast zijn
lidmaatschap van het bestuur
deed hij veel vrijwilligerswerk
dat hoort bij het beheren van de
zaal. Zo regelde hij de administratie rondom de verhuur, hield
hij de website actueel, zag hij toe
op het juiste gebruik van de zaal,
verrichtte hij klein onderhoud en
begeleidde hij het groot onderhoud. Van 2007 tot en met 2017
was Dick Spruitenburg lid van de
Stichting Feestelijkheden Abcoude. De stichting organiseert activiteiten met name gericht op de
jaarlijks feestweek in augustus en
Koningsdag. In zijn rol als voorzitter van de Paardencommissie
was Dick Spruitenburg met name verantwoordelijk voor het organiseren van de paardenevenementen. De heer Spruitenburg is
benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.
De heer J.K. Treur
(Wilnis, 1975) is vrijwilliger bij
de brandweer. Sinds 1 december2000 is hij actief voor het
korps Gooi en Vechtstreek, brandweerpost Nederhorst den Berg.
Naast manschap en bevelvoerder heeft Martijn Treur veel opleidingen gevolgd voor verschillende specialistische taken, zoals
brandweerchauffeur/pompbediende, brandweerduiker, duikploegleider en schipper. Daarnaast maakt hij onderdeel uit van
het First Responseteam Brandweer (FRB team) en heeft hij bijdragen geleverd aan voorbereidingen van oefeningen en andere activiteiten, zoals de brandweerwedstrijden. Voor het specialisme schipper is hij de vaste instructeur en beoordelaar
van het jaarlijkse toetsmoment
voor schippers. De heer Treur is
benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.

CDA fractie De Ronde
Venen maakt zich zorgen

gelaars. Graag vernemen we welke uitvoeringsmaatregelen zijn
3. Graag vernemen we hoe er in genomen en waarom.
het de afgelopen periode op pro- 5. Het mag niet zo zijn dat er spraactieve wijze aandacht is besteed ke is van grote terughoudenden uitvoering is gegeven om de heid bij het (willen) besluiten
veiligheid te garanderen op “bij- tot daadwerkelijke handhaving
zondere” situaties die ongetwij- van de verkeersveiligheid en het
feld al in kaart zijn gebracht in de voorkomen van overlast. Met nagemeente.
druk roepen we het college op,
Uiteraard gaan we er vanuit dat om overtuigend aan te tonen dat
de gemeente met grote voortva- de gemeente zich niet verschuilt
rendheid komt met een werken- achter de bizarre oplossing, die
de oplossing, zowel op de zeer in het Algemeen Dagblad lijkt te
korte termijn als in structureel op- worden verwoord: “geen handzicht. Dit geldt niet alleen voor de having, want handhaving heeft
situatie in De Hoef.
geen zin, omdat het niet te handhaven is”. Hoe gaat u dat doen?
Oplossingen
We vinden het voor de uitstra4. Het allereerste op korte ter- ling van de gemeente - in de rol
mijn is wat ons betreft het realise- als zorgzame overheid - van groot
ren van goedwerkende oplossin- belang dat klip en klaar op korte
gen. We denken naast eventuele termijn uitvoering wordt gegeafsluitingen aan adequate bebor- ven aan datgene wat het meesding en de inzet van verkeersre- te effect heeft als het gaat om het
Vervolg van de voorpagina

tegengaan van gevoelens van onveiligheid en overlast m.b.t. verkeerssituaties.
Contact
6. Graag vernemen we op zeer
korte termijn ook hoe het contact
met het dorpscomité en andere
“dorpsorganisaties” verloopt en
welke initiatieven u al genomen
heeft en van plan bent te nemen.
7, Bent u bereid om aan deze problematiek (in relatie tot de coronasituatie) meer publicitaire aandacht te geven, in breder verband
dan alleen De Hoef? Het CDA
denkt daarbij ook aan de komende zomerperiode en de te verwachten (extra drukte van buitenaf?) op de Vinkeveense plassen. Hoe gaat u dat doen? “, was
getekend
Coos Brouwer
Jan Rouwenhorst
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De komende weken maken we in onze kranten plaats voor
lieve berichtjes. Mis jij of missen jullie je oma of opa? Of je lieve vriendje of vriendinnetje waar je altijd meespeelt? Of opa
en oma missen jullie je kleinkinderen? Stuur een foto van jezelf of van jullie en de boodschap van maximaal 25 woorden
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl
De origineelste inzendingen worden de komende week in de
krant geplaatst. Deelname is helemaal gratis, want een lief
berichtje kunnen we allemaal wel gebruiken in deze nare tijd.
Lieve opa en oma kippie, oma van Soest en opa Dick
Drie woonplaatsen, één krant! Hoe leuk is dat! Wat missen we
jullie echte knuffels erg zeg! Hopelijk mag dat weer heel snel.
Dikke Hug van Tim Bas en Josje en een poot van Saartje

Groeten uit De Kwakel
In deze moeilijke tijd is er toch nog wat Kwakelse nostalgie uit
de ‘Oude Doos’ met een filmpje van oude ansichtkaarten. Dit
filmpje van oude ansichtkaarten van De Kwakel is gemaakt
door verzamelaar Ton Plasmeijer en geeft in het kort een mooi
beeld van het oude De Kwakel. Misschien leuk om dit filmpje
ook aan oudere mensen te laten zien via uw computer, I-Pad en
smartphone. Het is te bekijken op de website www.de-kwakel.
com van Stichting De Kwakel Toen & Nu, klik op de foto op het
bureaublad. De Stichting is erg blij met dit filmpje uit de tijden
Toen Geluk Nog Heel Gewoon Was.

Kinderen wel bedankt!
Wat leuk, kinderen, dat jullie ons in de afgelopen weken in de
Van Manderhof zo opgevrolijkt hebt. Wel bedankt voor al die
mooie kaarten, knappe tekeningen, vouwblaadjes en allerlei
andere prachtige werkjes. Als we niet naar buiten konden
keken we daar gezellig naar. En niet te vergeten al die grote
tekeningen met kleurkrijt op de straat rondom ons gebouw.
Prachtg. Wat een werk moeten jullie daaraan gehad hebben !
We hadden nooit gedacht dat jullie zo aan ons zouden denken.
Nou, het heeft geholpen hoor ! We werden er echt blij van.
Ook jullie moeders bedankt, want die hebben jullie vast wel
eens geholpen? Hebben jullie op Koningsdag nog een lintje
gekregen ? Nee ? Ach, wij vinden dat jullie en je moeders die wel
verdiend hadden hoor !
Groeten van Cees, namens alle bewoners van de Van Manderhof
in Uithoorn

Lieve oma!
Weet dat er geen dag voorbij gaat dat we niet aan je denken!
Liefs, kinderen en kleinkinderen.

Vakantie in eigen land
Regio - Deze zomervakantie in
eigen land? Of thuisblijven deze zomer en activiteiten bedenken rondom eigen woonplaats?
Goed idee! Genoeg te doen! Niet
ver weg maar er toch even helemaal tussenuit? Doe eens gek en
boek deze fantastische accommodatie. Zodra u op de vlonder van het Dobberhuisje stapt
waant u zich in een andere wereld. Het uitzicht is hier fenomenaal. Al komt u uit de buurt, het is
hier echt genieten. Op een zwoele
avond eten op de vlonder, prachtig. Ook als u binnen zit is het uitzicht geweldig. Wat voor weer het
ook is. Welk jaargetijde het ook
is. Het 360 view is altijd fascinerend. Het Dobberhuisje ligt afgemeerd in de jachthaven Zoetwa-
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het water op. Denk eens aan de- Het is nog lang licht. U vervolgt
ze route: u vertrekt vanuit Ter Aar uw reis richting de Oranjesluizen
richting Amsterdam. U overnacht om vervolgens via een klein stukje
ter, alwaar ook het voormalige ho- in een jachthaven aan de noord IJ bij Muiden naar binnen te gaan.
tel als B&B Zoetwater open is. Te- kant van het Noordzeekanaal en U vaart richting Weesp en vervolgen de tijd dat het zomer is, is er gaat met de pont ’s avonds naar gens verder de vecht richting het
hopelijk een nieuwe uitbater van de overkant en heerlijk de stad in. zuiden. U doet Loosdrecht aan
het restaurant die het terras en het
terrein nieuw leven in blaast. Maar
het is geen saaie boel bij Zoetwater hoor! In tegendeel. Er worden wel electrobootjes verhuurd,
u kunt SUP lessen boeken, SUP’s
huren, kano’s huren en fietsen huren. De Nieuwkoopse Plassen maIn deze column kunt u ook komen met
ken onderdeel uit van de acht Holuw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
landse Plassen in het midden van
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak
ons land. Hoe leuk is het om eens
daar een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.
een boot te huren bij Varion Jachtverhuur en deze plassen te gaan
Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail
ontdekken. Met een luxe jacht,
kan het naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuitvoorzien van alle gemakken, keuhoorn@meerbode.nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerboken, douche, toilet, ruime kuip en
de, Anselmusstraat 19, 3641 CB in Mijdrecht. Vorige week ontmaar liefst 4 vaste slaapplaatsen,
vingen we deze foto...

Goed geschoten...

en vervolgens vaart u richting
Utrecht. Daarna de Hollandse IJssel via Montfort en Gouda richting Alphen aan den Rijn. Daarvandaan kunt u uw reis verlengen
naar bijvoorbeeld het Braassemermeer, De Kaag, Leiden, Katwijk,

Westeinderplassen etc. Een echte
aanrader. U heeft alles aan boord
en bent daardoor zo vrij als een
vogel. Eigen keuken, eigen toilet
en eigen douche.
www.varionjachtverhuur.nl en
www.dobberhuisje.eu

File bij de
banketbakkers
Het was werkelijk heel onwerkelijk. Je hebt keurig op tijd je Oranje gebak besteld en op Koningsdag kun je het afhalen. Dat het anders zou zijn dan anders, hadden
we verwacht, maar wat nu meemaakte… Twee rijen dik stonden
de mensen in anderhalve meter
afstand file heel geduldig op hun
bestelling te wachten. En de file
was lang hoor. Op bijgaande foto ziet u de mensen staan. De file stond vanaf bakker Westerbos
in winkelcentrum De Passage, tot
voorbij het gemeentehuis.

Heerlijke tompouce voor
Rondeveense raadsleden

Veehouders RVV helpen de
weidevogels in droge tijden
Regio - Het is heerlijk zonnig
weer, maar sinds begin maart ook
droog. Bijna twee maanden is er
geen regen van betekenis gevallen in het werkgebied van Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en
Venen. De weidevogels kunnen
steeds moeilijker bij hun voedsel (wormen) komen. Dit doordat de bovenlaag van de grond
bijna overal te hard is geworden voor een weidevogelsnavel. Daarnaast zorgt het ontbreken van natte plekken in graslanden ook voor steeds minder kruipende en vliegende insecten. De
veehouders van Rijn, Vecht en Venen zijn niet bij de pakken neer
gaan zitten en hebben -bovenop de meer dan 80 locaties waar

reeds percelen en greppels nat
worden gehouden- nog eens 20
extra, natte plekken gecreëerd.
Door greppels te vullen met water, komen er nu langs deze greppels weer wormen naar de oppervlakte. Deze zijn nu weer beschikbaar voor de weidevogels, die nu
alsnog kunnen aansterken om te
broeden.

Het College van burgemeester
en wethouders van gemeente
De Ronde Venen hebben op Koningsdag in alle vroegte tompoucen thuis gebracht van de raadsleden. Afgelopen weken hebben
ze elkaar fysiek niet gezien. Het
college bracht in Oranje outfit de
heerlijke verrassing rond. Iedereen heeft daardoor samen met
strijd tegen het Coronavirus. De zijn of haar familie toch een beeteenzaamheid die dit nu brengt je Koningsdag kunnen vieren.
vraagt een stukje innerlijke rust.
Een lichtje voor jullie voor de tijd
die nu onzeker en donker is. Het
is niet makkelijk om steeds maar
flink te zijn want in je diepste innerlijke, verlang je naar de mensen waar jullie van houden. Het
licht vraag ik om jullie te helpen, en je sterk te maken in deze eenzaamheid. De kracht die
dit vraagt is heel veel. Bewondering voor alle mensen die jullie
verzorgen en bij jullie zijn. Probeer aan deze angst geen aandacht te schenken. Ik wens alle
mensen in en om jullie huis heel
veel kracht en sterkte en heel
veel saamhorigheid.

De Zonnebloem Mijdrecht
Ook Zonnebloem afdeling
Mijdrecht heeft te maken met de
coronacrisis. Maar om toch hun
leden een hart onder de riem te
steken regelen zij als afdeling
Mijdrecht leuke kleine attenties. De ene keer een bos bloemen en de andere keer weer iets
anders. Afgelopen week hadden
ze bijvoorbeeld een paar lekkere bonbons die wij bij de leden hebben afgegeven incl. een
mooi gedicht gemaakt door een
van de vrijwilligers Pien Okkersen. Ook werden de leden die
in het Zonnehuis Majella wonen
getrakteerd op gezellige accordeonmuziek. Het Gedicht: Een
kaarsje voor jullie. Deze kaars wil
ik branden voor jullie, voor de

Blijf op de hoogte van actuele
ontwikkelingen rondom het coronavirus
-
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Gemeentelijke informatie en noodverordening Uithoorn
www.uithoorn.nl/coronavirus
Actuele informatie over het coronavirus www.rivm.nl
Actuele informatie voor reizigers www.lcr.nl.
Voor aanvullende vragen is een landelijk informatienummer
beschikbaar: (0800) 13 51.
Meer informatie over de rol van de GGD Amsterdam
www.ggd.amsterdam.nl
Informatie over alle maatregelen via www.rijksoverheid.nl

GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N

www.uithoorn.nl

www.facebook.com/gemeenteuithoorn
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
(0297) 513 111

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact Centrum/receptie

Vanaf maandagmiddag 23 maart gelden de volgende openingstijden
voor het gemeentehuis:
maandag t/m donderdag
08.30-12.30 uur
woensdag
15.30-20.00 uur
(vrije inloop van 13.00-17.00 uur vervalt voorlopig)
vrijdag
08.30-12.00 uur

Uiteraard blijven we wel de gehele dag voor u telefonisch bereikbaar:
maandag t/m donderdag
08.30-17.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur

Aanvragen paspoort, identiteitskaart of rijbewijs

Tot 6 april 2020 kan alleen een afspraak gemaakt worden voor het aanvragen van een nieuw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs als uw document een geldigheidsdatum tot uiterlijk 30 april 2020 heeft. Voor een
document dat langer geldig is dan 30 april 2020, kan alleen na 6 april
2020 een afspraak worden gemaakt.

Zoveel mogelijk op afspraak

Een aantal diensten zijn nu op afspraak:
- Het afhalen van aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen
- Uittreksels BRP. U kunt dit ook direct online regelen.
Afspraak maken
Online kunt u direct een afspraak inplannen www.uithoorn.nl/afspraak;
Of bellen om een afspraak te maken via (0297) 513 111:
maandag t/m donderdag
08.30-17.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur

Sociaal loket

We helpen u graag tijdens een telefoongesprek. Huisbezoeken mogen
in verband met de maatregelen tegen het coronavirus op dit moment
niet gebeuren. Het vrije inloopspreekuur op woensdagmiddag is voorlopig vervallen. Alle loketten voor het Wmo en Werk en inkomen op het
gemeentehuis zijn nu gesloten. Ook het loket Informatie- en Adviespunt
in de Waterlinie is dicht. Heeft u vragen of hulp nodig, mail naar sociaal.
loket@uithoorn.nl of bel ons op (0297) 513 111 tijdens onze telefonische
spreekuren van 09.00-10.30 uur van maandag t/m vrijdag.

Financieel café

In het Gezondheidscentrum De Waterlinie aan de Koningin Máximalaan
30 vindt u het Financieel café. Heeft u hulp nodig? Neem contact op via:
(0297) 303 044 info@uithoornvoorelkaar.nu.

Gemeentewerf en scheidingsdepot

ma., wo., vr., za.
09.00-12.30 uur en13.00-16.30 uur
Let op: maatregelen ivm coronavirus.

Makkelijk Melden App

Inwoners van gemeente Uithoorn kunnen een melding openbare ruimte
doorgeven via www.uithoorn.nl/melding of via de Makkelijk Melden App.
De app kunt u downloaden via de Apple Store of Play Store.

Ruimte huren?

Accommodatie van de gemeente Uithoorn huren?
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren

Openbare vergaderingen welstandscommissie

Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en
wethouders over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wilt
u een vergadering wilt bijwonen of meer informatie? meld u aan via
(0297) 513231.

Commissievergaderingen

Kijk voor actuele commissievergaderingen en informatie over de raad
op www.uithoorn.nl/gemeenteraad. Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via (0297) 513 111
of via bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

Feestdagen en
aangepaste openingstijden
gemeentelijke diensten
Informatie over actuele openingstijden www.uithoorn.nl/contact
• Maandag 4 mei (verplichte vrije dag Dodenherdenking,
gesloten, scheidingsdepot open
• Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei 2020, gesloten
• Hemelvaartsdag donderdag 21 mei 2020 gesloten
• Vrijdag 22 mei 2020, dag na Hemelvaart (verplichte vrije
dag): gesloten, scheidingsdepot open
• 2e Pinksterdag maandag 1 juni 2020 gesloten

Tijdelijke sluiting
dierentehuis Amstelveen
De Dierenbescherming heeft door
een combinatie van factoren moeten besluiten dat het niet langer
verantwoord is om de locatie Amstelveen nog langer open te houden. Door het wegvallen van essentiële stafleden ontstaat een tekort aan personeel, dat in deze coronacrisis onmogelijk op korte termijn is aan te trekken en goed in te
werken. Hierdoor is het onverantwoord om de bedrijfsvoering voort
te zetten.
Afstaan van dieren naar
Purmerend
In deze tijd is het gelukkig nog
rustig en het huidige aantal aan-

wezige dieren in Amstelveen kan
daarom gemakkelijk naar ons Dierentehuis Alkmaar in Purmerend
worden verhuisd. De opvanglocatie Purmerend is onlangs geheel opgeknapt en zal per 1 mei
opengaan. De faciliteiten zijn uitstekend: veel buitenspeelruimte,
gescheiden ruime honden en kattenverblijven. Dieren die in de komende tijd opvang nodig hebben,
worden vanaf 1 mei opgevangen in het Dierenopvangcentrum
Haarlemmermeer te Hoofddorp
Afstaan van dieren
Bewoners vanuit de gemeenten
Amstelveen, de Ronde Venen,

Uithoorn en Aalsmeer kunnen
huisdieren waar ze niet meer voor
kunnen zorgen naar de locatie in
Haarlemmermeer brengen. Meer
informatie over deze tijdelijke sluiting en het wegbrengen van dieren leest u op:
www.dierenbescherming.nl/
dierenasiel/dierentehuisamstelveen/nieuws/tijdelijkesluiting-dierentehuis-amstelveen

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe u
er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via (0297)
513111. U kunt ook mailen gemeente uithoorn.nl. U vindt de officiële
mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op https zoek.officielebekendmakingen.nl
PROCEDURE
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513 111.

Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen
in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter
inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare bibliotheek of dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht
aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld.

Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom u het
niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd,
behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen
gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u uit
waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U moet
uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam of digitaal
via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw beroepsschrift brengt de rechtbank griffiekosten in rekening. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan
dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw beroepsschrift de
werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen
gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.

Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift ook
een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen.
Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 75850, 1070
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet,
net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u het niet eens bent
met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening moet
u ook betalen.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in De
Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en
verkeersbesluiten alleen nog via www.officielebekendmakingen.nl Ook
ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt zich
op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat ‘automatisch’ ge nformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.

•
•
•
•
•
•

TER INZAGE
Vanwege de coronacrisis gelden andere maatregelen. ilt u stukken
die ter inzage liggen bekijken, belt u dan eerst met ons Klantcontact
Centrum voor de mogelijkheden.
Ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 15-21. Inzageperiode vanaf vrijdag
3 april 2020 tot en met donderdag 14 mei 2020. Inlichtingen bij mevr. A.
Stevens, afdeling wonen en werken (0297) 513 111.
oncept-Beleidsregels standplaatsen. Inzageperiode vanaf 16 april
2020 t/m 27 mei ter inzage. Informatie bij mevr. L. van der Salm (0297)
513 111, afdeling Buurt.
Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan ‘Vuurlijn 78’. Het bestemmingsplan en het Raadsbesluit liggen ter inzage met ingang van 30 april 2020
gedurende zes weken. Informatie bij de heer R. Olsthoorn (0297) 513
111, afdeling wonen en werken.
Beschikking ambtshalve actualiseren omgevingsvergunning onbemand
tankstation Tinq. Ter inzage vanaf 30 april gedurende zes weken bij het
loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen en bij gemeente Uithoorn, Laan
van Meerwijk 16 te Uithoorn.
Voorontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 13. Inzageperiode vanaf 30 april
t/m 13 mei 2020. Informatie bij mevr. A. Stevens, afdeling wonen en
werken (0297) 513 111
(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE
BEKENDMAKINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
• 2020-039696, Drechtdijk 137, het plaatsen van zonnepanelen op een
deel van het weiland (ontvangen 16-04-2020);
Uithoorn
• 2020-038616, Marktplein 17 A, het realiseren van een overdekt terras
(ontvangen 09-04-2020);
• 2020-038608, Arthur van Schendellaan 74, het aanpassen van een
schuur tot overkapping en het plaatsen van een schuur (ontvangen 1304-2020);
• 2020-038621, nobbelzwaan 71, het bouwen van 36 appartementen
met bergingen (ontvangen 14-04-2020);
• 2020-040052, Grevelingen 19, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 17-04-2020).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
• 2020-030558, Bezworen erf 25, het wijzigen van bedrijfswoning naar
plattelandswoning (ingetrokken, verzonden 11-04-2020);
• 2020-019233, Iepenlaan 9, het plaatsen van een carport en berging
(vergunningsvrij, verzonden 20-04-2020).
Uithoorn
• 2020-030435, rakeend 29, het plaatsen van een grotere dakkapel
(vergunningsvrij, verzonden 22-04-2020).

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:
De Kwakel
• 2020-023516, aagpad 7A, het bouwen van een recreatiewoning met
berging (verzonden 15-04-2020).
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (REGULIER)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

Uithoorn
• 2020-023520, Marktplein
ilhelminakade, het realiseren van een bibliotheek, havenkantoor, 2 maisonnettes en 28 appartementen (verzonden 15-04-2020);
• 2020-030436, Haas 13, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 1604-2020);

Vervolg op volgende blz.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
OVERIGE VERGUNNINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn
• 2020-038264, Alfons Ariënslaan 1, aanvraag exploitatievergunning
i.v.m. 2 terrassen voor horecabedrijf Gerrit (ontvangen 10-04-2020).
VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

De Kwakel
• 2020-018349, Drechtdijk 21, exploitatievergunning horecabedrijf (verzonden 22-04-2020);

Uithoorn
• 2020-038191, Alfons Ariënslaan 1, ingebruikname gemeentegrond van
28 april tot medio oktober 2020 (verzonden 23-04-2020);
• 2020-027501, Amstelplein 57, exploitatievergunning i.v.m. terraswijziging (verzonden 22-04-2020).
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

VASTSTELLING GEWIJZIGD BESTEMMINGSPLAN ‘VUURLIJN 78’
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 26 maart 2020 het bestemmingsplan ‘Vuurlijn 78’ als vervat in
planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPVuurlijn78-VG01 gewijzigd heeft
vastgesteld.
Bestemmingsplan
Met dit bestemmingsplan wordt het juridisch-planologisch mogelijk gemaakt om op het perceel Vuurlijn 78 te De Kwakel een dagrecreatiebedrijf
te vestigen in combinatie met (avond)horeca en nachtverblijf.
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Hierop zijn drie zienswijzen ontvangen. Deze hebben aanleiding gegeven tot
aanpassing van de toelichting, regels en verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan. Daarnaast is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Voor
de exacte aanpassingen wordt verwezen naar het Raadsbesluit en de ‘Beantwoording zienswijzen’.
Ter inzage
Het bestemmingsplan en het Raadsbesluit liggen met ingang van 30 april
2020 gedurende zes weken ter inzage. Deze stukken zijn digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en zijn daarnaast gedurende de openingstijden in te zien in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk
16 te Uithoorn. De openingstijden zijn te vinden op onze website www.uithoorn.nl. LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen
nog van kracht? Maak dan van te voren een afspraak via het klantcontactcentrum van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.

Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de
gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met
zienswijze tot de gemeenteraad respectievelijk het college hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat
zijn geweest zich tot de gemeenteraad respectievelijk het college te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft
aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp. Beroep
moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep
instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad
treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn
afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een
voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een
voorlopige voorziening ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 29 april 2020

START INSPRAAK VOOR VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
VUURLIJN 13 (KRIJGEN DINSDAG AKKOORD TE HOREN VOOR
PUBLICATIE)
Toelichting
De aanleiding voor het opstellen van onderhavig bestemmingsplan Vuurlijn
13 is de ruimte voor ruimte overeenkomst die op 19 december 2019 is gesloten voor het perceel Vuurlijn 13. Daarin is voor de gemeente als verplichting opgenomen om een bestemmingsplan in procedure te brengen waarmee de geldende bestemmingen worden aangepast aan de nieuwe situatie op het perceel. Dit betekent dat na sloop van de overtollige bebouwing
één nieuwe vrijstaande woning gerealiseerd mag worden en de bestaande
bedrijfswoning omgezet wordt naar een burgerwoning.
Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 13 ligt in het kader van de inspraakprocedure van donderdag 30 april 2020 tot en met woensdag 13
mei 2020 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in
het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het
voorontwerp bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.
nl. Binnen deze termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het
college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn).
Op de inspraakreacties zal vervolgens een standpunt worden ingenomen.

Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond
van de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. De raad zal vervolgens een beslissing nemen over
de vaststelling van het bestemmingsplan. Door middel van publicaties in De
Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de website zal bekend worden
gemaakt wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 29 april 2020

KENNISGEVING WABO, AMBTSHALVE WIJZIGING, BESCHIKKING
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een beschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft
afgegeven. De beschikking betreft het ambtshalve actualiseren van de op
30 mei 2008 (kenmerk 1126) aan Tinq Uithoorn verleende omgevingsvergunning, om zo te kunnen voldoen aan de actuele wet- en regelgeving. De
inrichting betreft een onbemand tankstation op de locatie Zijdelweg 53 te
Uithoorn.
Zaaknummer: 8838100

Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp.

Inzage
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag
na publicatie gedurende zes weken ter inzage op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij:
•

gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn.

In verband met sluiting van overheidsgebouwen als gevolg van de Co-

rona-epidemie kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd niet ter
plaatse kunnen worden ingezien. De stukken zullen daarom desgewenst,
op verzoek digitaal worden toegestuurd. U kunt contact opnemen met de
gemeente over alternatieve mogelijkheden van inzien. Wilt u stukken digitaal ontvangen of heeft u vragen, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl of telefonisch contact opnemen met tel.
088-567 0200.
Beroep
Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de
dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij
Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW
Amsterdam. Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres,
handtekening en de reden(en) waarom u beroep instelt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit
besluit. Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de
genoemde rechtbank. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het behandelen van het verzoek en het beroep worden griffiekosten in rekening gebracht. Voor meer informatie over het instellen van
beroep kunt u de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van
de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op
telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).

BEVOEGDHEDENREGELING UITHOORN DUO+ 2020, HET BEVOEGDHEDENREGISTER UITHOORN DUO+ 2020 EN HET BEVOEGDHEDENREGISTER UITHOORN 2020
De huidige Bevoegdhedenregeling met Duo+, de registers van bevoegdheden Uithoorn-Duo+ en van Uithoorn, waren aan actualisatie toe i.v.m. gewijzigde wet- en regelgeving en aanpassingen aan de praktijk. In de bevoegdhedenregeling zijn de regels vastgelegd die gelden bij het uitvoeren
door Duo+ van bevoegdheden van de verschillende bestuursorganen van
de gemeente Uithoorn. In de registers zijn de mandaten, machtigingen en
volmachten opgenomen die de Uithoornse (bestuurs)organen aan medewerkers van de gemeente Uithoorn, dan wel aan die van Duo+, dan wel aan
derden hebben verleend, met vermelding van de bijzondere voorwaarden
die daarbij gelden. Het college, de burgemeester, de heffingsambtenaar, de
invorderingsambtenaar en de leerplichtambtenaar, ieder voor zover het zijn
bevoegdheid betreft, hebben op 14 april 2020 besloten om:
• De Bevoegdhedenregeling Uithoorn -Duo+ 2020, het Bevoegdhedenregister Uithoorn - Duo+ 2020 en het Bevoegdhedenregister Uithoorn
2020 vast te stellen;
• De ‘Bevoegdhedenregeling deelnemende partijen inzake Duo+’ in te
trekken;
• De teamleider Inrichting en Beheer van Duo+ aan te wijzen als Heffingsambtenaar voor wat betreft de leges inzake grafrechten.
De besluiten treden een dag na bekendmaking in werking. Er staat geen
bezwaar tegen open. De Bevoegdhedenregeling Uithoorn - Duo+ 2020, het
Bevoegdhedenregister Uithoorn - Duo+ 2020 en het Bevoegdhedenregister Uithoorn 2020 worden zo spoedig mogelijk op https://www.overheid.nl/
lokale-wet-en-regelgeving geplaatst.
AANWIJZINGSBESLUIT VERBODEN GEBIEDEN EN LOCATIES
VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND
Besluit van de voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland inhoudende de aanwijzing van verboden gebieden en locaties (Aanwijzingsbesluit verboden gebieden en locaties veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 17 april 2020) Dit besluit wordt bekendgemaakt op www.amsterdam.
nl/coronavirus en treedt onmiddellijk na de bekendmaking in werking. Dit
besluit wordt tevens in het Gemeenteblad gepubliceerd. Meer informatie en
het besluit leest u op www.uithoorn.nl/coronavirus

WWW.UITHOORN.NL
hoorn en de Kwakel voorrang krijgen bij de verkoop. De verkoopprijzen van de woningen liggen
tussen € 200.000,- tot € 240.000,en zijn daardoor ook financieel
aantrekkelijk voor een doelgroep
met een minder hoog inkomen.

De Kleine Weelde uitgebreid
met 24 starterswoningen
Steun ons!

Smartwoningen
Het project De Kleine Weelde
wordt dus uitgebreid met 24 zogeheten Smartwoningen, waarvan de verkoop start op 7 mei.
Directeur Ingeborg de Jong: “De
Smartwoningen passen perfect
bij de missie van Timpaan: het
creëren van betaalbare woningen
met kwaliteit. Dat we ons duurzame concept op zo’n mooie locatie mogen neerzetten maakt het
helemaal af. Wij zijn verheugd dat
we dit samen met de gemeente Uithoorn en Vastbouw kunnen
oppakken. Zo helpen we een- of
tweepersoonshuishoudens, of dit
nu starters, singles of senioren
zijn, aan een mooie woning!”

Grote behoefte en
andere invulling
Wethouder Jan Hazen is blij met
deze afspraken en dit voorziet zeker in een grote behoefte. “Met
dit project komen er betaalbare
woningen waar met name voor
De Kwakel - Op dit moment week vast gelegd in een overeen- staat uit een ontwikkeling van starters veel vraag naar is binwordt er hard gewerkt aan het komst om 24 koopwoningen in woningen verdeeld over 3 vel- nen Uithoorn en De Kwakel. Met
bouwproject De Kleine Weelde. het starterssegment te realiseren. den. 2 van de 3 velden worden de bouw en realisatie van De KleiAan de rand van De Kwakel krijgt
op dit moment bebouwd. Over ne Weelde komt er ook een afronhet voormalige glastuinbouw- Samenwerking met Timpaan
het laatste veld, ook wel veld C ding van het project Iepenlaan.
gebied De Iepenlaan een com- De gemeente heeft met ontwik- genoemd, hebben de gemeen- De afgelopen jaren zijn alle woonpleet andere invulling. Ontwikke- kelaar Timpaan de afgelopen ja- te en Timpaan de laatste afspra- kavels verkocht, ingericht en is er
laar Timpaan en de gemeente Uit- ren afspraken gemaakt over drie ken met elkaar vastgelegd in een een park gerealiseerd. Daarmee
hoorn hebben de afgelopen peri- bouwlocaties in dit gebied. Tim- koopovereenkomst. Eén van de heeft dit voormalige kassengeode afspraken gemaakt over het paan heeft voor deze projecten belangrijkste afspraken die zijn bied een geweldige andere invullaatste deel en dit is afgelopen De Kleine Weelde bedacht en be- gemaakt is dat inwoners van Uit- ling gekregen”.

Steun ons!

Doneer een emmertje vis

www.ecomare.nl/steun

Ook bij Legmeervogels
volop spelers bewegingen
Uithoorn - Eerder dan de bedoeling zou zijn geweest is de
spelerscarrousel in beweging
gezet. Zo ook bij Legmeervogels. Na eenaantal gespreken
met spelers is duidelijk geworden dat Lev Persoon , reserve doelman bij het 1ste elftal,
heeft aangegeven dat hij overstapt naar een vriendenelftal
bij Argon. Zijn laatste wedstrijd
voor Legmeervogels in het eerste elftal was thuis tegen AGB.
Yorick vd Deijl, aanvaller en dit
seizoen goed voor 10 treffers; 5
in de beker en 5 in de competitie, vindt het reizen teveel worden en heeft aangegeven dat hij
volgend seizoen geen deel maar
zal uitmaken van zondagselectie van Legmeervogels. Of hij elders gaat voetballen of bij Legmeervogels in een vriendenelftal ?Jordi van Gelderen, verdedigende middenvelder maakt de
overstap naar de FC Aalsmeer
zaterdag. Voor Legmeervogels heeft Jordi dit seizoen een
maal het net weten te vinden en
wel in de bekerwedstrijd tegen
Kagia Revellinio Slijter , verdediger, stapt over naar competitie
genoot, en die gaan wij dus volgend seizoen weer terug zien op
sportpark Randhoorn, AGB. Spelers gaan en spelers komen in
deze periode. Max Versteeg , de
huidige centrale verdediger bij
RODA’23 heeft aangegeven dat
hij na drie seizoenen Roda’23
wel toe aan een nieuw avontuur
en de overstapt wil maken naar
1ste klasser Legmeervogels. de
vereniging waar het ooit begon.

zondagselectie Legmeervogels?
Tot op heden blijft het aantal
spelers dat gaat vertrekken beperkt tot de reeds genoemde
spelers. Het overgrote deel van
de selectie heeft wel toegezegd
te blijven deel uitmaken van de
zondagselectie Legmeervogels.
Als alle gesprekken met de huidige selectie zijn geweest wordt
er gekeke of er nog aanvulling
gewenst is en zo ja, op welke posities? ‘’Een man een man, een
woord een woord’’ dan wist je in
het verleden dat het was geregeld. Maar spelers zijn vaak net
als trainers???, Het duurt nog
lang voordat alles echt definitief is. 15 juni 2020 om 00.00 uur
sluit het overschrijvingstermijn
en wordt alles echt definitief.

Iwan Kolf
Naast Ton Pronk, hoofdtrainer
bij Legmeervogels wordt Iwan
Kolf de assistent trainer bij de
zondagselectie van Legmeervogels. Iwan Kolf begint zijn
voetbalcarrière in Amsterdam
bij Tos/Actief en de FC Bijlmer.
Na deze twee clubs verhuist hij
naar WMS waar hij het schopt
tot het eerste elftal en trainer
van de C B en A jeugd. Na WMS
volgt o a Voorland en dan wordt
Klof assisent trainer samen met
Ton Pronk bij de fusie club Neerlandia/SLTO/Blauw Wit Beursbengen/Osdorp en KBV. Na drie
succesvolle seizoen stopt Iwan
Kolf als trainer en gaat studeren.
Toch blijft het vak trainer aan
hem trekken en als Ton pronk
vraagt om hem te komen assisteren bij Pancratius (5 jaar) gaat
Zondagselectie
hij overstag. Deze samenwerVerder is het technisch hardt king bevalt Iwan Kolf zo goed en
van Legmeervogels dat zich be- de samenwerking krijgt een verzig houdt met de zondagselec- volg bij de rksv Velsen (2 jaar).de
tie volop in gesprek met spelers FC Uitgeest (2 jaar) en nu wordt
van de huidige selectie over de de samenwerking voortgezet in
vraag of zij ook volgend seizoen het seizoen 2020-2021 bij Legnog deel willen uitmaken van de meervogels.
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Koningsdag/Woning dag
De Ronde Venen 2020

27 april 2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als de meest
vreemde Koningsdag allertijden.
Prachtig weer, de dag bij uitstek
om er een feest van te maken,
maar helaas zo’n twee maanden geleden stak de Corona haar
kop op en maakte de hele wereld ziek. Ieder land probeert het
zijn of haar manier dit verschrikkelijk virus in de hand te krijgen,

maar om nu te zeggen dat het
echt lukt… nee. Nu en dan lijkt
het iets minder te worden, ben
je al blij als je hoort er zijn maar...
69 mensen dood... het is toch erg
als je daar al blij mee bent. Maar
het is niet anders… En dan wordt
het Koningsdag. Deze dag wordt
omgetoverd tot Woningdag. Wel
een feestje maar dan zoveel mogelijk in en om je woning. Het

was erg stil, de bewoners van De
Ronde Venen hielden zich bijna allemaal strikt aan woningdag blijkbaar. Onze redactie is
heel De Ronde Venen doorgereden, Maar er was niet veel te beleven. Hier en daar in een wijkje, wat buren met elkaar en dan
keurig op gepaste afstand. Het
was vreemd, maar wel zorgzaam
voor elkaar...
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Negen personen Koninklijk onderscheiden in Uithoorn/De Kwakel
Uithoorn – Tijdens de lintjesregen op vrijdag 24 april zijn negen
Koninklijke
onderscheidingen
symbolisch uitgereikt aan inwoners van de gemeente Uithoorn.
Wegens de coronacrisis kon burgemeester Pieter Heiliegers helaas niet traditiegetrouw de versierselen opspelden die horen bij
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In plaats daarvan belde hij
vrijdagochtend persoonlijk met
de gedecoreerden. De burgemeester belde met Tom van Meijgaarden, Ellen Boeringa, Wim
van Scheppingen, Frans Veen,
Emmy Röling-van Vliet, Ria van
Geem-Wortel, Marijke VersteegHulscher, Ineke Hond-Ran en Petra Lips-Versluis. Met de heugelijke mededeling dat zij een lintje hebben verdiend.

jaren inzet als vrijwilliger voor de
R.K. Parochie Emmaüs Uithoorn,
Amnesty International, Wmoraad van de gemeente Uithoorn,
stichting Urgente Noden, Tympaan-De Baat en stichting Voedselbank Uithoorn-De Kwakel.

se Ondernemersvereniging stichting Promotie Uithoorn-De Kwakel. Voor zijn jarenlange inzet
als vrijwilliger heeft hij het lintje
meer dan verdiend.
Frans Veen
Frans Veen is onderscheiden met
een lintje vanwege zijn vrijwilligerswerk bij Muziekvereniging
Tavenu de Kwakel. Daarnaast is
hij ook nauw betrokken bij de afdeling Uithoorn/De Kwakel van
het Rode Kruis en stichting 100%
Judith.

Ellen Boeringa
Ellen Boeringa krijgt de Koninklijke onderscheiding omdat zij zich
al geruime tijd inzet voor Roei- en
Kanovereniging Michiel de Ruyter.
Maar ook zet zij zich met ziel en
zaligheid in voor stichting Vrijwilligerszorg Thuis Sterven Vecht & Emmy Röling-van Vliet
Venen en voor De Zonnebloem Een lintje is er ook voor Emmy
Röling-van Vliet. Zij zet zich al jaen Het Rode Kruis.
ren in voor de Kwakelse samenleving door te helpen bij het zangWim van Scheppingen
Lang geleden startte Wim van koor The Bridges, het FeestcomiScheppingen zijn vrijwilligers- té, het dorpshuis en buurtkamer
Tom van Meijgaarden
werk voor de Dragersvereniging De Quakel en mee te gaan met
Tom van Meijgaarden heeft een St. Godefridus en al ruim twintig bedevaarttochten van bisdom
lintje verdiend omdat hij zich al jaar zet hij zich in voor de Kwakel- Haarlem-Amsterdam.

Ria van Geem-Wortel
Ook Ria van Geem-Wortel werd
vrijdagochtend gebeld door de
burgemeester met de mededeling dat zij een lintje krijgt. Al jarenlang zet zij zich in voor de Koninklijke Nederlandse Vereniging
EHBO, Rick FM en stichting AED
Uithoorn.
Marijke Versteeg-Hulscher
Marijke Versteeg-Hulscher heeft
het lintje verdiend vanwege het
feit dat zij sinds 1991 al betrokken is bij ontwikkelingssamenwerking via de Holy Rosary Sisters en later de heer Meja in Zambia. Zij is hier wekelijks mee bezig.
Ineke Hond-Ran
Ineke Hond-Ran is Koninklijk onderscheiden wegens haar jarenlange inzet voor stichting KWF
Kankerbestrijding, Zwem- en Polovereniging De Amstel en de Koninklijke Nederlandse Vereniging
EHBO en LOTUS .
Petra Lips-Versluis
Petra Lips-Versluis heeft een lintje verdiend omdat zij zich al jaren inzet als vrijwilliger voor Biljartvereniging De Plas. Ook is zij
districts- en gewestarbiter en cursusleider voor arbiters.

Online dominee
Uithoorn - Al weer 6 weken
wordt er in De Schutse iedere
zondagmorgen een viering online gehouden. De muziek wordt
verzorgd door de organist, pianist en 2 zangers. Voor de tafel zitten de mensen van de regie. Op
deze foto legt de dominee aan
de kinderen thuis uit dat je mana
uit de bijbel kunt vergelijken met
popcorn.
De gemeenteleden waarderen
het zeer dat er ook vanuit de

plaatselijke kerk nog een eigen,
en dus herkenbare dienst wordt
gehouden met het zo bekende
gezicht van de voorganger. Het
koffiedrinken na de dienst wordt
erg gemist. Het idee is dat volgende keer na de dienst er vele
foto’s van gemeenteleden worden getoond, een soort online
koffiedrinken.
De vieringen zijn iedere zondag
om 10.00 uur via de website op
you tube te zien.

Na het telefoongesprek tussen
de burgemeester en de gedecoreerden kregen zij een bloemetje
bezorgd en kaartje. ,,We hopen
dat we op een later moment dit
jaar alsnog een feestelijke bijeenkomst kunnen organiseren. Waarbij de Koninklijke onderscheiding
daadwerkelijk uitgereikt wordt.
Want dat verdienen zij uiteraard,”
aldus Heiliegers.

“Een lange nacht in het Rechthuis” ook op

O

Koningsdag aan de
Admiraal de Ruyterlaan
Uithoorn - Koningsdag was anders dan andere jaren. Maar ze
hebben er in de Admiraal de Ruyterlaan in Uithoorn toch, op gepaste afstand een gezellige dag
van gemaakt. Vol enthousiasme
heeft de buurt volop genoten
van een gezamenlijke voordeur
bingo. De buren e zaten netjes allemaal in hun eigen voortuin en
hebben op deze manier ook nog

wat nieuwe buren leren kennen.
Er was een gewone Bingo met
zeer veel mooie nieuwe prijzen
(ieder had een kleine bijdrage ingelegd). En iedereen had vanuit
huis iets ingeleverd voor een vrijmarkt Bingo.
Zo had je succes bij jong tot oud
en iedereen was zeer enthousiast.
Ondanks het virus waar nu tijdelijk mee moeten dealen, is het dus

wel mogelijk om op gepaste afstand het gezellig te maken. Er is
heel veel gelachen en de presentator Roy die de Bingo begeleide
was ook zeer in de goede stemming met vele leuke opmerkingen naar voorbijgangers en buren. De organisatie Sonja en Natasja willen via deze weg nogmaals alle buren bedanken voor
hun inzet en aanwezigheid.

p 4 mei is het weer Nationale Dodenherdenking. We hebben in Uithoorn een prachtig
stiltemonument tegenover de Thamerkerk. Helaas
moet het daar dit jaar ook echt stil blijven, want door
het coronavirus zitten we nog steeds allemaal binnen. Er
gaan dus geen bloemenkransen neergelegd worden bij
het monument. En dat voelt kaal.
Misschien is het daarom wel een mooi idee om
zelf allemaal een bloemenkrans te maken.
Doe je mee?
Hiernaast zie je hoe je zo een krans
zou kunnen maken. Het lijkt me mooi
als er op 4 mei in alle straten van Uithoorn en De Kwakel niet alleen vlaggen halfstok hangen ter nagedachtenis
aan de slachtoffers van (onder andere)
de Tweede Wereldoorlog, maar dat dan
ook allemaal bloemenkransen de straten sieren. We laten de dodenherdenking van 2020 echt niet zomaar voorbijgaan, toch?!

Ra ra waar ken je deze foto van?
Kijk maar eens goed in je boek!
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KONINGS

in De K

Het Oranje Comité in De Kwakel had een alternatief
programma in elkaar gezet voor Koningsdag.
Dat begon voor het Comité al op zondagmiddag. Er
waren maar liefst 120 knutselpakketten aangevraagd
en deze werden bij de kinderen in de brievenbus gegooid. De kinderen zijn op Koningsdag aan het knutselen geslagen en dat leverde veel mooie, feestelijke foto’s op die werden opgestuurd naar het Comité.
Het zal nog moeilijk worden om uit alle inzendingen
de mooiste te kunnen kiezen.
Vlag hijsen
Om 10 uur werd de vlag in het dorpscentrum gehesen door Burgemeester Heiliegers. Een zestal muzikanten uit De Kwakel stonden op gepaste afstand
van elkaar en speelden het Wilhelmus. Hiermee werd
gehoor gegeven aan de landelijke oproep van het
Concertgebouw. Het hijsen van de vlag was live te
zien op de website van het Feestcomité dus alle Kwakelaars konden online meekijken.

Traverse bingo te gaan spelen. Dit was een groot succes. De deelnemers genoten van de bingo, die ook
afgewisseld werd met een muziekje. Vooraf hadden
de bewoners de bingo-kaarten in de brievenbus ontvangen, en werd er meegespeeld vanaf het balkon.
Het uitdelen van de prijzen ging geheel volgens de
Corona-richtlijnen want er was een hele lange stok
met een emmer eraan die zelfs reikte tot de 4e verdieping, zodat ook die bewoners hun prijs konden
ontvangen.

Pubquiz
Later in de middag ging de Kwakelse Koningsdag
pubquiz van start. Na wat aanloopproblemen met de
techniek ging de Quiz een half uurtje later van start,
maar dat mocht de pret niet drukken. Door de liveverbinding duurde de quiz wat langer dan gepland,
maar ook de Kwakelaars hadden deze dag niet veel
meer op het programma staan en hadden gelukkig
geduld. Er werd enthousiast meegespeeld. Veel Kwakelse vragen afgewisseld met algemene vragen, en
Whatsapp-spel
vragen voor jong en oud. Dat de vragen afwisselend
Vooraf hadden maar liefst 51 teams zich aangemeld waren bleek uit de uitslag; 3 generaties waren uiteinvoor het whatsapp-spel. Dit leverde hilarische tafere- delijk de winnaars van de waardebonnen voor Cafe
len op. Via whatsapp kregen de deelnemende teams Cobus. Inge Rijnders, Rene de Jong en Elisabeth van
10 opdrachten door die zo creatief mogelijk uitge- der Hulst waren de winnaars van deze Pubquiz.
voerd moesten worden. De deelnemende teams waren erg enthousiast en het was verbazingwekkend Enthousiast
hoe creatief de opdrachten in en rond het huis wer- Het Feestcomité van De Kwakel – dat zich op Koden uitgevoerd. Toiletrol-torens van meters hoog, ningsdag altijd voor 1 dagje Oranje Comité noemt
vrolijke koningsdag dansjes, vaders en moeders die – heeft genoten van het enthousiasme van de Kwaverkleed werden als koning en koningin en natuurlijk kelaars om van deze vreemde Koningsdag toch nog
ook de wc-rol mummies. Het was een zeer geslaagde wat te maken. In deze tijden is er eigenlijk weinig
eerste editie van het whatsapp-spel!
te vieren, maar we moeten er met z’n allen wat van
zien te maken en zo goed mogelijk door deze perioDe Vlag
de heen zien te komen. Met deze Koningsdag heeft
Er werd op Koningsdag flink gevlagd in De Kwakel. het Feestcomité getracht voor alle doelgroepen iets
Wellicht kwam dit ook omdat er maar liefst 100 taar- te organiseren en iedereen een hart onder de riem
ten uitgedeeld werden op adressen waar de vlag uit te kunnen steken. Voor het Feestcomité was het een
hing. Met de historische tractor van Poldersport en zeer geslaagde dag.
aanhangwagen gingen een paar mensen van het
feestcomité op pad om de taarten te bezorgen. Met TV Noord-Holland omschreef de activiteiten in De
een muziekje en een aankondiging van Bertine wer- Kwakel met; “de saamhorigheid spatte er van af”. Dit
den alle taarten bezorgd.
is voor het Feestcomité het mooiste compliment die
zie op deze Koningsdag had kunnen krijgen. Volgend
Bingo
jaar hopelijk weer een normale Koningsdag, maar deIn de middag ging het Mobiele Bingoteam op stap ze bijzonder Koningsdag kan ook zeker in de boeken
om bij de 2 seniorenflats aan de Hortensialaan en de als een geslaagde editie.
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Inwoners organiseren zich om te komen tot
‘zonnepanelenpark Herenweg’
energie.nu beoogt immers via de
postcoderoosregeling ca. 2000
huishoudens (bij gemiddeld gebruik) groene stroom te kunnen gaan leveren voor de periode van 15 jaar. Inwoners en bedrijven uit Vinkeveen, Abcoude,
Waverveen, Wilnis en een groot
deel van Mijdrecht kunnen op basis van de postcoderoosregeling
hieraan deelnemen tot maximaal
10.000 KWh per jaar per adres.
Door gebruik te maken van de
postcoderoosregeling krijgen de
deelnemende inwoners op leveringsadressen binnen de postcoderoosregeling middels tussenkomst van de coöperatie Veenergie.nu eveneens een groot deel
van de energiebelasting terug,
waardoor de variabele stroomprijs voor de deelnemers van de
coöperatie op gebruikersniveau
aanzienlijk daalt.

De Ronde Venen - Het Rijk, Provincie en gemeente hebben doelen gesteld om de energie-transitie vorm te geven. De gemeente De Ronde Venen heeft zich ten
doel gesteld in 2040 energieneutraal te zijn. Het beleid, ook van
het huidige college, is erop gericht om, citaat begroting 2020
“inwoners te stimuleren bij te dragen aan de leefomgeving in hun
buurt vanuit de gedacht: samen
bereik je meer dan alleen”. Vanuit
deze coöperatieve gedacht heeft
een groep inwoners van De Ronde Venen hierop het initiatief genomen om zelf stroom op te gaan
wekken middels een zonnepanelenpark. Zij hebben zich georganiseerd in de coöperatie Veenergie.nu, een coöperatie met ideële doelstelling zonder winstoogmerk.
Achter de Herenweg in Vinkeveen
ligt aan de westzijde een aantal
percelen grond, aansluitend op
het parkeerterrein van Proosdij
Haven. De percelen met niet bevlot- en bevaarbare sloten liggen
binnen het gebied van het nieuw
te maken bestemmingsplan Vin-

keveense Plassen. De grond is nu
niet in gebruik (wordt alleen gemaaid). De burgerinitiatiefnemers, georganiseerd in de coöperatie Veenergie.nu, zijn voornemens om hier een zonnepark te
realiseren. Het gaat om een park
van circa 6,5 hectare waar elektriciteit wordt opgewekt door middel van zonne-energie.

tiële projectgebied staat weergeven in figuur 2 en is ca 7,2 ha
groot inclusief wateroppervlak en
parkeerterrein. De voor dit doel
opgerichte coöperatie Veenergie.
nu heeft geen winstoogmerk en
heeft voor de periode van 15 jaar
de beschikking over de percelen
grond en water tegen een prijs
van € 1 per jaar.

Losse legakkers
Het beoogde “Zonnepark Herenweg” komt te liggen op gronden ten westen/ zuidwesten van
de Herenweg en wordt aan de
zuidzijde en zuidoostzijde uit
het zicht genomen door de ringdijk. Ten noordwesten liggen gelijksoortige percelen. Ten noordoosten ligt op redelijke afstand
de lintbebouwing aan de Herenweg. De gronden betreffen ‘losse’
legakkers die van elkaar gescheiden worden door niet bevaarbare en niet-bevlotbare afwateringssloten. Het gebied wordt
aan de noordoostkant ontsloten
via het parkeerterrein van Jachthaven Proosdij met een verbinding met de Herenweg. Het ini-

Minder uitstoot
Door realisatie van het zonnepanelenveld wordt bijgedragen aan
de verduurzaming van de energievoorziening op weg naar een
energie-neutrale gemeente. Zo
zal per jaar minder CO2 en NOx
minder uitgestoten worden in
vergelijking met de uitstoot bij
opwekking van “grijze stroom”
door met fossiele brandstof opgewekte energie. Dat laatste kan
tevens als compensatie-instrument worden ingezet in de PASproblematiek. Het belangrijkste
effect is dat uiteindelijk het de
inwoners zelf zijn die een bijdrage leveren aan de energie-transitie en er ook nog wat voor terugkrijgen. De coöperatie Ve-

Draagvlak
Coöperatie Veenergie.nu is een
coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid en zonder winstoogmerk. Voor € 10 euro per jaar
kunnen inwoners uit het postcoderoosgebied deelnemen en
stroom afnemen en hiermee een
bijdrage leveren aan de energietransitie en tevens op de stroomrekening besparen. Doordat er
niet door inwoners additioneel
behoeft te worden geïnvesteerd,
kunnen inwoners uit alle lagen
van de bevolking meedoen, ongeacht de inkomenssituatie. Dat
maakt dit initiatief, ook gezien
vanuit participatie, tot een maatschappelijk gedragen project.
Argumenten
De coöperatie Veenergie.nu wil
invulling geven aan de provinciale en gemeentelijke doelstellingen, zoals in beleid is geformuleerd. In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 Provincie Utrecht (Herijking 2016),
vastgesteld op 16 december
2016. Dit voorstel voldoet aan
het hierboven vermelde provinciaal beleid. Ook het gemeentelijk
beleid is dusdanig opgesteld dat

dit plan ook de gemeentelijke eisen voldoet. De businesscase laat
een positieve exploitatie zien.
Daarbij is de businesscase op een
conservatieve wijze opgesteld,
met voldoende ruimte om tegenslagen op te vangen

Vervolg en Evaluatie
Jaarlijks wordt door de accountant een jaarverslag gemaakt dat
ter informatie naar de gemeenteraad zal worden toegestuurd. In
het 14e exploitatiejaar zullen leden van de coöperatie een besluit nemen over de toekomst na
het 15e jaar. Dit is verankerd in de
statuten van de coöperatie. In de
financiële onderbouwing is een
bedrag van € 250.000 opgenomen om na jaar 15 de zonnepanelen te verwijderen teneinde de
huidige bestemming te kunnen

herstellen, hierbij is rekening gehouden met een restwaarde van
de zonneweide en de stijging van
het algemeen prijsniveau.
Tijdens de raad van 1 mei zal de
speciale Corona raad zich hierover buigen. En kunnen zij het
volgende besluit gaan nemen:
Het college van B&W opdracht te
geven om een procedure te starten tot een tijdelijke afwijking
van het bestemmingsplan voor
de duur van 15 jaar voor het realiseren van een zonneveldenpark
in het beoogde plaatsingsgebied
achter de Herenweg 293 te Vinkeveen. Een borgstelling van de
gemeente te accorderen van de
door de coöperatie aan te trekken financiering bij BNG tot een
maximum van € 6,25 mln. Om
onder de in deze akte van borgtocht vermelde voorwaarden onherroepelijk en onvoorwaardelijk
borg te staan jegens BNG Bank
voor de richtige nakoming van
alle verplichtingen van Coöperatie Veenergie.nu uit hoofde van
de [daarin genoemde] lening.
Ter verdere zekerheid en controle: zal, alvorens een overeenkomst met de BNG wordt afgesloten, aan het college aan de hand
van de definitieve offertes en andere documenten worden aangetoond: dat de realisatie binnen
zodanige grenzen is zeker gesteld, dat de maximale borg voor
de gemeente € 6,25 miljoen is;
De Belastingdienst medewerking
zal verlenen om gebruik te maken van de postcoderoosregeling voor een periode van 15 jaar.
Het college de mogelijkheid te
geven een collegelid te benoemen in het bestuur van de Coöperatie Veenergie.nu.
Het college opdracht te geven
om gebruik te maken van de mogelijkheid om vrijstelling van leges te verlenen conform artikel
4 lid c) en e) van VERORDENING
OP DE HEFFING EN INVORDERING
VAN LEGES 2019 . Het college de
mogelijkheid te geven de aanvrager ambtelijke ondersteuning
waar nodig te verlenen. Nu is het
aan de raad.

genieten, en dat was het. Heerlijk was het. We kunnen het iedereen aanraden. Het is werkelijk alsof je toch een beetje uit bent en
je wordt verwend met overheerlijk eten. En je hoeft niet af te wassen. Zet alles in de bijgeleverde

krat om de hoek van de deur en
een uurtje later wordt het netjes
opgehaald. Complimenten voor
Het Rechthuis On Tour… Voor
meer info over het menu van Het
Rechthuis On Tour: www.rechthuis.nl/on-tour

Financiën
Voor het zonneveldenpark is
een businesscase ontwikkeld. De
businesscase is gebaseerd op de
volgende uitgangspunten:
investering van maximaal € 6,25
miljoen. De grond is op huurbasis beschikbaar voor een periode van 15 jaar tegen € 1 per jaar.
Er wordt gebruik gemaakt van
de postcoderoosregeling (Vinkeveen, Abcoude, Wilnis, groot
deel Mijdrecht en Waverveen vallen hieronder. Hiervoor is de cooperatie Veenergie.nu opgericht.
Leden van de coöperatie betalen € 10 per jaar, voorwaarde voor
postcoderoosregeling.
Er wordt uitgegaan van een lening bij de BNG met garantstelling door de gemeente en er
wordt 15 jaar stroom geleverd
tegen een jaarlijks door de Algemene Leden Vergadering van Betrokkenheid & communicatie Het
gemeentebestuur wordt uitgenodigd om in het bestuur van de
coöperatie VEENERGIE.NU zitting
te nemen.
De coöperatie Veenergie.nu beschikt over een eigen website,
waar inwoners zich kunnen aanmelden om deel te nemen in de
coöperatie.

Zo maak je er toch nog een feestje van

Kun jij niet naar het restaurant,
dan komt hij naar jouw
Mijdrecht – Als je nu vraagt aan
mensen die al weken ‘verplicht’
binnen zitten vanwege de Corona, Wat ze het meest missen, buiten de contacten met hun kinderen, kleinkinderen en vrienden, is
toch ook wel
eens lekker uit eten gaan, een
terrasje kken, even lunchen, kopje koffiedrinken ‘in het dorp’. Heel
veel mensen gaan nu al de zesde
week in, ‘maar ja nog even doorzetten’. zegt onze minister-president. En juist wat de mensen zo
missen, die bedrijven zitten gedwongen dicht. De restaurants,
de kroegen, Lunchrooms, koffietentjes, terrassen ze zitten dicht.
Verboden toegang. Gelukkig zijn
er diverse ondernemers die niet
bij de pakken neer gaan zitten.
Bij de meeste kun je bestellen en
komen ze je diner of lunch thuisbrengen of je kan het op halen.

Maar de allerleukste is wel Het
Rechthuis uit Mijdrecht. Gerrit
Verweij en zijn compagnon Frank
Tulp bedachten een geweldig
concept. Onder het motto: Kunt
u niet naar ons komen, dan komen we wel naar u, komen zij nu
van donderdag tot en met zondag met hun mobiele keuken bij
u in de straat en bereiden zij uw
bestelde eten voor u deur.
Verser kan het niet en netjes opgediend op een echt bord, echt
bestek, een echt glaasje wijn als
u dat wenst, een voorgerecht een
hoofdgerecht en een nagerecht.
Een pracht idee voor zomaar,
maar nog leuker als je wat te vieren hebt. Je bent jarig en bent
gewend om of lekker uit eten te
gaan. Je belt nu op, besteld van
de menukaart, noemt de tijd dat
je het wilt hebben en je wordt ingepland.

Gezellig
En of het leuk is. Donderdagavond
besteld, kwart voor zes graag. De
bestelling was een stokbroodje
vooraf, hoofdgerecht en een dessert. Rond 10 voor half zes rijdt er
een personenauto voor en wordt
er een kistje afgeleverd met bestek, servetten en de broodjes.
Het feestmaal kan beginnen.
Om kwart voor zes rijdt de mobiele keuken de straat in en wordt er
aangebeld. Grote glimlach, een
prachtige mobiele keuken met
maar liefst vier man en die gaan
aan het werk. Je hebt wel bekijks,
alle buren naar buiten, op gepaste afstand dat gelukkig wel, ‘gefeliciteerd he, eet smakelijk, geniet
ervan’, alleen dat geeft al meer
gezelligheid dan dat je met zijn
tweetjes eet.

Binnen een kwartiertje zijn de
maaltijden gereed, keurig geserveerd op een bord. Even digitaal
betalen, borden naar binnen en

Rotary bakt cupcakes
voor Merenhof

De Ronde Venen - Rotaryclub
Vinkeveen-Abcoude heeft een jarenlange band met de Merenhof,
een in Abcoude gelegen woonlocatie voor mensen met een lichamelijke beperking en/of met
niet-aangeboren hersenletsel. Zo
is het jaarlijkse pannenkoeken

bakken vaste prik. Meestal gebeurt dat in de zomer. Dat is altijd
een feest. Stapels pannenkoeken
gaan er dan doorheen en na afloop wordt er gezamenlijk gezongen. Dit jaar is wegens het Coronavirus een dergelijk activiteit helaas niet mogelijk. Dus hebben de

Rotarians een alternatief bedacht ding kunnen, was de verrassing
om de bewoners toch een klein heel welkom en ze lieten zich de
beetje te verwennen. Bakken in baksels dan ook goed smaken.
de keuken van de Merenhof is nu
niet mogelijk, maar thuis kan dat
natuurlijk wel. Een groepje Rotarians heeft daarom, ieder in eigen keuken, cupcakes staan bakken. Er waren verschillende soorten: naturel, met banaan, met
slagroom en aardbei of versierd
met een smiley. Afgelopen zaterdag leverden de bakkers de zelfgebakken cupcakes af bij de Merenhof. Zo konden ze de bewoners toch een extraatje bezorgen
om de saaiheid van de dagen een
beetje te doorbreken. Voor de bewoners, die net als vele anderen,
niet naar hun werk of dagbeste-
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De Ronde Venen Pa

LEZERSPOST

Na corona tijd: nieuwe
mogelijkheden?
Op dit moment hebben wij natuurlijk wel wat anders aan ons
hoofd, al is het alleen maar om
het boven water te houden. Voor
iedereen. Dat het virus moet
worden uitgeschakeld is duidelijk. De socioloog Herman Vuijsje schreef onlangs in de krant
NRC, dat onze ouders ook zo’n
gevoel moeten hebben gehad
tijdens WOII. Alles wordt teruggebracht tot de vraag, hoe wij
de vijand kunnen verslaan, hoe
wij het brood op de plank houden en of/hoe wij overleven. Alle
dagen wordt nu heel koeltjes het
aantal dode en besmettingen
vermeld, maar alle drama’s, die
er achter liggen, de emoties, die
die teweeg brengen, ach, je leest
er wat over, je hoort het ‘nieuws’
en zegt: ‘Oh, wat een ellende’ en
vervolgens gaat ieder weer zijn
gang, als een vér van mijn bed
show. Bij de overheden, die op
het nieuws hun zegje doen, zie
ik veel rationaliteit, weinig emotie. Maar er zijn ook lichtpuntjes, als zou je dat niet zo denken.
Als ik de beroemde voetbal filosoof volg, dan levert de huidige toestand ook een hoop voordelen. Onze samenleving heeft
ontdekt, dat internet niet alleen
voor de grap was, maar dat dat
dat een groot deel van een nieuwe opzet van de samenleving
kan gaan worden. De laatste decennia worden volgens vele coaches en goeroes toestanden als
nu aangeduid als uitdagingen.
Leest u het maar even mee:
1 het blijkt, dat een hele grote groep gewoon thuis achter het beeldscherm kan werken, er wordt gedacht aan
40% van de beroepsbevolking
2 veel minder kantoorruimte
nodig, dus vrijkomend voor
woonruimte. Alle bouwvakkers nu beschikbaar voor woningbouw (Overigens heeft
rijksadviseur voor de leefom-
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geving, de heer D.Zandbelt
onlangs gesteld (NRC 10 jan
2020), dat de moderne stadsmens, “dankzij ontspulling,
digitalisering en flexwerken
heel comfortabel in een appartementje van 30m2 kan
wonen”. Bovendien krijgen
wij steeds méér alleenstaanden, nu al 22% van de bevolking)
files waren hoofdzakelijk in
de spitsuren en zijn grotendeels opgelost
geen reistijden, dus meer tijd,
minder stress, dus gezondere
mensen
alle uitstoot gaat met 50% terug. Klimaatprobleem opgelost.
geen reiskosten meer, dat
scheelt ondernemers een
hoop (auto)kosten vergoedingen
minder olie en andere grondstoffen nodig voor reizen,
verwarming, kantoren en
producten
alle treincoupés zijn stilte
coupés
je hoeft nooit meer in de bus
te staan
minder openbaar vervoer nodig
hoe ellendig ook natuurlijk:
ongewild is er ruimte in bejaarden- en verpleeghuizen,
waar bovenmatige tekorten
waren
de staat ontvangt véél minder belasting, maar hoeft ook
veel minder uit te geven voor
wegen, milieumaatregelen,
beveiliging etc. en kan de
miljarden in de schatkist houden voor uitkeringen
geen evenementen: dus
geen verkoop/verspreiding/
drugs, dus gezondere samenleving
veel minder politie, want alles en iedereen is rustiger in
de 1,5m samenleving, want
je mag niet dichtbij de ander
komen. Geen politie meer

Bibliotheek start met
afhaalservice
Uithoorn - Vanaf vrijdag 1 mei
is het weer mogelijk om boeken
lenen. De Bibliotheek Amstelland start dan namelijk met de
Afhaalbibliotheek. Eerder kwam
de bibliotheek al met een speciaal #ikleesthuis-abonnement en
gratis apps met 100 e-books en
luisterboeken. “Ons leesoffensief gaat ook tijdens de coronacrisis door! We zetten nu vooral
in op digitaal lezen. We hebben
een enorm aanbod met 28.000
e-books om te lenen. Een uitkomst voor veel mensen,” vertelt Daphne Janson, directeur
van de Bibliotheek Amstelland.
“Sinds de sluiting hebben we
700 nieuwe e-bookleners en is
het aantal dagelijkse uitleningen van e-books drie keer zo
groot als voorheen. Toch is niet
iedereen geholpen met digitaal
lezen. Vandaar de Afhaalbibliotheek. We starten met afhaal-

locaties in de bibliotheken Amstelveen Westwijk, Aalsmeer en
Uithoorn.”
Verrassingspakketten
Vanaf woensdag 29 april kun je
gebruik maken van de Afhaalbibliotheek. Op de website geef je
aan wat je favoriete genres zijn.
Een medewerker stelt een pakket met 5 boeken voor je samen.
Je krijgt bericht wanneer je het
kunt (laten) ophalen bij de vestiging van jouw keuze. De werkwijze is veilig en afgestemd met
de GGD. Aanmelden kan via
www.debibliotheekamstelland.
nl/afhaalbibliotheek
Digitaal lezen en luisteren
De Online Bibliotheek heeft
28.000 e-books en 4.200 luisterboeken. Met titels voor alle leeftijden, bestsellers en minder bekende boeken. Met het nieuwe

Heropening Stichting Ceres
Uithoorn - Stichting Ceres heeft
de afgelopen tijd niet stil gezeten. Achter de schermen is er
hard gewerkt om een modus te
vinden zodat wij toch de bewoners van Uithoorn (en omstreken) kunnen gaan bedienen. Wij
denken dat wij iets hebben gevonden! De afgelopen weken
had bijna iedereen tijd om thuis
het een en ander op te ruimen.
Veel spullen heeft u wellicht al
weggebracht naar de gemeentewerf, maar wij hopen dat u nog
genoeg heeft liggen om naar

Stichting Ceres te brengen. Vanaf woensdag 29 april zal de winkel geopend zijn vanaf 11:00 uur
tot 16:00 uur en de inname vanaf 08:30 uur tot 15:30 uur. Echter
moeten zij en u een aantal voorzorgsmaatregelen in acht blijven
nemen:
Zij zullen 1.5 meter afstand moeten houden van elkaar. Zij kunnen niet meer dan 50 klanten tegelijk in de winkel toelaten. Iedere klant is verplicht om gebruik
te maken van een winkelmand-
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nodig voor voetbalellende bij
wedstrijden (vreemd bij geen
enkele andere sport nodig?)
véél schonere lucht, dus betere gezondheid van ons volk
véél meer rust in onze maatschappij. Weg al dat gejakker
naar méér!
vliegverkeer
geminimaliseerd, dus ook minder herrie
rondom luchthavens
veel minder kleding en
schoeisel nodig, omdat velen thuiswerken en niet meer
hoeft te tonen: kijk eens wat
ik allemaal heb Ik denk, dat
ik nog niet aan het einde ben
aan het denken over nóg
meer voordelen.

Er zijn aan de huidige tijd
ook nadelen, want
- de democratie bestaat niet
meer; het OBM (Outbreak
Management Team) maakt
de dienst uit. Er wordt niets
voorgesteld aan de Tweede kamer, die moet beslissen, het is al beslist door deskundigen. Er wordt aan onze
rechten getornd. Vanuit medische en humanitair standpunt: logisch. En begrijpelijk.
- als de staat bestuurd gaat
worden vanuit ‘data’ via een
app of anderszins, dan weten wij wat het resultaat is:
kijk maar eens naar de toeslagenaffaire van de belastingdienst. De ‘luxe’ van privacy
is dan ver te zoeken. Databescherming is ons algemeen
belang.

-

volgens de denktank Clintel is de klimaatverandering
niets vergeleken met de corona ellende, die, zoals al
eeuwen gegaan is met epidemieën, misschien wel eens 2
jaar kan gaan duren.

We dachten, dat wij de wereld
wel eens even maakbaar zouden maken, maar worden nu teruggeworpen op het naakte bestaan. De mens wordt al eeuwen
getroffen door catastrofes, die
soms politieke en sociale gevolgen hebben, maar echte revoluties blijven meestal uit. Alles
wordt maar een beetje anders.
Zeker is, dat de ‘generaals’ van
het OMT nu zullen gaan zorgdragen, dat er binnenkort voldoende goede mondkapjes, beademingsapparatuur en beschermende kleding zullen zijn en
eindelijk eens betere salarissen
voor de mensen in de zorg zullen zijn gegeven, althans daar
ga ik bij voorbaat van uit, want
tot nu toe hebben díe het verdiend. Maar de volgende catastrofe zou wel eens van een heel
andere aard kunnen zijn b.v. een
electronenbom, die alle elektrische/elektronische apparatuur
buiten werking stelt. En dan zitten wij met al die apparatuur en
niet werkende netwerken. Of
we alles uit de hierboven vermelde voordelen zullen halen of
het nog heel anders zullen gaan
doen, is de vraag van
Huub A.M.Mennen

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te
informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken
die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten
of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen
wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend
wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Relativeren
Natuurlijk slaat de Corona-moeheid zo langzamerhand ook bij
mij toe, maar het viel me op
dat er in de afgelopen weken
veel ‘Coronawoorden’ aan onze woordenschat zijn toegevoegd. Welke er daadwerkelijk
zullen beklijven valt nu natuurlijk nog niet te zeggen, maar er
zitten naast grappige als: Corona-taartje (gebakje in de vorm
van een wc-rol), leuke: Coronakuif, inventieve: Coronials (opvolgers van de millenials), ook
hele nare woorden tussen. Wat
bijvoorbeeld te denken van Corona-spuger, Corona-depressie of Corona-dode? Soms kan
even relativeren dan ook geen
kwaad. Dat (klein)kinderen vanwege de Corona-maatregelen niet op bezoek mogen bij

hun al dan niet dementerende of zelfs stervende (groot)
ouders in verzorgingtehuizen,
dat is zó schrijnend en onmenselijk.En wat te denken van het
feit dat een echtpaar, na meer
dan vijftig jaar samenzijn, uit elkaar wordt gehaald omdat hij
naar een verpleeghuis moet?
Je hoort het vaker en zou sowieso verboden moeten worden. Hij krijgt weliswaar de voor
hem noodzakelijke zorg, maar
zij mag niet bij hem op bezoek.
En op mijn vraag hoe het nu
met haar gaat antwoordt ze
zacht: ‘Ach kind, het is zo stil in
huis hè..?’ Het overstijgt alle Corona-ellende. Het is hartverscheurend.
Ineke Siegers, Uithoorn

Klikken
Er verscheen in twee achtereenvolgende edities van de Nieuwe Meerbode een ingezonden
brief over klikken.
Ik vond de vergelijking met de
Tweede Wereldoorlog door
beide schrijvers ongepast en
blijk geven van weinig historische kennis. In de 2e WO verklikte men voor een tientje elke
Jood en andere Nederlanders.
Dat verklikken leidde m.b.t. Joden, Roma, homosexuelen enz.
tot deportatie en uiteindelijk vergassing, moord in Sobibor, Auschwitz enz. Dat verklikken kwam voort uit haat en eigen gewin. Het verklikken waar
het beide schrijvers om gaat is
melding maken van een samenscholing van mensen, hetgeen
is verboden t.g.v het coronavirus. Dat verklikken heeft betrekking op het voorkomen van
besmettingen waar vele mensen door kunnen worden getroffen. Dat verklikken leidt niet
tot dood en verderf, maar heeft

het in leven houden c.q. voorkomen van ziekte en dood tot
doel. Een vergelijking met W.O.
2 is dan ook dom en ongepast.
Ik heb de oorlog meegemaakt.
Mijn opa is vergast in Sobibor,
mijn moeder heeft de hele oorlog met een ster moeten lopen, wat haar veel angst heeft
bezorgd en mijn oma en ooms
hebben de oorlog in nare omstandigheden ondergedoken
gezeten. Nogmaals uw vergelijking deugt niet. Wat klikken betreft heb ik een opvatting met
betrekking tot andere situaties
waar klikken niet zo flink is. Dat
hebben beide schrijfsters wellicht ook bedoeld, maar hun
vergelijking maakt mij kwaad
en nogmaals is ongepast. En zeker als in de kop van één ingezonden brief nog 4/5 mei wordt
genoemd.
Ik wens u een goede 4 en 5 mei
herdenking.
Jacques B. van der Steur

#ikleesthuis-abonnement leen
je 4 maanden lang voor 14 euro. Jeugdleden kunnen gratis lid
worden. Zonder lidmaatschap
kun je nu gratis 100 e-books
(met de ThuisBieb-app) en 100
luisterboeken (LuisterBieb-app)
downloaden.
Leuke en leerzame tips
voor in de meivakantie
Op de website van de Bibliotheek kun je nog veel meer, zoals schoolvakken oefenen (Einstein Junior), voorleesfilmpjes
kijken (de Voorleeshoek), oefenen met lezen (Yoleo) en een digitale voorleestas uitpakken. De
Maakplaats geeft iedere dinsdag
een online workshop. Ook volwassenen kunnen zich blijven
ontwikkelen, met 130 gratis cursussen van JobOn. Er staan nog
veel meer leuke tips op de website. Informatie over de Afhaalbibliotheek en de Online Bibliotheek vind je op www.debibliotheekamstelland.nl. Je kunt telefonisch al je vragen stellen aan
de Bibliotheek op maandag t/m
vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.
je. Zij vragen u om alleen te komen (geen familie-uitje). Zij vragen u om niet langer dan noodzakelijk te blijven, zodat andere
klanten ook de kans krijgen om
bij ons te winkelen. De toiletten
houden zij gesloten. Op dit moment is het nog niet mogelijk
om iets op te laten halen of te laten bezorgen. Bij deze willen de
Stichting alle klanten, medewerkers en instellingen via deze weg
bedanken voor hun steun in de
afgelopen weken. De steunbetuigingen, lieve woorden en knuffels van een afstand, waren hartverwarmend. Heel erg bedankt
hiervoor.

Plan voor nieuw bedrijventerrein
naar gemeenteraad
Uithoorn - Het college van B en
W heeft op 21 april besloten om
de startnotitie voor de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein rond de N201 voor te leggen aan de gemeenteraad. Het
plan voor bedrijventerrein Amstelveen-Zuid (BTAZ) is aangepast
naar aanleiding van reacties van
met name inwoners van Uithoorn.
De meeste reacties gingen over
de plek en bouwhoogten van toekomstige bedrijven, de inrichting
van de groenstrook tussen woonwijk Legmeer in Uithoorn en het
nieuwe bedrijventerrein en de bereikbaarheid van BTAZ. De zuidkant van het beoogde bedrijventerrein grenst aan woonwijk Legmeer. Wethouder Floor Gordon
(ruimtelijke ordening): “We hebben onderzocht of de strook tussen de woonwijk en het beoogde bedrijventerrein in overleg
met buurtbeheer Legmeer zodanig kan worden ingericht dat het

zicht op de achterliggende bedrijven zoveel mogelijk wordt ontnomen. Het idee is om een natuurvriendelijke oever te maken en
een aarden wal met bomen.”
Getrapte bouwhoogten
Het voorstel is om bouwhoogtes vanaf de woonwijk getrapt
op te bouwen. Dichtbij de woonwijk mogen bedrijfspanden een
bouwhoogte hebben tussen 9 en
12 meter hoog. Tot aan de N201
geldt een bouwhoogte die varieert tussen de 12 en 15 meter
hoog. Voor de overige delen van
het bedrijventerrein wordt de
maximale bouwhoogte nog bepaald.

voerregio Amsterdam in gesprek
over een eventuele halte voor de
Uithoornlijn in de toekomst. Een
reservering voor deze halte is in
het plan voorzien.

Procedure
Naar verwachting bespreekt de
commissie Ruimte, Wonen, Natuur de startnotitie op donderdag 14 mei. Indien de gemeenteraad de startnotitie vaststelt, kan
B en W vooruitlopend op de bestemmingsplanwijziging besluiten over omgevingsvergunningen die voldoen aan de Startnotitie.
Voor het hele gebied zijn diverse onderzoeken en een milieueffect-rapportage (m.e.r.) nodig.
Bereikbaarheid
De notitie Reikwijdte en DetailniHet grootste deel van BTAZ wordt veau (NRD) die aangeeft waar deontsloten via de noordelijke ro- ze m.e.r. aan moet voldoen, komt
tonde op de Zijdelweg, ter hoog- online beschikbaar voor zienste van de aansluiting met de wijzen. Voor meer informatie zie
N201. De gemeente is met de Ver- www.amstelveen.nl/btaz

Uithoorn doet duurzaam
Gem
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Woningverbetering binnen één dag!
Het verduurzamen van je huis kost geld,
maar door een lagere energierekening
verdien je dit ook weer terug. Monique Bos
en Marty Brals uit Meerwijk-Oost kunnen
erover meepraten.

Wethouder Hans Bouma:

‘Plannen maken’

In deze editie delen we graag het
verhaal van Marty Brals en Monique
Bos. Zij hebben vorige maand hun huis
verduurzaamd en vertellen hoe dat in
zijn werk ging. En ook: wat het ze gaat
opleveren! We leven in een spannende
periode. De ontwikkelingen rondom
Corona brengen onzekerheid met zich
mee, soms ook op het financiële vlak.
Anderzijds hebben veel mensen nu
méér tijd, bijvoorbeeld in de weekends
of avonduren, om eens te bekijken hoe
de eigen woning op de toekomst kan
worden voorbereid.

Op 31 maart werd de jaren ’80 hoekwoning
van Monique Bos en Marty Brals binnen één
dag verduurzaamd. Met vloer- en muurisolatie
én zonnepanelen. Daarbij konden ze voordeel
stapelen: ze maakten gebruik van subsidie plus
een voordelige lening. ‘Twee jaar geleden had
de gemeente een zonnepanelen-actie en toen
hebben we ons al georiënteerd, zegt Marty
Brals. “We hebben dezelfde aanbieder gekozen
die destijds door de gemeente in de arm is
genomen”.
Binnen 7 jaar uit de kosten
Monique en Marty (foto rechts) lieten 8
panelen op het dak leggen, samen goed voor
2600 Wattpiek vermogen. De btw krijgen
ze terug, en ze konden een voordelige
energiebespaarlening afsluiten (via SVn).
Samen met de stroom die ze ermee opwekken,
zijn ze binnen 7 jaar uit de kosten.

Dan de isolatie. Familie Brals liet de
spouwmuren en de vloer isoleren, voor
een totaalbedrag van € 2800. Daarvan
betaalt het Rijk € 674 terug via de zg SEEHsubsidieregeling. De spouw werd van buitenaf
gevuld, via gaten die in de buitenmuren
werden geboord. “Het boren duurde anderhalf
uur, dat gaf best herrie”. De kruipruimte werd
vanuit het kruipluik voor bijna de helft gevuld
met HR++ Bodemparels (zie foto), en dit was in
een uurtje bekeken.
Buren enthousiast gemaakt
De werkzaamheden trokken de aandacht.
“Twee andere buren in de straat waren meteen
enthousiast en lieten hun huis dezelfde dag
nog isoleren, en hebben ook besloten om
zonnepanelen te nemen”.
Stroommeter loopt achteruit
De familie Brals is blij met het resultaat. Marty:
“De stroommeter loopt nu al achteruit door de
zonnestroom die we opwekken. Fantastisch!”.
Alles bij elkaar gaat het jaarverbruik van de
familie flink omlaag. “Elektra zal zeker 90 %
minder zijn, en gas zo’n 30 tot 40 % minder.

Een besparing van € 400 op gas en € 500 op
elektra. Elk jaar wéér. Daarnaast komt dus de
€ 674 subsidie voor de isolatie én € 700 btw
voor de zonnepanelen bij ons terug”.
Meer informatie
Lees het volledige verhaal van de familie Brals
op Uithoorn.nl/uithoorndoetduurzaam . Wilt
u ook uw ervaring met verduurzaming delen?
Mail ons op duurzaamheid@uithoorn.nl
Meer info over subsidies:
RegionaalEnergieloket.nl/Uithoorn

HuisScan
Vul bijvoorbeeld de HuisScan op
RegionaalEnergieloket.nl/Uithoorn in, dan
krijgt u een beeld wat er in úw situatie
mogelijk is. Veel maatregelen leveren
niet alleen milieuwinst, maar ook een
lagere energierekening op. De gemeente
Uithoorn start dit jaar diverse (buurt)
acties waarmee verduurzaming van uw
huis net iets makkelijker wordt. U leest er
meer over op deze pagina.

Duurzame acties Uithoorn van start

Water in de tuin

Na Zijdelwaard, eind 2019, komt er weer een
duurzame buurtactie. Dit voorjaar is Meerwijk
aan de beurt. Doel is u als woningeigenaar te
laten zien wat u kunt doen om uw woning te
verduurzamen. Het Regionaal Energieloket
heeft in de wijk een aantal woningen
geselecteerd die representatief zijn. Per

woningtype is een stappenplan uitgewerkt.
Aan de hand daarvan kunt u beoordelen wat
u kunt doen en wat de beste volgorde is. De
informatiebijeenkomst vindt dit keer plaats in
de vorm van een webinar. Woningeigenaren
in Meerwijk ontvangen hierover een brief met
uitleg.

Alle duurzaamheidsacties voor de
komende tijd:
• Voorjaar 2020: Duurzame Buurtactie
Meerwijk
• Najaar 2020: Duurzame Buurtactie voor
een nader te bepalen wijk
• Najaar 2020: Isolatie-actie voor heel
Uithoorn en De Kwakel
• Voorjaar 2021: Zonnepanelen-actie voor
heel Uithoorn en De Kwakel

Was uw tuin afgelopen maand kurkdroog? Denk eens aan een regenton.
De voordelen:
• Water uit de regenton bevat minder kalk en is zachter
dan kraanwater. Begiet daarmee de plantjes; die houden
van zacht water. Zo hoeft u ook minder vaak te sproeien.
• Regenwater is gratis.
• Gebruik van regenwater in de tuin scheelt in de
hoeveelheid kraanwater die gezuiverd moet worden en
de hoeveelheid water die moet worden opgepompt.
• De regenton kan worden gebruikt als (bescheiden)
opvangbuffer in tijden van veel neerslag.

Waterbuffer
Hoe meer regenwater we opvangen in de tuin, hoe beter.
Zo wordt voorkomen dat het riool bij hevige stortbuien
- die vanwege de klimaatverandering steeds meer
voorkomen - overstroomt. Bij hoosbuien zit de regenton al
snel vol; het overtollige water kan terug de regenpijp in via
een T-stuk. Of u kiest voor een afvoergoot (molgoot) naar
een stukje tuin waar u bijvoorbeeld moerasplanten neerzet.
Een andere goede manier om water op te vangen in de
tuin is een ontwerp met plantenborders, grasveld en/of
halfverharding, zodat het water de grond in kan.
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Vinkeveen for you
Vinkeveen - VinkeveenForYou is
een nieuwe app met al het leuks
dat Vinkeveen te bieden heeft.
Via VinkeveenForYou bestel of
boek je eenvoudig bij lokale winkels, restaurants en (toerisme)ondernemers en spaar je voor leuke
kortingen. Bestellingen worden
thuisbezorgd of kunnen worden
afgehaald. VinkeveenForYou faciliteert veilig ondernemen en toerisme in crisistijd. De gratis app bevat ook leuke uitjes, een overzicht
van activiteiten in het dorp en lokale initiatieven. VinkeveenForYou is er voor bewoners, bezoekers en ondernemers. Het platform promoot al het leuks dat Vinkeveen te bieden heeft. Van boodschappen bestellen bij de lokale verswinkel, tot wandeltochten
in de natuur en van een sloep huren tot een pizza laten bezorgen.
Door online via VinkeveenForYou
te shoppen, steun je lokale ondernemers. Bij elke besteding via de

NIEUWS UIT DE RONDE VENEN

app en website van VinkeveenForYou krijg je digitale spaarzegels.
Een volle spaarkaart kan worden
ingewisseld voor korting bij deelnemende ondernemers.
Veilig
VinkeveenForYou is volledig online en daarom geschikt voor veilig winkelen en toerisme in crisistijd. Via de app of website koop je
bij je favoriete verswinkel of restaurant en je bestelling laat je bezorgen of afhalen. In aanloop naar
de zomer komen er VinkeveenForYou-ophaalpunten in het dorp
en in havens. Je kunt hier makkelijk en snel je bestelling ophalen wanneer het uitkomt. Ideaal
voor mensen op de legakkers of
recreanten op de plas. VinkeveenForYou heeft enkele slimme mogelijkheden speciaal voor bewoners en vaste bezoekers van Vinkeveen. Als je overlast van toerisme ondervindt, kan je dit melden

voor diensten die over het water
geleverd worden. VinkeveenFor is
er voor echte Vinkeveners en iedereen die Vinkeveen een warm
hart toedraagt. Lokale initiatieven en leuke activiteiten zijn meer
dan welkom en kunnen eenvoudig worden aangemeld via aanmelden@vinkeveenforyou.nl. De
via de app. Omdat veel plekken in VinkeveenForYou-app is te downen op de plassen geen adres heb- loaden in de Apple App Store en
ben, sla je met de app jouw locatie Google Play, of ga naar Vinkeveenop als bezorgadres. Bijvoorbeeld ForYou.nl

Ook Mijdrechtse
brandweer steunde
Mijdrecht - Bij de zeer grote natuurbranden in Deurne wordt er
door de brandweer uit het hele land bijstand verleend. Zo ook
door de brandweer uit Mijdrecht.
De ploeg van Mijdrecht werd
rond woensdag middag gealarmeerd voor ondersteuning bij de

grote brand. Dit samen met ploegen uit De Meern en Woerden. De
brandweerwagens verzamelden
op een parkeerplaats langs de
A27 om vanuit daar gezamenlijk
richting Brabant te rijden.
Foto: VTF - Vivian Tusveld

de 13de eeuw en de achternaam
was destijds Copier – verwijzend
naar het beroep van kopiist, iemand die teksten overschrijft.

tot een ware museum directeur.
Bovenal is hij een enthousiast geschiedenis verteller. Met het enthousiasme waarmee Jan verteld
over zijn collectie hang je al snel
Jan heeft tot zijn 40ste het boe- aan zijn lippen. Als jongere gerenbedrijf van zijn ouders in Wa- neraties zijn collectie komen beverveen gerund. In de jaren 80 kijken krijgt hij de jeugd geboeid
vond hij een mooi alternatief voor een stukje belangrijke gevoor het zware lichamelijke werk schiedenislessen. Educatief dus
op het land als boer. Jan ging zich zeer waardevol. Juist in deze gekDe 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
inzetten voor de dorpsbewoners ke coronatijd is het goed om weer
de lezers zijn van ons weekblad. De lokale nieuwsfeiten en berichtgeving is dan ook gericht op de inwoners van De Ronde Venen. In samenwerking met IVI (Inwoner Voor Inwoners) willen wij die
in “zijn” polder. Dit deed hij door eens stil te staan bij de oorlogsgeinwoners dan ook een stem geven. De IVI-pagina is dan ook een podium waar inwoners van zich kunnen laten horen. IVI is een onafhankelijke inwonersbeweging en voor de inwoners. IVI zal net als
allerlei sociaal-cultureel werk te neratie die ook een zeer moeilijde Nieuwe Meerbode geen standpunt innemen over geplaatste artikelen. Op deze IVI-pagina plaatsen wij ingezonden stukken van inwoners waarbij de inwoner zelf verantwoordelijk blijft voor de
inhoud van de door hem/haar ingestuurde en geplaatste tekst. IVI en de Nieuwe Meerbode zijn dan ook geen enkele manier verantwoordelijke voor de inhoud van de artikelen op de IVI-pagina.
gaan doen. Hij was o.a. ijsmees- ke tijd heeft doorgemaakt. In het
ter en organiseerde toertochten Poldermuseum ga je vanzelf weer
op natuurijs. Ook was hij jaren ac- een stukje terug in de tijd. We raNa de dood van mijn vader vontief als onbenoemde dorpsfoto- den u dan ook zeker aan om na
den wij als kinderen bij het opgraaf. Nog veel meer sociale ac- de Coronatijd eens een kijkje te
ruimen van zijn huis een verzativiteiten staan op zijn sociale CV. gaan nemen in Waverveen bij Jan
meling boeken over de 2e wereld
Teveel om in dit artikel op te noe- Compier. U zult dan zelf ontdekoorlog. Om deze boeken vol hismen. Echter het vastleggen van ken wat voor een bijzondere intorie zomaar weg te doen viel ons
allerlei gebeurtenissen voor het woner Jan Compier is en wat hij
Op onze IVI pagina gaat het heel vaak over de inwonersbeweging zwaar. Door een uitzending op
nageslacht was en is wel een spe- betekend voor De Ronde Venen.
die wij met IVI in gang willen zetten. Doel daarvan is om nog meer RTV Ronde Venen over het Polder
cialiteit van Jan. Dit heeft er uit- Kortom een mooie kerel en niet
samen met inwoners dingen op te gaan pakken die ons als inwo- Museum alwaar een tentoonsteleindelijk toe geleid dat hij in een zo maar een inwoner van De Ronners aan gaan. Niet een afwachtende houding aannemen en wach- ling kwam over 75 jaar vrijheid
voormalige boerenschuur in Wa- de Venen! Jan is wat IVI betreft
ten op de lokale overheid maar gewoon zelf oplossingen aandra- besloot ik te bellen naar Jan Comverveen een waar museum heeft echt een bijzonder Rondeveense
gen en samen gaan doen. IVI is er namelijk van overtuigd dat er pier. Op mijn vraag of hij interesingericht met historische stukken inwoner. Bedankt Jan!
heel veel kennis, creativiteit en kwaliteit is bij de inwoners van De se had was Jan direct enthousiast.
uit het verleden. Specifiek met
Ronde Venen. Er zijn zoveel mooie inwoners die wij tegen komen Toen ik ze vorige week ging brenzeer waardevolle en unieke stuk- Voor deze rubriek zet IVI
en die zo bijzonder zijn. Omdat één van de doelstellingen van IVI gen, nadat we afgesproken had- je maakt. Door zijn enthousias- ken uit de 2e wereldoorlog. Hoe- graag vaker mooie bijzondeis om inwoners een podium te geven leek het ons leuk om op on- den om ons strikt aan de 1,5 me- me, empathie en betrokkenheid wel Jan in zijn vele mooie verha- re inwoners in de schijnwerze IVI-pagina zo nu en dan een inwoner in de schijnwerpers te zet- ter te houden, ontmoette ik Jan. voor de samenleving. Jan is een len vaak aanhaalt dat hij maar een pers. Weet u ook zo een mooie
ten die er toe doet en die iets toevoegd aan de samenlevig in De Dit is precies zo een bijzondere geboren en getogen Wavervener. eenvoudige boerenzoon is, kan ik inwoner laat het ons weten
Ronde Venen. Deze week zet IVI Jan Compier in de schijnwerper!
Rondevener die gelijk indruk op Zijn familiehistorie gaat terug tot u vertellen dat Jan is uitgegroeid info@inwonersvoorinwoners.nl

Bijzondere Rondeveense
Inwoners

Oranje de kleur van samen
Koningsdag hebben we dit jaar op een hele andere manier gevierd. Het echte Oranjefeestje was er niet. Toch zijn we in deze bizarre Corona tijd eensgezind en voelen we ons wel verbonden met elkaar. Dat voelt toch wel een beetje Oranje, want
Oranje is de kleur die staat voor samen.
Oranje
Oranje geeft een mooi warm gevoel. Oranje is feestelijk, vrolijkheid, inspirerend, interessant, verbindend, actief, warm en stimulerend. Een gevoel van trots. Oranje is onze collectieve lievelingskleur. Maar bovenal staat oranje voor saamhorigheid en verbondenheid. Oranje is samen.

Nu even geen feestje
Helaas zijn we in een bizarre tijd terecht gekomen en heeft een virus
even alles op zijn kop gezet. We zijn geconfronteerd met iets wat we
niet voor mogelijk hebben gehouden en een intelligente lockdown
heeft even alles anders gemaakt. Even geen lichamelijke contacten
maar anderhalve meter afstand is het nieuwe normaal. Zoveel als mogelijk thuis blijven en voorlopig geen feestjes en bijeenkomsten. Dat
doet iets met ons oranje gevoel.
Alleen maar toch veel samen
De intelligente lockdown klinkt als alleen, maar juist nu in deze crisistijd komt ons oranjegevoel naar boven. Oranje boven! Dat is mooi
want juist nu moeten we elkaar steunen. Alleen samen komen we deze moeilijke tijd door. Laten we hopen dat we de Coronavirus samen
kunnen verslaan. IVI hoopt wel dat we het saamhorigheidsgevoel
vasthouden en dat we niet terugvallen in individualistische denken
en doen. Want samen kom je altijd verder!

ten we de keiharde conclusie trekken dat dit geen maakbare wereld is, maar een wereld waar we samen moeten overleven. Wanneer we straks onze huizen weer mogen verlaten zijn we rijp voor
een echte samenleving.
Economie belangrijk
Laat duidelijk zijn dat we niet zonder economie kunnen. Economie
heeft namelijk op allerlei manieren invloed op de kwaliteit van ons
leven. We moeten dan ook zeker aandacht besteden aan de economie en deze zo snel als mogelijk opstarten. Laten we asjeblieft
wel reëel blijven en niet te snel willen, want hardlopers zijn vaak
ook doodlopers! Niet snel maar vooral samen moet het motto zijn.

Oranje economie
Wat IVI betreft moeten we daarom wel verder en niet terug naar
Het oranje gevoel
de oude economie. De grote vraag is dan ook wat voor een ecoNormaal kleurt het straatbeeld oranje als we samen een oranjenomie willen we? Een economie die eenzijdig is gericht op meer
feestje vieren. Koningsdag was bij uitstek zo een moment. Massaal
materiële welvaart of een wat socialere economie? Een economie
onze oranje kleren uit de kast en samen een oranje bitter drinken De lobby
waar welzijn voor iedereen een groter goed is dan louter euro’s veren/of een oranje tompouce eten. Liefst op een centraal plein met Toch zien we alweer kleine scheurtjes ontstaan in ons saamhorig- garen. Wat IVI betreft moeten we streven naar een Oranje econoelkaar een feestje vieren. Dat gaf zo’n heerlijk saamhorigheidsge- heidsgevoel. De economische belangen komen steeds meer naar de mie waar het gaat om het saamhorigheidsgevoel. Want in hoevervoel, waarbij arm en rijk en rangen en standen niet tellen. Dat is voorgrond en vele belanghebbende willen weer snel terug naar het re dragen keuzes uit eigenbelang bij aan het algemene belang. Saecht het oranje gevoel.
oude pre coronatijdperk. De lobby daarvoor lijkt te zijn ingezet. Maar men kom je verder! Laten we hopen dat we samen heel veel ecoals we samen zouden moeten kiezen tussen welzijn of economie dan nomische oranje successen mogen vieren op het plein met inwoOns oranje
komen we er samen toch wel snel uit. Want wat is een economie zon- ners en ondernemers schouder aan schouder. Met of zonder anAls ons nationale voetbalteam op een eindtoernooi mee deed der welzijn?
derhalve meter daar tussen, maar met dat unieke oranje gevoel!
ging het oranjegevoel nog een stapje verder. Het ultieme Wij-gevoel kwam dan naar boven. Ook al stonden er maar elf spelers in Oranje eeuw
het veld het was ‘ons oranje’. Heel Nederland kleurde oranje. We IVI zou graag een lobby voeren voor een heel ander inzicht. Het inwonnen samen en verloren samen. We treurde samen en vierde zicht dat we niet terug moeten zoals het was voor de Corona-crisis. Dit
samen feest. We deden het samen!
is geschiedenis en we staan voor een nieuw tijdperk in. Wat IVI betreft
mag het de oranje eeuw worden. De Eeuw waar het nieuwe normaal
IVI is ook oranje
samen denken en doen is. Dit is het ideale moment om ons te bezinOranje staat dus overduidelijk voor samen en een blij wij-gevoel. nen hoe we samen in onze kracht kunnen komen. we staan aan de
Het is dan ook niet toevallig dat het logo van IVI een blij oranje vooravond van een Nieuwe Wereld. Een oranje wereld.
koppie is. IVI staat immers ook voor samen. IVI wil met de inwoners
van De Ronde Venen graag samen dingen oppakken. Samen op- Nieuwe wereld
lossingen vinden, elkaar helpen en feestjes met elkaar vieren. IVI We moeten reëel zijn en het lijkt dat er andere waarden gelden. We
staat voor wij inwoners van De Ronde Venen. Eigenlijk wil IVI elke zijn de marktwerking voorbij. Het rad van fortuin lijkt gestopt.
dag dat oranje gevoel creëren.
De economie krijgt nu flinke klappen. Het is wat het is. Misschien moe-

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

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
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Mijn beleving rond de Tweede Wereldoorlog
Door Anton van Hilten

Uithoorn - Uithoorn was voor de
Tweede Wereldoorlog een gemoedelijk plattelands dorp met
zo’n 4000 inwoners. Het had
de gebruikelijke 3 kerken: een
Rooms Katholieke, een Hervormde en een Gereformeerde Kerk,
maar het had ook nog een kleine
synagoge in Amstelhoek. De bewoners van Uithoorn en de Amstelhoek voelden zich toen één
gemeenschap ook al lagen de
Gereformeerde Kerk en de synagoge in Amstelhoek. Ook waren
de bekende scholen er: een katholieke jongensschool, een katholieke meisjesschool, een hervormde school, een Christelijk
Nationale school en een kleine
Openbare school. De verbinding
met de buitenwereld vormde de
trein, de z.g. Haarlemmermeerlijnen. Uithoorn was het centrum
met treinen die oorspronkelijk
vier richtingen opgingen: naar
Amsterdam-Zuid, Haarlem, Leiden en Nieuwersluis. Daar was de
verbinding met het hoofdspoorwegnet in Nederland. De lijnen
naar Haarlem en Leiden waren
overigens voor de oorlog al vervallen. Uithoorn had met de Amstel een mooie verbinding voor
beurtvaarders. Dagelijks voeren
boten naar Amsterdam en een
paar maal per week naar Rotterdam. Ik hoor nog de kreten van
De Kruyf om de pakketten uit de
boten in goede richtingen te leiden. Donderdags was er altijd
Kaasmarkt op het Marktplein. De
boeren kwamen dan met paard
en wagen naar Uithoorn en verkochten hun kazen aan één van
de drie kaashandelaren die Uithoorn had. Natuurlijk was er een
Oranjecomité om de verjaardag
van Koningin Wilhelmina te vieren. Dat comité bestond uit de
burgemeester en enige middenstanders. Uithoorn had een muziektent waar regelmatig concerten werden gegeven. En natuurlijk was er de jaarlijkse kermis in
Uithoorn en De Kwakel. In deze
typisch dorpse sfeer werd het 10
mei 1940. Die nacht vlogen veel
Duitse oorlogsvliegtuigen over
Uithoorn met Schiphol als doel.
Door het vliegtuiglawaai kwam
mijn vader zijn bed uit en ik zie
hem nog, voor mij voor het eerst
in mijn leven in een lange witte
onderbroek, het platte dak, dat
een deel van ons pand was, opklimmen. Ik achter hem aan. We
zagen de bommen uit de vliegtuigen vallen. Toen drong het tot
mij, 9 jarige, door dat het oorlog
was en de wereld groter was dan
Uithoorn. Mijn vader vormde met
andere Uithoornaars een z.g. burgerwacht. Op bepaalde plekken
in Uithoorn en De Kwakel moest
gewaakt worden. Hij was die vijf
oorlogsdagen weinig thuis. Een,
ook voor mij emotioneel moment

was, dat toen Nederland gecapituleerd had, ik hem nog samen
met een vriend, ook burgerwacht,
thuis zag komen en hoe ze samen
zaten te huilen in de kamer. Mijn
vader huilend! Dat was eerste en
laatste keer dat ik hem dat in mijn
leven heb zien doen, huilen. Dat
beeld heb ik nog steeds scherp
voor me. De eerste oorlogsjaren
verliepen rustig. Alles ging gewoon door. Ik ging gewoon naar
school, eerst naar de toen nog
geheten lagere school en later
met trein naar de HBS in Amsterdam. Er waren Duitse soldaten op
de forten, maar daar merkten we
weinig van. Soms werden Duitse
soldaten in de scholen ingekwartierd. Dus werden andere schoollocaties, bijvoorbeeld bij boeren
in de stal of lokalen bij de kerken,
als school in gebruik genomen.
Er waren in Uithoorn ook nog al
wat joodse mensen. Ik herinner
me nog de eerste keer dat ik die
zag met de gele Davidsster op
hun revers. Dat maakte indruk
op me omdat ze als landgenoten
apart werden gezet in onze maatschappij, niet wetend dat ze later
in concentratiekampen om het leven werden gebracht. In Uithoorn
werden zij in 1942 gearresteerd
en vaak met de trein afgevoerd.
Dat ging niet met gewelddadige
overvallen gepaard. Eigenlijk ongemerkt. Bekend is later het verhaal van de familie Aldewereld
geworden. De Uithoornse familie is op twee leden na, in concentratiekampen vermoord. Radio’s moesten ingeleverd worden.
Maar die werden meestal verborgen. Wij hadden thuis toen nog
geen radio, maar ons magazijn
stond vol met radio’s van anderen, in dozen verstopt. Mijn vader
ging vaak naar dat magazijn om
naar Radio Oranje te luisteren.
Intussen moesten jonge Nederlanders, ook uit Uithoorn en De
Kwakel, in Duitsland gaan werken. Maar niet iedereen wilde dat
en dus gingen die mannen onderduiken. Zo hadden wij vaak
één of twee onderduikers in huis.
Er was een bepaalde plek op het
dak van het huis waar ze zich
moesten verbergen als er een
razzia zou komen. Intussen werd
de geallieerde strijdmacht sterker. Steeds vaker kwamen geallieerde vliegtuigen over, vooral ’s nachts, om Duitse militaire
doelen en steden te bombarderen. Ook Schiphol werd gebombardeerd, maar nu door de geallieerde vliegtuigen. Uithoorn en
De Kwakel hadden daar niet veel
last van, maar soms viel een bom
wel eens te vroeg uit het vliegtuig. Ook in Uithoorn en De Kwakel gebeurde dat. Meestal niet fataal, maar soms wel. Zo viel op 17
mei 1941 een bom op een huis in
De Kwakel, waarbij mevrouw Jo-

anna Haak-van Horik, 49 jaar oud,
om het leven kwam. En op 13 december 1942 viel een bom op een
huis bij de spoorbrug in Uithoorn,
waarbij mevrouw Jansje Pannekoek-Rijneveld , 37 jaar oud, om
het leven kwam. Misschien was
deze bom wel voor het vernietigen van de spoorbrug bedoeld.
We zullen het nooit weten. Maar
hoe verder de oorlog kwam, hoe
brutaler de geallieerde jachtvliegtuigen werden. Zo schoten die op
het station in ons dorp de watertank van de stoomlocomotieven
kapot, zodat de treinen niet meer
konden rijden. Ik moest daarom
op de fiets naar school. ’s Maandagsmorgens vroeg naar school;
door de week logeerde ik bij mijn
oma, die in Amsterdam woonde. Vrijdags na schooltijd keerde
ik terug naar Uithoorn. Eén keer
was ik nog maar net op weg naar
huis of ik kreeg een lekke band.
Met een lekke band mocht ik
niet fietsen, want de banden waren slecht en nieuwe banden waren niet te koop: dus lopen. Het
was in de winter dus al snel donker. Straatlantaarns mochten niet
branden. Het was een sterk bewolkte hemel, dus best lastig. Ik
liep in het donker op de Bovenkerkerweg toen ik één keer in de
verte even een lichtje zag branden. Kennelijk bij een boerderij waar iemand wat buiten zette.
De Hollandse Dijk was toen nog
een grindweg. Dus als mijn voeten geen grind voelden, wist ik
dat ik in het gras liep. Bovendien
was het spertijd. ’s Avonds na 8
uur mocht je niet meer op straat
komen. Ik was dus gespannen.
Ben ik op tijd, zal het me lukken,
want ik moest ook nog langs de
Baconfabriek, waar Duitsers zaten om controle te houden op de
producten die daar gemaakt werden voor het Duitse leger. Toen ik
er langs liep ging een deur open
en kwam een soldaat naar buiten. Maar die zag me niet. Toen ik
thuis kwam was het intussen inderdaad al spertijd. Mijn zusjes
waren blij verrast dat ik toch thuis
kwam. Intussen deed de oorlog
zich, vooral zo eind 1943, steeds
beter voelen. De Duitsers hadden in het begin van de oorlog
een soort charmeoffensief naar
de bevolking toe bedacht om deze gunstig te stemmen. Maar dat
veranderde al snel. De pers werd
aan banden gelegd. Zelfs het lokale “Ons Weekblad” mocht en
kon niet meer verschijnen. Politieke partijen werden verboden.
Iedereen moest een persoonsbewijs bij zich hebben. Radio’s en
bijvoorbeeld alle metalen voorwerpen moesten ingeleverd worden. Intussen werd het gewone leven steeds nijpender. Gewone dagelijkse gebruiksgoederen waren er niet meer. Er kwam

voor van alles en nog wat een distributiedienst op gang, of goederen waren gewoon niet meer te
koop. Het gewone eten kwam op
de bon. Intussen kwam ook het
verzet tegen de Duitsers steeds
meer op gang. Niet alleen landelijk, maar ook in De Kwakel en Uithoorn. Zo was er ook in Uithoorn
een ondergrondse beweging .
De Luistervink
Een voorbeeld van verzet was het
uitgeven van een ondergronds
blaadje. Mijn vader is 1944 door
een zekere L. de Jong uit De Kwakel benaderd met de vraag of
mijn vader berichten, die De Jong
van elders kreeg, voor hem wilde vermenigvuldigen. Mijn vader had namelijk een stencilmachine en maakte tegen betaling
stencilwerk voor derden. Hij besloot hier zijn medewerking Pro
Deo aan te geven. Er werd een organisatie opgezet. Een vriend van
mijn vader, Huib Zuidervaart, een
klasgenoot van de lagere school,
die bij zijn vader in de Mennonietbuurt in Uithoorn ondergedoken was, werd de redacteur.
Huib Zuidervaart was ondergedoken, want hij had in 1943 de
Meistaking in Velsen geleid en
werd door de Duitsers gezocht.
Hij had een clandestiene radio
ter beschikking en luisterde naar
de Engelse radio-uitzendingen
van de BBC en radio Oranje. Met
wat hij hoorde stelde hij de tekst
voor “De Luistervink” samen. ’s
Morgens werd de tekst aangeleverd bij mijn vader en deze tekst
werd door medewerkers van hem
op stencils getypt. In de loop van
elke morgen werden “De Luistervinken” afgedrukt. Op het laatst
gingen er 1350 exemplaren per
dag de deur uit. Het eerste nummer werd in augustus 1944 uitgebracht. Er was een netwerk
van hoofd en subverspreiders in
de wijde omgeving. Dirk Nagtegaal (schuilnaam Piet Vink) was
het hoofd van de verspreiders. In
Uithoorn, De Kwakel, Mijdrecht,
De Hoef, Wilnis, Vinkeveen, Baambrugge, Abcoude, De Nes en Ouderkerk werd “De Luistervink” verspreid. Daar waren contactpersonen die voor de plaatselijke verspreiding zorgden. Papier was op
de bon. Je moest aangeven voor
welk doel dat papier nodig was,
anders kon je geen papier toegewezen krijgen. Mijn vader had
toen het nog kon, veel vetvrij perkament papier ingekocht. In dat
papier kon je vlees heel goed verpakken, want dat lekte niet door.
Veel boeren slachten in de oorlog
een varken. Om het vlees te verpakken kochten zij daar dat speciale vetvrij perkamentpapier
voor. Mijn vader vond een weg
om toch aan papier te komen. Hij
heeft toen met medewerkers van

het slachtbedrijf een deal gesloten. Dat slachthuis was toen aan
de Petrus Steenkampweg in Uithoorn. Zij kregen papier als hij
vlees kreeg. Als ik op maandagmorgen naar school in Amsterdam ging nam ik dat vlees in dat
vetvrije perkamentpapier mee
in mijn fietstas. Ik leverde dat af
bij de vertegenwoordiger van
Van Gelderpapier, die in Amstelveen woonde. Ook met die vertegenwoordiger had mijn vader
een deal gesloten: als mijn vader zorgde dat hij vlees kreeg dan
zorgde hij ervoor dat mijn vader,
uiteraard tegen betaling, stencilpapier geleverd kreeg. Deze deal
met de mensen van het slachthuis heeft na de Tweede Wereldoorlog voor mijn vader een rampzalig gevolg gehad. De waardering en erkenning van de bevolking stond in schril contrast met
die van de overheid. De bevolking, dus de lezers, brachten geld
bij elkaar waarvan Hein Zuidervaart en mijn vader later een radio kregen toen die weer te koop
waren. Met de overheid liep het
anders. Na de Tweede Wereldoorlog werd ambtenaren gevraagd
om namen van mensen die fout
waren geweest in de oorlog, zoals zwarthandelaren, aan de overheid door te geven. In het slachthuis was een overheidsdienaar,
een Duits gezinde man die in Uithoorn woonde, als toezichthouder aangesteld. Hij werd buiten
de deal gehouden die mijn vader
met de mensen van het slachthuis had gesloten. Deze commies
had natuurlijk wel in de gaten gehad dat mijn vader een afspraak
met de mensen in het slachthuis
had gesloten. Om zichzelf vrij te
pleiten van zijn Duitse gezindheid tijdens de oorlog, heeft hij
na de oorlog nogal wat Uithoornaars als zwarthandelaar bij zijn
meerdere aangebracht, waaronder ook mijn vader. Bij die zwarthandelaars is door de Belastingdienst extra onderzoek gedaan.
Zo ook bij mijn vader. Zijn boekhouding klopte niet, want hij
moest immers het papier voor
“De Luistervink” wel betalen,
maar daar stonden geen inkomsten tegenover. Toch moest hij
dat in zijn boekhouding verwerken. De Belastingdienst keek alleen naar de boekhouding en niet
naar de mens daar achter. Daardoor kreeg hij een extra naheffing over de oorlogsjaren te betalen van 12.000 gulden. Om dat
op te kunnen brengen moest hij
een hypotheek afsluiten op zijn
schuldenvrije pand. Natuurlijk is
mijn vader hiertegen bij de zuiveringscommissie in beroep gegaan. Voorzitter van die commissie was de bekende Bas de Gaay
Fortman. Deze commissie gaf de
ambtenaar gelijk en mijn vader
ongelijk. Mijn vader is deze onrechtvaardige beoordeling nooit
te boven gekomen. Hij is jong, 53
jaar oud, in 1954 overleden. Er is

in die periode tot twee keer toe
een waarschuwing geweest van
mensen die op het bureau van de
S.D. aan de Euterpestraat in Amsterdam werkten. Zij waarschuwden hem dat de S.D. van plan was
om een overval te plegen. De
stencilmachine werd verstopt, er
werd even geen “Luistervink” uitgegeven. Mijn vader moest onderduiken. Ook ik moest onderduiken. Ik wist teveel. Dat onderduiken was bij een nicht van
mijn vader, voor mij was dat tante Neeltje Mik. Ze had een kruidenierswinkel in het smalle deel van
de Kromme Mijdrecht. Het was
voor mij een hele belevenis. Achter haar winkel was een woonkamer met twee bedsteden. ’s
Avonds moest ik me als eerste
uitkleden en in de ene bedstede gaan liggen. De bedstededeuren gingen dicht. Dan ging zij zich
uitkleden en in de andere bedstede liggen. Mijn deuren bleven die
nacht dicht. Alleen de sluiting
ging eraf. De W.C. stond achter in
de moestuin op een plankier, die
over de sloot heen lag. Er was een
deur voor de W.C.. Voor de bril
was een gat in een zitplank en de
ontlasting ging rechtstreeks de
sloot in. Gelukkig is er geen overval in Uithoorn geweest. Na enige
dagen, ik denk na ongeveer 7 a 10
dagen, werd het uitgeven van “De
Luistervink” weer opgestart met
de waarschuwing om er voorzichtig mee om te gaan. Er waren
namelijk mensen die “De Luistervink” gebruikten om hun brood in
te verpakken. Er was immers bijna
geen papier meer.
Dropping
Een tweede voorbeeld van het
verzet in Uithoorn en De Kwakel
is de dropping in De Hoef. Op zaterdag 14 april 1945 zaten Coos
(schuilnaam voor Gerlof Kluis, leider van de ondergrondse in Uithoorn) en Huib Zuidervaart (de
eerder genoemde ondergedoken
redacteur van “De Luistervink”)
samen naar Radio Oranje te luisteren. Op dat uur werden er namelijk boodschappen in verborgen taal via de radio aan allerlei
verzetsgroepen doorgegeven. En
ja hoor die avond kwam de boodschap voor de groep in Uithoorn
door. De verborgen boodschap
was: “Voorzichtigheid is hier geboden”. Dat betekende dat er zaterdagavond tussen 10 en 12 uur
’s avonds in De Hoef een dropping van militaire goederen zou
plaatsvinden. Die dinsdag ervoor was de dropping helaas mislukt, het vliegtuig kwam niet opdagen. De verzetsgroep had dat
wel als een goede oefening ervaren. De dropping zou plaats vinden op het land van Wim Keizer
aan de Achterweg, wat nu De Hoge Dijk heet, in De Hoef.

Vervolg op volgende blz.
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mensen voor de zoekploegen en
helpers voor de boer als die met
paard en wagen de wapens naar
boven op de dijk moest brengen. Daar lagen twee pramen
in de ringsloot klaar om de wapens verder te vervoeren. Er was
een ploeg die de lampen moesten bedienen om de vliegtuigen
te seinen. Er was een transportploeg. Ook een arts was aanwezig. De boerderij en het weiland
lagen van de Ringdijk af omlaag
in de polder. De weilanden werden door langssloten en dwarssloten omgeven. Ook waren er
toen weilanden die op bevel van
de bezetter gescheurd waren om
Vervolg van de vorige blz.
bijv. aardappels te poten of om
tarwe in te zaaien. Dat was niet
het geval met het weiland achter
Om niet op te vallen kwamen de de boerderij. Je kon daar nog met
verzetsstrijders via omwegen op paard en wagen komen. De lamde fiets naar de boerderij. Dat ge- penploeg had zich op dat weibeurde ’s avonds na 8 uur. Dus land opgesteld met rode en witte
het was al spertijd. Zo fietste de lampen. Ze waren in een bak opgroep van Coos met vier man de gesteld zodat de lampen alleen
brug in De Hoef voorbij en liet naar boven konden schijnen. Aczich verderop met een roeiboot cu’s zorgden voor stroom. Met die
overzetten naar de andere kant lampen konden de vliegtuigen
van de Kromme Mijdrecht. Op de geseind worden. Iedereen had
boerderij werden de verzetstrij- zich voor zijn taak opgesteld. Het
ders door Bob (schuilnaam voor wachten was op het vliegtuig.
Floor Gortemulder) ingedeeld: Helaas was het gaan regenen.
mensen bij de ophaalbruggen, Het was dus stikdonker. Zou het

vliegtuig wel komen? Ja hoor, gelukkig, ze hoorden het vliegtuig
komen. Het kwam laag overvliegen. Ze schrokken ervan: wat was
dat een groot vliegtuig en wat
maakte het veel lawaai. Het vliegtuig was namelijk een viermotorige Halifax. De mannen die de
lampen bedienden waren druk
bezig om de afgesproken woorden door te seinen: “RAF gooi wat
af”. Maar het vliegtuig vloog door.
Zag het de seinen niet? Wat nu ?
Maar gelukkig kwam het vliegtuig weer terug. De mannen bleven druk doorgaan met seinen.
“RAF gooi wat af”. Toen begon het
vliegtuig aan de dropping. Aan
parachutes kwamen de containers naar de grond. Volgens afspraak zouden achttien containers gedropt worden. Zij waren
bovendien genummerd. Uiteraard vielen ze niet alleen op het
weiland, maar ook in de sloten
er naast. De zoekploegen gingen
aan het werk. Niet iedereen kende het terrein. Dus er waren verzetsstrijders die een nat pak haalden. Het was deze nacht immers
stikdonker. De containers werden
op de klaarstaande paard en wagen geladen en naar boven de
dijk op gereden waar twee pramen in de ringsloot klaarlagen

om de containers verder te vervoeren. Uiteindelijk ontbrak één
container. De parachutes werden
in de sloot tot zinken gebracht.
De twee pramen werden door de
sloten van het bovenland naar de
boerderij van Bram van der Horst
gevaren. In zijn varkensschuur
werden de containers uitgepakt.
Het was een grote variatie aan
spullen: stenguns, munitie, pantservuisten, onderdelen voor een
anti-tank geschut en vier mitrailleurs. Maar ook blikken biscuit,
chocoladerepen,
cornedbeef,
sokken, wanten en uniformen.
De lege containers werden in de
sloot tot zinken gebracht. Het
was intussen volop dag geworden toen de klus geklaard was.
Iedereen ging langs verschillende wegen op de fiets naar huis.
Natuurlijk niet allemaal tegelijk,
maar in kleine groepjes. De ontbrekende container werd later bij
daglicht toch nog in een sloot gevonden. Later werden de wapens
per roeiboot op diverse plaatsen
in Uithoorn opgeslagen. Het leek
alsof de boot vol grind lag, maar
onder dat grind lagen de wapens.
Langs de oever reden manschappen van de ondergrondse met
een stengun in de fietstas mee ter
bescherming..

Tot slot
Hoe was de stemming onder de
bevolking van Uithoorn en De
Kwakel? Het was opvallend hoe
tegen het eind van de Tweede
Wereldoorlog de Uithoornaars
één geheel vormden. De saamhorigheid was groot. Eén gedachte stond centraal: de vijand
moest overwonnen worden en
daarvoor hebben we elkaar nodig. Scheidslijnen vielen weg.
Men hielp elkaar zoveel mogelijk. De wijkverplegingen werden in elkaar geschoven. De Baconfabriek werd de gaarkeuken
voor alle Uithoornaars. De diaconieën werkten samen. Het Rechthuis werd als noodhospitaal ingericht. Die eensgezindheid deed
warm aan. In die gemoedstoe-

stand met dat stemmingsbeeld
ging de bevolking 5 mei 1945 tegemoet. Wat een uitbundigheid
was er ’s avonds 4 mei 75 jaar geleden toen bekend werd dat de
Duitsers in Nederland zich 5 mei
over zouden geven. Ondanks de
formele spertijd kwam iedereen
die avond de straat op. Men viel
elkaar in de armen. Bij van Hilten
werd het inderhaast opgestelde bulletin van de “Luistervink”
met de tekst over de overgave, op
speciaal bewaard oranje papier,
vanuit het slaapkamerraam de
straat op gestencild. Het “Oranje
Boven” was niet uit de lucht vandaan. Ja, gelukkig, eindelijk was
Nederland wee vrij!
Anton van Hilten - april 2020

Wandelen in de strijd
tegen het Coronavirus
Regio - Met het mooie weer, de
ontluikende natuur en in deze periode met de Coronacrisis en wat
meer vrije tijd lijkt het of veel mensen het wandelen hebben ontdekt. En terecht. Iedere dag een
half uurtje lopen is uitstekend voor
je humeur. Hart en longen worden
er sterker van, je geheugen wordt
beter. Als je nog niet zo’n goede
conditie hebt is het verstandig om
je ritme en je afstand geleidelijk
op te bouwen. Op de site van AKU,
onze plaatselijke atletiekvereniging, onder het kopje “Wandelen”
vind je schema’s en tips. Zo’n tip
is: “Loop rechtop en ontspannen,
in een tempo dat gemakkelijk vol
te houden is. Maak de passen niet
te groot, wikkel je voeten goed af
en laat je armen soepel mee bewegen. Het is niet nodig extra stevig
met de armen te zwaaien.”

is het kraakbeen in de gewrichten dunner geworden. Wandelen
helpt het kraakbeen op te bouwen
en daardoor soepeler te bewegen.
Half uur
Dagelijks minstens een half uur
wandelen verlaagt de bloeddruk
en het cholesterolgehalte in het
bloed. Ook verbetert het de conditie van hart en bloedvaten. Het
risico op hartproblemen daalt al
met 50 procent als mensen één
uur per week actief zijn. Wie veel
wandelt, vergroot het vermogen
van de longen om zuurstof op te
nemen. Dagelijks wandelen verlaagt het risico op diabetes type
2 met maar liefst 58 procent. Bij
mensen die hun hele leven lichamelijk (en geestelijk) actief blijven,
vermindert de kans op cognitieve problemen met 20 tot 50 procent. Ook voor wie al dementeert,
is wandelen gezond.

Pijlstaartschool

Gaat deel van Pijlstaartschool
in Vinkeveense VLC?

VLC Vinkeveen

het nieuwe schooljaar geregeld
zijn. De Pijlstaartschool heeft
dringend behoefte aan minstens
vier nieuwe lokalen. Het gaat
om twee klassen van groep 7 en
twee klassen van leergroep 8. Al
geruime tijd is er afstemmingsoverleg tussen de directies van
beide scholen en de gemeente.

De besprekingen moeten leiden
tot een afspraak tussen gemeente en het bestuur van de stichting
Auro, die het bestuur vormt van
de Pijlstaartschool. Op de website van stichting Auro staat over
de Pijstaartschool: “een openbare
basisschool met uitstekende onderwijsopbrengsten en een sterk
pedagogisch klimaat. De school
in gemeente De Ronde Venen
groeit in een krimpende leerlingen markt.” De noodlokalen van
de Pijlstaartschool, die een jaar of

vijf geleden zijn geplaatst, zouden niet meer voldoen. Daarom
is door het schoolbestuur een
officiële aanvraag voor geschikte en voldoende huisvesting ingediend bij de gemeente. De gemeente is volgens bestaande regels verplicht om elders geschikte ruimte aan te bieden, zo nodig
in andere scholen, als daar een
overschot aan leslokalen is. De
onderwijsverhuizing moet voor
het nieuwe schooljaar geregeld
zijn.

Bevrijdingsconcert op 5 mei gaat door

bruik gemaakt van deze faciliteiten.

zichten een muzikale belevenis te
worden.

dat er nu nog veel meer mensen
van het concert kunnen genieten.
Om de leden van de PKN gemeente in Mijdrecht in de gelegenheid
te stellen wekelijks de kerkdienst
mee te maken is er een liveverbinding tot stand gebracht. Deze
komt weliswaar uit een lege kerk,
maar door online in te schakelen
kan iedereen de dienst meebeleven. Om dit mogelijk te maken
is de Janskerk inmiddels omgebouwd tot een soort studio. Voor
het concert op 5 mei wordt nu ge-

Het bevrijdingsconcert
Het programma van het bevrijdingsconcert is noodgedwongen
enigszins aangepast. Aan het gevarieerde muzikale programma
zal medewerking worden verleend door Martin Mans die het
Bätzorgel zal bespelen en door
Wim de Penning (synthesizer).
Ook fluitiste Suzanne Arends, violiste Mirjam Vos en Jantine Kalkman (trompet) zullen op 5 mei
live, dan wel door middel van eerder opgenomen uitvoeringen hun
muzikale bijdrage leveren. Ook
van het Libertas Male Choir zullen opnames te zien zijn. Ook in
aangepaste vorm belooft het bevrijdingsconcert in meerdere op-

Het concert zal uitgezonden worden op het speciale Youtube kanaal van de Protestantse gemeente. Het juiste Youtube kanaal is te
vinden via www.janskerkconcerten.nl/livestream. Hiermee komt
men automatisch op het bewuste
Youtube kanaal. Een andere mogelijkheid is www.pgmijdrecht.nl.
Daar bevindt zich een link (rechtsboven op het beginscherm). Door
deze aan te klikken kom je ook op
het Youtube kanaal. Om de leden
van het Canadese Libertas Male
Choir in de gelegenheid te stellen
het concert te volgen is besloten
het aanvangstijdstip van de ochtend te verplaatsen naar 16.00 uur
in de middag van 5 mei a.s.

Regio - Achter de schermen is
in grote stilte een gedeeltelijke verhuizing van de Pijlstaartschool voorbereid. Vier bovenbouwklassen van deze basisschool gaan hun intrek nemen
Gezonder
in de Vinkeveense dependance
Veel wandelen is gezonder
van het Veenlanden College. De
dan kort, intensief bewegen al- Stress
dus Hans Savelberg, hoofddo- Wandelen werkt tegen stress en onderwijsverhuizing moet voor
cent bewegingswetenschappen depressieve gevoelens. Een uur
in Maastricht. Hij legt uit dat veel stevig doorlopen (5 kilometer
zitten heel ongezond is. Uit onder- per uur) kost ongeveer 240 kilozoek bleek dat al na vier dagen zit- calorieën. Wie dagelijks een half
ten de concentratievetten in het uur wandelt, kan dus flink afvalbloed toe- en de insulinegevoe- len: één kilo in twee maanden en
ligheid juist afneemt. Dat zijn risi- zes kilo in een jaar. Veel wandecofactoren voor respectievelijk ho- len verkleint de kans op bijvoorge bloeddruk en diabetes. Wan- beeld darm-, en borstkanker. De
delen is een uitstekende reme- overlevingskansen van mensen
die en het liefst zo veel als moge- met darmkanker verdubbelen als De Ronde Venen - Het bevrijlijk. Wandelen versterkt de spieren ze elke dag een uur of meer wan- dingsconcert op 5 mei met medeen botten en vermindert daardoor delen. Voor andere soorten kan- werking van het Canadese Liberde kans op osteoporose (botont- ker is dit verband (nog) niet aan- tas Male Choir beloofde een van
kalking). Door botten regelmatig getoond. In Uithoorn en omge- de hoogtepunten te worden van
te belasten worden ze niet alleen ving kun je in verenigingsver- de Rondeveense bevrijdingsfeessterker, wie veel loopt bouwt zelfs band wandelen bij de AKU. Want ten. De coronacrisis gooide echnieuwe botmassa op. Wandelen is het is nog leuker als je, na de Co- ter roet in het eten. De Canadeook goed voor het kraakbeen, het ronacrisis, met iemand samen of zen kunnen niet komen en conelastische weefsel tussen de bot- in groepsverband loopt. Raad- certen zijn niet toegestaan. Maar
ten. Veel ouderen merken dat ze pleeg de website www.aku-uit- de organisatoren hebben een oppijn hebben als ze hun gewrich- hoorn.nl voor nadere informatie lossing bedacht, waarbij het conten draaien, bijvoorbeeld bij het of neem contact met één van de cert in aangepaste vorm toch door
kan gaan. Bijkomend voordeel is
dansen. Door weinig te bewegen wandelcoaches.

Uitzending vanuit
‘Studio Janskerk’

