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bebouwing op de akkers, omdat dan 
de natuur in het gedrang komt. Je 
kan je afvragen of er wel natuur is op 
de plas. Natuurlijk, elk grassprietje is 
natuur, maar er is nauwelijks bijzon-
dere natuur. In vele rapporten is naar 
voren gekomen dat wij een kwab-
paal (een visje) en een krooneend 
hebben in Vinkeveen. De 9 maanden 
-waarin ook het broedseizoen valt- 
dat er geen sterveling op de plas te 
vinden is en de natuur álle ruimte 
krijgt, wordt in de discussie totaal 
niet meegenomen. In de overige 3 
maanden zomerperiode, als er veel 
recreanten op de plas zijn, zwemmen 

de krooneenden in de jachthaven 
gewoon tussen de bootjes door. En 
dan hebben we echt nog ruimte voor 
de otter; de zwarte zwanen gedijen 
heel goed en de meeuw en de gans 
hebben alle kans in dit gebied.
Vreemd
Eigenlijk is het vreemd dat er moeilijk 
gedaan wordt over de recreatie op 
de legakkers. Al tijdens de vervening, 
die in 1975 stopte, is de beslissing 
genomen om de plassen niet in te 
polderen, zoals dat met vele afge-
graven weilanden en akkers in De 
Ronde Venen wel gedaan is. Het zou 
een Recreatieplas worden. Helaas is 
er op een zeker moment een NNN-

stempel op de plas gezet, terwijl het 
een Recreatie-stempel had. Nu 
kunnen die twee best samen, dat is 
de afgelopen jaren wel gebleken.
De Gemeente, maar ook de Provincie 
Utrecht die in 2011 initiatiefnemer 
was van het document “Toekomst-
visie Legakkers Vinkeveense Plassen”, 
willen dat de cultuurhistorische 
legakkers behouden blijven, maar 
geven de eigenaren en de huurders 
geen kans dit te verwezenlijken. Met 
resultaat dat er steeds meer vragen 
van de leden komen of ze hun 
beschoeiing mogen vernieuwen 
omdat er in de tussentijd door de 
golfslag gaten vallen tussen legakker 
en oude beschoeiing. Zo kijken ze 
werkloos toe en zien hun legakkers 
verdwijnen. 10 jaar wachten op wat 
er wel en niet kan op de legakkers is 
veel te lang. Er moet heel snel duide-
lijkheid komen. Het is toch niet meer 
uit te leggen waarom gemeente en 
provincie niet tot overeenstemming 
komen.

Vinkeveen - De BelangenVereniging Vinkeveense Legakkers (BVVL) 
maakt zich ernstig zorgen of er straks nog legakkers zijn. Na bijna 10 jaar 
praten en ongeveer 750.000 euro aan rapporten en vergaderuren verder, 
is er nog steeds geen nieuw bestemmingsplan waarin staat hoe een 
legakker ingericht mag worden. De bebouwing is hier een groot onder-
deel van. Om de legakkers te behouden is onderhoud nodig. Populair 
gezegd: schoeien en snoeien. De leden, maar ook vele anderen willen dit 
graag doen, maar willen dan ook recreëren op hun legakkers.

De Vinkeveense Legakkers 
verdwijnen…

Nieuwe veerpont Nessersluis in 
gebruik genomen

De nieuwe veerpont maakt een van 

zijn eerste tochten over de Amstel

De Ronde Venen - Het CDA De 
Ronde Venen, maakt zich zorgen 
over het toenemende aantal onvei-
lige verkeerssituaties in de gemeente 
en heeft hierover vragen gesteld aan 
Burgemeester en Wethouders. In hun 
brief stellen zij: 
“Zowel tijdens de laatst gehouden 
commissie- als raadvergadering 
heeft de wethouder aangeven dat er 
binnen de gemeente meer dan 10 
verkeerssituaties zijn waar de 
wethouder over spreekt met inwo-
ners en/of belangenverenigingen, 
zoals de VIB. Het CDA zou graag een 
opsomming hiervan tegemoet willen 
zien in de vorm van: 

•	 Per	dorp	(kern)	om	welke	weg	of	
wegen gaat het; 

•	 Met	wie	vindt	het	overleg	plaats;	
•	 	 Sinds	wanneer	is	er	sprake	van	dat	

overleg; 
•	 En	tot	slot:	Hoe	is	de	stand	van	

zaken m.b.t. de voortgang van het 
overleg en waartoe heeft het 
overleg inmiddels geleid? 

Industrieweg
Los van situaties in de bebouwde 

kom, dan wel woonwijken, is het CDA 
bijzonder geïnteresseerd in de 
verkeersveiligheid op de Indus-
trieweg in Mijdrecht. Graag ziet het 
CDA een overzicht tegemoet van de 
oorzaken van verkeersongevallen 
met letsel en schade die zich sinds 
2016 op deze drukke weg hebben 
voorgedaan. Daarnaast krijgt het 
CDA graag inzage in het overleg 
tussen gemeente (als wegbeheerder) 
en politie en tussen gemeente en 
ondernemers over de verkeers(on)
veiligheid op de Industrieweg en 
mogelijke oplossingen om tot struc-
turele verbeteringen te komen, zoals 
het mogelijk aanleggen van één of 
meer rotondes, dan wel het mogelijk 
invoeren van eenrichtingverkeer op 
zijwegen van de Industrieweg. Wij 
vragen hier onder andere om n.a.v. 
de aantrekkende werking van detail-
handel, zoals de komst van de Aldi-
supermarkt. Worden daarvoor 
speciale voorzieningen voor fietsers 
getroffen?”, was getekend Coos 
Brouwer, CDA De Ronde Venen 
Foto: CDA raadslid Koos Brouwer bij 
zo’n gevaarlijk oversteekpunt bij de 
Karwei

CDA maakt zich zorgen over 
onveilige verkeerssituaties

blijven varen over de Amstel stond 
daarbij niet ter discussie. Gekeken is 
naar de mogelijkheid om tegen zo 
laag mogelijke kosten en op een zo 
duurzaam mogelijke manier de veer-
pont in stand te houden. 

Nieuwe pont veel duurzamer
Wethouder Cees van Uden: De veer-
pont vormt voor inwoners van 
Nessersluis, maar ook voor veel inwo-
ners van Waverveen en Vinkeveen, een 
belangrijke verbinding met Noord-
Holland. De huidige pont opknappen 
was alleen mogelijk tegen zeer hoge 
kosten. Daarom is besloten een nieuwe 
veerpont te laten bouwen. Deze vaart 
op elektriciteit en is daarom een veel 

duurzamer vaartuig dan de oude pont 
die door diesel werd aangedreven.’’

Dagelijks over de Amstel
Met de bouw van de nieuwe pont, 
inclusief het opknappen van de 
plekken waar de pont aan de oever ligt 
en de voorbereidingskosten, is een 
bedrag gemoeid van ruim 900 duizend 
euro. De pont vaart dagelijks tussen 6 
uur ’s morgens en 20 uur ’s avonds 
over de Amstel tussen Nessersluis en 
Nes aan de Amstel, in het weekend 
gelden afwijkende tijden. De accu’s 
van de pont worden regelmatig opge-
laden en bezitten voldoende capaci-
teit om het veer de hele dag te laten 
varen. Jaarlijks maken ruim 60 duizend 

De Ronde Venen - De nieuwe veer-
pont Nessersluis is donderdagmorgen 
29 april officieel in gebruik genomen. 
Vanaf 11 uur ’s ochtends kan van de 
nieuwe, duurzame pont gebruik 
gemaakt worden om de Amstel over 
te steken. De veerpont werd officieel 
in gebruik genomen door wethouder 
Cees van Uden in aanwezigheid van 
buurtbewoners en pontbaas John 
van	Schaik.	De	toekomst	van	de	veer-
pont is de afgelopen jaren verschil-
lende keren besproken in de 
gemeenteraad. Dat er een pont moet 

auto’s en ruim 25 duizend fietsers van 
het veer gebruik.
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GOED GESCHOTEN

In deze column kunt u ook komen met uw foto en tekstje. Ziet u iets 
leuks, zieligs, aardigs, opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet 
wat, maak daar een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het naar: 
redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.nl”. Per post 
naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in Mijdrecht.
Vorige week ontvingen we deze foto....

Een Eenzaam winkelwagentje
Een bericht vanaf de Ambachtsherensingel. Ik ga mijn boodschappen 
doen op maandag middag, parkeer mijn auto op de Ambachtsheren-
singel. Lekker mijn winkelwagen  volgegooid en de boodschappen in 
geladen in de auto. Wat te doen met de lege winkelwagen, ik laat hem 
maar lekker staan, ik ben nogal lui van aard. Er is altijd wel iemand die 
hem terugbrengt naar de winkel. Wij dus als bewoners van de singel. Om 
te voorkomen dat... bedenk het maar ).

Jan Nap
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Mijdrecht - Keramist, kunstenares 
Martina Dielen, welke sinds maart 
2021 de winkeldeuren van Studio 
Ceramics voorzichtig heeft geopend 
voor publiek, maakt hoofdzakelijk 
unica d.m.v. handgedraaide keramiek 
voor dagelijks gebruik. 
In de maand mei laat Martina tevens 
haar serie zwart-wit portretten uit 
Indonesië zien. De portretten zijn 
gemaakt met een Rolleicord en op 
Bariet papier afgedrukt in de doka. 
De portretten intrigeren want zij 
kijken de fotograaf recht in de lens 
aan, dat oogcontact van enkel dat 
ene moment in tijd. 

Twee gastexposanten 
De eerste gastexposant is Marja 
Verkerk-Smit, keramist uit Oude-
water. Marja presenteert haar hand-
gevormde beelden, figuren op de 
kop van een meerpaal. Elke paal 
heeft zijn eigen verhaal, grappig, 

ontroerend en herkenbaar. Want wie 
wil er niet een plek voor zichzelf, me 
time.
Naast dit werk exposeert Marja ook 
haar Luisterend Oortje, haar nieuwe 
creatieve vondst. Een dikke wand-
tegel met daarop een gedraaide kom 
met het luisterend oortje. “Iedereen 
heeft een goede vriend die er altijd 
voor je is.”
De tweede gastexposant die ons in 
de laatste week van mei gedurende 
een maand gaat verrassen is Corry 
Niesing. Zij toont haar kleurige 
abstracte schilderijen. Naast haar 
olieverf landschappen, is zij ook 
verslingerd aan het materie schil-
deren. Op deze doeken verwerkt zij 
gevonden materialen en/of zand, zo 
ontstaan er verschillende lagen in 
haar abstracte schilderijen welke zijn 
geschilderd met acrylverf. U vindt 
haar in winkelcentrum De Linde-
boom in Mijdrecht

Studio Ceramics presenteert 
twee gastexposanten

De Kwakel - Hemelvaart, een vrije 
dag die vaak een beetje saai is, maar 
deze keer niet! Vier Kwakelse 
bedrijven hebben de handen ineen-
geslagen en organiseren een avon-
tuurlijke wandeling langs en over 
spannende plekken en routes voor 
kinderen in de basisschoolleeftijd 
vanaf omstreeks zes jaar. 
Onderdeel van deze route zijn: 
Poldersport met een aangepast 
(droog) parcoursje; klimmen en klau-
teren buiten bij Amstelhof; de weg 
zien te vinden door het uitdagende 
Bamboelabyrint van het Nirwana, 
gevolgd door kruipen en sluipen 
door het verduisterde gangenstelsel 
van de Ruïne van Steenwyck; glijden 
vanaf de Schiphol-heuvel bij B&B In 
den Ossewaerd, waarna je er zelf een 
pannenkoek mag bakken; rennen 
over de zeven heuveltjes van de 
Vuurlinie. Dit alles voor maar €10,- 
per kind, waarbij inbegrepen alle 
activiteiten en onderweg als belo-

ning bij de B&B de pannenkoek en 
op de verschillende locaties een 
zakje chips of een raketje en een 
versierde cupcake. De horecalocaties 
zijn ‘to go’ geopend, dus voor de 
meelopende ouders, begeleiders, 
broertjes en zusjes bestaat de moge-
lijkheid onderweg een versnapering 
aan te schaffen, bijvoorbeeld 
Hemelse Appeltaart in het Nirwana, 
broodje knakworst bij Poldersport en 
Flammkuchen bij Den Ossewaerd. 

Starten kan op donderdag 13 mei 
vanaf 11 uur bij Poldersport De 
Kwakel, Boterdijk 91 en bij B&B In 
den Ossewaerd, Vuurlijn 50 (parkeer-
plaats KDO) De Kwakel. De route is 
begaanbaar met de kinderwagen 
(soms op een pad net naast de avon-
tuurlijke wandelroute). Meewande-
laars die niet aan de activiteiten 
meedoen zijn uiteraard gratis. 
Inschrijven kan via de website 
www.dekwakel-actief.nl

Leuk uitje met Hemelvaart?: 
Kids Adventure Walk

IN MEMORIAM

Voorzitter stichting Leefbaarheid Industrieterrein Amstelhoek en 
omstreken (afgekort beter bekend als st. LIA e.o.). Koos is op 26 april jl. 
overleden. 
Koos was in 1998 (mede-)oprichting van de stichting en heeft zich afge-
lopen 23 jaar belangeloos ingezet om, waar nodig, bij de gemeente en 
andere instanties de belangen van omwonenden onder de juiste 
aandacht te brengen. Naast overleg met in de buurt actieve bedrijven is 
ook met gemeente en provincie geregeld afgestemd en heeft de stich-
ting ook een aantal bestuursrechtelijke procedures opgestart om de 
buurtbelangen veilig te stellen. Met donaties van omwonenden was het 
mogelijk om deze activiteiten uit te voeren. Met zijn gewaardeerde 
eigenzinnigheid wist hij zijn collega-bestuurders scherp te houden en 
heeft daarmee een stempel kunnen drukken op de leefbaarheid in de 
polder. Het bestuur van de stichting LIA wenst de familie van Koos veel 
sterkte toe komende periode.

Stichting Lia.
Cees Rijlaarsdam (Penningmeester)
Pieter Daas (secretaris)

Koos Wiegertje

IEDER KIND 
VERDIENT EEN 

EERLĲ KE KANS

www.savethechildren.nl









Uithoorn – Tijdens de jaarlijkse lint-
jesregen in Uithoorn zijn op 
maandag 26 april twee Koninklijke 
onderscheidingen uitgereikt. Burge-
meester Pieter Heiliegers overhan-
digde aan Ben Plasmeijer en Frank 
Logger de versierselen die horen bij 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Dit gebeurde wegens corona tijdens 
niet één, maar twee aparte bijeen-
komsten in de raadzaal van het 
gemeentehuis. Helaas kon maar een 
beperkt aantal mensen de lintjes-
regen fysiek bijwonen. Wel was het 
voor belangstellenden mogelijk om 
de feestelijkheden live te volgen via 
internet.

Ben Plasmeijer
Het is kwart over negen als Ben Plas-
meijer uit De Kwakel nietsvermoe-
dend mag plaatsnemen in de raad-
zaal. Hij was naar het gemeentehuis 
gelokt met een smoes. Zo zou hij een 
afspraak hebben met een beleidsad-
viseur van de gemeente om te praten 
voor de museumwagen. ,,Die 
afspraak komt nog wel een keer,” 
lacht burgemeester Heiliegers tijdens 
zijn toespraak.
Ruim zestig jaar geleden begint Plas-
meijer met zijn vrijwilligerswerk. Hij 
is leider van het welpenvoetbalteam 
bij sportvereniging KDO. De vereni-
ging floreert en dat leidt tot de 

oprichting van het jeugdbestuur in 
1964, waarin hij tot 1995 21 jaar de 
rol van jeugdsecretaris en 10 jaar van 
voorzitter vervult. Hij is onder andere 
de helpende hand bij de bouw van 
de sportzaal in 1962 en het organi-
seren van voetbaltoernooien waarbij 
de opbrengst gaat naar kinderen met 
polio.  Daar blijft het echter niet bij. 
In 2006 neemt hij het initiatief om de 
stichting De Kwakel Toen & Nu op te 
richten. Met als doel om kennis en 
informatie te verkrijgen en te publi-
ceren over de geschiedenis tot en 
met de hedendaagse tijd van de 
woon- en werkgemeenschap De 
Kwakel. Ook zet Plasmeijer zich in 
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Frank Logger

Ben Plasmeijer 

Twee Koninklijke 
onderscheidingen in Uithoorn

Uithoorn – Donderdagavond jl. was 
het de laatste officiële raadsvergade-
ring voor Marcel van Haren van de 
VVD in de Uithoornse raad. De verga-
deringen, die wegens Corona nog 
steeds digitaal, zijn, was weer heel 
anders dan anders. Afstandelijk maar 
zeker niet minder gemeend. Uit de 
afscheidswoorden van de Burge-
meester en de overige fracties werd 
heel duidelijk dat hij voor en bij 
iedereen een geliefd en gewaardeerd 
collega is geweest, die ze zeker zullen 
gaan missen. De Burgemeester Pieter 
Heiliegers beet de spits af met zijn 
afscheidsspeech: 
Beste Marcel, je gaat ons verlaten. 
Van het westen van het land…De 
Randstad naar Soerendonk 
gemeente Cranendonck in het 
Brabantse land. Ergens rond 2012 
ben je komen wonen in een mooi 
huis midden in de Kwakel. Als snel 
meldde jij je bij de plaatselijke afde-
ling van de VVD om politiek actief te 
worden in Uithoorn. Bij het kennis-
makingsgesprek gaf je -van horen 
zeggen- aan dat jij twee redenen 
daarvoor had. Naast de belangstel-
ling voor de lokale politiek wilde je 
een sociaal netwerk opbouwen in je 
nieuwe gemeente om op die manier 
volop deel uit te maken van de 
gemeenschap. Om er dus bij te horen 
en mee te doen. Je Brabantse roots 

komende vanuit Valkenswaard 
speelden daarbij vast een rol. Saam-
horigheid is daar goed gebruik. Dat 
gaf meteen al een voorproe�e van 
hoe Marcel in de politiek staat. 
Samen, met en voor elkaar. De 
gemeenschapszin. De 
saamhorigheid”. 

Opschuiven
“Vóór 2014 heeft Marcel een paar 
jaartjes meegelopen in de VVD-
fractie. Hij stond in 2014 als zesde op 
de VVD-lijst. De VVD haalde vijf 
zetels. Ze ging deelnemen aan de 
coalitie en Marvin Polak werd 
wethouder. Dus kwam Marcel alsnog 
in de raad terecht.
In 2018 stond Marcel als tweede op 
de VVD-lijst, achter beoogd fractie-
voorzitter Jan Hazen. Maar Marvin 
Polak was ineens geen wethouders 
kandidaat meer. Dus schoof Jan 
Hazen door naar die post en werd 
Marcel plots gebombardeerd tot 
fractievoorzitter. Daarnaast nam hij 
het voorzitterschap van de 
commissie Wonen & Werken op zich 
en nam hij plaats in de raadswerk-
groep Schiphol.
Marcel bleek al snel het type van een 
echte verbinder, hij kan het eigenlijk 
met iedereen goed vinden en wil 
met iedereen dus op goede voet 
blijven staan. Niet als een allemans-

vriend maar vanuit de gedachte: we 
moeten het samen doen en dan 
tegenover elkaar staan helpt niet”. 

Standpunten
“Natuurlijk heeft Marcel uitgesproken 
politieke standpunten. Over belas-
tinggeld, over rol van de overheid, 
over efficiënt bezig zijn.
Dat alles brengt hij met die goed-
lachse zachte G. Dat komt sympa-
thiek over. Wethouder Jan Hazen 
-dank voor je input- noemde daarbij 
“Dat is echter niet dogmatisch. De 
ene keer noemden we hem een 
ouderwetse VVD’er van het eerste 
uur, maar een andere keer onze soci-
alist met het blauwe hart”.
We hebben je leren kennen als 
iemand die staat voor zijn opvat-
tingen, maar ook altijd open staat 
voor dialoog. Je houding is altijd 
constructief en verbindend. Dat 
hebben we gemerkt in je rol als voor-
zitter van de commissie Wonen en 
Werken en in het presidium, maar 
ook in de werkgroep Schiphol waar 
jij je, toen dat even nodig was, hebt 
ingezet om “de spreekwoordelijke 
boel bij elkaar te houden”. Ook in het 
verbeteren van de relatie met PUSH 
ben je een stimulerende factor 
geweest. Maar wel echt strak in de 
leer: Afspraak is Afspraak en Genoeg 
is Genoeg. Je kan maar duidelijk zijn. 

Afscheid van Raadslid Marcel van Haren: 
“Hij was een echte verbinder”

voor de Katholieke Ouderenbond De 
Kwakel. Heiliegers: ,,U kent ontzet-
tend veel seniore inwoners in De 
Kwakel en onderhoudt met de leden 
van de bond nauwe contacten. Net 
als bij KDO en de stichting weet u 
vrijwilligers enthousiast te maken om 
de activiteiten te ondersteunen en 
uit te voeren.  Dit is maar een greep 
uit de organisaties waaraan u als vrij-
williger bent verbonden. U heeft het 
lintje dan ook meer dan verdiend!”

Frank Logger
Frank Logger heeft maandag 26 april 
net na 11 uur een Koninklijke onder-
scheiding ontvangen voor zijn jaren-
lange vrijwilligerswerk. Met name 
voor de radio. Ook hij had geen idee 
dat hij deze ochtend Koninklijk 
onderscheiden zou worden. 
Tijdens de eerste bijeenkomst onder-
steunde hij als technicus van radio 
Rick FM de streaming van de uitrei-
king van het lintje aan Ben Plas-
meijer. Dat kwam goed uit, want nu 
hoefde er geen smoes te bedacht te 
worden om hem naar het gemeente-
huis te lokken. Logger start zijn vrij-

willigerswerk in 1992 voor Radio 
Aalsmeer, waar hij drie jaar hoofd-
technicus is en aan diverse radiopro-
gramma’s meewerkt. In 1995 maakt 
hij de overstap naar de lokale radio-
zender van Uithoorn en De Kwakel, 
Rick FM. Sinds die tijd zet hij zich met 
hart en ziel voor hen in. Nu al ruim 25 
jaar. 
Burgemeester Heiliegers in zijn 
speech: ,,U bent radiotechnicus, 
programmamaker en nieuwslezer 
van het eerste uur. Maar bovenal 
bent u de drijvende kracht als het om 
de techniek van Rick FM gaat. 
U heeft de ontwikkeling van analoog 
naar digitaal radio begeleid en u 
zorgt voor de inbedding van tech-
nisch nieuwe ontwikkelingen bij Rick 
FM. U let daarbij op dat dit niet teveel 
kost, u kijkt kritisch naar welke 
aanschaf wel of niet nodig is en waar 
dit het meest voordelig te verkrijgen 
is. Uw medevrijwilligers stellen dat u 
Rick FM in technisch opzicht naar een 
hoger niveau heeft getild. Heel graag 
overhandig ik dan ook de versier-
selen die horen bij Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau.”

Dank voor je grote inzet en fijne 
aanwezigheid de afgelopen jaren. En 
je komt vast weer eens bovendrijven 
in de politieke arena van de 
gemeente Cranendonck. Het ga je 
goed, ook samen met Karin”, aldus de 
Burgemeester 

Niets dan lof
Ook de andere raadsleden hadden 
niets dan lof over Marcel te melden. 
Iedereen vond hem een fantastisch 
mens, een warm mens, een 
verbinder, een fijne collega. Andre 
Jansen (CDA)verwoorden het zo: “Hij 
heeft met zijn prettige en plezierige 
persoonlijkheid, de kunst heel goed 
verstaan om de meest vreselijke 
dingen met zijn zachte G te zeggen. 
Dat laat je dan even indalen en dan 
denk je: ’hij heeft misschien nog 
gelijk ook’. En dat deed hij dan op 
een uitermate plezierige en prettige 
wijze. Dat gaan we echt missen. Als 
mens en als collega gaan we een 
lege plaats krijgen hier. Het zijn grote 
schoenen die gevuld zullen moeten 
worden. Het is jammer dat hij gaat”, 
aldus Jansen.

Leuk team
Marcel van Haren is geen man die 
graag complimentjes ontvangt, maar 
hij werd er deze avond meer over-
goten: “Dank, dank, dank. Zoals ik 

tegen de raad van Uithoorn aankijk 
en dat had ik direct vanaf dag op via 
de publieke tribune, Uithoorn kan 
trots zijn op de raad die ze hebben. 
De sfeer in deze raad is uitermate 
goed en de primaire houding van 
alle raadsleden is om te zoeken naar 
de overeenkomsten.
Dat is de kracht van deze raad. Die 
samenwerking in de raad is ook heel 
goed voor Uithoorn zelf. Dank aan 
alle fracties. Ik heb altijd met 
iedereen een goede verstandhou-
ding gehad.
Het is gewoon een heel leuk team”.

Veel wijsheid
“Uithoorn mag zich gezegend voelen 
met een degelijke raad, met een 
goed college, goede ambtenaren, 
raadsleden, commissieleden. Ik vond 
het altijd leuk. Ik wens jullie heel veel 
wijsheid toe en heel veel verbinding. 
Zorg dat Uithoorn er goed bij blijft 
staan”, aldus Van Haren
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RUBRIEK LEZERSPOST

Afgelopen maandag 26 
april hebben wij helaas het 
volgende bericht moeten 
delen op de facebook 
groep van de wijk de 
Maricken in Wilnis:

Niet te hard
Ik wil voorop stellen dat de 
bestuurder in deze niet TE 
hard reed (ongeveer 30 
km/h) volgens de verkeersregels, maar de regels die er zijn zorgen voor 
een onveilige situatie. Aan de Marickenlaan heb je een aantal punten 
waar je kunt oversteken. Bij deze oversteekplaatsen staan ook lage 
struiken waardoor een bestuurder die op die weg schijnbaar zelfs 50 mag 
rijden een klein dier of klein kind nooit kan zien staan en andersom kan 
het dier of kind de auto niet zien aankomen. En dan is helaas 30 rijden al 
veel te hard, want je kunt nooit meer op tijd remmen. Daarnaast wonen 
er ook veel kleine kinderen aan die weg, die zomaar de weg op kunnen 
rennen. En ook op de aangrenzende straten van de Marickenlaan wordt 
er hard gereden door het gebrek aan drempels of bijvoorbeeld bloem-
bakken om de snelheid te verminderen. Ik zie ze bij ons (op de vergulde 
Wagen) zomaar met 70 km/h door de straat racen. Dit zijn vaak de bestel-
busjes van postorderbedrijven en bouwverkeer. 

Al jaren geklaagd
En op de Marickenlaan zijn het vaak mensen die de kinderen naar school 
of naar de opvang brengen. Inmiddels heb ik verschillende buurtbewo-
ners gesproken en nu blijkt dat er al jaren geklaagd wordt bij de 
gemeente hierover, mensen zijn bang om hun kinderen buiten te laten 
spelen, het is wachten op een ongeval met een kindje. Maar de gemeente 
reageert doodleuk met reacties als : het is aan de bewoners zelf om op te 
letten en rustig te rijden. Kortom het interesseert ze niet en ze hebben 
geen zin om zich in de situatie te verdiepen. Maar willen ze het dan straks 
op hun geweten hebben dat er een kindje wordt aangereden? Afgelopen 
week heb ik ook bij de gemeente een melding gedaan, maar daar heb ik 
persoonlijk nog geen reactie op ontvangen. Daarnaast heb ik naar 
Wethouder Rein Kroon een bericht gestuurd met de hulpvraag of hij iets 
voor ons kan betekenen. Helaas krijg ik van hem ook geen reactie, blijk-
baar is zelfs een blijk van medeleven al niet meer mogelijk vanuit de 
gemeente. De bewoners hier zijn boos, er moet nu echt iets gebeuren! 

Samantha Schuller

Hij mocht niet loslopen, maar toch….

Wilnis - Vrijdag 23 april was het feest 
op basisschool Kids College. De 
school uit Wilnis verwelkomde name-
lijk zijn 100ste leerling. Kids College 
groeit hard en de leerkrachten 
hielden al weken het leerlingen-
aantal in de gaten om te zien wie ‘de 
honderdste’ zou worden. Maar wat 
bleek nou, Jimmy en Thijs werden op 
dezelfde dag vier jaar oud. 
Maar ja, wie is dan 100 en wie 101? 
Vandaar dat Kids College besloot 
beide mannen om te dopen tot 
100ste leerling en er een extra groot 
feest van te maken. 
Op hun vierde verjaardag werden 
Jimmy en Thijs uitgenodigd op hun 
nieuwe school. 
Er hingen slingers op het plein, 
stonden verjaardagsmutsen klaar, 

lagen cadeautjes op het podium en 
alle andere groepen zaten klaar op 
het plein om Jimmy en Thijs een 
warm welkom te heten op Kids 
College. Ondanks hun jonge leeftijd 
was het extra stoer hoe beide 
mannen op het podium stapten en 
voor de school het grote nieuws 
onthulden.
Met een gezellig muziekje, slingers 
en cadeautjes was het al een super-
gezellig welkom. Maar bij een feestje 
kan taart natuurlijk niet ontbreken. 
Alle honderd en één leerlingen van 
Kids College kregen dan ook een 
lekker gebakje met het logo van de 
school erop. Ondanks de coronare-
gels was het een gezellig welkom en 
zijn de nieuwe kleuters flink in het 
zonnetje gezet.

Kids College verwelkomt  
100ste leerling(en)

De Ronde Venen – In de laatstge-
houden raadsvergadering heeft de 
gemeenteraad van De Ronde Venen 
een miljoen euro extra beschikbaar 
gesteld voor de nieuwbouw van het 
Kindcentrum Hofland in Mijdrecht. 
Het totale bedrag voor de bouw 
komt hierbij op ruim 6 miljoen euro. 

Reeds in 2018 heeft de raad opdracht 
aan het college om over te gaan tot 
nieuwbouw van het Hoflandcom-
plex. In dit gebouw zitten nog steeds 
de basisschool Hofland, basisschool 
De Eendacht en Kind&Co. 
Op het huidige terrein van het 
Hofland Complex komt naast de 
nieuwe school ook woningbouw. 
Eerder was het gebouw zo ingete-
kend dat het bouwen van de school 
gestart kon worden naast de huidige 
school, waardoor sloop pas achteraf 
hoefde plaats te vinden.
Door ruimtelijke inpassing van de 
school ten opzichte van het woning-
bouwproject, moet nu wel een 
gedeelte van de school vooraf 
gesloopt worden. 
De beide basisscholen zetten hun 
onderwijsactiviteiten voort in het 
resterende deel, terwijl het nieuwe 
pand gebouwd wordt. Dit voorkomt 

kosten en tijd voor tijdelijke huisves-
ting van bijna 300 leerlingen. 

Risico
De gemeente investeert in dit project 
meer dan wettelijk verplicht is. Dit 
brengt een financieel risico met zich 
mee. In het nieuwe Kindcentrum 
komt ook een kinderdagopvang 
(KDV) en een buitenschoolse opvang 
(BSO). De gemeente gaat de ruimten 
aan deze organisaties verhuren. Er 
zijn nog geen afspraken gemaakt 
over de te ontvangen huurvergoe-
ding. De raad was in principe voor de 
nieuwbouw van de school, alleen 
waren diverse fracties (CU/SGP en 
RVB) geschrokken van een overschrij-
ding van het budget met maar liefst 
20%. Zij waren zeker voor de bouw 
van deze nieuwe school en zeker ook 
de bouw van woningen waren ze blij 
mee, maar wat het kosten vonden ze 
nogal wat: “Dergelijke stijgingen 
kunnen we ons, gezien het feit dat de 
financiën al zo onder druk staan, niet 
gebruiken. We realiseren ons dat het 
mede komt door de huidige eisen 
voor de duurzaamheid, maar toch. Zij 
dienden een motie in waarin zij het 
college aangaven ‘geen eurocent 
meer uit te geven dan nu gevraagd 
werd’ en te gaan kijken of het 
misschien toch niet goedkoper kan.

Huur
Thijmen Klinkhamer van D66 was 
alleen maar blij met het voorstel: 
“Laten we deze school/Kindercen-
trum nu pakken en er een goed en 
toekomstbestendig geheel van te 
maken. Dan staat er straks een 
gebouw waar de kinderen met 
plezier naar toegaan. Uiteraard 
steunen wij de oproep aan het 
college om te bezien of het goed-
koper kan en laten we daar een 
gesprek over aangaan. Wij vinden 
echter het belang van dit Kindcen-
trum te belangrijk om ons vast te 
zetten op dit bedrag. Je moet bij dit 
project geen plafon inbouwen”, aldus 
Klinkhamer.
Ria de Korte van het CDA was ook blij 
met de nieuwbouwplannen, maar 
vond het jammer dat de meeste 
meerkosten kwamen door het 
ontwerp van de school: “We maken 
ons wel zorgen of het hierbij blijft. En 
dan nog even dit: We bouwen nu 
twee scholen maar ook de kinderop-
vang. Dat is onzes inziens eigenlijk 
niet noodzakelijk voor de gemeente 
om te bouwen. Gaan die kosten ook 
verhaald worden bij de kinderop-

Gemeenteraad stelt een 
miljoen extra beschikbaar voor 
Kindcentrum Hofland

Het Hoflandcomplex

Wethouder Cees Uden: “dan geen 

kinderopvang?”

Thijmen Klinkhamer D66:”Dit is heel 

belangrijk”

Michel van Dijkman VVD: “Wij hebben 

het volste vertrouwen in deze 

wethouder”

vang die dat straks gaat verzorgen? 
Want eigenlijk is dus een kwart van 
het gebouw bedoeld voor verhuur. 
Wordt dat dan een marktconforme 
prijs?”, aldus de Korte
Michel van Dijkman (VVD) vond het 
van groot belang dat ver voortgang 
gemaakt werd met de realisatie van 
dit Kindercentrum: “Dit zijn essentiële 
voorzieningen voor onze inwoners 
en met name de kinderen in onze 
gemeente. Realisatie van zo’n 
gebouw doe je niet voor een paar 
jaar maar voor de toekomst. Toch 
minstens voor 40 jaar. Vanuit dat 
perspectief gezien kunnen wij ons 
vinden in dit voorstel. Wij hopen wel 
dat de wethouder ons kan garan-
deren dat de realisatiekosten bij deze 
6.2 miljoen blijft en we geen over-
schrijdingen meer zien. Om dat vast 
te leggen in een motie gaat ons te 
ver. Wij geven deze wethouder het 
volste vertrouwen dat hij daar zorg-
vuldig op zal toezien”, aldus Van 
Dijkman.

Geen goede keuze
Kersverse wethouder Cees Uden was 
helder en duidelijk in zijn 
antwoorden en zijn verweer: “De 
school komt grotendeels waar nu 
een grasveld is en een deel van het 
schoolplein. De Hoeksteen wordt 
gesloopt om een deel van het 
schoolplein te maken. Dat heeft vals 
voordeel dat de twee andere scholen 
die er nu staan in gebruik kunnen 
blijven en dat de nieuwe school 
gebouwd kan worden en dan de 
kinderen in een keer over kunnen.
Dat scheelt enorm in de kosten, dat 
scheelt tijdelijke huisvesting. Anders 
was dat ook nog eens op dit bedrag 
gekomen. Kinderopvang is een 
sociale partner, samen met de 
scholen. Natuurlijk vragen we markt-
conforme huur. Alleen dan kun je dit 
realiseren, plus dat we dit verplicht 
zijn”, aldus wethouder Uden. 
“Wat de motie betreft”, zo vervolgde 
de wethouder, “naar aanleiding van 
deze motie wordt niet het staal 
goedkoper. Naar aanleiding van deze 
motie worden niet de zonnepanelen 
goedkoper. Als de wens is minder 
geld uitgeven, dan kunnen we 
minder hoor. We zouden de zonne-
panelen kunnen laten vervallen. We 
doen de kinderopvang niet. Lijkt me 
geen goede keuze. Natuurlijk gaan 
we proberen zo zorgvuldig mogelijk 
met alles om te gaan”. 

De raad
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Uithoorn - De scouts zitten niet stil, 
de plantenactie gaat door! Deze 
editie met nieuwe elementen! Op 5, 
6 en 7 mei staan de Scouts weer voor 
de deur met een aanhanger vol met 
kleurige plantjes. Nieuw zijn de 
moederdagpakketten voor een mooi 
prijsje en ‘plantbezorgd’: de moge-
lijkheid om de perkplantjes te 
bestellen en thuisbezorgd te krijgen. 
Alle informatie hierover is te vinden 
op www.janvanspeykgroep.nl
Dit jaar komen de Scouts op 
woensdag 5, donderdag 6 en vrijdag 
7 mei langs de deuren in Mijdrecht 
en Wilnis. De plantjes zijn gunstig 
geprijsd en worden door de Scouts 
netjes bij de deur gebracht. De 
Scouts verdienen hiermee een 
zakcentje om zo hun leuke activi-
teiten te kunnen blijven doen.

‘Plantje to go’
Door een beperkt aantal aanhangers 
en de korte tijd kunnen de Jan van 
Speykers echter niet overal komen. 
Daarom is naast de verkoop in de 
wijken ook elke actiedag verkoop bij 
de Scoutingboerderij aan de Ooster-
landweg 2b in Mijdrecht. Iedereen is 
van harte welkom van 13.00 tot 20.30 
uur. Een afspraak maken is niet 
nodig.

Moederdag
Dit jaar bieden de Scouts in samen-
werking met Dierenspeciaalzaak van 
Zuylen, het Chocoladehuisje en Plan-
tenbieb Mijdrecht moederdagpak-

ketten aan. Naast leuke en lekkere 
items uit die winkels kun je 1 groot 
plantje naar keuze toevoegen. Een 
mooi cadeautje voor maar 7,50 euro!

Mooie plantjes
Het assortiment van de Scouts 
bestaat uit onder andere uit klein 
perkgoed als afrikaantjes, lobelia’s, 
petunia’s, begonia’s, margrieten, 
verbena’s en allysum. Ook hebben 
we hangende en staande geraniums, 
hangende petunia’s, prachtige 
Hollandse margrieten, paarse Made-
lie�es, bacopa, surfinia, sanvitalia en 
grootbloemige dubbele knolbego-
nia’s. De absolute topper van de 
afgelopen jaren is de hanging basket 
met hangpetunia’s. De grote, volop 
en lang bloeiende pracht voor maar 
10 euro is ook dit jaar weer verkrijg-
baar! Plantjes van een goede kwali-
teit voor een mooie prijs dus. Meer 
informatie over de Jan van Speyk-
groep en de Plantenactie staat op 
www.janvanspeykgroep.nl. Hier kun 
je ook ‘Plantbezorgd’ bestellen!

Plantenactie Scouting Jan van 
Speyk gaat door!

Uithoorn – Andre Jansen (CDA) liet 
donderdag jl. tijdens de openbare 
(digitale) raadsvergadering weten 
dat zijn fractie zich ergert aan oude 
en loshangende posters in de 
gemeente. Hij had hierover vragen 
gesteld aan de wethouder, maar was 
niet erg tevreden met de 
antwoorden en stelde hij ze, wat 
aangepast weer: “Wij hadden de 
vorige maand mondelingen vragen 
gesteld over deze zaak, maar kregen 
daar geen antwoord op. Wel 
ontvingen wij deze antwoorden 
schriftelijk. Het college liet weten dat 
Bison Centre Call verantwoordelijk 
was voor de exploitatie van de plak-
plaatsen in Uithoorn en De Kwakel. 
Zowel voor de gemeentelijke 
plaatsen, als de overige. Eerste vraag: 
waarom hoeft dit bedrijf geen preca-
riorechten (belasting, red) te betalen? 
Is dat beleid of is hier over 
nagedacht?
Vraag twee: Een snelle scan leert ons 
dat er ongeveer 700 plekken zijn. Stel 
dat iedere plek 1 euro per maand zou 
opleveren, dan is hier direct 
voldoende budget voor de aanleg en 
onderhoud van de zogenaamde ‘vrije 
plakplaatsen’. 
Vraag drie: U geeft aan dat het 
verwijderen van plakplaten geen 
bestuurlijke prioriteit heeft. Nou 
verwacht het CDA ook echt niet dat 
het college zelf met borstel en 
emmer eropuit trekt, maar we gaan 
er wel vanuit dat het operationele 
prioriteit heeft. We zijn nu bijna 2 
maanden na de verkiezingen en de 
half afgescheurde posters ontsieren 
nog steeds ons dorp”, aldus Jansen

Contract
Wethouder Bouma combineerde 

vraag 1 en 2 en gaf aan dat dat te 
maken had met het contract: “We 
hebben toentertijd met de firma 
Bison een overeenkomst afge-
sproken waarbij de firma het alleen-
recht heeft voor het bevestigen van 
frames en reclame in Uithoorn en De 
Kwakel. Als tegenprestatie onder-
houden zij dat en maken het schoon 
en verwijderen ze wildplakkerijen. 
Als tegenprestatie van ons, betalen 
zij dan geen precariorechten. Dat is 
een combinatie in het contract.
Het antwoord op vraag 3 is, de 
nuance in geen bestuurlijke prioriteit 
is, dat we op dat moment geen 
bestuurlijke prioriteit konden geven. 
We zaten/zitten midden in de corona 
en ook deze afdeling heeft daarmee 
heel veel extra werk.
Onze afdeling heeft twee rondjes 
gereden, vrijdag en maandag, maar 
zij hebben geen wildplakkerij gecon-
stateerd in Uithoorn.
Als u ze wel weet te vinden horen we 
dat graag. En daarbij met de verkie-
zingen staan er vaak heel veel 
borden op particulier terrein en daar 
mogen wij niet aankomen. Als er 
echter het hele jaar doorkijken 
hebben we hier niet veel last van 
wildplakkerij en als het er wel is, 
halen we dat weg. En is het extreem 
dan spreken we die partijen erop aan 
dat ze het moeten oplossen en doen 
ze dat niet, doen wij het en betalen 
zij het”, aldus de wethouder. Jansen: 
Ik rijd wel met ze mee en wijs hen de 
plaatsen aan”, zo zei Andre Jansen 
heel flink.

Op terug komen
Wel daar moest hij op terugkomen. 
Toen onze redactie even navraag 
deed beloofde Jansen ons een foto 

te sturen van de loshangende 
posters. Maar er kwam geen foto, 
maar een persbericht met volgende 
inhoud: “Het CDA heeft zaterdag 1 
mei (een dag na de raadsbijeen-
komst waarin het CDA zo hoog van 
de toren blies, red)een dorpsschouw 
gehouden naar aanleiding van de 
opmerkingen van de wethouder 
hierover in de raadsvergadering van 
29 april jongstleden. 
Het CDA is dan ook verheugd om 
vast te kunnen stellen dat Uithoorn 
(en daarmee ook De Kwakel) er 
momenteel keurig bij staat. De 
plaatsen met hinderlijke en storende 
wildplak zijn zichtbaar gereinigd en 
opgeschoond en vormen daarmee 
geen reden tot ergernis of 
aanstoot. Het CDA heeft de 
wethouder hiermee gecomplimen-
teerd en hoopt van harte dat we dit 
niveau kunnen vasthouden. Uithoorn 
is een prachtige schone en groene 
gemeente en dat willen we graag zo 
houden”, aldus het persbericht.

CDA had beter moeten kijken

Andre Jansen CDA Uithoorn-

De Kwakel

De Kwakel - Bij een houtverwer-
kingsbedrijf aan de Noorddam-
merweg in De Kwakel is vorige week 
woensdagmiddag een kleine brand 
geweest. De brand ontstond in de 
stofafzuiging volgens de eigenaar. 
Brandweer Aalsmeer en Uithoorn 
waren snel ter plaatse en het brandje 

snel bedwongen. Voor alle zekerheid 
kwam een ambulance ter plaatse en 
ook de hoogwerker van Brandweer 
Mijdrecht om van boven het dak te 
inspecteren. Na korte tijd werd de 
ruimte geventileerd en konden de 
diverse brandweerkorpsen weer 
retour kazerne.

Bedrijfsbrandje in De Kwakel

Foto Jan Uithol

Uithoorn - Vanaf nu kunnen maat-
schappelijke organisaties zich 
aanmelden voor de digitale vrijwil-
ligersmarkt, die van 6 tot en met 20 
september plaatsvindt. Veel organi-
saties zullen inmiddels een uitnodi-
ging in de mailbox hebben gehad. 
Aanmelden kan via de nieuwe 
website van het Steunpunt Vrijwilli-
gerswerk van Uithoorn voor Elkaar: 
www.steunpuntvrijwilligerswerkuit-
hoorn.nl
en tot 10 mei aanstaande! Ook orga-
nisaties die geen uitnodiging hebben 
gehad, kunnen eventueel deelnemen 
aan de Vrijwilligersmarkt. Na aanmel-
ding bekijkt het Steunpunt Vrijwilli-
gerswerk of de organisaties aan de 

voorwaarden voor deelname 
voldoen. 

Digitaal 
De digitale vrijwilligersmarkt is een 
prachtig alternatief voor de traditio-
nele versie. Het grote voordeel is dat 
organisaties hun presentatie volledig 
kunnen voorbereiden. In de digitale 
stand is ruimte voor foto’s, informatie 
en linkjes naar de webpagina. Als 
klapper biedt het Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk aan om bij de organisatie 
te komen filmen, zodat ook de film-
pjes en de impressie van de locatie 
op de markt getoond kunnen 
worden. 
Voor inwoners is het extra fijn om 

straks 2 weken de tijd te hebben om 
de digitale markt te bezoeken. Zij 
kunnen een virtuele wandeling over 
de digitale markt maken en zich 
uitgebreid oriënteren op het aanbod. 
Zo is echt leuk en boeiend vrijwilli-
gerswerk zo gevonden.

Campagne
In de periode van 6 tot 20 september 
zal het de inwoners niet ontgaan dat 
de digitale vrijwilligersmarkt open is: 
met borden langs de weg, adverten-
ties en social media berichten zal de 
#watgajijdoen? overal te zien zijn. Op 
www.steunpuntvrijwilligerswerkuit-
hoorn.nl staat alle informatie en het 
aanmeldformulier.

Aanmelding voor digitale 
vrijwilligersmarkt gestart





De Ronde Venen - De Kadernota 2022 
van de gemeente De Ronde Venen 
staat online. Hierin staat te lezen hoe 
burgemeester en wethouders denken 
de komende jaren financieel door te 
komen. De trend die zij schetsen is 
helder: meer ambtenaren en minder 
geld voor inwoners en organisaties. De 
gemeente heeft het over een ‘sterke 
lokale overheid’. 
Terwijl vele organisaties moeten bezui-
nigen, stelt het College voor om jaar-
lijks, voor ruim 1 miljoen euro, meer 
ambtenaren aan te nemen. Deze zijn 
nodig voor beveiliging van systemen, 
veiligheid, bouwen en het sociale 
domein. Vooral die laatste is bijzonder. 
Zo is wethouder Schuurs in gesprek 
met de bibliotheek. Alle vestingen, op 
1 na, zullen moeten sluiten om zo geld 
te kunnen ‘ombuigen’ en meer ambte-
naren aan te nemen. Als de plannen 
doorgaan, kennen Mijdrecht, Vinke-
veen, Abcoude en Wilnis straks nog 
maar 1 bibliotheek. De wethouder 
moet nog kiezen welke er openblijft. 
De bezuiniging die er mee gepaard 
gaat, valt in het niet bij de extra 
uitgaven op andere gebieden. Het 
aantal gedupeerde inwoners is enorm. 

‘Ombuigingen’
Zo zijn er meer bijzondere ‘ombui-
gingen’. Maatschappelijk werk 
verdwijnt. De subsidie voor laag-
drempelige ondersteuning van 
mensen die het even moeilijk 
hebben, zal voortaan via het ambte-
lijk apparaat gaan. Dus in plaats je 
hart uitstorten bij een onafhanke-
lijke professional zijn het straks 
ambtenaren die de gesprekken 
voeren. 
Het wordt uit de tekst van de Kader-
nota ook niet duidelijk wat de reden 
is voor deze ommezwaai. Integraal 
werken wordt genoemd. Blijkbaar 
kan de gemeente alleen integraal 
werken als ze zelf alle touwtjes in 
handen hebben. Ook de samenwer-
kingspartners buiten de gemeente 
moeten eraan geloven. De Omge-
vingsdienst moet structureel 100.00 
euro bezuinigen. Verder zal de 
gemeente verschralen. Het onder-
houd van wegen kan wel voor 
200.000 euro minder. Ook zijn er 
bezuinigingen op bijvoorbeeld 
onkruid verwijderen, straatreiniging 
openbaar groen en handhaving 
Plassengebied. 

En weer terug
De aangekondigde bezuiniging op het 
ambtelijk apparaat wordt bij lange niet 
gehaald. Een van de redenen is het 
huisvesten van het Werkcentrum in 
het gemeentehuis. Nog maar enkele 
jaren geleden is het Werkcentrum, na 
een grote en dure verbouwing, 
verplaatst vanuit het gemeentehuis 
naar wat ooit ‘Het lokaal’ was. Nu 
moeten ze weer terug naar het 
gemeentehuis. Ook hier is het argu-
ment ‘integraliteit’. Het is de moeite 
waard om eens op te tellen hoeveel er 
de afgelopen jaren is besteed aan 
huisvesting van het Werkcentrum. Dit 
zal in de tonnen lopen. Ook in het 
sociaal domein lopen de tekorten snel 
op. De nieuwe aanbesteding, waarvan 
je zou verwachten dat er vooral op het 
geld gelet gaat worden, valt fors 
duurder uit. Er zal ieder jaar voor 
Jeugdzorg en WMO 1,5 miljoen bijge-
plust moeten worden en dat bovenop 
de tekorten die er al zijn. Dus verant-
woordelijk wethouder Schuurs sluit wel 
de bibliotheek omdat ze geld nodig 
heeft. Dit levert ongeveer 60.000 euro 
op. Maar gooit 1,5 miljoen het raam uit 
door een slechte aanbesteding! Alles 
bij elkaar schets de Kadernota een 
beeld van een gemeente die zelf veel 
geld nodig heeft, opgelegde bezuini-
gingen niet haalt en niet is staat is 
samen te werken met partners. De 
gemeentesecretaris/directeur heeft het 
veld moeten ruimen en is al maanden 
weg. Heeft dit de ambtenaren de 
ruimte gegeven om zoveel geld uit de 
geven aan de eigen organisatie? Er zijn 
steeds meer gemeenteraden die niet 
mee willen doen met de bezuinigingen 
veroorzaakt door de tegenvallende 
financiën van het Rijk. Zij weigeren 
mee te werken aan een verdere uithol-
ling van de dienstverlening aan inwo-
ners. Misschien is het tijd dat de raad 
van De Ronde Venen ook een stand-
punt inneemt: stoppen met bezuini-
gingen op voorzieningen levert de 
inwoner meer op dan eindeloos geld in 
de ambtelijke organisatie pompen. 
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NATUUR DICHT BIJ HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het 
Instituut voor natuur-educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling 
De Ronde Venen & Uithoorn. IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: 
telefoon 0297-563183.

Een gele broer tussen witte kwikstaarten
Een paar dagen nadat de avond-
klok was afgeschaft en ons kikker-
landje langzaam maar zeker weer 
open gaat, gingen we na het 
avondeten naar de Waverhoek om 
nog even te luchten. Het was 
duidelijk dat iedereen de draad 
weer enigszins oppakt, want voor 
het eerst sinds lange tijd waren we 
de enigen die nog even kwamen 
genieten van de rijkdom die dat 
kleine rondje te bieden heeft. 
Prachtig dat Nederland op grote 
schaal de natuur heeft ontdekt om 
even het huis te kunnen 
ontvluchten, maar stiekem vind ik het toch ook wel erg fijn dat het nu 
weer wat minder druk wordt in de natuur. Bij aankomst worden we 
begroet door een rietzanger die aan de slootkant luidkeels zit te krakelen. 
Iets verder in het riet horen we het sonore geluid van een snor. Moeilijk te 
traceren omdat hij continu met zijn kop draait terwijl hij zit te snorren. 
Een paar kluten valt in de lucht een kraai aan, die het ongetwijfeld op hun 
eieren gemunt heeft. Als we een stukje verder lopen worden we zelfs 
getrakteerd op een paar steltkluten: nog veel hoger op de poten (die 
bovendien fel rozerood zijn) dan een gewone kluut en bovendien met 
veel meer zwart op de rug. Maar het mooiste van de avond moet nog 
komen. Even verderop bij het glooiende weiland zien we in de verte een 
groepje witte kwikstaartjes al hippend en vliegend hun maaltje in het 
gras bij elkaar scharrelen. Niet zo heel bijzonder maar als ik de verrekijker 
erbij pak, zie ik tot mijn verbazing ineens twee knalgele exemplaren 
ertussen zitten: gele kwikstaarten! Ik heb ze weleens op Texel gezien, 
maar nog nooit hier. Naspeuring op Waarneming.nl leert inderdaad dat 
ze hier ieder jaar in april, als ze arriveren uit Afrika, op doortrek gesigna-
leerd worden. Op weg naar voedzamere gebieden dan de uitgestrekte 
graswoestijnen die we er in onze omgeving van gemaakt hebben. Ze 
broeden vooral op de akkerlanden in Friesland, Drenthe en Groningen. In 
augustus en september, als ze terugkeren naar hun winterverblijf, worden 
ze ook weer in onze omgeving gespot. Eén waarnemer meent dat hij de 
grote gele kwikstaart gezien heeft. Het zou kunnen, maar ‘ons’ exemplaar 
had echt een knalgele borst, terwijl de grote broer wat valer is. Bovendien 
broedt de grote kwikstaart vooral in het oosten van het land bij snelstro-
mende riviertjes en heeft ie niet echt een reden om bij ons in de buurt te 
komen. Ik hou het dus maar op de kleine broer. Misschien als u van de 
week gaat kijken dat hij er nog zit!

Sep Van de Voort, IVN-natuurgids
http://ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

Kadernota 2022: Bibliotheek dicht 
maar wel tientallen ambtenaren erbij

De Ronde Venen – In de gemeente 
De Ronde Venen is dit keer weer 
massaal gehoor gegeven aan de 
oproep om DE punten te doneren 
aan deze actie van de Lionsclubs 
Mijdrecht-Wilnis, Vinkeveen-Waver-
veen en Abcoude-Baambrugge. In 
totaal zijn er maar liefst ruim 750.000 
punten ingeleverd, goed voor 1.558 
pakken koffie! De Lionsclubs willen al 
deze donateurs hartelijk bedanken 
voor hun gulle giften en de inzamel-
punten voor hun medewerking aan 

deze actie! 
Voorzitter Voedselbank De Ronde 
Venen Kees Schouten: “Door dit 
fantastische initiatief kunnen de 120 
gezinnen bij onze voedselbank voor 
een jaar van koffie worden voorzien. 
We danken opnieuw de Lionsclubs, 
al hun donateurs en Douwe Egberts 
daarom van harte!” Deze actie is 
zeker weer voor herhaling vatbaar, 
dus bewaar uw DE punten voor de 
volgende inzameling in december 
2021!

“Bakkie Troost’ voor 
Voedselbank De Ronde Venen

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

Stille kracht
In mijn column ga ik in op 
actuele onderwerpen of deel ik 
met u momenten die ik als 
burgemeester heb beleefd. 
Ook ga ik in op vragen die aan 
mij gesteld worden.
Onlangs heb ik de vrijwilli-
gers, coördinatoren en 

bestuursleden van het hospice ThamerThuis in De 
Kwakel ontmoet. Weliswaar digitaal, maar dat maakte 
het niet minder waardevol. Ik wilde graag van hen 
weten hoe alles reilt en zeilt in deze moeilijke tijd. 
Wat heb ik enorm veel respect voor deze ‘stille 
krachten’. Deze mensen werken keihard, met name 
achter de schermen. Ze zijn namelijk altijd ‘in huis’ om 
andere mensen te helpen. En ook vaak als vrijwilliger. 
Mooi om te horen dat zij energie krijgen van hun werk. 
Het geeft, zo vertelden ze mij, voldoening om er ‘te zijn’ 
voor mensen die heel erg ziek zijn. Om hen, samen met 
de familie, een waardig afscheid te geven van het 
leven. Dat bewijst maar weer hoe belangrijk het is om 
naar elkaar om te kijken. Om elkaar te helpen. Te 
steunen. Het maakt onze samenleving mooier.

Koninklijke onderscheidingen
Dat brengt mij op het volgende. De Lintjesregen heeft 

op 26 april plaatsgevonden. Ook hier draait het om 
vrijwilligers die zich jarenlang inzetten om onze 
samenleving mooier te maken. Vrijwilligers zijn van 
vitaal belang. Ik had de eer om twee Koninklijke onder-
scheidingen uit te reiken. Aan Ben Plasmeijer en Frank 
Logger. Beiden hadden geen idee wat hen te wachten 
stond. De uitdrukking op hun gezicht toen het kwartje 
viel. Prachtig om te zien. En ze hebben het zo verdiend! 
In Uithoorn en De Kwakel hebben we veel vrijwilligers. 
Daar ben ik trots op. Daarom zou ik graag volgend jaar 
weer aan meerdere mensen een lintje willen uitreiken. 
Kent u iemand die een lintje verdient? Kijk eens op 
www.uithoorn.nl/lintjes. 

Vrijheid
De dag dat deze column uitkomt is een speciale. Het is 
5 mei. Bevrijdingsdag. We vieren onze vrijheid. 
Iedereen heeft een beeld bij het woord ‘vrijheid’. Dat 
beeld hoeft niet hetzelfde te zijn. Maar ik hoop wel van 
ganser harte dat we ieders referentie omtrent vrijheid 
blijven respecteren. En dat we na ruim 75 jaar vrij zijn 
van die verschrikkelijke Tweede Wereldoorlog elkaar 
blijven vinden door verdraagzaamheid, gesprek en 
respect. We zijn toch mensen die op deze wereld graag 
in vrijheid willen leven!
Pieter Heiliegers, burgemeester
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Mijdrecht - In stilte is in de tuin van 
SC Johnson - langs de Provincialeweg 
N201 - een nieuw kruis geplaatst ter 
herinnering aan Koop Peters. Het 
nieuwe kruis is afkomstig uit de 
Verenigde Staten. Evenals het vorige 
kruis herinnert het aan een oorlogs-
misdaad, die zich voltrok in de 
vroege ochtend van woensdag 6 
september 1944, de dag na Dolle 
Dinsdag. Als represaillemaatregel 
tegen een sabotageactie van de 
plaatselijke ondergrondse is toen - 
om negen uur ’s ochtends - de 
43-jarige landarbeider Koop Peters 
doodgeschoten. Hij is vader van vijf 
kinderen.

Eén schoen en een klomp
In de tuin van SC Johnson stond 
destijds de boerderij van de familie 
Krul. Griet Krul - later getrouwd met 
Dirk van Veen - is 24 jaar als het 
gebeurt. De ondergrondse had 
dwars over de Provincialeweg - toen 
bestraat met klinkers - een sleuf 
gegraven. Doorgaand verkeer was 
onmogelijk. Griet Krul: “Het gat moet 
voor vier uur ’s nachts gegraven zijn, 
want tegen die tijd kwam er een 
groep Duitse militairen aan. Die 
hebben toen onze overbuurman, de 
veehouder Jan Winkel van de boer-
derij ‘Vee- en Bouwlust’ opgehaald. 
Een Duitse militair sloeg bij ons voor 
een ruit kapot. We lagen in bed en 
schrokken enorm. In nachtkleding 
moesten we onmiddellijk 
meekomen. Mijn vader had één 
schoen en een klomp aan en ik liep 
op pantoffels. Samen met Jan Winkel 
hebben we de rails van de weg afge-
haald en in de kant gelegd. Het was 
tegen kwart over vier. Daarna 
mochten we weer naar huis. Boer 
Winkel heeft die groep Duitsers nog 
het zijweggetje gewezen.” Via het 
Waverveense pad gaan de Duitsers 
alsnog richting Uithoorn. “De eerste 
groep van vier uur was met één auto.” 
Griet Krul gaat niet meer slapen en 
helpt met het melken. “Ik zie Peters 
nog aankomen. Heel hard lachend.”

“Opeens Duitse soldaten” 
Griet Krul gaat vervolgens naar haar 
verloofde Dirk van Veen, die in de 
Nutslaan woont. Hij vertelt: “Ze kwam 
bij ons en was wat van streek. Ze 
vertelde wat gebeurd was en is een 
tijdje bij ons gebleven. Daarna heb ik 
haar naar huis gebracht. Het was 

ongeveer half negen. Toen ik achter 
op de werf met haar vader stond te 
praten, kwamen opeens Duitse 
soldaten aanhollen. Ik kreeg een 
pistool in mijn nek en langs mij 
suisde een kogel. Er werd gecom-
mandeerd dat we schoppen mee 
moesten nemen om het gat in de 
weg te dichten.” De boerderij van de 
familie Krul woont, is afgebroken en 
de plek is nog enigszins herkenbaar 
vanwege een lichte verhoging aan 
de rand van wat nu de tuin van 
Johnson is. 

Koop Peters met dochter Jentje
Aan de overkant van de Provincia-
leweg pakken de militairen de agra-
riër Jan Winkel op evenals de landar-
beider Koop Peters en zijn 22-jarige 
dochter Jentje. Dirk van Veen: We 
moesten mee naar het gat in de weg. 
Daar aangekomen zei boer Winkel 
tegen de Duitsers dat ze niet zo 
tekeer moesten gaan. Het gat zou 
echt wel dichtgemaakt worden. De 
militairen pakten hem daarop beet 
en sloegen hem tegen de grond. 
Toen we het gat dicht hadden, 
gingen de Duitsers terug naar hun 
auto. Ze waren nog niet bij het gat of 
uit de richting Vinkeveen kwam een 
tweede groep. commandant van de 
tweede vrachtwagen gaf het bevel 
dat we allemaal - we waren met z’n 
tienen - aan één kant van de weg 
moesten gaan staan. Dat was bij de 
boomgaard aan de kant waar nu 
Johnson is.” Ook boer Jan Winkel (36), 
Koop Peters (43) en zijn oudste 
dochter Jentje (22) stonden in de rij.

“We hoorden schoten”
Dirk van Veen: “Er kwamen een stuk 
of tien soldaten tegenover ons staan. 
Elk met het geweer in de aanslag. 
Om de beurt moesten we vertellen 
waar we vandaan kwamen. Koop 
Peters werd er tussenuit gehaald. 
Tegen ons werd gezegd: “Jullie 
kunnen eerst het gat verder dicht-
maken en daarna kunnen jullie je 
kameraad begraven.” Er werd Neder-
lands en Duits gepraat. Een eindje 
verderop was een landweggetje. Nu 
is daar de tuin van Johnson. De Duit-
sers namen Koop Peters mee het 
weggetje in. Even later hoorden we 
dat geschoten werd, maar we 
konden niet zien wat er gebeurde. Na 
het doodschieten van Peters is die 
tweede vrachtwagen onmiddellijk 

doorgereden. We zijn toen ook 
weggegaan.”

“Ik was ontzettend bang”
Mevrouw Van Veen vertelt over de 
executie van Peters. Samen met haar 
moeder houdt ze zich schuil in de 
tuin van hun boerderij ‘Noorder-
hoeve’. “We zagen hem - Koop Peters 
- aankomen tussen vier soldaten. Ze 
liepen het doodlopende Groeneweg-
getje in. Toen hoorden we schieten. 
Vier schoten. Waarschijnlijk elke 
Duitser één keer. Ik was ontzettend 
bang, want ik dacht dat de Duitsers 
iedereen in de rij dood schoten.” Haar 
echtgenoot: “Samen met mijn 
verloofde ben ik toen teruggegaan 
naar de Nutslaan. Op weg daar-
naartoe is m’n verloofde toen bij 
dokter Van den Berg aangegaan in 
de Dorpsstraat en heeft hem alles 
verteld.” 

“Zijn hele rug lag open”
Mevrouw De Graaf, in 1927 geboren 
als dochter Luchiena van Koop en 
Jantje Peters: “Samen met mijn zus 
en een aantal andere mensen was hij 
opgepakt door Duitse soldaten om 
de weg te repareren. Ze stonden in 
een rij langs de weg. Toen is hij 
aangewezen. Hij zette z’n schop in de 
grond en liep mee, begeleid door 
vier militairen. Hij moest een paadje 
inlopen. Er is nog gesproken, maar 
wat zal er gezegd zijn? Daar was ook 
het hek, waar hij vaak op zat om over 
het land uit te kijken. Van achteren is 
hij neergeschoten. Hij is vooroverge-
vallen. Zijn hele rug lag open.” 

Op ladder thuisgebracht
“Op een ladder is hij thuisgebracht. 
We hebben hem toen nog een kus 
gegeven. Mijn zus vertelde later dat 
ze - toen ze inde rij stond - nergens 
aan kon denken, behalve aan het 
moment waarop de trekkers overge-
haald zouden worden. Waarom 
hebben ze van de ondergrondse 
geen brie�e in de bus gedaan om 
ons te waarschuwen? Dan waren we 
gevlucht. Waarom mijn vader? Je 
krijgt daar geen antwoord op. Hij 
heeft er niet om gevraagd. Hij dacht 
- als zo velen - dat de oorlog snel 
voorbij zou zijn. Thuis hadden we al 
uitgelaten tegen onze ouders gezegd 
dat we met de Engelse soldaten 
zouden uitgaan. Vader zei toen dat 
eerst Harm weer thuis moest zijn. Die 
was sinds juni 1943 tewerkgesteld in 
Duitsland.” 

Laatste boterham
Mevrouw De Graaf: “Mijn moeder 
heeft heel lang een stuk van in 
vaders laatste boterham en zijn 
laatste sjekkie bewaard. Hij teelde 
tabak en de bladeren bracht hij naar 
(de plaatselijke sigarenmaker) 
Pieneman, die er een shagmelange 
van maakte.“
Koop Peters laat een vrouw en vijf 
kinderen achter. De jongste is dan 
zes jaar. Harm, de oudste zoon, is 
destijds tewerkgesteld in Duitsland. 
Daar hoort hij van zijn vaders dood. 
Pas in juni 1945 komt hij terug in 
Mijdrecht. In oktober 1945 verhuist 
weduwe Jantje Peters-Sloots met 
haar kinderen naar Avereest. 
Mevrouw De Graaf, dochter van Koop 

Een nieuw herdenkingskruis: 
gemaakt door zijn kleinzoon Jan, 
samen met Chris Woerden

Koop Peters en zijn echtgenote Jantje 

Sloots, fotocollectie H. Wessels

Het oude en het nieuwe 

herdenkingskruis

Het nieuwe herdenkingskruis gemaakt door zijn kleinzoon en Chris Woerden

Peters: “Na de oorlog zijn we vaak 
teruggekomen. We werden dan altijd 
hartelijk ontvangen door Griet en 
Dirk van Veen. Ik beschouw Griet als 
een zus. (…) Toen de fabriek van 
Johnson werd gebouwd, waren we 
bang dat het kruis zou verdwijnen. 
Gelukkig heeft men ons toen verze-
kerd dat het kruis zou blijven staan 
ter herinnering aan wat mijn vader 
was overkomen.”

Haveloze toestand
Tijdens de dodenherdenking in 1967 
schrikken de nabestaanden van 
Koop Peters als ze zien hoe het graf 
op het kerkhof erbij ligt. Zijn zoon 
Harm Peters schrijft daarover een 
brief naar het college en hij typeert 
de situatie als een “haveloze 
toestand”. Hij verwijt het college dat 
afspraken die met zijn moeder en zus 
zijn gemaakt, niet zijn nagekomen. 
Hij wil ingelicht worden over de 
eigendomssituatie en geeft aan: “Wij 
wilden dan zelf het graf weer 
opknappen opdat de fusilladeplaats 
en het graf een teken mogen zijn 
voor de jongere generatie. Opdat 
ook zij de jaren’40-’45 niet zullen 
vergeten.” De familie Peters wordt 
afgescheept met een verwijzing naar 
de Stichting Oorlogsgraven. De 
gemeente betreurt dat dat de 
gemaakte afspraken voor het onder-
houd van het graf niet behoorlijk 
worden nagekomen. Daar moet de 
familie van het oorlogsslachtoffer het 
mee doen. De opstelling van de 
gemeente ergert mevrouw Griet van 
Veen mateloos. Pas in 1970 wordt op 
haar initiatief een grafsteen 
geplaatst. Ze krijgt daarbij hulp van 
de gemeenteambtenaar Joh. Kramer. 
De grafsteen is betaald uit giften van 
het bedrijfsleven. “De grafsteen was 
een grote verrassing, vooral voor 
mijn moeder”, vertelt Harm Peters in 
1992. 

Het nieuwe kruis
Dirk Niklaas van Veen overleed in 
2001, zijn vrouw Grietje van Veen-
Krul in 2007. Ze is 87 jaar geworden. 
Berto - één van de vier kinderen van 
Dirk en Griet - emigreerde in 1975 
met zijn vrouw Bep naar de 
Verenigde Staten en woont nu in de 
staat California. Berto (71) maakte 
daar het nieuwe kruis en stuurde het 
op naar Nederland. “Mijn broer en 
zussen betaalden mee. Ik had 
gehoopt het zelf te kunnen plaatsen 
maar door de Corona kan het helaas 
niet. Destijds hebben we aan onze 
moeder beloofd om bloemen te 
leggen bij de plek waar Koop Peters 
is vermoord. Vorig jaar kreeg ik van 
meneer Adri Lakerveld, manager bij 
SC Johnson, een foto opgestuurd. 
Het bedrijf had toen zelf bloemen 

gelegd. Ik schrok toen ik zag hoe 
slecht het kruis eruit zag.” 

Donkergroen
“Nadat mijn broer Flipco contact had 
opgenomen met SC Johnson kwam 
er snel toestemming om een verge-
lijkbaar kruis neer te zetten. Dat heb 
ik hier in Californië gemaakt van 
cederhout. De scherpe hoeken heb ik 
bewerkt en met lasersnijder heb ik 
de letters gegraveerd. Die heb ik 
donkergroen gemaakt als herinne-
ring aan de naam van het oude 
boerenweggetje dat langs de boer-
derij van onze opa en oma Krul liep. 
Daar, op het Groeneweggetje, is 
Koop Peters doodgeschoten.”

Herinnering en eerbetoon
“Ik vind het heel fijn dat mijn zwager 
Giuseppe Antonioli en zijn vriend 
Kees Lakerveld het kruis in elkaar 
hebben gezet en geplaatst hebben. 
Er zit een lange stalen pen in en die is 
vastgezet in beton, om houtrot tegen 
te gaan. Het kruis is een herinnering 
aan wat de onschuldige Koop Peters 
is aangedaan. En het is ook een 
speciale herinnering aan onze ouders 
en vooral een eerbetoon aan onze 
moeder, die zo verbonden was aan 
wat Koop Peters en zijn gezin is over-
komen. Hier in California heeft onze 
moeder in 1994 nog een van de 
betrokken leden van de onder-
grondse ontmoet. Mijn moeder had 
bij hem op de lagere school gezeten. 
Bij die ontmoeting was ze vol 
emoties en ze ging erg tekeer tegen 
hem. Gelukkig kwam het weer goed 
en het jaar daarop stuurde ze hem 
een mooie beker ter herinnering aan 
de 50-jarige bevrijding. Die beker 
staat nu in ons huis.” 

Pijn en verdriet
“Wij, als vier kinderen - Joke, Aly, 
Flipco en ik - hebben elk jaar in de 
weken rond 4 mei de pijn ervaren die 
onze moeder dan had. Rond die tijd 
werd ze steeds heel erg verdrietig. Zo 
diep zaten de gebeurtenissen bij 
haar. Vroeger kwam de familie van 
Koop Peters op 4 mei bij onze ouders 
koffiedrinken na het leggen dan de 
bloemen. Onze moeder heeft zich al 
die jaren na de oorlog ingezet voor 
het oorlogsmonument, een verzorgd 
graf en het kruis. Dat ‘erge’ wat 
gebeurd is, mag niet vergeten 
worden. Helaas heeft ze er nooit veel 
erkenning voor gekregen en dat vind 
ik erg jammer.” 

Het eerste houten kruis op het graf 
van Koop Peters werd destijds 
gemaakt door Jan Veerhuis. Het nu 
vervangen kruis werd gemaakt door 
zijn kleinzoon Jan, samen met Chris 
Woerden.





 DE MARICKEN I
 De wijk De Maricken I is bijna klaar. Hier zijn de 

afgelopen jaren al ruim 400 woningen gebouwd. 
Op dit moment bouwt de ontwikkelaar, Verwelius, 
de vijfde en tevens laatste fase van de wijk. Alle 
woningen uit deze fase zijn inmiddels verkocht. 
Wanneer fase 5 gereed is, start de gemeente met 
het inrichten van het groengebied in de Maricken I.

 DE MARICKEN II 
 Achter de schermen werkt de gemeente hard aan 

De Maricken II, een wijk die aansluit op De Maricken 
I. In die wijk komen ongeveer 600 woningen. 
Hiervan wordt 30% sociale huurwoningen en 
15% middeldure huurwoningen of betaalbare 
koopwoningen. De startdatum is nog niet bekend. 
De ontwikkelaars en de gemeente zijn in overleg 
om de plannen verder uit te werken. 

 VOORBIJ-LOCATIE (HERENWEG 116-118)
 Aan de Herenweg heeft een initiatiefnemer een plan 

ontwikkeld voor de bouw van ongeveer 50

 DE MARICKEN I
 De wijk De Maricken I is bijna klaar. Hier zijn de 

afgelopen jaren al ruim 400 woningen gebouwd. 
Op dit moment bouwt de ontwikkelaar, Verwelius, 
de vijfde en tevens laatste fase van de wijk. Alle 
woningen uit deze fase zijn inmiddels verkocht. 
Wanneer fase 5 gereed is, start de gemeente met 
het inrichten van het groengebied in de Maricken I.het inrichten van het groengebied in de Maricken I.

Ronde Venen hebben voorrang. Nog voor de zomer 
van 2021 start de bouw. Meer informatie vindt u op 
de website van GroenWest.

 STATIONSLOCATIE 
 (SPOORPARK MIJDRECHT)
 Op de oude stationslocatie staat de bouw van 

35 (sociale) huurwoningen en 36 koopwoningen 
gepland. Het gaat om woningen in verschillende 
prijsklassen. Daarmee ontstaat een wijk met een 
woonprogramma voor diverse doelgroepen. 

 Voor de ontwikkeling van de huurwoningen werkt 
de gemeente samen met woningbouwcorporatie 
GroenWest. In dit plan blaast de ontwikkelaar het 
monumentale Stationsgebouw en Privaatgebouw 
nieuw leven in én herstelt de gebouwen in hun 
oorspronkelijke staat. Dit jaar start de gemeente 
met het bouwrijp maken van het gebied. Meer 
informatie vindt u op de website Spoorpark 
Mijdrecht.

Wethouder Rein Kroon: “Het tekort aan woningen is dagelijks in het 
nieuws. Een probleem dat zowel binnen als buiten gemeente De Ronde 
Venen speelt. Marktwerking maakt een woning kopen voor velen 
onbetaalbaar en sociale huurwoningen zijn schaars. De roep om meer 
en goedkopere woningen voor inwoners van de gemeente is bekend. 
De gemeente werkt achter de schermen hard aan een gemeente met 
meer passende woningen. Dat willen we u in deze speciale uitgave 
over Wonen in De Ronde Venen laten zien. Hieronder treft u de stand 
van zaken van de huidige bouwplannen in de gemeente. Dit overzicht 
willen we u 2 maal per jaar geven.”

U ziet per dorp waar er plannen zijn voor 
woningbouwontwikkeling
Dit zijn plannen die al in ontwikkeling zijn. Maar u 
ziet in het overzicht ook kansrijke ideeën. Of dit ook 
daadwerkelijk echte bouwplannen worden, hangt af van 
veel zaken. 

Het is een overzicht van de grootste plannen 
Op veel plekken in de gemeente ontwikkelen 
initiatiefnemers op kleine schaal bouwplannen. Dat gaat 
vaak om een paar woningen op een locatie. Het kan 
gaan om oude bedrijfspanden die verbouwd worden tot 
woning, of om de bouw van een paar woningen op een 
braakliggend terrein in een dorp. 

De gemeente heeft bouwambities voor 4800 
woningen en zoekt toekomstige bouwlocaties
Voor de woningbouwambities op de langere termijn zoekt 
de gemeente geschikte locaties. Voor dit soort potentiële 
toekomstige bouwlocaties is medewerking nodig van de 
provincie. Hierover is de gemeente met de provincie in 
gesprek. 

 BEDRIJVENTERREIN DE ENGEL 
 IN AMSTELHOEK
 Dit gebied bestaat uit bedrijfsgebouwen, 

betonnen vlaktes voor opslag. De panden zijn in 
eigendom van een ontwikkelaar. Het plan is om 
dit bedrijventerrein in zijn geheel te gebruiken 
voor woningbouw. Dit voornemen hebben de 
gemeente en 3 projectontwikkelaars vastgelegd 
in een overeenkomst. De gemeente stelt als 
voorwaarde dat 45% van de woningen die de 
projectontwikkelaars gaan bouwen, in de sociale 
sector valt. Waarvan 30% sociale huurwoningen en 
15% betaalbare koopwoningen. 

 DE HOEF
 Diverse kleine woningbouwinitiatieven
 Aan de Eerste Hoefweg 7 verbouwt de eigenaar de 

oude showroom van Floor Verbruggen Motoren tot 
woongebouw met appartementen. Hiervoor heeft 
de gemeente vergunning verleend. Daarnaast is het 
voorstel om enkele starters- en seniorenwoningen 
te bouwen op het voormalige agrarische 
bedrijfsperceel De Hoef Oostzijde 67A. 

 De gemeente en bewoners gaan in overleg 
 met de provincie
 De provincie stelt dat je bij dorpen 50 woningen 

mag bijbouwen. Gemeente en bewoners gaan met 
de provincie bekijken onder welke voorwaarden dit 
mogelijk is.

 HOFLAND
 In de wijk Hofl and bouwt de gemeente een nieuwe 

basisschool met kinderopvang. Op de plek die 
vrijkomt, komen woningen. In 2021 bepaalt de 

Wonen in De Ronde Venen

MEER INFORMATIE VINDT U OP: WWW.DERONDEVENEN.NL/BOUWPLANNEN

EEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE BOUWPLANNEN 
IN DE GEMEENTE DE RONDE VENEN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

11

13

14

12

15

11

109
8

7

5

4

6

3

2

1

gemeenteraad hoeveel woningen en voor welke 
doelgroepen de gemeente gaat bouwen in het 
gebied. De schatting is dat er ruimte is voor 
ongeveer 100 woningen. Vaststaat dat minimaal 
30% van de woningen sociale huur wordt en 

 15% betaalbare koopwoningen.

 DE MEIJERT
 De gemeente heeft een ruimtelijke verkenning 

laten uitvoeren. Deze verkenning toont aan dat het 
haalbaar is om tussen de 100 en 200 woningen te 
bouwen op en rond het voormalige partycentrum 
De Meijert. De gemeente ziet hier vooral kansen 
voor betaalbare woningbouw, voor zowel koop- als 
huurwoningen. De gemeente werkt nu aan een 
verdere uitwerking hiervan. Hiervoor overlegt de 
gemeente met de verschillende grondeigenaren 
in het gebied waaronder de tennisverening. 
Vervolgens gaat de gemeente in gesprek met de 
omgeving over de toekomstige invulling van het 
gebied. Het plan is dit gesprek vóór de zomer 2021 
te organiseren. 

 TWISTVLIED
 Klein wonen kan het antwoord zijn op de 

behoefte aan betaalbare woningen voor 
eenpersoonshuishoudens. Op deze locatie bouwt 
de gemeente 50 betaalbare starterswoningen. Het 
gaat om 26 sociale huurwoningen en 24 betaalbare 
koopwoningen (tot 170.000 euro) van circa 45 m2. 

 De bouwer is inmiddels bekend en het eerste 
kwartaal van 2022 gaan de eerste palen de grond in 
voor de bouw van de appartementen. De verkoop 
en verhuur start deze zomer. 

 GOSEWIJN VAN AEMSTELSTRAAT
 Dit is een nieuwbouwplan voor 24 sociale 

huurappartementen van GroenWest. Er komt op 
deze prachtige, groene locatie een langwerpig 
appartementengebouw tot aan het Proostdijlaantje. 
Het gaat om energiezuinige appartementen (met 

 2 slaapkamers) van circa 65 m2. Alle appartementen 
worden levensloopbestendig: zeer geschikt voor 
senioren en voor wie zorg aan huis nodig heeft, 
vanwege de ligging aan de rand van het centrum. 
Voor deze appartementen geldt de regeling Van 
groot naar beter. En inwoners uit De Ronde Venen 

hebben voorrang. Nog voor de zomer van 2021 
 start de bouw. Meer informatie vindt u op de 

website van GroenWest.

 PRINS BERNHARDLAAN
 GroenWest ontwikkelt hier een nieuwbouwplan 

voor 21 sociale huurappartementen. De verouderde 
woningen worden binnenkort gesloopt en 
vervangen door appartementengebouw met 
3-kamerwoningen die voldoen aan de nieuwste 
hoge duurzaamheidseisen voor nieuwbouw. 
Er komt geen gasaansluiting in de woning. Alle 
appartementen worden levensloopbestendig: zeer 
geschikt voor senioren, en voor wie zorg aan huis 
nodig heeft. Voor deze appartementen geldt de 
regeling Van groot naar beter. En inwoners uit De 

  woningen. Het is een mix van vrije kavels en 
betaalbare huur- en koopwoningen. Hiervan wordt 
30% sociale huurwoningen en 15% middeldure 
huurwoningen of betaalbare koopwoningen. 
Binnenkort stelt de gemeente de uitgangspunten 
voor het plan vast. Daarna stelt de gemeente het 
bestemmingsplan op. Het college wil dit in 2021 
aan de raad voorleggen. Na vaststelling kan de 
initiatiefnemer gaan werken aan de bouwplannen.

 CENTRUMPLAN VINKEVEEN
 Met het centrumplan Vinkeveen wil de gemeente 

de ontwikkeling van meerdere verouderde, 
achterstallige terreinen in Vinkeveen mogelijk 
maken. De terreinen bevinden zich ten noorden 
van de N201 aan weerszijden van de Herenweg 
en ten zuiden van de N201 tussen de Julianalaan, 
Herenweg en N201. Het idee is met het centrumplan 
tussen de 250 en 300 woningen te bouwen, 
ongeveer 1.000 m² aan voorzieningen te realiseren 
en de verkeersveiligheid op de Herenweg aan 
te pakken. Het centrumplan maakt daarnaast 
de gewenste, ruimtelijke verbinding tussen de 
Vinkeveense Plassen en het dorpscentrum mogelijk.

 BON-GRONDEN
 Volgend jaar wil de gemeente starten met de bouw 

van een nieuwe brandweerkazerne vlakbij het 
PenR-terrein bij de afslag van de A2 in Abcoude. 
De oude brandweerkazerne voldoet niet meer 
aan verschillende wettelijke eisen. Met een 
nieuwe kazerne waarborgt de gemeente goede 
brandweerzorg voor Abcoude. Tussen het PenR-
terrein, de nieuwe brandweerkazerne, de A2 
en de randen van de woonwijk ligt nu nog een 
weiland (bekend als de Bon-gronden). Dat weiland 
biedt goede kansen voor woningbouw. Hoe die 
woningbouw eruit komt te zien weet de gemeente 
nog niet. De gemeente ziet hier vooral kansen voor 
woningen voor ouderen en starters.

 KEES BON ZAAL 
 De locatie is gekocht door een partij die kleine 

woningen gericht op ouderenzorg wil bouwen. De 
plannen daarvoor werkt de initiatiefnemer nu uit 
binnen de mogelijkheden van het bestemmngsplan.

 DE ZUWE
 De gemeente verkent of er ruimtelijk gezien 

woningbouw past grenzend aan het beschermd 
dorpsgezicht van Baambrugge. Het gaat om 
ongeveer 18 woningen, variërend van sociale huur 
tot vrije sector woningen. De gemeente stelt op 
dit moment de kaders op en start binnenkort de 
buurtparticipatie. Naar verwachting stelt de raad de 
kaders na de zomer vast. 



 DE MARICKEN I
 De wijk De Maricken I is bijna klaar. Hier zijn de 

afgelopen jaren al ruim 400 woningen gebouwd. 
Op dit moment bouwt de ontwikkelaar, Verwelius, 
de vijfde en tevens laatste fase van de wijk. Alle 
woningen uit deze fase zijn inmiddels verkocht. 
Wanneer fase 5 gereed is, start de gemeente met 
het inrichten van het groengebied in de Maricken I.

 DE MARICKEN II 
 Achter de schermen werkt de gemeente hard aan 

De Maricken II, een wijk die aansluit op De Maricken 
I. In die wijk komen ongeveer 600 woningen. 
Hiervan wordt 30% sociale huurwoningen en 
15% middeldure huurwoningen of betaalbare 
koopwoningen. De startdatum is nog niet bekend. 
De ontwikkelaars en de gemeente zijn in overleg 
om de plannen verder uit te werken. 

 VOORBIJ-LOCATIE (HERENWEG 116-118)
 Aan de Herenweg heeft een initiatiefnemer een plan 

ontwikkeld voor de bouw van ongeveer 50

 DE MARICKEN I
 De wijk De Maricken I is bijna klaar. Hier zijn de 

afgelopen jaren al ruim 400 woningen gebouwd. 
Op dit moment bouwt de ontwikkelaar, Verwelius, 
de vijfde en tevens laatste fase van de wijk. Alle 
woningen uit deze fase zijn inmiddels verkocht. 
Wanneer fase 5 gereed is, start de gemeente met 
het inrichten van het groengebied in de Maricken I.het inrichten van het groengebied in de Maricken I.

Ronde Venen hebben voorrang. Nog voor de zomer 
van 2021 start de bouw. Meer informatie vindt u op 
de website van GroenWest.

 STATIONSLOCATIE 
 (SPOORPARK MIJDRECHT)
 Op de oude stationslocatie staat de bouw van 

35 (sociale) huurwoningen en 36 koopwoningen 
gepland. Het gaat om woningen in verschillende 
prijsklassen. Daarmee ontstaat een wijk met een 
woonprogramma voor diverse doelgroepen. 

 Voor de ontwikkeling van de huurwoningen werkt 
de gemeente samen met woningbouwcorporatie 
GroenWest. In dit plan blaast de ontwikkelaar het 
monumentale Stationsgebouw en Privaatgebouw 
nieuw leven in én herstelt de gebouwen in hun 
oorspronkelijke staat. Dit jaar start de gemeente 
met het bouwrijp maken van het gebied. Meer 
informatie vindt u op de website Spoorpark 
Mijdrecht.

Wethouder Rein Kroon: “Het tekort aan woningen is dagelijks in het 
nieuws. Een probleem dat zowel binnen als buiten gemeente De Ronde 
Venen speelt. Marktwerking maakt een woning kopen voor velen 
onbetaalbaar en sociale huurwoningen zijn schaars. De roep om meer 
en goedkopere woningen voor inwoners van de gemeente is bekend. 
De gemeente werkt achter de schermen hard aan een gemeente met 
meer passende woningen. Dat willen we u in deze speciale uitgave 
over Wonen in De Ronde Venen laten zien. Hieronder treft u de stand 
van zaken van de huidige bouwplannen in de gemeente. Dit overzicht 
willen we u 2 maal per jaar geven.”

U ziet per dorp waar er plannen zijn voor 
woningbouwontwikkeling
Dit zijn plannen die al in ontwikkeling zijn. Maar u 
ziet in het overzicht ook kansrijke ideeën. Of dit ook 
daadwerkelijk echte bouwplannen worden, hangt af van 
veel zaken. 

Het is een overzicht van de grootste plannen 
Op veel plekken in de gemeente ontwikkelen 
initiatiefnemers op kleine schaal bouwplannen. Dat gaat 
vaak om een paar woningen op een locatie. Het kan 
gaan om oude bedrijfspanden die verbouwd worden tot 
woning, of om de bouw van een paar woningen op een 
braakliggend terrein in een dorp. 

De gemeente heeft bouwambities voor 4800 
woningen en zoekt toekomstige bouwlocaties
Voor de woningbouwambities op de langere termijn zoekt 
de gemeente geschikte locaties. Voor dit soort potentiële 
toekomstige bouwlocaties is medewerking nodig van de 
provincie. Hierover is de gemeente met de provincie in 
gesprek. 

 BEDRIJVENTERREIN DE ENGEL 
 IN AMSTELHOEK
 Dit gebied bestaat uit bedrijfsgebouwen, 

betonnen vlaktes voor opslag. De panden zijn in 
eigendom van een ontwikkelaar. Het plan is om 
dit bedrijventerrein in zijn geheel te gebruiken 
voor woningbouw. Dit voornemen hebben de 
gemeente en 3 projectontwikkelaars vastgelegd 
in een overeenkomst. De gemeente stelt als 
voorwaarde dat 45% van de woningen die de 
projectontwikkelaars gaan bouwen, in de sociale 
sector valt. Waarvan 30% sociale huurwoningen en 
15% betaalbare koopwoningen. 

 DE HOEF
 Diverse kleine woningbouwinitiatieven
 Aan de Eerste Hoefweg 7 verbouwt de eigenaar de 

oude showroom van Floor Verbruggen Motoren tot 
woongebouw met appartementen. Hiervoor heeft 
de gemeente vergunning verleend. Daarnaast is het 
voorstel om enkele starters- en seniorenwoningen 
te bouwen op het voormalige agrarische 
bedrijfsperceel De Hoef Oostzijde 67A. 

 De gemeente en bewoners gaan in overleg 
 met de provincie
 De provincie stelt dat je bij dorpen 50 woningen 

mag bijbouwen. Gemeente en bewoners gaan met 
de provincie bekijken onder welke voorwaarden dit 
mogelijk is.

 HOFLAND
 In de wijk Hofl and bouwt de gemeente een nieuwe 

basisschool met kinderopvang. Op de plek die 
vrijkomt, komen woningen. In 2021 bepaalt de 
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gemeenteraad hoeveel woningen en voor welke 
doelgroepen de gemeente gaat bouwen in het 
gebied. De schatting is dat er ruimte is voor 
ongeveer 100 woningen. Vaststaat dat minimaal 
30% van de woningen sociale huur wordt en 

 15% betaalbare koopwoningen.

 DE MEIJERT
 De gemeente heeft een ruimtelijke verkenning 

laten uitvoeren. Deze verkenning toont aan dat het 
haalbaar is om tussen de 100 en 200 woningen te 
bouwen op en rond het voormalige partycentrum 
De Meijert. De gemeente ziet hier vooral kansen 
voor betaalbare woningbouw, voor zowel koop- als 
huurwoningen. De gemeente werkt nu aan een 
verdere uitwerking hiervan. Hiervoor overlegt de 
gemeente met de verschillende grondeigenaren 
in het gebied waaronder de tennisverening. 
Vervolgens gaat de gemeente in gesprek met de 
omgeving over de toekomstige invulling van het 
gebied. Het plan is dit gesprek vóór de zomer 2021 
te organiseren. 

 TWISTVLIED
 Klein wonen kan het antwoord zijn op de 

behoefte aan betaalbare woningen voor 
eenpersoonshuishoudens. Op deze locatie bouwt 
de gemeente 50 betaalbare starterswoningen. Het 
gaat om 26 sociale huurwoningen en 24 betaalbare 
koopwoningen (tot 170.000 euro) van circa 45 m2. 

 De bouwer is inmiddels bekend en het eerste 
kwartaal van 2022 gaan de eerste palen de grond in 
voor de bouw van de appartementen. De verkoop 
en verhuur start deze zomer. 

 GOSEWIJN VAN AEMSTELSTRAAT
 Dit is een nieuwbouwplan voor 24 sociale 

huurappartementen van GroenWest. Er komt op 
deze prachtige, groene locatie een langwerpig 
appartementengebouw tot aan het Proostdijlaantje. 
Het gaat om energiezuinige appartementen (met 

 2 slaapkamers) van circa 65 m2. Alle appartementen 
worden levensloopbestendig: zeer geschikt voor 
senioren en voor wie zorg aan huis nodig heeft, 
vanwege de ligging aan de rand van het centrum. 
Voor deze appartementen geldt de regeling Van 
groot naar beter. En inwoners uit De Ronde Venen 

hebben voorrang. Nog voor de zomer van 2021 
 start de bouw. Meer informatie vindt u op de 

website van GroenWest.

 PRINS BERNHARDLAAN
 GroenWest ontwikkelt hier een nieuwbouwplan 

voor 21 sociale huurappartementen. De verouderde 
woningen worden binnenkort gesloopt en 
vervangen door appartementengebouw met 
3-kamerwoningen die voldoen aan de nieuwste 
hoge duurzaamheidseisen voor nieuwbouw. 
Er komt geen gasaansluiting in de woning. Alle 
appartementen worden levensloopbestendig: zeer 
geschikt voor senioren, en voor wie zorg aan huis 
nodig heeft. Voor deze appartementen geldt de 
regeling Van groot naar beter. En inwoners uit De 

  woningen. Het is een mix van vrije kavels en 
betaalbare huur- en koopwoningen. Hiervan wordt 
30% sociale huurwoningen en 15% middeldure 
huurwoningen of betaalbare koopwoningen. 
Binnenkort stelt de gemeente de uitgangspunten 
voor het plan vast. Daarna stelt de gemeente het 
bestemmingsplan op. Het college wil dit in 2021 
aan de raad voorleggen. Na vaststelling kan de 
initiatiefnemer gaan werken aan de bouwplannen.

 CENTRUMPLAN VINKEVEEN
 Met het centrumplan Vinkeveen wil de gemeente 

de ontwikkeling van meerdere verouderde, 
achterstallige terreinen in Vinkeveen mogelijk 
maken. De terreinen bevinden zich ten noorden 
van de N201 aan weerszijden van de Herenweg 
en ten zuiden van de N201 tussen de Julianalaan, 
Herenweg en N201. Het idee is met het centrumplan 
tussen de 250 en 300 woningen te bouwen, 
ongeveer 1.000 m² aan voorzieningen te realiseren 
en de verkeersveiligheid op de Herenweg aan 
te pakken. Het centrumplan maakt daarnaast 
de gewenste, ruimtelijke verbinding tussen de 
Vinkeveense Plassen en het dorpscentrum mogelijk.

 BON-GRONDEN
 Volgend jaar wil de gemeente starten met de bouw 

van een nieuwe brandweerkazerne vlakbij het 
PenR-terrein bij de afslag van de A2 in Abcoude. 
De oude brandweerkazerne voldoet niet meer 
aan verschillende wettelijke eisen. Met een 
nieuwe kazerne waarborgt de gemeente goede 
brandweerzorg voor Abcoude. Tussen het PenR-
terrein, de nieuwe brandweerkazerne, de A2 
en de randen van de woonwijk ligt nu nog een 
weiland (bekend als de Bon-gronden). Dat weiland 
biedt goede kansen voor woningbouw. Hoe die 
woningbouw eruit komt te zien weet de gemeente 
nog niet. De gemeente ziet hier vooral kansen voor 
woningen voor ouderen en starters.

 KEES BON ZAAL 
 De locatie is gekocht door een partij die kleine 

woningen gericht op ouderenzorg wil bouwen. De 
plannen daarvoor werkt de initiatiefnemer nu uit 
binnen de mogelijkheden van het bestemmngsplan.

 DE ZUWE
 De gemeente verkent of er ruimtelijk gezien 

woningbouw past grenzend aan het beschermd 
dorpsgezicht van Baambrugge. Het gaat om 
ongeveer 18 woningen, variërend van sociale huur 
tot vrije sector woningen. De gemeente stelt op 
dit moment de kaders op en start binnenkort de 
buurtparticipatie. Naar verwachting stelt de raad de 
kaders na de zomer vast. 
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Door Roos Uithol

Uithoorn - Het historische hotel-
restaurant Het Rechthuis heeft door 
de eeuwen heen goede en slechte 
tijden gekend. Opnieuw getest nu 
door de corona crisis, zijn eigenaar 
Hans Tieken en zijn personeel nog 
altijd positief ingesteld. Dat is te 
danken aan hard werken, een flexi-
bele houding, maar ook warme steun 
die Het Rechthuis aan den Amstel 
heeft mogen ontvangen van hun 
gasten. 
Al 30 jaar lang is Hans Tieken onder-
nemer, maar met zoveel ervaring is 
een crisis van dit formaat nog steeds 
heftig. Net als vele andere horecaon-
dernemingen stond zijn bedrijf van 
de ene op de andere dag stil. Zeker 
tijdens de eerste lockdown was dat 
schrikken, maar tijd nemen om bij te 
komen was er niet. Snel werden de 
nodige maatregelen getroffen en 
begon het team achter Het Rechthuis 
aan den Amstel al een beetje te 
wennen aan de nieuwe situatie. 
“Toch blijft het wel rot voor ons” 
benadrukt Hans. “Vorig jaar maart 
had ik 30 man in dienst. Sommigen 
voor een avond of weekend, maar 
anderen fulltime. Alleen de fulltimers, 
9 personen zijn dat, heb ik nog in 
dienst. Die betaal ik elke maand 
netjes en daar krijgen we ook een 
vergoeding voor. Toch is die niet 
toereikend genoeg. Dat is zo’n 75%, 
wat betekent dat we al 7 maanden 
lang steeds zelf moeten bijleggen 
vanuit weinig inkomsten. Het spaar-
geld raakt een keer op, dus we 
komen nog voor een zware klus te 
staan.”

Eerste lockdown
Voor restaurants is de ‘take-away’ een 
manier geworden om het hoofd een 
beetje boven water te houden 
tijdens corona. Ook Het Rechthuis 
heeft tijdens de eerste lockdown 

deze overstap gemaakt. Dat bleek 
wel een andere tak van sport te zijn. 
“We moesten leren hoe het allemaal 
werkte met het verpakken bijvoor-
beeld. Het ging om allemaal details, 
waarvan ik vond dat dit beter kon. 
Dat hebben we tijdens deze tweede 
lockdown onder handen genomen. 
En de resultaten mogen er zijn, want 
we hebben het nu een stuk drukker 
dan bij de eerste ronde. De menu-
kaart hebben we wat moeten 
aanpassen zoals het toevoegen van 
spareribs en saté. Bepaalde 
gerechten hebben we in deze 
periode juist moeten schrappen, 
omdat dit gewoon niet goed te 
bezorgen valt. Je moet het nu 
gewoon niet te ingewikkeld en te 
duur maken. Hoewel door corona de 
prijzen van verpakkingen nu wel 
twee keer zo duur zijn geworden en 
ook de prijs van bier is door de brou-
werijen verhoogd. Het is jammer 
voor ons, maar zo werkt de handel 
wel” reflecteert Hans Tieken.

Schouders eronder
Niet alleen op culinair gebied zijn de 
schouders eronder gezet. Het 
gebouw zelf heeft ook een kleine 
metamorfose ondergaan, met dank 
aan het vaste personeel. Overal is 
een nieuw laagje verf aangebracht, 
zowel in het restaurant als het hotel. 
Onder andere de toiletten en keuken 
zijn vernieuwd, want die waren echt 
toe aan modernisering volgens Hans. 
Tevens is een ‘Green Egg’ aange-
schaft, waardoor gerechten direct 
van de barbecue afkomen. 
“We hebben het echt samen gedaan! 
In deze moeilijke periode zie je hoe 
meegaand iedereen is en heeft het 
team zich van hun beste kant laten 
zien. Op die steun ben ik zeer trots!” 
vertelt de eigenaar van het restau-
rant stralend. Bovendien kan hij ook 
op steun vanuit zijn vaste klanten-
kring rekenen. “Ik merk dat mensen 

ons het beste gunnen, wat waar-
schijnlijk een teken is dat wij het wel 
goed doen. Er wordt extra besteld en 
op onze social media kanalen leuke 
berichtjes geplaatst, dus dat is mooi 
om te zien! Helemaal bijzonder: wij 
hebben al vier keer een anonieme 
donatie op de deurmat mogen 
ontvangen! Het komt steeds van 
dezelfde persoon, want dat kan ik 
aan het handschrift zien. Telkens met 
een zeer warme boodschap en 
kreten als “Hou vol!” 

Versoepeld
Intussen zijn een aantal maatregelen 
versoepeld en mag de horeca einde-
lijk weer gasten op hun terrassen 
ontvangen. Toch heerst de vraag of 
dit een groot verschil gaat maken. 
Hans: “Het blijft een kleine pleister op 
de wond. Nu ben ik heel blij dat ik 
een groot terras heb, maar het voelt 
soms alsof we het verlengstuk van de 
handhavers worden. We moeten er 
flink bovenop zitten en we mogen 
meer niet dan wel. Daarnaast mogen 
we anderhalve jaar lang geen brui-
loften en partijen ontvangen. Brui-
loften worden steeds uitgesteld, tot 
grote frustratie van verloofde echt-
paren. Er wordt gevraagd of we aan 
bepaalde eisen en wensen kunnen 
voldoen voor de geplande bruiloften, 
maar dat gaat op dit moment niet! Ik 
kan niets beloven nu alles zo onzeker 
is.”

Unieke ligging
Eén ding waar Het Rechthuis wel te 
allen tijde garant voor kan staan, is 
de unieke ligging aan de Amstel en 
de rijke historie. De naam geeft het al 
aan, in dit Rechthuis werd ooit recht 
gesproken. In de herberg verga-
derden schout en schepenen. Het 
Rechthuis heeft ook als kazerne 
gediend, toen in 1672 aan de over-
kant van de Amstel de Franse 
troepen dreigden. Tevens heeft het 
bijzondere gasten ontvangen zoals 
Michiel de Ruyter en koning Willem 
III. Slechte tijden heeft het ook 
gekend, zoals in 1781 toen een grote 
brand 40 huizen in Uithoorn volledig 
had verwoest. Daaronder ook het 
Rechthuis, waarbij alleen de funde-
ring de ramp had overleefd. Deze 
historie is iets wat Hans Tieken zeker 
niet onder stoelen en banken steekt. 
Zo is op de website, menu- en visite-
kaarten een stuk van de geschiedenis 
omschreven. Hans: “Er is laatst zelfs 
een kinderboek over geschreven. Dat 
is aan de scholen in Uithoorn uitge-
deeld. Daarnaast was er een prijs-

Het Rechthuis aan den Amstel

vraag over uitgeschreven. De 
winnares, een jong meisje, mocht als 
prijs met haar ouders een nachtje 
slapen bij ons. Dat was natuurlijk 
superleuk!” En als alles eindelijk weer 
terug bij het oude is, verzekert Hans 
dat gasten aan persoonlijke aandacht 
en gastvrijheid niets te kort zullen 
komen. “Dat lijkt wat zeldzamer te 
worden vandaag de dag. We zijn niet 
zo heel groot als hotel, waardoor je 
als gast niet als nummer wordt 
behandeld. Doordeweeks is het gros 
van de gasten van zakelijke aard en 
dat zijn ook vaak dezelfde gasten, 
dus die kennen wij intussen zeer 
goed. En in het weekend ontvang je 
toeristen. Je moet het ‘vriendelijke’ in 
je hebben, dan komt het vanzelf 
goed. Mijn vrouw en onze twee 
dochters werken ook in de zaak, dus 
iedereen heeft er echt belang bij dat 
het allemaal goed gaat. Uiteraard de 
rest van het personeel ook!” 

Nog verwachtingen?
Maar durft het hotel-restaurant nog 
grote verwachtingen te hebben voor 
dit jaar? Dat durft de eigenaar wel 
zeker! “Ik geloof als alles voorspoedig 
verloopt met corona, dat wij alsnog 
een vrij goed jaar kunnen draaien. 
Dat is wel afhankelijk of wij 
aanstaande zomer volle gas kunnen 
gaan. Dat mijn terras echt weer goed 

mag worden gevuld met gasten. Ik 
wil daar hoopvol over zijn en dat 
doet leven! Een blik verder vooruit als 
corona echt tot het verleden 
behoort, overweeg ik om de take-
away erin te houden, maar dan in 
een iets afgeslankte vorm. Daar zal 
behoefte voor blijven bestaan. We 
hebben bijvoorbeeld de dag hap met 
keuze uit 4 verschillende gerechten 
voor 10 euro. Je hebt veel ouderen 
die dit heel handig vinden. Nu moet 
ik wel verder over de vorm gaan 
nadenken. Als ik een terras vol met 
200 man heb is dat lastig te combi-
neren met sateetjes rondbrengen. 
Dit concept loslaten wil ik echter 
zeker nog niet doen.”

Wat voor speciale acties kunnen de 
liefhebbers van Het Rechthuis aan 
den Amstel verwachten 
binnenkort?
“Met Moederdag hebben we een 
high tea box compleet verzorgt voor 
twee personen. Dat bestaat uit 
belegde broodjes, taartjes, scones en 
hartige hapjes. Daarmee hadden we 
vorig jaar een groot succes en dat 
verwacht ik opnieuw dit jaar. Verder 
hebben nog andere boxen zoals de 
borrelbox en de lunch- en brunch 
box.” U vindt het Rechthuis aan 
Schans 32 in Uithoorn. Tel: 
0297-561380.





zelf ook een stap waarbij iedereen 
aangeeft er serieus voor te willen 
gaan. De gemeente beschouwt je 
dan ook als formele gespreks-
partner, je kunt gezamenlijke 
beslissingen nemen en 
opdrachten verstrekken aan 
bijvoorbeeld een architect.

6. Betrek een externe deskundige
 Vervolgens kom je als CPO in een 

fase waar er deskundigheid nodig 
is die jezelf niet altijd binnen de 
CPO in huis hebt. Het is dan raad-
zaam om een externe deskundige 
te betrekken bij het project. Die 
heeft de juiste kennis en kunde, 
neemt papier- en regelwerk uit 
handen en zorgt ervoor dat julle 
als CPO als volwaardige project-
ontwikkelaar op kunnen blijven 
treden. Inmiddels zijn er diverse 
bureaus in Nederland die zich 
gespecialiseerd hebben in het 
begeleiden van CPO-projecten.

7. Veel te regelen
 Er komt natuurlijk veel bij kijken en 

jullie huizen staan er niet zomaar. 
 Denk maar eens aan een architect 

die je nodig hebt voor het (tech-
nisch) ontwerp van de huizen 
maar ook voor een stedenbouw-
kundig ontwerp, het verkavelings-
plan. Als het ontwerp klaar is kan 
de omgevingsvergunning worden 
aangevraagd bij de gemeente. En 
gaan jullie op zoek naar een 
geschikte aannemer. De bouwbe-
geleider en architect helpen bij de 
onderhandeling over de beste prijs 
kwaliteits-verhouding. Zo zijn er 
vast nog veel meer dingen waar je 
nog nooit aan gedacht hebt. Maar 
schrik er niet bij voorbaat al van en 
ga het proces samen aan met de 
specialisten. 

8.  Hypotheek aanvragen
 Na een heel traject is uiteindelijk 

de koopovereenkomst rond en 
hebben jullie een aannemer 
gevonden en zijn de vergunningen 
binnen. Het moment om de hypo-
theek te regelen. Die regelt 
iedereen individueel. Onder 
bepaalde voorwaarden kun je de 
hypotheek al eerder aanvragen. 
Neem hiervoor contact op met je 
financiële adviseur. Zorg er wel 
voor dat je ruim op tijd weet wat 
jouw persoonlijke financiële 
mogelijkheden zijn zodat je niet 
aan het eind niet mee kan in het 
collectief. 

9.  Bouwen maar!
 Uiteindelijk als alles geregeld is 

gaat de bouw beginnen en is het 
bijna zover dat jullie je droom-
huizen kunnen betrekken.

10.Wonen 
 Uiteindelijk zullen jullie de cham-

pagne gaan opentrekken en de 
sleutels in ontvangst mogen 
nemen om lekker te gaan wonen 
in een huis en omgeving die jullie 
zelf hebben gekozen en gerealis-
serd. Hoe mooi is dat! Proost!

Droomscenario
Dit is natuurlijk voor heel veel van 
jullie een droomscenario. Maar lijkt 
nog heel ver weg voor de meeste 
starters. Toch is het zeker de moeite 
waard om er eens goed over na te 
denken. Het is slim om een externe 
deskundige bij het project te 
betrekken. Die heeft de juiste kennis 
en kunde, neemt papier- en regel-
werk uit handen. Maar ook Inwoners 
Voor Inwoners (IVI) wil best kijken of 
wij samen niet iets voor elkaar 
kunnen betekenen en bijvoorbeeld 
bijeenkomsten voor starters kunnen 
gaan organiseren met sprekers die 
ons iets meer kunnen gaan vertellen. 

Jong en oud
We hebben het steeds over starters 
maar een CPO is natuurlijk niet alleen 
maar voorbehouden aan jonge 
mensen ook senioren kunnen samen 
een CPO opstarten om een nieuwe 
woonstap te maken. Hier zijn ook al 
veel voorbeelden van waarbij seni-
oren samen optrekken om in een 
nieuwe woonvorm en omgeving te 
gaan wonen. Een mooi voorbeeld 
hiervan is de woongroep uit 
Abcoude die samen een Dik voor 
Elkaar huis willen realiseren. En het 
artikel wat wij vorige week op deze 
IVI-pagina hebben gepubliceerd van 
Hans Hogerwerf over de parkwo-
ningen leent zich ook prima voor een 
CPO. 

Wie heeft er bouwgrond?
Niet onbelangrijk bij dit alles is 
natuurlijk grond om te bouwen. We 
willen dan ook zeker iedereen 
oproepen die (bouw)grond beschik-
baar heeft of iemand weet die moge-
lijk (bouw)grond heeft zich bij ons te 
melden. Maar misschien zijn er ook 
mogelijkheden om in bestaande 
(bedrijfs)panden iets moois te 
creëeren. 

CPO bouwen de nieuwe toekomst
Samen met inwoners in een CPO je 
eigen huis laten bouwen kan wel 
eens de nieuwe toekomst zijn op de 
woningmarkt. Wilt u hier meer over 
weten, heeft u interesse of (bouw) 
grond laat het ons weten via: info@
inwonersvoorinwoners.nl 
Wij denken graag met u mee!

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

De IVI pagina

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

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

Wilt u als inwoner iets kwijt?
Laat het IVI weten.
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Zelf bouwen
Zelf bepalen waar, hoe en met wie je 
woont? Dat kan en steeds meer star-
ters krijgen dat voor elkaar. Via het 
zogenaamde Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap (CPO). Zij 
kopen met een groep vrienden en 
bekenden een stuk grond. Vaak in 
geboortedorp. Twee jaar later prijken 
op zo een aangekocht perceel rijtjes-
huizen wat tweekappers in een eigen 
gekozen stijl. Het lijkt bijna te mooi 
om waar te zijn, maar het is echt 
mogelijk en in steeds meer 
gemeentes zien we het gebeuren. 

Wat kan je doen?
Als starter heb je op dit moment op 
een overspannen woningmarkt in de 
traditionele woningmarkt niet beste 
uitgangspositie. In De Ronde Venen 
bijvoorbeeld maar weinig kansen. 
Rijtjeshuizen en tweekappers al hele-
maal zijn voor een starter vaak onbe-
taalbaar. Je kunt dan opgeven, 
verhuizen naar een andere omge-
ving, te duur gaan huren, hopen dat 
je de loterij wint of nog tien jaar bij je 
ouders blijven wonen. Of je kunt 
eens helemaal out of the box gaan 
denken. Bijvoorbeeld samen met je 
lotgenoten een CPO oprichten en 
zelf aan de slag gaan. 

Hoe werkt zo een CPO?
Bij een CPO ontwikkel je, met een 
groep gelijkgestemden, een eigen 
woningbouwproject. Je neemt 
samen met je CPO-vrienden contact 
met de gemeente of er misschien 
ergens een stuk grond om te 
bouwen voor jullie is. Zij hebben 
aanvankelijk waarschijnlijk andere 
plannen met de beschikbare grond. 

Maar ze hebben immers beloofd dat 
ze voor starters willen bouwen! Dus 
ze kunnen jullie moeilijk weigeren 
voor een bak koffie. 

Gemeente en provincie positief
Gemeente en provincie zien ook 
steeds vaker kansen om kleinschalige 
woningbouw voor starters te reali-
seren door samen te werken met een 
CPO. Sommige gemeentes kiezen er 
zelfs voor om starters een korting te 
geven op de bouwgrond. Je moet 
dan aan de ‘startersnorm’ voldoen; de 
gemeente bepaalt hiervoor de rand-
voorwaarden. Er zijn ook subsidiere-
gelingen voor CPO’s. 

Betaalbaarder
Een CPO is aantrekkelijk. Je kunt 
namelijk fors onder de marktwaarde 
bouwen. Gemiddeld zijn de kosten 
10 tot 20% lager. Je betaalt alleen de 
kostprijs En doordat je veel geza-
menlijk kan regelen en inkopen ben 
je voordeliger uit. Je kiest samen één 
architect en één aannemer. En ook 
de bouwmaterialen worden collectief 
ingekocht. Vaak ook nog eens 
korting op financieel advies en hypo-
theken zijn vaak aantrekkelijker. Er 
zitten geen partijen tussen die veel 
geld willen opstrijken. Dat scheelt 
behoorlijk.

Ups en downs
Natuurlijk is het niet allemaal 
“appeltje eitje” Een CPO is een inten-
sief traject. Er komt enorm veel infor-
matie en werk op de zelfbouwers af. 
Je moet er samen wel écht voor 
willen gaan, met alle neuzen 
dezelfde kant op. Daar komt bij dat je 
van tevoren niet precies weet wat je 

kunt verwachten. Er zijn ups maar 
zeker ook downs. Daar moet je tegen 
kunnen. Maar ja, nu kost het ook 
enorm veel energie om een huis te 
kopen en eigenlijk weet je het resul-
taat al. Er zal wel weer iemand een 
hoger bod hebben uitgebracht op 
jouw droomwoning.

Geïnspireerd? Hoe verder?
Als je nu geinspireerd bent door dit 
verhaal en hoe moet je dan verder? 
Best een hele logische vraag, maar 
natuurlijk niet een heel eenvoudig 
antwoord want een huis bouwen is 
natuurlijk niet zomaar iets daar komt 
best wel wat bij kijken. Maar het is 
zeker de moeite waard om hier eens 
over na te denken met een groep 
vrienden of inwoners. Hieronder 
hebben we een stappenplan gezet 
om je een beetje richting te geven. 

Stappenplan
1. Neem initiatief
 Een CPO komt tot stand doordat je 

samen met een groep initiatiefne-
mers bij elkaar gaat zitten en 
samen gaat onderzoeken of jullie 
een bouwproject zouden willen en 
kunnen starten. Je kunt daarvoor 
eerst bijvoorbeeld een oproep 
doen via (social) media. 

2.  Intentie verklaring
 Na wat overleg, waar iedereen 

goed naar elkaar luistert over 
wensen en (financiële) mogelijk-
heden, spreek je de intentie naar 
elkaar uit om er samen voor te 
gaan. 

3.  Win informatie in over CPO
 Verzamel veel informatie over 

CPO’s en ga bij bestaande succes-
volle CPO’s eens op bezoek om 
naar hun ervaringen te luisteren. 

4.  Meld je bij de gemeente 
 Laat op tijd bij de gemeente weten 

dat jullie een CPO willen opzetten 
en graag in aanmerking willen 
komen voor bouwgrond om in 
eigen beheer te gaan bouwen.

5.  Richt een vereniging op
 Samen met jouw groep richt je een 

‘rechtspersoon’ op, meestal in de 
vorm van een vereniging. Er is dan 
ook vaak een kleine financiële 
inleg nodig. Dat is voor de groep 

CPO’s de oplossing voor starters op de woningmarkt in De Ronde Venen

Bouw je eigen huis 
samen met je vrienden
Het is een gekkenhuis op de woningmarkt en voor de meeste starters is 
een huis kopen in De Ronde Venen niet meer haalbaar. De prijzen zijn 
niet meer reëel en onbetaalbaar. Toch is er misschien nog een kans om 
een huis te kopen en dat is om het gewoon zelf te gaan bouwen. Een 
particulier kan samen met zijn toekomstige buren, vrienden of andere 
inwoners zijn eigen woning ontwikkelen en samen huizen gaan bouwen 
naar eigen wens. Bovendien is een huis dan ook nog eens beter betaal-
baar dan in de markt aangeboden woningen; dit scheelt vaak flink wat. 
Dat samen bouwen met gelijkgestemde inwoners, kan je doen met een 
zogenaamde CPO. Bij CPO zijn de toekomstige bewoners zelf projectont-
wikkelaar. Maar hoe werkt dat dan en kan je dat wel zelf? In dit artikel 
leggen we in het kort uit hoe het werkt en wat de mogelijkheden zijn! 
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Uithoorn – Ook met de tweede edities 
deden weer honderden mensen mee 
met de culinaire wandeltocht Happen 
& Stappen. Een afwisselende route 
voerde de deelnemers door Uithoorn 

en De Kwakel. Culinaire pitstops waren 
er deze keer bij de restaurants Hertog 
Jan op ’t Water, Het Spoorhuis, Bella 
Donna en Black Pepper in Uithoorn en 
bij Theetuin en Bamboelabyrint 

Nirwana in De Kwakel. Het initiatief, 
met als doel het steunen van de lokale 
horeca, zorgde voor veel blije 
gezichten bij zowel de wandelaars als 
de horecaondernemers. Net als de 

eerdere editie van Happen & Stappen 
en de fietstocht Happen & Trappen 
werd dit evenement georganiseerd 
door de SPUK, de Stichting Promotie 
Uithoorn en De Kwakel.

Weer blije gezichten bij 
Happen & Stappen deel II
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De Ronde Venen - Als een school 
een bezoek krijgt van John Melkman, 
dan neemt hij ook allerlei materialen 
mee uit de tijd van de Tweede 
Wereldoorlog. 
Op indrukwekkende wijze brengt hij 
aan groep 8 het verhaal over zijn 
ouders tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. 
Over zijn vader die met zijn vrouw is 
gevlucht naar het noorden van ons 
land en wisten onder te duiken, maar 

tegelijkertijd ook in het verzet 
gingen. Zijn ouders wisten te over-
leven, maar hielpen tegelijkertijd ook 
andere mensen om uit handen te 
blijven van de nazi’s. 

Viool
Robert Duizend speelt in groep 7 op 
de viool van zijn vader en vertelt het 
spannende, maar ook tragische 
verhaal van zijn ouders die de Holo-
caust hebben overleefd.

”Hoe kun je zo gek zijn op treinen na 
alles wat je in de oorlog hebt 
meegemaakt?” 
Dat werd de vader van Robert nog 
wel eens gevraagd, nadat hij met de 
trein naar Kamp Westerbork en 
vandaar naar concentratiekamp 
Bergen-Belsen was gedeporteerd. 
Om tenslotte ook het laatste trans-
port van de nazi’s, dat strandde bij 
Tröbitz, te overleven. 
Robert vertelt ook over zijn moeder, 

die de eerste jaren van de oorlog is 
ondergedoken, maar later de moed 
had om als verpleegster met een vals 
diploma in een ziekenhuis te gaan 
werken dat onder leiding van de 
nazi’s stond.

Onder de indruk
De leerlingen van de groepen 7 en 8 
van OBS De Eendracht zijn diep 
onder de indruk. 
Natuurlijk zijn er de gebruikelijke 

geschiedenislessen en wordt er jaar-
lijks veel aandacht besteed aan de 
Tweede Wereldoorlog.  De gastlessen 
van John Melkman en Robert 
Duizend voegen zoveel toe en 
maken de verschrikkingen van de 
Holocaust bespreekbaar en meer 
begrijpelijk voor kinderen uit deze 
tijd. Dit zijn de indringende verhalen 
die de leerlingen van OBS De 
Eendracht zich lang zullen 
herinneren.

Robert Duizend en John Melkman 
vertellen over de Tweede Wereldoorlog



LEZERSPOST

Uithoorn – De fractie van het CDA is 
niet erg gelukkig met het feit dat de 
twee moties ‘Tegel eruit, struik erin 
ingediend door PvdA, Groen Uithoorn 
en het CDA en ‘Operatie Steenbreek, 
ingediend door DUS, PvdA en DUS 
het niet hebben gehaald. Beide 
moties hadden tot doel om Uithoorn 
en De Kewakel groener te maken en 
de bewoners er toe te brengen 
minder steen in hun tuinen neer te 
leggen. De meerderheid van de raad 
zag niet het nut en de noodzaak. In 
een persbericht laat het CDA weten 
wat zij hier van vinden: “In de raads-
vergadering van 29 april 2021 werd 
duidelijk dat de inwoners van 

Uithoorn en De Kwakel deze raadspe-
riode niets meer van VVD en GB te 
verwachten hebben op het gebied 
van samenwerken in het “ontstenen” 
van de tuin. Wethouder Bouma heeft 
al op 27 september 2018  toegezegd 
met een klimaat adaptatie 
programma (programma waardoor de 
samenleving minder kwetsbaar wordt 
voor klimaatveranderingen) te 
komen. CDA, PvdA en Groen Uithoorn 
vinden dit belangrijk. Nu, drie jaar 
later is daar nog niets van terechtge-
komen. Ook inspreekster mevrouw 
Leegwater,  heeft het college op 14 
april gevraagd om actie te onder-
nemen. Ze vroeg ook om meer groen 

CDA voelt zich ‘Om de tuin geleid’

Dorpshart Uithoorn: Niet het mooiste meisje 
van de klas, wel het gevaarlijkste!
De afgelopen vijf jaar hebben B&W en 
de gemeenteraad diverse plannen 
gemaakt om het dorpshart op te 
leuken. Kosten noch moeite werden 
gespaard.

Verkeersbesluit
Het begon allemaal met de publicatie 
van het Verkeersbesluit tijdelijke 
inrichting Koningin Máximalaan. 
Krampachtig werd vastgehouden aan 
een weinig realistisch ontwerp wat dan 

ook niet uitvoerbaar is gebleken. 
Alleen het daarin opgenomen door-
gangsverbod voor landbouwvoer-
tuigen is (nog) in stand gebleven. 

Dorpshart
Nu, vijf jaar (!) later, werd het ondoor-
dachte Verkeersplan Dorpshart gepre-
senteerd. De aanvankelijk zo verguisde 
doorgaande weg wordt nu ineens het 
gedroomde hart van de nieuwe inrich-
ting! Maar schijn bedriegt: ook dat 
loopt niet zo gesmeerd als gehoopt.
Zoals al jaren gebruikelijk in de 
gemeente worden door  bewoners 
bestreden plannen door de gemeente-
raad (lees: onze volksvertegenwoordi-
gers) juist omarmd. Voorbeelden 
daarvan zijn de gesloopte �ats in de 
Europarij, de komst van de tram, het 
Verkeersbesluit, de perikelen rond het 
Legmeerbos, om er maar een paar te 
noemen. En dan nu het dorpshart.

Rondje Zijdelmeer
Achteloos wordt nu de meest bekende 
wandelroute van Uithoorn en De 
Kwakel, het Rondje Zijdelmeer, geheel 
onnodig de nek omgedraaid. Het is 

misplaatst te noemen dat verant-
woordelijk wethouder Jan Hazen 
onlangs in de pers nog de 
loftrompet stak over de vermel-
ding van datzelfde rondje in het 
Wandelnetwerk Amstelland. Hij 
laat daarbij gemakshalve achter-
wege dat hij in feite op het punt 
staat dat rondje te verpesten 
door dagelijks 500 extra �etsers 
los te laten op het rustieke Zijdel-
veld, zijnde een één kilometer 
lang onderdeel van dat befaamde 
rondje. 

Bevoorrading winkels
Grootste probleem is (maar 
kennelijk niet voor B&W en de 
huidige gemeenteraad), dat bij 
de nieuwe inrichting aan beide 
zijden van de weg, al het toeleve-
ringsvrachtverkeer ter plaatse 

genoodzaakt wordt om tientallen 
meters over de trottoirs en de 
geplande �etsroutes te rijden. En 
dat dus met instemming van 
onze volksvertegenwoordigers! 
Terwijl er meerdere veilige, dus 
betere oplossingen voorhanden 
zijn!   Het is zeker niet denk-
beeldig dat door de nu zo licht-
zinnig gekozen inrichting in de 
toekomst opnieuw -onnodig- 
dodelijke verkeersslachto�ers te 
betreuren zullen zijn. 

Landbouwvoertuigen
Daarnaast is het moeilijk te 
bevatten dat ook de gemeente-
raad van mening is dat land-
bouwvoertuigen -met een 
maximum snelheid van 25 tot 30 
kilometer per uur- voor teveel 
gevaar zorgen op de 150 meter 

rechte weg in het dorpscentrum 
van Uithoorn (gemiddeld slechts 
één voertuig per uur in het hoog-
seizoen). Zij worden daarom 
gedwongen telkens ruim 30 kilo-
meter om te rijden door De Hoef, 
Vrouwenakker en De Kwakel. 
Maar vrachtwagens kunnen 
kennelijk wél probleemloos 
telkens tientallen meters over de 
�etsroutes en de trottoirs in het 
Uithoornse dorpscentrum rijden. 
Tot het te laat is! 
Gemeenteraadsverkiezingen
Volgend jaar maart zijn weer 
gemeenteraadsverkiezingen. Het 
is interessant te vernemen hoe     
(on?)geloofwaardig de gemeen-
teraadsleden zich dan weer 
zullen gaan pro�leren!

W. Wahlen, De Kwakel

in plaats van stenen. Mevrouw Leeg-
water ontving warme woorden van 
bijval na haar betoog en ook in de 
Nieuwe Meerbode werd een week 
later nog eens uitgebreid stilgestaan 
bij het belang van het vergroten van 
vergroening in Uithoorn en De 
Kwakel. Desondanks hebben twee 
moties (tegel eruit, struik erin & 
Steenbreek) het niet gehaald. VVD, 
GB, Ons Uithoorn en DURF wilden 
hun starre in beton gegoten houding 
niet bijstellen”, aldus het CDA.

Geen ambtenaren 
“Op de vraag aan wethouder Bouma 
waarom de inwoners van Uithoorn en 

De Kwakel al drie jaren wachten op 
enige gemeentelijke actie richting 
“tegel eruit, struik erin” kwam het 
verbijsterende antwoord dat de enige 
ambtenaar die dit kon ontslag heeft 
genomen. De uitvoeringsorganisatie 
DUO+ die werk uitvoert voor 
Uithoorn, Diemen en Ouder Amstel 
heeft helaas niet genoeg mensen en 
tijd om iets extra’s voor Uithoorn te 
doen. VVD en Gemeente Belangen 
vinden klimaat klaarblijkelijk niet zo 
belangrijk. Van de huidige coalitie 
partijen Gemeentebelangen en VVD 
valt er in de resterende raadsperiode 
dan ook bitter weinig te verwachten 
op het gebied van klimaat adaptatie. 
Het kost te veel belastinggeld volgens 
deze partijen. Volgens de wethouder 
komen alle initiatieven, om samen 

met de inwoners de gemeente te 
vergroenen op dit moment nog 
steeds te vroeg. Het CDA beschouwt 
het als een gemiste kans om samen 
met de inwoners van Uithoorn en De 
Kwakel de leefomgeving klimaatbe-
stendiger te maken.
Het CDA kiest voor het klimaat en 
haar inwoners. Wij hadden de inwo-
ners graag een struik aangeboden als 
aanmoediging voor méér groen. Het 
wordt alsmaar duidelijker dat het 
noodzakelijk is om onze leefomge-
ving klimaatbestendiger te maken. 
Daarom hoopt het CDA dat inwoners 
met andere ogen naar hun tuin gaan 
kijken. Met uw groene tuin helpt u 
ook de natuur en de dieren in de 
omgeving van Uithoorn en De 
Kwakel”, aldus het persbericht.
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Door Thijs Boutkam

Dit is het vierde en laatste artikel in 
het kader van ‘wat te doen in corona-
tijd’. Ik heb geschreven over de 
planeten en de ruimtevaart, de 
vogels, de natuur en iets van de 
plaatselijke geschiedenis, de boerde-
rijen en de forten. Speciaal heb ik 
hierbij ook de kinderen en jeugd 
proberen te betrekken. In deze moei-
lijke tijd, die nu hopelijk snel voorbij 
is, willen we er wel eens even tussen 
uit. Als je daarbij ook een doel hebt is 
het leuker. We gaan het daarom nu 
hebben over de Russische hoeves en 
de spirituele tuinen, beiden een 
bijzonder fenomeen.

Klein Rusland
Hiertoe maken we een autoritje, maar 
het kan ook met de (elektrische) fiets. 
Ten zuiden van Uithoorn begint het 
Groene Hart. Daar gaan we op een 
mooie dag langzaam doorheen 
rijden. Eerst langs de Amstel naar de 
Vrouwenakkerse brug. Die gaan we 
over, richting Nieuwveen. Aan deze 
weg komen we aan de linkerkant al 
snel de Russische hoeves tegen. Deze 
boerderijen zijn gebouwd deels rond 
1810, deels rond 1880. Een rijke 
meneer kocht hier na de inpoldering 
van het gebied stukken grond op. 
Omdat hij rijk geworden was door de 
handel met Rusland gaf hij de boer-
derijen die hij hierop bouwde namen 
van Russische steden. Later bouwden 
zijn erfgenamen er nog een aantal 
tussenin. Het gebied werd hierdoor 
wel Klein Rusland genoemd. Eerst 
zien we Riga (ranch), vervolgens 
Odessa, Petersburg, Kazan, (Moskou 
- verdwenen door brand) en 
Smolensk (prachtig gerenoveerd). Als 
kind kwam ik hier op weg naar familie 
regelmatig langs, gezeten op de 
achterbank van onze auto. Erop 
gewezen door mijn ouders noemde 
ik, toen ik kon lezen, de namen op en 
na enige tijd kende je het rijtje uit je 
hoofd. Nog wat later pakte je de 
Grote Bosatlas uit de kast, die hadden 

we toen allemaal, haalde het losse 
alfabetische plaatsnamenregister 
eruit en zocht de steden op met daar-
achter vermeld het kaartnummer en 
de coördinaten. Zo vond je op de 
landkaart na enig proberen waar de 
steden lagen. Soms als je bij de 
betreffende kaart was, was je de coör-
dinaten vergeten, dus schreef je ze 
daarna maar eerst op (tegenwoordig 
is dit met Googlemaps een eitje). 
Hierdoor ontstond er bij mij ook 
belangstelling voor de andere land-
kaarten in de atlas en werd aardrijks-
kunde mijn geliefde vak op school. 
Wat ik hiermee wil zeggen is: Inte-
resse kweken bij kinderen is de bron 
van kennis. In feite is dit je hele leven 
zo. Als ik er nu langs rij moet ik aan 
die autoritjes denken en mijn plekje 
op de achterbank, heel lang geleden.

De tweede reeks
In de polder onder Zevenhoven 
gebeurde hetzelfde. Hier werden de 
hoeves Wilna, Astrakan, Charkov (de 
naam op het bankje voor de boer-
derij) en Archangel gebouwd. Om 
deze te zien gaan we bij de eerste 
driesprong net iets voorbij boerderij 
Smolensk rechtsaf over Blokland rich-
ting Nieuwveen. We slaan onderweg 
linksaf en gaan via Noordeinde naar 
Zevenhoven. Bij de hoofdkruising 
hier gaan we rechtdoor en zien direct 
al links de hoeve Wilna, nu een bed 
en breakfast. De boerderij Astrakan 
ligt ergens achter Wilna verscholen 
dus die slaan we over. Na het dorp 
uitgereden te zijn ontwaren we op 
een gegeven moment onder aan het 
dijkje Charkov en Archangel. Bij de 
laatste keren we met de auto en 
rijden dezelfde weg terug weer naar 
Noordeinde. 

De Tsaren
Tijdens de bouw van de boerderijen 
heersten de tsaren al een paar 
eeuwen over het grote Russische Rijk. 
Dit duurde tot de oktober revolutie 
van 1917, toen Lenin de laatste tsaar 
verdreef en het jaar daarop liet 

vermoorden. Na wat jaren van strijd 
tussen de Roden (communisten) van 
Lenin en de Witten, werden de Roden 
in 1922 de overwinnaars en werd de 
Sovjet-Unie gesticht, als opvolger van 
het tsarenrijk. Diverse randgebieden 
verkregen echter hun onafhankelijk-
heid. Na de tweede wereldoorlog 
werden deze nieuwe landen weer 
opgeslokt door de Sovjet-Unie, terwijl 
andere tot satelliet staten werden 
gemaakt. Het betrof bijna geheel 
Oost-Europa tot aan West-Duitsland 
aan toe. Deze situatie duurde tot het 
uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 
1991. Diverse genoemde steden 
liggen nu in de daarbij (weer) onaf-
hankelijk geworden landen, zoals 
Letland (Riga), Litouwen (Wilna) en 
Oekraïne (Odessa, Charkov).

De grot van Lourdes
We waren weer terug in Noordeinde 
en bezoeken hier de achter de kerk 
gelegen tuin met daarin de grot van 
Lourdes. In de grot uit 1913, met rots-
blokken opgetrokken en ongeveer 
zes meter hoog, kunnen de kinderen 
een kaarsje aansteken en vragen of 
de coronatijd snel voorbij mag zijn. 
We rijden hierna naar Nieuwveen. We 
kopen daar met de kinderen een ijsje 
op het Dorpsplein en lopen nog even 
rond om te zien of er nog iets te 
beleven is, net zoals we doen in een 
buitenlands dorpje. Naast de Nico-
laaskerk daar is ook een heel bijzon-
dere tuin te bezichtigen, het Nico-
laashof, vrij toegankelijk via een 
poortje. De aparte flora is al het 
bekijken waard, maar de religieuze 
beelden en Bijbelse voorstellingen 
zijn dat ook. Als we weer huiswaarts 
gaan kunnen we bijvoorbeeld de 
mooie route langs de Aar en Drecht 
nemen. Thuisgekomen hebben we 
het gevoel helemaal weggeweest te 
zijn. We hebben dorpjes waar we 
normaal niet komen maar hard langs-
rijden, polderland, hoeves, speciale 
tuinen en een grot bezocht. 
En …een ijsje gegeten. Net een 
vakantiedag.

Naar het buitengebied voor 4 tot 90 jarigen: 
De Russische hoeves en de spirituele tuinen
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De Kwakel - Ook dit jaar zorgde het 
Oranjecomité De Kwakel voor een 
onvergetelijke Koningsdag voor jong 
en oud. Helaas kon het gebruikelijke 
programma ook dit jaar nog geen 
doorgang krijgen, maar dat mocht 
de pret niet drukken. Met een prach-
tige zonnige dag en leuke activi-
teiten wisten de Kwakelaars zich 
goed te vermaken.
Deze bijzondere dag werd traditiege-
trouw gestart met het hijsen van de 
vlag voor het Dorpshuis. Zoals ieder 
jaar was hier de Burgermeester bij 
aanwezig en zorgde Tavenu ervoor 
dat het Wilhelmus ten gehore werd 
gebracht.
Het Oranjecomité heeft De Kwakel 
opgeroepen zoveel mogelijk hun 
vlaggen uit te hangen, op 50 
adressen waar de vlag wapperde is 
een heerlijk taartje afgeleverd.

Kinderen
Voor de kinderen vanaf groep 3 tot 

en met de tweede klas van de 
middelbare school werd er op het 
terrein van KDO een Konings 
Zeskamp opgetuigd. Binnen record-
tijd hadden een kleine 200 kinderen 
zich opgegeven om hier aan deel te 
nemen. In teams van 4 kinderen 
werd er fanatiek tegen elkaar 
gestreden, waarbij samenwerken een 
belangrijk speerpunt bleek tot 
succes. Onderdelen waren onder 
andere ringsteken met een skelter, 
langlaufen, met z’n vieren op een 
skippybalrups en als klap op de vuur-
pijl een mega stormbaan! Met alle-
maal blije en dankbare kinderen tot 
gevolg, het was op en top genieten!
Balkon bingo
Na het succes van vorig jaar werd 
ook dit jaar weer de balkonbingo 
georganiseerd voor de bewoners van 
de Hortensiaflat en de flat bij de 
Traverse. Ook dit was weer een groot 
succes waar bijna alle bewoners, 
soms zelfs met versterking van hun 

kleinkinderen, aan deel hebben 
genomen.

Hap, Snap & Stap
Voor de actieve Kwakelaars was er 
een Hap, Snap & Stap wandeltocht 
uitgezet. Maar liefst 450 wandelaars 
hebben deze tocht gelopen. 
Onderweg op de route werden 20 
(strik)vragen, puzzels, of reken-
sommen getoond, daarnaast moest 
er nog goed gespeurd worden naar 
herkenbare logo’s. De tocht voerde 
de wandelaars door De Kwakel en 
Uithoorn met onderweg verschil-
lende stops waar een heerlijk hapje 
en drankje kon worden afgehaald. 
Deelnemende horeca waren Bar ’t 
Fort, Café Cobus, Restaurant Lake 
Side, Poldersport, Nirwana en de 
onlangs geopende Gasterij De 
Kwakel. De wandeltocht was een 
groot succes en moe maar voldaan 
kijkt iedereen terug op een heerlijke 
dag.

De Kwakel maakte er nog wat 
van met Koningsdag!
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Uithoorn - Na ruim een jaar geen 
competitiewedstrijd, mochten de 
jongste leden van AKU eindelijk weer 
van start. Vanuit de Atletiekunie 
hebben verenigingen de mogelijk-
heid gekregen om een virtuele 
competitiewedstrijd op de eigen 
atletiekbaan te organiseren. Normaal 
gesproken komen er meerdere 
verenigingen uit de regio bij elkaar, 
maar deze editie was alleen voor de 
AKU pupillen. In het laatste jaar zijn 
er heel veel enthousiaste nieuwe 
jeugdleden lid geworden bij Aku en 
dat was god te zien in het aantal 
inschrijvingen. Ruim 70 pupillen 
stonden aan de start van de 
competitie. 
AKU heeft in de wintermaanden veel 
voor de jeugd georganiseerd, zoals 
crosswedstrijden, sprintchallenges 
en trainingswedstrijden. Maar een 
officiële wedstrijd mocht helaas nog 
niet. De virtuele wedstrijd was voor 
alle leden een prachtige kans om 
voor het eerst deel te nemen aan een 
wedstrijd om of om weer een 
persoonlijk record te halen. 

Pupillen
In de ochtend gingen alle pupillen 
met de estafettes van start. Bij de 
mini pupillen (6-7 jaar) stonden 4 
teams aan de start van de 4 x 40 
meter. Alle pupillen waren vooraf 
door de trainers ingedeeld in een 
estafetteteam. Vooraf was er al door 
de trainers veel geoefend op de 
wissels waardoor de kinderen goed 
voorbereid waren op de estafette. 
Net als de mini’s hadden de C en B 
pupillen ook veel geoefend en dit 
was goed te zien tijdens de races. Bij 
de jongens pupillen B werd zo hard 
gelopen dat er bijna een clubrecord 
werd gelopen. De 4 jongens (Jip, 
Mike, Finn en Roel) moeten nog een 
seconde harder om het record uit 
2002 te verbreken. Bij de A pupillen 
was het erg mooi te zien dat zij al 
echt blind konden wisselen op elkaar. 
Hierdoor blijft de snelheid veel hoger 
en verliest een team minder tijd bij 
een wissel.

Mini’s
De mini’s moesten na de 4 x 40 meter 
estafette de 40 meter sprint lopen, 
verspringen, balwerpen en afsluiten 
met een 600 meter. Thiago Ligtvoet 
was de snelste op de 40 meter sprint 
met een mooie tijd van 8,7 seconden. 
Finn de Kuijer behaalde een persoon-
lijk record van 2,34 meter bij het 
verspringen. Bij het balwerpen 
gooide Mathies de Wildt de bal maar 
liefst 12,26 meter ver. Op de afslui-
tende 600 meter liep Youri Stolwijk 

met overmacht naar de winst en 
klokte een tijd van 2.84.3 minuten. 
Ben ten Pas behaalde als een van 
jongste deelnemers een knappe 2e 
plaats bij het balwerpen, hij kwam 
tot een afstand van 10,93 meter. 
Ryan Muller kwam bij het 
verspringen al dicht in de buurt van 
de 2 meter grens en sprong een 
afstand van 1,88 meter. Finn en Luuk 
Duifhuis maakte er samen als broers 
een mooie strijd van. Op de sprint 
liep Finn een tijd van 10.8 seconden 
en Luuk liep op de 600 meter 3,47,8 
seconden. Mathies won het eindklas-
sement van de meerkamp gevolgd 
door Finn en Youri.

Meisjes mini
Bij de meisjes mini was Jill Verhoef de 
winnares, zij won maar liefst alle 4 de 
onderdelen, waar de 11,32 meter bij 
het balwerpen heel erg sterk was. 
Jelka Schuit behaalde bij het 
balwerpen een knappe 2e plaats met 
een afstand van 9,34 meter en 
eindigde in het eindklassement ook 
op een 2e plaats. Julia Gerlings 
finishte bij het sprinten op een 2e 
plaatst in een tijd van 8,6 seconden. 
Fyleine Rekelhof liep een hele sterke 
600 meter en finishte als 2e in een 
tijd van 2,44,6 minuten. Roos van 
Oudenallen behaalde in het eindklas-
sement een mooie 5e plaats en 
kwam bij het balwerpen tot een 
afstand van 5,73 meter. Caia van Gils 
liep sterk op de 40 meter sprint en 
kwam in een tijd van 9,6 seconden 
over de eindstreep. Mia Novovic 
sprong bij het verspringen naar een 
mooi pr van 1,70 meter. De jongste 
deelneemster van AKU, Fenna 
Busscher draaide een goed meer-
kamp en liep op de afsluitende 600 
meter een tijd van 3,32,5 minuten.

C pupillen jongens
Siem Verlaan, die als mini bij de C 
pupillen meedeed, sprintte op de 40 
meter naar een tijd van 7,6 seconden 
en behaalde bij het verspringen een 
dik pr van 2,97 meter. In het eindklas-
sement eindigde Siem als 1e. Bij het 
balwerpen was Joes Bar erg sterk, hij 
gooide de bal naar een afstand van 
17,55 meter. Mats van Manen had 
een goede dag en eindigde in de 
meerkamp op een knappe 3e plaats. 
Thijs van Putten behaalde bij het 
balwerpen een 3e plaats met een 
goede afstand van 15,91 meter. Bram 
van der Lee had bij het verspringen 
een hele goede sprong en kwam tot 
een pr van 2,54 meter. Abel van 
Zaanen eindigde in het eindklasse-
ment op een 6e plaats met een 
mooie prestatie op de 40 meter 

sprint van 8,7 seconden. Zijn klasge-
noot Stijn Trienekens zat vlak achter 
Abel in het eindklassement, mede 
door een goede poging bij het 
balwerpen van 12,01 meter. Finn 
Helmers had een hele goede poging 
bij het verspringen en sprong een 
afstand van 2,42 meter. Ahmad 
Rasoul liep een persoonlijk record 
van de sprint van 8,8 seconden en 
Jason Wezel behaalde bij het 
verspringen een afstand van 2,12 
meter.

C pupillen meisjes
De meisjes pupillen C waren erg aan 
elkaar gewaagd en zaten in de eind-
uitslag ook heel dicht bij elkaar. 
Rowan van Kempen eindigde op een 
1e plaats met 3 overwinningen. 
Gurbani Bhugra won het balwerpen 
met een afstand van 15,32 meter. 
Lize ten Pas eindigde op een mooie 
3e plaatst in het eindklassement met 
een pr van 2,58 bij het verspringen. 
Megan Hogers behaalde bij het 
verspringen een 2e plaatst met een 
afstand van 2,61 meter. Deliz Honig 
kwam bij het balwerpen tot een 
afstand van 10,29 meter wat een 3e 
plaats betekende.

Jongens B pupillen
Bij de jongens pupillen B behaalde 
Roel Verlaan 3 overwinningen en 3 
persoonlijke records. Met deze sterke 
meerkamp kwam hij een paar 
punten te kort voor het clubrecord 
meerkamp. Ook Jip Hofmijster 
behaalde 3 pr’s, waaronder een club-
record bij de pupillen C op de 600 
meter. Mike van Ettinger eindigde op 
een sterke 3e plaats in de meerkamp 
en finishte als 3e op de 600 meter. 
Finn Bakker had een hele goede 
poging bij het verspringen. Hij 
naderde de 3 meter grens en kwam 
tot een afstand van 2,96 meter. 
Ruben Raadschelders behaalde bij 
het sprinten een 3e plaats in 7,8 
seconden eindigde als 5 in het eind-
klassement. Frederik Burger 
behaalde bij het verspringen een 
persoonlijk record, hij sprong een 
afstand 2,67 meter. Thijs van Diemen 
liep een goede race op de 600 meter 
en finishte in een tijd van 2,42,1 
minuten. Teis van Oudenallen kwam 
bij het verspringen tot een goede 
sprong van 2,03 meter.

Meisjes B pupillen
Bij de meisjes pupillen B won Evi 
Schoen met overmacht de meer-
kamp. Evi won 4 onderdelen en 
sprong bij het verspringen zelfs over 
de 3 meter. Yasmine Rekelhof 
eindigde in haar eerste officiële 

Pupillencompetitie bij 
AKU groot succes

wedstrijd als 2e op de meerkamp 
met een mooie afstand van 11,10 
meter bij het balwerpen. Lotte 
Vermeulen eindigde op de meer-
kamp, mede door een afstand van 
2,74 meter bij het verspringen op de 
3e plaats. Lea van den Berg liep een 
hele snelle 600 meter in 2,33,5 
minuten en kwam als 2e over de 
streep. Kyara Duisduiker kwam bij 
het verspringen tot een afstand van 
2,50 meter en eindigde in het klas-
sement op een 5e plaats. Demi 
Brouwer behaalde bij het balwerpen 
een 4e plaats door een worp van 9,39 
meter. Op de 40 meter sprint liep 
Robin Haaiman een hele snelle race 
en finishte als 2e in een tijd van 7,8 
seconden. Esmee Horlings kwam bij 
het balwerpen tot een goede poging 
van 9,59 meter wat haar de 3e plaats 
opleverde. Norah van Goor den 
Oosterlingh kwam bij het 
verspringen tot een goede sprong 
van 2,42 meter. Kaley van Nook 
eindigde op een 10e plaats, mede 
door een goede poging bij het 
balwerpen. Alicia Verkerk liep op de 
600 meter een persoonlijk record en 
finishte in een tijd van 3,14,0 
minuten.

Jongens A1
Luuk van Manen was de grote 
winnaar bij de jongens A1. Mede 
door een verre sprong bij het 
verspringen van 3,26 meter won hij 
de meerkamp. Idhant Mokal kwam 
bij het sprinten tot een snelle race 
van 11,3 seconden op de 60 meter en 
eindigde als 2e op de meerkamp. 
Mikael Badulkhan finishte heel knap 
als 3e in het eindklassement, mede 
door een 2e plaats bij het kogel-
stoten. Mikael kwam tot een afstand 
van 4,40 meter. Ruben Zijerveld 
behaalde bij het verspringen een 3e 
plaats door een sprong van 2,36 
meter.

Meisjes A1
Bij de meisjes A1 was Suus Hogen-
boom de winnares. Mede door een 
goede poging bij het verspringen, de 
2e prestatie van de dag eindigde zij 
als 1e in het klassement. Bregje Veer-
huis won met overmacht de 60 meter 

sprint en behaalde op de meerkamp 
de 2e plaats. Maud van Kessel 
eindigde mede door een knappe 
prestatie bij het kogelstoten, 4,95 
meter op een 3e plaats in de ranking. 
Jonne van Diemen behaalde bij het 
verspringen een persoonlijk record, 
zij kwam tot een afstand van 3,16 
meter. Ook Joy van Dijk presteerde 
erg goed bij het verspringen en zij 
behaalde ook een pr van 3,10 meter. 
Ella Novovic eindigde als 6e in het 
eindklassement en kwam bij het 
sprinten tot een tijd van 12,7 
seconden. Nida Karimi behaalde in 
haar 1e officiële wedstrijd een mooie 
afstand van 3,35 meter bij het 
kogelstoten.

Jongens A2
Bij de jongens A2, die naast het 
kogelstoten ook moesten hoog-
springen, eindigde Jay van Kempen 
als winnaar. Bij het hoogspringen 
sprong Jay een persoonlijk record 
van 1,10 meter. Tim Taanman liet op 
de 60 meter sprint zien dat hij de 
snelste was en finishte in een tijd van 
9,7 seconden. Colin Roling kwam op 
de 60 meter als 2e over de finish en 
eindigde als 3e in het eindklasse-
ment. Bij het hoogspringen behaalde 
Sebastiaan van Schinkel een mooi 
record, hij ging over een hoogte van 
1,05 meter. Tino Kames kwam bij het 
kogelstoten tot een afstand van 3,65 
meter en eindigde op een 5e plaats.

Meisjes A2
Bij de meisjes pupillen A2 zorgde 
Emmanuella Amani voor een 
geweldig resultaat door het clubre-
cord hoogspringen te verbeteren. Ze 
kwam tot een hoogte van 1,40 meter 
en sprong 10 centimeter hoger dan 
het record uit 2006. Nynke Veen 
eindigde als 2e op de meerkamp, 
mede door een mooi persoonlijk 
record van 1,25 meter bij het hoog-
springen en een tijd van 10,1 
seconden op de 60 meter sprint. 
Naomi Keteku eindigde als 3e op de 
60 meter sprint in een tijd van 10,2 
seconden. Bij het kogelstoten 
behaalde Arantxa Ligtvoet een 
mooie 3e plaats en kwam tot een 
afstand van 4,43 meter.



Uithoorn - Wie had dat gedacht? 
Bingo bij de URB (Uithoornse 
Reddingsbrigade). De leden en 
instructeurs staan al vanaf 16 
december 2020 (toen Nederland in 
lockdown ging) op het droge. Zoals 
vele anderen hun sport missen, zo 
missen de zwemmend redders hun 
sport en wekelijkse zwemuurtje op 
donderdagavond in zwembad De 
Otter. De instructeurs onderhouden 
contact met hun leden door regel-
matig een mail te sturen met een 
prijsvraag, een foto, - of kleurwed-
strijd, met oefeningen voor op het 
droge etc. Maar ja, die zaken 
verstuurde de URB afgelopen jaar 
2020 ook al toen er niet gezwommen 
mocht worden. Die oefeningen en 
berichtjes dat er nog steeds niet 
gezwommen kan worden, kennen de 
leden inmiddels wel.

Hoogste tijd
Hoogste tijd dus voor wat anders en 
uitdagender; een URB Bingo!
Alle leden hebben persoonlijk een 

bingo kaart ontvangen. Dus iedereen 
kon meedoen, ook als je geen printer 
thuis hebt. De URB vindt het belang-
rijk om persoonlijk contact te 
houden omdat het een relatief kleine 
brigade is. Op een donderdagavond, 
van 18.30- 19.30 u (de zwemles-
tijden) werd de online bingo 
gehouden. Het lukte bijna alle leden 
om deel te nemen. Eindelijk konden 
de leden en instructeurs elkaar weer 
(online) zien! Wat was iedereen blij 
en enthousiast. Na vele maanden stil-
staan zag iedereen elkaar weer. Dat 
gaf veel positieve reacties: “Kunnen 
we nog een keer bingo spelen?” “Mag 
ik een Kahoot maken?” “Kunnen we 
een keer kletsen online?” 
Hartverwarmend! Het is al bijna het 
nieuwe normaal; contact via het 
beeldscherm.

Bingo
Tijdens de bingo oefenden de leden 
op speelse wijze hun woordenschat 
en kennis van het reddings-
zwemmen. Gelukkig zat dat nog wel 

goed en zijn er veel prijzen gevallen.
De eerste prijs was voor Jelle; een 
persoonlijke handdoek met naam.
De tweede prijs viel bij drie leden; 
Mats, Kayleigh en Esmee. Ze 
ontvingen een mok met URB-logo. 
De derde prijs ging naar Isabella; een 
Pop-it Fidget in regenboog kleuren!
Nogmaals van harte gefeliciteerd 
prijswinnaars! Voor alle overige leden 
is er natuurlijk een troostprijs, die is 
op dit moment van het ter perse 
gaan nog een verrassing en komt de 
leden zo snel mogelijk tegemoet.
Dus, lezende URB leden; houd jullie 
brievenbus in de gaten!
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Uithoorn/De Kwakel - De derde 
week van mei staat Uithoorn en De 
Kwakel bol van kennismakingsmo-
menten met diverse sporten voor de 
doelgroep 60+. Binnen het Sportak-
koord van Uithoorn organiseren 
zeven sportverenigingen introductie-
lessen in roeien, wandelen, fietsen, 
golfen, jeu de boules, yoga en senior-
fit speciaal voor ouderen die weer of 
meer willen gaan bewegen. De gratis 
kennismaking in de vorm van een 
clinic wordt ‘op maat’ aangeboden, 
individueel of in kleine groepjes en 
zeer geschikt voor mensen die laag 
intensief kunnen of willen bewegen.
Vertegenwoordigers van 7 sportver-
enigingen, Uithoornse Roei- en 
Kanovereniging Michiel de Ruyter, 
Uithoornse Wieler Trainings Club 
(UWTC), Atletiek Klub Uithoorn 
(AKU), Boule Union Thamen, Sport-
vereniging KDO, Uithoornse Volley-
balvereniging S.A.S. ‘70 en Golfcenter 
Uithoorn hebben de intentie uitge-
sproken om in de vorm van een 
ketenaanbod kennismakingslessen 
te organiseren in de week van 17 - 23 
mei 2021 uiteraard met inachtne-
ming van de op dat moment 
geldende Covid maatregelen. Op dit 
moment wordt nog hard gewerkt 
aan het programma en de exacte 

tijden waarop inwoners van Uithoorn 
en omgeving zich kunnen melden. 
Volgende week gaat de wervings-
campagne van start en kunnen 
belangstellenden zich aanmelden 
voor een of meerdere 
introductielessen. 

Sportieve ontmoeting en niet 
leeftijdgebonden.
De begeleiding tijdens de clinics 
wordt verzorgd door de vereni-
gingen zelf, elk met een eigen 
programma maar een gezamenlijk 
streven namelijk een ‘sportieve 
ontmoeting met andere deelnemers’. 
Het is de manier om te ontdekken 
welke sport bij iemand past. Geen 
interesse in sport? Dan behoort een 
spel ook tot de mogelijkheden. Zeker 
haalbaar voor mensen met een chro-
nische aandoening of die nooit of 
langdurig niet gesport hebben. Maar 
bovenal staat sportplezier voorop en 
een gezamenlijke kop koffie na 
afloop is tegen die tijd hopelijk weer 
mogelijk. Noteer alvast de week van 
17 tot en met 23 mei in uw agenda 
en volg het lokale nieuws op RickFM 
en de weekbladen. Voor meer infor-
matie neemt u contact op met Ineke 
Hogerwerf via de mail: aerobics@
kdo.nl.

60-Plus in beweging: Introductie- 
week met sport en spel

Mijdrecht - Atlantis is verheugt dat 
de huidige trainers van de Atlantis 
selectie het lopende contract 
verlengd hebben. 
Het afgelopen jaar is hoofdtrainer 
Wim Schaap enthousiast van start 
gegaan met de groep. Samen met 
Peter van der Wel, die zelf vele jaren 
in de Atlantis selectie speelde, zijn ze 
half augustus 2020 van start gegaan.
De eerste helft veldcompetitie is er 
nog wel gespeeld. Echter vanaf half 
maart 2020 is er geen competitie 
gespeeld. 
Het is door Wim en Peter en de 

hechte selectie groep van Atlantis 
dat er nog wel steeds getraind is. 
Hierbij natuurlijk rekening houdend 
met alle Corona protocollen waar we 
ons als korfbalvereniging aan wilden 
houden. 
Zaterdag 24 april werden de handte-
keningen gezet. Afgevaardigd van 
Atlantis waren Wilma de Vries en 
Petra Taal. We kijken er als vereniging 
naar uit om weer wedstrijden te 
mogen spelen, zodat we in 
september 2021 weer aan een 
nieuwe competitie kunnen 
beginnen. 

Trainers kv Atlantis selectie 
verlengen contract

Uithoorn - Jonge mantelzorgers in 
Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmer-
meer en Uithoorn kunnen zich gratis 
aanmelden voor Sport & Meer: een 
sportieve dag om de jonge mantel-
zorger (15 tot en met 25 jaar) in het 
zonnetje te zetten. Deze dag wordt 
georganiseerd door Mantelzorg & 
Meer, Team Sportservice en Uithoorn 
voor Elkaar. 
Tijdens de sportdag op 8 mei 2021 in 
Hoofddorp kan de mantelzorger 
even alle zorgen vergeten en tijd 
voor zichzelf nemen door lekker te 
sporten. Ook kan hij/zij tijdens Sport 
& Meer andere jonge mantelzorgers 
van 15 tot en met 25 jaar ontmoeten. 

“Er komt veel druk op de schouders 
van deze jonge mensen. Het kan 
zwaar zijn om met iemand te leven 
die langdurig ziek is, een verslaving 
heeft of een depressie. Sport en spel 
zorgt voor een actieve ontspanning, 
dat is goed voor het lichaam en het 
hoofd”, vertelt buurtsportcoach Yaël 
Goudsmit van Team Sportservice. 
Archery tag en voetbal
Tijdens Sport & Meer kunnen de 
deelnemers meedoen aan archery 
tag en voetbal. Archery tag is een 
soort paintball met pijl en boog. 
Doordat de pijlen zijn uitgerust met 
speciale foam-tops kan het spel 
gespeeld worden zonder pijn en/of 

Sportdag om jonge mantelzorgers in 
het zonnetje te zetten

blauwe plekken. Je moet in bewe-
ging blijven. Niet alleen om jezelf te 
beschermen maar ook om pijlen te 
bemachtigen zodat je weer ten 
aanval kunt gaan. De obstakels 
zorgen voor een uitdagend veld 
waarin je je volledig kan uitleven. 
Daarnaast is een potje voetbal spelen 
een lekkere uitlaadklep. 
Meer info en aanmelden 
Sport & Meer vindt plaats op 8 mei 
2021 van 12.30 – 14.00 uur bij AV 
Haarlemmermeer, Arnolduspark 5a in 
Hoofddorp. Geïnteresseerden 
kunnen zich gratis aanmelden door 
een e-mail te sturen naar info@
mantelzorgenmeer.nl.

Uithoornse Reddingsbrigade 
speelt Bingo!

De Kwakel - Terwijl zaterdag in Turijn 
de Giro d’Italia van start gaat, denkt 
men in De Kwakel al weer aan de 
Tour de France en de bijbehorende 
Tour de Kwakel. In De Kwakel zoeken 
we een opvolger voor Jim Voorn. Jim, 
op de foto vergezeld door Joost 
Hogerwerf (2e) en Chris Verhoef (3e), 
werd vorig jaar met gepaste trots en 
op gepaste afstand, gehuldigd voor 
zijn Touroverwinning. De gepaste 
afstand zullen we in verband met de 
RIVM-maatregelen helaas ook dit jaar 
aan moeten houden. Dit betekent 

dat ’t Tourhome alleen open is voor 
het inleveren van de (gouden) 
lappen en het bekijken van de 
dagstanden. De doorgebrachte tijd 
in het Tourhome zal, in tegenstelling 
tot andere jaren, tot een minimum 
moeten worden beperkt, met in 
achtneming van de 1,5 meter afstand 
tussen deelnemers. Daarnaast zullen 
er ook dit jaar geen truien en petten 
uitgegeven worden aan de leiders 
van de diverse klassementen. Uiter-
aard blijven de prijzen en de eeuwige 
roem wel gehandhaafd. De deelne-

Inschrijving Tour de Kwakel mers van vorig jaar dienen zich voor 
1 juni te melden. Degene die dit jaar 
niet mee willen doen, behouden het 
recht volgend jaar weer mee te doen. 
Wel houd de Tourdirectie de moge-
lijkheid open om deelnemers van de 
reservelijst aan het deelnemersveld 
toe te voegen. Dus zowel bestaande 
als nieuwe deelnemers kunnen zich 
vanaf heden opgeven via Whatsapp, 
Facebook, Twitter, e-mail (tourde-
kwakel@gmail.com) of telefoon 
(0637322476). De Tourdirectie rekent 
ondanks de beperkingen op een 
sportieve maand Tourplezier van 26 
juni tot 18 juli.






