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Plannen voor Energieregio 
Noord-Holland Zuid is klaar

De concept-RES is een eerste 
stap in een langjarige samen-
werking om met elkaar te zorgen 
voor minder CO2-uitstoot. Stap 
voor stap gaan we over van fos-
siele brandsto� en naar duurza-
me energie. Dit is afgesproken 
in het Klimaatakkoord. In de Re-
gionale Energiestrategie wordt 
daarbij eerst gekeken naar de op-
wek van grootschalige duurzame 
elektriciteit met bestaande tech-
nieken: wind- en zonne-ener-
gie. De 29 gemeenten, de provin-
cie Noord-Holland, de drie water-
schappen en de netbeheerders in 
de energieregio Noord-Holland 
Zuid moeten daarbij met elkaar 
bepalen in welke gebieden meer 
duurzame energie opgewekt kan 
worden.

70 lokale bijeenkomsten 
In de zes deelregio’s van Noord-
Holland Zuid is gekeken naar mo-
gelijke zoekgebieden voor wind- 
en zonne-energie. Daarbij is reke-
ning gehouden met leefbaarheid, 
natuur en landschappelijke kwa-
liteiten. Inwoners, energiecoöpe-
raties, experts, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties op 
het gebied van natuur, milieu en 
land- en tuinbouw hebben hier-
over meegedacht. Verder is geke-
ken naar de kosten om de elektri-
citeitsnetwerken te verzwaren of 
uit te breiden. Netbeheerder Li-
ander is betrokken om inzicht te 
bieden in waar het netwerk mak-
kelijk en moeilijk uitgebreid kan 
worden. In de energieregio zijn 
70 lokale bijeenkomsten gehou-
den waaraan meer dan 1.500 
mensen hebben deelgenomen.
Tijdens de bijeenkomsten was 
vrijwel iedereen het eens over de 
noodzaak van het verminderen 
van de CO2-uitstoot en de transi-
tie naar duurzame energie. Deel-

nemers zagen daarbij veel kan-
sen. Dat blijkt ook uit de vele ini-
tiatieven die er al zijn voor opwek 
van duurzame energie en ener-
giebesparing in de regio. Aan de 
andere kant maken mensen zich 
zorgen over de natuur en het 
landschap en de cultuur-histori-
sche waarden van de dorpen en 
steden. Ook zijn er zorgen over 
de negatieve e� ecten die wind-
turbines kunnen hebben op het 
woongenot. In de concept-RES 
zijn de uitkomsten van deze ge-
sprekken verwerkt. 

Hoe en waar?
Tijdens de bijeenkomsten gaven 
de deelnemers op de kaart van 
de regio aan welke plekken zij 
geschikt vinden voor grootscha-
lige opwek van duurzame ener-
gie. De voorkeur gaat daarbij uit 
naar de randen van stedelijke ge-
bieden en gebieden langs weg- 
en waterwegen. Ook de bestu-
ren van gemeenten, provincie en 
waterschappen hebben aange-
geven wat hun voorkeuren zijn. 
In Noord-Holland Zuid is de am-
bitie om 1227 ha zonnepanelen 
en 44 windturbines te plaatsen in 
42 zoekgebieden. De zoekgebie-
den zijn in de concept-RES opge-
nomen als voorstel. De concept-
RES wordt de komende tijd aan-
gescherpt en aangevuld met de 
reacties van de deelnemers aan 
de bijeenkomsten en de wen-
sen en bedenkingen van de ge-
meenteraden. Alle partners in 
de energieregio zijn actief bezig 
met de energietransitie. De ge-
meente Uithoorn wil ook graag 
haar steentje bijdrage aan de lan-
delijke opgave uit het Klimaat-
akkoord. Wel heeft de gemeen-
te te maken met beperkte ruimte 
voornamelijk vanwege de nabij-
heid van Schiphol. De gemeente 

wil vooral inzetten op zon op gro-
te (bedrijfs)daken en heeft in de-
ze verkennende fase twee zoek-
gebieden gevonden om verder te 
onderzoeken op de mogelijkheid 
en wenselijkheid voor duurza-
me opwek. Gemeente Uithoorn 
hecht waarde aan het veenwei-
degebied, dus dit gebied behoort 
vooralsnog niet tot de zoekgebie-
den.

Vervolg: proces blijft gelijk, 
planning verandert
Vanwege de Corona-crisis is 
de landelijke planning voor de 
RES’en aangepast. De deadline 
voor de indiening van de con-
cept-RES is verschoven van 1 ju-
ni 2020 naar 1 oktober 2020. De 
wensen en bedenkingen van ge-
meenteraden, Provinciale Staten 
en het algemeen bestuur van de 
waterschappen en de reacties van 
de deelnemers aan de regiona-
le en lokale bijeenkomsten wor-
den voor indiening bijgevoegd 
bij de concept-RES. Het proces 
om tot een RES 1.0 te komen blijft 
ongewijzigd. Na de zomer wordt 
gestart met het participatiepro-
ces, waarbij de zoekgebieden ver-
der worden onderzocht. Ook hier-
bij worden inwoners, energieco-
operaties, experts, ondernemers 
en maatschappelijke organisa-
ties betrokken. De voorbereiding 
op dit proces wordt in gang ge-
zet na de vaststelling van de RES 
in de colleges van de gemeenten, 
Gedeputeerde Staten en de al-
gemeen besturen van de water-
schappen. Dit gebeurt nog vóór 
het zomerreces.

Uithoorn - De concept-RES (Regionale Energiestrategie) voor 
energieregio Noord-Holland Zuid is klaar. Hierin staan de resulta-
ten van vele onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten. In die 
bijeenkomsten hebben ruim 1.500 mensen meegepraat over de 
opwek van duurzame energie in de regio. De energieregio ver-
wacht dat zij de komende tien jaar bijna vier keer zoveel wind- en 
zonne-energie kan opwekken.
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Grote zoektocht 
leverde niets op
Mijdrecht – Zaterdagavond 
had de Mijdrechtse politie 
en zelfs collega’s van buur-
gemeenten, het even druk 
naar een zoekactie naar 
twee jongen mensen. Via 
burgerenet kwam al het be-
richt binnen om uit te kijken 
naar een zestienjarig meis-
je en een 18-jarige jongen. 
Zij werden gezocht. Waarom 
werd niet bekend gemaakt. 
Al snel bleek dat het niet om 
zomaar iets ging. Een heli-
kopter in de lucht, die maar 
zocht en zocht in de wijk 
Proostdij en bij het sportpark 
aan de Hoofdweg. Agenten 
waren op zoek naar 18-jari-
ge Mijdrechter die verdach-
te is in een strafzaak en zich 
niet hield aan afspraken die 
zijn gemaakt over zijn voor-
lopige vrijlating. De verdach-
te, die op borgtocht vrij is, 
zou in Mijdrecht gezien zijn 
met een vuurwapen. Na de-
ze melding gingen agen-
ten direct aan de slag en zet-
te zij de omgeving af. Ook 
werd de helikopter ingezet. 
Beiden werden echter niet 
meer gesignaleerd.

Op Moederdag (zondag 10 mei) zijn wij geopend van 11.00 tot 17.00 uur!

Intratuin Ter Aar ∙ 0172-406000 ∙ www.intratuin.nl/teraar

TERRASPOT
ZOMERBLOEIERS
14.99

9.99

Leuk als Moederdag cadeau!  

een 
schone gevel 

Vermogenweg 39 • Mijdrecht • 0297-522443
contact@persoongeveltechniek.nl

maakt uw huis

aangenaam persoonlijk
!

Tel. 0297-59 11 22 www.h2makelaars.nl

Bekijk advertentie 
verderop in deze krant     

Prinses Irenelaan, Uithoorn  
(t.h.v. Coop supermarkt)

GRATIS TAXATIE

GOUD, ZILVER 
EN MUNTEN

Eindelijk mochten de 
kinderen weer trainen
Mijdrecht – Eindelijk was het 
weer zover, de kinderen tot 18 
jaar mochten weer hun sport be-
drijven. Tenminste, ze waren weer 
welkom om te trainen. Kinderen 
tot 12 jaar konden ‘aardig nor-
maal’ trainen, maar geen wedstrij-
den en de kinderen van 12 tot en 
met 18 ook trainen maar dan wel 
op andere halve meter afstand. 

Wethouder Rein Kroon was er bij 
hockeyvereniging Mijdrecht. Hij 
hing samen met de voorzitter de 
Spelregels poster op. Voor de ou-
ders wel even wennen. Kinderen 
afgeven bij het hek. Ze mogen 
het terrein niet op. Geen kantine, 
geen kleedkamers, geen douche, 
het is niet anders. Maar de kinde-
ren zijn er blij mee.

Wilnis – Een afslaande bestelbus 
schepte maandagochtend vroeg 
een scooterrijder, waarbij de be-
stuurder van de scooter ernstig 
gewond raakte. Het ongeluk ge-
beurde op de Mijdrechtse Dwars-
weg, net voor de Industrieweg. 
De scooterrijder reed op het � ets-

pad parallel aan de Mijdrechtse 
Dwarsweg toen hij werd geschept 
door een bestelbus die een erf op 
wilde draaien. De scooterrijder 
werd geramd en klapte tegen een 
hekwerk. De man raakte ernstig 
gewond. De man is met spoed 
overgebracht naar het ziekenhuis.

Scooterrijder ernstig gewond
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DOKTERSDIENSTEN
De Ronde Venen: Alle diensten 
van de huisartsen worden gedaan 
vanuit Huisartsenpost Leidse Rijn, 
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het 
weekend en voor werkdagen van 
17.00-08.00 uur

Uithoorn: Spoedgevallen overdag 
via eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht, 
0297-285163. Open: ma. t/m vr. 
8.00-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.

Apotheek Mijdrecht
Ho�and 48 Mijdrecht, 
0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis, 
0297-303903. Open: ma. t/m vr. 
8.00-17.30 u.

Wilnis-Dorp Medisch Centrum
Dorpsstraat 65 Wilnis,
0297-441044. Open : ma. t/m vr. 
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.

Zuiderwaard Medisch Centrum
Plevierenlaan 23 Vinkeveen
0297-441144. Open : ma. t/m vr. 
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.

Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57 Vinkeveen, 
0297-262033. Open: ma. t/m vr. 
8.30-17.30 u; 

Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583. 
Open: 22.00-08.00 u.

Benu Apotheek Zijdelwaard
Zijdelwaardplein 81 Uithoorn, 
0297-562851. Open: ma. t/m vr. 
08.30-18.00 u., za. 9.00-16.00 u.

Apotheek Boogaard 
Amstelplein 27 Uithoorn,  
0297-566886. Open: ma. t/m vr. 
08.00-18.00 u., za. 10.00-13.00 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:
Dienstapotheek Amstelland
Spoedpost Amstelland Ziekenhuis 
Amstelveen. Open: ma. t/m 
vr. 17.30-23.00 u., za., zo. en 
feestdagen 8.30-23.00 u.

Nachtapotheek OLVG West
Jan Tooropstraat 164 Amsterdam, 
020-5108826. Open: na 23.00 u.

ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen 
‘De Ronde Venen’. 7 dagen 
per week, 24 uur per dag 
mobiel bereikbaar voor 
bevallingen en spoedgevallen 
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl

STICHTING THUIS STERVEN 
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, 06-51451130.

MANTELZORGSPREEKUUR
Elke do. tussen 08.30-16.00 u. kan 
iedere mantelzorger haar vragen 
stellen bij Mantelzorg & Meer. 
Tel. 020 333 53 53, 
info@mantelzorgenmeer.nl,
www.mantelzorgenmeer.nl

TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk 
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, 
0297-293939.

Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen, 
0297-263758, www.dkavv.nl. 

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK 
Uithoorn, tel. 0297-565989

Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562 
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG

Praktijk voor psychologische 
hulpverlening  
Vijzelmolen 25 Mijdrecht 
H. Rapp-Jonkers,  06-15599435

Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69 Vinkeveen. Bezoekadres: 
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl

De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, 
Integraal Therapeut 
0297-267960, www.destroom.info

ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Ho�, 06-51994830
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl

STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachto�erhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie 0900-8844.
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Verschijnt woensdag
EDITIE 2 
DE RONDE VENEN, 
MIJDRECHT, WILNIS, 
AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN
EDITIE 3
UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl 
of verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl 
of redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en 
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media 
Groep B.V.
133e jaargang

Oplage: 31.500

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
dient ondertekend te zijn en 
voorzien van naam, adres, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.MEERBODE.NL
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Veilig naar Sijbrants & 
van Olst Speciaaloptiek
Regio - In verband met de co-
ronacrisis hanteerden Sijbrants 
& van Olst Speciaaloptiek in Uit-
hoorn en Ouderkerk aangepas-
te openingstijden. Inmiddels zijn 
deze weer terug naar normaal. 
Wel worden de nodige maatre-
gelen genomen om veilig te kun-
nen werken en om op veilige wij-
ze klanten te kunnen ontvangen. 
In beide zaken worden de richt-
lijnen van het RIVM strikt in acht 
genomen. Dat betekent in de 
praktijk dat er uiteraard geen 
handen worden geschud en dat 
er afstand wordt gehouden. Met 
de hygiëne wordt nog bewus-
ter omgegaan dan anders. De 
oogmeetruimte is klein, daarom 
wordt daar maar één persoon 
tegelijk toegelaten. Na elke af-
spraak wordt de oogmeetruim-
te grondig ontsmet en de appa-
ratuur wordt in het bijzijn van de 
klanten gereinigd. Klanten die-

nen zelf contactlenzen in te zet-
ten en uit te nemen. Bij de kassa 
wordt bij voorkeur gepind of con-
tant geld neergelegd. De mede-
werkers van Sijbrants & van Olst 
gaan alleen werken als ze gezond 
zijn en als ook hun huisgenoten 
geen verkoudheidsverschijnse-
len, griepklachten of koorts heb-
ben. Datzelfde vragen ze van de 
klanten: bent u ziek, of is een van 
uw huisgenoten ziek, kom dan in 
een later stadium naar de winkel. 
Met deze maatregelen kunnen 
klanten met een gerust hart naar 
Sijbrants & van Olst komen voor 
een nieuwe bril, contactlenzen 
of contactlensproducten. Boven-
dien kunnen contactlenzen on-
line worden besteld via de web-
site: https://www.designbril.nl/
contactlenzen/online-bestellen/.
Actie met zonnebrillen op sterkte
Voor een nieuwe zonnebril is dit 
een goed moment om naar Sij-

ROM-koor gaat ook nu door!
Regio - Iedereen heeft momen-
teel te maken met de maatrege-

len om de verspreiding van co-
rona/COVID-19 te beperken. Het 

brants & van Olst te gaan. Mo-
menteel is er een actie met merk-
zonnebrillen op de eigen sterk-
te. Daarbij zijn diverse modellen 
extra scherp geprijsd. Zo koop je 
vanaf 199 euro een Prada zon-
nebril met enkelvoudige HOYA-
glazen op je eigen sterkte en is 
HOYA-glazen multifocaal mo-
gelijk vanaf 60 euro per glas (zie 
de advertentie verderop in de-

ze krant). Bovendien krijg je bij 
aankoop van een zonnebril met 
je huidige brilsterkte 6 maanden 
garantie op de sterkte. Dus mocht 
je brilsterkte binnen 6 maan-
den veranderen, dan krijg je zon-
der kosten nieuwe glazen. Nog 
meer redenen om naar Sijbrants 
& van Olst te gaan. Veilig en wel! 
Onze winkels zijn geopend van 
dinsdag t/m vrijdag van 9:30 tot 
18:00 uur. Zaterdag van 9:30 tot 
17:00 uur. Uithoorn ook maan-
dag van 12:00 tot 18:00 en vrij-
dag koopavond tot 20:00 Sij-
brants & van Olst Uithoorn kunt 
u vinden aan de Dorpsstraat 32 in 
Uithoorn en in Ouderkerk aan de 
Amstel op het Sluisplein 1. Meer 
informatie kunt u ook vinden op  
www.designbril.nl. 

Voor meer info zie ook 
advertentie elders in dit blad

Het Verkeerscollege 
gaat voor CO2 neutraal
Regio - Al ruim tien jaar rijden de 
lesauto’s van Het Verkeerscolle-
ge in de regio De Ronde Venen. 
De zwarte Seat Ibiza’s met een 
wit bandenspoor zijn een ver-
trouwd beeld geworden in de re-
gio. Ondertussen zijn dat er 15, 
plus 2 vrachtauto’s, 6 motor�et-
sen en 4 brom�etsen. Vanaf 2020 
worden de nieuwe lesauto’s niet 

meer voorzien van een dieselmo-
tor maar van een motor op Bio 
gas! Dit levert een CO2 neutrale 
auto op. En dat is natuurlijk veel 
beter voor het milieu. daarmee is 
Het VerkeersCollege ook de eer-
ste rijschool in de regio met een 
milieuvriendelijke lesauto. Steeds 
meer jongeren vinden het belang-
rijk dat bedrijven hun maatschap-

pelijk bewuste rol oppakken. Dat 
kan bijvoorbeeld op het gebied 
van milieu. En waar elektrisch rij-
les geven nog altijd op teveel na-
delen stuit (automaat, geen volle 
dag kunnen lesgeven), is groen-
gas nog altijd de beste CO2-neu-
trale optie. Na wat testritten rea-
geren ook de leerlingen enthou-
siast en positief, zegt Het Ver-
keersCollege. “Je merkt geen en-
kel verschil met het rijden op die-
sel of benzine. Het tanken is de 
eerste keer even wennen maar 
gaat net zo makkelijk als anders. 
Bovendien geeft het je toch een 
beter gevoel als je lest in een mi-
lieuvriendelijke auto.” Groengas, 
is de duurzame variant van aard-
gas en wordt gemaakt door bio-
gas op te waarderen tot het de-
zelfde kwaliteit heeft als aardgas. 
Biogas wordt geproduceerd uit 
onder meer rioolwaterzuivering, 
afvalstortplaatsen en mestvergis-
ting. Daardoor is rijden op Groen-
gas volledig CO2-neutraal. De eer-
ste lesauto bij Het VerkeersCollege 
gaat hopelijk vanaf 21 mei de weg 
op. (hij staat namelijk al vanaf eind 
maart te wachten vanwege de co-
rona crisis) Wil jij ook lessen in de-
ze auto of eens proberen hoe het 
rijdt op Biogas? Bel dan met Het 
VerkeersCollege: 0297-250 638.

ROM-koor heeft sinds half maart 
niet meer ‘live’ met elkaar gerepe-
teerd. Maar dit betekend niet dat 
zij stil zitten. Al snel werd het ini-
tiatief genomen om elkaar online 
te ontmoeten op de wekelijkse 
repetitieavond via ZOOM. Daad-
werkelijk samen zingen is helaas 
niet mogelijk, maar de leden kun-
nen thuis wel hun eigen partij 
meezingen. Onder leiding van di-
rigent Ferdinand Beuse wordt er 
op deze manier toch een repetitie 
gevoel gecreëerd. Compleet met 
gezellig even bijkletsen. Ondanks 
de bijzondere tijden en omstan-
digheden, mag een mooi jubi-
leum natuurlijk niet ongemerkt 
voorbij gaan! Afgelopen donder-
dag hadden de koorleden tijdens 
de ZOOM-repetitie een suprise 
actie in petto voor dirigent Fer-
dinand. Tijdens het inzingen ver-
scheen er als een soort geluidloze 
�ashmob bij iedereen een mooie 
boodschap of felicitatie voor zijn 
camera, speciaal voor Ferdinand. 
Hij is namelijk 10 jaar dirigent bij 
het ROM-koor. Uiteraard zal dit 
nog gevierd worden.

Gewonde bij 
woningbrand

Uithoorn – Vorige week is aan de 
Klaproos in Uithoorn een woning-
brand uitgebroken. Door nog on-
bekende oorzaak was de televisie 
ontvlamt. De bewoner probeerde 
deze zelf te blussen, maar dit lukte 
niet. Hij ademde hierbij nogal wat 
rook in en raakte hierdoor licht 
gewond. Hij is behandeld door 
het ambulance personeel. De 
brandweer heeft de brand uitein-
delijk gedoofd. Foto: Jan Uithol

Motorrijder 
gewond

Amstelhoek – Woensdagavond 
vond er op de kruising Tienboe-
renweg-N201 bij de Amstelhoek 
een aanrijding plaats tussen een 
auto en een motorrijder. Op 29/4 
is er een aanrijding motor/au-

to geweest op de N-201 kruising 
Tienboerenweg. Gezien de scha-
de is de motorrijder vermoede-
lijk achterop de auto gereden. 
De motorrijder kwam hierbij ten 
val en is met de ambulance af-
gevoerd naar een ziekenhuis. De 
inzittende van de personenau-
to bleven ongedeerd. De politie 
heeft de zaak in onderzoek. Foto 
Jan Uithol
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“Een lange nacht in het Rechthuis” ook op

 We vliegen door de tijd. 
En we vliegen door het feestjaar! Het 
jaar is wel heel anders verlopen dan 
dat we allemaal hadden verwacht. 
Tja, als we toch eens in de toekomst 
konden kijken...

Door het coronavirus staat ons leven geheel op 
zijn kop. Ik denk dat jullie later allemaal nog 
best vaak met leeftijdgenoten praten over hoe 
dat vroeger was, dat jaar van het virus.
 
Ja later... maar hoe ziet later er eigenlijk uit?
Er zijn veel boeken geschreven die zich in de 
toekomst afspelen. Robots, vliegende auto’s, gi-
gantische steden...

Mijn vraag is nu... hoe ziet de gemeente 
Uithoorn er in de toekomst uit? Kun je je 
daar iets bij voorstellen? Hoe leven de mensen 
hier over honderd, tweehonderd... achthonderd 
jaar? Is de gemeente (veel) groter geworden? 
Hoe zien de nieuwe woonwijken eruit? Is de 
Kwakelse kermis er nog? Wat heeft het Recht-
huis voor een functie? Om zo maar eens wat te 
noemen.
En meer algemeen: Wat voor een nieuwe tech-
nologiën zijn er? Hoe staat het met het milieu? 
Wat voor een werk doen mensen vooral? Gaan 
kinderen nog (op dezelfde manier) naar school? 

Als jullie nou al jullie ideeën opschrijven, en/
of  tekenen dan zal ik vervolgens zoveel mo-
gelijk deze ideeën samenvoegen in een extra 
hoofdstuk bij het boek “Een lange nacht in 
het Rechthuis”. Een hoofdstuk waarbij Rosie 
en Jannes door de tijd reizen en dit keer in de 
toekomst terecht komen! Zo schrijven en illus-
treren we samen het laatste stuk van het boek.

Dus:
Schrijf  en/of  teken jouw toekomstbeeld 
van Uithoorn en de Kwakel.

Lever je werk voor 10 juni in door het op te 
sturen naar caroline@cabasm.nl of  door je 
werk in de speciaal gemaakte brievenbus bij de 
Bruna op het Amstelplein te gooien. 

En als het goed is dan zijn jullie ook nog bezig 
met de prijsvraag! Het laaste raadsel komt 
op 3 juni. 
Als je de elf  raadsels tegen die tijd allemaal 
op hebt kunnen lossen, stuur die dan  ook gelijk 
mee! Vergeet niet je naam en je telefoonnum-
mer of  e-mailadres erbij de vermelden! Want 
wie weet win jij wel die geweldige hoofdprijs:

Een overnachting in Het Rechthuis! 

En er zijn natuurlijk nog meer leuke prijzen te 
winnen, ook voor het schrijven van jouw toe-
komstbeeld, dus doe gewoon lekker mee!

In de eerste week van juli maak ik de 
prijswinnaars bekend Iedereen die iets 
ingezonden heeft krijgt ook van mij het 
laatste hoofdstuk en die kun je dan nog 
in je verzamelboekje plakken! En daar-
mee sluiten we dan die hele lange nacht in het 
Rechthuis af !

Gemeente Uithoorn

Vraag het de 
burgemeester

In mijn column ga ik in op ac-
tuele onderwerpen of deel ik 
met u momenten die ik als bur-
gemeester heb beleefd. Ook 
ga ik in op vragen die aan mij 
gesteld worden.

‘Alleen met kleine stapjes
komen we echt vooruit’
Het is vandaag woensdag 6 
mei. Koningsdag, Dodenher-
denking en Bevrijdingsdag 
2020 liggen achter ons. Ze 
gaan alle drie de geschiede-
nisboeken halen. Nooit eerder 
hebben we deze speciale da-
gen op deze manier moeten 
beleven. Koningsdag werd Wo-
ningsdag. Geen uitbundigheid 
op straat, geen kinderen die 
trucjes doen of spulletjes ver-
kopen, geen festivals waar we 
kunnen genieten van een hap-
je, drankje en lekkere muziek. 
Niks van dit alles waar we met 
zovelen van houden en naar 
uitkijken. En natuurlijk was het 
ook nog eens prachtig weer….
Op 4 mei was er geen o�  cië-
le herdenking bij het stiltemo-
nument in Uithoorn. De Do-
denherdenking is voor veel 
mensen een zeer belangrijk 
moment in het jaar. Zeker dit 
jaar, nu het 75 jaar geleden is 
dat ons land werd bevrijd. Dat 
maakt het extra pijnlijk dat de 
herdenking in onze gemeen-
te niet op de traditionele ma-
nier kon plaatsvinden omdat 
samenkomsten verboden zijn. 
Namens het gemeentebestuur 
heb ik samen met één lid van 
het comité 4/5 mei Uithoorn 
en het comité 4 mei De Kwa-
kel op 4 mei wel een krans ge-
legd bij het stiltemonument. 
Het voelde vreemd om dit zon-
der uw aanwezigheid te moe-
ten doen. Uiteraard kunt u de 
komende week ook een bloe-
metje neerleggen bij het stilte-
monument als u daar behoefte 
aan heeft. 
Normaal gesproken zouden 
we 5 mei, Bevrijdingsdag, uit-
bundig vieren. Zeker omdat 
het dit jaar dus 75 geleden is 
dat we zijn bevrijd. Maar ook 
dat was niet mogelijk. 

We willen ons normale leven 
terug. We willen weer gewoon 
aan de slag, we willen onze 
vrienden en familie weer eens 
stevig vasthouden, we willen 
erop uit en die simpele dingen 
kunnen doen die zo vanzelf-
sprekend waren. 
Dat zit er voorlopig helaas niet 
in. Zolang er nog geen vaccin 
is tegen het zeer besmettelij-
ke coronavirus, blijft alles an-
ders. De strenge maatregelen 
hebben weliswaar tot een da-
ling van het aantal besmet-
tingen, maar de ziekenhuizen 
liggen nog steeds vol en er is 
maar weinig voor nodig om 
een nieuwe uitbraak te krijgen. 
Het goede nieuws is dat we wel 
steeds meer maatregelen kun-
nen nemen om onze levens 
weer op gang te krijgen. Om 
te beginnen met onze kinde-
ren, die ook al heel lang thuis 
zitten. Vanaf 11 mei mogen ba-
sisschoolleerlingen weer naar 
school, de buitenschoolse op-
vang gaat weer open en kinde-
ren mogen onder begeleiding 
ook weer samen buiten spor-
ten. Scholen in het voortgezet 
onderwijs kunnen voorberei-
dingen tre� en zodat hun leer-
lingen vanaf 2 juni weer naar 
school kunnen. Er gelden ook 
voor kinderen nog beperkin-
gen: zo beginnen we op de ba-
sisschool met halve klassen, en 
bij het sporten moeten kinde-
ren boven de 12 jaar altijd an-
derhalve meter afstand van el-
kaar houden.
Voor velen van u zal het niet 
snel genoeg gaan. Ook ik kan 
niet wachten om terug te ke-
ren naar het normale leven. 
Maar als we nu te veel open 
gooien en onze zelfbeheersing 
verliezen, dan krijgen we daar 
spijt van. Alleen met kleine 
stapjes komen we echt voor-
uit. Laten we die kleine stapjes 
koesteren, en er samen voor 
zorgen dat we straks ook gro-
tere stappen kunnen zetten. 
Het is aan ons!

Pieter Heiliegers, 
burgemeester

Uithoorn - Thuis een culinaire 
topavond beleven? Dat kan nu, 
want chef-kok Bas Pieterse heeft 
voor u een prachtig menu samen-
gesteld. Dit wordt persoonlijk bij 
u thuisbezorgd door Team Sa-
men Sterker op vrijdag 15 of op 
zaterdag 16 mei aanstaande. Een 
substantieel deel van de omzet 
wordt geschonken aan de voed-
selbank Uithoorn-de Kwakel. 
Ondernemer Bas Pieterse maakt 
al vanaf het eerste uur deel uit 
van Team Samen Sterker. Jaren-
lang was hij chef-kok van een ge-
renommeerd restaurant en enige 
tijd geleden is hij voor zichzelf be-
gonnen onder de naam “Bas Pie-
terse Private and Business chef” 
(zie ook: www.baspieterse.nl).

Zaadjes voor de toekomst
De Kwakel - Zonnebloem De 
Kwakel/Vrouwenakker probeert 
haar leden hoop te geven door 
middel van een zakje Zonne-
bloem zaadjes. Wanneer deze als 
bloemen zijn uitgekomen weten 
we hopelijk meer. De zaadjes zit-
ten bijgevoegd in een eigenge-
maakte gezellige kaart met een 

staartje …. en weer een mooi ge-
dichtje. De onzekerheid van hoe 
lang het nog gaat duren knaagt 
aan de meeste gasten. De één 
kan er beter mee om gaan dan de 
ander. Bij het na bellen (wat zeker 
zo belangrijk is) De Riki stichting 
hoopt hiermee weer een eenza-
me mens te steunen.

Balkongym op balkon of in 
de tuin bij verzorgingshuizen
Uithoorn - Wekelijks bewegen 
voor ouderen in verzorgingshui-
zen of ouderenwoningen kan 
een uitdaging zijn tijdens de co-
ronacrisis. Daarom brengt Videt 
Uithoorn de lessen naar de be-
woners toe. De beweegcoach 
geeft les vanuit de tuin, de be-
woners kunnen meedoen in hun 
woonkamer, op het balkon of in 
de tuin. De eerste les vond plaats 
op 24 april bij Thamerhaege. Be-
weegcoach Dennis van Videt gaf 

Gemeente bezoekt Zijdelwaardplein
Uithoorn - De gemeente brengt 
de komende tijd diverse bezoe-
ken aan verschillende sectoren 
die hard worden getro� en door 
de coronacrisis. Burgemeester 
Pieter Heiliegers en wethouders 
Jan Hazen, Ria Zijlstra of Hans 
Bouma zijn met mensen in ge-
sprek om te horen waar ze tegen 
aan lopen. Vorige week zijn be-
zoeken gebracht aan winkeliers 
op het Amstelplein en in De Kwa-
kel. Woensdag 29 april brachten 
burgemeester Pieter Heiliegers 
en wethouder Jan Hazen een be-
zoek aan ondernemers op het Zij-
delwaardplein. 

Financiële steun voor 
ondernemers
Uit alle gesprekken blijkt dat on-
dernemers het zwaar hebben in 
deze tijd. Joep Szejnoga, vice-
voorzitter van de winkeliersver-
eniging Zijdelwaard, tevens eige-
naar van kapsalon Joepsze, ging 
samen met burgemeester Pieter 
Heiliegers en wethouder Jan Ha-
zen langs bij een aantal onderne-
mers die nu heel hard worden ge-
tro� en. Szejnoga: “Als je als win-
kelier de omzet met 70 tot 80 
procent ziet dalen, is dat erg ont-
moedigend. Daarnaast hebben 

de ondernemers van het Zijdel-
waardplein ook te maken met 
een huurprijs die moet worden 
betaald.” Wethouder van Econo-
mie, Jan Hazen, wil extra bena-
drukken dat de gemeente graag 
wil helpen waar het kan: “Zo is 
er de Tijdelijke overbruggingsre-
geling zelfstandig ondernemers 
(Tozo). Dit is een noodpakket om 
ondernemers � nancieel te onder-
steunen. Het gaat hierbij om on-
dernemers die minder of geen in-
komsten hebben als gevolg van 
alle landelijke maatregelen tegen 
het Coronavirus. Dat geldt voor 
zowel grote ondernemingen, 
MKB als zzp-ers.”

Zware tijden
Inmiddels hebben veel onder-
nemers in Uithoorn en De Kwa-
kel al gebruik gemaakt van de re-
gelingen. Eén van deze onder-
nemers is Kees van Wijngaarden 
van Perlo Plaza. “Ik heb inmiddels 
het steunpakket aangevraagd en 
ontvangen. Dat helpt een beetje, 
maar het blijft zwaar in deze tijd 
als je de omzet zo hard ziet da-
len!” vertelt Van Wijngaarden. An-
nelies Wever van damesmode-
winkel AnnaPerDue ziet in deze 
tijd ook heel weinig klanten. “Het 

is stil in het centrum en in de win-
kel wordt veel minder gepast. 
Toch wil ik wel open blijven voor 
mijn klanten”. Ze geeft aan dat er 
dit jaar weinig verdiend wordt en 
maakt zich zorgen over de he-
le economie. Startende onder-
nemer Frans van Gunst, mede-
eigenaar van Brownies & Dow-
nies maakt zich ook veel zorgen: 
“We zijn net 4 maanden open en 
nu overkomt ons dit! Mijn perso-
neel mag niet werken, want zij 
vallen bijna allemaal in de risico-

Samen eten
voor de

Voedselbank

een gevarieerde beweegles be-
staande uit conditie-, balans- en 
spierversterkende oefeningen. 
De deelnemers deden mee op 
het gemeenschappelijke plein 
of het balkon, met natuurlijk mi-
nimaal 1,5 meter afstand tussen 
elkaar. 

Blijven bewegen 
Vanwege de maatregelen tegen 
het COVID-19 virus, biedt Videt 
momenteel vooral online activi-
teiten aan. Voor bewoners van 
verzorgingshuizen en ouderen-
woningen is online bewegen 
niet de meest voor de hand lig-
gende optie. Daarom heeft Vi-
det een rooster opgesteld met 
beweeglessen voor de komende 
weken, die op verschillende lo-
caties in Uithoorn zullen plaats-
vinden. 

Locaties en tijden
Op vrijdag 8 en 22 mei is er tus-
sen 10.00-10.30 balkongym bij 
Thamerhaege. Op vrijdag 8 en 
22 mei is er tussen 12.00-12.30 
balkongym bij Karel van Man-
derhof.
Op vrijdag 15 en 29 mei is er tus-
sen 10.00-10.30 balkongym bij 
Plesmanhof. Op vrijdag 15 en 29 
mei is er tussen 12.00-12.30 bal-
kongym bij De Brug.

Vragen?
Kijk op onze website voor meer 
informatie over het balkongym, 
www.videt-uithoorn.nl. Voor 
meer informatie kunt u ook bel-
len naar 06 52 77 04 94 of mailen 
naar info@videt-uithoorn.nl

groep. Ik probeer wel alternatie-
ven aan te bieden, zoals afhalen, 
maar dat zet geen zoden aan de 
dijk. De persconferentie gaf wei-
nig perspectief voor horeca-on-
dernemers, maar mijn houvast is 
dat ik niet de enige ben!”

Onder de indruk
Ook nu weer waren burgemees-
ter en wethouder zichtbaar on-
der de indruk van de verhalen 
van deze ondernemers en leven 
met hen mee in deze coronatijd
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Virus de baas worden
Het is natuurlijk letterlijk van 
levensbelang dat we het CO-
VID-19 virus bestrijden. Een 
goede aanpak om zo min mo-
gelijk mensen op de IC te krij-
gen en het aantal Coronadoden 

beperken. Uiteindelijk een goed 
vaccin produceren om het vi-
rus de baas te worden is nu het 
einddoel. Hiervoor zijn mensen 
nodig die hiervoor gestudeerd 
hebben. Geen discussie over 
mogelijk. 

Er wordt iets van ons verwacht
We staan op een kantelpunt in 
de geschiedenis. De wereld ziet 
er na het Covid-19 virus even he-
lemaal anders uit dan we ons 
ooit hadden kunnen voorstellen. 
Anderhalve meter afstand van 
elkaar houden, dagelijks koele 
cijfers over doden en IC-bedden, 
bedrijfstakken die stilliggen, 
cruciale beroepsgroepen die we 
plots waarderen, geen vliegtuig 
in de lucht en een wat schonere 
lucht misschien om maar even 
positief af te sluiten. Er wordt nu 
echt iets van ons verwacht als 
samenleving om hier mee om te 
gaan. Afwachten is geen optie!

Economie redden
Inmiddels horen we wel steeds 
meer geluiden over de econo-
mie die zwaar getro�en wordt 
door de noodzakelijke maatre-
gelen. Overal valt men nu over 
elkaar heen en horen we steeds 
meer geluiden die een noodza-
kelijk lockdown en/of verlen-
ging hiervan in twijfel trekken. 
Belangrijkste reden voor het te-
gengeluid is dat de economie 
grote schade oploopt en wel-
licht onherstelbaar is.

Verschillende denkrichtingen
Het lijkt er op dat er door ver-
schillende belangen er nu ver-
schillende denkrichtingen ont-
staan. Ieder met zijn eigen be-
lang. Het mooie ‘wij gevoel’ wat 
we nu met zijn allen voelen in 
de maatschappij lijkt al weer 
scheurtjes te gaan krijgen. De 
frustratie van ondernemers is 
absoluut begrijpelijk, echter de 
oplossingen die aangedragen 

worden zijn niet zo creatief. Er 
wordt vooral gedacht volgens 
het oude systeem en men wil te-
rug naar een economie en maat-
schappij die wellicht niet meer 
van deze nieuwe tijd is. 

Nieuw tijdperk
We moeten ons realiseren dat 
er wellicht een ander tijdperk 
voor de deur staat waar andere 
waarde en normen gelden. Waar 
de verhoudingen misschien an-
ders zijn komen te liggen, door-
dat we het noodgedwongen wel 
anders zijn moeten gaan zien. 
Er is een kanteling gaande die 
ons anders moet laten denken 
en doen. Er staat echt een ander 
tijdperk voor de deur. Daar moe-
ten we echt aan geloven en de 
kop in het zand steken kan nu 
dodelijk zijn.

Belangenverstrengeling
Het is juist nu belangrijk dat we 
geen belangenverstrengeling 
krijgen en dat we elkaar in het 
openbaar gaan bevechten. We 
hebben op dit moment één doel 
en dat is om deze verschrikkelij-
ke periode door te komen zon-
der al teveel schade. Schade op 
het gebied van de volksgezond-
heid en de economie. In plaats 
van de discussie met elkaar aan 
te gaan, lijkt het IVI juist nu van 
belang de dialoog met elkaar 
aan te gaan om tot oplossingen 
te komen waar we allemaal mee 
kunnen leven. 

Samen komen we verder!
Het motto van IVI is al ver voor 
de coronatijd “Samen kom je 
verder” IVI wil dat wij juist nu de 

dialoog met elkaar aan gaan. Nu 
is het moment om samen te be-
palen hoe wij na de corona-tijd 
met elkaar verder gaan. In de-
ze bijzondere tijd waar we fy-
siek afstand van elkaar moeten 
houden, vindt IVI dat we juist nu 
als gemeenschap dichter bij el-
kaar moeten komen. Samen de 
dialoog durven aan te gaan. Dit 
vraagt tijd, maar vooral lef van 
alle partijen in de samenleving. 

Creatief denkers
En denkt u bij het lezen nu niet 
dit is niet voor mij bedoeld en/
of aan mij gericht. Zeker wel! 
Om mee te doen aan deze maat-
schappelijke dialoog geldt een 
andere graadmeter en zijn ande-
re criteria van belang dan we ge-
wend waren. Of u nu een inwo-
ner, ondernemer, raadslid, bur-
gemeester, jong, oud, arm of rijk 
bent is niet van belang. Als u op 
de één of andere manier deel uit 
maakt van de samenleving in De 
Ronde Venen bent u belangrijk 
voor het richting geven aan hoe 
wij het straks met elkaar willen 
gaan doen. Wat we nodig heb-
ben zijn creatieve denkers uit al-
le lagen van de bevolking. 

Samen een community 
bouwen
We worden min of meer ver-
plicht om na te denken hoe wij 
onze samenleving na de coron-
acrisis gaan inrichten. Het zou 
mooi zijn als we samen een start 
kunnen maken om de samen-
leving in De Ronde Venen op-
nieuw te gaan vormgeven. Sa-
men aan de hand van nieuwe 
uitgangspunten een communi-

ty bouwen. Met de nadruk op 
samen, maar waar wel iedereen 
zijn eigen rol en verantwoorde-
lijkheid pakt op basis van gelijk-
waardigheid.

Community-builders
Hoe wij onze community in De 
Ronde Venen gaan bouwen is 
de grote vraag. IVI wil graag het 
voortouw nemen en wil graag 
de rol van de community-buil-
ders invullen. In die rol willen 
we starten met een dialoog te 
organiseren waar we allemaal 
ons zegje kunnen doen. Genoeg 
punten om met elkaar te bespre-
ken. De kernvraag van de IVI-dia-
loog is uiteindelijk: Willen we 
een samenleving en economie 
die eenzijdig is gericht op meer 
materiële welvaart of een wat 
socialere economie? 

Doe jij mee met de 
IVI-dialoog?
Als eerste stap in dit proces no-
digen wij u van harte uit om 
mee te doen met deze IVI-dia-
loog. Wij willen graag dat u uw 
mening, creativiteit en experti-
se inbrengt en dat we samen op 
zoek gaan naar een mooie toe-
komst voor De Ronde Venen. Wij 
gaan in eerste instantie starten 
met 100 personen. IVI is op zoek 
naar inwoners uit De Ronde Ve-
nen die willen meedenken. Bent 
u daar één van? U kunt zich aan-
melden voor deze IVI-dialoog 
door een email te sturen naar: 
info@inwonersvoorinwoners.nl 

U hoort dan van ons hoe wij 
dit verder gaan oppakken met 
elkaar!

IVI wil de dialoog aan gaan met iedereen die 
zich betrokken voelt bij de samenleving

Wilt u meedenken over 
De Ronde Venen na de 

coronacrisis?
Een verschrikkelijk virus houdt ons in de ban. We zoeken naar oplossin-
gen. Natuurlijk ten eerste hoe pakken we dit virus aan en worden we het 
de baas. Ten tweede hoe gaan we dit met de economie oplossen. Geen 
eenvoudige klus maar één ding is heel belangrijk en dat is dat we an-
ders moeten gaan denken. Een andere vraag is hoe ziet de wereld er na 
de coronacrisis uit en hoe gaan wij dat samen in De Ronde venen aan-
pakken. Wilt u daar over meedenken? Dan nodigen wij u van harte uit 
om aan te schuiven bij de dialoog die we met elkaar gaan voeren! Lees 
snel verder hoe u kunt meepraten over de toekomst in de Ronde Venen.

OBS de Pijlstaart ten onder aan eigen succes?
Gemeente dwingt de Pijlstaart 
leerlingen onder te brengen in VLC
Vinkeveen - In deze voor leer-
lingen en hun verzorgers toch al 
onzekere en zware Coronaperio-
de kregen de ouders van de leer-
lingen van OBS de Pijlstaart een 
wel heel opmerkelijke en onaan-
gename verrassing te verwerken. 
Het schoolbestuur van de Pijl-
staart heeft namelijk zeer recent 
haar voorgenomen besluit ken-
baar gemaakt om de leerlingen 
van groepen 7 en 8 met ingang 
van het schooljaar 2020/2021 on-
der te brengen in de Vinkeveense
vestiging van het Veenlanden 
College. Voor de betre�ende leer-
lingen zou dit inhouden dat zij, 
als de beperkingen voor 13 ju-
li a.s. niet geheel worden opge-
heven, niet meer met hun gehele 
klas op de Pijlstaart locatie
samenkomen.

Veilige
Iedereen, ouder of jonger, zal op 
de basisschooltijd terugzien als 
een leerzame, veilige, prettige en 
memorabele beleving. Een peri-
ode waarin je jarenlang optrekt 
met je klasgenootjes en de jon-
kies ziet instromen. Wie herinnert 
zich niet de afsluitende cabaret-
voorstelling in de omgeving die 
jou 8 jaren heeft omarmd, met 
ouders en opa’s en oma’s als pu-
bliek. En de laatste schoolreis, uit-

gezwaaid door alle leerlingen van 
de lagere groepen?
Dat alles zou, met dit verwerpelij-
ke besluit, de Pijlstaartleerlingen 
worden ontnomen. Meer nog, en 
ernstiger, kinderen van soms wel 
9 jaar zouden uit een omgeving 
waaraan zij gehecht zijn worden 
overgeheveld naar een middel-
bare school met honderden pu-
bers. En een omgeving worden 
ingezogen waaraan zij nog lang 
niet aan toe zijn. In veel gevallen 
zullen ouders hun kinderen op 
twee locaties moeten afzetten. 
Daarnaast: zoals iedere gezon-
de school zal ook het VLC willen 
groeien, dus wellicht is dit maar 
een tijdelijke oplossing.

Verzet
Het is duidelijk geworden dat de 
meeste ouders zich nadrukkelijk 
verzetten tegen het voorgeno-
men besluit. Alternatieve, en veel 
meer voor de hand liggende, lo-
caties werden om ongegronde 
redenen weggewuifd. In de on-
dertoon daarvan lijkt te worden 
onderschreven dat Vinkeveen in-
zake gemeentelijke investerin-
gen herhaaldelijk wordt achter-
gesteld op de overige gemeen-
telijke gebieden. Dat dit ten koste 
zou moeten gaan van een deug-
delijke basisschoolopleiding van 

Servicepunt op afspraak 
open voor inwoners
De Ronde Venen - Per woens-
dag 6 mei gaat het Servicepunt 
open voor afspraken met inwo-
ners. Iedereen die dat wil kan een 
afspraak maken om persoonlijk 
bij ons langs te komen zodat wij 
kunnen helpen met hun vraag.
Het Servicepunt is er voor alle in-
woners uit De Ronde Venen die 
een vraag, probleem of een zorg 
hebben, een brief niet begrijpen, 
hulp nodig hebben bij het invul-
len of aanvragen van iets, enz. 
Veel inwoners van De Ronde Ve-
nen hebben ons hierbij nodig, en 

wij willen er voor deze inwoners 
zijn. Daarin is de visie van het Ser-
vicepunt in al die jaren niet ver-
anderd. Maar de wijze waaróp we 
er voor de inwoners kunnen zijn 
is de afgelopen maand wel dras-
tisch veranderd. Op afstand ble-
ven we onze diensten voortzet-
ten: telefonisch en via de mail, 
maar we merkten dat veel minder 
inwoners vragen aan ons stelden. 
Het is niet alleen jammer voor de-
ze inwoners dat ze ons niet meer 
zo makkelijk om steun kunnen 
vragen, maar ook zorgelijk: gaan 

Nieuwe dependance Pijlstaartschool

kinderen is voor het merendeel 
der ouders onverteerbaar. 
Na hun afkeuring van het voorge-
nomen besluit nadrukkelijk ken-
baar te hebben gemaakt gaf de 
directie van OBS de Pijlstaart toe 
dat de intentie om mogelijke be-
zwaren met ouders te overleggen 
onvoldoende werd uitgevoerd. In 
deze zaak  had, zo werd toegege-
ven, duidelijker moeten worden 
gecommuniceerd. Tevens werd 
toegezegd dat een stap terug zou 
worden gedaan aangezien het 
proces te snel werd ingezet. Hier-
van is tot dusverre nog niets ge-
bleken.
De ouders zagen zich genood-
zaakt zich met deze kwestie te 
richten tot de stichting Auro en 
tot de Onderwijsgeschillencom-
missie. Dit met, onder meer, de 
stelling dat gemeenten weliswaar 
in situaties als deze mogen door-
grijpen naar andere schoolloca-
ties, echter dat locaties van sterk 
afwijkende onderwijsinstellingen 
daarbij dienen te worden uitge-
sloten. Het is hun wens dat deze 
besluitvorming herzien zal wor-
den en dat ouders en/of verzor-
gers voldoende tijd krijgen om 
zich inhoudelijk tegen dit besluit 
te verweren. En nader in gesprek 
te kunnen gaan met Gemeente 
en schooldirectie.

College ziet plan voor 480 tijdelijke woning 
nabij Veenweidebad (nog) niet zitten
De Ronde Venen - Naar aanlei-
ding van het initiatief voorstel 
om te komen tot het plaatsen van 
480 tijdelijke woningen op een 
locatie aan de Mijdrechtse Dwars-
weg gelegen naast het Veenwei-
debad, had de fractie van de CU/
SGP vragen gesteld aan het colle-
ge over dit plan. Afgelopen week 
kregen zij de volgende antwoor-
den: 

Vraag 1: Is het college van plan 
aan dit principeverzoek mede-
werking te verlenen? 
Antwoord 1: De Ruimtelijke Ver-
kenning Wonen is recent door de 
gemeenteraad vastgesteld. Daar-
in staan de ambities op het ge-
bied van wonen tot 2040. In de 
Ruimtelijke Verkenning Wonen 
zijn geen nieuwe en/of poten-
tiële woningbouwlocaties vast-
gelegd. De afronding van deze 
Ruimtelijke Verkenning Wonen 
is de start voor een studie naar 
geschikte locaties. Bij die studie 
wordt integraal gekeken naar de 
gemeentelijke ambities omtrent 
wonen, uitbreiding van het be-
drijventerrein, duurzame energie, 
landschap en natuur en de nood-
zakelijk infrastructuur die bij al 
die ambities hoort. In deze studie 
verkennen wij de mogelijkheden 
van deze locatie. Op dit moment 
kunnen we hierover dan ook nog 
geen standpunt innemen. Op 
dit moment zijn wij bezig met 
de voorbereiding op de Omge-

vingsvisie voor bedrijventerrein 
Mijdrecht. In dat kader heeft het 
college besloten te onderzoeken 
op welke wijze wij bedrijventer-
rein Mijdrecht in de toekomst uit 
kunnen breiden; aan de noord of 
de oostzijde. Het voorstel om het 
bedrijventerrein Mijdrecht uit te 
breiden en de wens om nader te 
onderzoeken hoe we dat gaan 
doen, leggen we naar verwach-
ting in juli voor aan de gemeen-
teraad. De uitkomst hiervan kan 
consequenties hebben voor de 
toekomstige invulling van deze 
locatie. Tot slot past het initiatief 
niet binnen het nu geldende be-
stemmingsplan. Om een derge-
lijk initiatief mogelijk te maken 
dient gemotiveerd afgeweken te 
worden. 

Vraag 2: Zo nee, wat zijn de argu-
menten van het college om dat te 
weigeren? 
Antwoord 2: Naast het onder-
zoek naar de uitbreiding van be-
drijventerrein Mijdrecht blijkt uit 
de Ruimtelijke Verkenning Wo-
nen dat er in Mijdrecht en Wil-
nis tot 2030 voldoende woning-
bouwlocaties beschikbaar zijn 
om in onze lokale woningbehoef-
te te voorzien. In de directe om-
geving van deze locatie is vol-
op ruimte voor de ontwikkeling 
van woningen in de Maricken fa-
se I en II. Extra woningen bou-
wen voor de korte termijn, zo-
als dit initiatief met tijdelijke wo-

ningen, lijkt hier op het eerste 
gezicht dan ook niet logisch. Dit 
willen we wel eerst nader onder-
zoeken. Zoals reeds aangegeven 
zijn er meerdere programma’s 
met een ruimtevraag in onze ge-
meente. Wij streven naar een lo-
gische en evenwichtige verde-
ling van deze programma’s op 
de lange termijn. Daarin moeten 
keuzes worden gemaakt. Daarbij 
blijft de impact van het toevoe-
gen van een dergelijk aantal wo-
ningen niet beperkt tot de locatie 
zelf. Ook in de bijbehorende infra-
structuur moet worden geïnves-
teerd. In het geval van deze loca-
tie is met name de beperkte ver-
keerscapaciteit van de Industrie-
weg een aandachtspunt. 

Vraag 3: Zo ja, welke criteria han-
teert het college dan bij de be-
oordeling van het principever-
zoek en het voorgestelde plan. 
Antwoord 3: In de Ruimtelij-
ke Verkenning Wonen is een af-
wegingskader opgenomen voor 
ruimtelijke plannen. Op basis van 
deze criteria zal een nadere afwe-
ging worden gemaakt. We heb-
ben voorgesteld om in ieder ge-
val in juni met de initiatiefnemers 
om tafel te gaan om de kansen 
met elkaar te verkennen. Wij ver-
wachten eind 2020 een uitspraak 
kunnen doen over de wenselijk-
heid van dit initiatief.”, aldus het 
college in haar beantwoording. 
Wordt vervolgd.

er ondertussen geen grote pro-
blemen opstapelen…? Daarom 
is het per aanstaande woensdag 
6 mei ook mogelijk om een af-
spraak te maken om persoonlijk 
bij het Servicepunt langs te ko-
men. Persoonlijke afspraken zijn 
elke dag van de week mogelijk 
in Abcoude, Mijdrecht en Wilnis. 
Ook is er in Wilnis een computer 
beschikbaar waar inwoners zelf-
standig gebruik van kunnen ma-
ken. Ook hiervoor moet van te 
voren een afspraak gemaakt wor-
den. 
Wilt u een persoonlijke afspraak 
met een medewerker van het Ser-
vicepunt, of gebruik maken van 
de gastencomputer? Bel dan naar 
0297-587600.
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Het weerHet weer
In deze krant een weerrubriek met een terugblik op interessante 
weergebeurtenissen in de regio De Ronde Venen, een vooruitblik 
op het nieuwe seizoen en uitleg van een onderwerp aangaande 
het weer. Reacties zijn welkom.

Paul Dekkers

U hebt eventjes de weerru-
briek moeten missen. In prin-
cipe  kunt u deze verwachten 
in deze krant iedere laatste 
woensdag van de maand. Dan 
wordt met name gekeken naar 
de meest bijzondere gebeur-
tenissen de laatste tijd in de 
eigen regio en wordt hiervan 
tekst en uitleg gegeven. Vra-
gen over het weer kunt u stel-
len  door middel van het zen-
den van een e-mail, naar het 
adres: pauldekkers@casema.nl. 
Uw vraag zal ik dan in deze ru-
briek behandelen. 
Na een kletsnatte februari-
maand  met 143 mm neer-
slag is regen in onze regio van-
af  medio maart schaars ge-
worden. In de afgelopen len-
temaand viel  slechts 7 mm. De 
eerste drie dagen van mei kre-
gen we enkele buien te verwer-
ken, die naast regen ook  hagel 
en  onweer brachten,  evenals 
windvlagen. Het watertekort 
is hiermee  nog lang niet ver-
holpen, want meer dan 13 mm 
water leverden de buien niet 
op. De grasmaand april was top 
met heel veel zon en in de Ron-
de Venen liefst 15 dagen van 
20 graden en meer. Normaal 
zijn het er maar twee. Een zo-
merse dag van 25 graden  en  
meer zat er net niet in, al kwam 
deze op de 23e er heel dichtbij  
met 24,9 graden. Er deed zich 
in april een paar opmerkelijke 
temperatuursprongen voor. 
Wij beleefden qua weer op 27 
april een  bijzonder mooie Ko-
ningsdag, die uitermate zon-
nig en warm verliep. In de Ron-
de Venen liep het kwik die dag 
op tot 22,0 graden. De volgen-
de dag maar 11,0 graden; het 
scheelde een jas. En nog gro-
ter was het dagverschil  tus-
sen 12 en 13 april: op de 12e 
nog  24,8 graden en op de 13e 
slechts  12,0 graden Het mooi-
ste jaargetijde  is weer aan-
gebroken wat betreft groei 
en bloei in de natuur. In deze 
tijd is het echt  genieten. Toch 
moet men zich realiseren dat  
bomen, struiken, bloemen en 
planten zeker bij kurkdroge 
noordoostenwinden, zoals in 
dit voorjaar,moeite krijgen vol-
doende vocht op te nemen. 
Dan dreigen ze uit te drogen. 
Had je deze luchtcirculatie in 
de winter, dan had je kans ge-
maakt op vorst van betekenis, 
dus schaatsijs. Menigeen heb ik 
in april horen klagen dat het ’s 
ochtends zo koud was. Dat was 
geen verbeelding, maar werke-
lijkheid. Van origine koude en 
schone hoge druklucht  stond 
garant voor talrijke blauwe, 
wolkenloze dagen. Overdag 
warmde de lucht al � ink op en 
die opwarming  gaat door tot 

halverwege de middag, ech-
ter ’s nachts vond er juist een 
� inke afkoeling plaats. En dan 
wordt rond zonsopkomst de 
laagste temperatuur gehaald. 
Geen wonder dat de gemid-
delde minimum temperatuur 
bij ons  laag uitviel: 6,0 gra-
den. Daarmee was de nachte-
lijke temperatuur  van april drie 
graden lager dan die van maart 
dit jaar(!). De dagelijkse tem-
peratuurgang liet ook nog iet 
opmerkelijks zien: In de och-
tend van 23 april werd in de 
Mijdrechtse weerhut een mi-
nimum temperatuur afgelezen  
van 4,4 graden. Bij de a� ezing 
van de maximum temperatuur 
bleek de kwikdraad te zijn af-
gebroken bij 24,9 graden: ruim 
twintig graden  verschil tus-
sen dag en nacht. Normaal be-
draagt het verschil tussen dag- 
en nachttemperatuur in april  
acht à negen graden. Het ge-
middelde maximum kwam uit 
op 18,8 graden. Derhalve een 
verschil van bijna 13 graden.
In de weerkunde bestaat een 
aantal optische verschijnselen 
die als fraaie kleuren aan het 
hemelgewelf  zichtbaar zijn. 
Het meest bekend is wel de re-
genboog. Maar er is aan de he-
mel  nog meer fraais te zien en 
dan zou je moeten weten waar 
en wanneer. Een algemeen ver-
schijnsel is de halo. Wat minder 
bekend is de krans, ook (ja)wel  
corona geheten. Halo’s zijn rin-
gen van witachtig licht rondom 
de zon of de maan. 
Zij worden veroorzaakt door 
breking van het licht door de 
ijskristalletjes, waaruit  de wol-
ken bestaan. Dit is cirrostratus:  
dunne, witachtige  bewolking, 
die ook wel melklucht  wordt 
genoemd. Door deze soort be-
wolking schijnt de zon of de 
maan als door matglas. De-
ze bewolking gaat geleidelijk 
over in andere en  dikkere be-
wolking en uiteindelijk gaat 
het regenen. De halo is dus een 
voorbode voor slecht weer. Bij 
de corona hebben we te ma-
ken met een andere soort be-
wolking, te weten altocumu-
lus. Hiertoe behoren o.a. de 
schaapjeswolken. De corona 
bestaat uit een aantal gekleur-
de ringen die zon of maan op 
korte afstand omgeven. Het 
zijn hier de druppeltjes die de 
lichtstralen breken. Een zonne-
corona kan alleen maar door 
gekleurd  glas bekeken wor-
den, omdat het zonlicht te ver-
blindend is. Het binnenste deel 
van de lichtring heet aureole. 
In tegensteling tot de halo gaat 
de aanwezigheid van een co-
rona wel gepaard met goede 
weersvooruitzichten.

April warm, droog
en zonovergoten
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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.

Gewöhnliche Kuhschelle 
Nee, de Duitse titel van de-
ze column is geen vergissing. 
De benaming verwijst zo leuk 
naar de plant die ik hier even 
aandacht wil geven. Nu we al-
lemaal een beetje aan huis zijn 
gebonden kijk ik in mijn tuintje 
rond en daar staat de Gewöh-
nliche Kuhschelle. Gekocht 
bij een tuincentrum maar tot 
kortgeleden ook in Nederland 
in het wild. Ik las ergens dat 
de plant voorkomt in België in 
de vallei van de Viroin. Alweer 
een flink aantal jaren geleden 
was ik daar met een groep en 
ook tijdens mijn pelgrimstocht 
naar het zuiden kwam ik door 
deze streek. Prachtige omge-
ving, zeker ook voor planten-
liefhebbers. En niet te ver weg.
De paarsblauwe klokken maar 
ook de zaadpluizen van de Ge-
wöhnliche Kuhschelle (Pulsa-
tilla vulgaris) zijn bijzonder de-
coratief. Wildemanskruid, zo-
als wij hem noemen,  bloeit 
in de periode maart-april met 
anemoonachtige bloemen. Ik 
heb iets met de schoonheid 
van deze plant. Een zeker in 
deze bizarre tijd zoek ik naar 
schoonheid. Wel even oplet-
ten in de winterperiode want 
het bovengrondse loof sterft 
helemaal af. Onthoud waar 
hij staat….je zou hem kunnen 
vergeten in een grote tuin.
En dan nog even over die Duit-
se naam.  Als je het vertaalt 
dan staat er ‘gewone koe-bel’. 
Zie je ze lopen op de alpenwei-
de ? Die koeien (van chocola-
demerk Milka) met hun grote 
bellen en dat geluid ervan in 
de valleien ? Heerlijk, dat doet 
verlangen naar een vakantie in 
de bergen. Mijn wandelvakan-
tie in het zuiden van Frankrijk 

gaat niet door en ik ben niet de 
enige. Maar je kunt wel genie-
ten van dromen over vakantie. 
De nog gesloten bloemen van 
het Wildemanskruid lijken met 
wat fantasie op koebellen en 
daarbij groeien ze ook nog op 
droge, kalkrijke bodem zoals je 
dat in de bergen kunt vinden. 
De vergelijking is nu duidelijk, 
lijkt me. 
De Nederlandse naam is leuk. 
Die zou kunnen verwijzen naar 
de zaadpluizen die een beetje 
harig en ‘wild’ zijn en prachtig 
zijn in laag licht. Wildemans-
kruid is een anemoonsoort 
met licht giftige eigenschap-
pen en bevat beslist geen eet-
bare delen. Sommige mensen 
krijgen al een ontstekingsre-
actie als ze de plant aanraken.
Toch schijnen sommige onder-
delen in de homeopathie ge-
bruikt te worden. Ik zou het 
maar niet uitproberen. Het 
blijft voor mij bij genieten van 
de schoonheid van deze plant 
met in gedachten die klinge-
lende koebellen in de bergen.

Elza Vis, IVN-natuurgids

Kettingbotsing
Regio - Vrijdagmiddag ontstond 
er voor de zoveelste keer een ket-
tingbotsing op de oprit bij de 
het viaduct bij Vinkeveen. Iede-
re keer is het daar raak of net niet. 
De meeste auto’s die de oprit op-
komen om de N201 op te gaan 
denken blijkbaar dat ze voorrang 
hebben, hetgeen toch heel dui-
delijk is aangegeven dat dit niet 
het geval is. Even snel ertussen, 
dat gaat nog wel. Wel vrijdag-
middag ging het weer eens niet. 

Een auto voegde in en daardoor 
moesten auto’s die op de N201 
reden vol in de remmen. Het luk-
te de eerste auto’s nog om door 
vol op de rem te gaan te stoppen, 
maar de auto’s die daar achter re-
den niet en de kettingbotsing 
was er. In totaal raakte er vier au-
to’s betrokken bij de kettingbot-
sing.  De bestuurder van de ach-
terste auto liep nekletsel op. De 
andere inzittenden van de auto’s 
liepen geen verwondingen op.

Carel Kraayenhof en Juan Pablo Dobal

Hannes Minnaar; fotograaf: Si-
mon van Boxte

Thomas Verbogt en Beatrice van der Poel; fotograaf: Jano van Gool

 Dostojevski Kwartet; fotograaf: Tess Photography

SCAU presenteert nieuw 
cultureel programma
Regio - De Stichting Culturele Ac-
tiviteiten Uithoorn (SCAU) pre-
senteert met trots het nieuwe 
seizoensprogramma 2020-2021, 
met optredens van musici die al 
eerder acte de présence hebben 
gegeven, jong talent en gevestig-
de namen in muziek- en theater-
wereld.
De evenementen en concerten 
worden gehouden op de zondag-
middag in De Schutse om 14.30 
uur; de deuren van de zaal gaan 
om 14.00 uur open. 

Beethoven in kilt
Het openingsconcert op 13 sep-
tember 2020 staat in het teken 

van Beethovenjaar 2020: ‘Beet-
hoven in kilt’. Bariton Maarten Ko-
ningsberger zingt Schotse en Ier-
se volksliedjes van Beethoven, 
begeleid door The Atlantic Trio. 
Op 11 oktober vieren ze ‘100 jaar 
Astor Piazolla’ met niemand min-
der dan Carel Kraayenhof (bando-
neon) en Juan Pablo Dobal (pi-
ano). De organisatie is vereerd 
dat meesterpianist Hannes Min-
naar voor de tweede keer bij de 
SCAU komt optreden. Tijdens zijn 
recital op 15 november speelt hij 
onder het motto ‘Geheimen van 
de nacht’ werken van Schumann, 
Liszt, Zuidam en Ravel. Op zon-
dag 20 december staat de liefde 

centraal: de groep Musica Extre-
ma brengt het programma ‘Amor’, 
naar het boek ‘Over de liefde en 
andere duivels’ van Gabriel Gar-
cía Márquez.

Blazers en strijkers
Het nieuwjaarsconcert op 17 ja-
nuari 2021 wordt net als twee 
jaar geleden verzorgd door het 
Amsterdam Wind Quintet. Onder 
het motto ‘Bohemen – een mu-
zikale reis langs de Donau’ spe-
len zij o.a. muziek van Mahler, Ze-
lenka, Smetana en Dvorak. Twee 
andere artiesten die terugkeren: 
op 14 februari zijn Thomas Ver-
bogt (schrijver) en Beatrice van 
der Poel (singer/songwriter aan-
wezig met ‘Montere Weemoed 
II’, een nieuwe verzameling wee-
moedige liedjes en komische ver-
halen. Voor het eerst in Uithoorn 
is het jonge Dostojevski Kwartet, 
bestaande uit vier vrouwen, dat 
furore maakt op de concertpo-
dia. Zij belichten op 14 maart ‘De 
keerzijde van liefde’ met strijk-
kwartetten van Rachmaninov, 
Janacek en Schumann. De sei-
zoensafsluiting op 18 april met 
als titel ‘Om in de overwinning te 
geloven’ richt onze blik alvast op 
4 en 5 mei. Actrice Thirsa van Til 
vertelt het verhaal van twee vrou-
wen tijdens de Tweede Wereld-
oorlog.

Cultuur in tijden van corona
Ondanks de onzekere tijden toch 
dit programma. Het is onduidelijk 
wanneer de maatregelen om het 
coronavirus te beteugelen ver-
soepeld zullen worden en er weer 
bij elkaar gekomen kan worden 
om van cultuur te genieten. En 
als dat weer mogelijk is, op wel-
ke manier dat georanseerd kan/
moet worden. Vanzelfsprekend 
staat de gezondheid van de be-
zoekers voorop. Zodra er weer ac-
tiviteiten in De Schutse gehou-
den kunnen worden, volgens de 
dan geldende protocollen, van-

wege de overheid, wordt dit in sa-
menwerking met de kerk nauw-
gezet opgevolgd. Over het aantal 
bezoekers dat er ontvangen kun-
nen gaan worden en de inrich-
ting van de zaal kun je nu alleen 
nog slechts speculeren. Het be-
stuur van de SCAU houdt u hier-
van de komende tijd op de hoog-
te.

Positief vooruitzicht
Ondanks deze onzekerheid vin-
den de organisatie van de SCAU 
het belangrijk om een positief 
vooruitzicht te geven op het ko-
mende seizoen. Ze plannen de 
voorbereidingen zoals ze ge-
wend zijn, zodat ze er in septem-
ber helemaal klaar voor zijn. Hier-
mee geven ze een signaal dat het 
culturele leven in Uithoorn en 
omgeving hen aan het hart gaat, 
en dat ze ook de podiumkunste-
naars het vooruitzicht willen bie-
den op de voortzetting van hun 
belang- rijke werk. Namens de 
SCAU: “Graag willen we alle lief-
hebbers van klassieke muziek en 
kleinkunst vragen ons hierbij te 
blijven steunen. U vormt, vaak al 
jarenlang, met de SCAU een ge-
meenschap van cultuurliefheb-
bers in onze gemeente en daar-
buiten. Dat waarderen we enorm. 
U kunt ons ook in deze tijden hel-
pen ons werk voort te zetten door 
net als andere jaren een abonne-
ment bij ons af te nemen. Moch-
ten programma-onderdelen door 
de crisis geen doorgang vinden, 
dan ontvangt u vanzelfsprekend 
uw abonnementsgeld retour”.





De Ronde Venen Pa

Mijdrecht - Wat lijkt te beginnen 
als een spannend jeugdboek 
verandert helaas in een droevig 
verhaal over het ambtelijk ap-
paraat in de Ronde Venen. Het 
is het verhaal over een boom, 
een iep die de hoek bij onze wo-
ning al rond de 50 jaar siert! Wat 
ooit begon als een lie� ijk boom-
pje is uitgegroeid tot een enor-
me reus, een reus die al vele me-
ters boven het dak op die hoek 
uitsteekt. Grote tientallen centi-
meters dikke takken boven het 
wegdek, maar ook gevaarlijk 
boven ons dak, een wortelstel-
sel dat trottoir en rioolstelsel op-
drukt. Het trottoir is al veelvul-
dig hersteld door de gemeente, 
maar het is een gevecht dat de 
iep nog altijd wint. Dat voetgan-
gers de rijbaan nemen om hier 
te passeren, is voor de ambte-
naren geen argument. Rolstoel- 
of rollatorverkeer over het trot-
toir is er nagenoeg onmogelijk. 
Het gemeentelijk riool op de 
hoek wordt regelmatig gerepa-
reerd door de gemeente, maar 
ook hier is de iep uiteindelijk de 
winnaar. Het riool op ons terrein 
is ook al tweemaal gerepareerd 
en ook nu ligt er weer een forse 
o� erte voor een volgende repa-
ratie. Camera-onderzoek van het 
riool heeft aangetoond dat de 
iep de grote vernieler is, ook ten 
aanzien van de begroeiingen op 
ons terrein. Dus voor het zoveel-
ste jaar gingen wij met de ge-
meente in de slag: ja men komt 
kijken met een deskundige. Dui-
delijk is al gauw dat de iep toch 
echt de boosdoener is van de ve-
le klachten. 

Reacties
De reacties van de ambtenaren: 
“de boom is nog gezond dus die 
blijft staan”. “Ja als bij een storm 
uw dak vernield wordt door de 
boom moet u naar uw verzeke-
ring”. “Ja u mag de wortel op uw 
terrein doorzagen, weghalen en 
een zgn wortelwand aanleggen 
om schade aan uw woning te 
voorkomen”. Zo en wie gaat dat 

dan allemaal betalen, waarop 
het antwoord lachend is “dat is 
voor uw eigen rekening, ja is ver-
velend voor u”. Welk een begrip! 
We laten het er niet bij zitten en 
andere ambtenaren worden ge-
raadpleegd. De volledig anders-
luidende reactie: “moet u voor-
al doen de wortel kappen, weet 
u zeker dat de boom instabiel 
wordt en een nog groter gevaar 
wordt voor uw woning, verkeer 
en omwonenden”. En weet u wie 
er dan aansprakelijk is?! Al een 
jaar of drie lang verschijnen er 
dus ambtenaren ter plekke met 
de iPad onder de arm en men 
meldt al jaren dat de boom wel 
erg groot is voor de standplaats 
en met ca 30% terug gesnoeid 
moeten worden, wordt ook ge-
noteerd, maar helaas, wel woor-
den maar geen daden. Al jaren! 
De gemeente heeft een zgn. 
zorgplicht, kent zelfs een ver-
hoogde zorgplicht, maar al die 
jaren krijgen we vanaf het Raad-
huisplein de meest zinloze reac-
ties, dus wat is dan een logisch 
vervolg, opschakelen, naar één 
van de wethouders. Uit die hoek 
komt dan de meest verbazing-
wekkende reactie dat zij, lees de 
wethouder, geen aanleiding ziet 
een gesprek aan te gaan om de 
kwestie te bespreken. 

Projectjes
Burgervader Divendal, let eens 
op uw volgelingen, arrogantie 
en zogenaamd luisteren naar en 
openstaan voor de inwoners van 
de gemeente passen niet bij el-
kaar. En alleen maar glimmend 
op fotootjes in de krant bij wei-
nig aansprekende ‘projectjes’, 
daar zit niemand op te wach-
ten. Doe er wat aan! De goe-
de lezer zal gezien hebben welk 
een kaalslag er in de gemeente   
heeft plaatsgevonden. Ook top 
gezonde bomen werden gekapt, 
reactie van een verantwoorde-
lijk ambtenaar over een situatie 
“het werd er een beetje donker”. 
Een geweldig hoge boom op de 
andere hoek in onze straat werkt 

gekapt, om welke 
reden? Het  nieu-
we gat ter plek-
ke maakt duide-
lijk dat de boom 
vervangen gaat 
worden door een 
kleiner exem-
plaar. Was de ou-
de te groot? Dat 
alle omwonen-
den rond de des-
betre� ende iep 
spreken over een 
ontoelaatbare si-
tuatie ter plek-
ke is voor ons ge-
meentelijk appa-
raat geen enke-
le aanleiding tot 
welke actie dan 
ook. Onwil, onbe-
grip of is het toch 
onbenul! Te triest 
voor woorden. En 
de Gemeente? Ze 
kapte vrolijk ver-
der. Maar niet 
waar het moet!
HR. van Halm, 
Mijdrecht
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LEZERSPOST

De boom en de wethouder Hulde, driewerf hulde
Hieronder vindt u mij reactie 
op de lezersbrief van Huub A.M. 
Mennen, geplaatst in de Nieu-
we Meerbode van 29 april 2020. 
Ik wil de redactie van de Nieu-
we Meerbode hartelijk bedan-
ken voor het plaatsen van de 
brief van Huub A.M. Mennen, 
niet te verwarren met Huub F.M. 
Mennen of Huub P.M. Mennen. 
Hulde! Neen, driewerf hulde! 
Werkelijk satire van de boven-
ste plank! Het kan zich moeite-
loos meten met het werk van 
een groot satiricus als Ephraim 
Kishon. Tot nu toe had Huub 
A.M. Mennen zich voor het gro-
te publiek verborgen gehou-
den, althans voor mij. Gelukkig 
heeft hij zijn talent nu ten vol-
le glorie tentoongespreid en 
ons daar deelgenoot van ge-
maakt.Maar beste lezers van de 
Nieuwe Meerbode, ik moet be-
kennen dat ik in eerste instan-
tie de satire in dit meesterwerk 
niet herkende. Ja, ik ben nu 
eenmaal niet snel van begrip. In 
eerste instantie dacht ik te ma-
ken te hebben met een zoge-
naamd goed-mens, u weet wel 
zo iemand die niet kritisch na-
denkt, iemand met idealen die 
onbetaalbaar zijn en Nederland 
van een paradijs tot een vuil-
stort maken. Zo iemand die nu 
blind achter het Rutte regime 
aanloopt, zich angst heeft laten 
aanpraten en nu in angst leeft. 
Zo iemand die niet in wil zien 
dat zorg stellen boven de eco-
nomie tot een verwoeste eco-
nomie en samenleving leidt.  Zo 
iemand die niet in wil zien dat 
alles er op wijst dat het ophok-
ken van mensen een volkomen 
verkeerde beslissing is. Dus 
geen deug-niet, zoals ik, die 
vanaf het begin mijn vraagte-
kens gezet heb bij het gevoerde 
beleid. Zo iemand die inziet dat 
nu “het zwaard van Damoklets” 
boven ons hoofd hangt, om een 
uitspraak van mijn grote voor-
beeld, de heer van stand, Oli-
vier. B. Bommel te gebruiken.

Het Licht
Maar toen zag ik het licht, na 
verschillende keren herlezen: 
dit is satire! Je gaat het pas zien 
als je het doorhebt om een uit-
spraak van de grote maestro te 
gebruiken. Ik was gewoon op 
het verkeerde been gezet, met 
een onnavolgbare schijnbewe-
ging van de al eerder genoem-
de maestro. Het was alsof ik en-
geltjes hoorde zingen en klok-
jes klingelen! Mijn hart maakte
toen een sprongetje en beste 
lezers, ik durf het te bekennen, 
ik huppelde van geluk door de 
woonkamer. Ik hoop dan ook 
dat wij spoedig meer horen van 
Huub A.M. Mennen, nogmaals, 
niet te verwarren met Huub F.M. 
Mennen of Huub P.M. Mennen. 
Dat hij schrijft over een electro-
nenbom, die niet bestaat, hij 
bedoelde natuurlijk neutronen-
bom, daar valt alleen kniesoor 
over. Ook heer Olivier. B. Bom-
mel maakte zich namelijk schul-
dig aan het verhaspelen van 
woorden, uitdrukkingen en ge-
zegden. En zeg nu zelf, zijn in-
tellect is boven alle twijfel ver-
heven. Maar sommige lezertjes 
zullen zeggen: “maar Martijn is 
Huub, A.M. Mennen, niet te ver-
warren met, nogmaals, Huub 
F.M. Mennen of Huub P.M. Men-
nen, niet gewoon iemand die 
niet tijdig zijn medicatie heeft 
gekregen, die nu geen toegang 
heeft tot zijn geestelijk hulp-
verlener? Dan zeg ik: “Ho! Stop! 
Wacht eens even! Luister eens 
even goed naar mij!”

Ook ik was de mening toege-
daan dat wij hier te maken had-
den met een verwarde man. 
Maar ik heb het licht gezien 
en sta niet toe dat Huub A.M. 
Mennen, niet te verwarren met 
Huub F.M. Mennen of Huub 
P.M. Mennen, in een slecht dag-
licht gesteld word. Het is satire. 
Toch?

Martijn R.(!) Overwater

VRIJHEID
Uithoorn - Het begrip vrijheid 
heeft in deze Corona-tijd in-
eens een heel andere en diepe-
re betekenis gekregen, vrijheid 
is nu immers niet meer voor ie-
dereen in ons land vanzelfspre-
kend en je beseft pas wat je mist 
als het er niet meer is. Reden ge-
noeg om deze week eens goed 
bij stil te staan bij wat vrijheid 
nou precies voor jou betekent, 
nu de weken als dagen voorbij-
vliegen. Het zijn normaal gespro-
ken eigenlijk meer de kleine din-
gen die mij een groot gevoel van 
vrijheid geven, maar dat kan na-
tuurlijk alleen wanneer er èch-
te vrijheid is, dat besef ik terde-
ge. Want alleen dan kun je zeg-
gen wat je voelt, schrijven wat 
je denkt en je kleden zo je wilt. 
Dat mensen in verzorgingstehui-
zen wegkwijnen omdat er geen 
vrijheid meer is om ze mogen 
bezoeken is een grof schandaal 

en daar zou per direkt verande-
ring in moeten komen. Het staat 
niet in verhouding tot mensen 
die dan nu misschien wel thuis-
zitten en nergens heen kunnen, 
maar zij hebben wèl de vrijheid 
om in de tuin of op het balkon te 
zitten.  Zij kunnen nog uitkijken 
naar het moment dat de maat-
regelen opgeheven worden zo-
dat ze weer de vrijheid genie-
ten om naar buiten te mogen. 
Die tijd en het besef daarvan is 
er vaak voor de eerstgenoem-
de categorie niet en dat is diep, 
diep triest. Probeer daarom de-
ze Corona-tijd met een objectie-
ve en tevens positieve blik te be-
kijken. Dat biedt je een vorm van 
vrijheid, want om met de rups te 
spreken: net op het moment dat 
hij dacht dat z’n leven over was, 
werd hij een vlinder.

MIneke Siegers, Uithoorn

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

Waterliniemuseum Fort bij 
Vechten in Corona tijd
Regio - Fort bij Vechten is één van 
de grootste forten van de Nieu-
we Hollandse Waterlinie. In 2015 
werd hier het Waterliniemuseum 
gebouwd, deels ondergronds en 
achter de oude gebouwen van 
het fort. Het fort ligt op een unie-
ke plek in het Nederlandse land-
schap, op de grens van de Ro-
meinse Limes en de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie, wat maakt dat 
er veel interessante verhalen te 
vertellen zijn. Het fort staat er al 

ruim 130 jaar en heeft al heel wat 
rumoer meegemaakt!
Tijdens de Corona crisis zijn het 
fort en het museum helaas net 
als andere musea gesloten! En 
ligt het fort weer verborgen in 
het landschap op u te wachten! 
Wel kunt u om het fort heen wan-
delen en ook het Castellum Fec-
tio, naast het fort, is te bezichti-
gen. Natuurlijk heeft het Waterli-
niemuseum ook leuke acties voor 
de mensen die wel buiten mogen 

wandelen, maar niet het museum 
kunnen bezoeken! Kijk daarvoor 
op de website van het waterli-
niemuseum! Ook op Facebook 
kunt u het museum volgen. Er 
loop momenteel een kleurwed-
strijd voor kinderen: Ontwerp, 
kleur en/of knutsel een bunker, 
een groepsschuilplaats waarvan 
er nog honderden in het land-
schap te vinden zijn! Download 
de kleurplaat van de website! De-
ze wedstrijd sluit aan bij de foto-
expositie, die hopelijk binnen-
kort bij ons te zien is. De fototen-
toonstelling ‘Piramides in de pol-
der’, foto’s van betonnen groeps-
schuilplaatsen de Type P, waar-
van er nog zo’n 540 in Nederland 
staan. Deze zijn gebouwd door 
de Nederlanders. Ook voor kin-
deren is de tikkietalk wedstrijd. 
Wat denken jullie dat de vilten 
poppen binnen in het museum 
te vertellen hebben? Bekijk het 
� lmpje op youtube: https://you-
tu.be/55rp-tijBwo en verzin je ei-
gen teksten! Daarnaast is er ook 
nog een fotowedstrijd voor jong 
en oud!

Als het kan
Zodra het weer kan ontvangen 
de medewerkers u weer graag 
op het mooie fort en in het in-

ter-actieve Waterliniemuseum! U 
kunt dan ook weer deelnemen 
aan de dagelijks rondleidingen 
over het fort, waarbij u onder an-
dere het Reduit, een fort binnen 
het fort, ontdekt. In het midden 
is er een imposante gietijzeren 
trap, met bovenin een grote ka-
trol waarmee kanonnen omhoog 
gehesen konden worden. Geniet 
van de natuur en wij omarmen 
u � guurlijk met het grote Mens-
beeld van Hester Pilz, dat u wel-
kom heet bij de entree van het 
fort. Meer ontdekken over de rij-
ke geschiedenis van Fort bij Vech-
ten? Bezoek het Waterliniemuse-
um zodra dat weer kan! Achter-
dijk 12, 3981 HB Bunnik (Utrecht) 
info@waterliniemuseum.nl. Voor 
aangepaste informatie en de 
wedstrijden, kijk op: 
www.waterliniemuseum.nl 
https://www.facebook.com/
waterliniemuseum/

Een lezing door Peter van Golen.
Wereldwijd oorlog
Regio - Oorspronkelijk was de-
ze lezing bedoeld voor het slot-
stuk van de algemene ledenver-
gadering van de historische ver-
eniging De Proosdijlanden. Door 
alle maatregelen rond het Covid-
19-virus kon dit helaas niet door-
gaan. Een alternatief is bedacht. 
In de Oudheidkamer van de his-
torische vereniging is door Arie 
Noteboom een � lmopname ge-
maakt van het voor die avond be-
doelde verhaal. 
Peter van Golen vertelt over de 
Tweede Wereldoorlog, bespreekt 
de impact van deze donkere pe-
riode op de bevolking en vult dit 
aan met passende beelden. In het 

eerste deel behandelt Peter de 
Europese politiek en de aanlei-
dingen tot de oorlog. In het twee-
de deel bespreekt hij de Neder-
landse politiek en de regionale 
en persoonlijke gevolgen voor de 
Rondeveense dorpen in de perio-
de 1940-1945. Het geheel is door-
spekt met persoonlijke herinne-
ringen en anekdotes. Ieder deel 
duurt ongeveer negenentwintig 
minuten.
U kunt de lezing zien door te klik-
ken op: https://hvp.collectiebank.
nl/shltllxb2wchc6pivmbtr7a7em
Of door te kijken op de website 
van HV De Proosdijlanden in het 
menu foto’s, ‘actueel archief’.
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Uithoorn – Burgemeester Pieter Heiliegers heeft op 4 mei samen met 
één lid van het comité 4/5 mei Uithoorn en het comité 4 mei De Kwa-
kel een krans gelegd bij het stiltemonument in Uithoorn. Op 4 mei 
was er vanwege de Coronacrisis geen o�ciële herdenking. ,,Doden-
herdenking is voor veel mensen een zeer belangrijk moment in het 
jaar. Zeker dit jaar, nu het 75 jaar geleden is dat ons land werd bevrijd. 
Dat maakt het extra pijnlijk dat de herdenking in onze gemeente niet 
op de traditionele manier kon plaatsvinden omdat samenkomsten 
verboden zijn. Het voelde vreemd om de krans te leggen zonder de 
aanwezigheid van inwoners en andere betrokkenen.” Heiliegers laat 
verder weten dat de gemeente dit jubileumjaar juist wilde aangrijpen 
om extra stil te staan bij 75 jaar vrijheid. ,,Helaas heeft de coronacri-
sis roet in het eten gegooid. Maar dat wil niet zeggen dat we niet stil-
staan bij de grote o�ers die gebracht zijn voor onze vrijheid. Onze ve-
teranen verdienen ons grootste respect.”

Burgemeester Pieter 
Heiliegers legt krans 
bij stiltemonument

De Ronde Venen - Op bescheiden, maar stemmige wijze hebben 
het college van B en W en vertegenwoordigers van plaatselijke comi-
tés vandaag, 4 mei, in De Ronde Venen de slachto�ers van de Twee-
de Wereldoorlog herdacht. Tegelijkertijd stonden ze stil bij slachtof-
fers van con�icten waarbij de Staat der Nederlanden was betrokken. 
In verband met de coronamaatregelen zijn er dit jaar op 4 en 5 mei 
geen publieksactiviteiten in de buitenlucht. Een gezamenlijke bijeen-
komst was vandaag om 20 uur niet mogelijk. Daarom is besloten dat 
leden van het college, samen met leden van plaatselijke comités, bij 
verschillende oorlogsmonumenten in de gemeente een krans zou-
den leggen. Dat is vanochtend gebeurd. Burgemeester Divendal leg-
de om 8.30 uur een krans bij het monument in de Dorpsstraat en aan-
sluitend bij de 3 monumenten op het Raadhuisplein. Wethouder Rein 
Kroon legde om 9.15 uur een krans bij het monument in de Raad-
huisstraat in Wilnis en aanslui-
tend bij de 3 Canadese oorlogs-
graven. Wethouder Kiki legde om 
10 uur een krans bij het monu-
ment op de Heulweg/Herenweg 
in Vinkeveen. Om 10.45 uur leg-
de wethouder Alberta Schuurs 
een krans bij het monument op 
de G.P. van der Leestraat in Baam-
brugge. Ook de vertegenwoordi-
gers van de plaatselijke comités 
legden kransen bij de monumen-
ten. Van de kransleggingen is een 
korte impressie gemaakt. Deze is 
te zien via het gemeentelijke Fa-
cebook of Instagram-account en 
via RTV Ronde Venen.

Ook in De Ronde Venen 
Dodenherdenking in 

aangepaste vorm
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De komende weken maken we in onze kranten plaats voor 
lieve berichtjes. Mis jij of missen jullie je oma of opa? Of je lie-
ve vriendje of vriendinnetje waar je altijd meespeelt? Of opa 
en oma missen jullie je kleinkinderen? Stuur een foto van je-
zelf of van jullie en de boodschap van maximaal 25 woorden 
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl

De origineelste inzendingen worden de komende week in de 
krant geplaatst. Deelname is helemaal gratis, want een lief 
berichtje kunnen we allemaal wel gebruiken in deze nare tijd.

De Nostalgie bedankt alle buurtkinderen uit de Amstelhoek 
voor de mooi paaskaarten en andere tekeningen, Ivy uit 
Uithoorn maakte prachtige strijkkraal kunstwerkjes. Allemaal 
voor onze cliënten, die al een maand niet naar de dagbesteding 
kunnen en thuis moeten blijven, wij vullen wekelijks tasjes en 
de vele tekeningen en knutselwerkjes van kinderen passen 
daar mooi in. Ook de Chocotoko verzorgde met de Pasen 
Paaschocolade voor in de tasjes. We krijgen giften van mensen, 
zodat wij deze kunnen 
gebruiken voor de aan te 
scha� en hulpmiddelen die we 
nodig hebben, bij de nieuwe 
normale dagbesteding met 1.5 
m afstand! 

Debby en Irma en de cliënten 
van Dagbesteding de Nostalgie 
in Amstelhoek, Dank jullie wel!

Lieve allemaal, we hebben jullie gemist. Tot na de vakantie! 

Groetjes, de ju� en en meesters van OBS Toermalijn. 

Lieve Fae
9 mei wordt je alweer 2.  Een 
dikke kus en knu� el voor 
jou en je zus Liv.

Liefs van opa en oma

Lieve omaoma, opa & 
oma Arnoldus en opa & 
oma Samplonius, na alle 
brievenbuspost nu veel liefs 
vanuit de krant van mij!

Veel kusjes Jurre

Mijdrechtse marktkooplieden staan te trappelen
Nu nog kleine foodmarkt, maar 
hopelijk begin juni weer compleet
Mijdrecht – De Kooplieden van 
de Mijdrechtse donderdagmarkt 
kunnen niet wachten om weer 
volledig te gaan beginnen. Maar 
helaas, het is nog even behelpen. 
Natuurlijk is er nog iedere don-

derdag een gezellige markt op 
het Raadshuisplein in Mijdrecht, 
maar kleiner en alleen voor food. 
Corona maatregelen. Ze begrij-
pen het allemaal, maar toch staan 
ze te springen om weer te kunnen 

gaan opbouwen. Helaas duurt 
dat nog even. De veiligheidsregio 
Utrecht is streng. 1 Juni wordt nu 
nog genoemd, maar 100% zeker 
is dat niet. Maar houdt u de Nieu-
we Meerbode maar goed in de 

HV Mijdrecht start met 
de trainingen
De Ronde Venen - Wat een on-
verwachte herstart van het hoc-
key seizoen. De zaalcompeti-
tie was afgerond en het veldsei-
zoen kon weer starten. Op vrij-
dag 6 maart hebben we het veld-
seizoen geopend en zijn de zaal-
kampioenen gehuldigd met mu-
ziek van DJ Nick. Op zaterdag 
7 & zondag 8 maart werden de 
1e wedstrijden gespeeld. He-
laas bleef het daarbij en ging het 
sportcomplex op slot. Wat super-
leuk is, is dat diverse HVM-trainers 
op FB diverse oefeningen heb-
ben uitgelegd, die de HVM-leden 
thuis zelf konden oefenen. Het is 
natuurlijk voor iedereen een lasti-
ge periode geweest, maar geluk-
kig kan de jeugd nu weer trainen 
(onder de voorwaarden van het 
RIVM). De hoofdtrainer Chiel-Jan 

Delis heeft een plan gemaakt, zo-
dat de jeugdleden op een veilige 
wijze kunnen trainen. Zowel voor 
zichzelf als voor de trainers. Na de 
eerste week (woensdag, donder-
dag en vrijdag) is gebleken dat 
hij helemaal tevreden is. Iedereen 
(Trainers, spelers, ouders) heeft 
zich netjes aan de regels gehou-
den. Hopelijk is dit een start naar 
een iets normalere situatie. Wed-
strijden zullen dit seizoen niet 
meer gespeeld, maar toch � jn dat 
de HVM-jeugd nu weer kan trai-
nen. De jeugdspelers kregen zelfs 
bezoek van onze Wethouder Rein 
Kroon. Hij heeft toch even de tijd 
genomen om bij de hockey ver-
eniging te kijken hoe wij omgaan 
met de Corona maatregelen. En 
hij was helemaal tevreden over 
de aanpak.

Dansschool Nicole danst weer door 
(maar dan wel buiten!)
Mijdrecht - Toen bekend werd 
in de laatste persconferentie van 
Mark Rutte dat er weer gesport 

mocht worden onder de jeugd, 
stonden de docenten van Dans-
school Nicole al te springen! Ein-

delijk weer dansen! Maar….dit was 
alleen bedoeld voor de buiten-
sporten. Tja.. wat doe je dan als je 

Geen lid? Toch trainen bij HVM
Mijdrecht - “Het is geweldig 
om de kinderen vandaag weer 
te zien hockeyen”, zegt Robert 
Hart, voorzitter van de techni-
sche commissie van de hockey 
vereniging Mijdrecht. “De trainin-
gen zijn aangepast en we heb-
ben met elkaar een route uitge-
werkt om de 1,5 meter afstand 
op het terrein te kunnen garan-
deren van aankomst tot vertrek.” 
Op het hockey complex aan het 
einde van de Proosdijstraat in 
Mijdrecht zijn vanaf het parkeer-
terrein routes uitgestippeld. Op 
de twee velden is volop bewe-
ging en vrolijkheid gaande onder 
toeziend oog van de hoofdtrainer 
en jeugdtrainers. “De vereniging 
heeft zich geconformeerd aan al-
le gestelde protocollen en richt-
lijnen welke het RIVM, de KNHB 
en de gemeente stelt aan de her-
start van de trainingen. Het ver-
loop gaat dusdanig gestructu-
reerd”, aldus Robert “dat we het 
aandurven om de poorten ook 
open te gaan stellen voor kinde-

ren uit de gemeente van buiten 
de vereniging, zoals de overheid 
en gemeente graag ziet”. De ca-
paciteit is niet onbeperkt, maar er 
is ruimte. Kinderen, die het spor-
ten met een bal en een stick wil-
len komen ervaren zijn van har-
te welkom en kunnen zich opge-
ven. In overleg zal gekeken wor-
den per aangemeld kind op welk 
tijdstip hij of zij wekelijks kan ko-
men meedoen. Het aanmelden 
kan via de website van de vereni-
ging (www.hvmijdrecht.nl) via de 
knop ‘proeftrainen’.

normaal altijd in een zaal les geeft? 
Naar buiten dus! Meteen werd 
er een plan van aanpak gemaakt 
en aan de gemeente voorgelegd. 
Hier volgde snel goedkeuring op, 
dus kon er vanaf gisteren weer ge-
swingd worden. Dit keer op de par-
keerplaats van Sporthal De Phoe-
nix in Mijdrecht. Een prachtige lo-
catie waar iedereen veilig kon ko-
men. En dat iedereen hier aan toe 
was, was duidelijk te zien! Allemaal 
blij en vrolijke gezichten van mei-
den die erg veel zin hadden om 
weer even te doen waar ze zoveel 
plezier in hebben: dansen! Zo lang 
het mooi weer blijft en de regels 
worden niet weer aangescherpt, 
gaan ze hier zeker mee door. Erg 
leuk om te zien dat Dansschool Ni-
cole hier zo snel op ingesprongen 
heeft en zich niet uit het veld laat 
slaan door wat er niet mag, maar 
juist door wat wél mag!

gaten, daarin kunt u het lezen. Ze 
gaan er als het allemaal weer kan, 
een feestje van maken. En als het 
op anderhalve meter moet nog 
de eerste maanden, ook dat is te 
regelen. De plannen liggen klaar. 
Anders indelen, geen auto’s meer 
op het plein, goed belijnen, het 
moet mogelijk zijn en het blijft 
gezellig, daar gaan ze met elkaar 
voor zorgen. Als de bezoekers 
zich er net zo netjes aan houden 
als de laatste weken, dat komt al-
les weer goed.
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