Help ons om de
De Hoef veilig
te maken
Lieve berichtjes
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info@vderwilt.nl
www.vderwilt.nl
Tel. 0297-284295

We zijn er voor je op
de momenten dat je
daar het meest
behoefte aan hebt.

Uit elkaar gaan
is zo’n moment...

KIJK VOOR MEER INFO OP:

WWW.WESTEINDER.NL

ZWARTEWEG 96, 1431 VM AALSMEER
0297- 384980 • INFO@WESTEINDER.NL
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De Kwakel - Maandagavond 4
mei klonk even voor acht uur
The Last Post op de Rozenlaan
in De Kwakel. De muzikale familie De Jong stond met hun blaasinstrumenten voor hun huis opgesteld om oorlogsslachtoffers
een saluut te brengen. Lettie de
Jong blies met veel gevoel het indringende The Last Post op haar
trompet, waarna twee minuten
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Wij staan
voor u
klaar bij
storingen!
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The Last Post klonk

DEZE WEEK:
Kunnen we straks
nog veilig de
plassen op
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Meerderheid ouders blij
met ‘verhuizing’ naar VLC
Vinkeveen – Alsof er een bom ontploft was, zo was de reactie van
heel veel ouders van leerlingen van groep 7 en 8 van de Pijlstaartschool, toen zij woensdag in deze krant lazen dat een groep ouders tegen deze verhuizing waren en de gemeente hiervoor verantwoordelijk hielden.

Zoals bij zoveel, heeft ook dit
verhaal twee kanten. Afgelopen
week publiceerden wij de kant
van de tegenstanders, deze week
de voorstanders, meestal de zwijgende meerderheid, die zich nu
toch ook laten horen. Het is heel
duidelijk, dat een groot deel van
de ouders erg blij zijn met deze plannen en zij waren dan ook
niet op de hoogte van de tegen
actie van een groepje ouders. Ursella Been, woordvoerster van de
voorstanders is vol lof over de verhuisplannen: “Om te beginnen
heeft de Directeur Jaco van den
Dool alles zeer goed doordacht.
Hij is enorm enthousiast en weet
als geen ander hoe hij een veilige leerzame omgeving voor de
kinderen creëert. Ten alle tijden
denkt hij vanuit het belang van
de leerlingen. De leerlingen gaan
op gebied van veiligheid en goed

Scooter in brand
Uithoorn – Zaterdagavond is
er aan de Gouwzee in Uithoorn
een scooter in brand gevlogen.
De brandweer was snel ter plaat-
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lijk alles wat een kind nodig heeft
om veilig en goed les te krijgen.
Daar gaat het tenslotte om. Het
gaat om het belang van de kinderen. Het Veenlanden College is de
beste locatie om goede resultaonderwijs in een uitstekende leer- ten te behalen als het om de eduomgeving een prachtige tijd te- catie van de kinderen gaat. Jarengemoet. Dit geeft ons, de ouders lang hebben de kinderen in het
en de leerlingen een goed en vei- EHBO-gebouw en noodgebouw/
lig gevoel. Met veel enthousias- bouwkeet les gehad. Deze ruimme is er door ons, de ouders en tes waren volstrekt ongeschikt
leerlingen uit groep 7 en 8 gerea- om kinderen goed les te geven.
geerd op het plan om de groepen De ruimtes zijn klein, slecht ven7 en 8 van de Pijlstaartschool naar tilerend en zeer gehorig. En zeker
het Veenlanden College in Vinke- nu, in deze voor de leerlingen en
hun verzorgers onzekere en zwaveen te gaan verhuizen”.
re Carona periode is het meer dan
Ei van Columbus
fijn om te weten dat je kinderen
“Dit is het ei van Columbus. Veel een veilige (ruime) en goede leerouders hebben de kinderen ver- omgeving gaan krijgen.
teld dat het een prachtige school
is waar ze veilig en goed les gaan Enthousiast
krijgen van hun eigen leraren en Ook de Rector van het Veenlanleraressen. De leerlingen van de den college de heer drs. H.J.M.
Pijlstaartschool kunnen apart van Ligthart is zeer enthousiast met
de oudere kinderen gewoon lek- de komst van de leerlingen van
ker buiten spelen. Een deel van de de Pijlstaart op het Veenlanden
ouders heeft de school inmiddels college. Iedereen denkt na over
gezien. De school omvat werke- wat het beste is voor de kinderen zodat ze een veilige leerzame en onvergetelijke tijd tegese en heeft de brand geblust. De moet gaan. Natuurlijk zijn er nu
brommer is volledig uitgebrand.
veel dingen die veranderen. AlHoe de brommer in brand heeft les wordt anders in de groepen
kunnen vliegen is niet bekend. 7 en 8 van de Pijlstaart. Maar wel
Mogelijk gaat het om een tech- veranderingen in zeer positienisch mankement.
ve zin, en met een positieve beFoto: VTF
nadering van alle ouders zal alles zeer zeker beter worden voor
de kinderen. Met zoveel enthousiasme voor een veilige en goede
leeromgeving van zowel de Pijlstaartschool als het Veenlanden
college kan het niet anders dat de
kinderen een fantastische tijd tegemoet gaan”, aldus Ursulla Been.
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stilte volgden, gevolgd door een
enthousiast Wilhelmus door de
andere familieleden van de ‘Jong
Ones’. Het geheel werd meebeleefd door zo’n 10 toeschouwers
die keurig op gepaste afstand van
elkaar bleven staan. Een mooi initiatief voor een aangepaste versie
dit jaar van de dodenherdenking
in De Kwakel.
Foto: Dirk Plasmeijer

Gemeente start campagne
tegen huiselijk geweld

Uithoorn – De gemeente Uithoorn sluit zich aan bij de landelijke campagne tegen huiselijk
geweld ‘Het houdt niet op, totdat
je iets doet.’ Velen van ons zitten
noodgedwongen thuis door het
coronavirus. Dit kan tot gevolg
hebben dat spanningen oplopen
en daarmee ook de kans op huiselijk geweld en kindermishandeling. De campagne roept mensen op extra alert te zijn en melding te maken bij (een vermoeden) van huiselijk geweld. De gemeente sluit aan op de landelijke campagne met de campagne onder de noemer ‘Quarantaine beschermt niet tegen huiselijk geweld.’ Doel is om kinderen
en mensen in kwetsbare posities
te laten weten dat er hulp is, maar
ook om omstanders op te roepen
in actie te komen als zij iets merken. Het is een gezamenlijke campagne van het landelijk netwerk

Veilig Thuis, het feministische
platform De Bovengrondse en Vice Nederland. Een onderdeel van
de campagne is de oproep aan iedereen om de actieposter ‘Quarantaine beschermt niet tegen
huiselijk geweld’ te downloaden
en op te hangen. Bijvoorbeeld op
uw raam. De poster is onder andere te vinden via www.debovengrondse.nl/huiselijk-geweld.
Ria Zijlstra (wethouder Jeugd):
,,Dat in deze tijd de spanningen
oplopen is niet vreemd want het
thuiszitten begint zijn tol te eisen.
Soms leiden deze spanningen tot
agressie, huiselijk geweld en kindermishandeling. We vinden het
als gemeente uiteraard belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Door de campagne willen
mensen oproepen om een beetje extra op elkaar te letten. Of oproepen om advies of hulp te vragen als er zorgen zijn om een kind
of iemand. Bel een hulpverlener,
zij adviseren wat u kunt doen of
bieden hulp.’ De campagne wordt
in de gemeente Uithoorn onder
andere online via Facebook, Twitter en de gemeentelijke website gevoerd. Zijlstra laat tot slot
weten: ,,Is er serieus iets aan de
hand? Bel 112 bij acuut gevaar.
Bel anders Veilig Thuis op 08002000 voor advies of een melding.
Bellen of chatten met de kindertelefoon kan ook via 0800-0432.

ZOMERBLOEIERS
IN HANGPOT

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

Mijdrecht: Omg. Agaat/Parel (125 kranten)
Uithoorn: Omg. Grote Lijster/Bruine Lijster (270 kranten)
Uithoorn: Omg. Zilverblad/Zegge (280 kranten)
Uithoorn: Omg. Slauerhofflaan/Elsschotlaan (230 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL

INFO@VERSPREIDNET.NL

Intratuin Ter Aar ∙ 0172-406000 ∙ www.intratuin.nl/teraar
Houd je AUB aan de voorschriften van het RIVM voor je eigen en onze veiligheid.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
De Ronde Venen: Alle diensten
van de huisartsen worden gedaan
vanuit Huisartsenpost Leidse Rijn,
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het
weekend en voor werkdagen van
17.00-08.00 uur
Uithoorn: Spoedgevallen overdag
via eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis,
0297-303903. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u.
Wilnis-Dorp Medisch Centrum
Dorpsstraat 65 Wilnis,
0297-441044. Open : ma. t/m vr.
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.
Zuiderwaard Medisch Centrum
Plevierenlaan 23 Vinkeveen
0297-441144. Open : ma. t/m vr.
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57 Vinkeveen,
0297-262033. Open: ma. t/m vr.
8.30-17.30 u;
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583.
Open: 22.00-08.00 u.
Benu Apotheek Zijdelwaard
Zijdelwaardplein 81 Uithoorn,
0297-562851. Open: ma. t/m vr.
08.30-18.00 u., za. 9.00-16.00 u.
Apotheek Boogaard
Amstelplein 27 Uithoorn,
0297-566886. Open: ma. t/m vr.
08.00-18.00 u., za. 10.00-13.00 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Amstelland
Spoedpost Amstelland Ziekenhuis
Amstelveen. Open: ma. t/m
vr. 17.30-23.00 u., za., zo. en
feestdagen 8.30-23.00 u.
Nachtapotheek OLVG West
Jan Tooropstraat 164 Amsterdam,
020-5108826. Open: na 23.00 u.
ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl
STICHTING THUIS STERVEN
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, 06-51451130.

MANTELZORGSPREEKUUR
Elke do. tussen 08.30-16.00 u. kan
iedere mantelzorger haar vragen
stellen bij Mantelzorg & Meer.
Tel. 020 333 53 53,
info@mantelzorgenmeer.nl,
www.mantelzorgenmeer.nl
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
0297-263758, www.dkavv.nl.

Regio - Afgelopen week was het
prachtig weer, veel Rondeveners
zochten verkoeling op de plassen,
op de zandeilanden en het water
was het druk. Te druk? Raadslid
Simone Borgstede van het CDA
maakt zich zorgen, zij vraagt zich
af of mensen uit De Ronde Venen deze zomer wel kunnen blijven varen, zwemmen en zonnen
op en rond de Vinkeveense Plassen. “Wat als het straks zo druk
wordt dat het onverantwoord is
en de boel op slot gaat” zegt het
CDA raadslid, zij heeft hier al eerder aandacht voor gevraagd via
een presidium vergadering van
de gemeente. Maar het lijkt wel
of dit onderwerp niet wordt opgepakt. ‘Nu een plan maken zo-

dat we straks als het echt zomer is
niet in de problemen komen’ is de
oproep van Borgstede.
Iedereen herinnert zich de warme zomer van vorig jaar, ook toen
was het al druk op de plassen. Dit
jaar blijven veel mensen, noodgedwongen, thuis en dan zal de
druk op de plassen flink toenemen. Door nu na te denken over
hoe je met deze drukte kunt omgaan, zorgen we ervoor dat straks
zoveel mogelijk mensen vakantie kunnen vieren rond de Vinkeveense Plassen. Uitgangspunt
is dat vooral ook mensen uit De
Ronde Venen niet de dupe worden van bezoekers van buiten.
‘Toen mijn kinderen klein waren
ging ik ook graag met ze naar

Nieuwe Meerbode

Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK
Uithoorn, tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG
Praktijk voor psychologische
hulpverlening
Vijzelmolen 25 Mijdrecht
H. Rapp-Jonkers, 06-15599435
Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl
STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie 0900-8844.

fietsrouteboekje ‘Fietsen door De
Ronde Venen’ staan een aantal
korte en ietwat langere fietsroutes vermeld. Deze langere routes zijn eenvoudig op te splitsen
in delen. Het boekje heeft een
handzaam formaat (A5). Je hebt
dus geen last van een kaart die
tijdens het fietsen in je gezicht
waait. De fietsroutes zijn voorzien
van een QR-code, enkele handige tips, rustpunten (horeca) en
ook goed te combineren met een
korte wandeling uit het bovengenoemde boekje ‘Benen door De
Ronde Venen’. Beide boekjes zijn
een uitgave van Pijl 14 grafisch

bleem aanlopen. Hoe lossen anderen dit op? Misschien goed om
ook een kijkje over de gemeentegrens te nemen en te zien hoe dat
op de stranden of op de Veluwe
gaat. Hier heeft men al meer erhet strandje bij Klinkhamer. Koel- varing met ‘crowdcontrol’.
box mee en een hele dag vertier’ Aangezien de gemeenteraad nog
vertelt Borgstede. ‘Dat gun ik ie- niet uitgebreid vergaderd heeft
dereen maar in deze coronatijd het CDA vragen gemaakt en deis dat toch allemaal wat ingewik- ze ingediend bij het College. Uitkelder. Vroeger zat je vaak op een gangspunt is dat alle Rondevewarme dag handdoek aan hand- ners, verantwoord, kunnen recredoek niet alleen hier, maar ook op eren aan en op de Vinkeveense
zandeiland 1. Hoe kun je dan an- Plassen in de komende maanden.
derhalve meter afstand nemen?’ En toch nog iets van een gezellige vakantietijd kunnen hebben.
Serieus antwoord
Er valt niet aan te ontkomen dat
Een serieuze vraag waar een se- er tijdig goed doordachte maatrieus antwoord op moet komen. regelen genomen moeten om
‘We kunnen dit niet op zijn be- gezondheidsrisico’s zoveel mogeloop laten en denken dat het lijk uit te sluiten voor de recreanwel goed gaat komen’ aldus het ten. Daar hebben onze inwoners
raadslid. Hier moet samen met de recht op”.
Veiligheidsregio over nagedacht
worden en een goed plan voor
worden gemaakt. Daarnaast zijn
er allerlei digitale mogelijkheden
beschikbaar. Volgens Borgstede, bestaan er nu al verschillende apps voor zogeheten ‘crowdcontrol’ het beheersen van mensenmassa’s, die worden bijvoorVerschijnt woensdag
beeld ingezet bij festivals. Maar
ook om te kijken hoe mensen beEDITIE 2
DE RONDE VENEN,
wegen tijdens grote evenemenMIJDRECHT, WILNIS,
ten. Goede techniek die gebruikt
AMSTELHOEK, DE HOEF,
kan worden om te zorgen dat de
VINKEVEEN, WAVERVEEN
Vinkeveense Plassen toegankelijk
EDITIE 3
en veilig blijven deze zomer. En
UITHOORN, DE KWAKEL,
het gaat niet alleen over de VinNES A/D AMSTEL
keveense Plassen, in heel Nederland zullen lokale overheden en
Postadres
de veiligheidsregio tegen dit proMidrethstraat 9

COLOFON

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146

andel en ﬁetsboe jes
De Ronde Venen
Regio - Vanaf heden zijn er bij
de boekhandels in De Ronde Venen wandel- en fietsrouteboekjes te koop. In het wandelrouteboekje ‘Benen door De Ronde Venen’ staan ruim 30 wandelroutes verzameld, variërend in lengte van 2 tot 20 kilometer. Langs
(stille) watertjes, forten, dijken,
door de natuurgebieden Waverhoek, Botshol en de Bovenlanden en de laaggelegen polders.
De kaarten zijn overzichtelijk gerangschikt en duidelijk leesbaar.
Kortom een aanrader voor iedereen die de komende tijd eens lekker de benen wil strekken. In het

Kunnen Rondeveners straks nog
veilig de plassen op?

Scouting Jan van Speyk
weer gestart!
Regio - Scouting Jan van Speyk is,
net als veel andere Scoutinggroepen, afgelopen week weer begonnen met hun fysieke bijeenkomsten. Dit als gevolg van de
versoepelde maatregelen van de
overheid ten opzichte van sportverenigingen. Scoutinggroepen
spelen, zeker nu, een belangrijke rol in de lokale gemeenschap.
Juist nu zorgen de activiteiten
voor uitdaging en verbinding.
Scouting Jan van Speyk is daarom
blij dat ze haar activiteiten voor
jeugdleden weer kan opstarten.
Helaas kan de jaarlijkse plantenactie dit jaar niet doorgaan.

vinden alle bijeenkomsten buiten plaats. Dat brengt wat uitdagingen met zich mee, maar ook
Scouting Jan van Speyk heeft een
creatief programma bedacht om
hier om een goede manier mee
om te kunnen gaan.

Zomerkamp
Scouts reageren enthousiast op
de start van de bijeenkomsten:
Ze zijn superblij dat ze weer naar
Scouting mogen. Het is nog niet
duidelijk of de Scouts ook op
zomerkamp kunnen. Daarover
heeft de overheid nog geen duidelijkheid gegeven en daarom is
het nog even afwachten of die
Strenge richtlijnen
door kunnen gaan. Zomerkamp
Uiteraard houdt Scouting Jan van vormt het hoogtepunt voor veel
Speyk zich tijdens de bijeenkom- scouts: samen op avontuur, met
sten aan de richtlijnen die gesteld vrienden, veel buiten zijn en bezijn door de overheid. Dit bete- wegen. Dit avontuur geeft vaak
kent onder andere dat niet alle een groeispurt in zelfstandigheid
leeftijdsgroepen tegelijk op het en ontwikkeling. Nu veel gezinterrein samenkomen om drukte nen dit jaar niet of beperkt op vate vermijden, dat leidinggeven- kantie kunnen is het voor leden
den anderhalve meter afstand van Scouting extra belangrijk dat
houden van de jeugdleden en dit door kan gaan.
dat jeugdleden boven de twaalf
ook anderhalve meter afstand Helaas geen Plantenactie
houden van elkaar. Daarnaast Door de Corona-maatregelen ko-

men de Scouts van Scouting Jan
van Speyk dit jaar helaas niet met
hun plantenactie bij u langs de
deur. We willen de gezondheid
van onze jeugdleden en vrijwilligers niet in gevaar brengen. Als
u Scouting Jan van Speyk, die nu
een belangrijke bron van inkomsten misloopt, toch wilt steunen,
kijk dan even op onze website
www.janvanspeykgroep.nl hoe u
ons kunt helpen.
Kijken bij Scouting
Kinderen die zin hebben om leuke spellen te doen en nieuwe dingen te leren, zijn ook nu van harte welkom om bij Scouting te komen kijken. Neem dan even contact op via onze website www.
janvanspeykgroep.nl en spreek af
met de leiding!

re Bevrijdingsdag te geven hebben we deze ‘75-jaar-bevrijdingijstaarten’ speciaal voor de bewoners van Verpleeghuis Het Hoge Heem gemaakt´ zegt eigenaar
Jacco Hogenhout. Van huis uit
heeft Jacco veel affiniteit met de
zorg en vindt hij dat juist in deze
ontwerp en zijn verkrijgbaar bij tijd deze groep mensen een exde boekhandels in De Ronde Ve- traatje verdienen. Door de strikte
nen en TIP Vinkeveen voor maar corona-maatregelingen werden
€2,50 per stuk.
de ijstaarten bij de entree afgeleverd en met groot enthousiasme
ontvangen. Verpleeghuis Het Hoge Heem is nog Corona vrij en dat
willen we graag zo houden, aldus
een van de verzorgers. ‘Mooi toch
dat we dit voor ze kunnen doen,
ze verdienen dit echt!’ Dankbaar
voor deze heerlijke traktatie beloofde de verzorgers iedereen die
avond te trakteren op een heerlijk
stukje ijstaart. ‘Daar word ik blij
van’ aldus Jacco Hogenhout.
In zijn winkel Esplanade di Due
Tempi heeft Jacco op 5 mei ook
aandacht besteed aan 75 jaar Be-

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
of verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
of redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Esplanade di Due Tempi trakteert
Verpleeghuis Het Hoge Heem

Regio - Vorige week werden de
bewoners en de verzorgers van
Verpleeghuis Het Hoge Heem
verrast met vier prachtige ijstaarten van Esplanade di Due Tempi
uit Uithoorn. ´Om toch een feestelijk tintje aan deze bijzonde-
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vrijding. ‘We wilden iets bijzonders doen met de getallen 5 mei,
1945 en 75 jaar bevrijding’. Zo
ontstond de speciale Bevrijdingsdag-aanbieding van een bakje
met 5 smaken voor €4,50 waarvan we €0,75 per verkocht bakje
doneren aan Nationaal Fonds 4 &
5 mei. ‘Het werd een groot succes
en hebben een mooi bedrag kunnen overmaken’.
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College wil idee nieuwe verkeersstructuur Vinkeveen onderzoeken
De Ronde Venen - Het college
stelt de gemeenteraad voor het
idee voor een nieuwe verkeersstructuur in Vinkeveen nader te
onderzoeken. Dat is de kern van
een voorstel dat naar de gemeenteraad is gestuurd.
Het voorstel wordt in de raadscommissie van 13 mei besproken. De vergadering is live te volgen via RTV Ronde Venen en de
gemeentelijke website. In verband met de coronamaatregelen
kan publiek de vergadering niet
bijwonen.
Het idee voor een nieuwe verkeersstructuur is gebaseerd op
de invoering van eenrichtingsverkeer op de Kerklaan en Herenweg, richting N201. Verkeer vanaf
de N201 zou via een nieuwe weg

ten noorden van de Julianalaan
naar Vinkeveen kunnen rijden.
Het college wil ook onderzoeken of een nieuwe weg ten westen van Vinkeveen hiervoor een
alternatief is.
Dorpsvisie Vinkeveen
Wethouder Alberta Schuurs: “Een
nieuwe verkeersstructuur in Vinkeveen is noodzakelijk om de
Dorpsvisie Vinkeveen te kunnen
uitvoeren. Deze is in 2018 door
de gemeenteraad vastgesteld en
samen met inwoners en ondernemers tot stand gekomen. Doel
van de Dorpsvisie is onder andere
de relatie tussen Vinkeveen en de
Vinkeveense Plassen te verbeteren en de aansluiting op de N201
verbeteren. De nieuwe verkeers-

structuur zorgt voor een betere
verkeersafwikkeling in Vinkeveen
en vergroot daarmee de leefbaarheid in het dorp.’’

begonnen. Eind dit jaar moet dit
gereed zijn. Komende tijd wordt
tevens gebruikt om te kijken hoe
inwoners en ondernemers, rekening houdend met de coronaVertraging door corona
maatregelen, bij het idee voor
Als gevolg van de coronamaat- een nieuwe verkeersstructuur
regelen heeft de voortgang van kunnen worden betrokken.
dit onderwerp vertraging opgelopen. Een inloopbijeenkomst Stukken digitaal in te zien
voor inwoners, die op 17 maart De vergadering van de commisgepland stond, is afgelast. Als ge- sie Ruimtelijke Zaken & Publievolg daarvan is ook de behande- ke Werken op 13 mei is live te beling in de politiek uitgesteld. In kijken via RTV Ronde Venen en
het voorstel dat nu naar de ge- de gemeentelijke website. In vermeenteraad is gestuurd vraagt band met de coronamaatregehet college om budget om de ko- len kan publiek de vergadering
mende maanden een aantal on- niet bijwonen. Het raadsvoorstel
derzoeken te kunnen doen. Als en de bijlagen zijn te vinden op
de raad het budget ter beschik- de website www.derondevenen.
king stelt, wordt hier direct mee raadsinformatie.nl.

Assurantiekantoor steekt
hart onder de riem
Vinkeveen - Hoe draag je je
steentje bij als gevestigd bedrijf in Vinkeveen aan de moeilijke tijden die velen in de samenleving momenteel doormaken?
Ook bij assurantiekantoor Van
Wijngaarden Vinkeveen, werd
daar hard over nagedacht. Bevrijdingsdag, dit jaar 75 jaar geleden. Een mooie gelegenheid
die groots herdacht en gevierd
zou worden, maar door alle Coronamaatregelen kon dat niet zo
doorgaan. Toch hebben ze deze
dag aangegrepen om juist de bewoners van de zorgcentra in Vinkeveen, Zonnehuis Zuiderhof, Careyn Vinkeveen en Amerpoort en
het hardwerkende zorgpersoneel
een hart onder de riem te steken.

niet zo zeggen en antwoorden
met “Wij doen gewoon ons werk”,
maar zo gewoon zijn deze werkomstandigheden niet. De eenzaamheid en angst bij hun bewoners doet ook iets met de zorgmedewerkers. Een mooi moment
voor, Assurantiekantoor Van Wijngaarden, om daar even bij stil te
staan en onze steun naar de zorgbewoners- en personeel te laten
blijken. Ze hebben bij Bakkerij
De Kruijff Vinkeveen, oranjesoesjes gekocht als feestelijke traktatie. En bij een feestelijke lekkernij
hoort ook een lekker bakkie kofHeel moeilijk
Heel moeilijk voor de bewoners, fie of thee. Daarom hebben zij bij
die hun kinderen en kleinkin- beide zorgcentra dozen afgelederen missen, maar ook voor de verd met koffie-/theemokken als
zorgmedewerkers. Zij zullen dit “bakkie troost”, die zij nu niet zelf
konden inschenken, maar waar
het zorgpersoneel aanbood dat
met liefde te zullen doen voor de
bewoners. Ze hebben het persoonlijk langs gebracht en werden met enthousiasme ontvangen. “Wij hopen dat dit toch even
wat “kleur” aan deze bijzondere
dag heeft gebracht voor de bewoners en het zorgpersoneel”.
Veel bewoners van deze zorgafdelingen, met uitzondering van
de bewoners van Amerpoort,
hebben de oorlog nog mee gemaakt of zijn er nauw mee verbonden geweest. 5 mei 2020 was
een Bevrijdingsdag met een dubbele “lading”, want bevrijd van de
oorlog, voelt men zich nu “gevangen” in de eenzaamheid en angst
rondom het Corona-virus. Een gezamenlijk feest- of koffiemoment
is niet mogelijk want iedereen
moet op de eigen kamer blijven.

HV Mijdrecht zoekt
spelers voor Heren 1
Mijdrecht - Voor het komende
seizoen 2020/2021 wil HVM een
nieuw Heren-1 elftal gaan formeren. Zij zoeken enthousiaste
heren, die hun jonge talentvolle team met een leeftijd van rond
de twintig willen aanvullen.
HVM is een gezellige en ambitieuze club. Naast hun mooie en
gezellige clubhuis, hebben ze de
beschikking over twee velden.
Veld 1 is een waterveld en veld
2 is een zandveld dat afgelopen
winter compleet is vernieuwd.
Elk seizoen proberen ze te rege-

len dat alle senioren teams tegelijkertijd thuis spelen. De stand
nu is, dat er 2 dames teams en
2 heren teams zijn. Deze senioren teams trainen twee keer in de
week, waarvan vrijdag een vaste trainingsdag is voor alle seniorenteams. Daarnaast is er een enthousiast en gezellig heren veteranen team.
Heb je interesse of ken je iemand
die wellicht mee wil doen, meld je
dan ZSM aan en stuur een e-mail
naar tc-algemeen@hvmijdrecht.
nl of app/bel: 06-27018377.

Brandweer grijpt in

Mijdrecht – Zondagavond heeft
de Mijdrechtse brandweer moeten ingrijpen bij een boom die
doormidden dreigde te scheuren.
Zondagmiddag stak er, zoals aangekondigd, een fikse wind op en
de bewoners van de Parel hoorden een hoop gekraak bij een
speelveldje en gingen eens kijvoor de groepen 8. Dit jaar is dat ken wat er aan de hand was.
is helemaal in het water gevallen, Zij zagen dat er een enorme
doordat alle schoolgaande kinde- scheur was ontstaan in een boom
ren, verplicht thuis moesten blij- en het zag er naar dat de deze
ven en thuisonderwijs volgden.
Een hele uitdaging voor de leerkrachten, leerlingen en zeker ook
voor de ouders, die hun kinderen
hierin moesten begeleiden.
Maandag 11 mei mochten de basisscholen weer van start en om
dit toch een feestelijk tintje te geven, stonden er bij OBS De Pijlstaart, De Schakel en de Jozefschool grote ballonnen bij de entree met de boodschap Welkom
Terug op School!!. Door de harde wind een onstuimige nieuwe
start op school in de nieuwe 1,5
Basisscholen
meter samenleving, maar wat fijn
Een andere groep, die zij graag dat het weer van start kan. Leereven in het zonnetje zetten, zijn krachten en leerlingen en ouders
de basisscholen in Vinkeveen. De blij, mooie ballonnen om dit moafgelopen jaren heeft Van Wijn- ment te vieren!! Assurantiekangaarden voor de basisscholen het toor Van Wijngaarden wenst ieGeldexamen en de bijbehoren- dereen veel gezondheid, goede
De Ronde Venen - Afgelopen zade diploma-uitreiking verzorgd moed en houd vol!!
terdag mocht de jeugd weer naar
buiten en voor het eerst de plassen weer op. De traditionele start
van het seizoen begin april kon
niet door gaan vanwege het Coronavirus. Nu dus eindelijk wel.
Het weer was prachtig en ook de
temperatuur van het water is nu
Mijdrecht - Afgelopen weekend zoveel plezier hebben. Je ziet ze
veel warmer na de 1,5 maand verwas het Tennis Introductie Week- genieten om samen met elkaar
traging. Door de nodige regels is
end. De tennisverenigingen TVM te sporten.”
het anders dan normaal, maar alen De Ronde Vener boden kinde- Overige inwoners niet getreurd.
les is goed te doen. Het voldoenren en jongeren de mogelijkheid Voor kinderen, jongeren en volde afstand van elkaar houden op
om kennis te maken met ten- wassenen die de tennissport
het water is in een kajak en de
nis. Maar liefst 33 inwoners in de willen ontdekken, komt er een
peddels goed te doen en gaat bijleeftijd van 5-17 jaar, kregen drie mooi aanbod, namelijk: een lidna vanzelf. Dit in een rustige omdagen lang, elke dag één uur les maatschap van 3 maanden, ingeving op het water.
op de zonovergoten tennispar- clusief 6 tennislessen voor €49.
De jeugd heeft heel lang thuis
ken van T.V. De Ronde Vener en Meer informatie vind je op www.
moeten blijven zitten en kunT.V. Mijdrecht.
tvdrv.nl.

boom doormidden zou scheuren,
met alle gevolgen van dien. Wanneer er niet ingegrepen zou worden, bestond zelfs de kans dat hij
op de huizen zou vallen. Brandweer gebeld. Deze kwam en heeft
de boom vakkundig door midden
gezaagd. Vervolgens nog wat andere zijtakken verwijderd zodat
de boom weer in balans stond.
De boom viel op een speelhuisje,
maar die bleek sterk genoeg en
liep geen schade op.

Jeugd start het vaarseizoen

Jeugd maakt kennis met
tennis

De training werd gegeven in
kleine groepjes, met inachtneming van de Corona richtlijnen.
De erkende tennistrainers van
CTO speelden met de verschillende oefenvormen goed in op
de leeftijdsverschillen. Wethouder Rein Kroon, zelf actief tennisspeler, kwam zaterdagochtend even kijken. “Het is geweldig om te zien dat de tennisverenigingen in Mijdrecht als eerste
in staat zijn, om niet-leden te laten sporten. Sporten is gezond
en gezellig en daarom belangrijk dat je dit jezelf, zo snel mogelijk eigen maakt. Het is fantastisch om te zien, dat de kinderen

nen eindelijk naar buiten. Kunnen weer actief bezig zijn en hun
energie kwijt. Een paar uur er tussenuit is heerlijk om bezig te zijn.
Nieuwe jeugd is welkom:
Alle jeugd is welkom! Het enige
dat nodig is een zwemdiploma.
De club kan voor kajak en peddel
zorgen. De jeugd vaart op de zaterdagochtend om ca. 10.30 uur.
De groep is erg enthousiast en
heeft altijd veel plezier met elkaar. Al spelend worden de vaartechnieken geleerd. Voor de ouders is er de gelegenheid om mee
te varen en/of te helpen met het
begeleiden van de jeugdgroep.
De club heeft hiervoor kajaks ter
beschikking.
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Selectie Legmeervogels
begint vorm te krijgen

Wethouder Hazen:

‘Coronacrisis nog niet
voorbij maar nu al bezig
met nazorgfase’

Uithoorn – De coronacrisis is
nog niet voorbij, maar toch is de
gemeente Uithoorn nu al bezig
met de zogenoemde ‘nazorgfase’,
ofwel de herstelfase.
,,In de ‘herstelfase’ kijken we naar
de gevolgen van de crisis voor
onze ondernemers, organisaties
en inwoner. We kijken hoe we ze
kunnen ondersteunen en leveren
daarin maatwerk. Er zijn natuurlijk verschillende noodregelingen van het Rijk waar ze gebruik
van kunnen maken. Maar soms is
er meer nodig”, aldus wethouder
Jan Hazen (Economie en projectwethouder Herstel coronacrisis).
,,Zo gaan we soepel om met organisaties die niet alles kunnen uitvoeren waar contracten voor gesloten zijn, huurders van onze gebouwen kunnen met ons overleggen over de betaling van huur,
en voor geplande evenementen
kijken we wat er op een andere
manier geregeld kan worden. Zo
zijn er nog vele voorbeelden te
bedenken. Voor iedereen geldt,
neem vooral contact met ons
op als je ergens tegenaan loopt
waarvan je denkt dat de gemeente bij kan helpen”.
Verschillende regelingen
Vanuit de Rijksoverheid, maar
ook vanuit de gemeente zijn er
verschillende regelingen getrof-

fen die de eerste nood moeten
oplossen. De regeling waarbij
ZZP-ers die geen inkomen meer
hebben, in aanmerking komen
voor bijzondere bijstand, de mogelijkheid van uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen zijn hier voorbeelden van.
Maatwerkoplossing
Inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen kunnen
hiervoor de gemeente benaderen en veel doen dat ook. Vervolgens worden zij zo goed mogelijk
geholpen.
Hazen: “Tegelijk denken we na
hoe we weer (langzaam) terug
kunnen keren in de normale situatie. Daarbij is het landelijk beleid
natuurlijk bepalend. Het eerdere
landelijke besluit om het sporten
weer beperkt toe te staan hebben we wel lokaal uitgewerkt.
De gemeente heeft direct na die
bekendmaking overleg gevoerd
met de sportverenigingen. Zodat sporten op verantwoordelijke
wijze hervat kan worden. Ook zijn
hulpmiddelen, zoals hekken, bewegwijzering aan de verenigingen verstrekt.” Premier Mark Rutte heeft op 6 mei aangekondigd
dat ook andere sectoren weer
(geleidelijk) in bedrijf kunnen.
Denk aan kappers en de horeca.
,,Daarom gaan we ook met die
ondernemers in gesprek en vragen waar zij ondersteuning kunnen gebruiken. Ik merk al dat al
heel veel ondernemers druk bezig zijn om hun winkels ‘coronaproef’ te maken. Denk aan terrassen die aangepast worden en
kappers die hun zaken anders inrichten. Dat is mooi om te zien.
Maar nogmaals: waar we kunnen
helpen, doen we dat.”

Uithoorn - Goed nieuws voor de
Amstelland Bibliotheken; die mogen weer open. Liefhebbers kunnen weer gebruik maken van de
fysieke collectie van de Bibliotheken. De medewerkers van de Bibliotheek hebben heel veel zin
om iedereen weer te ontvangen. Uiteraard neemt de Bibliotheek maatregelen om de veiligheid van bezoekers en medewerkers te waarborgen. Vanaf heden
kunnen leden weer boeken lenen en terugbrengen in alle vestigingen van de Bibliotheek Amstelland. Vooralsnog kan er geen
gebruik gemaakt worden van de
werkplekken en leestafels. Ook
gaan de activiteiten in de bibliotheken nog niet van start.
Het uitlenen van boeken kan op
drie manieren: boeken uitzoe-

Vragen?
Wie nog vragen heeft, kan een
mail sturen naar het speciaal ingestelde mailadres voor onder- geving te zorgen, worden alle apnemers en ZZP’ers: ondernemer- paratuur en oppervlakken grondig gereinigd na elke klantenconsloket@uithoorn.nl.
tact en worden handen regelmatig gewassen. Brillen die gepast
of aangeraakt worden, gaan als
het ware in ‘’quarantaine’’. Als een
klant klaar is met passen, worden
de brillen met water en zeep gewassen voordat deze weer terug
in het brillenrek gaan. Verder zijn
Aangepast
De oogmeetruimte van Eye Wish er in de winkel ook plexiglazen
Uithoorn is de afgelopen weken geplaatst voor de bescherming
aangepast om klanten alsnog te van klanten en medewerkers.
kunnen meten en een kijkoplossing te kunnen aanbieden. Het Mond
RIVM hanteert een richtlijn van De mond, neus en ogen spelen
1,5 meter afstand tussen perso- een grote rol bij de verspreiding
nen. Eye Wish Uithoorn heeft ge- en preventie van het coronavirus.
investeerd in een automatische De optometristen van Eye Wish
foropter, die op afstand bediend Uithoorn houden bij of het corokan worden om zo toch veilig navirus invloed kan hebben op
een oogmeting te kunnen uit- de ogen.
voeren. Een automatische forop- Op dit moment is het wereldter is een apparaat waar de klant wijde advies van experts dat het
doorheen kijkt en verschillende dragen van contactlenzen nog
glaasjes met sterktes aangebo- steeds veilig is.
den krijgt om tot de juiste sterk- Er is momenteel geen wetentes te komen voor een bril of con- schappelijk bewijs dat er een ritactlenzen. Hygiënemaatregelen sico bestaat op een infectie of
worden uiterst serieus genomen het oplopen van het coronavirus
om ervoor te zorgen dat de klan- door het dragen van contactlenten bij Eye Wish Uithoorn in goe- zen. Uiteraard is en blijft het nu
de (schone) handen zijn. Om voor extra belangrijk om de gebruikedeze veilige en hygiënische om- lijke hygiënemaatregelen te blijven volgen, zoals het grondig
wassen en drogen van handen en
de aanbevolen procedures te volgen inzake onderhoud en reiniging van contactlenzen. De optometristen van Eye Wish Uithoorn
kunnen advies geven om ervoor
te zorgen dat contactlenzen op
de juiste manier gedragen en verzorgd worden.
Klanten die zich in een risicogroep bevinden of graag een
private shopping service willen,
kunnen een afspraak maken. De
winkel gaat dan speciaal voor
deze klanten dicht. Eye Wish Uithoorn adviseert klanten om vooraf een afspraak te maken om de
drukte in de winkel te verdelen.
De winkel hanteert reguliere openingstijden en is open van maandag tot en met zaterdag.

Oogmeting op afstand
bij Eye Wish Uithoorn
Uithoorn - Om een veilige oogmeting te kunnen verrichten,
moet men zorgvuldig te werk
gaan. Hier is de afgelopen weken
hard aan gewerkt. Eye Wish in Uithoorn is ingericht volgens strikte
richtlijnen en protocollen die zijn
opgesteld door de branchevereniging UFON. Veilig en verantwoord. De gezondheid van de
klanten en medewerkers hebben
de hoogste prioriteit.
Goed en comfortabel kunnen
zien in alle situaties is een luxe
waar niet iedereen altijd bij stilstaat. Voor bril- of contactlensdragers is dit echter niet vanzelfsprekend. Eye Wish Uithoorn streeft
er naar om voor elke klant een
gepaste kijkoplossing te bieden
waarbij dat wel het geval is. Kijken op het beeldscherm, tijdens
het autorijden of met het sporten; een scherpe en rustige blik
maakt het leven aangenamer.

De Bibliotheek Uithoorn
is weer open
ken in de bieb, boeken vooraf reserveren of door een boekenpakket aan te vragen. Dit geldt nog
niet voor alle vestigingen. Met
het oog op wat er op korte termijn veilig en haalbaar is, zijn de
mogelijkheden per vestiging: Uithoorn: reserveringen ophalen &
boekenpakket ophalen
De openingstijden zijn aangepast. Voor alle vestigingen geldt:
dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot
17.00 uur en zaterdag van 10.00
tot 13.00 uur. Iedereen wordt verzocht om het verblijf in de Bibliotheek zo kort mogelijk te houden
en bij voorkeur van tevoren online de boeken te reserveren via
de catalogus. Dit kan weer vanaf dinsdag 12 mei. Als de reservering klaar staat, krijgt men daar
bericht over.

Uithoorn - Met nog een 5-tal weken te gaan voordat de kans op
overschrijving van de een naar
de andere vereniging vervalt. Tot
15 juni 00.00 uur is er nog de mogelijkheid om over te schrijven.
Is het dan echt over? Niet als je
graag een speler wilt hebben.
Om jouw speler dan alsnog binnen te halen zal jij de speler, als
amateurvereniging, een officieel
spelerscontract moeten aan bieden. Het is dan net als in het betaalde voetbal. Hoe ziet de zondagselectie er vooralsnog uit?
De trainersstaf bestaat uit Ton
Pronk trainer en assistent-trainer Iwan Kolf. Verzorgers zal ook
komend seizoen zijn Marcel Tukker. Daar waar nodig ontvangt hij
dan assistentie van Plexus Fysio.
Dan is het ook belangrijk om een
goede assistent-scheidsrechter te
hebben. Legmeervogels hebben
die in de persoon van Rene van
der Nolk van Gogh. Met als vangnet Raymond Verschut voor deze belangrijke taak. De beide leiders van afgelopen seizoen, Sjaak
v.d. Tol en Terry Vernooi hebben
ook aangegeven dat zij ook het
komend seizoen actief aanwezig
gaan zijn.

het middenveld vinden wij mogelijk Mitch Vernooi, Elroy Tuur,
Othman Lechkar, Jasper Burgers en Nick Verschut. Voor de
noodzakelijke doelpunten moeten gaan zorgen Regilio Kranenburg, Quint Peris, Romello Austin en Jumairo Lith. Er wordt gewerkt aan de komst, doorschuiven van nog een 2, 3-tal spelers
naar de zondagselectie. Nu word
je dan niet vastgeprikt op een positie. Soms ziet een trainer jou liever in de voorste linie spelen of
andersom. De tijd zal het leren
hoe Ton Pronk zijn elftal zal gaan
samenstellen.

Wedstrijden/trainen
Als men het coronavirus onder
controle kan houden zijn sportwedstrijden weer mogelijk vanaf 1 september. Maar ook voor
het amateurvoetbal geldt dan;
zonder publiek. Vanuit de KNVB
is dit bevestigd. De kantine mag
naar verwachting per 1 september ook weer open. Het zou dus
zomaar kunnen zijn, kantine
open, maar niet langs de lijn om
naar een voetbalwedstrijd te kijken? Verder mogen vanaf maandag 11 mei personen die ouder
dan 18 jaar zijn weer buiten sporSpelers
ten, mits er 1.5 meter afstand geDan de spelers welke uitgaan ma- houden kan worden. Ook voetken van de zondagselectie sei- ballers van de selectie elftallen en
zoen 2020-2021. Doelverdedigers de niet prestatiegerichte elftalFolke Maenhout ,Lorenzo Gerrit- len zouden mogen gaan trainen.
se en Carlito Welink. In de ver- De KNVB gaat de komende periodediging kunnen spelen Mitchell de met het ministerie van VWS en
Verschut, Kenneth v.d. Nolk, Max het NOC NSF is gesprek om te kijVersteeg, Sven van Beek, Seth ken wat er tegen die tijd mogelijk
Sarpong en Prince Owusu. Op zou kunnen zijn.

Bewusteloos op straat

Uithoorn - Vrijdagavond omstreeks half elf is aan het Kloosterhof in Uithoorn een persoon bewusteloos aangetroffen op straat.
Dit melden omstanders. Meerdere ambulances en een trauma-

team werden opgeroepen. Het
slachtoffer is naar een ziekenhuis
vervoerd. Wat er precies gebeurd
is, is vooralsnog onbekend.
Foto: VTF / Vivian Tusveld

“Een lange nacht in het Rechthuis” ook op

T

inus Duif (geboren in 1902, overleden in
1982) was wereldberoemd in heel De Kwakel! Een
bijzonder man!
Zijn echte naam was Martinus Winters. Hij begon zijn
werkende leven als boerendaggelder, werkte daarna bij
een ijzerwinkel in Amsterdam en liet uiteindelijk rond
1930 zijn eigen houten winkeltje bouwen voor zijn
eigen woning aan de Drechtdijk. Je kon er werkelijk van
alles kopen! Speelgoed, sieraden, klompen, gereedschap,
verf, emmers en noem maar op. Zijn vrouw deed het
meeste werk in de winkel. Het was er vol, koud (in de winter) en stoffig, maar dat alles had zeker zijn charme! En
iedereen kende natuurlijk dit winkeltje.

Het winkeltje De kleine bazaar

Maar zijn naamsbekendheid kreeg hij toch vooral door
zijn liefde voor pluimvee. Hij had een bonte verzameling kippen, eenden, papegaaien en vooral ook duiven.
Hij was zo goed met duiven dat hij op een gegeven moment zelfs de beste duivenkeurmeester van Nederland en
België was.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog liet Tinus zijn duiven geheime berichten verzenden. De Duitsers hadden het
bezit van postduiven verboden, dus dit was een gevaarlijke
klus. Hij hield zijn duiven verder ook zoveel mogelijk onder de vloer om niet betrapt te worden. Maar het ging een keer mis en hij
moest onderduiken. Tinus kregen ze niet te pakken. Wel zijn vrouw, en ze
hoopten natuurlijk dat Tinus dan wel op zou komen dagen. Mooi niet dus!
Gelukkig leefden ze uiteindelijk nog lang en vrij als Paradijsvogels!

meer foto’s en verhalen
op www.de-kwakel.com

Dat is grappig, kom je hier ineens raadsel negen tegen
Tinus Duif importeerde ook een keer voor iemand
een bepaald soort zwaan
Deze zwaan zou erg mooi bij een kasteeltje staan
Hij kocht er ook een paar voor hemzelf en jaren later
zwemmen er nog een heleboel van in het water!
Wat is de naam van deze zwaan?
Je kan het in een al bekende website zien staan!

Versoepeling coronamaatregelen per 11 mei
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www.uithoorn.nl

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

Gemeentehuis

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

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

Klant Contact Centrum/receptie

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

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

Aanvragen paspoort, identiteitskaart of rijbewijs

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

Op 6 mei kondigde het kabinet
een stapsgewijze versoepeling
van de coronamaatregelen aan.
Daarmee zijn we in een nieuwe
fase van de coronacrisis terecht
gekomen. Vanaf deze week gaan
Uithoorn en De Kwakel weer langzaam open. De aanpassingen zijn
opgenomen in de nieuwe noodverordening van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Hier
valt de gemeente Uithoorn onder. Deze is te vinden op www.uithoorn.nl/coronavirus.
Contactberoepen kunnen
weer aan de slag
Contactberoepen zoals kappers,
fysiotherapeuten en schoonheidsspecialisten kunnen op afspraak weer aan de slag. Bibliotheken mogen weer open, na toestemming van de voorzitter van

de Veiligheidsregio. Het is aan de
beheerders van de locaties om
plannen te maken die ervoor zorgen dat de 1,5 meter maatregel
goed kan worden nageleefd en
de belasting op het openbaar vervoer acceptabel blijft. Horeca, gemeenschappelijke was- en douchegelegenheden op deze locaties blijven gesloten, toiletten kunnen wel worden bezocht.
Houd voor de exacte heropeningsdatum de websites van de
betreffende instellingen in de gaten. Zwembaden mogen ook
weer open. Zwembad de Otter in
Uithoorn opent op 13 mei weer de
deuren.
De meest actuele informatie over
het coronavirus is te vinden op
Rijksoverheid.nl, RIVM.nl en op
uithoorn.nl/coronavirus.

Blijf op de hoogte van actuele
ontwikkelingen rondom het coronavirus
-

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

Zoveel mogelijk op afspraak

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

Sociaal loket

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

Financieel café

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

Gemeentewerf en scheidingsdepot

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

Makkelijk Melden App

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

Ruimte huren?

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

Openbare vergaderingen welstandscommissie

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

Commissievergaderingen

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

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

Redactie

Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

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

Aandacht voor huiselijk
geweld in coronatijd
De gemeente Uithoorn sluit aan bij de campagne “Quarantaine beschermt niet tegen huiselijk geweld’ om aandacht te vragen voor
huiselijk geweld tijdens de coronacrisis. Het is een campagne van
het landelijk netwerk Veilig Thuis, het feministisch platform De Bovengrondse en Vice Nederland. Het roept mensen op extra alert
te zijn en melding te maken bij (een vermoeden van) huiselijk geweld. De gemeente vraagt aan bewoners en ondernemers en andere belangstellenden om deze poster uit te printen en op te plakken. De poster is ook te downloaden via www.debovengrondse.nl/
huiselijk-geweld.
Bijvoorbeeld thuis op
het raam, in een flatgebouw of op het prikbord bij de supermarkt of bij de plaatselijke apotheek. De
campagne is bedoeld
om mensen te laten
weten dat er hulp is
en omstanders op te
roepen om in actie te
komen. U kunt juist nu
veel betekenen voor
uw medemens door
extra alert te zijn en elkaar te steunen waar
mogelijk. Is er serieus
iets aan de hand? Bel
bij acuut gevaar altijd
112. Is dat niet het geval? Bel dan naar Veilig Thuis: 0800 2000.

QUARANTAINE
BESCHERMT
NIET TEGEN
HUISELIJK
GEWELD

Haalbaarheidsonderzoek
Sport en Wonen in De Kwakel
In december 2019 heeft de gemeente het idee naar buiten gebracht om de sportvelden van De
Kwakel te verplaatsen naar het
gebied ten westen van Bezworen
Kerf en het Lange Eind ten zuiden
van dorpskern De Kwakel. In dit
gebied is woningbouw niet toegestaan. Op de vrijgekomen sportlocaties kunnen vervolgens woningen worden gebouwd, wat wel
is toegestaan. Dit idee is ontstaan
omdat er grote behoefte is aan
woningen.
Gesprekken en bijeenkomsten
met belanghebbenden
We gaven toen aan dat nog veel
uitgezocht moet worden voordat
een besluit over uitvoering van
het idee genomen kan worden.
Daarbij horen ook gesprekken
met alle belanghebbenden om te
onderzoeken of er draagvlak is
voor het idee en of het uitvoerbaar
is. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld de eigenaren van de grond
in de ruilverkaveling en de sportverenigingen, maar ook de omwonenden van de huidige sportvelden en de overige bewoners
en ondernemers van het gebied
de Ruilverkaveling.
Een aantal gesprekken heeft
(deels digitaal) plaatsgevonden
en we hadden plannen om in
maart en april inloopbijeenkomsten te organiseren. Dat laatste is
helaas niet doorgegaan door de

maatregelen tegen het coronavirus.
Digitaal reageren
We hadden de hoop dat we in juni wel bijeenkomsten konden organiseren, maar dat is helaas niet
het geval. Daarom gaan we u vragen via digitale kanalen, waaronder uithoorndenktmee.nl, te reageren op het idee én op een aantal zaken die we al hebben uitgezocht. Hoe we dat gaan doen,
werken we op dit moment uit. De
hierboven genoemde belanghebbenden ontvangen daarover bericht. Ook op deze pagina laten
we dat weten.
Onderzoeksgebied uitgebreid
met De Legmeer
Met de sportverenigingen zijn diverse gesprekken gevoerd. Een
aantal verenigingen noemde de
nieuwe mogelijke locatie (de Ruilverkaveling) als zorg. Dit geldt
vooral voor verenigingen die hun
oorsprong niet in De Kwakel hebben. Deze verenigingen brachten De Legmeer (het open terrein naast de Legmeervogels) als
meer geschikte locatie naar voren. Op basis hiervan wordt deze locatie nu ook meegenomen
in het onderzoek. Daarom vragen
we ook omwonenden van de Legmeer en de naastgelegen sportverenigingen om te reageren. Zij
ontvangen hierover nader bericht.

BEL0800 2000

ALS JE HULP NODIG HEBT
OF IETS VERMOEDT

BEL 112

BIJ NOODGEVALLEN

Statiegeld op kleine plastic flesjes
Op alle plastic esjes onder de 1
liter komt vanaf volgend jaar zomer 15 cent statiegeld. Door statiegeld te rekenen, is men eerder
bereid de plastic flesjes thuis te
verzamelen en terug te brengen
naar een flessenautomaat. Dit
zorgt voor minder zwerfafval en

een schonere omgeving. Tot die
tijd mogen alle plastic esjes in de
PMD container. Een plastic esje is geen afval maar een bruikbare grondstof. Door inzameling
kan het worden hergebruikt. Meer
informatie op www.uithoorn.nl/afval.

Training Rupsenclub gaat
weer beginnen
De Rupsenclub is een sociale
vaardigheidstraining die in een
kleine groep van 8 kinderen gegeven wordt door twee trainers.

Leerdoelen
De training De Rupsenclub is
voor jonge kinderen die wat ex-

tra oefening kunnen gebruiken in
contact met andere kinderen, die
weerbaarder kunnen worden of
wat meer vertrouwen nodig hebben in zichzelf en in de omgang
met andere kinderen. In de training staan verschillende onderwerpen centraal. Tijdens de eer-

ste vier bijeenkomsten staan de
basisemoties centraal: blij, boos,
bang en verdrietig. De andere bijeenkomsten zijn gericht op samenwerken & spelen, hoe vraag
ik het, mag ik mee doen, en zeggen dat je iets niet wilt.
De bijeenkomsten zijn van 15.1516.45 uur. MOC “t Kabouterhuis,
Randhoornweg 31, 1422 WX Uithoorn. Kijk voor meer informatie

op www.uithoorn.nl/jeugdhulptrainingen
Trainingsdata:
Les 1
26 mei
Les 2
2 juni
Les 3
9 juni
Les 4
16 juni
Les 5
23 juni
Les 6
30 juni
Les 7
7 juli
Les 8
14 juli

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

Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders
ter inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare
bibliotheek of dorpshuis De Quakel.

Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders
vermeld.

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

Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift ook
een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen.
Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 75850, 1070
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet,
net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u het niet eens
bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening
moet u ook betalen.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in De
Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en
verkeersbesluiten alleen nog via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl Ook
ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt
zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat
‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.
TER INZAGE
Vanwege de coronacrisis gelden andere maatregelen. Wilt u stukken die
ter inzage liggen bekijken, belt u dan eerst met ons Klantcontact Centrum
voor de mogelijkheden.
• Ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 15-21. Inzageperiode vanaf vrijdag
3 april 2020 tot en met donderdag 14 mei 2020. Inlichtingen bij mevr.
A. Stevens, afdeling wonen en werken (0297) 513 111.
• Concept-Beleidsregels standplaatsen. Inzageperiode vanaf 16 april
2020 t/m 27 mei ter inzage. Informatie bij mevr. L. van der Salm (0297)
513 111, afdeling Buurt.
• Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan ‘Vuurlijn 78’. Het bestemmingsplan en het Raadsbesluit liggen ter inzage met ingang van 30
april 2020 gedurende zes weken. Informatie bij de heer R. Olsthoorn
(0297) 513 111, afdeling wonen en werken.
• Beschikking ambtshalve actualiseren omgevingsvergunning onbemand tankstation Tinq. Ter inzage vanaf 30 april gedurende zes weken bij het loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen en bij gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn.

•
•

Voorontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 13. Inzageperiode vanaf 30 april
t/m 13 mei 2020. Informatie bij mevr. A. Stevens, afdeling wonen en
werken (0297) 513 111.
Nota Bodembeheer gemeente Uithoorn. Inzageperiode vanaf 14 mei
t/m 24 juni 2020. Informatie bij mevr. R. de Noo, afdeling buurt (0297)
513 111.
(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE
BEKENDMAKINGEN

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

Uithoorn
• 2020-042420, Joh. Enschedeweg 40, het gebruiken in afwijking van
het bestemmingsplan voor het geven van workshops (ontvangen 2604-2020);
• 2020-043749, In het Midden 91, het realiseren van een aanbouw aan
de zijgevel van de woning (ontvangen 01-05-2020);
• 2020-044121, Grevelingen 42, het bouwen van een schuurtje in de tuin
bij de Genieloods (ontvangen 06-05-2020);
• 2020-044122, Johan de Wittlaan 83, het verbouwen van een school tot
woningen (ontvangen 06-05-2020).
VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
• 2020-032066, Boterdijk 76, het realiseren van een in-/uitrit (ingetrokken, verzonden 24-04-2020);
• 2020-032384, Mgr. Noordmanlaan 76, het vervangen van de bestaande beschoeiing (vergunningvrij, verzonden 29-04-2020).

Uithoorn
• 2020-017164, Knobbelzwaan 145, het aanleggen van een parkeerplaats op eigen terrein (ingetrokken, verzonden 07-05-2020).
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (REGULIER)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

De Kwakel
• 2020-023516, Jaagpad 7A, het bouwen van een recreatiewoning met
berging (verzonden 23-04-2020);
• 2020-027886, Langs het Jaagpad 7A, het plaatsen van golfbrekers
(verzonden 28-04-2020).
Uithoorn
• 2020-034797, Marktplein 63, het verstevigen van de constructie van café de Gevel (verzonden 30-04-2020);
• 2020-029716, Nicolaas Beetslaan 118, het wijzigen van het kozijn in de
voorgevel (verzonden 01-05-2020);
• 2020-040052, Grevelingen 19, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 07-05-2020).
OVERIGE VERGUNNINGEN

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

Uithoorn
• 2020-040823, standplaatsvergunning voor de verkoop van groente en
fruit op dinsdag en donderdag op het Amstelplein (ontvangen 21-042020).
VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
• 2020-042354, Bilderdijklaan 27, vergunning ingebruikname gemeentegrond van 8 t/m 29 mei 2020 (verzonden 30-04-2020).
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

NOTA BODEMBEHEER GEMEENTE UITHOORN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken bekend
dat de gemeenteraad van Uithoorn op 23 april 2020 de Nota Bodembeheer
Regio Amstelland en Meerlanden, beleidskader voor grond- en baggerverzet (Nota Bodembeheer) heeft vastgesteld. In deze Nota Bodembeheer is
het bodembeleid van de gemeente op grond van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) vastgelegd, inclusief een Bodemfunctiekaart en Bodemkwaliteitskaart. Hiermee heeft de raad besloten tot:
1. Vastelling van het bodembeleid geldend in de gemeente Uithoorn, zoals verwoord in de Nota bodembeheer en het intrekken van de in 2013
vastgestelde Nota. De belangrijkste wijzigingen in de Nota bodembeheer zijn:
a. De geactualiseerde bodemkwaliteitskaart;
b. Uitbreiding van het beheergebied door samenwerking met buurgemeenten;
c. Verruiming van het bodembeleid op minder kwetsbare bodemfuncties en aanscherping van het bodembeleid op gevoelige bodem-

functies.
2. Delegatie van toekomstige wijzigingsbesluiten met een uitvoerend karakter naar het college van burgemeester en wethouders. Voorbeelden
van dergelijke wijzigingsbesluiten zijn het actualiseren van de bodemkwaliteitskaart of de bodemfunctiekaart, acceptatie van bodemkwaliteitskaarten van andere gemeenten of het toevoegen van data van
nieuwe parameters.
Inzage
De Nota Bodembeheer ligt gedurende zes weken vanaf de publicatiedatum voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis bij de balie. Daarnaast
is de digitale versie van de stukken beschikbaar via de gemeentelijke website. Voor de vaststelling van de nota Bodembeheer is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht gevolgd. Hiertoe heeft de Nota Bodembeheer gedurende zes
weken ter inzage gelegen en stond de mogelijkheid open voor belanghebbenden om een zienswijze in te dienen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
Inwerkingtreding
De Nota Bodembeheer treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie van deze bekendmaking.

Beroep
Op grond van artikel 50 en 51 van het Bbk en artikel 6:8 lid 4 Algemene
wet bestuursrecht kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep
worden ingesteld tegen de vaststelling van de Nota Bodembeheer door de
gemeenteraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Beroep instellen kan alleen:
- als u eerder een zienswijze naar voren heeft gebracht;
- als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om eerder een
zienswijze naar voren te brengen;
- of als u wilt reageren op aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de
ontwerp van de Nota bodembeheer.

Een beroepschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste naam
en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht alsmede de gronden/motivering van het beroep.
Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State.
KENNISGEVING WABO, UITGEBREIDE PROCEDURE,
ONTWERPBESCHIKKING
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een ontwerpbeschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage heeft gelegd. De ontwerpbeschikking betreft het voornemen
tot het uitbreiden van de aan de Bedrijvenweg 2 te De Kwakel gelegen inrichting van het Regionaal Sorteer Centrum Schiphol (RSC Schiphol). De
uitbreiding betreft een toename van de hoeveelheid door de inrichting in
te nemen en te verwerken afval. Tevens betreft de ontwerpbeschikking het
voornemen tot het ambtshalve wijzigen van de vergunning van 28 februari 2018, kenmerk 5412023, door het opnemen van standaardvoorschriften
voor het energieverbruik binnen de inrichting.
Aanvrager: De Meerlanden Holding N.V.
Zaaknummer: 9324161

Inzage
De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van
de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op loket.odnzkg.
nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij: gemeente Uithoorn, Laan van
Meerwijk 16 te Uithoorn.

In verband met sluiting van overheidsgebouwen als gevolg van de coronapandemie kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd niet ter plaatse kunnen worden ingezien. De stukken zullen daarom desgewenst, op
verzoek digitaal worden toegestuurd. U kunt contact opnemen met de gemeente over alternatieve mogelijkheden van inzien. Wilt u stukken digitaal
ontvangen of heeft u vragen, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl of telefonisch contact opnemen met tel. 088567 0200. Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met
u opgenomen.
Zienswijzen
Binnen de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar voren brengen via digitale formulieren op de website loket.
odnzkg.nl. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt.
Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam. Heeft u vragen
over deze procedure of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen,
dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er
wordt dan contact met u opgenomen. Wij maken u erop attent dat slechts
beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als men
belanghebbende is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is
gebracht over de ontwerpbeschikking.

WWW.UITHOORN.NL

Ze kent The Voice...
nuVerdi nog!

Laat jongeren
kennismaken met
méér cultuur.
Ga naar
cultuurfonds.nl/
educatie

Steun ons!

Doneer een emmertje vis

www.ecomare.nl/steun
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Resultaat: bezorgde inwoners vragen uw steun

Help ons om De Hoef ook voor
ﬁetsers eilig te ma en
61 inwoners van De Hoef, bezorgd over de toenemende onveiligheid, de snelheden van motoren, racefietsgroepen en auto’s en
over het lawaai op de dijkwegen in het dorp hebben de overige
inwoners van De Hoef om hun mening daarover gevraagd, daarbij ondersteund door het Dorpscomité. Zeker nu op weekeinddagen veel wandelaars en gewone fietsers, ook veel kinderen, op de
dijkwegen ontspanning zoeken in hun corona-thuisblijf-situatie
is het risico groter dan anders. Er zijn al mensen die op zondag
niet meer durven wandelen op de dijkwegen. Ook zijn er mensen die met mooi weer toch binnen in huis gaan zitten wegens de
snelheden, het gevaar en het lawaai.

Dit is de uitslag per straat:

inge- Te druk Te druk Te druk Te snel Te Snel Te snel
leverd
ja
nee
geen
ja
nee
geen
mening
mening

Oostzijde
60
85%
15%
0%
83%
10%
7%
Westzijde
27
93%
7%
0%
93%
0%
7%
Kade Zevenhoven
7
86%
0%
14%
71%
14%
14%
Kromme Mijdrecht
22
95%
5%
0%
91%
9%
0%
Vinkenslag
15
100%
0%
0%
100%
0%
0%
Schattekerkerweg
2
100%
0%
0%
100%
0%
0%
Merelslag
43
77%
21%
2%
77%
23%
0%
Druk
1
100%
0%
0%
100%
0%
0%
Zondag 5 april was de drukste dag ooit, met ongeveer 1100 motoren Amstelkade Wilnis
10
70%
30%
0%
70%
30%
0%
op de Oostzijde, meer dan drie keer de ‘gewone’ hoeveelheid. Ook 100 Hoefwegen en
of meer cabrio’s, en veel langzaam verkeer en voetgangers. En natuur- Meerendonk
lijk ook nog honderden motoren en auto’s langs de andere oever, de
Westzijde. Zaterdag 18 april is er een motorrijder de rivier in gereden, Het is duidelijk. Zelfs de Merelslag-inwoners, die niet direct langs de
een bocht gemist. Zondag 19 april was er een triest dieptepunt met Kromme Mijdrecht wonen, oordelen 77% te druk en 77% te snel! Als
een zwaar ongeval, een oudere dame op de elektrische fiets zwaar- de scores per huisadres bekeken worden valt één ding duidelijk op:
gewond naar het ziekenhuis gebracht na aangereden te zijn door een bewoners die vlakbij een scherpe bocht in de weg (Oostzijde, WestzijPorsche Cabrio. Er was zelfs een traumahelikopter bij nodig. De ge- de, Kade, Kromme Mijdrecht) wonen zeggen soms ‘ja’ bij te druk maar
meente neemt de situatie nog steeds niet serieus genoeg. Er wordt al- ‘nee’ bij te snel. Logisch, bij die onoverzichtelijke bochten gaan met
leen opgeroepen de bekende 1,5 meter afstand te houden. Dat gaat name de motoren wat langzamer dan op de rechte stukken, waar ze
niet helpen, dat staat wel vast. Om De Hoef heen zijn tijdens corona het gas soms opendraaien tot ze 80 a 100 km/u rijden (waar 30 of 60
de Ronde Hoep en de Meije afgesloten voor motoren (soms ook voor mag). Op het enquêteformulier werd ook gevraagd om aanvullende
racefietsen) in de weekenden. Dat zorgt voor meer drukte in De Hoef. opmerkingen. Veel inwoners hebben daar iets opgeschreven (of gee-maild). Enkele inwoners hebben de moeite genomen lange e-mails
te schrijven met opmerkingen, kritiek en aanbevelingen. Uit privaSnelheden
De 61 bezorgde inwoners willen weten wat De Hoef ervan vindt, om cy-overwegingen kunnen die niet zomaar gepubliceerd worden. Een
de gemeente duidelijk te maken hoe De Hoef erover denkt. Het gaat kleine samenvatting van de opmerkingen is wel mogelijk; ze zijn niet
nu niet over oplossingen. Alleen over snelheden, de groepen racefiet- herleidbaar tot de mensen die ze geschreven hebben. Zie daarvoor de
sen en motoren, en dus drukte en gevaar, tijdens de extra drukte in de bijlagen op de laatste pagina’s. Daar staan ook de 61 ondertekenaars
corona-tijden. Voor de lange termijn moeten er acceptabele oplossin- van de enquête. Het onderwerp van overlast door met name motorrijgen komen, rekening houdend met alle belangen, ook die van de be- ders en groepen wielrenners is overigens niet nieuw.
drijven langs de wegen zoals De Strooppot. Met de huidige corona- - In het Wijkplan De Hoef 2006, toen aangeboden aan B&W, staat als
punt 17: “sommige bewoners willen motorrijders die in grote groesluiting van de horeca ligt dat nu anders.
pen met de nodige geluid- en stankoverlast door het dorp rijden
weren. Zo zijn er ook stemmen die grote groepen wielrenners willen verbieden”.
- In de Dorpvisie De Hoef, 2016, ook aangeboden aan B&W en de
Er zijn onderstaande twee vragen gesteld aan de inwoners:
Raad, worden de motoren en racefietsers alweer genoemd. “De
1 Bent u het ermee eens dat de situatie nu tijdens de corona-maatrewegen hebben een dubbelrol als weg en tegelijk als voetpad en
gelen op sommige dagen te druk en te gevaarlijk is? Omcirkel ja of
fietspad. Het zoeken is naar een middel dat zowel de motorrijders
nee, hieronder.
tevreden stelt alsook de bewoners. Een lagere snelheid van veel
2 Vindt u dat er te snel gereden wordt? Omcirkel ja of nee, hieronder.
motorrijders is daarbij het belangrijkste”
Vul aub eronder ook uw naam en adres in.
Ondanks zeer regelmatig overleg met het College van B&W en met
Ja, het is te druk en gevaarlijk
ambtenaren over deze materie is er sinds 2006 niets gedaan met deVraag 1:
Nee, het is niet te druk en niet gevaarlijk
ze constateringen. Wat wel veranderd is, volgens veel inwoners, dat is
dat de hoeveelheid motoren en racefietsen aanzienlijk is toegenomen
Ja, er wordt te snel gereden
Vraag 2:
sinds 2006. Dat is natuurlijk op meer plaatsen in Nederland het geval,
Nee, er wordt niet te snel gereden
met als gevolg dat er tegenwoordig op meerdere plekken afsluitingen zijn (seizoen, weekeind) voor motoren en soms voor racefietsen.
Uw naam ................................................................................................................. Daar zijn vast goede redenen voor. Er is ook een wettelijke basis voor,
tot bij de Hoge Raad.
Uw adres .................................................................................................................
Hoe nu verder...
De CDA-fractie in de Raad van De Ronde Venen heeft al vragen
aan B&W gesteld, zo blijkt uit de Nieuwe Meerbode van 29 april:
In 354 brievenbussen langs alle wegen en straten in De Hoef is een en- www.meerbode.nl/news_rv/rv18-2020.pdf. De inwoners van De Hoef
quêteformulier gedaan met bovenstaande vragen, op 24 april of een rekenen er in grote meerderheid op dat er nu iets gaat verbeteren
paar dagen later. Nu, 10 dagen later, op 3 mei, zijn er 126 papieren for- aan hun veiligheid en hun mogelijkheden veilig te verblijven, wanmulieren teruggekomen, en ook 61 e-mails (in plaats van papier) zo- delen en fietsen op de wegen langs de Kromme Mijdrecht. Niet aldat er nu in totaal van 187 adressen reacties op de vragen zijn geko- leen nu, tijdens de corona-maatregelen die hier lijken te leiden tot exmen. Dat is een response van 53 procent in een week! Het onderwerp tra drukte, maar ook in de tijden daarna. Nu eerst tijdelijke maatreleeft, dat is wel duidelijk. Het antwoord is ook overduidelijk. Ruim 86 gelen, daarna een blijvende betere inrichting van de wegen langs de
procent van de inwoners vindt het te druk en te gevaarlijk, en ruim 84 Kromme Mijdrecht, rekening houdend met de belangen van allen: beprocent vindt dat er te snel gereden wordt.
woners, bedrijven en ook de recreanten van elders. In de Visie op Recreatie en Verblijven in het Buitengebied, het visiedocument van de
Te druk Te druk Te druk Te snel Te Snel Te snel
gemeente, wordt als belangrijkste bedreiging genoemd voor die recreatie: de verkeersdrukte. Als Kansen noemt die Visie juist het aanja
nee
geen
ja
nee
geen
ingeleggen van fiets- en wandelpaden. Het verminderen van de verkeersantw.
antw. leverd drukte, met name van motorfietsen, kan prima helpen de kansen voor
Wandel- en Fietspaden zodanig te verbeteren dat de totale hoeveeltotalen
161
24
2
158
22
7
187
heid recreanten toeneemt terwijl de overlast voor bewoners en voor
de langzame recreanten afneemt. Een win-win is dus mogelijk. Meer
percentage
86,1% 12,8% 1,1% 84,5% 11,8% 3,7% 100% en langzamere recreanten, tevreden inwoners die kunnen genieten
in hun eigen omgeving, met minder overlast en risico’s. Dat zou ook
De tellingen zijn er ook per straat. En dan blijkt dat er eigenlijk nau- nog wel eens interessant kunnen zijn voor de plaatselijke horeca, een
welijks verschillen zijn tussen de wegen langs het water en de stra- groter aantal langzamere recreanten. Het zal duidelijk zijn dat de onten die niet aan het water liggen. De response-percentages per straat dertekenaars een reactie van B&W verwachten. Er is geen onduidelijkzijn overal vrijwel even hoog (tussen de 50 en 66%) en ook de scores heid meer over wat De Hoef ervan vindt. De reactie dient zich op de
voor te druk en voor te snel zijn gelijk. Ook de Merelslag, Vinkenslag, eerste plaats te concentreren op de korte termijn: wat gaat er gerede 2e Hoefweg en de Mr. Van den Meerendonkstraat scoren hoog op geld worden om tijdens de corona-beperkingen de risico’s en overlast
Te druk en op Te snel. Op verzoek van bewoners van de Kade (Zeven- te beperken. Daarnaast verwacht De Hoef dat er voor de lange termijn
hoven, Nieuwkoop) zijn daar ook formulieren in de bus gedaan. Het is maatregelen ontwikkeld worden die het ‘normale’ recreëren bevordegeen De Ronde Venen daar, maar wel dezelfde weg als de Westzijde. ren, het veel te snelle verkeer op de wegen verminderen in aantal en
En de scores zijn ook vrijwel hetzelfde als de Westzijde. Op de Amstel- snelheden, zodat hier ook na de corona-beperkingen door inwoners
kade in Wilnis zijn 2 overgebleven formulieren in de bus gedaan. Van en anderen kan worden genoten van het moois dat De Hoef te bie2 formulieren is er 1 weer ingeleverd. Amstelkade is wel De Ronde Ve- den heeft. De Hoef zal helpen met het bedenken van diverse mogenen (tot aan de provinciegrens met ZH)
lijke oplossingen.

De opmerkingen van de meeste mensen die ja-ja hebben
geantwoord hieronder. Elke opmerking komt van een ander adres, nooit meerdere per huisnummer.
Gewoon eng om over de dijk te wandelen. Hebben al een
aantal keer de berm in moet vluchten.
Wandelen is niet mogelijk. Wielrenners negeren de 1,5 meter volledig, gaan ook best wel gevaarlijk hard en dat geldt
ook voor motoren.
Opmerkingen: geldt op alle weekenden niet alleen nu tijdens de Corona periode.
Het is als je als bewoner even over je eigen dijk wilt wandelen bijna niet te doen altijd 1,5m afstand te blijven houden
tov al dat verkeer.
Ook passeren de wielrenners anderen weggebruikers zo
dicht bij dat ze je bijna aanraken. Waarom moeten motoren
zo’n lawaai maken?
Af en toe handhaven!
Onmogelijk om op veilige manier te wandelen langs de dijk
Al een aantal keren in de berm moeten springen voor auto’s
of racefietsers. Ik mijd nu de dijk in het weekend.
Kan eenrichtingsverkeer voor de Oostzijde uitkomst bieden?
Geweldig dat er actie ondernomen wordt! Wij komen al jaren in het weekend niet meer langs de Kromme Mijdrecht.
Te gevaarlijk.
Drukte en overlast ervaren wij ook al voor de crisis in de
weekenden.
Betonnen wand de Rooy is klankbord, oorverdovend geluid
motoren. Buiten zitten in je eigen tuin is onmogelijk.
Wij fietsen ergens anders.
Soms te druk maar niet gevaarlijk. Af en toe te snel. Vooral
wielrenners kijken niet goed uit.
Ik ben heel blij met de brief welke ik heb ontvangen met onderwerp zoals bovengenoemd is. Ook ik maak me ernstig
zorgen over überhaupt hoe snel er gereden wordt over onze
dijk.
Heel goed initiatief!
Wij zien dat het soms wel druk is, maar hebben daar op de
tijdstippen dat wij daar wandelen geen last van. Wij kunnen
ons voorstellen dat de bewoners aan de dijk er wel last van
hebben.
Er wordt ook geen rekening gehouden met verkeer van
rechts, uit de Merelslag.
Wielrenners zijn te snel.
Af en toe gevaarlijk, maar het loopt meestal goed af. Overlast geldt ook voor Westzijde en Kade (Zevenhoven/Nieuwkoop).
Hoe meer wegen er afgesloten worden hoe drukker het
wordt op de rest van de overige wegen en zeker in deze tijd
moeten we “spreiden”.
Het is zeker te druk, altijd al maar zeker in deze periode. Dat
blijkt ook uit de recente ongelukken op diverse plekken. het
houden van 1,5m afstand nagenoeg niet mogelijk.
Geen herrie en gevaar voor de inwoners.
Hier is de waterkant in trek vanwege de bocht.
Vooral de wielrenners zijn gevaarlijk: te hard, niet opletten,
door rode licht. Met name bij de brug gevaarlijk voor kinderen.
Heel veel geluidsoverlast van motoren vooral!
De borden die er nu staan, dat auto’s 1,5 meter afstand moeten houden van fietsers is belachelijk.
Vooral te hard gereden door groepen wielrenners en motoren.
Op de stukken waar de maximum snelheid 60 is, wordt het
gas vaak opengegooid, terwijl ook daar scherpe bochten
met slecht uitzicht is. Regelmatig zijn er bij ons (vlak voor
zo’n bocht) bijna-aanrijdingen met wielrenners, auto’s en
motors.
Het is vaak druk, niet alleen in het weekend, maar niet afsluiten. Als iedereen zich netjes gedraagt zal het beter gaan.
Vooral snelheid een probleem. Maar anderen mogen ook
genieten van ons mooie dorp.
Niet alleen gevaarlijk en te druk, ook lawaai van de motoren
is overlast.
Het zal eens tijd worden.
Wij worden in de weekenden geterroriseerd door de cabrio’s
en motors.
Vooral motoren rijden sommigen alsof ze op een circuit rijden.
Ze rijden al jaren veel te hard, en wat dacht u van vrachtverkeer!
Er moet zeker eerst een dode vallen. Grijp in! Het is niet leuk
meer! Flitsers!
Het is echt absurd wat hier de laatste weken gebeurd.
De snelheid mag naar beneden, lang rechts stuk =gas open.
Meer met elkaar rekening houden.
Waarom wel afsluiting Meije en Ronde Hoep en niet opwegen waar bewoners zeer veel hinder ondervinden.
Ik vind het wel gevaarlijk omdat er te snel wordt gereden.
Bijna niemand houdt de 30 km aan en let alleen op eigen belang en heeft geen geduld.
Hopen op rust en veiligheid.
Motoroverlast.
Ze rijden hier als gekken. Wij hopen dat de gemeente deze
problemen nu eens serieus gaat nemen.
Ik hoop echt dat we nu een keer gehoord worden door de
gemeente”, aldus de organisatie.

ChiRa Praktijk voor Shiatsu te Wilnis
Shiatsu in tijd van Corona
Met dank aan de Zhong die online een congres organiseerde in het kader van wat er
op dit moment in de wereld speelt: ”Virtual
Dutch TCM Congress 2020 “The harmonization between Human being and Nature”. Het
heeft me veel kennis en informatie verschaft
waarmee ik heel graag aan het werk ga. Om
iedereen te behandelen zodat we positief, blij
en sterk worden en onze immuniteit optimaliseren. In mijn Shiatsu praktijk ervaar ik dat een
lichaam belast wordt door emoties die niet
verwerkt zijn. De Chinese Geneeskunde gaat
hierbij uit van de 5 elementen theorie: water,
hout, vuur, aarde en metaal.
Ieder element en orgaan is verbonden met
een emotie. De positieve emotie voelen we
wanneer we in balans zijn.
•
Water, de blaas en de nieren, staan voor
moed en zelfvertrouwen, dit wordt angst;
•
Metaal, de longen en de dikke darm
staan voor vertrouwen en geluk, dit
wordt verdriet;
•
Hout, de lever en galblaas staan voor
moed, verdraagzaamheid en medemenselijkheid, dit wordt woede, boosheid;
•
Aarde, de maag en de milt staan voor
empathie, voeding en stabiliteit, dit
wordt piekeren, zorgen maken;
•
Vuur, het hart en de dunne darm staat
voor vreugde en blijheid, dit wordt opwinding, euforie.
De functie van de longen, het opnemen van
zuurstof uit het universum en de dikke darm,
het fysiek loslaten zorgen samen voor balans
en harmonie tussen ons innerlijke en de buitenwereld.

Waarom zien we verschil in risico bij
bepaalde groepen:
•

•

•
In de 5 elementen cyclus controleert aarde
het water. Aarde is de informatie die we nodig
hebben om de angst die in het waterelement,
de nieren huist te controleren. We hebben
behoefte aan liefde en communicatie, dat
maakt ons sterk. We willen graag goed geïnformeerd worden. Waar de wereld nu doorheen gaat is met name onzekerheid. En dat
heeft gevolgen voor onze gezondheid.
In het kader van de huidige pandemie hebben
onderzoeken bij overleden patiënten in China,
Italië en de USA aangetoond dat COVID-19
eerder een bloed- dan een longprobleem
is. Het virus valt de rode bloedlichaampjes
aan. Hemoglobine is het transportmiddel van
zuurstof in het bloed. Wanneer die vernietigd
is, wordt niet voldoende zuurstof door het lichaam getransporteerd. Het eﬀect is een te
veel aan ijzer in het bloed dat de circulatie
in de longen belemmert. De organen krijgen
niet voldoende zuurstof, dit werkt als een infarct.
IJzer haalt ons lichaam uit (rood) vlees. Vegetarisch c.q. minder vlees eten is in deze goed
voor ons lichaam.
Zon werkt positief, ﬁjn dat we hier in deze periode van kunnen genieten.

Ouderen met onderliggende ziektes en
een zwakkere gesteldheid worden door
hun conditie extra zwaar getroﬀen.
Diabetes en obesitas is een extra belasting voor het lichaam, voor het hart en de
longen.
Vrouwen hebben minder ijzer in het
bloed vanwege de menstruatie cyclus
waarbij ze bloed verliezen en zijn daardoor minder kwetsbaar.

Daarnaast blijkt uit een wetenschappelijk onderzoek door de VN naar de eﬀecten bij de
mens wanneer deze een periode geïsoleerd
wordt, bijvoorbeeld gedetineerden in een
isolatiecel, of gecontroleerde afzondering
(deelnemers programma Big Brother) dat dit
ernstige gevolgen heeft voor de gezondheid.
Emoties die niet verwerkt worden belasten
ons lichaam uiteindelijk fysiek, veroorzaakt
angst, trauma’s, depressiviteit en hierdoor
worden we ziek.
We ervaren momenteel allemaal een zekere
mate van isolatie. Het heeft zin om ons hiertegen te wapenen door te zorgen voor een
sterk immuun systeem. Door de Chi, de energie te stimuleren zijn we sterker opgewassen
tegen het virus. Shiatsu kan hieraan bijdragen,
het versterkt de conditie, ontspant en vitaliseert. Tevens draagt het behandelen van de
betrokken meridianen, met name de longmeridiaan bij aan het herstel van COVID-19.
De behandeling vindt plaats op een traditionele Japanse matras op een gekleed lichaam
(niet op de blote huid). Shiatsu behandelingen
worden vergoed door de verzekeringen.

De praktijk is per 11 mei weer open met in acht name van de richtlijnen van de RIVM
en de adviezen van de beroepsvereniging Zhong.

ChiRa praktijk voor Shiatsu
Marty Hiel
tel. 06-48052678
e-mail: marty@chira.nl

www.chira.nl

De raadsleden en de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Pieter Heiliegers, hebben een persoonlijke boodschap
voor alle inwoners van Uithoorn en De Kwakel en willen hiermee iedereen een hart onder de riem steken in deze moeilijke periode.
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De komende weken maken we in onze kranten plaats voor
lieve berichtjes. Mis jij of missen jullie je oma of opa? Of je lieve vriendje of vriendinnetje waar je altijd meespeelt? Of opa
en oma missen jullie je kleinkinderen? Stuur een foto van jezelf of van jullie en de boodschap van maximaal 25 woorden
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl
De origineelste inzendingen worden de komende week in de
krant geplaatst. Deelname is helemaal gratis, want een lief
berichtje kunnen we allemaal wel gebruiken in deze nare tijd.

NIEUWS UIT DE REGIO

Onze dochter, moeder
van onze kleinkinderen
wordt donderdag 14 mei
30 jaar en omdat ze in de
zorg werkt en ik onder
de kwatsbare groep val
kan en mag ik haar niet
persoonlijk feliciteren. Dit
is een prachtig mooi klein
alternatief. Ze staat er ook
nog alleen voor met de zorg
voor haar kindjes omdat
vaders elders woont. Ze
heeft de afgelopen 4 jaar
best veel voor haar kiezen
gehad en ze zal het enorm
waarderen als ze dit lieve
berichtje in de Meerbode
leest.
Lieve Jolien van harte
gefeliciteerd
Dikke kus van papa en mama

Lieve Arie & Petra,
Echt waar! Op 15 mei al 12,5 jaar een paar. Nu geen feest
doet een beetje pijn. Geniet met jullie gezin - ook fijn!
Peter & Marjan & kinderen

Lieve allemaal,
Het bridgeseizoen zit erop.
Helaas hebben we het niet
af kunnen maken. We gaan
vol goede moed de zomer
in en hopen jullie allemaal
in goede gezondheid te
treffen in september,
misschien dat we dan weer
gezellig kunnen bridgen!

Een speciale moederdag
Vissen naar je Moederdag cadeautjes was maar wat leuk! Op de
foto kleinzoon Livai die oma Agnes Schönhage haar cadeautjes
aangereikt met de hengel. Want ja die deed dat ook weer voor
zijn eigen moeder. Moeder is 82 maar dat wil ze vast niet in de
krant (haha) 60 jaar getrouwd mocht dan weer wel.

Met de groetjes van de Zonnebloem Mijdrecht
Als Zonnebloem willen we onze gasten onbezorgde momenten
bezorgen om hen aangesloten houden bij de samenleving. Helaas staat
dat op dit moment onder druk. Wij volgen de officiële berichtgeving
op de voet en nemen aan de hand daarvan besluiten. De veiligheid en
gezondheid van onze gasten zijn erg belangrijk. Ook de Zonnebloem
afd. Mijdrecht heeft te maken met de coronacrisis. Geen leuke
evenementen maar we proberen wel af en toe iets leuks te doen
voor onze gasten. Afgelopen week hebben wij al onze gasten een
kaaps viooltje bezorgd. Deze viooltjes konden worden bezorgd door
medewerking van de fa. Vlasman uit Mijdrecht. Wij wensen iedereen
veel sterkte in deze bijzondere en soms wat onzekere tijd.

Pannenkoekenrestaurant
De Strooppot:

Goed geschoten...

Drive in of Drijf in?!

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

De natuur in het Wickelhof is momenteel zo mooi, tijdens een ochtendwandeling had ik het geluk een stukje met deze prachtige vogel op te mogen lopen. Hij won en koos het luchtruim, toch nog
een zwaan in de lucht, binnenkort weer in het blauw?
Ruud van Halm

Twee ganzen op 1 nest. Genomen met buiten Mijdrecht
Albert van Vlaanderen

Regio - Het team van Pannenkoekenrestaurant De Strooppot uit
De Hoef, heeft de eerste weken
van de Corona sluiting gebruikt
om het restaurant te schilderen
door zelf de kwast te hanteren.
Het resultaat , een fris restaurant
in warme moderne kleuren. Klaar
om de gasten vanaf 1 juni weer te
ontvangen. Ondertussen begon
het gemis van de gasten behoorlijk op te spelen. Hoe nu verder te
gaan? Wat was de beste manier
om de vaste “fanbase”zo veilig
mogelijk te bedienen.

donderdag live gegaan met de
bestelsite en het weekend was
gelijk een groot succes. De eerste dag werd de Drive In al gelijk
omgedoopt in een Drijf In, want
één van de eerste gasten kwam
de pannenkoeken met de boot
ophalen. En Moederdag, toch al
één van de drukkere dagen van
De Strooppot was helemaal een
succes, de gasten kwamen uit alle windstreken vandaan. Aan het
eind van de avond ontstond er
zelfs een kleine wachtrij. Maar
dat was voor de gasten geen probleem want die hadden de heerDe oplossing is gevonden, door lijke pannenkoeken in het voorde gasten thuis te laten bestellen uitzicht. Het team van De Stroopen afrekenen, waarna ze al zit- pot is dankbaar voor de support
tend in de auto de pannenkoeken van de gasten en is blij weer aan
en andere heerlijke gerechten de slag te mogen. De Drive In
kunnen afhalen. De Pannenkoek zal blijven totdat het Restaurant
Drive In was geboren. Afgelopen weer voor 100 % open mag.

Wat een drukte rondom het nest. Rustig maar, jullie komen allemaal aan de beurt.
Karen de Gerth

Natuur onder druk op
de Vinkeveense Plassen
Regio - De Natuur- en milieuvereniging De Groene Venen (DGV)
maakt zich ernstig zorgen over de
natuur op de Vinkeveense Plassen: “De gemeente dreigt de natuur op de plassen volstrekt onvoldoende te beschermen. De
gemeente heeft decennia gedoogd dat illegaal huisjes op de
legakkers gebouwd werden. Deze grote aantallen illegale huisjes zullen, als het nieuwe bestemmingsplan klaar is, worden
gelegaliseerd en er mogen nóg
meer huisjes gebouwd worden.
Het lijkt erop dat de wet overtreden beloond wordt. Voor na-

tuur denkt de gemeente te kunnen volstaan met een minimale
strook met legakkers waarin natuur voorrang krijg boven recreatie, de zgn. zone IV. DGV vindt dit
volstrekt onvoldoende. De Vinkeveense Plassen zijn onderdeel
van het Natuurnetwerk Nederland en grenzen aan Botshol, een
Natura 2000-gebied met bijzondere natuurwaarden. Deze positie betekent dat in de plassen
robuuste zones moeten komen
waar niet of weinig gerecreëerd
wordt en die door rust en inrichting een voor dieren en planten
geschikte leefomgeving vormen.

Alleen zo bereiken en versterken
we de broodnodige biodiversiteit
en behouden we de kwaliteit op
de Vinkeveense Plassen.

op de inwoners van de gemeente. De Groene Venen heeft, gesteund door vijf zusterorganisaties, de gemeenteraad per brief
opgeroepen ervoor te zorgen
Verplicht
dat er op de Vinkeveense PlasDe gemeente is verplicht om de sen voldoende ruimte blijft voor
natuurschade op de Vinkeveen- natuurontwikkeling en voor de
se Plassen -tegen hoge kosten- bescherming van Botshol. Inforte compenseren met nieuwe na- matie: www.degroenevenen.eu.
tuurgebieden. Wij vrezen dat de- Bent u het met ons eens, word
ze, door illegale praktijken van dan lid. Met meer leden staan we
legakkereigenaren veroorzaakte nóg sterker”, aldus de milieuverkosten, zullen worden verhaald eniging.
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De boom en de wethouder II
Mijdrecht - Wat al gevreesd
werd is bewaarheid, weer probeert de Gemeente De Ronde Venen zich makkelijk van
een zaak af te maken, een minachting van de inwoners van
de gemeente ten top. De simpele naïeve reactie in antwoord op mijn artikel van vorige week komt nog even gauw
op vrijdagochtend van een
ambtenaar en nog wel telefonisch! Even tussendoor, snel
voor het weekend. Dat ik absoluut niet gediend ben van deze (zoveelste en zinloze) telefonische reactie wordt niet begrepen, de andere kant ratelt
maar door, zonder ook maar
íets nieuws aan de hele discussie toe te voegen, of het moet
de hoekige opmerking zijn “er
zijn gelukkig nog mensen die
wél om bomen geven”! Ze
wenst ons nog succes met alles, je moet maar durven! Wederom getuigt de reactie van
onwil, onbegrip én nu nóg erger onbenul! De essentie van
het hele verhaal wordt nog altijd niet begrepen en veel verder dan een reactie “maar het
is uw terrein, dus alle kosten
van schades die de gemeentelijke boom op uw terrein aan
uw bezittingen veroorzaakt
zijn voor u”. “Wij kunnen niets
voor u doen”. Dat het probleem
veel groter is dan mijn terrein
wordt nog altijd helemaal niet
begrepen. Dat er ook gevaar
dreigt voor de bungalows in
de directe omgeving, het verkeer én de trottoirgebruikers,
onze ambtenaren snappen er
helemaal niets van of, nog erger, willen er niets van snappen. Een trieste constatering.
Een juridische toetsing leert
ons overigens dat geen enkele
gemeente er zo makkelijk van
af komt en dat er overduidelijk
gronden zijn om een gemeen-

te aansprakelijk te stellen, indien deze niet aan de eisen van
de zorgplicht voldoet! Een antwoord op de vraag naar de al
geruime tijd gepland staande snoei volgt het antwoord
“maar het zijn hectische tijden,
dus het is er nog niet van gekomen”. Het zijn voor deze trieste gemeente dus al ruim drie
jaar hectische tijden! Zo lang
staat deze snoei al in hun planning. Ja, ambtenaren hè! Maar
wie stuurt deze ambtenaren
aan? Is daar niet een wethouder voor die een en ander in
portefeuille heeft? Geen enkele reactie uit die hoek. Gelukkig zijn de vele reacties op
mijn artikel overduidelijk instemmend, iedereen is het er
mee eens en unaniem zijn de
opmerkingen “die boom is veel
en veel te groot voor de standplaats en voor ons allen een
groot gevaar”. “Is die boom zo
gezond? Kijk eens naar de vele kale takken”. De eindconclusie is overduidelijk én waar, je
moet ambtenaar zijn om dit
probleem niet te willen begrijpen. En daar kan onze wethouder het ook mee doen! Wordt
vervolgd, maar niet meer in de
krant.
Ruud van Halm, Mijdrecht

Jeugdleden enthousiast bij
landtrainingen Oceanus
Regio - De eerste landtraining
voor de jeugdleden van zwemvereniging Oceanus is donderdag 30 april van start gegaan op
het buitenterrein van de ESA, gelukkig waren de weergoden goed
gezind. Ruim voordat het hek
open ging stonden de eerste enthousiastelingen al klaar. Voor de
ouders was het wel even wennen,
want het is een soort van kiss en
ride zone, brengen en terug naar
huis. Als je elkaar al weken niet
hebt gezien, dan wil je het liefste
bijkletsen en dit mag nu niet. Bij
de groep tot en met 12 jaar stonden 30 enthousiaste kinderen op
het veld die onder de leiding van
Vincent Moolhuijsen, Davy Heysteeg en Sofie van der Ven lekker bezig zijn geweest. Daar waar
de een lekker flexi op het veld
stond, is de ander ietwat houterig
wat voor een ontzettend grappig
contrast zorgt. In de leeftijd 13 tot
14 jaar waren er elf lekker bezig
en bij de oudste groep leefden 17

leden zich lekker uit. De komende weken krijgen de jeugdleden
een ‘dans’ aangeleerd en tijdens
de eerste training zijn de eerste
pasjes aangeleerd. Al met al kan
gezegd worden dat deze eerste
training een schot in de roos was.
Tijdens de tweede training op 4
mei werd de groep in tweeën gesplitst, waar de ene helft eerst de
piepjestest deed was de andere
helft bezig met allerlei oefeningen om de lenigheid te stimuleren, halverwege draaide de groepen zich om.
‘Sharing is caring’
Tevens is Oceanus van 18.50 tot
19.20 uur ‘live’ gegaan voor heel
Nederland om andere sportverenigingen te laten zien hoe de
vereniging uit Aalsmeer de training heeft hervat ofwel ‘sharing
is caring’. Donderdag 7 mei nogmaals live: Voor een ieder die geinteresseerd is volg de zwemvereniging via facebook zsc oceanus.

partijen. Ik meen de Klimboom,
gemeente, enzo. Ik weet het
jaartal niet precies meer, maar
moet ongeveer 5 tot 6 jaar geleden zijn geweest én de destijds
verantwoordelijke wethouder
(Erika Spil) en alle partijen waren zeer content met de oplossing.
Kortom; het verzuim van de directie om ouders hier niet bij te
betrekken zorgt er voor dat er
mogelijke andere betere oplossingen worden onderzocht.
C. van der Meijde

Frisse wind door hoofd
Opvallend is dat waar gezondheid en ontspanning vaker hoog
scoren in wandelonderzoek, ‘er
even tussenuit’ dit keer door 64%
van de respondenten is aangemerkt als belangrijke redenen om
een rondje te gaan lopen. In onderzoek van Wandelnet uit 2015
gaf slechts 33% van de wandelaars aan dit een belangrijke reden te vinden. Zo gaf één van
de respondenten aan: “Een rondje lopen is in deze tijd belangrijk
voor mij, omdat ik na een dag
thuiswerken even wat frisse wind
door mijn hoofd nodig heb.”
De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen
die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering
of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te
kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de
afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt
in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk
voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze
redactie een standpunt inneemt.

Omdat wandelen leuk en gezond

ker: van deze boetes schrik je nog
veel harder. Iedereen die de waterregels overtreedt, kan forse
sancties tegemoet zien. De verplichting voor varen met een
vaarbewijs (vanaf 18 jr) geldt voor
het varen met:
- een motorboot met een lengte van minder dan 15 meter,
die een snelheid van meer
dan 20 kilometer per uur kan
bereiken.
- een boot met een lengte van
15 meter of meer (dat niet bedrijfsmatig wordt gebruikt)
Dus dit is het moment om je Vaarbewijs te halen. Als je nu start ben
je voor de zomer klaar, om op de
juiste manier met de juiste papieren het water op te gaan. Het
VerkeersCollege start woensdag
20 mei, (daarna verder op donderdagen) in 6 avonden de Cursus Vaarbewijs 1. De opleidingen
word verzorgd op onze locatie in
Mijdrecht en is via ZOOM te volgen voor wie niet in de klas wil
zitten (vanwege corona).
Schrijf je nu in via onze website:
www.verkeerscollege.com/vaarbewijs of bel 0297-250 638.
Zie ook advertentie elders
in dit blad

Talentvolle jongeren voor
ﬁlmproject gezocht
hun skills aan de selectiecommissie. Iedereen mag meedoen en alle vormen van talent zijn welkom.
De Jeugdtheaterschool organiseert deze dag geheel volgens
protocol van het RIVM. Inschrijven
kan door een mail te sturen aan
bootcamp@duycker.nl. Eenmaal
geselecteerd worden de jongeren
onder begeleiding van bevlogen
docenten klaargestoomd voor
een interdisciplinaire film-première. Alles, van de regie tot de muziek, wordt door de Re-Boot-ers
zelf bedacht en uitgevoerd. Van 2
tot en met 18 juli wordt er in zowel
Nederland als in Amerika gewerkt
aan filmscenes voor het eindresultaat, de internationale wereldpremière van de film Re-Boot creates! Re-Boot creates is een samenwerking tussen de Jeugdtheaterschool Haarlemmermeer van Pier
K en het Amerikaanse theatergezelschap 7 Stages. Meer informatie is te vinden op www.pierk-k.nl

Ruimte voor lopen
Een frisse neus halen wordt gestimuleerd en na de persconferentie van premier Rutte op 21 april
meldt de Rijksoverheid: ‘moet je
toch op pad; pak de fiets of ga lopen’. “Ruimte voor lopen is nodig,
zowel nu, in de anderhalvemeter-samenleving, als ook voor de
langere termijn. Want iedereen
in Nederland heeft recht op een
ommetje vanaf zijn voordeur”,
aldus Ankie van Dijk, directeur
Wandelnet. “We maken graag samen met partners zoals de Fietsersbond en het ministerie een Regio - Sporten voor de jeugd is
plan hoe dit er uit moet zien in de weer toegestaan. Dit moet wel
buiten gebeuren, maar dat zal
anderhalvemeter-samenleving.”.
de activiteiten niet minder leuk
maken. Daarom gaat ook Basket
Stars buiten trainingen organiseren vanaf zaterdag 9 mei voor alle
kinderen van 6 tot en met 12 jaar.
Je hoeft geen lid te zijn van een
Wij kiezen
vereniging, iedereen is welkom
om mee te doen!
voor een
Bij de Basket Stars trainingen zijn
op speelse wijze de deelnemers
beter milieu.
een uur lang sportief bezig en
maken zij kennis met de basketbalsport.
Deze krant is gedrukt
Hiervoor is een grote ruimte buiop gerecycled papier.
ten beschikbaar, namelijk het
parkeerterrein van sporthal De

Bloemhof aan de Hornweg. Ook
is de trainingstijd iets anders dan
voorheen, de buiten trainingen
zijn van 10.00 tot 11.00 uur. Tevens zijn in deze tijd de trainingen gratis, zodat echt iedereen
mee kan trainen.
Om deel te nemen aan de trainingen wordt aan geïnteresseerden
gevraagd vooraf even aan te melden, zodat rekening gehoudenkan worden met het aantal deelnemers op een training. Aanmelden kan via de website door het
aanmeldformulier in te vullen.
Meld je aan en kijk voor meer info op: https://basketstars.wixsite.
com/aalsmeer of volg de basketbalgroep op de facebookpagina.

Rondje lopen in de buurt:
Even er tussenuit
Regio - Meer dan twee derde van
wandelaars gaat tijdens coronacrisis vaker een rondje lopen vanuit huis Er ‘even tussenuit’ is één
van de belangrijkste redenen
voor een ommetje. Uit onderzoek
van Stichting Wandelnet blijkt dat
72% van de respondenten vaker
een rondje loopt vanuit huis dan
voor de coronacrisis. De belangrijkste redenen om te gaan wandelen nu zijn om fit en gezond
te worden of te blijven, voor ontspanning en om ‘er even tussenuit’ te gaan. Bijna iedereen geeft
aan nog te wandelen, slechts 2%
doet dat niet meer. Voornamelijk omdat zij aangeven moeite te
hebben om 1,5 meter afstand te
houden of ze vinden dat anderen
niet voldoende ruimte geven.

Regio - De zomer komt eraan !!
Het vaarseizoen staat weer voor
de deur. Alle bootjes worden vanaf nu weer in het water gelegd.
We zien uit naar een mooie lange
zomer. Nu is het moment om je
alvast goed voor te bereiden op
de zomer. (in deze rare, nieuwe
1,5 meter tijd) Geef je boot een
onderhoudsbeurt en zorg dat, als
je dat nog niet hebt, je het benodigde vaarbewijs haalt. Vorige zomer zijn er weer een behoorlijk
aantal mensen bekeurt voor het
niet hebben van de benodigde
papieren of het zich niet houden
aan de verkeersregels op het water. Niet alleen de bestuurder van
een snelle boot die even denkt,
dat kan nog wel zonder vaarbewijs, riskeert een boete van maar
liefst 500 euro. Ook de schipper van de zeilboot of de surfer
moet oppassen deze riskeert namelijk een boete van 220 euro
indien deze vaart waar het niet
mag. Het wordt dus nu ook interessant voor de zeilers onder ons
om het vaarbewijs te halen. Heb
je weleens een sanctie van het
Centraal Justitieel Incasso Bureau
ontvangen wegens een overtreding op de weg? En, schrok je
van de hoogte van het bedrag?
Als je overtredingen op het water maakt, weet dan één ding ze-

Regio - Talentvolle jongeren kunnen zich opgeven voor de selectiedag van ‘Re-Boot creates’ van
de Jeugdtheaterschool Haarlemmermeer op zondag 7 juni aanstaande vanaf 12.00 uur in Het
Cultuurgebouw. Re-Boot creates
is een internationaal samenwerkingsproject waarbij jongeren in
zowel Hoofddorp als Atlanta gelijktijdig en online met elkaar in
een creatieve maakplaats aan de
slag gaan met het maken van een
eigen film. Jongeren zijn in deze film de regisseur én de speler.
Voorgaande jaren was het eindresultaat de theatervoorstelling
Bootcamp, dit jaar vanwege de coronacrisis een film. Hiervoor zoekt
de Jeugdtheaterschool jongeren
die acteren, muziek maken en/
of dansen. Tijdens de selectiedag
krijgen jongeren in diverse workshops de kans om te proeven aan
dans, theater en muziek. Aan het
einde van de dag presenteren ze

Fysieke en mentale voordelen

Hulde, driewerf hulde
In het verleden is het al eerder
voorgekomen dat de Pijlstaart
een tekort had aan lokalen. Destijds was het voorstel (& besluit)
van de directie om eveneens de
groepen 7 en 8 naar de Jozefschool te verplaatsen. Ook dit
had véél nadelen. Gelukkig was
er toen een ouder (Rob Janssen), die toestemming had gevraagd om te zoeken naar een
betere oplossing.
Ik heb begrepen dat dit nogal wat voeten in de aarde heeft
gehad, maar uiteindelijk voor
elkaar is gekomen door het samenbrengen van verschillende

Een schot in de roos!

Cursus Vaarbewijs

is, stimuleert Wandelnet via de
online campagne #rondjelopen
mensen om de schoenen aan te
trekken en vanuit huis een rondje te lopen. Op www.wandelnet.
nl/rondjelopen staan tips en ervaringen voor een veilige en leuke manier om een ommetje te
maken. Want in beweging blijven
heeft zowel fysieke als mentale
voordelen. Dat men inderdaad
het advies volgt om het dichtbij
huis te zoeken blijkt uit het onderzoek. Het grootste deel (59%)
van de wandelaars wandelt momenteel alleen in de eigen omgeving. De rest wandelt (ook) in
andere gebieden. En het merendeel wandelt alleen of samen met
huisgenoten.

Voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar

Basket Stars traint buiten
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Wat een feest,
er mag weer
gehockeyd worden!
De Kwakel - Eindelijk, na heel wat
weken niet op het veld te hebben gestaan, mocht er afgelopen
woensdag eindelijk weer gehockeyd worden. Nadat in de afgelopen periode de nodige voorbereidingen waren getroffen, konden de kinderen vanaf woensdag
6 mei weer richting Qui Vive komen.
De Jongste Jeugd mocht als eerste van start. Vele stralende, enthousiaste kinderen werden door
hun ouders afgezet op de speciaal ingerichte “Kiss & Ride” plek
op het parkeerterrein of bij de tijdelijke fietsingang aan de Noordammerweg. Ouders konden helaas het terrein van Qui Vive nog
niet op, maar de trainers en vrijwilligers stonden klaar om de kinderen op te vangen om ze vervolgens naar het veld te brengen.
Tot 12 jaar
De jeugd tot en met 12 jaar mag
weer voluit trainen, deze teams
hoeven op het veld geen anderhalve meter afstand van elkaar
te houden. Tegenover een aantal
trainers moeten zij dat wel, maar
gelukkig heeft Qui Vive ook een
groep trainers uit de D leeftijd
(tot 12 jaar) en zij mogen nog wel
bij de jongste jeugdteams in de
buurt komen zodat de kinderen
toch geholpen kunnen worden.
Gelukkig mag ook de ABC jeugd
weer sporten. Voor deze oudere
jeugd (van 13 tot en met 18 jaar)
gelden uiteraard andere maatregelen, want die zijn immers

wel gebonden aan de anderhalve meter afstand. Hockeyen op
afstand is lastig, maar voor deze
leeftijdscategorieën zijn er allerlei
trainingsvormen bedacht zodat
zij ook lekker kunnen hockeyen,
al is het uiteraard wel anders dan
dat ze gewend zijn.
Clubhuis
Ook zijn er op het sportcomplex
van Qui Vive diverse (hygiëne)
maatregelen genomen. Zo is het
clubhuis gesloten, is er een aangepaste (loop)route, speelt ieder
team op een eigen veld, is er een
‘Coronacoördinator’ aanwezig die
alles in de gaten houdt en helpt
waar dat nodig is en worden trainingsmaterialen en ballen ontsmet (en alleen met de hand aangeraakt door de trainer).
Om alle (jeugd)leden goed te informeren en instrueren, hebben alle leden een filmpje toegestuurd gekregen waarin de tijdelijke regels door Bert Vreeken
werden uitgelegd, met hulp van
enkele jeugdleden.
Het weer hielp woensdag lekker mee en het was super om al
die blije kinderen eindelijk weer
op Qui Vive te zien hockeyen. Na
een lange tijd kon er weer vol enthousiasme achter ballen aangerend worden en dat was heerlijk
om te zien. Mocht je ook willen
ervaren hoe leuk hockey is, stuur
voor informatie een mailtje naar
proefles@quivive.nl. Dan kan er
een afspraak gemaakt worden
om proeflessen te komen volgen.

