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Dinsdag 4 mei onthulde burge-
meester Maarten Divendal van De 
Ronde Venen samen met de 3 
kinderen van Jan Berkelaar een 
gedenkplaat die op de brug is beves-
tigd. Op de plek waar nu een 
parkeerplaats is naast de brug, 
woonde Berkelaar met zijn gezin 
toen hij in juli 1943 werd opgepakt. 
Hij is toen naar een politiebureau in 
Amsterdam gebracht om daar te 
worden verhoord. 

Luchtaanval
Op de dag van zijn verhoor voerde 
de Amerikaanse luchtmacht een 
aanval uit op de Fokker-vliegtuigfa-
briek. Dat gecamoufleerde complex 
maakte deel uit van de Duitse 
oorlogsindustrie. Het beoogde doel 
werd niet geraakt. De afgeworpen 
bommen vielen op nabijgelegen 

woonwijken in Amsterdam-Noord. 
Bijna 200 mensen kwamen daarbij 
om het leven. Het politiebureau, 
waar Jan Berkelaar was ingesloten, 
werd ook getroffen. Hij raakte zwaar-
gewond en overleed enkele uren 
later. Zijn vrouw is op dat moment in 
verwachting van hun derde kind. 

Gedenkplaat
Met de gedenkplaat wordt stilge-
staan bij het leven van Jan Berkelaar 
als verzetsman en bij zijn tragische 
overlijden. Het ontwerp is van Marjo-
lein Stappers. Er zijn ook foto’s van de 
Vinkevener en zijn gezin te zien, 
evenals de tekst van een kort brie�e 
van een Joodse koopman uit 
Amsterdam die Berkelaar om hulp 
vraagt. De man is later met zijn 
vrouw in vernietigingskamp Ausch-
witz vermoord. 

Nieuw onderzoek brengt duidelijk-
heid over het verleden 
Rond de verzetsactiviteiten van Jan 
Berkelaar bleven lange tijd vraagte-
kens bestaan. De activiteiten vonden 
in het geheim plaats, want de risico’s 
bij ontdekking waren enorm. Het 
recente onderzoek is gedaan door 
zijn dochter, samen met Greet en 
Marjolein Stappers, als moeder en 
dochter twee bevlogen Vinkeveners, 
en met raadslid Jan Rouwenhorst, 
kenner van de lokale geschiedenis. 
Via de gemeente kwamen zij met 
elkaar in contact en bundelden ze 
hun krachten. Met het onderzoek is 
definitief vastgelegd dat Jan Berke-
laar lid was van het verzet in Vinke-
veen. Hij hield zich onder andere 
bezig met het repareren van opge-
dregde wapens, de distributie 
daarvan en het vervalsen van voed-
selbonnen. Zijn naam ontbrak tot 
voor kort op de ‘Erelijst van Geval-
lenen 1940-1945’. Na het onderzoek 
vorig jaar is dit gecorrigeerd en is de 
naam Jan Berkelaar alsnog opge-
nomen in de ‘Erelijst van Gevallenen 
1940-1945’.

De Ronde Venen - De brug aan het begin van de Baambrugse Zuwe (bij de 
kruising met de Herenweg) heet vanaf 4 mei Jan Berkelaarbrug. De brug 
is vernoemd naar verzetsstrijder Jan Berkelaar uit Vinkeveen. Vorig jaar 
bleek uit onderzoek onomstotelijk dat Berkelaar deel uitmaakte van het 
verzet. Zijn naam is na 77 jaar alsnog toegevoegd aan de ‘Erelijst van 
Gevallenen 1940-1945’ .

Brug vernoemd naar Vinkeveense 
verzetsstrijder Jan Berkelaar

De kinderen van Jan Berkelaar onthullen samen met burgemeester Divendal de gedenkplaat bij de Jan Berkelaarbrug in Vinkeveen

De Ronde Venen – Het ziet er niet 
naar uit dat het prachtige 
wandelpad, het Bellopad snel weer in 
zijn geheel open zal zijn. Al jaren 
wordt het in Vinkeveen (nabij het 
oude Stationsgebouw) geblokkeerd 
door de opslagplaats van een 
aannemer. Ondanks klachten van 
omwonenden, gesprekken met de 
wethouder, vragen van raadsleden 
blijft het pad geblokkeerd. De 
aannemer blijft erbij dat het zijn 
grond is en dat hij daar mee doet wat 
hij wil. De fractie van Ronde Venen 
Belang is al bijna een jaar bezig om 
de wethouder aan te sporen om nu 
eens door te pakken, maar tot op 
heden bleef wethouder Alberta 
Schuurs (VVD) antwoorden, dat het 
klopt dat het wettelijk gezien open 
gemaakt moet worden maar dat ze 
er met gesprekken nog niet uit is 
gekomen. De laatste maanden was 
steeds het excuus Corona, maar dat 
is natuurlijk ook een dooddoener die 
iedereen maar te pas en te onpas 
gebruikt het laatste jaar. Maar Ronde 
Venen Belang is geen tandeloze 
tijger, zij hebben tanden en houden 
vast. Op hun laatste vragen van 31 
maart jl kregen zij 4 mei jl weer 
antwoord.

Waarom zolang
Op de vraag waarom antwoorden op 
vragen zolang duren antwoord de 

wethouder weer dat er getracht is 
door middel van een aantal 
gesprekken van de laatste tijd tot 
een vergelijk te komen.” Inmiddels 
moet geconcludeerd worden dat dit 
de gemeente niet verder zal 
brengen. De gesprekken die gevoerd 
zijn met Beheermaatschappij Vobi 
B.V. (hierna te noemen Vobi) hebben 
ertoe geleid dat beide partijen thans 
de gevolgtrekking maken dat op 
basis daarvan niet tot overeenstem-
ming zal worden gekomen en dat 
deze kwestie daarom juridisch gaat 
worden afgehandeld. Hoewel door 
Vobi betwist, stelt de gemeente zich 
op het standpunt dat het Bellopad 
ter plaatse kwalificeert als een open-
bare weg in de zin van de Wegenwet. 
Versperring daarvan vormt een over-
treding van artikel 2:10 van de Alge-
mene Plaatselijke Verordening De 
Ronde Venen 2020. Daarom wordt nu 
bestuursrechtelijk gehandhaafd 
middels het opleggen van een last 
onder dwangsom. De termijn waar-
binnen de versperring van het 
Bellopad zal zijn opgeheven is mede 
afhankelijk van de vraag of en in 
hoeverre Vobi gebruik maakt van de 
rechtsmiddelen die haar in het kader 
van een bestuursrechtelijke handha-
vingsprocedure ter beschikking 
staan, alsmede de uitkomsten 
daarvan”, aldus de wethouder. 
Wordt vervolgd.

Bellopad in Vinkeveen nog 
steeds geblokkeerd

Rectificatie: e e i i ete
Mijdrecht - Vorige week schreven we 
over het nieuwe herdenkingskruis voor 
de vermoorde Koop Peters in de tuin 
van SC Johnson, dat vanaf de N201 is 
te zien. De kop boven het artikel gaf 
helaas aanleiding tot verwarring. 
Daarom hieronder alsnog de juiste 
weergave van de feiten. Koop Peters 
werd ter plekke op woensdag 6 
september 1944 doodgeschoten door 
Duitse militairen als represaille voor 
een actie van de plaatselijke onder-

grondse. Op de plek waar dat toen 
gebeurde, is onlangs een nieuw kruis 
geplaatst ter herinnering aan Koop 
Peters. Het nieuwe kruis is gemaakt 
door Berto van Veen (71), die in de 
Amerikaanse staat Californië woont. 
Berto en zijn vrouw Bep emigreerden 
in de jaren ’70 naar de Verenigde 
Staten. Zijn vader en moeder maakten 
de moord op Koop Peters van dichtbij 
mee. Ze hielden tot hun dood contact 
met de nabestaanden van Koop Peters.
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Na een simpel verzoekje namens 
enkele geïnteresseerden heeft de 
gemeente direct de spade ter hand 
genomen en een leuk eenvoudig 
JeuDeBoule baantje gemaakt op het 
terrein van de �etscrossbaan aan de 
Windmolen.  Dit kon snel gereali-
seerd worden tijdens het al 
geplande onderhoud van de �ets-
cross baan zelf. Het nieuwe JeuDe-
Boule speelveld is niet bedoeld voor 
olympische records, maar wel om 
gezellig met een paar vrienden een 
spelletje te spelen. Lekker buiten 
bewegen en socializen voor alle leeftijden. De gemeente gaf eerder aan 
dat het geen o�ciële baan kon worden qua breedte, wegens plaatsge-
brek. Maar zoals een verbasterd spreekwoord stelt: Als het niet uit de 
breedte kan, dan moet het maar uit de lengte komen �  En de lengte is
zeker afdoende voor een pittig potje. Voor de gevorderde gebruiker zijn 
er zelfs bultjes en bulten aanwezig. Gemeente bedankt, we hebben de 
baan vast met champagne ingewijd.
 
Laura Eekels.

Gemeente De Ronde Venen bedankt!

LEZERSPOST

Niets meer over van rustig Jaagpad
Geregeld �ets ik richting Kudelstaart via het smalle 
paadje. Een stukje pad waar vroeger paarden in een 
rustig ritme het schip voortrokken. Nu is daar niets 
meer van over. Het pad is een racebaan geworden. De 
wielrenners kennen geen genade want snelheid is hun 
credo. Welke ontwerper heeft die prachtige pad zo 
weten te vernielen. Er heeft al menig confrontatie 

tussen wandelaars en racers plaatsgevonden. De 
ontwerpers worden bedankt, mag ach, de man/vrouw 
heeft hoogstwaarschijnlijk geen enkel verstand van 
het begrip: Jaagpad. Je kan het hen nog niet eens 
kwalijk nemen

Joke Hart-Bosma

Idylle ruw verstoord? (2)
Het Jaagpad is juist mooi opgeknapt! Niet meer dat 
smalle paadje waar je amper op je heen kon kijken om 
niet op je bek gaan. Nu ook toe gangekelijk voor 
rolstoelen of scootmobiels. Zelfs mensen op een wiel-

ren�ets mogen daar toch ook van genieten? ‘Jaagpad 
mooi verkloot’, volgens de ingezonden brief van 
verleden week,  vind ik zeker niet op zijn plaats. 
A. Voorn
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Regio - De Rabobank heeft samen 
met NOC*NSF, AD.nl, LKCA en Kunst-
bende het initiatief genomen om het 
fenomeen verenigen te vieren en te 
belonen. Hieruit is de verkiezing Club 
van het Jaar ontstaan. De verkiezing 
Club van het Jaar is onderdeel van 
Rabo ClubSupport. Rabo ClubSup-
port biedt sport- en cultuurvereni-
gingen kennis, een netwerk en �nan-
ciële ondersteuning. Om ze sterker te 
maken, voor nu en in de toekomst. 
Dit jaar staat de veerkracht van de 
clubs centraal. Zij roepen alle clubs 
op om hun veerkracht zichtbaar te 
maken, anderen daarmee te inspi-
reren en de waardering en erkenning 
te krijgen die ze verdienen.

Trots
Het ROM-keer is genomineerd voor 
de verkiezing Club van het jaar. Zij 
zijn trots op de veerkracht die zij als 
vereniging het afgelopen jaar 
getoond hebben. De onderlinge 
saamhorigheid, de verbondenheid 
en het contact is kenmerkend voor 
het ROM-koor. Iets wat in de corona-
tijd nòg belangrijker is geworden. 
Als vereniging hebben zij met elkaar 
vanaf maart 2020 heel hard gewerkt 
om een actieve en stabiele vereni-
ging te blijven en naar elkaar om te 
zien. Om vooruit te kijken, vol te 
houden en samen deze coronape-
riode door te komen. Vanaf 2 april 
2020 is er wekelijks een online repe-
titie moment geweest, met ruimte 
om met elkaar te praten. Op 5 mei 
2020 lanceerde het koor een bijzon-
dere video ter ere van 75 jaar vrijheid, 
thuis ingezongen door de leden. 
Toen de omstandigheden het na de 
zomervakantie toelieten is er live 
gerepeteerd op een alternatieve 
locatie. Diverse malen is de setting 

bijgesteld vanwege de ontwikke-
lingen rondom corona. Sinds 
november 2020 wordt er weer 
volledig online gerepeteerd via 
Zoom. 

Online
Inmiddels kan de vereniging terug-
kijken op talloze sociale online 
spelavonden, 2 kaartenacties, een 
grandioze online kerstspecial en een 
bijzonder feestelijke viering (uiter-
aard coronoproof) van het 35-jarig 
jubileum. Daarnaast heeft het ROM-
koor de buitenwereld digitaal laten 
meegenieten van diverse corona-
proof thuis video’s en een online 
orgelconcert. Een zeer belangrijk 
deel van hun inkomsten komen 
normaal gesproken van de kerstop-
tredens die zij verzorgen als a capella 
Dickens-koor. Deze zijn afgelopen 
jaar volledig weggevallen. Door 
leden zijn er op eigen initiatief knuf-
fels gehaakt, paasmandjes en paas-
kransen gemaakt welke verkocht zijn 
om toch wat extra inkomsten te 
genereren. Na meer dan een jaar 
corona in Nederland, geeft deze 
vereniging niet op. Het ledenaantal is 
nagenoeg ongewijzigd. De leden 
nemen de moeite elkaar te bellen, 
een berichtje te sturen, een bood-
schap voor elkaar te doen. Zij kijken 
uit naar het moment dat zij weer als 
1 koor, schouder aan schouder hun 
stem kunnen laten horen. Tot die tijd 
houden zij vol. Natuurlijk willen zij 
heel graag de titel Club van het Jaar 
verdienen. Om kans te maken op de 
titel heeft het ROM-koor stemmen 
nodig. Via www.clubvanhetjaar.nl is 
het mogelijk om een stem uit te 
brengen (zoek op ROM of via 
Provincie Utrecht en Gemeente De 
Ronde Venen).

ROM-koor genomineerd voor 
Club van het Jaar, stemt u ook?

Uithoorn - De terrassen en de 
winkels zijn wel open gegaan, maar 
voor de culturele sector laten de 
versoepelingen nog even op zich 
wachten. Daarom ziet de SCAU 
(Stichting Culturele Activiteiten 
Uithoorn) zich genoopt om het 
optreden van de theatergroep 
Musica Extrema op zondag 16 mei 
a.s. te annuleren. Dit was al een 
uitgesteld concert, omdat het 
oorspronkelijke concert op zondag 
20 december 2020 niet door kon 
gaan. Helaas moet nu dus dit uitge-
stelde optreden ook weer uitgesteld 
worden, hoogstwaarschijnlijk naar 
het najaar van 2022. Alle abonne-
menthouders krijgen van deze annu-
lering persoonlijk bericht van de 
secretaris van de SCAU, Anton 
Furnee. Er staat nu nog één evene-
ment van het seizoen 2020-2021 op 

het programma: singer-songwriter 
Beatrice van der Poel met gitarist Tim 
Eijmaal op zondag 20 juni a.s. Wat 
zou het mooi zijn als dit optreden 
wél gewoon door zou kunnen gaan! 
Voor de meest actuele informatie 
kunt u kijken op de website van de 
SCAU (www.scau.nl) of in de Nieuwe 
Meerbode. 

Optreden van Musica Extrema 
geannuleerd

Mijdrecht – Zoals wij in april al lieten 
weten doet de 8 jarige Eliahna 
Foulouh uit Mijdrecht mee aan de 
bekende talentenjacht The Voice 
Kids! Begin april was zij in de aller-
eerste a�evering als eerste kandidate 
te zien in het programma The Voice 
Kids. Ze kwam uit met het liedje van 
“Mama” in het Italiaans/ Nederlands. 
Met verve heeft ze dat gezongen met 
op het einde een lange prachtige 
uithaal! Hiermee wist deze 8 jarige 
alle vier stoelen van de vier coaches 
Ali B., Ilse De Lange, Snelle en Sanne 
te laten omdraaien en koos ze uitein-
delijk voor Coach Ali B. 
Maar het is nog niet klaar. Nu alle 

auditierondes voorbij zijn (6 a�eve-
ringen) beginnen deze vrijdag 14 
mei The Battle rondes. En Eliahna is 
daarin komende vrijdag te zien.
Tegen wie zal ze het moeten 
opnemen… en zal ze in deze strijd 
doorgaan naar de volgende ronde? 
The Sing-o�s of terwijl de Halve 
Finale?!! Ondertussen gaan de zang-
lessen bij Greetje de Haan ook nog 
door en zijn ze druk bezig met een 
cover video clip die volgende week 
wordt opgenomen en die op 
YouTube komt te staan.Super leuk en 
spannend aankomende vrijdag 14 
mei 20.00uur RTL4 The Voice Kids.

Eliahna Foulouh in The Battle 
ronde van The Voice Kids

Avond4daagse van start
Vinkeveen - Jong en oud, alle Rondeveners zijn welkom bij de speciale 
editie van de Avond4daagse Vinkeveen 2021. Loop 5 of 10 km, verdeeld 
over 4 dagen tussen 15 mei en 15 juni en ontvang een mooie medaille, 
en iets leuks van de Jumbo en makelaardij Witte, bij jou thuis bezorgt. 
Omdat we geen ‘normale’ Avond4daagse kunnen organiseren, heeft 
IJsvereniging Vinkeveen een alternatief bedacht. Schrijf je in op www.
avond4daagsevinkeveen.nl en loop 4 x 5 km of 4 x 10 km op de dagen/
avonden die jij kiest tussen 15 mei en 15 juni. 

Heb je ingeschreven (kosten €3) en gewandeld? Stuur ons een mail en 
IJsvereniging Vinkeveen brengt jouw medaille en traktatie bij je thuis. 
Op onze website vind je alle informatie.
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In augustus 2019 kregen alle buurtbewoners van de Turkoois en de Aqua-
marijn en de Jade in Mijdrecht een brief van de gemeente De Ronde 
Venen waarin men verzocht dat erop het einde van de doodlopende 
straat de Turkoois 2 laadpalen voor elektrische auto’s moeten komen. Als 
je het daar niet mee eens was kon je bezwaar aantekenen bij de 
gemeente t.a.v. R. Lommerse. In conclaaf met de buurtbewoners zijn er 
ongeveer 30 bezwaarbrieven overhandigd bij Dhr. R. Lommerse allemaal 
voorzien van een handtekening en een o�cieel bezwaar. Ik had een 
gesprek met meneer Lommerse op het gemeentehuis die mij zei dat hij 
zomaar een locatie had geprikt want hij kwam hier immers niet vandaan. 
Hij kende de buurt niet, was er nog nooit geweest. Maar hij gaat het 
onderzoeken. Nu staan er op de Turkoois en omgeving voornamelijk 
sociale huurwoningen, hier wonen mensen met een sociaal minimum. Zij 
rijden geen elektrische auto’s en ook niet tweedehands. In deze wijk staan 
auto’s die bij dat sociale minimum horen. 

Slimmer
Wij hebben ook gemeld dat het slimmer zou zijn om laadpalen op de 
doorgaande weg te plaatsen zoals de Diamant of een stukje grasveld inle-
veren voor nieuwe parkeerplaatsen op de inrit naar de Turkoois. Dan zijn 
er meteen nieuwe parkeerplaatsen bij want de parkeerplaats die door de 
gemeente aangewezen was staat overvol. Nu moeten we wel aan de CO2 
uitstoot denken en daarom moderniseren wat betreft elektrische auto’s. 
Maar om daar 4 parkeerplaatsen voor op te o�eren is erg veel. Wat schets 
onze verbazing! Vorige week werden er borden geplaatst op de 4 
parkeerplaatsen op de Turkoois waar wij bezwaar op hadden aangete-
kend. Op 13 en 14 mei worden er laadpalen geplaatst. Ook nu weer 
mailde en belde de bewoners van de betre�ende straten op omdat er al 
een verkeersprobleem is. Er zijn nl. te weinig parkeerplaatsen.

Gesprek
Ik, ondergetekende, heb maandagmiddag 10 mei 2021 een telefonisch 
gesprek gehad met de plaatsvervanger Mevr. C. Verhage omdat meneer 
R. Lommerse daar niet meer werkt. Mevr. C. Verhage vertelde dat we de 
bezwaarschriften bij de Staatcourant hadden moeten aangeven, die 
schijnen hierover te gaan, over verkeersbesluiten. Mevr. C. Verhage voert 
namelijk alleen het besluit uit en doet niet aan bezwaren. Zij vertelde wel 
dat er eerst één elektrische laadpaal komt en als daar meer dan 3x per 
dag gebruik van wordt gemaakt dan kan er een tweede, derde en vierde 
bij geplaatst worden. Maar waarom zijn wij hierover dan niet geïnfor-
meerd? Waarom kregen wij geen bericht op al onze mail en correspon-
dentie naar de gemeente. Niemand kreeg bericht en hoe moesten wij nu 
weten dat onze bezwaarschriften niet werden doorgestuurd naar de 
Staatscourant. In de brief stond duidelijk dat de bezwaarschriften t.a.v. R. 
Lommerse gestuurd moesten worden naar het gemeentehuis waar ik ze 
nadat ik ze verzameld had in een grote envelop had afgeleverd.
Leg gewoon uit waarom er laadpalen moeten komen, informeer ons i.p.v. 
borden plaatsen dat i.v.m. werkzaamheden de parkeerplaatsen niet 
gebruikt mogen worden. Communiceren! Wij zijn toch mensen! Dat is wat 
we willen! Luister en praat! Vertel ons wat er gaat gebeuren maar nu zegt 
u in ons telefoongesprek van maandag: Jullie zijn nu te laat om bezwaar 
aan te tekenen want de Staatcourant heeft een besluit genomen. Je kunt 
er niets meer aan doen. Had ons geïnformeerd! Ik hoop dat je hier iets 
mee kunt doen en het kan plaatsen in de Nieuwe Meerbode. Een foto met 
een overvolle parkeerplaats en rechts de borden dat er laadpalen komen. 

Vriendelijke groet, Carla van Nieuwkerk

De Ronde Venen - Wel of geen wind-
molens? Wie in de gemeente rond-
loopt of �etst ziet op veel plekken 
posters en zelfs spandoeken tegen 
het plaatsen van windmolens; de 
kranten staan er vol mee en ook op 
social media is er veel aandacht voor. 
Het onderwerp speelt en de 
gemeenteraad moet binnenkort een 
besluit nemen over het aanwijzen 
van zoekgebieden. 

Wat vindt D66 ervan? 
Fractievoorzitter Meindert Brunia: 
“D66 vindt het heel positief dat 
zoveel inwoners er voor pleiten het 
landschap in onze mooie gemeente 
in stand te houden. Eerst door 
Corona en nu door de discussie over 
de zoekgebieden is er steeds meer 
waardering gekomen voor onze 
directe leefomgeving. Het landschap 
in De Ronde Venen is heel gevarieerd 
en heeft veel kwaliteiten. Het maakt 
dat de opdracht van het Rijk om bij 
te dragen aan het energievraagstuk 
en de vraag waar in onze gemeente 
windmolens en zonnevelden zouden 
kunnen komen, heel goed moet 
worden afgewogen. Het is bepaald 
geen ‘appeltje-eitje’, het luistert heel 
nauw’. De besluitvorming in de 
gemeente loopt in fasen. Voor nu 
gaat het om de vraag welke 
gebieden in de gemeente wel, en 
welke niet geschikt zijn voor groene 
energie in de vorm van zon en/of 
wind. Het college heeft hierover een 
voorstel voorgelegd aan gemeente-
raad, die daarover inmiddels talrijke 
vragen heeft gesteld. De antwoorden 
van het college zijn nu binnen. D66 is 
verheugd dat het college ook een 
aparte kaart heeft gemaakt van de 
mogelijke zoekgebieden voor wind-
molens. Raadslid Eelco Doorn zegt: 
‘Met deze nieuwe kaart wordt het 
voor de inwoners duidelijk waar in de 
gemeenterekening moet worden 
gehouden met de komst van wind-
molens, maar ook waar zeker niet. 
Dicht bij de kernen en in natuurge-
bieden komen in geen geval wind-
molens en zonnevelden. Binnen de 
Stelling van Amsterdam komen, zoals 
in een motie van D66 en anderen is 
vastgelegd, in elk geval geen wind-
molens”, aldus Brunia 

Van de zee?
“Regelmatig vragen inwoners 

waarom de aanleg van windmolens 
en zonnevelden in onze gemeente 
nodig is”, zo vervolgt hij. “Waarom 
worden niet eerste alle daken vol 
gelegd? Waarom halen we de wind-
energie niet van zee? Meindert 
Brunia: ‘Uiteraard vindt D66 het 
belangrijk dat wij binnen de 
gemeente zoveel mogelijk daken vol 
kunnen leggen met zonnepanelen 
en daar is in de plannen ook rekening 
mee gehouden. Ook het onder-
steunen van lokale initiatieven voor 
verduurzaming vanuit de inwoners 
ondersteunen wij. Maar dat is 
simpelweg niet genoeg om de 
opwarming van de aarde te stoppen 
en ons klimaat te redden. Om dat te 
kunnen moeten we uiterlijk in 2050 
alle fossiele energie hebben afge-
schaft: voor verwarming, voor trans-
port, voor industrie, alles. Daardoor 
zal ons elektriciteitsverbruik verdub-
belen. Dat is een gigantische 
operatie. Maar we hebben geen keus. 
Ik moet er niet aan denken dat mijn 
kleinkinderen straks opgescheept 
zitten met problemen die ontstaan 
zijn door onze traagheid. Dat bete-
kent dat iedereen nu aan de slag 
moet. Het Rijk moet zorgen voor 
maximale wind op zee, de weten-
schap moet zorgen voor zoveel 
mogelijk innovatie, de industrie moet 
zorgen voor veel zuiniger productie-
methoden en de gemeente moet 
zorgen voor voldoende mogelijk-
heden om groene energie op te 
wekken door zonnevelden en wind-
molens op land.”

Inspreekavonden
“De gemeenteraad organiseert op 25 
en 26 mei inspreekavonden voor 
inwoners over zon en wind. Iedere 
inwoner kan daar zijn opvatting laten 
horen. D66 is heel benieuwd naar de 
argumenten van onze inwoners en 
zal daar goed naar luisteren. In de 
afweging die de gemeenteraad moet 
maken moeten immers alle argu-
menten op tafel liggen. Argumenten 
tegen windmolens en argumenten 
voor windmolens. Argumenten 
tegen zonnevelden en argumenten 
voor zonnevelden. Argumenten 
tegen een bepaalde plaats en argu-
menten voor een bepaalde plaats. 
Want al die argumenten leven 
binnen de gemeente. Waarschijnlijk 
is er geen enkele oplossing te vinden 

die iedereen tevreden kan stellen. 
Het wordt dus inschikken met zijn 
allen, op zoek naar een oplossing 
waarmee de grootste meerderheid 
kan leven. Wat dat betreft is er een 
hoopgevende ontwikkeling gaande 
in Baambrugge. Daar hebben op 24 
februari verscheidene inwoners deel-
genomen aan een (digitaal) dorpsbe-
raad, met als thema “wat dan wel?’ 
De uitkomst van dit dorpsberaad is 
dat de Kerngroep Energiek Baam-
brugge (KEB) het vertrouwen heeft 
gekregen van bewoners en agrariërs 
om een plan te maken voor een 
gepaste invulling van de energietran-
sitie met behoud van het 
Angstellandschap,
Meindert Brunia: “D66 is heel positief 
over dit initiatief, dat inwoners op 
deze manier samen op zoek gaan 
naar een gezamenlijke uitweg met 
een breed draagvlak. Dat is een goed 
voorbeeld voor alle andere kernen in 
de gemeente. In Abcoude is die 
handschoen al opgepakt, daar wordt 
op 17 mei een soortgelijk dorpsbe-
raad georganiseerd over de vraag of 
het mogelijk is samen een of meer 
breed gedragen oplossingen te 
vinden. D66 hoopt dat veel inwoners 
daarover willen meedenken en 
hoopt dat ook in de andere kernen 
het initiatief wordt genomen voor 
zo’n dorpsberaad, zodat we echt 
samen vorm gaan geven aan de 
energietransitie. Hoe moeilijk dat ook 
is”, zo besluit Brunia

D66 gaat voor groene energie

Meindert Brunia D66

De Ronde Venen - We hebben 
Bouwdorp een jaartje moeten 
missen, maar we hopen het dit jaar 
weer te mogen organiseren en er 
weer een onvergetelijke week van te 
maken voor de kinderen in De Ronde 
Venen. 

De achtste editie van Bouwdorp DRV 
wordt van maandag 16 augustus t/m 
vrijdag 20 augustus georganiseerd 
op het terrein bij Bowlingcentrum 
Mijdrecht en het zwembad de Veen-
weide (Ontspanningsweg 1). Een 
weeklang kunnen jongeren in de 
leeftijd van 7 t/m 12 jaar van harten-
lust hutten bouwen. Er wordt niet 
alleen getimmerd en gezaagd, dage-
lijks is er een gevarieerd programma 
met spelletjes, knutselen en sporten. 
De hele dag worden de kinderen ook 
inwendig verzorgd. Ook dit jaar kent 
Bouwdorp weer een educatief en 

sociaal-maatschappelijk tintje. Vrij-
dagmiddag sluiten we de week af. 
Het Bouwdorp wordt dan openge-
steld voor publiek. De hutten kunnen 
dan bewonderd worden door bewo-
ners van buiten het Bouwdorp.

Educatief
De kinderen van Bouwdorp DRV 
zullen naast dat ze hun creativiteit 
kunnen ontplooien ook met hun 
budgettaire talenten aan de slag 
gaan. Aan het begin van de Bouw-
dorp week worden er teams inge-
deeld. Elk team krijgt een startkapi-
taal waarmee ze ‘bouwkavels’ en 
‘bouwmaterialen’ kunnen kopen. 

Gedurende week kunnen ze met de 
sport- en spelactiviteiten geld 
verdienen waarmee ze bijvoorbeeld 
luxer materialen voor de hut kunnen 
kopen, zoals verf, tapijt, dekzeil, 

Kaartverkoop Bouwdorp 2021

Laadpalen op de Turkoois in Mijdrecht

behang, en zelfs gordijntjes!  Wij 
kunnen uit ervaring nu vertellen dat 
de kinderen in de loop van de week 
steeds slimmer omgaan met geld. Er 
is in voorgaande jaren heel wat 
onderhandeld en er ontstonden ook 
briljante ideeën om geld te 
verdienen!

Aanmelden/Kaartverkoop
De kaartverkoop vindt online plaats 
vanaf 16 mei om 10:00 uur via de 
website van Ouders Lokaal: 
derondevenen.ouderslokaal.nl. 
Je kunt BouwdorpDRV ook volgen op 
Facebook ‘BouwdorpDRV’ en Insta-
gram. Voor vragen en/of meer infor-
matie kun je mailen naar 
info@ouderslokaal.nl. 
Bouwdorp is alleen mogelijk door de 
inzet van heel veel enthousiaste vrij-
willigers. Wil je helpen? Stuur dan 
een mailtje naar info@ouderslokaal.
nl. Jongeren kunnern er ook hun 
maatschappelijke stage bij ons 
lopen.

LEZERSPOST

Graf van Koop Peters
Met aandacht heb ik het verhaal 
van Koop Peters gelezen in De 
Nieuwe Meerbode van 5 
mei.  Omdat ik als vrijwilliger op het 
Janskerkhof in Mijdrecht werk wist 
ik dat hij daar begraven ligt. Hierbij 
een foto van het graf. Misschien dat 
hier nog wat aandacht aan gegeven 
kan worden. 
  
Rini Keizer-van Veen
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Uithoorn - Het aardgasvrij maken 
van wijken en woningen is een 
gigantische opgave voor iedereen en 
we zijn nog maar net begonnen met 
deze reis. De gemeente onderzoekt 
hoe ze van het aardgas af kunnen 
gaan en stelt hiervoor een visie op. 
Stap voor stap en wijk voor wijk, 
wordt naar de mogelijkheden 
gekeken voor de overgang naar een 
schone, duurzame wijze van 
verwarmen. In de Transitievisie 
Warmte wordt op hoofdlijnen vast-
gelegd hoe het isoleren en aardgas-
vrij maken van de woningen wordt 
aangepakt en in welke volgorde. 
Graag nodigt de gemeente Uithoorn 
u uit voor de online informatiebijeen-
komst ‘gasvrij Uithoorn’’ op 26 mei 
2021. Tijdens de informatieavond 
vertellen we waarom een aardgas-
vrije gemeente nodig is. Wat de 
gemeente hiervoor doet en wat het 
voor u als inwoners van onze 
gemeente betekent. Er is via de chat-
functie ruim gelegenheid voor het 
stellen van vragen. Wij zullen ook 
naar uw mening vragen, bijvoor-
beeld: hoe wilt u betrokken worden 
bij het proces? Welke vragen heeft u? 
Welke zorgen heeft u?

Aanmelden
Wilt u aanwezig zijn op deze infor-
matieve bijeenkomst? Meldt u zich 
dan vóór 24 mei aan via de website 
www.uithoorn.nl/gasvrij. Later, kort 
vóór de vergadering, ontvangt u 
dan een uitnodiging met de link om 
mee te doen aan de bijeenkomst. 

Op meerdere momenten 
meepraten 
De gemeente vindt het belangrijk 
om u goed mee te nemen bij het 
opstellen van de Transitievisie 
Warmte. We organiseren de 
komende maanden meerdere 
communicatiemomenten met inwo-
ners. Hieronder ziet u deze 
momenten. Bij al deze momenten 
bent u in de gelegenheid om uw 
vragen te stellen. Alle meningen, 
wensen en zorgen van de bijeen-
komsten verwerken wij in de Transi-
tievisie Warmte. De visie moet in 
december 2021 klaar zijn en door de 
gemeenteraad worden vastgesteld.

Heeft u vragen?
Stuurt u dan een e-mail gemeente@
uithoorn.nl o.v.v. Gasvrij Uithoorn. Of 
kijk op www.uithoorn.nl/gasvrij

Uitnodiging Online Informatie-
avond: Gasvrij Uithoorn

Uithoorn - Er wordt aan de rand van 
het gezellige centrum van Uithoorn, 
direct tegenover de rivier De Amstel, 
een nieuwe woonwijk gerealiseerd: 
Vinckebuurt. Een gevarieerde wijk 
met een grote diversiteit aan 
woningen en appartementen. 
Eind deze maand start de verkoop 
van de laatste fase: 37 fraaie 
woningen. Directeur Peter Langen-
berg van projectontwikkelaar 
ZeemanVastgoed: “Na de succesvolle 
verkoop van fase 1 en 2 gaan we nu 
in verkoop met de laatste fase. Onze 
architect heeft een mooie mix 
ontworpen van rijwoningen, twee 
onder een kapwoningen en 2 villa’s. 
De ligging van de wijk aan de Amstel, 
op korte afstand van het gezellige 
dorpscentrum met zijn vele facili-
teiten en direct gelegen naast de 
toekomstige Uithoornlijn (verwachte 
ingebruikname 2024) maakt dit 
project uniek”. 

Start
De start verkoop is op donderdag 20 
mei aanstaande. Dan is, om 12.00 
uur, de website www.allureaandeam-
stel.nl aangepast met alle informatie 
over deze laatste fase en start de 
inschrijving. De verkoop is in handen 
van EKZ | Makelaars en Koop Lenstra 
makelaars. Het aanbod in deze 
laatste fase bestaat uit 15 fraaie 
rijwoningen, 20 royale twee-onder-
een-kapwoningen en 2 riante 

geschakelde villa’s grenzend aan het 
parkje, allemaal vormgegeven in een 
�jne mix van modern en jaren 
’30-stijl. Ook deze woningen worden 
gerealiseerd door Ooms Bouw uit 
Scharwoude. De woonoppervlaktes 
variëren van circa 110 m2 tot circa 
170 m2 met achtertuinen van onge-
veer 9 tot 12 meter diep. De verkoop-
prijzen zijn vanaf circa € 410.000,- vrij 
op naam. De start bouw is geprog-
nosticeerd eind 2021. Maurice Sterk 
van Koop Lenstra Makelaars: “We zijn 
blij met deze laatste fase. Het gevari-
eerde aanbod voorziet in een 
behoefte. Het is zeker de moete 
waard om in te schrijven, toewijzing 
geschiedt via notariële loting. Het is 
een mooi modern en gasloos project 
op een prachtige centrale locatie in 
Uithoorn”. Peter Kruit van EKZ | Make-
laars : “Ook deze fase wordt wat 
betreft de informatie en inschrijving 
helemaal digitaal geregeld. Er vindt, 
hoe jammer dat ook is, geen centrale 
startbijeenkomst plaats.

Informatie
Geïnteresseerden kunnen vanaf 20 
mei 12.00 uur alle informatie zoals 
woningbrochures, prijzen, technische 
informatie e.d. op de site terug-
vinden in overzichtelijke downloads. 
Ook het inschrij�ormulier moet via 
de website worden ingevuld. Deze 
inschrijving moet uiterlijk maandag 
31 mei om 12.00 uur zijn ingediend 

Laatste fase Allure aan de 
Amstel in de verkoop

en kan dus uitsluitend digitaal gere-
geld worden. Heeft u zich in het 
recente verleden op de projectweb-
site als belangstellende geregis-
treerd, dan moet u dus nu concreet 
inschrijven (op bouwnummerniveau) 
als u belangstelling heeft om een 
woning te kopen”. Na de notariële 
loting vindt toewijzing plaats op 
basis van lotingsvolgorde in combi-
natie met de eerste opgegeven 
bouwnummervoorkeur per ingelote 
kandidaat. Geïnteresseerden kunnen 
maximaal 15 voorkeur bouwnum-
mers opgeven bij de inschrijving. De 
gesprekken met de ingelote kandi-
daten zullen plaatsvinden vanaf 
donderdag 3 juni aanstaande. 
Als de digitale informatieverstrekking 
en/of de digitale inschrijving 
problemen voor u oplevert, dan kunt 
u uiteraard telefonische contact 
opnemen met de makelaars. EKZ | 
Makelaars is bereikbaar via telefoon-
nummer 0297-567 863 en Koop 
Lenstra via 0297-524 124. 

In verband met corona maken zij, in 
dit stadium van de verkoop, uit 
veiligheidsoverwegingen zo min 
mogelijk persoonlijke afspraken op 
kantoor en zijn de kantoorbezoeken 
uitsluitend na telefonische afspraak. 
Iedere ingelote koper ontvangt 
tijdens het eerste verkoopgesprek 
een mooie printversie van de betref-
fende woningbrochure.

Uithoorn - De sloop en nieuwbouw 
van sporthal De Scheg biedt, naast 
veel ongemak voor de bedrijven die 
direct aan de sporthal grenzen, ook 
kansen. Fysiotherapie Martine Mulder 
en tandartsenpraktijk Mulder konden 
na goed overleg met de gemeente 
extra ruimte aankopen en hun prak-
tijken zo toekomstbestendig maken. 
Voor alle partijen was het onderte-
kenen van de overeenkomst op 7 mei 
dan ook een feestelijk moment. Dat 
de sloop van de oude sporthal De 
Scheg is gestart is voor de eigenaren 
van de aangrenzende bedrijfspanden 
zeker niet onopgemerkt voorbijge-
gaan. De muren trillen soms en door 
het vinden van onverwachts asbest is 

het heiwerk verplaatst en zijn 
afspraken met cliënten verzet. Toch 
zien de fysiotherapeut en tandarts 
ook de positieve kant van het nieuw-
bouwproject in. Door in gesprek te 
blijven met de gemeente was er 
ruimte om ook naar de wensen voor 
de bedrijfspanden te kijken. Zo kon er 
naar mogelijkheden worden gezocht 
binnen het ontwerp. De tandarts-
praktijk koopt met het tekenen van 
de overeenkomst een gang aan die 
voor de nieuwe sporthal niet meer 
nodig is. De fysiotherapiepraktijk 
tekent voor uitbreiding met een extra 
oefen- en trainingsruimte, waarvan 
de bouw gelijktijdig met de nieuw-
bouw van de MFA wordt meege-

nomen. Ook wethouder Jan Hazen is 
blij met deze ontwikkeling. Hij bena-
drukt dat niet alleen de sporthal en 
het buurtcentrum straks bijdragen 
aan een positieve gezondheid van de 
inwoners van Uithoorn, maar dat 
aanbod van goede en vooruitstre-
vende gezondheidszorg voor de 
gemeente net zo belangrijk is en 
zeker wordt gewaardeerd. Project 
Nieuwbouw De Scheg / ‘t Buurtnest 
Meer informatie over het project 
vindt u op de website Uithoorn-
denktmee.nl onder het kopje 
projecten. Hier kunt u zich ook 
inschrijven voor de nieuwsbrief en op 
de hoogte blijven van berichten 
rondom het project.

De Scheg: fysiotherapie en tandarts 
tekenen voor meer ruimte

 Wethouder Jan Hazen tekent samen met fysiotherapeute en tandarts voor extra bedrijfsruimte

Uithoorn - De politie gaat de 
openingstijden van de publieksbalies 
van zowel bureau Uithoorn als het 
politieloket Aalsmeer wijzigen.
Per 22 mei 2021 gelden aangepaste 
openingstijden voor bezoekers. 
Hiermee komt de noodzakelijke 
personeelscapaciteit vrij om de basis-
politiezorg en de inzet van wijk-
agenten op niveau te houden. 
 De politie heeft bij het nemen van 
de maatregel gekeken waar de capa-
citeit van mensen het meest e�ectief 
is en waar de maatregelen het minste 
impact heeft voor bewoners. In de 
gemeenten Aalsmeer en Uithoorn is 
al langer sprake van een sterke terug-
loop van het aantal bezoekers. Met 
de aanpassing in openingstijden van 
de publieksbalies is meegewogen op 
welke tijden/dagen er geen of 
nauwelijks een bezoeker zonder 
afspraak zich meldt. Steeds meer 
mensen maken gebruik van de digi-
tale middelen voor het doen van 
melding of aangifte. Aangiften 
worden bovendien veelal na een 
afspraak gedaan.
Andere manieren om in contact te 
komen met de politie:

Aangifte op afspraak
De meeste aangiften worden nu al 
op afspraak gedaan. Belangrijkste 
reden is dat een eventuele wachttijd 
wordt voorkomen en dat er 
voldoende tijd wordt ingepland om 
deze zorgvuldig en met aandacht 
voor de aangever wordt opgenomen. 
Het is bovendien al mogelijk om een 
afspraak te maken voor het doen van 
aangifte op het politiebureau of –

steunpunt naar keuze. Via 0900-8844 
kan de afspraak gepland worden op 
het gewenste moment.
 
Aangifte via internet
Aangifte of een melding doen kan 
eenvoudig via internet, via de 
site www.politie.nl. Het gaat hier om 
bepaalde misdrijven, waarbij er geen 
zicht is op een dader.
 
Melding via telefoon
Via het algemene toegangsnummer 
van politie, tel. 0900-8844, is het 
eveneens mogelijk om in contact te 
komen met de politie of een niet-
spoedeisende melding te doen.
 
Contact met de wijkagent
Diverse wijkagenten houden al 
spreekuren in de wijken of werken 
op wisselende locaties om in contact 
te komen met de verschillende wijk-
bewoners, zoals op scholen, biblio-
theken of buurthuizen. Of zijn wijk-
agenten met spreektafels aanwezig 
op bijvoorbeeld de weekmarkt of 
andere plekken in de buurt.
Onder het kopje ‘mijn buurt’ 
op www.politie.nl is een overzicht te 
vinden van de wijkagenten in deze 
gebieden.
Openingstijden van publieksbalies 
bij bureau Uithoorn en politieloket 
Aalsmeer per 22 mei 2021:
 
UITHOORN
Maandag:  09.00-18.00 uur
Dinsdag:  09.00-18.00 uur
Woensdag:  09.00-21.00 uur
Donderdag:  09.00-18.00 uur
Vrijdag:  09.00-18.00 uur

Aanpassing openingstijden 
politiebureau Uithoorn





Wilnis/De Hoef- Afgelopen week 
hebben de vrijwilligers van Zonne-
bloemafdeling Wilnis/de Hoef, een 
puzzelboekje vol breinbrekers naar 
hun gasten gebracht. Een klein 
cadeautje dat voor de nodige aflei-
ding zorgt. En ze waren er blij mee.
Ook is de Zonnebloemloterij weer 
opgestart. De loten worden de 
komende weken, weer aan de deur, 
op gepaste afstand aangeboden. 
Van dit geld kunnen – zodra het weer 
kan – weer leuke uitjes worden 
georganiseerd.

De Ronde Venen - Al vele jaren 
wordt er gepraat over een nieuw 
bestemmingsplan voor de Vinke-
veense Plassen maar het is er nog 
niet en dat steekt VVD De Ronde 
Venen. Veel eigenaren van legakkers 
verkeren in onzekerheid, wat mag er 
straks nog wel en wat niet is de 
vraag. Een vraag die ervoor zorgt dat 
de investeringen in bijvoorbeeld 
beschoeiing uitgesteld worden met 
het risico op het verdwijnen van 
legakkers tot gevolg. 
Er hebben al vele bijeenkomsten en 
gesprekken plaatsgevonden met 
eigenaren, inwoners, ondernemers 
en belangvertegenwoordigers. Zoals 
in het Rondeveense coalitieakkoord 
opgenomen staat moet de juiste 
balans tussen recreatie, natuurbe-
houd en leefbaarheid gevonden 
worden. En dat is een opgave op 
zich. Vooral de verschillen van inzicht 

over natuur versus recreatie en 
hieraan gekoppeld de maximale 
bebouwing op de legakkers versus 
natuurcompensatie en kosten zijn 
lastige onderwerpen. Toch hebben 
velen zich ingespannen om tot een 
oplossingsrichting te komen”.

Gedeputeerde Staten
“Een belangrijke partij is ook Gede-
puteerde Staten van de provincie. 
Zonder hun goedkeuring kan er 
geen bestemmingsplan worden vast-
gesteld. En juist daar lijkt de voort-
gang nu te stagneren. De Gedepu-
teerde Statenleden van de coalitie-
partijen GroenLinks, CDA, D66, 
ChristenUnie en de PVDA lijken 
gemeente De Ronde Venen wat te 
vergeten en werken niet mee, zo 
gonst het binnen de gemeente. Eerst 
de N201 waar na jaren van onder-
zoek geen besluit genomen is over 

oplossingen om de leefbaarheid, 
veiligheid en mobiliteit te verbeteren 
en nu dit dossier zonder voortgang. 
Het college van De Ronde Venen 
heeft recent een brief aan de 
provincie geschreven met een 
oproep om uit de impasse te komen. 
Bart Richter, fractievoorzitter VVD De 
Ronde Venen ergert zich mateloos: 
”Onze Vinkeveense Plassen zijn 

prachtig, uniek en moeten behouden 
worden. Recreatie is belangrijk en 
zorgt voor de bereidheid om te 
investeren dus geef ruimte! En 
vanzelfsprekend in de juiste balans”. 
Inmiddels heeft de VVD schriftelijke 
vragen gesteld aan het college om 
duidelijkheid te krijgen over de 
actuele stand van zaken en de knel-
punten. Wordt vervolgd…”
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Weer klein presentje van de 
Zonnebloem

VVD wil snel een bestemmings-
plan Vinkeveense Plassen

Bart Richter VVD ergert zich mateloos

  LEZERSPOST

Als de gemeenteraad de Ronde Venen het voorstel 
‘Zoekgebieden voor zonnevelden en windmolens’ 
aanneemt, kunnen in de vele en grote vastgestelde 
zoekgebieden ontwikkelaars en grondeigenaren hun 
gang gaan en is er geen weg terug. Reden voor een 
aantal opmerkingen. Kijken we naar de procesgang, 
dan blijkt dat de gemeente zich eerst heeft verstaan 
met (financieel) belanghebbenden en agrariërs. Aan 
het eind kwamen de bewoners in zicht, hoewel juist zij 
geconfronteerd worden met al de gevolgen. Ruim 1500 
mensen mochten een gemankeerde zon- en windkaart 
invullen met elkaar opvallend tegensprekende resul-
taten. Geen duidelijke doelstelling en randvoor-
waarden. Geen representativiteit. Een farce. Niettemin 
opgevoerd als richtinggevende leidraad in het proces.
Ook geen streven naar draagvlak. Geen rekening 
gehouden met de drie petities vanuit het Angstel- en 
Geingebied met ruim 7000 ondertekenaars. Alleen een 
plekje lager op de plaatsingslijst voor Gein Zuid. Enig 
uitstel van executie. De tranen springen je ervan in de 
ogen, zo weinig serieus als dit is naar bewoners van de 
Gein- en Angstelstreek.

Zoekproces
Is het zoekproces  vanuit het landschap benaderd? 
Bekijken we bijvoorbeeld het Angstel- en Geingebied, 
een rivierlandschap met historische dorpskernen en 
open agrarisch cultuurlandschap rondom. De horizon 
wordt bepaald door A2 en Amsterdam-Rijnkanaal. 
Hieraan parallelle windturbines zullen door regelge-
ving midden in dat landschap komen te staan, dit 
verkleinen, verticaal domineren en de horizon 
vervuilen. Niet landschappelijk gedacht. Plaatsing 
=parallel aan weg, kanaal of spoor is dan ook niet per 
definitie een goede inpassing. Daarnaast wordt 
gemakshalve het westelijk deel van de Cultuurhistori-
sche Hoofdstructuur van de Provincie omgetoverd in 
een zoekgebied. Dan kan de landschappelijk waarde-
volle Schrobberpolder ‘verrijkt’ worden met een zonne-
weide (de beruchte rode stip).  Een landschappelijk 
deskundig oog van een landschapsarchitect zou op z’n 
plaats zijn geweest.

Geruststellende woorden
Ook zijn er geruststellende woorden. Van ontwikkelaars 
mag verwacht worden dat ze het maximale doen om 
de beste inpassing te realiseren, samen met bewoners. 
Maar wel nadat het raadsvoorstel is aangenomen. 
Daarna mogen bewoners met de coördinator praten. 
Of de geplande opstelling een beetje naar links of 
rechts mag. Aan de keukentafel. Dat wel. En wat is het 
maximale ?  Niet ingevuld. Loos jargon dus. Het PARK-
rapport ontstond uit de gevoelde noodzaak plannen 
van verschillende gemeenten in het Groene Hart  te 
coördineren met z.v.m. behoud van landschap en 
cultuurhistorie. Het tegengaan dus van ongecoördi-
neerde wildgroei. Daarvoor waarschuwt ook de Rijks-
adviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Dit raadsvoor-

stel nu, leidt juist tot een versnippering van het 
grootste deel van de gemeente. Geen clustering, geen 
geïntegreerde gebiedsvisie. Wat vanuit het PARK-
rapport ook niet is neergedaald, is dat alom het 
Angstel- en Geingebied oostelijk van de A2 gezien 
wordt als zijnde van cultuurhistorische topkwaliteit. 
Zo’n gebied verdient juist bescherming. Hierbij wordt 
ook opgemerkt dat de Ronde Venen de buurgemeente 
verzocht geen windturbines te plaatsen langs het 
A-Rkanaal (gehonoreerd),maar dit zelf wel beoogt.

Zorgen
Er zijn veel zorgen over overlast en gezondheidsrisico’s.
Dit laatste is welbekend in de wetenschappelijke litera-
tuur, maar wordt door het RIVM (en dus ook de over-
heid) niet bewezen geacht (evenals bescherming door 
mondkapjes tegen Corona). Wat het RIVM wel aangeeft 
is dat op een veel grotere afstand dan de 400m  nog 
steeds overlast kan optreden.De negatieve reacties van 
bewoners bij windturbines elders geven dat ook aan. 
Jammer dat de gemeente geen extra voorwaarden 
stelde om die hinder hier te beperken. In nota en raads-
voorstel dansen verschillende factoren die een rol 
spelen voorbij.Maar of die consequent gehanteerd zijn 
en hoe deze zijn gewogen is allerminst duidelijk. De 
indruk bestaat dat begrippen als agrarisch cultuurland-
schap als cultuurhistorische waarde, middeleeuwse 
verkaveling, openheid als landschappelijke 
waarde,weidevogelkerngebied en af te lezen geschie-
denis factoren zijn die nu eens wel en dan weer niet 
gebruikt worden om sommige gebieden meer of 
minder ‘op te poetsen’.

De Plassen
Dat de Plassen van hoge cultuurhistorische waarde zijn 
en het Gein- en Angstelgebied niet geeft ook te 
denken. Dat kan de schijn van doelredenatie wekken. 
Zo heeft het voorstel onvoldoende oog voor bewoners 
en ontbreekt het aan een integrale landschappelijke 
benadering van de gehele gemeentelijke ruimte, ook 
voorbij de grenzen. Wat te denken van het uitsluiten 
van de Plassen, als windturbines ten noorden ervan en 
parallel aan de A2 verrijzen. Die zullen het totale land-
schap aantasten, inclusief de Plassen. Vereist zijn goed 
gemotiveerde keuzes en samenhang met andere 
gemeenten in het Groene Hart. De gemeenteraad 
draagt nu een grote verantwoordelijkheid. Er zijn meer-
dere mogelijkheden om tot een adequate energietran-
sitie te komen. 
Andere wegen (hadden) kunnen betreden worden. 
Langs de voorgestelde weg zal ons landschap in toene-
mende mate versnipperen en verrommelen door wind-
turbines, zonnepanelen, datacentra, distributiecentra 
en bedrijventerreinen. Met gemakkelijk te raden 
gevolgen. Maar waar blijft de mens , en vooral de 
menselijke maat ?

Rob Schoenmaker

Het raadsvoorstel: Start uitrol bonte lappendeken zon en wind?

LEZERSPOST

Woensdag jl stond in onze 
krant ook al deze brief, 
maar het meest belang-
rijke deel was wegge-
vallen, zodat (bijna) 
niemand begreep waar 
het nu precies om ging en 
wat ver nu precies was 
gebeurd. Nu dan het hele 
verhaal: Afgelopen 
maandag 26 april hebben 
wij helaas het volgende 
bericht moeten delen op 
de facebook groep van de 
wijk de Maricken in Wilnis:
Vandaag hebben wij helaas afscheid moeten nemen van onze lieve hond 
Baloe, nadat hij was overreden op de Marickenlaan in Wilnis. Baloe liep 
altijd los en ik ben mij ervan bewust dat dit officieel niet mag, maar dit 
deed hij altijd al 8 jaar. En het ging altijd goed. Vandaag liep hij een paar 
meter voor mij uit bij een oversteekplaats aan de Marickenlaan. Op hert 
moment dat hij overstak kwam daar net een auto aanrijden die best een 
aardig tempo had. Ik probeerde nog te seinen naar de bestuurder, maar 
het was al te laat. Wij zijn enorm geschrokken en verdrietig. Ik wil met dit 
bericht aan iedereen vragen om alsjeblieft wat rustiger te rijden in de 
wijk. Niet alleen op de Marickenlaan, maar ook op de straten daaraan 
grenzend wordt er enorm hard gereden. Er spelen daar ook kinderen en 
ze kunnen zomaar de weg op rennen. Nu is het onze hond waar we 
afscheid van moeten nemen, maar het had ook een klein kindje kunnen 
zijn. Alsjeblieft mensen let op en heb niet zoveel haast. Ik wil de mensen 
die mij geholpen hebben heel erg bedanken. Fijn dat er zulke lieve 
mensen zijn die meteen te hulp schoten.

Niet te hard
Ik wil vooropstellen 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 
bloembakken 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 bestelbusjes van postorderbedrijven en bouwverkeer. 

Geen reactie gemeente
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

Rectificatie:
Hij liep los, maar toch….
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Door Roos Uithol

Uithoorn - Met een achtergrond in 
communicatie is het niet vreemd dat 
coaching, trainen en gidsen belang-
rijke puzzelstukken zijn die Marieke 
Villani maken tot wie zij is. Met haar 
bedrijf ‘Vielavie’ biedt zij nog altijd 
communicatieworkshops op zakelijk 
gebied aan en hulp als relatiecoach. 
Maar haar allergrootste passie ligt bij 
haar andere bedrijf ‘Amsterdam à la 
Carte’. Voor de Franse toerist verzorgt 
zij diverse op maat gemaakte tours in 
de Randstad. 

Daarbij vervult zij ook de rol als gids 
en begeleidt zij families, collega’s en 
vriendengroepen op de bekende en 
minder bekende plekken, zowel 
binnen als buiten de stad. Van een 
fietstour langs molens en tulpen-
velden, een wandeltour in Gouda tot 
aan een rondleiding door het Van 
Gogh museum. Voor elk wat wils en 
dat in perfect Frans! Marieke: “Het is 
echt een eenmansbedrijf. Ik organi-
seer en gids. Soms heb ik een stagiair 
uit Frankrijk over en in het hoogsei-
zoen heb ik freelance gidsen in 
dienst, maar voor het grootste 
gedeelte doe ik alles zelf. Het 

uitvoeren, dat gaat om het gidsen 
zelf, vind ik eigenlijk nog het aller-
leukste werk.” 

Toeristen
Het hoogtepunt van het toeristensei-
zoen begint in maart als de 
Keukenhof opengaat, tot ongeveer 
eind mei. Dan is het voor bedrijven in 
de toeristische sector, zoals 
Amsterdam à la Carte, 7 dagen in de 
week ‘alle hens aan dek’. Maar dankzij 
corona valt dit seizoen voor de 
tweede keer in het water. Een grote 
inkomstenstrop. “Het is op dit 
moment echt een emotionele roller-
coaster! Toen corona vorig jaar maart 
begon was ik net vol in voorberei-
ding voor het aankomende seizoen. 
Alleen door dit virus werd alles afge-
zegd en moest het geld netjes 
worden terugbetaald. Om dat te 
regelen is hard werken, maar dan 
voor niks. Een zeer frustrerend gevoel 
is dat. Vorig jaar zomer kon er wel 
weer een beetje worden gewerkt en 
daar genoot ik ten volle van! Zo kon 
ik gelukkig weer wat fietstours 
maken met de Franse toeristen. Toen 
de winter begon overviel mij een 
zwaar gevoel. Dat was een moment 
dat ik mij realiseerde dat deze onze-

kere situatie waarschijnlijk lang gaat 
duren. Je plant opnieuw reizen, maar 
de vraag is of deze wel door zullen 
gaan. En dat is niet prettig werken. 
Daarnaast merkte ik dat ik het toeris-
tenseizoen echt gemist had. Niet 
alleen het geld, maar het plezier om 
met de toeristen op pad te gaan. Dat 
is een onmisbare dynamiek” vertelt 
Marieke.

Nieuwe tours
Betekent dit dat Marieke in een groot 
gat is gevallen? Dat zeker niet. In de 
winter is de tijd nuttig besteed met 
onder andere bijscholing en het 
ontwikkelen van nieuwe tours. Daar-
voor heeft ze zich gericht op duur-
zaamheid. Tevens heeft een verhui-
zing naar een nieuw huis in Uithoorn 
voor fijne afleiding gezorgd.“Ook ben 
ik alweer bezig met reizen organi-
seren voor 2022. Dat geeft toch een 
beetje hoop!” En nu de Franse 
toeristen veelal buiten deze grenzen 
blijven, heeft een andere markt zich 
aangemeld. De toerist in eigen land! 
Marieke vertelt dat ze vroeger zelf 
ook veel plekken in Nederland niet 
kende. “Prachtig” zo omschrijft ze 
Nederland, met het voordeel dat 
alles zo dicht bij elkaar ligt. Dat biedt 
de mogelijkheid om best veel te zien 
in een korte tijd. “Ik geef ook weleens 
privé tours. Dan huur ik een busje en 
bezoek je met een gezin bijvoor-
beeld een aantal plekjes. Intussen 
heb ik ook een aantal tours met 
alleen Nederlanders georganiseerd. 
Dat vond ik eerst wel spannend, want 
wat kun je Nederlanders nog 
vertellen over hun eigen land? Dan 
blijkt vooral voor de Nederlanders 
van buiten de Randstad dat er nog 
veel te ontdekken valt. Velen kennen 
Amsterdam vooral van het winkelen 
zoals de Kalverstraat, De Dam, de 
Nieuwendijk, allerlei eetplekken, het 
theater en de bioscoop bijvoorbeeld. 
Echt fietsen door Amsterdam en alle-
maal onbekende plekjes laten zien 
bleek heel leuk te zijn! Dat kan 
natuurlijk met en zonder gids, maar 
mét gids ben je in elk geval niet de 
hele tijd in een boekje aan het kijken! 

Marieke Villani: 
Amsterdam à la carte

Per boot
Ook tours per boot of sloep behoren 
tot de mogelijkheden. Het mooie 
weer komt er aan dus dat is altijd 
gaaf om te doen. Ik denk zelfs dat er 
voor mensen uit De Ronde Venen en 
Uithoorn nog van alles te ontdekken 
valt. Vertellen over de geschiedenis 
achter het Paleis op de Dam, hoe 
Amsterdam is ontstaan en anekdotes 
over de stad leren kennen. Natuurlijk 
valt er ook van alles nog te 
ontdekken over de omliggende 
steden. Denk aan Gouda, Utrecht en 
Alkmaar” vertelt de gids verder over 
de nog verborgen parels voor vele 
landgenoten. De vraag is of Marieke 
Villani ook na corona op pad zal 
blijven gaan met de Nederlandse 
toerist. Het zal in ieder geval niet 
liggen aan het plezier dat zij tot zover 
met deze doelgroep heeft beleefd. 
Marieke: “Dat vind ik nog moeilijk om 
te zeggen. Jarenlang ben ik alleen 
druk geweest met de Franse 
toeristen. Dat is mijn niche en ik ben 
tweetalig. Het lijkt mij heel leuk om 
meer met de Nederlandse markt te 
doen, maar dat moet wel te 
behappen zijn. Nogmaals, ik ben een 
eenmansbedrijf, dus je moet dit wel 
kunnen combineren. Wie weet kan ik 
op langere termijn iemand 

aannemen die mij administratief kan 
helpen, zodat ik mij volledig kan 
focussen op het gidsen. Daardoor 
kan ruimte ontstaan voor meer 
markten. Overigens ben ik wel van 
plan om mijn website naar het Engels 
te vertalen. Dan moet de stap naar 
een Nederlandse vertaling niet heel 
veel werk meer zijn.” 

In de lift
Het bedrijf van de Uithoornse onder-
nemer maakte een aanzienlijke groei 
mee. Dat ging samen met het feit dat 
het toerisme in Nederland zich in een 
grote lift bevond, met name in de 
hoofdstad. Marieke omschrijft de 
groei als een rit op de sneltrein, maar 
net als vele andere ondernemingen 
is de trein het afgelopen jaar abrupt 
tot stilstand gekomen. Hoe lang valt 
er dan nog voor haar bedrijf te over-
leven? “Gelukkig heeft mijn man een 
baan dus redden we het wel, maar 
heel breed hebben we het niet op dit 
moment. Toch ben ik positief inge-
steld en ga er vanuit dat de toeristen 
weer zullen komen. Daarnaast ga ik 
er echt vanuit dat ik aankomende 
zomer weer een beetje kan werken. 
En als dat niet zo mag wezen, ga ik 
nog meer werk maken van de Neder-
landse markt. Ik zie mijzelf ook niet 
zo snel omscholen, want ik vind dit 
werk te leuk. Als het moet wordt het 
een bijbaantje en ik heb natuurlijk 
ook nog mijn coachingswerk. Maar ik 
verwacht niet dat dit nog jarenlang 
gaat duren. Dan zal de economie als 
een kaartenhuis uit elkaar vallen. Ik 
hou daar al een beetje mijn hart voor 
vast. Wat voor toeristische plekken 
zijn er overgebleven als dit voorbij is. 
Ik weet dat een aantal restaurants al 
de stekker eruit hebben getrokken 
en ook musea die het heel erg zwaar 
hebben. Er zijn heel veel Nederlan-
ders die het afgelopen jaar wel hun 
salaris uitbetaald hebben gekregen, 
maar dat aan weinig konden 
besteden. Daarom hoop ik wanneer 
alles open mag, dat zij de horeca en 
andere uitgaansgelegenheden zullen 
ondersteunen. Dan kan alles weer 
een beetje op gang komen!” Meer 
weten: info@amsterdamalacarte.
com, tel: 0297 784933 of mob: 06 
12949446.





veel animo is en er weinig beschik-
bare huizen zijn die wij zoeken. Wij 
zijn natuurlijk niet de enige en schijn-
baar ziten heel veel van onze leef-
tijdsgenoten in hetzelfde woondrama 
gevangen. 

Spoorpark 
Het spoorpark is een mooi voorbeeld 
van een hoopvol project wat steeds 
minder hoopvol aan het worden is. 
Eerst werd er aangegeven dat er een 
hoop betaalbare woningen komen 
voor onze doelgroep en de voorbe-
reidingen liepen als een trein! De 
verwachting was dat de woningen in 
het voorjaar van 2021 in verkoop 
kwamen. Echter nog niets gehoord 
en uiteindelijk komen er slechts 9 
rijwoningen. Wel zijn de rijwoningen 
unieke woningen in fraaie architec-
tuur met 6 kamers en een opper-
vlakte van 140 m2. We zijn nu wel 
benieuwd hoe betaalbaar deze 
woningen zijn en jammer dat die tuin 
op het noorden staat. Hoeveel 
inschrijvingen zullen hier op komen?
Vast niet onder de tien! Maar we 
houden hoop, want dat doet leven zij 
mijn oma altijd. 

Beste Rein
Wij hebben een vraag aan Rein 
Kroon. “Wanneer komt u met mooie 
concrete woonplannen voor de doel-
groep waar wij onder vallen? We 
horen het graag. 

Reactie IVI:
Hoewel we de teleurstelling 
begrijpen van dit starterspaar en ons 
kunnen voorstellen dat ze niet 
stonden te dansen in hun kleine 
kamertje bij hun ouders, vinden wij 
dit toch een goede stap die de 
wethouder zet. Wees transparant 
naar de inwoners wat voor kansen er 
zijn om woningen te bouwen in De 
Ronde Venen. 

Feiten en cijfers
Maar de wethouder moet nog duide-
lijker en transparanter worden. Ook 
als het geen goed nieuws is. Het zou 
echt mooi zijn als er informatie 
gedeeld wordt die duidelijk maakt 
hoeveel huizen er precies komen 
voor starters en hoeveel daarvan 
koop of huur is. En geef prijzen en 
zeg vooral wanneer het wordt opge-
leverd. Want wat heb je aan een huis 
wat er misschien komt over een paar 
jaar. Je zit als starter nu te wachten. 
Kortom feiten en cijfers de volgende 
keer!

Wordt vervolgd
We willen dan ook zeker dat deze 

eerste stap van de wethouder een 
vervolg gaat krijgen. Dat inwoners 
(starters) weten waar ze aan toe zijn. 
Dat ze weten waar wel of niet 
gebouwd gaat worden. Het is 
belangrijk om open kaart te spelen 
en vertel ook waarom er niet 
gebouwd mag/kan worden. Er zijn 
namelijk allerlei belemmerende 
zaken die woningbouw tegen 
houden. Wet en regelgeving, flora en 
fauna, infrastructuur, economische 
belangen van bijvoorbeeld onderne-
mers en soms zelfs een de buren die 
er al wonen en bang zijn dat er auto-
lichten in hun huis gaan schijnen. 
Inwoners Voor Inwoners is door 
zowel gemeente als provincie 
gewezen op al deze zaken die er op 
de achtergrond spelen en de 
conclusie is dat er niet zoveel moge-
lijkheden zijn om te bouwen. 

IVI ziet echter wel kansen
IVI is daarom van mening dat we 
samen wat creatiever moeten gaan 
nadenken en handelen om oplos-
singen te zoeken. We moeten andere 
mogelijkheden verkennen. Ons niet 
zomaar gewonnen geven en ons er 
bij neerleggen. Eigen initiatief van 
inwoners is daarbij ook een belang-
rijk punt. Bijvoorbeeld bouwen in 
eigen beheer met een CPO. Uiteraard 
moeten gemeente en provincie dit 
soort ininitatieven dan wel onder-
steunen en faciliteren. In een gesprek 
met de provincie bleek dat die daar 
niet onwelwillend tegenover staan 
en best willen kijken of daar moge-
lijkheden voor zijn. 

Kastje en de muur 
De provincie gaf aan dat het initiatief 
wel van de gemeente en inwoners 
moet komen. Om te voorkomen dat 
IVI naar het bekende “kastje en de 
muur” gestuurd zou gaan worden 
heeft de provincie voorgesteld om 
met IVI en de gemeente samen in 
gesprek te gaan. Dit vinden wij een 
mooie volgende stap. Uiteraard 
houden wij onze inwoners op de 
hoogte. Maar het is natuurlijk hele-
maal mooi als zowel provincie, 
gemeente en wij inwoners oplos-
singen gaan vinden en dat de 
wethouder dat met trots mag 
melden in een artikel in deze krant! 

Vragen of tips
Heeft u misschien nog vragen voor 
de gemeente en/of provincie die wij 
in het gesprek kunnen inbrengen? Of 
wilt u zich aanmelden als woning-
zoekende en op de hoogte 
gehouden worden wat er op het 
gebied van woningbouw in de 
Ronde Venen speelt. Wilt u meer 
weten over de mogelijkeden die 
inwoners hebben om in eigen 
beheer te kunnen bouwen, wat een 
CPO is of heeft u nog andere vragen, 
ideëen of tips stuur een email naar: 
info@inwonersvoorinwoners.nl 

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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Eerst zien dan geloven.
Na alle negatieve geluiden over de 
woningnood lijkt dit toch een heel 
mooi bericht voor heel veel starters. 
We vroegen een aantal van onze star-
ters hoe blij ze waren met deze 
berichtgeving. Helaas stonden niet 
alle starters te juichen. Sommigen 
zagen het bericht als blij maken met 
een dooie mus. En een veel gehoorde 
kreet die voorbij kwam was ‘eerst zien 
dan pas geloven’. Men miste vooral 
de opleverdata, want lang wachten 
kunnen ze niet meer. 

Starters niet over één kam te 
scheren 
Starters zijn natuurlijk niet over één 
kam te scheren. Er zijn verschillende 
soorten starters. Neem de reactie van 
een stel van 27 en 29 jaar die we 
ontvingen. We delen deze graag met 
u om duidelijk te maken dat van de 
15 mooie plannen er niet zo heel veel 
voor deze categorie starters hoopge-
vend zijn. En dit verhaal is representa-
tief voor een grote groep starters. 

Kamer van 2 bij 3 meter
Dit stel gaf aan al ruim 3 jaar samen 
te wonen. Niet in een eigen huis, 
maar in een kamer van 2 bij 3 meter 
bij hun (schoon)ouders. Het tweeper-
soonsbed vult de hele ruimte. Ze 
wonen dus samen met ouders en nog 
een stel. De (schoon) zus en haar 
vriend kunnen namelijk ook geen 
huis vinden en zitten in hetzelfde 
schuitje (euh…huis).

Best gezellig maar niet gezond 
De inwoonster die als starter aange-
merkt kan worden gaf aan dat ze 
super blij is dat zij bij haar schoonou-
ders mag inwonen. Het is vaak een 
gezellige boel, maar echt gezond is 
het natuurlijk niet. Gelukkig kunnen 
wij goed met elkaar opschieten, 
anders is het niet te doen. Het is nu 
ook echt de tijd voor ons eigen huis. 
Een eigen badkamer zodat ik niet 
elke ochtend in de rij moet staan. 
vrienden ontvangen in een eigen 
huis is een droom. En stiekem denken 
we aan een kindje want de klok tikt. 

Huis kopen, want huren te duur
Onze droom is een eigen huis kopen. 
We hebben allebei een goede baan 
en een leuk inkomen. Jkopen is de 
beste optie. Huren is voor ons 
gewoon niet te doen. We vallen met 
ons gezamenlijk inkomen boven de 
grens ( € 44.196 of lager) om in 
aanmerking te komen voor sociale 
huur . Huren in de vrije sector kom je 
al gauw boven de € 1200,- p/m uit. 
Met de lage rente van nu kunnen we 
b een redelijke hypotheek krijgen. Op 
zoek naar een koophuis dus. We 
hebben geinformeerd bij het project 
De Maricken. Dat was echt voor ons 
niet haalbaar. Prijzen van ruim boven 
de 4 ton en dan zonder keuken en 
badkamer. Daar kon dus gauw een 
streep door! 

De rijkste wint
Dus kijken op de bestaande huizen-
markt. Dat is een wereld om depres-
sief van te worden. We hebben al 
zeker op ca. 50 huizen een bod 
gedaan en elke keer weer hetzelfde 
liedje. In de malle molen van het 
biedingensysteem is het namelijk 
heel gewoon er overbieding van vele 
tienduizende euro’s zijn. We stellen 
ons budget zelf ook steeds hoger 
naar boven bij. Daar waar we vorig 
jaar nog naar een huis van 3 ton 
keken zitten we nu op 4 ton. Eigenlijk 
veel te hoog en onverantwoord. Want 
als de WOZ-waarde € 250.000,- is en 
je een bod uitbrengt van bijna 4 ton 
dan betaal je toch teveel want zo’n 
huis is minder waard maar de markt-
werking doet zijn werk voor de verko-
pende partij. 

Nieuwbouw enige hoop
Voor ons is nieuwbouw nog de enige 
hoop. Een gewone ééngezingswo-
ning met een tuintje zijn we al heel 
blij mee. Echt geen hele gekke wens 

toch? Toch beseffen we dat onze 
wens niet eenvoudig in vervulling 
kan worden gebracht. Ook niet door 
wethouder Rein Kroon! Want om dit 
een soort woningen te krijgen is de 
kans bijna net zo groot als de hoofd-
prijs winnen in een loterij. 

Voor ons zit er niet veel bij Rein! 
We willen niet al te negatief over-
komen en ook zeker niet het feestje 
van Rein en andere inwoners 
verprutsen, maar wij zijn van deze 
twee bladzijden niet heel erg veel 
vrolijker geworden. Laten we het 
lijstje van Rein Kroon eens doorlopen. 
Bij veel van de projecten staat dat er 
veel sociale huurwoningen komen. 
Geen optie voor ons. Ook heeft hij in 
de aanbieding kleine (zeer kleine) 
betaalbare woningen van bijvoor-
beeld 45 tot 65m2. Daar kunnen wij 
geen gezinnetje gaan stichten en 
bovendien is het wel betaalbaar maar 
nog behoorlijk aan de prijs voor zo 
weinig vierkante meters. 

Kassa voor senioren 
Ook is te lezen dat er veel huizen voor 
senioren komen. Dat zijn wij nog niet. 
Natuurlijk komen er dan woningen 
vrij van die senioren. Wij geloven 
echter niet meer in het sprookje van 
de makelaar en de wethouder dat dit 
echt mooie woningen voor ons zijn. 
Het zijn zeker woningen die geschikt 
zijn voor ons, maar die zijn voor ons 
weer niet te betalen. Mensen met een 
dikke portemonnee uit Amstelveen 
kapen die voor onze neus weg. Dat is 
dus vooral kassa voor de senioren die 
hun huis duur kunnen verkopen en in 
een lekkere betaalbaar appartement 
kunnen gaan wonen. Absoluut 
gegund maar daar hebben wij niets 
aan!

Wanneer dan?
Wat ons ook opvalt is dat dit allemaal 
nog plannen zijn en in plannen kan je 
nog niet wonen. Als we informeren 
bij de gemeente krijgen we vaak hele 
sumiere informatie. Vaak horen we 
dat er nog een hele reeks procedures 
aan vooraf gaan voordat er echt 
gebouwd kan worden en dit staat 
allemaal nog niet zo vast als een huis. 
Nooit eens concreet dat op die datum 
ze gaan bouwen en wat het kosten 
gaat. Wel geven ze aan dat er heel 

Woningnood in De Ronde 
Venen opgelost?
Vorige week konden we op de middenpagina’s van deze krant lezen 
welke mooie woonplannen Wethouder Rein Kroon voor ons in petto 
heeft. Op LinkedInn schrijft hij dat hij zich als wethouder volop inzet voor 
woningbouw. Inwoners Voor Inwoners (IVI) is daar nartuurlijk heel blij 
mee. Dat geeft hoop. En die hoop is voor heel veel starters heel hard 
nodig, want zo langzamerhand worden onze jonge inwoners er radeloos 
van. Zij willen graag een volgende stap maken en een gezinnetje gaan 
stichten. Daar is natuurlijk een huis wel een essentieel punt in. Want 
zolang je nog noodgedwongen bij je ouders woont, is een volgende stap 
helemaal niet aan de orde. Is met deze berichtgeving de woningnood 
opgelost? Hoe denken de starters hier zelf over?
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Wilnis: misschien wat klein, maar gemoedelijk  
en groot in klantvriendelijkheid



Wilnis - “We keken maandenlang 
machteloos met lede ogen naar het 
verleden. We draaien ons nu weer 
om en kijken met volle moed naar 
het heden. Tijdens het pappen en 
nathouden bleef u ons trouw en 
brachten wij onze waar in het rond.  
Dankbaar zijn wij en blij dat u steeds 
achter ons stond! Met dezelfde 
passie en enthousiasme zetten we 
onze deuren weer wijd open. 
Geven we u weer graag met onze 
kennis en vakmanschap, persoon-
lijke aandacht als u binnen komt 
lopen. 
Van meubels sto�eren, stomen/
verstellen en textiel borduren. 
Van wol, sto�en, quilten en fourni-
turen. Salons voor een nieuwe haar-
coupe, pedicure of massage.
Dameskleding mt 38 t/m 56, te 
bewonderen in de winkel of 
etalage. Voor de innerlijke mens 
maakt een ambachtelijke slager, 
Brasserie, Griek, Pizzeria, en Frie-
sChicken voor u een heerlijk gerecht. 
Ook voor een hypotheekadvies en 
voor uw hond bij een trimsalon, kunt 
u bij ons terecht. Vragen bij aankoop 
van een interieur? Advies is er en 
materialen in vele maten en kleur. 
Ook voor een nieuwe of tweede-
hands �ets moet je in de Dorpsstraat 
zijn. Vervolgens �ets je naar een 
grote slijterij om de aankoop te 
vieren met een lekkere delicatesse 
en een goed glas wijn! Zet daarbij 

een prachtige bril op van de opticien 
en zie: er is niets mis. Wees welkom 
want dit alles vind je in Wilnis! Een 

deelgemeente misschien wat klein. 
Maar gemoedelijk en groot in klant-
vriendelijkheid kan en wil zijn!!
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De Nieuwe Meerbode plaatste op 5 mei een verhaal over de legakkers op 
de Vinkeveense Plassen. De Belangen Vereniging Vinkeveense Legakkers 
(BVVL) laat opschrijven dat eigenaren van legakkers werkeloos moeten 
toezien en de eilanden verdwijnen. Natuurgroeperingen zouden hiervan 
de oorzaak zijn, door aandacht te vragen voor het natuurbehoud op de 
Plas.

Wij zijn zo’n natuurgroep. Stichting De Kleine Natuur komt op voor het 
behoud van natuur in Vinkeveen en omgeving, en we reageren graag op 
het stuk in de krant.

In 2018 zijn een groot aantal eilandjes door de gemeente en recreatie-
schap verkocht. Kopers in die ronde zijn verplicht deze te beschoeien en 
dat op een juiste manier te doen. Bebouwing van eilanden was en is niet 
toegestaan; kopers is dat destijds door de gemeente duidelijk gemaakt. 
Dat vele eilanden al illegaal bebouwd waren maakt dat niet anders. Nu je 
eiland niet beschoeien en hopen dat in een nieuw bestemmingsplan wel 
bebouwing mag komen, is je niet aan de afspraken houden. Er zijn legak-
kereigenaren die zich wel houden aan de afspraak en beschoeiing aan 
gaan leggen of er nou bebouwd mag worden of niet. Er zijn ook eige-
naren die dat op een meer natuurvriendelijke wijze gaan doen waardoor 
legakkers behouden blijven en de natuurwaarde zelfs toeneemt. 

De BVVL zegt dat recreatie zonder bebouwing niet mogelijk is. Dat klopt 
niet. Vanaf de jaren 70 wordt op veel eilanden wel legaal gerecreëerd. Wat 
volgens het huidige bestemmingsplan mag, is kamperen of met een boot 
aanleggen. Op een eiland is bebouwing van een berging met een maxi-
male omvang mogelijk. Dat vele illegale huizen gebouwd zijn, betekent 
niet dat mensen niet op een legale manier kunnen recreëren. 

Over de natuur op de Plas is de BVVL niet goed geïnformeerd. De Vinke-
veense Plassen liggen binnen het NNN (NatuurNetwerk Nederland) 
gebied en dat grenst aan Botshol, een Europees Natura 2000-gebied. 
Belangrijke natuurpartijen zoals Natuurmonumenten, Natuur- en Milieu-
federatie Utrecht, Stichting De Bovenlanden en de Vechtplassencom-
missie onderschrijven dat de Vinkeveense Plassen een gebied is met 
grote natuurwaarden. 

Die grote natuurwaarden gaan verder dan de twee door de BVVL 
genoemde diersoorten. Behalve de door de BVVL genoemde kwabaal en 
de krooneend komen er grote aantallen bijzondere planten voor waarvan 
vele op de lijst van beschermde soorten dier- en plantsoorten: krans-
wieren, fonteinkruid, galigaanmoerassen, nachtorchis en zeldzame brak-
watersoorten, maar ook ringslangen, vleermuizen, bittervoorn en vogels 
zoals bruine kiekendieven, grote karekiet, lepelaars, snor en natuurlijk de 
graag geziene krooneend.

Natuurmonumenten stelt eveneens dat de aalscholverkolonie die al 
jarenlang uitstekend gedijt aan de oostzijde van Botshol erg afhankelijk is 
van de rust aan die zijde van de Vinkeveense Plassen. En zoals Vinkenrust 
al 20 jaar laat zien, is dat als je niet bebouwd en cultiveert, er een prachtig 
natuurgebied ontstaat. De prachtige zilverreigerkolonie die daar al jaren-
lang huist, is - net als de aalscholver- en lepelaarkolonie in Botshol - 
afhankelijk van rust.

De BVVL zegt haar leden niet te kunnen uitleggen waarom gemeente en 
provincie niet tot overeenstemming kunnen komen. Wij zullen hier alvast 
éen oorzaak te noemen.
De Provincie heeft onder meer als taak te zorgen dat een nieuw bestem-
mingsplan voldoet aan een aantal randvoorwaarden. Eén daarvan is goed 
natuurbeleid. Bebouwing toestaan op alle eilanden voldoet daar niet aan. 
De gemeente zou wellicht tegemoet willen komen aan de wens van een 
deel van legakkereigenaren om overal en grote bebouwing toe te staan. 
Daarvoor is een vastgelegde natuurcompensatie nodig. De gemeente 
heeft geen geld beschikbaar voor deze compensatie en de provincie lijkt 
de gemeente aan die norm te houden. Voor de gemeente is dus de enige 
oplossing minder bebouwing toestaan. 
Zo zijn er meer oorzaken te noemen waarom niet haalbaar is wat de BVVL 
wil. 

De BVVL geeft een beeld van de natuur op de plas dat niet klopt; zij zegt 
niet te kunnen recreëren waar dat natuurlijk wel kan en zegt slachtoffer te 
zijn van onenigheid tussen twee overheden. Van een vereniging en haar 
bestuur zou je wensen dat ze elkaar uitleggen dat ze zich aan de 
geldende afspraken moeten houden en dat hun persoonlijk belangen 
niet zwaarder wegen dan het algemeen belang. Het belang van álle 
recreanten en natuurliefhebbers op de Vinkeveense Plassen.

Stichting De Kleine Natuur
www.dekleinenatuur.nl
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Naar aanleiding van ons redactionele artikel over de 
kadernota 2022 laat het college van Burgemeester en 
Wethouders het volgende weten. Hieronder eerst de 
reactie van het college, onze vragen naar aanleiding 
van deze reactie en het antwoord:
 
Deze week spreekt de gemeenteraad voor het eerst 
over de kadernota 2022, de voorloper van de begro-
ting. Belangrijkste boodschap van de kadernota: de 
gemeentelijke financiën staan onder druk. Daarom stelt 
het college de gemeenteraad een aantal keuzes voor 
zodat de gemeentelijke dienstverlening op peil blijft. 
Het is goed om die keuzes nader toe te lichten en 
onduidelijkheden die er leven weg te nemen.
Bij de behandeling van de begroting 2021 werd vorig 
najaar duidelijk dat maatregelen nodig zijn om het 
huishoudboekje van de gemeente op orde te houden. 
De gemeenteraad is daarbij moeilijke keuzes niet uit de 
weg gegaan. Ambities zijn bijgesteld en er is kritisch 
gekeken naar de ambtelijke organisatie. Dit leidde tot 
ombuigingen van in totaal meer dan 6 miljoen euro.

Een sterke lokale overheid
Ondanks de moeilijk financiële tijden vraagt de samen-
leving om een sterke lokale overheid die antwoord 
geeft op de uitdagingen van vandaag en morgen. 
Uitdagingen op het gebied van wonen, leefbaarheid, 
zorg en ondersteuning. De basis wordt gevormd door 
hardwerkende medewerkers die iedere dag klaar staan 
voor de inwoners. In de kadernota stelt het college 
voor te investeren in de ambtelijke organisatie. Voorge-
steld wordt onder andere een projectleider aan te 
trekken die zich specifiek met woningbouw bezighoudt 
zodat de woningen die wij willen bouwen ook daad-
werkelijk gebouwd worden. Ook stelt het college voor 
de capaciteit van buitengewoon opsporingsambte-
naren (boa’s) uit te breiden zodat onze gemeente nog 
veiliger en leefbaarder wordt. Daarnaast wordt ingezet 
op een sterk Kernteam in het sociaal domein, zodat 
kwetsbare inwoners snel en goed worden geholpen. 
Naast deze uitbreidingen vervallen er ook functies 
zodat de totale omvang van de organisatie ongeveer 
gelijk blijft.

Voorzieningen in de buurt
In onze gemeente zetten maatschappelijke organisa-
ties zich iedere dag in, bijvoorbeeld op het gebied van 
welzijn, inburgering, maatschappelijke ondersteuning 
of cultuur. De gemeente ondersteunt maatschappelijke 
organisaties en blijft dit doen. We kijken gezamenlijk 
hoe dit beter en tegen lagere kosten kan worden geor-
ganiseerd. Vorig jaar is op voorstel van het college door 
de gemeenteraad besloten 10 procent te besparen op 
de bibliotheek. Dat heeft effect op de dienstverlening 
en programmering van de bibliotheek. De exacte invul-
ling van de besparing wordt later dit jaar met de 
gemeenteraad besproken.

Verstandig met het geld omgaan
We kijken ook bij het beheer van de openbare ruimte 
kritisch hoe we het geld het best kunnen besteden. 
Soms staat onderhoud van wegen gepland, maar is dat 
nog niet nodig. Dan is het verstandiger het onderhoud 
nog een jaar uit te stellen en het geld aan andere zaken 
uit te geven. Dat is op een verstandige manier met de 
financiën omgaan. En andersom, we hebben de afge-
lopen jaren fors in een aantal wegen geïnvesteerd zoals 
de Pastoor Kannelaan en Pieter Joostenlaan in Wilnis, 
daar is nu een paar jaar geen onderhoud nodig.

Kosten jeugdzorg
Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de 
jeugdzorg. Tot die tijd viel de zorg voor de jeugd onder 
de rijksoverheid. De rijksoverheid heeft de jeugdzorg 
naar de gemeenten overgeheveld omdat gemeenten 
dit beter zouden kunnen doen. En omdat ze het beter 
konden doen, kon het ook wel voor minder geld, dacht 
het rijk. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat 
de bezuiniging op de jeugdzorg niet terecht is. Net 

zoals veel andere gemeenten heeft De Ronde Venen 
hogere kosten dan de vergoeding die ze krijgt. Dit is 
een van de belangrijkste redenen dat de financiën 
onder druk staan. Onlangs heeft het rijk besloten 
gemeenten gedeeltelijk te compenseren voor de 
gestegen kosten met betrekking tot de jeugdzorg, 
maar dit is nog altijd onvoldoende. De gemeente blijft 
zich sterk maken voor volledige compensatie”. 

College van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente De Ronde Venen.

Reactie van onze redactie naar het college: 
•	 et	 ollege	stelt 	 aast	deze	uitbreidingen	vervallen	

er ook functies zodat de totale omvang van de orga-
nisatie ongeveer gelijk blijft.” Dit staat nergens in de 
kadernota. Sterker nog: er staat dat de opgelegde 
taakstelling niet gehaald wordt. Hoe valt dit met 
elkaar te rijmen?

•	 e	bezuiniging	op	de	bibliot eek	wordt	 later	dit	jaar	
met de gemeenteraad besproken’.  In de begroting 

	staat	te	lezen 	 	Verder	bezuinigen	zal	gevolgen	
hebben voor de openingstijden van de vestigingen 
en wellicht een sluiting van een vestiging tot gevolg 
hebben.” Verderop staat te lezen dat er maandelijks 
overleg is met de bibliotheek over de bezuinigingen.

•	 ndanks	 et	feit	dat	de	gemeenteraad	 et	nog	moet	
bespreken’, klopt het dus dat sluiting van de biblio-
theek aan de orde is.

•	 at	bij	mij	de	vraag	doet	rijzen	welke	dienstverle-
ning, zo hoog in het vaandel volgens de kadernota, 
gebaat is bij een kleine bezuinig van 65.000 op de 
bibliotheek versus de miljoenen die er in het sociaal 
domein tekort komen).

•	 et	 ollege	stelt 	 e	kijken	ook	bij	 et	be eer	van	
de openbare ruimte kritisch hoe we het geld het best 
kunnen besteden”. Er wordt een voorbeeld gegeven 
van bezuiniging op onderhoud wegen. Zowel in de 
begroting 2021 als in de Kadernota 2022 wordt hier 
niet over gesproken. Bovendien ligt het onderhouds-
niveau als op het laagste punt na alle bezuinigings-
rondes. Waarom staat hier niets over in de Kadernota 
of Begroting? Wordt de Raad wel goed geïnfor-
meerd? Wordt de inwoner wel goed geïnformeerd?

•	 et	 ollege	stelt	dat 	 e	gemeente	blijft	zi 	sterk	
maken voor volledige compensatie.” Daar is voor-
alsnog niets van te zien. Welke stappen heeft het 
ollege	 on reet	gezet	om	een	volledige	 ompen-

satie te krijgen?

Ik begrijp niet goed wat nu de aanvulling is op mijn 
artikel, waar geen woord instaat dat niet waar is en alle-
maal is terug te vinden in de nota en de begroting. Zie 
graag de aanvullende antwoorden tegemoet.

Antwoord van de persvoorlichter hierop: 
Het stuk is bedoeld als reactie op jouw artikel van 
vorige week en kun je wat mij betreft zien als inge-
zonden artikel/brief van het college. Het is als alge-
mene reactie bedoeld en gaat niet in op alle specifieke 
onderdelen van jouw verhaal.
Ten aanzien van de vragen die je stelt. Over de totale 
omvang van de organisatie, die blijft nagenoeg gelijk, 
dat kun je zien aan de personeelslasten. Daaruit blijkt 
duidelijk dat er geen tientallen mensen bijkomen. Ten 
aanzien van de bibliotheken, er wordt gesproken over 
welli t 	een	sluiting,	dus	niet	over	de	sluiting	van	 	
bibliotheken. Ten aanzien van de inzet van compen-
satie jeugd, dat gebeurt op verschillende manieren, 
onder andere via de VNG. Uitsluitsel komt er echt pas 
na formatie van het nieuwe kabinet. Ten aanzien van de 
andere vragen: op de website raadsinformatie vind je 
antwoorden op alle technische vragen die zijn gesteld.

En daar konden we het mee doen. Hopelijk komen de 
raadsleden met vragen waar wel antwoorden op 
komen en waarbij meer duidelijkheid komt over de 
bezuinigingen en of dit allemaal wel noodzakelijk is op 
deze wijze. Wordt vervolgd

Kadernota 2022: keuzes maken om dienstverlening  
op peil te houden

Reactie op de legakkers op de Vinkeveense 
Plassen

LEZERSPOST
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Uithoorn – Burgemeester Pieter 
Heiliegers heeft op 4 mei (Dodenher-
denking) een krans gelegd bij het 
stiltemonument tegenover de 
Thamerkerk. Dit deed hij namens de 
gemeente Uithoorn. Verder hield de 
burgemeester een korte toespraak 
waarin hij aangaf dat het belangrijk is 
om te blijven herdenken. Ook gaf hij 
aan dat de betekenis van ‘vrijheid’ 
voor iedereen anders kan zijn. Heilie-
gers: “Maar ik hoop dat we ieders 
referentie omtrent vrijheid blijven 
respecteren.”
Naast de kranslegging en de 
toespraak van de burgemeester 
waren er optredens van lokale 
artiesten. Ook droeg dorpsdichter 
Gerardo Insua Teuijeiro een gedicht 
voor. Omdat er nog steeds geen 
verruiming is om elkaar op grote 
schaal te ontmoeten was er gekozen 
door het 4 mei Comité Uithoorn en 
De Kwakel voor een digitale herden-
kingsuitzending. Iedereen kon het 
aangepaste programma live volgen. 
De uitzending is nog steeds terug te 
kijken via: www.par-av.nl/herdenking

Burgemeester legt krans bij 
stiltemonument





24 inderegio.nl • 12 mei 2021SPORT

Uithoorn - Hoe speel je in op de 
financiële gevolgen van de corona-
uitbraak voor jouw vereniging? Van 
welke regelingen kan je gebruik 
maken en op welke kansen kan je het 
beste inspelen? De Rabobank nodigt 

jouw vereniging graag uit voor het 
webinar ‘Financieel gezond de crisis 
door 2.0’, onder leiding van Erben 
Wennemars en gastspreker Peter van 
Baak (eigenaar SponsorVisie). Erben 
Wennemars host deze webinars en 
geeft zijn visie op de huidige stand 
van zaken bij verenigingen.

Wat mag je verwachten?
Tijdens dit interactieve webinar 
wordt jouw vereniging, samen met 
andere verenigingen, bijgepraat over 
de mogelijkheden om gezond uit de 
crisis te komen. Je komt, mede 
dankzij de input van andere vereni-
gingen, tot nieuwe inzichten en kan 
al direct de eerste, concrete stappen 
maken om de komende maanden 
financieel gezond te blijven. 
Tevens ontdek je de nieuwste 
(corona gerelateerde) regelingen die 
beschikbaar zijn voor verenigingen; 
bespreken we best practices op het 
vlak van financieel gezond blijven 
van andere verenigingen; leer je hoe 
je sponsorinkomsten kan verhogen 

Rabobank en NOC*NSF 
organiseren online sessie

Erben Wennemars geeft verenigingen 

mogelijkheden om gezond de crisis 

uit te komen. 

Uithoorn - De coronapandemie 
beperkt ons allen in activiteiten en 
sociale contacten. 
Het spelen van een partijtje jeu de 
boules is een prima alternatief’ In het 
kader van “Heel Uithoorn beweegt” 
als project binnen het Sportakkoord 
Uithoorn is er voor de leeftijdsgroep 
60+ in de week van 17 tot 23 mei de 
gelegenheid om kennis te maken 
met een aantal sporten. Jeu de 
boules is een van die sporten en 
Boule Union Thamen nodigt u van 
harte uit om aan een clinic deel te 
nemen. Er worden er twee georgani-
seerd. Op dinsdag 18 mei en 
donderdag 20 mei van 14.00 – 16.00 
uur. 
Deelname is gratis en het spelmate-
riaal wordt door de vereniging 
verzorgd.

Het programma ziet er op beide 
dagen als volgt uit:.
Ontvangst deelnemers; 14.00 uur
uitleg basisspelregels;
Basistechniek van het werpen:
Oefenen van het werpen 
van een lage bal; 14.15 uur
Aandacht voor voetenstand en 
balvoering;
Oefenen van de demi portee, 
half hoge bal; 14.45 uur
Partijtje spelen. 15.15 uur
Einde clinic Omstreeks 16.00 uur

Als u hier aan deel wilt nemen, dan 
zien we uw aanmelding voor de 
clinic graag tegemoet door een mail 
naar info@buthamen.nl
Voor meer informatie over de vereni-
ging kunt u een kijkje nemen op 
onze website https://buthamen.nl.

Jeu de boules: Een beetje 
Frankrijk in Uithoorn

Uithoorn - Vanuit het Sportakkoord 
van Uithoorn werd maandag 19 april 
2021 een digitaal sportcafé georgani-
seerd. Het doel van het Sportakkoord 
van Uithoorn is verenigingen, organi-
saties en instellingen, eigenlijk alle 
aanbieders van sport bij elkaar te 
brengen en (meer) samen te laten 
werken.  Ook partijen uit de zorg, het 
welzijn, het onderwijs en het bedrijfs-
leven doen mee. Het delen van 
kennis, kunde en middelen heeft veel 
voordelen voor verenigingen en 
organisaties en geeft vooral een 
grote meerwaarde voor de inwoners 
van Uithoorn en De Kwakel.

Het sportakkoord kan niet direct alle 
genoemde ideeën realiseren, maar 
zet alvast een belangrijke stap door 
in te zetten op vier thema’s:
•	 Iedere	inwoner	van	de	gemeente		 	
 Uithoorn kan sporten en bewegen
•	 Vitale	aanbieders,	sterke		 	
 verenigingen
•	 Vreedzame	en	positieve		 	
 sportcultuur
•	 Gezonde	leefstijl	en	vaardig	in		 	
 bewegen 

Begin 2020 ondertekenden ruim 50 
partijen het Sportakkoord van 
Uithoorn en is een begin gemaakt 
met de realisatie van de eerste 
plannen. Een van die plannen was 
het organiseren van regelmatig 
terugkerende sportcafés waarin over 
bepaalde thema’s kennis kon worden 
uitgewisseld.

Wat hoorden je in dit Sportcafé?
Vorig jaar dacht men nog dat ze in 
het voorjaar van 2021 wel een echt 
sportcafé in een sportkantine 
konden organiseren. Helaas blijft 
corona roet in het eten gooien. 
Daarom is nu besloten een digitaal 
sportcafé te organiseren. 
De belangrijkste doelstelling was de 
betrokken partijen, maar ook alle 
inwoners binnen de gemeente bij te 
praten over alles wat er gedaan is en 
nog gaat gebeuren. Ruim 40 mensen 
deden digitaal mee en inmiddels 

hebben ook al meer dan 150 mensen 
het sportcafé teruggekeken. Je kunt 
het ook zelf terugzien op: https://
youtu.be/ldAQ8SdVGuE	
Daarmee wil de organisatie vooral 
aangeven hoe partijen zelf goede 
ideeën kunnen inbrengen en hoe ze 
aan stimuleringsbudget kunnen 
komen voor de realisatie daarvan. 
Het allerbelangrijkste is daarbij dat 
de plannen bijdragen aan de doelen 
van het Sportakkoord, meerdere 
partijen eraan werken en van profi-
teren en het geld gebruikt wordt om 
het plan een eerste zetje te geven, 
zodat het ook op de langere termijn 
tot meer beweging leidt. Als inspire-
rende voorbeelden hadden ze enkele 
projectleiders van al lopende initia-
tieven die het afgelopen jaar al zijn 
gestart. Zo vertelde Corien Baijens 
van de Samenwerkende Eerstelijns 
Zorg Uithoorn over de MQ-scan die 
we bij de basisscholen zijn gestart. 
Zo kunnen we vroegtijdig kinderen 
met een motorische achterstand 
identificeren en helpen. En Wim 
Verlaan van AKU en Frank den Butter 
van Legmeervogels gaven tips hoe je 
vrijwilligers in je vereniging kunt 
binden en boeien en hoe je een 
veilige en positieve sportcultuur kunt 
creëren. 

En nu?
Het nu vooral belangrijk opvolging te 
geven aan alle reacties en vragen die 
er zijn binnengekomen. Daarom is er 
een pagina aangemaakt op uithoorn-
denktmee.nl zodat alle informatie 
over het Sportakkoord gedeelt kan 
worden, maar ook iedereen zijn 
mening kan geven en suggesties kan 
doen. 
En wordt er hard gewerkt met de 
verdere realisatie van een paar 
projecten die al zijn gestart. Zo 
hebben veel mensen aangegeven 
graag een actief beweegrondje te 
willen in de gemeente. Deze mensen 
worden in contact gebracht met 
Rene Noorbergen, die samen met 
o.a. Liesbeth van Tol probeert een 
parcours te ontwikkelen met allerlei 

Digitaal-sportcafé stimuleert tot 
indienen sportprojecten

Abcoude - Even vrij voelen door 
lekker te bewegen in de buitenlucht. 
Voor de deelnemers van Sportclub 
de Merenhof was dat een goede acti-
viteit tijdens bevrijdingsdag. Deze 
sportclub is voor iedereen met niet-
aangeboren hersenletsel (NAH). 
Buurtsportcoach aangepast sporten, 
Elzemieke van Empel, van Team 
Sportservice provincie Utrecht doet 
verslag. In verband met de corona-
crisis heeft het even geduurd voordat 
Elzemieke de sportles weer mocht 
komen geven op locatie. Ze kon niet 
wachten om weer met de leuke 
groep aan de slag te gaan. De deel-
nemers van Sportclub de Merenhof 
sporten op woensdag van 11.15 tot 
12.00 uur op locatie De Merenhof in 
Abcoude. Tijdens de sportlessen 
wordt gewerkt aan motorische vaar-
digheid, cognitief vermogen en 
sociale interactie. 

Enthousiasme 
In groepjes van vier gingen de deel-
nemers sporten in de tuin. Na een 
warming-up, gingen ze verder met 
golf, frisbeeën, ring werpen en hand-

ballen. Hard gejuich als er gescoord 
werd, gelach als er iets fout ging of 
grapjes maken als er werd valsge-
speeld. De deelnemers waren zicht-
baar enthousiast. Wanneer de bege-
leidster vroeg hoeveel punten Elze-
mieke kreeg voor de les, riepen twee 
deelnemers: “Duizend!”. Ze kunnen 
niet wachten tot de volgende les. 

Meer informatie 
Nieuwe deelnemers voor deze sport-
club zijn altijd welkom. Aanmelden is 
verplicht. Voor informatie over deze 
sportclub, persoonlijke sportadvies 
of het aangepast sportaanbod in 
gemeente De ronde Venen, kan 
contact worden opgenomen met 
Elzemieke van Empel via 
06-10979770 of evanempel@team-
sportservice.nl. Uniek Sporten is een 
online platform met daarop al het 
aangepast sport- en beweegaanbod 
per gemeente. Mensen met een 
beperking uit De Ronde Venen die 
graag willen sporten en of bewegen, 
maar geen idee waar hebben waar 
dit kan kunnen op dit online plat-
form terecht.

Sporten voor iedereen bij 
Sportclub de Merenhof

oefeningen op bestaande werken 
(speeltuintje, bruggen, etc). En zo is 
Ineke Hogerwerff met allerlei vereni-
gingen in gesprek om open kennis-
makingsdagen te organiseren voor 
de wat oudere inwoners (60+) van 
onze gemeente. 
En de vakleerkrachten bewegingson-
derwijs Tim Verlaan en Mark Richard 
buigen zich over de vraag: “Hoe 
krijgen we de basisschooljeugd nog 
meer in beweging?” Naast de 
lopende sportinstuiven die Nick 
Braakman en zijn collega’s van Videt 
al organiseren. Kortom: de komende 
maanden starten er best veel initia-
tieven voor allerlei doelgroepen: van 
jong tot oud!

Hoe kun jij meedoen?
De Uithoornse en Kwakelse sport-, 
onderwijs-, zorg en welzijnaanbie-
ders zijn belangrijke partners in het 
realiseren van de initiatieven. Tien-
tallen sportaanbieders, welzijnsorga-
nisaties, onderwijspartners en het 
bedrijfsleven doen mee zo veel 
mogelijk inwoners voldoende en met 
plezier te laten genieten van 
bewegen en sporten. 
Op uithoorndenktmee.nl lees je 
welke partijen al meedoen aan het 
Sportakkoord. Maar er kunnen niet 
genoeg initiatieven zijn. Dus kom op 
met zo veel mogelijk goede plannen. 
Daarom is ook een extra innovatie-
budget beschikbaar gesteld. 5 
projecten maken kans op een inno-
vatiebijdrage van een bedrag dat kan 
oplopen tot € 6.000. De beste ideeën 
die voor 31 mei ontvangen worden 
maken kans op die bijdrage. Op 
uithoorndenktmee.nl lees je hoe je je 
plan instuurt.

Meer informatie?
Heb je zelf een idee of wil jij namens 
jouw organisatie ook laten weten dat 
je achter het Uithoorns Sportakkoord 
staat? Stuur dan een mail naar sport-
beleid@uithoorn.nl of kijken op 
uithoorndenktmee.nl als je meer 
informatie wilt lezen over het 
Sportakkoord. 

en hoe je in korte tijd via crowdfun-
ding geld voor je vereniging kan 
ophalen en krijg je tips voor moge-
lijke besparingen.

Data en aanmelden: 
Je kunt kiezen uit 2 data. Dat zijn 
woensdag 12 mei van 20.00 tot 21.30 
uur of dinsdag 18 mei van 20.00 tot 
21.30 uur. Deelname is kosteloos. 
Opgeven kan via emailadres: 
Communicatie.MRA@Rabobank.nl
Je ontvangt van ons dan een 
inschrijflink retour waarbij je tevens 
de gewenste datum kunt kiezen. Het 
is mogelijk en aanbevolen om met 
meerdere personen van één vereni-
ging deel te nemen. Op die manier 
kun je de opgedane kennis binnen 
de vereniging meteen delen en 
makkelijk samen toepassen.

Achtergrond
Als onderdeel van ons sponsorbeleid 
wil de Rabobank, samen met part-
ners NOC*NSF en LKCA, verenigingen 
écht sterker maken. De coöperatieve 
Rabobank gelooft in het belang en 
de kracht van verenigingen en ziet 
hen als het cement van onze 
samenleving. 
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Uithoorn - Kinderboerderij De Olie-
vaar verwelkomt Ons Tweede Thuis 
en haar cliënten op de boerderij. 
Begin april heeft Ons Tweede Thuis 
haar intrek genomen in een aparte 
ruimte van het nieuwe gebouw ‘Olie-
vaarsnest’ op kinderboerderij De 
Olievaar. Een vaste groep cliënten en 
begeleiders gaan meehelpen op de 
boerderij. Zij gaan o.a. de dieren eten 
geven en de dierenverblijven 
schoonmaken. De komende weken 
worden de cliënten en hun begelei-
ders ingewerkt door beheerder 
Willem Körnmann, dit gebeurt uiter-
aard met in achtneming van de 
geldende corona maatregelen. 
De Stichting Kinderboerderij De Olie-
vaar blijft eindverantwoordelijk voor 
het beheer van de boerderij.
Zij hopen dat zij snel open mogen 
voor het publiek zodat hun bezoe-

kers het nieuwe onderkomen ‘Olie-
vaarsnest’ kunnen komen bekijken.

Samenwerking De Olievaar en 
Ons Tweede Thuis

Tim (links op de foto) en Jacinta 
(begeleidster) worden ingewerkt door 
Willem (rechts op de foto).

Uithoorn – Inwoners waarderen de 
gemeentelijke communicatie 
rondom het coronavirus. Dat blijkt uit 
onderzoek dat uitgevoerd is in 
opdracht van de Veiligheidsregio 
Amsterdam-Amstelland. 83 inwoners 
van de gemeente Uithoorn hebben 
meegedaan aan het onderzoek. 
Gemiddeld genomen krijgt de 
communicatie een 6,9 als rapport-
cijfer. De communicatie wordt met 
name gewaardeerd omdat deze 
volgens de ondervraagden duidelijk 
en belangrijk is. Inwoners zijn 
verdeeld of het coronanieuws van de 
gemeente iets toevoegt aan commu-
nicatie van het Rijk. Dat neemt niet 
weg dat een ruime meerderheid het 
belangrijk vindt dat de gemeente 
(ook) communiceert. Grootste 
behoefte is er aan informatie over de 

lokale coronasituatie, lokale maatre-
gelen en (buurt)hulp. Burgemeester 
Pieter Heiliegers: “Goede communi-
catie is van belang, zeker nu. Inwo-
ners willen bijvoorbeeld snel rele-
vante informatie kunnen vinden over 
de lokale GGD, lokale testlocaties, het 
aantal besmettingen in de eigen 
gemeente, over het vaccineren, de 
lokale horeca en de verordeningen 
binnen gemeentegrenzen.”

Corona-moe
Wethouder Communicatie Hans 
Bouma vult aan: “We weten dat ook 
veel vanuit de Rijksoverheid gecom-
municeerd wordt. Maar het is begrij-
pelijk dat inwoners en ondernemers 
ook goede lokale informatie 
verwachten van het gemeentebe-
stuur. We hebben dan ook veel 

Inwoners tevreden over corona-
communicatie vanuit de gemeente

aandacht voor ‘communicatie’ tijdens 
onze wekelijkse corona-overleggen. 
We snappen ook dat men Corona-
moe is. Dus we proberen altijd goed 
te kijken wat relevant is om te 
communiceren en wat niet. En dat 
zullen we de komende tijd blijven 
doen.” De gemeente Uithoorn 
communiceert in allerlei vormen 
over Corona met inwoners en onder-
nemers. Zowel online als o�ine. 
Denk aan Facebook, Twitter, Insta-
gram, gemeentelijke website, de 
lokale media (zoals de Nieuwe Meer-
bode en radio Rick FM), de digitale 
borden langs de weg en de drie-
hoeksborden op straat.
Het onderzoek vond plaats van 11 
tot en met 21 maart 2021. Respon-
denten zijn geworven via het I&O 
Research panel en via PanelClix.

De Kwakel - De Popprijs van Amstel-
land is een initiatief van Poppodia 
P60 uit Amstelveen en N201 uit Aals-
meer en heeft dit jaar online plaats-
gevonden. De Popprijs biedt bands 
en acts uit de omgeving Amstelland 
en Meerlanden de kans om hun 
talenten te ontwikkelen. De deelne-
mers maken hierbij kans op een 
prachtig prijzenpakket en - natuurlijk 
- de eeuwige roem. Een tiental bands 
en acts had zich opgegeven voor de 
Popprijs en vervolgens mocht 
publiek haar voorkeur geven. Tot 
begin mei kon gestemd worden en 

dit werd massaal gedaan. Meer dan 
2.000 mensen brachten een stem uit 
en ook de jury maakte een keuze 
voor favoriete acts. De vier �nalisten 
zijn nu bekend. En dit zijn: Laat Maar, 
(muzikaal kleinkunstduo Marit 
Enthoven en Sabine van der Gragt uit 
Aalsmeer), Boxin’ The Vox (folkduo 
David Plasmeijer en Anne-Lotte 
Paymans uit De Kwakel), Sixty-P 
(band ontstaan in P60 en bestaat uit 
Amstelveense studenten) en Flood-
lines (poppunk emo band). De �nale 
vindt plaats op zaterdag 22 mei en is 
te volgen via www.p60.nl/popprijs.

Boxin’ The Vox in finale Popprijs 
van Amstelland

Uithoorn - Bewoners van uit de 
gemeente Uithoorn met (lichte) 
klachten kunnen zich tot 16 mei(met 
uitzondering van 12 mei i.v.m. de 
weekmarkt) zonder afspraak, gratis 
en dichtbij huis laten testen op 
corona. 
Bij het winkelcentrum Amstelplein 
staat de landelijke GGD corona-
testbus waar per dag maximaal 130 
testen kunnen worden afgenomen. 
De inzet van de bus betrof in eerste 
instantie een proef om te onder-
zoeken of de testbereidheid groter 
wordt als we mogelijke drempels 
(afspraak maken, afstand tot de test-
locatie) verlagen. Vanwege het grote 
succes van deze pilot heeft de GGD 

besloten om de testbus structureel in 
te zetten in de stadsdelen en 
gemeenten in de regio. 

Hoe werkt het?
De mobiele en kleinschalige testlo-
catie bestaat uit een hiervoor omge-
bouwde touringcar. De bus wordt 
door één bezoeker tegelijk betreden, 
waarna de test wordt uitgevoerd. 
Andere bezoekers wachten buiten de 
bus totdat zij aan de beurt zijn. 
Buiten de bus kunnen bezoekers met 
mondkapje op, op voldoende 
afstand wachten. Gastheren- en 
vrouwen ontvangen de bezoekers en 
beantwoorden eventuele vragen. 
Ook worden bezoekers dringend 

Testen zonder afspraak in de coronatestbus
verzocht de testuitslag thuis af te 
wachten. De bus is bedoeld voor 
bewoners uit de gemeente Uithoorn 
en is geopend van 9:00 tot 16:00. 

Waarom de gemeente Uithoorn?
De testlocaties in Amsterdam zijn 
voor sommige bewoners best ver 
weg. Door dichtbij huis en zonder 
afspraak mensen een test aan te 
bieden, willen we bewoners nog 
meer stimuleren zich bij klachten te 
laten testen. 
Testen is naast het naleven van de 
coronamaatregelen (afstand houden, 
handen wassen) belangrijk om 
verdere verspreiding van het virus 
tegen te gaan.

Uithoorn - Zes sportverenigingen in 
Uithoorn en De Kwakel organiseren 
van 18 tot 23 mei aanstaande kennis-
makingslessen in roeien-wandelen-
�etsen-golfen-jeu de boules-yoga- 
senior-�t voor ouderen die weer of 
meer willen gaan bewegen. De 
clinics worden gratis gegeven en zijn 
speciaal opgesteld voor mensen die 
laag intensief kunnen of willen 
bewegen. Vooraf inschrijven voor 
een of meer sporten is verplicht bij 
de afzonderlijke verenigingen. De 
start van de introductieweek is direct 
na het Hemelvaartsweekend van 
dinsdag 18 mei tot en met zaterdag 
22 mei met dagelijks een wisselend 
aanbod van maximaal twee uren 
sport en spel voor oudere deelne-
mers die op zoek zijn welke sport bij 
hen past. Deelname is geheel vrijblij-
vend en verplicht je tot niets. Het 
doel van de clinics is om in de vorm 
van een soort ketenaanbod mensen 

te interesseren om meer te gaan 
bewegen waarna een combilidmaat-
schap tot de mogelijkheden behoort. 
De kennismakingslessen zijn overi-
gens geheel gratis.
Sportakkoord
 Het thema ‘Heel Uithoorn Beweegt’ 
is onderdeel van het Sportakkoord 
van Uithoorn - doelgroep 60+, en 
wordt uitgevoerd door de sportver-
enigingen, Uithoornse Roei- en 
Kanovereniging Michiel de Ruyter, 
Wielerclub UWTC, Atletiek Klub AKU, 
Boule Union Thamen, KDO, Volleybal-
vereniging S.A.S. ‘70 en Golfcenter 
Uithoorn. Deelnemers worden 
verrast met een op maat geschreven 
‘oudervriendelijk’ programma met als 
doel om ouderen sportplezier te 
bezorgen en onderling contact 
mogelijk te maken, weliswaar op 
gepaste afstand. Inschrijven voor een 
of meerdere lessen is verplicht bij de 
verenigingen. Op dinsdag kun je 

Programma sportweek voor 
60-Plus bekend

Uithoorn – Op zaterdag 15 mei orga-
niseert Uithoornse Roei- en Kanover-
eniging Michiel de Ruyter van 12.00 
tot 13.30 uur een inloopmoment 
voor roeijeugd. Je kunt deze dag zelf 
ervaren hoe leuk roeien bij Michiel 
de Ruyter is! Ben je tussen de 10 en 
18 jaar oud? Dan organiseren zij 
speciaal voor jou een gratis proe�es. 
URKV Michiel de Ruyter in Uithoorn is 
een gezellige vereniging waar je in 
een mooie omgeving op de Amstel 
kunnen roeien. Midden in de natuur, 
met uitzicht op weilanden en koeien 
kun je hier ’s zomers alleen of in 
boten met meer roeiers varen over 
de Amstel en de Kromme Mijdrecht. 
Ze leren je roeien in smalle één 
persoonsboten, maar ook in meer 
persoonsboten, waar in samen-
werken erg belangrijk is. Ze doen 
mee aan wedstrijden bij andere 
verenigingen en ’s winters organi-
seren ze indoorwedstrijden. 

Waarom roeien bij Michiel de 
Ruyter?
De jeugd roeileden vertellen je graag 
zelf wat er zo leuk is aan roeien! 
Emanuel: “Op het water voel je je 
helemaal vrij: geen gezeur over huis-
werk of over PTA’s. Je kunt gewoon 
jezelf zijn.” Isabelle: Sinds een jaar 
roei ik bij MdR en het is ontzettend 
leuk. Elke training is anders, meestal 
train je op het water. De groep waar 
ik in zit is heel gezellig, we zijn al een 
keer na de training in de Amstel gaan 

zwemmen! Onze trainers zijn super-
goed, Tanisha is zelfs zo goed in 
roeien dat zij in Amerika een beurs 
heeft om dit te combineren met 
studeren. Er is ook een gezellig club-
huis (met heerlijke tosti’s).
Julian: “Het �jne aan roeien bij MdR is 
dat de locatie prachtig is, je hebt het 
idee dat je echt helemaal buiten 
bent. Dat er een eigen clubhuis is 
met allemaal voorzieningen, is 
natuurlijk helemaal luxe. Dan ook 
nog erg goede trainers van topni-
veau!” Thomas: “Het is er gezellig en 
het zijn allemaal aardige mensen.”
Heb je interesse? Kom op zaterdag 
15 mei tussen 12.00 en 13.30 uur een 
gratis proe�es volgen bij URKV 
Michiel de Ruyter! Met de zomer in 
het vooruitzicht is het nu een goed 
moment om te gaan roeien, want je 
gaat nu les krijgen in een éénper-
soonsboot en daar krijg je de tech-
niek het snelste onder de knie. 
Mocht je nog vragen hebben en je al 
willen aanmelden dan kun je mailen 
naar: jc@mdr.nu of bezoek de 
website: www.mdr.nu. Adres: Amstel-
dijk Zuid 253, 1423 BZ Uithoorn

Kom ook jeugd roeien bij 
Michiel de Ruyter

beginnen met het allereerste 
beginsel van de roeisport door je aan 
te melden bij voorzitter@mdr.nu. 
Gaat je voorkeur uit een partijtje jeu-
de-boules meld je dan aan via info@
buthamen.nl. Op woensdagochtend 
geeft KDO Yoga en Senior-Fit 
(aanmelden via aerobics@kdo.nl) en 
bij AKU kun je ontspannen met (snel)
wandelen en ko�e op het sportter-
rein De Randhoorn (aanmelden 
vriesdefam@gmail.com). Donderdag-
morgen geeft UWTC op hetzelfde 
parcours les in veilig �etsen in kleine 
groepjes, stuurvaardigheid en balan-
ceren op de race�ets, gewone �ets of 
mountainbike. (aanmelden trudiep-
lomp@gmail.com). De week wordt 
op zaterdag afgesloten met een 
introductieles golf waar de basis van 
de grip, houding, de chip en de 
swing worden behandeld 
(aanmelden info@golfcenteruit-
hoorn.nl). Voor een gedetailleerd 
overzicht van het programma doe je 
een verzoek per mail naar trudiep-
lomp@gmail.com. (zie ook adver-
tentie elders in deze krant)








