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in het centrum van Mijdrecht (Raadhuislaan)

Bij Kleermaker de Kinker

Per 1 juni is het dragen hiervan verplicht
in het openbaar vervoer. De mondkapjes
zijn voorzien van CE keurmerk.

€20,- (20 stuks) / €45,- (50 stuks)

Hij schrijft: “Op 27 maart zond
het College van burgemeester en wethouders een Bericht
aan de raad met informatie over
de resultaten van het intern onderzoek rood asfalt. Dat onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van meldingen en aansprakelijkstellingen over vele valpartijen op kruisingen in de Vuurlijn
waar rood asfalt ligt, sinds de herinrichting van deze weg in 2016.
Bij deze valpartijen van hoofdzakelijk fietsers en andere tweewielers vielen verschillende gewon-

vormden de basis voor het genoemde Bericht aan de raad. Het
is begrijpelijk dat tijdens de coronacrisis de aandacht van het
den. In oktober 2019 was een do- College en de Gemeenteraad
delijk ongeval te betreuren. Het vooral in beslag wordt genomen
College heeft eind vorig jaar op- door de ongekende problemen
dracht gegeven een intern onder- en de nodige maatregelen op het
zoek in te stellen naar het hande- gebied van de volksgezondheid
len naar aanleiding van meldin- en ons sociaaleconomisch legen over deze valpartijen en over ven. Maar daardoor mag de aansinds 2016 uitgevoerde metingen dacht van College en Raad voor
over verminderde stroefheid op een zorgvuldige en rechtvaardidelen van de Vuurlijn. Dat onder- ge afwikkeling van de schade die
zoek was in maart dit jaar gereed”. slachtoffers en nabestaanden van
de diverse Vuurlijnongevallen
Coronatijd geen excuus
hebben geleden niet verslappen”,
“Het rapport en de in bijlagen aldus Bob Berkemeier.
gepresenteerde meetgegevens Vervolg elders in deze krant

Ontwikkelplan voor
Vinkeveense Plassen
De Ronde Venen - – Het dagelijks
bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft het ontwikkelplan voor de Vinkeveense Plassen vastgesteld en de gemeente De Ronde Venen en betrokken partijen daarvan in kennis
gesteld. Het eerste besluit voor
de verbetering van het recreatiegebied de Vinkeveense Plassen
is daarmee genomen. In dit plan
staat beschreven hoe het recreatiegebied in de komende jaren
verbeterd kan worden en onder
welke voorwaarden. Uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Ne-

derland heeft in opdracht van het
recreatieschap een aantal mogelijke toekomstbeelden voor het
recreatieaanbod van de Vinkeveense Plassen uitgewerkt in zogenaamde scenario’s. Daarbij is
nauw samengewerkt met de gemeente De Ronde Venen, en overleg gevoerd met bewoners, ondernemers en maatschappelijke
groepen uit het gebied. Er is vooral gesproken over de zandeilanden in de plassen. Het recreatieschap wil op de eilanden het recreatief aanbod vergroten en beter laten aansluiten bij de behoef-
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te van bezoekers. Bij de invulling
van de maatregelen wordt zover mogelijk rekening gehouden
met verschillende en soms tegenstrijdige belangen zoals natuur,
woongenot en economie.
Uitvoering afhankelijk van
bestemmingsplan
Uit diverse bijeenkomsten en
overleggen is een aantal mogelijke ontwikkelscenario’s naar voren gekomen en aan het bestuur
van het recreatieschap voorgelegd. Het bestuur heeft gekozen
voor het scenario waarbij de hui-

www.h2makelaars.nl

Tel. 0297-59 11 22
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Uithoorn/De Kwakel – In een open brief aan de gemeente Uithoorn laat Bob Berkemeier zich weer horen over de – volgens
hem- levensgevaarlijke situatie op de Vuurlijn.

!
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Rapport Vuurlijnongevallen
geen basis voor afwijzing
schadeclaims slachtoffers

Eerste besluit genomen voor verbeteringen van het recreatiegebied
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Uithoorn, De Kwakel en De Ronde Venen

www.meerbode.nl | 0297581698

Uithoorn – In de nacht van
maandag 11 op dinsdag 12 mei,
omstreeks twee uur, heeft er een
brand gewoed op het bouwterrein aan de Arthur van Schendellaan 59. Het vermoeden bestaat
dat deze brand is aangestoken.
De politie hoopt meer informatie
te verkrijgen via inwoners. Heeft
u iets verdachts waargenomen in
deze omgeving tussen half twee
en kwart over twee ’s nachts?
Melding doen kan via het algemene politienummer 0900-8844
of via meld misdaad anoniem:
0800-7000. Het registratienummer van deze zaak is 2020098334.
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Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
Mijdrecht: Omg. Agaat/Parel (125 kranten)

Uithoorn: Omg. Zilverblad/Zegge (280 kranten)
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL
INFO@VERSPREIDNET.NL

dige recreant als uitgangspunt is
genomen en voor ondernemers
een jaar-rond exploitatie op de
zandeilanden mogelijk wordt gemaakt. In het gebied worden zones aangegeven waar recreatieve ontwikkelingen mogelijk worden en waar natuur de boventoon
voert. Verder worden de voorzieningen op de zandeilanden gemoderniseerd en de entrees naar
het gebied beter vindbaar en herkenbaar gemaakt. Het recreatieschap heeft het gekozen ontwikkelscenario aan gemeente De
Ronde Venen aangeboden. Aan
de gemeente is gevraagd om het
ontwikkelscenario in haar beleid
mogelijk te maken. De gemeente werkt op dit moment aan een
nieuw bestemmingsplan, waar
de Vinkeveense Plassen ook onder vallen. Pas na vaststelling van
het bestemmingsplan kan een
groot deel van het ontwikkelscenario daadwerkelijk uitgevoerd
worden.

Programma 2019-2024
In 2019 heeft het recreatieschap
een programma 2019-2024 opgesteld met daarin het voorstel om
recreatieve ontwikkelingen en
mogelijkheden voor recreatieondernemers uit te werken, samen
met belanghebbenden in het gebied. Het programma heeft als
ambitie om van de Vinkeveense
Plassen een toekomstbestendig
(water)recreatiegebied te maken.
Dit gebeurt aan de hand van drie
pijlers: de basis op orde, maatschappelijke verbreding en de
recreatieve ontwikkeling van de
zandeilanden. Het vastgestelde
ontwikkelplan past binnen de pijler van de recreatieve ontwikkeling van de Vinkeveense Plassen.
Het recreatieschap wil het gebied
makkelijker vindbaar en aantrekkelijker maken voor de recreant.
Daarvoor kijkt het recreatieschap
naar de laatste trends en ontwikkelingen op gebied van vrijetijdsbesteding.
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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.

Regio - Goed nieuws voor de bijen in de Ronde Venen. Op 2 mei
is de derde bloemenwei ingezaaid door buurtbewoners van
Amstelhoek. Zij waren enthousiast geworden door de bloemenweides in Wilnis die vorig jaar
een groot succes waren. De gemeente stelde op verzoek van de
buurt een groot veld ter beschikEn zo moet het gaan worden

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK
Uithoorn, tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG

king om in te zaaien. Door grote stenen op het stuk grond kon
de freesmachine in eerste instantie niet over het veld. Buren staken de handen uit de mouwen en
waren twee ochtenden bezig om
de stenen van het veld af te sjouwen. Daarna kwam de gemeente terug om de grond nomaals te
frezen. Op 2 mei was het dan zover: de bloemenwei werd ingezaaid en er werden paaltjes omheen gezet om te voorkomen dat
de gemeente het veld per ongeluk maait.
Bloemenweides in Wilnis
In 2019 werden in Wilnis al twee
bloemenweides ingezaaid. Het
werd een spannende tijd want
kort na het inzaaien bleef regen wekenlang uit. Toch werden
beide bloemenveldjes prachtig
en er bloeiden tot in november
heel veel soorten bloemen. Inmiddels staan de weides in Wilnis alweer in bloei. Soorten die je
kan bewonderen zijn op dit moment; goudsbloemen, koolzaad,
komkommerkruid, judaspenning,
klaprozen, bijenvoer, duizendschoon en vingerhoedskruid.

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

Ook geen dorpentocht

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

Amstelhoekers werken samen met inzaaien.
Nieuwsgierig geworden: ga kijken! De bloemenweides in Wilnis
liggen naast het Oude Spoorhuis
in Wilnis en langs de vaart in de
buurt van het CSW voetbalveld.
De bloemenwei van Amstelhoek
komt in het verlengde van de
Ringdijk Eerste bedijking net voor
de brug naar Uithoorn. Ga eens
kijken en bewonder de bloemen,
de bijen en de vlinders. Wil je zelf
iets doen? Zaai dan bloemen in je
eigen tuin of op het balkon.
Regio - Ook de fietstocht van
Stichting Dorpentocht is geveld
door het coronavirus en gaat dit
jaar, gepland voor zondag 7 juni 2020, niet door. Het zou de 43e
jaar op rij worden, helaas. De voorbereidingen waren al in volle gang.
De twee routen (35 km en 55 km)
met routebeschrijving en startposten waren klaar. Er waren goede
afspraken met het nieuwe Goede
Doel, Stichting Opkikker. Wat nog
restte waren de bestellingen van
folders en vaantjes. Maar vanwege
alle coronaperikelen heeft het bestuur dat gelukkig zonder financiele consequenties tijdig stop kunnen zetten. In 2020 dus geen Dorpentocht, maar begin volgend jaar
worden de voorbereidingen opgestart voor de 43e editie van deze
fietstocht op zondag 6 juni 2021.
Zet deze datum vast in uw agenda.

Motorrijder ernstig gewond bij ongeval
Regio - Zondagmiddag omstreeks half drie is er motorrijder
is op de Noordzuidroute (N231)
in De Kwakel ernstig gewond geraakt bij een aanrijding. De motorrijder kwam vanaf de Vrouwenakkersebrug en werd vermoedelijk over het hoofd gezien
door een afslaande personenwagen.
De motor botste tegen de personenwagen, waarna de man
werd gelanceerd. Hij klapte nog
tegen een lichtmast. Het slachtoffer is met spoed overgebracht
naar het ziekenhuis. De politie
onderzoekt het ongeval.
Foto’s Jan Uithol

streng dieet gaan. Want het is onverstandig om je overgewicht of
BRANDWEER & POLITIE
obesitas op te lossen door direct
Brandweer 030-2404400.
op een streng dieet te gaan. Door
Brandweer, tel. 020-5556666.
een streng dieet kan er een tekort
Politie 0900-8844.
aan essentiële voedingsstoffen
ontstaan die je immuunsysteem
verder aantasten. Verantwoord
afvallen is dus heel belangrijk.
Afvallen bij Slimness gebeurt verantwoord en is geen straf! Wees
gewicht stond in vele kranten. positief en denk eens aan het
Veel buikvet is een belangrijke ri- enorme aanbod van gezonde
sicofactor, weet Liesbeth van Ros- producten die nog niet bij jou in
sum, internist en hoogleraar obe- de koelkast of de voorraadkast
sitas in het Erasmus MC. In dat liggen. Je kunt gewicht verliezen
buikvet worden continu hormo- zonder honger te leiden en onnen en ontsteking stofjes aange- dertussen lekker, nieuw eten ontmaakt, waar het immuunsysteem dekken. Zo wordt het gemakkelijop reageert. Het immuunsysteem ker om de kilo’s blijvend kwijt te
is hierdoor actiever dan normaal raken. De open dag is op zateren reageert minder goed op in- dag 23 mei tussen 09:00 en 14:00.
dringers. Hierdoor kan het coro- Slimness heeft de nodige coronanavirus zich snel vermenigvuldi- maatregelen getroffen. Zo hangt
gen, waardoor de patiënt zieker er een groot spatscherm en hoeft
de cliënt niets aan te raken, de
wordt.”
deur wordt bij binnenkomst geopend en weer gesloten en wordt
Geen paniek
Nu moeten de mensen met een het meubilaire na elke cliënt zorgBMI van boven de 30 niet meteen vuldig schoongemaakt. En is er
in paniek raken en direct op een controle dat het bezoek op de

Open dag bij Slimness
Regio - Al dat thuis zitten heeft
er bij vele voor gezorgd dat we
meer zijn gaan eten en/of snoepen. Sommige zijn ook nog minder gaan bewegen. Voor vele dus
extra kilo’s. Daarom organiseert
SLIMNESS op korte termijn een
open dag, zodat we zo snel mogelijk aan de slag kunnen! Hier
kan men informatie inwinnen
m.b.t. de mogelijkheden bij Slimness en kunnen we aansluitend
een BMI-check doen. Waarom
wachten tot later bijvoorbeeld na
de zomer? Beginnen met afvallen
komt eigenlijk nooit uit. Er is altijd wel wat, terwijl het zo belangrijk is voor je gezondheid! Het coronavirus slaat ongenadig hard
toe bij patiënten met fors over-

Ook Amstelhoek krijgt
een bloemenwei

COLOFON

Nieuwe Meerbode
Verschijnt woensdag
EDITIE 2
DE RONDE VENEN,
MIJDRECHT, WILNIS,
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UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL
Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
of verkoopuithoorn@meerbode.nl
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Mobiel 06-53847419
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Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
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Onderdeel van Regio Media
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open dag juist gedoseerd wordt.
Of je nu individueel wil afvallen,
samen of in een groep het kan bij
Slimness allemaal! 3 juni begint er
weer een nieuwe groep en heeft
ieder nu zijn/haar eigen desk, zodat de juiste afstand bewaard kan
worden. Meer informatie en opgeven kan via de website. Je kunt
ook eerst een gratis intake inplannen of langs komen op de open
dag mocht je nog twijfelen of vra-

gen hebben. Doordat Slimness is
aangesloten bij de BGN worden
de kosten door meerdere zorgverzekeraars vergoed in de aanvullende pakketten.
Slimness
Bozenhoven 19a Mijdrecht,
www.slimness.nl,
info@slimness.nl, 06-10903050.
Zie ook advertentie in dit blad

Oplage: 31.500
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.
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Teleurstellende reactie van college op plan tijdelijke woningen.

CU/GGP: “Dit college lijkt noodkreet
jongeren niet serieus te nemen!”
De Ronde Venen - Begin april
heeft de ChristenUnie-SGP vragen gesteld aan het college over
een plan voor 480 tijdelijke woningen. De reactie van het college
hierop vinden zij ronduit teleurstellend: “Terwijl honderden jonge starters zitten te springen om
betaalbare huisvesting, lijkt dit
college die noodkreet niet erg serieus te nemen. Het college stelt
dat “er in Mijdrecht en Wilnis tot
2030 voldoende woningbouwlocaties beschikbaar zijn om in onze

lokale woningbehoefte te voorzien” maar gaat daarbij volledig
voorbij aan het soort woningen
waar behoefte aan is. Vooralsnog
bouwen we alleen het eerste deel
van Marickenzijde vol met woningen die voor starters onbetaalbaar zijn. En voor het tweede deel
moeten de plannen nog uitgewerkt worden, terwijl jonge mensen juist nu een betaalbaar huis
zoeken. Daarbij is het argument
over de verkeersdruk wat ons betreft nogal ver gezocht, per slot

van rekening wordt in diezelfde
omgeving de komende jaren nog
ca 500 woningen toegevoegd.
Voor dat dit zover is kan het nog
jaren duren, terwijl we hier over
een tijdelijk project praten”, aldus
de fractie van CU/SGP.

dachten van het Woonplan wat
de ChristenUnie-SGP begin dit
jaar lanceerde. Gezien de opmerking over het bedrijventerrein
Mijdrecht in de beantwoording,
vermoeden we dat er andere argumenten voor het college meespelen om deze terughoudenBizzar
de houding te tonen. Het colle“Het meest bizarre argument is ge schrijft namelijk “In dat kader
wat ons betreft het antwoord op heeft het college besloten te ononze vraag of het college dit pro- derzoeken op welke wijze wij beject als kansrijk ziet. De reactie is drijventerrein Mijdrecht in de toe“Gelet op het bovenstaande zijn komst uit kunnen breiden; aan de
er wel bedenkingen bij de nood- noord of de oostzijde. Het voorstel
zaak van dit initiatief en meer- om het bedrijventerrein Mijdrecht
waarde hiervan op de lange ter- uit te breiden en de wens om namijn”. Naast het tegenspreken der te onderzoeken hoe we dat
van de eigen woonstrategie, mis- gaan doen, leggen we naar verkent dit college ook de behoefte wachting in juli voor aan de gevan de vele honderden mensen meenteraad. De uitkomst hiervan
(jongeren, maar ook statushou- kan consequenties hebben voor
ders of mensen in een echtschei- de toekomstige invulling van dedingssituatie) die nu op zoek zijn ze locatie.” Om vervolgens aan te
naar een betaalbare woning en geven “op zijn vroegst eind 2020
bijvoorbeeld noodgedwongen een uitspraak te kunnen doen
uitwijken naar (illegaal) bewo- over de wenselijkheid van dit ininen van recreatiewoningen. Juist tiatief.” Kortom, de ChristenUnieeen tijdelijke betaalbare woon- SGP is zeer teleurgesteld over devoorziening nu kan helpen naar ze reactie en het gebrek aan ameen doorstroming naar een per- bitie van dit college om de acute
manente woning in de toekomst. woningnood van veel van onze
Dat was ook één van de basisge- inwoners te helpen oplossen.

Eerste buitentraining
Atalante groot succes
De Ronde Venen - Net als andere verenigingen is ook volleybalvereniging Atalante Vinkeveen
druk geweest om de jeugd buiten
te laten genieten van het volleybal wat zij in de zaal ook zo graag
doen. 3 Jaar geleden heeft Atalante samen met korfbalvereniging
De Vinken een prachtig beachveld
aangelegd waar wij nu, met nog
meer plezier dan anders, dankbaar gebruik van maken. Afgelopen vrijdag 15 mei was het zover.
Onze jongste jeugd, het team Vinketoppers, mocht aftrappen. Trainer Nancy was heel blij om haar 9
kinderen weer te zien en met hen
te volleyballen en weer heerlijk
in beweging te zijn. In het tweede uur was het de taak van Inge
en Pim om de kinderen van De Kanaries en De Biggetjes weer lekker
te laten volleyballen. Wat had iedereen er zin in. Ook hier een goede opkomst! Dinsdag jl 19 is ook

de oudere jeugd weer gestart
met de training. Tot nu toe lopen
de aanmeldingen hiervoor binnen. Om de jeugd van de Ronde
Venen in deze tijden te laten bewegen en kennis te laten maken
met volleybal, zijn ook niet-leden
welkom om deze trainingen bij te
wonen. Ben je in de leeftijd van 6
t/m 17 jaar en wil je lekker bewegen op het zand en kennismaken
met volleybal, dan ben je van harte welkom. Omdat men gebonden zijn aan een maximum aantal
deelnemers én ze graag van tevoren willen weten hoeveel personen er komen trainen, verzoeken zij je om je aan te melden. Indien je niet aangemeld bent, kun
je niet meedoen. Meer informatie
over de regels en het aanmeldformulier vind je op www.vv-atalante.nl . Het beachveld vind je aan
de Mijdrechtse Dwarsweg 4 te
Vinkeveen.

Team Sportservice brengt
Zideris in beweging
Mijdrecht - Normaliter gaan bewoners van wooninstellingen
naar werk of dagbesteding. Vanwege de Corona-maatregelen
ligt dat nu stil. Bewoners zijn elke dag thuis. Dit is voor sommigen erg verwarrend en voor de
begeleiding lastig. Om wooninstellingen te ondersteunen,
stuurt Team Sportservice De Ronde Venen hen wekelijks leskaarten met daarop gezonde recepten, beweegspellen en ontspanningsoefeningen. Als klap op
de vuurpijl kregen de bewoners
van de woonlocatie van Zideris
in Mijdrecht materialen om het
oud-Hollandse stoepranden te
spelen. “Op afstand proberen wij
wooninstellingen zoveel mogelijk te ondersteunen. Met de leskaarten en video’s die wij, in sommige gevallen in samenwerking
met sportaanbieders, aanleveren
blijven ze actief”, vertelt buurtsportcoach Elzemieke van Em-

pel van Team Sportservice. “Zideris gebruikt onze materialen fanatiek en probeert de bewoners
daarmee in beweging te houden.
Om ze daar extra bij te helpen,
bracht ik ze twee ‘plastic’ stoepranden en een bal. Zo kunnen ze
buiten zelfstandig aan de slag.”
Bij Zideris in Mijdrecht kunnen
mensen met een beperking begeleid wonen. Ze krijgen een eigen appartement, en maken
daarnaast gebruik van gezamenlijke ontmoetingsruimten.
De stoepranden bleken hier een
schot in de roos. “Hee! Dat deed ik
vroeger altijd! Super leuk!”, werd
er geroepen. Elzemieke bekeek
het van een afstandje: “De stoepranden werden meteen neergelegd om ermee te spelen. Steeds
meer bewoners kwamen kijken en daagden elkaar uit. Voor
ik wist was er een hele competitie ontstaan.” (foto van Elzemieke
van Empel)

De Zonnebloem Mijdrecht
en de lotenverkoop

Mijdrecht Tennist

Dubbel introductie voor
alle 65-plussers
Mijdrecht - Sinds 11 mei zijn de
tennisparken voor 19+ open en
mag er enkelspel gespeeld worden. Dit heeft te maken met de
richtlijnen van o.a. de KNLTB om
veilig en gezond tennissen voor
volwassenen rustig op te starten. Veel tennissers, ouder dan 65
jaar, willen liever dubbelen. Deze groep zou dan moeten wachten tot 1 juni. Als er dan een versoepeling plaatsvindt, kan naar
verwachting met vrijspelen ook
gedubbeld worden. Om alvast in
vorm te komen biedt Mijdrecht
Tennist, een initiatief van T.V. De
Ronde Vener en T.V. Mijdrecht
een sportactiviteit aan: Tennis
Fit 65+. Alle mensen ouder dan
65 jaar kunnen 3 dagen elke dag
een uur dubbelen. “Ook oude-

re tennisspelers staan te trappelen om weer te tennissen,” aldus
Mariëtte Neumann van Mijdrecht
Tennist, “Met Tennis Fit 65+ worden ze begeleid door trainers van
tennisschool CTO en een fysiotherapeut van Kerngezond, die
erop toezien dat 1,5 meter afstand wordt gehouden. Spelenderwijs geeft de trainer tactische
tips en krijgen de spieren wat extra aandacht van de fysiotherapeut om blessures te voorkomen.
Ook mensen die nog geen lid
zijn of niet eerder hebben getennist, zijn van harte welkom.” Tennis Fit 65+ is 25, 27 en 29 mei tussen 09.00 en 12.30. Graag van te
voren aanmelden. Meer informatie op www.tvm-mijdrecht.nl en
www.tvdrv.nl.

Mijdrecht – Het bestuur van de
Zonnebloem meld het volgende:
“Nog steeds is het een vervelende tijd. Het Coronavirus blijft ons
achtervolgen. We mogen niet de
dingen doen die wij altijd deden.
Met bezoek moeten we voorzichtig zijn. Nog steeds overlijden er
veel mensen ten gevolge van dit
lastige virus. Het raakt ons allemaal. Wij als Zonnebloem proberen van tijd tot tijd onze gasten
een hart onder de riem te steken
met een klein beetje aandacht en
een klein presentje. Ook de Zonnebloem heeft last van dit Coronavirus want... de Jaarmarkt gaat
dit jaar niet door en daar verkochten we altijd heel veel loten.
De opbrengst van de loten hebben wij nodig om allerlei evenementen te financieren. Omdat we
de loten niet kunnen verkopen

op de jaarmarkt vragen wij u om
ons te helpen. U kunt ons helpen
door een aantal loten van ons te
kopen. Voor € 10,-- krijgt u 5 loten en voor € 20,-- krijgt u 10 loten. Meerdere loten is natuurlijk
ook mogelijk. Door mee te spelen maakt u kans op een van de
vele prijzen waaronder een elektrische fiets, leuke cadeaubonnen of zelfs €15.000,-- Op maandag 12 oktober van dit jaar vindt
de trekking plaats. In de plaatselijke kranten wordt de uitslag gepubliceerd. Stort het gewenste
bedrag op onze rekening NL21
RABO 0135 2287 35 t.n.v. de zonnebloem. Vermeldt duidelijk uw
naam en adres en de door u gekochte loten worden dan bij u
thuis afgeleverd. Wij danken u bij
voorbaat voor uw hulp”, aldus de
Zonnebloen afdeling Mijdrecht.

Buiten turnen met
GVM’79
Mijdrecht - Net als veel andere
binnensportverenigingen heeft
ook GVM’79 haar activiteiten naar
buiten verplaatst. De afgelopen
week gingen de lessen zoveel
mogelijk volgens het gewone
lesrooster weer van start op het
grasveld achter de Phoenixhal. In
de meivakantie was het nog hard
werken om het plan van aanpak en de locatie te regelen. Nadat dat helemaal rond was moesten er ook nog een aantal materialen verplaatst worden van het
toestellenhok IN de gymzaal naar
de Phoenixhal. Met een prachtig
vrachtwagentje, beschikbaar gesteld door James autoservice, zijn
de toestellen verplaatst.

kunnen de turn- en acrogymlessen zo goed mogelijk buiten worden voorgezet. De gymnasten
vonden het afgelopen week weer
heerlijk om te bewegen en het
was vooral heel leuk om na al die
tijd weer samen te bewegen. Omdat de trainsters op dit moment
nog niet mogen vangen, worden
er veel dingen herhaald en wordt
er extra kracht en lenigheid gedaan. De freerunningafdeling
ging vrijdag weer van start, ook
bij deze sporters straalde het plezier er weer vanaf. De freerunning
lessen worden op een aantal verschillende locaties in Mijdrecht
gegeven. Het is allemaal weer net
even anders dan we gewend zijn,
maar bij GVM’79 is veel creativiOm ook elektriciteit (voor mu- teit en flexibiliteit om leuke beziek en airtumbling) op het gras- weeglessen te verzorgen! Wil jij
veld te hebben, is er door de Fir- ook een keer meedoen? Dat kan!
ma Homan een veilig verleng- Voor de buitenlessen (tot de zosnoer gesponsord en is de korf- mervakantie) geldt: Je moet je
balvereniging Atlantis zo gastvrij tenminste 24 uur voor een les
geweest om deze in de lichtmast hebben aangemeld. Dit doe je via
aan te sluiten. Op deze manier proefles@gvmijdrecht79.nl
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Samenwerken tegen
werkloosheid door
coronamaatregelen

Samen Sterker... Samen
Eten voor de Voedselbank
Uithoorn - Op vrijdag 15 en zaterdag 16 mei beleefden 200 gasten thuis een culinaire topavond.
Chef-kok Bas Pieterse van Team
Samen Sterker kookte voor hen
een fantastisch drie gangenmenu. De rest van Team Samen Sterker verzorgde de logistiek, communicatie en de bezorging van
de maaltijden.
Daarnaast stelde Bistro 9 de keuken en inpakruimte beschikbaar
en sponsorde de Wijnschuur een
heerlijk flesje prosecco voor alle
afnemers.
Leo Koopmans van Martin Products tenslotte maakte razendsnel gratis een mooi bord waarop het resultaat van deze creatie-

ve en vooral lekkere actie prijkte.
Van elk verkocht diner werd immers €7,50 aan de voedselbank
gedoneerd. Ruud van der Peet
van voedselbank Uithoorn en De
Kwakel nam zaterdag uit handen
van chef-kok Bas het mooie bedrag van €1.500,- in ontvangst.
Van der Peet: “Het bedrag zal worden aangewend om een gezonde
dosis groente en fruit toe te voegen aan de pakketten. Het aantal mensen dat in onze gemeente gebruik moet maken van de
voedselbank door de corona crisis inmiddels is gestegen tot boven de 70 gezinnen. Acties zoals
deze zijn daarom meer dan welkom.”

Uithoorn - De oplopende werkloosheid door de coronamaatregelen moet aangepakt worden.
Daarom slaan gemeenten in de
arbeidsmarktregio
Groot-Amsterdam de handen ineen met
sociale partners, UWV en private partijen om mensen en werk
te matchen. Binnen een paar weken moet er een regionaal Werkcentrum openen, dat werkgevers
die geen werk meer voor hun
medewerkers hebben verbindt
met werkgevers die juist hard
op zoek zijn. Het doel is de oplopende werkloosheid door de coronamaatregelen het hoofd bieden. De regio Groot-Amsterdam
wordt economisch hard geraakt
door de coronacrisis. Veel mensen zijn zonder werk komen te
zitten, sectoren als de horeca en
het toerisme liggen nagenoeg
stil. Maar er zijn ook sectoren zoals de zorg, logistiek, distributie
en supermarkten die juist staan
te springen om mensen. Door
de brede samenwerking in de regio kan vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt snel bij elkaar gebracht worden. Zodat mensen
aan het werk blijven en het vitale
werk door kan blijven gaan. Het

werkt. Op de afbeelding staat een
bloesemtak van de appelboom
uit het plantsoen voor de kerk. De
appelboom verwijst naar Luther
die de woorden wordt toegeschreven, “als morgen de wereld
vergaat, plant ik vandaag nog
een boom”, woorden van hoop
en toekomst.
Voor mensen die iets tastbaars
willen doen in deze onzekere tijd is iedere werkdag de kerk
van 11.00 tot 12.00 uur open om
een kaarsje te branden. Meer informatie staat op www.pkn-uithoorn.nl.

Volleybalvereniging SAS’70

Zoekt nieuwe
competitiespelers
Uithoorn - Het volleybalseizoen
is onverwacht snel geëindigd,
maar de vereniging zit niet stil en
gaat verder met de plannen voor
het komende seizoen.
Voor het nieuwe volleybalseizoen
welke begint in augustus / september zoeken ze voor de 3 he-

ren en 3 dames teams die uitkomen in de 2e en 3e klasse van regio West nog enkele spelers.
Heb je zin om sportief bezig te
zijn en vind je het leuk om competitie te spelen, meld je dan aan
via TC-voorzitter@sas70.nl

Masterplan i.o.v. Buurtbeheer De Legmeer, Uithoorn
Hand-out Presentatie

Werkcentrum moet nog voor juni van start.
Belangrijk
Ria Zijlstra, wethouder Werk & Inkomen Uithoorn: “Het aantal aanvragen voor bijstandsuitkeringen
neemt toe en ook het aantal aanvragen van ondernemers voor
steunmaatregelen is groot. Wij
vinden het belangrijk dat mensen
mee kunnen (blijven) doen op de
arbeidsmarkt. Daarom moeten we
juist nu de handen ineen te slaan
om mensen die werkloos zijn of
dreigen te raken te bemiddelen
naar werk.” Rutger Groot Wassink,
wethouder Amsterdam en voorzitter van de arbeidsmarktregio:
“De arbeidsmarktproblemen zijn
ongekend en dat vraagt om een
ongekende samenwerking. Mensen zitten zonder inkomen, we
zien een golf aan aanvragen voor
de WW, bijstand en steunmaatregelen van de overheid en er is een
grote groep zoals flexwerkers die
tussen wal en schip valt. De beste oplossing is om mensen waar
mogelijk aan het werk te houden.
Als het niet in hun huidige werk of
sector kan, dan in een sector waar
wel werk is.”

Dakzeil van hoop
Uithoorn - In deze tijd van Corona zie je op straat veel stoeptekeningen van hoop. Kinderen tekenen voor het huis van hun opa of
oma, voor het Hoge Heem op de
parkeerplaats van het winkelcentrum of op het kerkplein van De
Schutse. Ook op een groot dekzeil op het dak van De Schutse
staat zo’n bemoedigende tekst,
“houd moed, heb lief”. Ds. AnneMeta Kobus-Gerritsen uit Heerenveen startte met dit initiatief. Het
ontwerp van Co Walinga van de
PKN-Uithoorn is ook in een ansichtkaart om op te sturen ver-

DE DROOM VAN EEN LEGMEERBOS

Nieuws van bewonerswerkgroep PUSH
Regio - Uithoorn – “We zijn erg
blij dat we inmiddels al meer dan
130 leden hebben, en bijna iedere dag nog aanmeldingen ontvangen. Helaas hebben we de
kennismakingsbijeenkomst voor
nieuwe leden moeten uitstellen, totdat we elkaar weer mogen zien. Dat het zo rustig is heeft
ook te maken met het feit dat de
Aalsmeerbaan nu als parkeerterrein wordt gebruikt. Dat is vroeger wel eens anders geweest. Tijdens de internationale securitytop een paar jaar geleden werd
de Polderbaan als parkeerterrein
gebruikt en de Aalsmeerbaan als
primaire startbaan. Daar heeft
PUSH in het huiskamergesprek
met Schiphol directeur Dick Benschop in februari aandacht voor
gevraagd.
We zien het dan ook als een klein
succesje dat de Aalsmeerbaan nu
ontzien wordt. Ook al is het nu
rustig, wij zitten zeker niet stil.
In maart hebben we een persbericht uitgegeven als reactie op de
lancering van de website minderhinderschiphol: ‘Corona is de reset button voor de luchtvaart’).

Niet alleen vonden wij het tijdstip van lancering erg ongelukkig, ook zijn wij het niet eens met
hoe onze voorstellen uit het verleden zijn verwerkt. Er is weinig
van terug te vinden op deze website! PUSH heeft dit ook op de
Commissievergadering op 8 april
laten weten. In de tweede editie
van UithoornZ is een mooi artikel opgenomen over wat wij als
PUSH proberen te bereiken. Heeft
u dit gemist, dan kunt u nog een
exemplaar bij ons aanvragen.
Ook bij RickFM schuiven we nu
regelmatig aan om een laatste
update te geven van onze activiteiten. Voor de komende periode staan op het programma
de voorbereidingen voor onze
“stemwijzer”op onze website. We
gaan alle politieke partijen aan
de tand voelen en hun antwoorden verwerken in de stemwijzer
die wij voor de verkiezingen volgend jaar op onze website zullen
plaatsen.
Wilt u meedoen, dan kan dat!
Meldt u aan op pushuithoorn@
gmail.com of bekijk de website
www.pushuithoorn.nl. “

KDO Dance Aerobics
Gymnastiek sport buiten
De Kwakel - De jeugdleden van
KDO Dance Aerobics Gymnastiek
( D.A.G.) zijn vanaf 11 mei begonnen met buitensporten. Dansen
buiten gaat heel zonder veel aanpassingen.
Turnen is wat moeilijker maar de
docentes Marianne en Britt weten er toch een hele leuke les van
te maken. De kinderen vinden
het heerlijk om weer met elkaar
van de lessen te genieten. Natuurlijk hebben de volwassenen
bij KDO D.A.G. niet stil gezeten.
Denk daarbij aan de lessen via de
app van bijv. Marianne en Grace.
De online Pilates lessen van Irma,
de Yoga lessen van Moniek en de
Bodyshape lessen van Corine zijn
top maar er gaat niets boven een
“echte” les bij KDO.

blij om zonder motivatie problemen weer zijn spieren te kunnen
gebruiken. Om de ruimte bij KDO
goed te kunnen verdelen heeft
KDO D.A.G. alleen lessen gepland
op rustige tijden. Dus een workout op maandag en zaterdagmorgen van 9.30 tot 10.30 uur,
op woensdagmorgen senior-fit
van 9.30 tot 10.30 uur en Yoga op
vrijdagavond van 19.00 tot 20.00
uur. Wil je meedoen aan een van
de lessen mail dan naar aerobics@kdo.nl

Uithoorn - De laatste hand wordt
gelegd aan de realisatie van een
fraai bedrijfsverzamelgebouw met
kleine en grote units. Vanaf 1 juni
start de officiële verkoop. In een
later stadium zullen er ook units
te huur (vanaf ca. 1 m²) aangeboden gaan worden op de 1e verdieping van dit nieuw gebouwde
object. Het project is gelegen tussen Aalsmeer en Uithoorn aan de
Noorddammerweg 15 A (De Kwakel). Het project is gelegen naast
de nieuwbouwwijk “Legmeer
West”. Door de opzet met kleinere
( vanaf ca. 7 m²) en grotere units is
dit project zowel geschikt voor de
particulier die extra opslagruimte zoekt als de ondernemer/zzper die niet een groot bedrijfspand
wil kopen. Door het koppelen van

units kan eenvoudig een unit van
ca. 42 m² gerealiseerd worden. De
realisatie is in handen van Jan en
Joël Overwater uit De Kwakel. “Wij
zijn verheugd dat na een lange
en gedegen periode van voorbereiding de makelaars nu op zoek
kunnen gaan naar geschikte kopers. Door de flexibele opzet in
grootte van de units verwachten
wij een brede doelgroep aan te
kunnen spreken. Het moderne gebouw bestaat uit 2 bouwlagen en
na de verkoop van de units op de
begane grond is het plan de units
op de verdieping (lift aanwezig) te
huur te gaan aanbieden”. De verkoop is in handen van 3 lokale
makelaars: A2 Bedrijfsmakelaars,
Koop Lenstra Makelaars en EKZ
makelaars.

de coronacrisis uitbrak. We zetten
toen al in op minder hinder. Wij
de stilte en een merkbaar scho- zijn van mening dat de huidige situatie, hoe afschuwelijk ook, kan
ne lucht.
“We realiseren ons dat Schiphol helpen een evenwichtige balans
belangrijk is voor de economie tussen Schiphol en de leefomen werkgelegenheid. Ook onze geving te vinden. Zodat onze ininwoners willen blijven vliegen woners de vogels kunnen blijven
om op vakantie te gaan. Maar te- horen en die momenten van stilrug naar hoe het was, is voor Uit- te kunnen blijven ervaren”, aldus
hoorn ondenkbaar. Genoeg is ge- burgemeester en wethouders.
noeg was ons standpunt voordat “Wij zien de huidige crisis als een

keerpunt en tegelijk als een kans
voor luchtvaartsector en ministerie om de situatie in Uithoorn blijvend te verbeteren. Onze inwoners kunnen er zeker van zijn dat
we daarover blijven meedenken
en meepraten met als doel een
goede uitkomst voor Uithoorn
en De Kwakel. Wij gaan daarom
graag als betrokken partners aan
tafel om die gezamenlijke toekomst vorm te geven”.

Regels
Natuurlijk wordt er alleen gesport
volgens de regels van het protocol. Het was niet eenvoudig om
een goed schema te maken die
aan de regels van het RIVM en
gemeenteregels voldoet. Er is
Workout
enorm veel waardering voor de
Afgelopen zaterdag was de eer- inzet van vele mensen die binste workout voor volwassenen op nen het gehele KDO, meestal vrijhet eerste veld bij KDO. Aan de re- willig, met elkaar voor elkaar geacties te horen viel dit erg in de kregen hebben hier een sluitend
smaak bij de leden. Iedereen was programma van te maken.

Nauwelijks vliegtuigen boven
Uithoorn en De Kwakel

Terug naar hoe het was,
is ondenkbaar
Uithoorn - “We beseffen nu pas
wat ons ontnomen is”. Dit citaat
staat symbool voor de gevoelens van bewoners van Uithoorn
en De Kwakel nu er nauwelijks
meer boven de gemeente gevlogen wordt. Niet meer de geluidshinder van vliegtuigen, maar het
gefluit van vogels. Van bijna geen
rustmomenten naar ongeken-

Opslagunits Uithoorn
gereed
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Burgemeester besluit tot
plaatsen camera’s busstation
Uithoorn – Het college van burgemeester en wethouders in Uithoorn heeft besloten drie camera’s te plaatsen bij het busstation
in Uithoorn. De camera’s worden
geplaatst na afloop van de coronamaatregelen, wanneer het
openbare leven weer op gang is.
Het besluit tot het plaatsen van
de camera’s is onderdeel van het
plan van de gemeente voor de
aanpak van jeugdoverlast en veiligheid rond de jaarwisseling.
Hoewel het plan nog niet gepresenteerd is aan de gemeenteraad, worden er al maatregelen
uitgevoerd die onderdeel zijn van
dit plan. Burgemeester Pieter Heiliegers heeft in overleg met het
Openbaar Ministerie en de politie, besloten tot het inzetten van
cameratoezicht als een van deze maatregelen. Het plan voor
de aanpak van de veiligheid rond
de jaarwisseling en jeugdoverlast
zou in mei aan de gemeenteraad
gepresenteerd worden. Door de
coronacrisis wordt de presentatie van het plan verschoven naar
september. De gemeente, politie, jongerenwerk, brandweer en
alle andere betrokken partijen

worden nu volop ingezet voor de
aanpak van de coronacrisis, waardoor de presentatie van het plan
is uitgesteld. De onderdelen van
het plan voor jeugdoverlast gaan
echter onverminderd door, zoals
het besluit tot cameratoezicht bij
het busstation.

Tevens wordt op zogenaamde
‘hotspots’ extra gesurveilleerd,
onder meer bij het busstation.
Ook het jongerenwerk neemt het
busstation mee in het ambulante werk. De gemeente is ook gestart met meer wijkgericht werken. Als opgave is gesteld om de
veiligheid rondom het busstation
Kostbaar
integraal en proactief aan te pakHeiliegers: ,,Ik weet dat er inwo- ken. Dat wilt de gemeente doen
ners zijn die niet begrijpen dat samen met haar veiligheidspartwe niet eerder hebben besloten ners, met de scholen, met de ontot cameratoezicht bij het bussta- dernemers en de bewoners.
tion. Maar het inzetten van camera’s is een zwaar en kostbaar mid- Sinds de invoering van de corodel. Op juridisch gebied zitten er namaatregelen is het openbaook veel haken en ogen aan. Als re leven en ook de overlast rond
gemeente kun je nou eenmaal het busstation veranderd. Het
niet ‘even snel een camera op- openbaar vervoer wordt minder
hangen’. Hoe graag je dat mis- gebruikt en ook de omliggende
schien ook wilt. De besluitvor- scholen zijn gesloten. Om verspilming hierover moet zorgvuldig ling van geld en capaciteit tegen
plaatsvinden.” Naast cameratoe- te gaan worden de camera’s daarzicht heeft de burgemeester ook om niet opgehangen zolang de
al eerder andere maatregelen ge- coronamaatregelen nog gelden.
troffen om de overlast tegen te Naar alle waarschijnlijkheid worgaan. Zo heeft hij prioriteit in de den ze in september opgehanpolitiecapaciteit aangevraagd en gen. Dat is het moment dat het
gekregen. Het zogenoemde ‘Flex- daar naar verwachting weer drukteam’ vanuit Amsterdam springt ker wordt met reizigers en schoextra bij in geval van noodzaak. lieren.

Parkeerterrein bij het station
Abcoude nu zo goed als leeg

De Ronde Venen – De omwonenden roepen het al jaren, dat het
grote parkeerterrein bij het station in Abcoude iedere dag mud
en mud vol stond, met auto’s die
daar niet hoorden. Nu in deze Coronatijd, en er geen vluchten zijn
van Schiphol, er geen evenementen zijn, de mensen thuis werken
en de treinen toch rijden zijn er nu
elke dag zo’n 165 parkeerplaatsen
vrij. Duidelijk is nu wel dat het anders kan. Gemeente regel het nu,
in het nieuwe normaal en zorg
dat dit parkeerterrein kan worden
gevuld voor hen waar hij voor bedoeld was. Voor het multifunctionele centrum, voor treinreizigers uit de eigen gemeente en
bezoekers in de omgeving. Hiervoor was het gewoon een langparkeerplaats voor mensen die
op reis gingen, hun auto hier parkeerde, met de trein naar Schiphol en dan dagen later, soms een
week later of langer, de auto weer
oppikte. Lekker goedkoop parkeren, maar de eigen bewoners komen in de knel…De meerderheid
van de raad zag het niet zo, misschien nu wel?

hard getroffen en het gaat nog
wel even duren voordat we dit te
boven zijn.”
Beiden bedrijven gaven aan de
interesse van burgemeester Heiliegers en wethouder Hazen op
prijs te stellen. De komende tijd
zullen Heiliegers en zijn collega-wethouders nog meer werkbezoeken afleggen aan verschillende sectoren die getroffen zijn
door de crisis. ,,De afgelopen weken hebben we al meerdere ondernemers bezocht. Het is belangrijk om te horen waar ze tegenaan lopen. We willen de lijntjes kort houden,” aldus de burgemeester.
Heiliegers heeft ook twee keer
een teamoverleg van de Uithoornse politie bijgewoond.
Want ook voor agenten is de coronacrisis een moeilijke tijd. Zij
moeten waken voor hun eigen
gezondheid, maar tegelijkertijd
Redding
blijft de veiligheid op straat prioOok Arnoud van der Knaap van riteit nummer 1. In sommige gede Noordpoel is positief. Al was vallen kun je jezelf bijna niet beDe Kwakel – Burgemeester Pie- Quakelplant. Beiden gevestigd in er wel paniek aan het begin van schermen.
ter Heiliegers en wethouder Jan De Kwakel. De sierteelt is een be- de crisis in maart. Er stonden heel
Hazen van Economie zijn vori- langrijke sector in de gemeente veel karren met bloemen en plange week op werkbezoek geweest Uithoorn en wordt hard getrof- ten klaar om verzonden te worbij Kwekerijen de Noordpoel en fen door de coronacrisis. De bur- den naar onder andere Polen, Italië en België. Maar dat ging allemaal niet door omdat de grenzen werden gesloten. ,,Veel werk
verricht, maar geen opbrengsten tot gevolg. Want niet leveren,
betekent dat er ook niet betaald
wordt. Onze redding is geweest
dat premier Mark Rutte koos voor
een intelligente lockdown. Tuincentra, waar wij veel aan leveren, bleven open en die worden
massaal bezocht. Maar de sector
heeft zeker wel een knauw gekregen. Toch ga ik ervan uit dat wij
het gaan redden.”
Dat de sector een knauw heeft
gehad, beaamt ook Wout van Tol
van Quakelplant: ,,De schatting is
dat 20 tot 30 procent van de kwekers het niet redden. De sector is

Burgemeester en
wethouder in gesprek
met de sierteelt

gemeester en wethouder besloten daarom op bezoek te gaan
bij de kwekers om ze een hart onder de riem te steken. Maar ook
om aan hen te vragen of de verschillende steunmaatregelen van
de overheid ook hun doel bereiken of daadwerkelijk helpen. Beide bedrijven laten weten ervan
uit te gaan dat ze deze coronacrisis ‘overleven’. ,,Ons familiebedrijf is sterk. Door hard te werken
met elkaar zijn we ook de economische crisis in 2008 goed doorgekomen,” zegt Wout van Tol van
Quakelplant. Vervolgt: ,,We hadden inmiddels goed gespaard om
nieuwe investeringen te doen.
We willen graag uitbreiden door
het ‘stekken’ te gaan mechaniseren en verder te automatiseren.
Het gespaarde geld komt nu van
pas om deze nieuwe crisis door te
komen.”

Bewijs nu toch wel geleverd wie parkeerplaatsen innemen

Brand in Schumanflat
Uithoorn – Vorige week dinsdagavond is er brand uitgebroken in
een woning van de Schumanflat
in Uithoorn. De bewoner is wegens rook inademing per ambulance naar een ziekenhuis overgebracht. De brandweer van

Ze kent The Voice...
nuVerdi nog!

Uithoorn was met twee brandweerwagens aanwezig en vanuit
Mijdrecht was de hoogwerker ingeroepen. De brand was snel geblust. Ere wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak.
Foto Jan Uithol

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

WE MOGEN
WEER NAAR ‘DE BIEB’!
Sinds 11 mei mogen de bibliotheken hun deuren weer
openen voor publiek. De meeste bibliotheken gaan wat
later open, omdat ze nog even tijd nodig hebben om
alles ‘coronaproof’ te maken. Wat komt daar allemaal
bij kijken?
Manon Postma, medewerker Informatie en Advies
bij de Bibliotheek Angstel,
Vecht en Venen vertelt hoe
zij en haar collega’s dit
aanpakken. “De vestigingen van onze bibliotheken
gaan op 25 mei open,
behalve onze vestiging in
Loenen, die in een zorgcentrum gevestigd is. Tot
die tijd zijn we druk bezig
om alles veilig in te richten
en organisatorisch te
regelen. Er komen plastic

schermen bij de balies,
we brengen met tape de
looproutes aan en zorgen
voor borden met de veiligheidsmaatregelen.” Manon
vervolgt: “We starten met
uitlenen. Na 25 mei kijken
we hoe we onze dienstverlening verder gaan uitbreiden, zoals het gebruik
van de computers in onze
vestigingen.”
De provincie ondersteunt
de Utrechtse bibliotheken

Manon Postma overhandigt boeken
aan leden van de bibliotheek, via het loket
van de Afhaalbieb

bij het toegankelijk maken
van leren en lezen voor
iedereen. Daar zijn de
afgelopen weken slimme
manieren voor gevonden.
Via de Afhaalbieb bijvoorbeeld. Manon: “Daarbij
kunnen onze leden via
de website of telefonisch
aangeven welke 5 boeken
ze willen lenen. Deze
kunnen ze op afspraak
buiten komen afhalen. Dit
doen we tot we weer open
zijn. Onze andere diensten
bieden we de komende tijd
nog online aan, zoals computercursussen voor ouderen en online oefenen met
taal. De leesconsulentes

blijven voor basisscholen
voorlopig filmpjes maken.
En steeds meer leden
weten ook de online bieb
te vinden.”
Voor iedereen, ook nietleden, is er de gratis
Thuisbieb-app met
e-books en de Luisterbieb-app. Zo kan iedereen
lekker blijven lezen.
Op de website van jouw
bibliotheek zie je wanneer
deze weer open gaat.
Wil je meer weten over de
impact van de coronacrisis en maatregelen van
de provincie? Kijk dan op
www.provincie-utrecht.nl/
corona.

Provincie wil steunpakket
van 6 miljoen euro voor
cultuur- en erfgoedsector

De eerste dozen worden uitgereikt door commissaris van de Koning
Hans Oosters (zie foto) en gedeputeerde Landbouw Hanke Bruins Slot.

Actie voor lokaal voedsel
en steuntje in de rug in
coronatijd
Afgelopen week zijn er
namens de provincie Utrecht
375 dozen met lokale
producten uitgereikt aan
mensen die wel een extra
steuntje verdienen in deze
coronatijd. De pakketten zijn
met Support Your Locals
samengesteld. Support
Your Locals is een initiatief
voor kortere voedselketens.
Een directere relatie tussen

agrariërs en consumenten
stimuleert de regionale
voedselproductie en zorgt
ervoor dat inwoners beter
weten waar hun eten vandaan komt. De dozen zijn
uitgedeeld door vrijwilligersorganisatie Handjehelpen.
Hun vrijwilligers bieden
extra hulp aan mensen die
dat nodig hebben.

Musea, festivals, theaters,
erfgoed- en andere culturele organisaties hebben al
maanden geen inkomsten
door de coronacrisis. De
provincie Utrecht wil daarom
een steunpakket oprichten
om de cultuur- en erfgoedsector door deze zware
periode te helpen. Het gaat
om een bedrag van 6 miljoen euro. Ook gemeenten
betalen en werken mee aan
de steunmaatregelen. Op
deze manier wil de provincie

bijdragen aan het behoud
van de sterke Utrechtse
cultuur- en erfgoedsector.
Provinciale Staten besluiten
in juli over het steunpakket.
Kijk voor meer informatie op
www.provincie-utrecht.nl/
corona.

Vergaderingen Provinciale Staten
In verband met de huidige maatregelen rond het
coronavirus vinden de commissievergaderingen van
Provinciale Staten plaats via een digitale
vergaderomgeving. Per vergadering wordt één
onderwerp behandeld, daarom zijn er op 13 en
20 mei meerdere commissievergaderingen ingepland.
Vergaderingen Provinciale Staten:
- Woensdag 27 mei om 13.00 uur. Deze digitale
vergadering kun je volgen via de livestream op
stateninformatie.provincie-utrecht.nl.
- Onder voorbehoud: woensdag 3 juni 10.30 uur
Bekijk de actuele agenda van alle openbare
bijeenkomsten en vergaderingen op
stateninformatie.provincie-utrecht.nl.

Werk aan de weg
Met inachtneming van alle coronamaatregelen gaan
diverse geplande wegwerkzaamheden wel door.
Veiligheid en gezondheid van wegwerkers, bewoners
en weggebruikers staan daarbij absoluut voorop!
Hieronder een greep uit de wegwerkzaamheden,
onder voorbehoud:
N224 Renswoude: groot onderhoud, vanaf eind mei
tot eind augustus 2020
N237 De Bilt: verleggen kabels en leidingen t.h.v.
Griftenstein, tot medio augustus 2020
N410 Houten: aanpassen fietsaansluiting bij de
Binnenweg, tot 24 mei 2020
N458 Woerden: aanleg glasvezel Rietveld, tot medio
juni 2020
Een interactieve kaart van alle actuele wegwerkzaamheden aan de provinciale wegen vind je op:
provincie-utrecht.nl/wegen.Volg ons twitteraccount
@werkaandewegutr.
Bel voor spoedeisende zaken zoals storingen aan de
verkeerslichten, wegversperringen en olie op de weg
met het Meldpunt calamiteiten (030) 258 36 00

Officielebekendmakingen.nl
Voor officiële bekendmakingen kun je terecht op
officielebekendmakingen.nl en op mijnoverheid.nl.

Bestrijding eikenprocessierups
De eikenprocessierups is weer in
aantocht. Eind april zijn ruim 4000
eiken besproeid met een biologisch
bestrijdingsmiddel. Dit om te voorkomen dat de rupsen nesten gaan
bouwen in de bomen en allergische
reacties veroorzaken bij voorbijgangers, zoals jeuk, huiduitslag en zwellingen. De behandelde bomen staan

voornamelijk langs de provinciale
fietspaden en parallelwegen. Vanaf
eind mei controleert de provincie
de eikenbomen op de aanwezigheid
van rupsennesten. Meldingen van
omwonenden en weggebruikers zijn
van harte welkom.
Meer informatie: provincie-utrecht.nl/
eikenprocessierups.

Meer informatie? Kijk op onze website: provincie-utrecht.nl of volg ons op Facebook.com/provincieutrecht en Twitter: @ProvUtrecht | @PSUtrecht

Rabo &Co
Rabobank Regio Schiphol

Zorg goed
voor jezelf en
voor elkaar!

Corona en ondernemen
Voor veel ondernemers geven de gevolgen van het coronavirus onzekerheid.
Bijvoorbeeld over overheidsregelingen, verzekeringen, financieringen en
betaaloplossingen.
Uiteraard mag je van de Rabobank verwachten dat zij samen met de Nederlandse
overheid en de andere Nederlandse banken er alles aan doen om het Nederlandse
bedrijfsleven te steunen in deze zware tijden. Alle actuele informatie is te vinden op:
rabobank.nl/bedrijven/corona/

Ben je ondernemer en klant van de Rabobank en heb je vragen?
Je kan telefonisch contact met ons opnemen via 023 – 549 84 00. Onze adviseurs,
waaronder Letty Brandt (foto rechts), zijn bereikbaar voor vragen en nemen de tijd
om zakelijke onzekerheden te bespreken.

Rabo ClubSupport
De clubs en verenigingen van Nederland zijn ongelofelijk waardevol,
omdat ze ons bij elkaar brengen. Daarom investeert Rabobank haar
kennis, netwerk en een deel van de winst in clubs en verenigingen,
zodat we met elkaar ons land – buurt voor buurt – sterker maken.
Met Rabo ClubSupport beslissen leden mee via welke clubs en verenigingen een
deel van het coöperatief dividend wordt geïnvesteerd in de lokale samenleving.

Rabo ClubSupport 2020 na de zomer van start
De coronacrisis raakt onze samenleving als geheel maar ook verenigingen
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blijven wonen en mantelzorgers in hun rol ontlasten.

Growing a better world together

en stichtingen. Deze verenigingen en stichtingen vormen het hart van onze
samenleving.
In verband met het coronavirus en de consequenties die voortkomen
uit de diverse maatregelen voor verenigingen en stichtingen, start
de inschrijfperiode voor Rabo ClubSupport na de zomerperiode.
De stemperiode voor leden loopt van 5 t/m 25 oktober.

Hypotheekgesprek
veilig vanuit huis
Voor een hypotheekgesprek hoef je de deur

Kijk voor meer informatie en het maken van

niet uit. Onze adviseurs staan voor je klaar voor

een afspraak op rabobank.nl/particulieren/

een gesprek via video of telefoon. Zo beperken

hypotheek/afspraak-maken. Je kunt ons

we het fysieke contact en creëren we een veilige

ook bereiken via 023 – 549 82 00.

omgeving voor onze klanten en medewerkers

Tip: via Online Bankieren en de Rabo App

in tijden van het Coronavirus.

kun je zelf veel regelen en chatten met een
van onze medewerkers.

Bereikbaarheid

van onze kantoren

Een online videogesprek is eenvoudig en veilig.

Een veilige (werk)omgeving voor onze klanten en

Je voert het gesprek via jouw computer, laptop,

medewerkers, waaronder Martina (foto hierboven) heeft

tablet of smartphone. Waar en wanneer het je

de hoogste prioriteit. We doen er op dit moment alles

uitkomt. Tijdens het gesprek bespreken we

aan om met goed deurbeleid en afspraken onze

dezelfde onderwerpen als bij een afspraak op

vestiging in Aalsmeer open te houden voor klanten

ons kantoor. Voordeel: je bespaart reistijd, zit in

die echt noodgedwongen vragen hebben die niet

je eigen omgeving en je voert het gesprek met

telefonisch of via een ander digitaal kanaal beantwoord

onze vertrouwde adviseurs.

kunnen worden. Extra hygiënemaatregelen zijn

Natuurlijk kun je ook een afspraak maken voor

getroffen in de vorm van plexiglas schermen voor de

een telefoongesprek. Onder andere onze

balies en het sluiten van de toiletten voor klanten.

adviseur Ronald Cubo (foto) staat voor u klaar.
Het kantoor in Hoofddorp Centrum is gesloten. Voor
afspraken kun je terecht op ons regiokantoor aan de
Polarisavenue 150, tevens in Hoofddorp. Op deze locatie

Rabobank
tijdens Corona

kunnen we de sociale afstand van anderhalve meter beter
waarborgen dan op ons kantoor in Hoofddorp Centrum.
Tijdens kantooruren zijn onze medewerkers hier aanwezig
om vragen te beantwoorden.

MKB Digital Workspace
helpt ook tijdens Coronacrisis
Techstudenten en digitale bureaus zetten zich

Red je boeketje

4-8 uur vrijwillig in voor MKB-ondernemers die

Het coronavirus heeft de sierteeltsector flink

ondersteunen MKB-ondernemers met vraagstukken,

geraakt. De timing kon bijna niet slechter, nu net

zoals het opzetten van een webshop, uitzenden

in het bloeiende voorjaar. Gelukkig ontstaan er

van webinars of instellen van veilige videocalls. MKB-

een aantal hartverwarmende initiatieven, zo ook

ondernemers die ondersteuning nodig hebben en

de website ‘Red je Boeketje’.

digitale bureaus of studenten die willen helpen

vanwege de corona-maatregelen versnelt moeten
digitaliseren. De techprofessionals en studenten

kunnen zich melden bij de digitale werkplaats in
Voor 15 euro kan de consument een boeketje redden

Amsterdam via: mkbdigitalworkspace.nl/corona.

van de groenbak, dat vervolgens gedoneerd kan

Een mooie initiatief van ACE Incubator, Rabobank,

worden aan bijvoorbeeld een dierbare of aan een van

Gemeente Amsterdam, Ministerie van Economische

de circa 117 duizend ouderen in een verzorgingshuis.

Zaken en Klimaat en Provincie Noord-Holland.

Het helpt tegen het eenzaamheidsvirus, denken de

Dit alles in samenwerking met de Universiteiten,

initiatiefnemers. Voor de kwekers gaat het niet het grote

Hogescholen, ROC’s en andere onderwijs-

verschil maken maar zo krijgen ze toch nog een eerlijke

instellingen uit de Metropoolregio Amsterdam.

prijs voor hun bloemen en lijden exporteurs minder
verlies. Om dit initiatief te ondersteunen heeft de
Rabobank landelijk duizenden boeketten besteld via

Bent u met hart en ziel bezig met een mooi maatschappelijk initiatief in onze regio?

‘Red je boeketje’. We hopen ook op deze manier de

Dan vindt u Rabobank Regio Schiphol aan uw kant. Kijk of u in aanmerking komt

sector een warm hart toe te dragen.

voor een donatie uit ons Coöperatiefonds via rabobank.nl/regioschiphol.
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Gemeente moet met
grote tegenzin betalen

Dit wordt het zwembad

Hoogste punt van Het
Sporthuis Abcoude bereikt

Abcoude - Vrijdag 15 mei is het
hoogste punt van Het Sporthuis
Abcoude bereikt. Geheel volgens
de bouwtradities werd de vlag
door de bouwvakker uitgehangen en trakteerde de opdrachtgever om deze mijlpaal te vieren.
Meestal bestaat de traktatie uit
zogeheten Pannenbier. De bouwvakkers van Het Sporthuis gaven
de voorkeur aan een broodje bal.
Daar werd voor gezorgd door de
Stichting Zwembad Abcoude.
Wie niet zo vaak langs de Spoorlaan in Abcoude gaat, zal verrast
zijn hoe snel de bouw van Het
Sporthuis Abcoude is gegaan.
Ondanks de ontstane crisis en de
maatregelen rond het coronavirus gaat de bouw voorspoedig.
Aannemer Van Norel Bouwgroep
doet er alles aan om, binnen de
richtlijnen van het RIVM, volgens
planning te werken. En dat gaat

Overzichtsfoto

Aanleg dak van het Sporthuis

goed. Eind april werd de vloer
tussen het zwembad en de gymzalen gestort en enkele weken later is de staalconstructies voor de
gymzalen al aangebracht en zit
het dak er op.

Karakteristiek gebouw
Nu ook al veel kozijnen zijn geplaatst en het metselwerk vordert, wordt het bijzondere karakter van Het Sporthuis Abcoude en de signatuur van architect
Max van Huut steeds zichtbaarder. Kenmerkend zijn de kleuren
en de schuine kozijnen. Gebruiksgemak en functionaliteit in combinatie met de bijzondere open
en gastvrije sfeer zorgen ervoor
dat iedereen zich straks thuis zal
voelen in Het Sporthuis Abcoude.
Nog een mijlpaal
Duurzaam en energiezuinig zijn

twee belangrijke ambities van
de Stichting Zwembad Abcoude. Om dit te realiseren, worden onder meer 330 zonnepanelen aangelegd op het dak van
Het Sporthuis Abcoude. Sinds de
zomer van 2019 kunnen de zonnepanelen geadopteerd worden en vele inwoners (alleen of
bijvoorbeeld met hun buren),
bedrijven, verenigingen hebben hier gehoor aan gegeven.
Met de adoptie van zonnepaneel 165 door de Ondernemersvereniging Abcoude-Baambrugge is precies de helft van het totale aantal te adopteren zonnepanelen bereikt. OVAB-bestuurslid Johan Mulder is blij dat zij op
deze manier een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling
van Het Sporthuis Abcoude. Hij
roept alle leden van de ondernemersvereniging op om ook een
paneel te sponsoren. “Hiermee
kunnen we met zijn allen bijdragen aan de realisatie van dit
prachtige publiek-private energiezuinige project,” stelt Mulder.
Stationsplein
als ontmoetingsplek
Het opheffen van de Vereniging Bescherming Spoorbuurt
Abcoude (VBSA) zorgde ervoor
dat nog eens vier zonnepanelen werden geadopteerd voor
Het Sporthuis Abcoude. “Omdat we onze vereniging opheffen, heeft het bestuur aan haar
leden voorgesteld om het overgebleven saldo op de bankrekening van de VBSA te gebruiken voor zonnepanelen op Het
Sporthuis Abcoude,” licht VBSAbestuurslid Catrinus Wester toe.
“We vinden Het Sporthuis een
mooi doel, omdat het voor alle
inwoners van Abcoude en omstreken is bedoeld en de zonnepanelen zijn een aantrekkelijk milieuvriendelijk doel.” En er
is een raakvlak, omdat het in het
stationsgebied ligt. “In het ontwerpplan voor dit stationsgebied stond de sportvoorziening
al gepland,” gaat Wester verder.
“En het stationsplein moest een
ontmoetingsplek worden.” De
komst van Het Sporthuis Abcoude gaat hier zeker aan bijdragen.

Overhandiging certificaat 166-169 aan de Vereniging Bescherming Spoorbuurt Abcoude.
Op de foto (vlnr) Nico Vendrig (VBSA), Jan Swinkels (voorzitter VBSA), Piet van Beek (VBSA),
SZA-penningmeester Djoerd Postma en Catrinus Wester (VBSA).

De Ronde Venen - Terwijl de
meeste mensen in deze tijd extra
op hun uitgaven moeten letten,
lijkt het Recreatieschap Stichtse Groenlanden daarover een andere gedachte op na te houden.
Geld dat er eigenlijk niet is, wordt
met bakken uitgegeven door opgebouwde reserves aan te spreken. De bodem is inmiddels in
zicht. Snel na de start van het begrotingsjaar 2020 is al voor bijna
200.000 euro afgeweken van de
begroting, waarvan de inkt net
droog is.
Niet voor het eerst of het laatst
Die extra uitgaven zijn nodig om
een financieel infuus te bieden
aan de slecht functionerende organisatie Recreatie Midden Nederland. Het is niet de eerste keer
en zo goed als zeker ook niet de
laatste keer dat de inwoners van
De Ronde Venen daarvan de rekening gepresenteerd krijgen.
Recreatie Midden Nederland beheert vrij toegankelijke recreatiegebieden, zoals de Vinkeveense plassen. In die organisatie is al
lang veel mis.
Apparaatkosten
Ver uit het zicht van gewone burgers worstelt de organisatie Recreatie Midden Nederland al veel
langer met grote interne problemen en een te grote “overhead”.
Dat leidt tot zogeheten “apparaatkosten”. Die rekening wordt onder andere doorgeschoven naar
het deelprogramma Vinkeveense plassen van de Recreatieschap
Stichtse Groenlanden. Andere gemeentes in het werkgebied moeten ook bijplussen: samen meer
dan 350.000 euro.
De werkzaamheden van Stichtse Groenlanden en van Recreatie
Midden Nederland zouden eigenlijk volledig gericht moeten zijn
op het verbeteren van de recreatieve mogelijkheden op en om de
Vinkeveense plassen.
Het heeft er echter alle schijn van
dat bijna alle energie voor langere tijd wordt weggezogen naar
puinruimen bij Recreatie Midden
Nederland, dat in Utrecht is gevestigd.

problematiek. Wat willen wij met
de Vinkeveense Plassen en het
uitvoeren van taken? Waar leggen
wij onze prioriteiten? Die kaders
moeten we stellen! Hoe verhoudt
zich dit alles met de doelen van
het bestemmingsplan Vinkeveense plassen, zoals natuur en cultuurhistorie?” Wethouder Schuurs
(VVD): “Als we niets doen, wordt
het duurder en duurder.”
“Reserves drogen op”
De financiële raadscommissie
maakte afgelopen week duidelijk dat het geduld op is. Zo kreeg
het college op initiatief van het
CDA opdracht om de vriendelijk
geformuleerde reactie op de begrotingswijziging van de Stichtse Groenlanden veel scherper te
formuleren. Wethouder Alberta
Schuurs (VVD): “Uittreden uit het
Recreatieschap kan een scenario zijn, maar dat is niet snel geregeld. We moeten goed weten welke vervolgstappen moeten worden gezet. Je moet het niet lichtzinnig besluiten.” Wim Stam (CUSGP) wil snel meer inzicht in de
criteria die de basis vormen voor
besluitvorming. De reserves van
de Stichtse Groenlanden drogen
in snel tempo op.”

Meindert Brunia (D66:
“Welke eisen stellen we en welke afwegingen maken we

Wethouder Schuurs VVD:
“Als we niets doen, wordt het duurder en duurder.”

Doelstellingen en toekomst
Het
recreatieschap
Stichtse
Groenlanden wordt niet alleen
geplaagd door de koppeling aan
Recreatie Midden Nederland.
Ook de eigen financiële bedrijfsvoering komt niet sterk over. Zo
werden verwachte inkomsten te
hoog geraamd en noodzakelijke personeelskosten niet opgenomen in de financiële planning.
Jan Rouwenhorst (CDA) typeerde de strategische uitgangspun- Jan Rouwenhorst CDA:
ten van de programmabegroting “Reactie veel scherper formuleren”
2021 van de Stichtse Groenlanden als “bagger en troebel”. Ernst
Schreurs vroeg om meer duidelijkheid van de algemene doestellingen. René Bultena (RVB) merkte op dat het college daar zelf uitvoering aan kan geven. “Het college is in control als het om de
Stichtse Groenlanden gaat.”

Afwegingen
Mindert Brunia: “Welke eisen stelIn transitie
len we en welke afwegingen maRecreatie Midden Nederland is als ken we? Wat moeten de eisen zijn
organisatie ernstig verzwakt ge- aan de organisatie die gaat zorgraakt. Dat heeft geleid tot extra dragen voor de Vinkeveense plaskosten. De situatie is niet langer sen? Recreatie Midden Nederland
verantwoord. Stuiptrekkend wil is daar nu niet toe in staat. Kan het
Recreatie Midden Nederland zich wel of niet binnen het kader van
omvormen en nieuwe levens- de Stichtse Groenlanden?” Markracht tonen. Ook het uitwerken ja Becker (Seniorenpartij) benavan die transitieplannen zal met drukte het belang van een goede
bijdragen van de deelnemende voorbereiding om dieper op de
gemeenten in de Stichtse Groen- toekomstvarianten in te kunnen
landen betaald moeten wor- gaan. René Bultena (RVB) :“Wat
den. De vraag is of er wel kans- willen we in de toekomst met die
rijke oplossingen voor handen beide organisaties?” Wim Stam
zijn. Raadsrapporteurs Rob Evers (CU-SGP) wil duidelijkheid over
(VVD) en Meindert Brunia (D66) de toekomstige rol van de provinbenadrukten dat de Vinkeveen- cie, die eerder alleen een financiëse plassen van groot belang zijn le bijdrage wilde geven op vooren dat beheer, toezicht en onder- waarde dat de gemeente De Ronhoud niet in de verdrukking mo- de Venen zou deelnemen aan een
gen komen. “Er ligt een urgente recreatieschap.

Wim Stam CU/SGP:
“De reserves van de Stichtse Groenlanden drogen in snel tempo op”

René Bultena (RVB):
“Het college is in control als het om
de Stichtse Groenlanden gaat.”

Overhandiging van het certificaat aan het bestuur van de Ondernemersvereniging Abcoude-Baambrugge..
Op de foto (vlnr): Astrid Wintershoven (SZA), José Boesten (voorzitter OVAB), Bert Sessink (OVAB,
Max Kloppert (OVAB, Lisette Spoelder (SZA) en Johan Mulder (OVAB)
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Rapport Vuurlijnongevallen geen basis
voor afwijzing schadeclaims slachtoffer

bruik van de bochten in de kruisingen door bestuurders van fietsen en scooters, dus door kwetsbare tweewielers. Uit de conclusies is niet duidelijk of er bij de
metingen rekening mee is gehouden dat het wegdek op sommige
kruisingen enigszins bol staat, als
een rudimentaire verkeersdrempel”.

Valpartijen
“Ook blijkt niet of de metende
rapporteur heeft ingecalculeerd
dat de valpartijen op het rode asfalt in de bochten van de kruisingen zich vrijwel steeds voordeden
bij nat wegdek, dus tijdens of kort
na regenval. Het rapport vermeldt
dat de stroefheid op de gemeten rechte stukken voldeed aan
de normen. Maar het waren juist
de bochten in de kruisingen waar
de slachtoffers ten val kwamen en
niet de rechte stukken. Kennelijk
is juist dáár de stroefheid niet geVervolg van de voorpagina
Gedupeerden wachten nog
die gevallen aansprakelijkheid er- meten.
Maar daarmee zijn de mensen die kend. Drie gevallen zijn volgens
“Positief in het Raadsbericht is door diverse valpartijen schade dit overzicht nog in behandeling. Mijn naam is haas
dat het gemeentebestuur fouten hebben geleden en in enkele gegeen argument
en tekorten rond de behandeling vallen ernstig letsel hebben opge- Zwakke plekken in rapport
Het rapport vermeldt onder “Bevan meldingen over de gladheid lopen nog niet geholpen. Immers Conclusies in rapporten zijn zo vindingen”: “Het is nog steeds
op de Vuurlijnkruisingen en over medische kosten, zoals die voor hard of zacht als de deugdelijk- niet duidelijk waardoor de valde valpartijen daar erkent. Het re- de ambulancerit, voor onderzoek heid van de methoden en de ma- partijen op het rode asfalt veroorgistratiesysteem van meldingen en behandeling in het ziekenhuis, te van zorgvuldigheid in den- zaakt worden”en”Het asfalt volbiedt onvoldoende signaalfunc- gemiste inkomsten door tijdelijke ken die de rapporteur erin stopt. doet aan de normen”. Dat is raar.
tie en inzicht in trends, schrijft arbeidsongeschiktheid geduren- Dat geldt ook voor het rapport Zelfs gênant is deze bevinding:
het College. Door interne bezet- de behandeling en revalidatie ko- over het Vuurlijnasfalt en de reeks “Onduidelijk is of de valpartijen
tingsproblemen heeft al voordat men voor eigen rekening. Bij het Vuurlijnongevallen. Evident zijn daadwerkelijk hebben plaatsgehet genoemde dodelijk ongeval Raadsbericht en het rapport zat de volgende zwakke plekken. vonden op die korte wegvlakken
plaatsvond eerder onderzoek on- een lijst van meldingen en aan- Om de stroefheid, dus de glad- waar verminderde stroefheid aanvoldoende aandacht gekregen. Er sprakelijkheidsstellingen. Daaruit heid, in de bochten van Vuurlijn- wezig was”. Kort gezegd luidt het
worden voorstellen voor verbete- blijkt dat van de sinds april 2018 kruisingen te meten is geen ge- argument om achterover te leuring van interne procedures rond ontvangen aansprakelijkheids- certificeerde meetmethode ge- nen dus: “Mijn naam is haas”. Dit
behandeling van meldingen ge- stellingen er acht betrekking heb- bruikt. De rapporteur erkent dat argument is vreemd en ik hoop
daan. Erkenning van organisato- ben op ongevallen op Vuurlijn- zelf. Het College neemt die con- niet dat de behandelende berische en procedurele fouten ge- kruisingen en in een bocht. Be- statering over. De wel gebruikte stuurders en ambtenaren dit artuigt van lerend vermogen. Dat trokkenen zijn overwegend fiet- meetmethode was afgestemd op gument serieus nemen als ze inteis de positieve boodschap die uit sers en berijders van een scooter. gebruik van de weg door vierwie- ger hun werk willen doen. Immers
het Raadsbericht valt te destille- Slechts in drie gevallen is scha- lige motorvoertuigen. Die metho- aannemelijk is dat de gemeenren.
de vergoed. Dus kennelijk is in de was dus niet afgestemd op ge- te en de aansprakelijkheidsverzekeraar van de gemeente bij ontvangst van meldingen en van juridische aansprakelijkheidsstellingen de melders om nauwkeurige
“Een lange nacht in het Rechthuis” ook op
informatie hebben gevraagd over
de exacte plaats en de toedracht
van het desbetreffende incident,
alvorens deze zaken in behandeling te nemen. Ik heb tenminste in
tien jaar letselschadepraktijk vóór
mijn pensioen nog geen aansprakelijkheidsverzekeraar ontmoet
die een aansprakelijkheidssteleten jullie nog wie de burgeling in behandeling nam als het
meester is van Uithoorn en De Kwakel?
slachtoffer niet precies kon vertelPieter Heiliegers inderdaad! En misschien
len waar, wanneer, hoe, en onder
weten jullie de vorige burgemeester ook
welke omstandigheden het schade- en letsel veroorzakende incinog wel: Dagmar Oudshoorn. Zij deed ook
dent had plaatsgevonden”.
mee aan Heel Holland Bakt! En dan weet

W

je vast ook nog wel burgemeester Koot!

Burgemeester Koot was burgemeester van 1935
tot 1965. Alleen aan het einde van de Tweede
Wereldoorlog was hij even geen burgemeester,
daar heb je over gelezen in het boek. Burgemeester Koot is dus 30 jaar lang burgemeester geweest! Hij was heel geliefd bij de mensen.
Op de website van Stichting De Kwakel Toen
& Nu kan je een heel mooi stuk lezen over deze
bijzondere burgemeester.
“Het is voor ons het zelfde alsof de Amstel
plotseling droogvalt” zei iemand over het moment dat de burgemeester afscheid ging nemen.
Er zijn veel mooie verhalen over het goede werk
van deze bijzondere man. Zelf vond ik het verhaal heel mooi dat hij in Den Haag een woedeuitbarsting kreeg omdat hij daar ineens te horen
kreeg dat de bouw van het openlucht zwembad
in Uithoorn niet
door mocht gaan.
Alles was juist al
bijna rond en nu
mocht
Uithoorn
ineens geen zwembad bouwen, belachelijk! Hij was zo
kwaad vertrokken
dat Uithoorn werd
gebeld: “Uw burgemeester is hier
zo enorm kwaad

geworden dat we eigenlijk bang zijn dat
hij niet heelhuids in Uithoorn komt. Hij
liep paars aan.”
Het mooie is dat men in Den Haag toch maar
even ging uitzoeken waarom
er nou ineens geen zwembad
gebouwd mocht worden en
het bleek niet te kloppen. Er
bleek een fout gemaakt te zijn
en het zwembad is er gekomen!
Echt heel veel mensen hebben mooie herinneringen aan
dit zwembad. Men denkt er
met net zoveel weemoed aan
terug als aan burgemeester
Koot zelf.

Gebroken neus
“Maar denk dan aan de ongelukkige met de gebroken neus, de
hersenschudding, de gepeperde ambulance -of ziekenhuisrekening, het daardoor verbruikte eigen risico in de zorgverzekering, het wekenlang gemiste inkomen en de daverende pijn. Die
gedupeerde kan aan de schadebehandelaar bij de gemeente of
de verzekeraar ongetwijfeld precies vertellen waar, wanneer, hoe
en waardoor hij of zij tegen het
rode asfalt smakte. Pak de telefoon en vraag het deze mensen,
zou ik zeggen. Zo moeilijk kan
dat niet zijn Blijf de gedupeerden niet een tweede trauma bezorgen door passief rond te draaien in het kringetje van discutabele meetmethoden en van: we weten niet waar, hoe en onder welke
weersomstandigheden die ongelukken zijn gebeurd; hoe die mensen daar onderuit konden gaan;
misschien waren ze zelf wel onwel of onvoorzichtig; het zou wel
een eens een samenloop van omstandigheden kunnen zijn. En wat
nog meer kan worden bedacht
om de boot van gerechtvaardigde aanspraken van gedupeerden
af te houden of richting doofpot
te sturen tot ze de moed hebben
opgegeven.
Bestuurlijke ethiek
Daarom vraag ik aan het gemeentebestuur en de gemeentelijke
verzekeraar het volgende. Ver-

geet dat het rapport en de gepresenteerde meetresultaten de
hoogste waarheid bevatten. Beoordeel de meetresultaten en de
bevindingen van de rapporteur
kritisch en misbruik ze niet klakkeloos als basis om gedupeerden
het bos in te sturen. Stop discussies over oorzakelijk verband tussen de wegsituatie en de reeks
valpartijen. Immers de ongevallen vertonen in een treurige
reeks overwegend hetzelfde patroon: Vuurlijn, kruising, rood asfalt, tweewieler, natte weg en/ of
regen, valpartij. Of zouden al die
fietsers en scooterberijders toevallig net op die Vuurlijnkruisin-

gen onverantwoord hard door de
bocht zijn gegaan? Zouden ze allemaal gladde banden hebben
gehad? Een kapotte stuurinrichting? Of zijn ze toevallig allen juist
op die plekken fietsend of brommend onwel geworden en dáárdoor ten val zijn gekomen? Nee
toch! Dus, gemeentebestuur, regel deze nare zaken met de getroffenen. Laat zien dat het met de
bestuurlijke ethiek en de normen
over de omgang met buiten hun
schuld gedupeerde burgers bij de
gemeente Uithoorn nog steeds in
orde is. En kijk pas dan weer zonder schaamte in de spiegel”, was
getekend: Bob Berkemeier

Gem

e e nte U i t h o o r

n

Vraag het de
burgemeester
In mijn column ga ik in op actuele onderwerpen of deel ik
met u momenten die ik als burgemeester heb beleefd. Ook
ga ik in op vragen die aan mij
gesteld worden.
Veiligheid heeft hoge
prioriteit
Het coronavirus houdt ons allemaal ontzettend bezig. Dat
wil niet zeggen dat we achter de schermen niet ook bezig zijn met andere, zeer belangrijke zaken. Eén daarvan is
de aanpak van overlast en geweld. Met name op het busstation hebben we voor de coronacrisis veel jeugdoverlast gehad. Er waren incidenten die
niet door de beugel kunnen.
Dat kan en mag niet! Iedereen
moet zich daar veilig kunnen
voelen.
De afgelopen maanden hebben we daarom in samenwerking met Connexxion, de politie en het Openbaar Ministerie gekeken naar hoe we de
veiligheid daar, maar ook in de
hele gemeente, kunnen verhogen. Al maanden geleden
heb ik extra prioriteit in de politiecapaciteit
aangevraagd
en gekregen. Het zogenoemde ‘Flexteam’ vanuit Amsterdam springt dan ook extra bij
in geval van noodzaak. Tevens
wordt op plekken waar veel
overlast is meer gesurveilleerd,
dus ook bij het busstation.
Daar komt nu nog bij dat ik
als burgemeester heb besloten om bij het busstation drie
camera’s op te hangen. Cameratoezicht is een onderdeel
van een groter veiligheidsplan dat we aan het opstellen zijn. Dit plan wordt naar alle waarschijnlijkheid na de zomer aan de gemeenteraad gepresenteerd. Het besluit tot cameratoezicht wilden we echter al eerder nemen. Hoewel
het besluit nu al wel genomen
is, zullen we de camera’s echter
in september plaatsen. Dat is
het moment dat we verwachten dat het daar weer drukker
wordt. Nu zijn namelijk de omliggende scholen nog dicht en
er zijn minder reizigers vanwege de coronacrisis. Om verspil-

ling van geld en capaciteit tegen te gaan worden die camera’s daarom niet direct opgehangen. Maar het besluit tot
cameratoezicht is niet het enige. Zoals ik al eerder schreef
hebben we extra politiecapaciteit gekregen vanuit het Amsterdamse Flexteam. Ook is de
gemeente gestart met het zogenaamd ‘wijkgericht werken’.
Hier worden specifieke veiligheidsopgaven samen met politie, brandweer, boa’s en inwoners aangepakt. Ik realiseer me
heel goed dat de veiligheid in
de gemeente Uithoorn, en zeker het gevoel van veiligheid,
omhoog moet. Onlangs sprak
ik een “dame op leeftijd” die
voor haar deur brutaal beroofd
is van haar gouden halsketting.
Diep triest en onacceptabel.
Dit zijn delicten die uiteraard
heel veel impact hebben op
slachtoffers. Veiligheid is daarom nog steeds, ondanks de coronacrisis, van groot belang
voor ons. Daar moeten we dus
hard aan blijven werken.
Gefeliciteerd en toi, toi, toi
Dan sluit ik deze column af met
een felicitatie. Ik wil alle scholieren die geslaagd zijn van
harte feliciteren. Een aantal
daarvan heb ik al via Facebook
gefeliciteerd. En voor degenen
die nog niet weten of zij geslaagd zijn: heel veel succes. In
afwachting zijn of je geslaagd
bent of niet, is niet leuk. Het
doet mij een klein beetje denken aan mijn ‘schooltijd’. Ik kan
mij nog herinneren dat ik mijn
eindscriptie moest presenteren voor mijn studie Informatica. Dat moest ik doen voor
twee examinators. Ik zag dat
de één enthousiast was, maar
de ander minder. Dat maakte
mij erg onzeker. Na die presentatie moest ik op de gang afwachten. Wat was ik nerveus.
Gelukkig was ik geslaagd. Dan
is de ontlading natuurlijk extra groot.
Toi, toi, toi voor degenen die
nu in spanning zitten. Ik duim
voor jullie!
Pieter Heiliegers,
burgemeester
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LEZERSPOST

De Ronde Venen Pas

De discussie gaat niet helpen,
de dialoog wel
In de afgelopen weken ontstond er een schriftelijke discussie in deze rubriek waar inwoners hun mening kunnen spuien. In lezerspost las ik op 29
april een artikel van Huub A.M.
Mennen die een na de coronatijd nieuwe mogelijkheden zag
voor een wat andere aanpak in
de maatschappij. Hij benoemde de voordelen van zaken die
we nu noodgedwongen samen
oppakken en ervaren tijdens de
lockdown. Persoonlijk kon ik mij
wel vinden in een aantal punten die hij beschreef. Een week
later schreef Martijn R. Overwater een reactie op de brief van
de heer Mennen. Hij vond het
satire van de bovenste plank
en nam de heer Mennen niet
echt serieus. Hij zinspeelde er
zelfs op als het niet satirisch bedoeld was dat de heer Mennen
dan wellicht een verwarde man
is. Dat vond ik jammer, want
volgens mij hebben we hier gewoon te maken met twee inwoners die er beide een andere
mening op na houden. Met als
punt van discussie hoe wij moeten omgaan met een probleem
genaamd COVID19. Een virus
wat ons mensheid heeft aangevallen en wat zich niet makkelijk laat bedwingen. We weten er gewoon niet genoeg over
en zijn allemaal een beetje in de
war.
Geen controle
Alles leek maakbaar in onze
leefomgeving. En nu hebben
we het even niet onder controle. Dus in die zin heeft de heer
Overwater wel een punt, want
we zijn inderdaad een beetje
in de war. Maar dan wel de hele mensheid in zijn totaliteit en
juist niet alleen de heer Mennen. De heer Mennen maakt
eerder van de nood een deugd.
Maar ik heb absoluut ook respect voor de mening van de
heer Overwater. Hij heeft twijfels over het gevoerde beleid en
is bang dat hierdoor de economie en de samenleving wordt
verwoest. Een terechte angst
wat mij betreft. Sterker nog ik
denk zelfs dat het een economisch slagveld kan gaan worden als we het virus niet snel
onder controle krijgen. Het ligt
bijna voor de hand dat heel veel
werkgevers en werknemers dan
slachtoffer zullen worden. Kortom Huub ziet kansen en zegt
dus dat we deze tegenspoed
en bijbehorende maatregelen
moeten accepteren. Daartegenover loopt Martijn liever niet
achter Rutte aan en zou de boel
het liefst opengooien en de gevolgen voor lief nemen. Tja, ik
wil en kan eigenlijk helemaal
geen partij kiezen. Ik weet ook
niet wat wijsheid is.
Menselevens
Feitelijk kan ik mij namelijk helemaal nergens aan optrekken en
lijkt alles op één grote gok. Persoonlijk vind ik het niet zo gepast om met mensenlevens een

gokje te wagen. Het zou toch
maar een naaste van je zijn die
van de één op de andere dag
weken aan de beademing ligt
of nog erger plotseling uit het
leven wordt gerukt door deze
kleine onzichtbare sluipmoordenaar. Ik denk zelfs dat Martijn
als het dichtbij komt even de
economie minder belangrijk zal
vinden. In mijn beleving moeten we dan ook helemaal geen
keuze maken tussen mensenlevens en economie. Beide zijn
van levensbelang voor welzijn
en een waardig leven. En daar
gaat het wat mij betreft om en
niet om de euro’s die ik de laatste tijd steeds vaker over tafel
hoor komen in de discussies in
de media en op straat. Men gaat
alweer klagen en komt in opstand omdat we de economie
niet laten draaien. Maar tegen
wie is die opstand eigenlijk gericht?
Oplossingen
Ik hou ervan om mee te denken in oplossingen en ben op
zoek gegaan naar een creatieve oplossing voor dit megaprobleem. In dit soort gevallen
is out of the box thinking beter dan terug te vallen in oude
gevestigde patronen. Ik kwam
toen tot een nog veel gekkere
beredenering als de heer Mennen. Ik heb lang getwijfeld om
daar überhaupt met iemand
over te praten. Waarschijnlijk
zal een persoon als Martijn mij
direct als ontoerekeningsvatbaar willen laten verklaren. Nu
weet ik dat je al gauw als niet
begrepen en niet serieus genomen wordt als je anders denkt
dan de norm (welke norm is dit
eigenlijk en wie heeft die bedacht?). Neem Johan Cruijff en
Louis van Gaal als voorbeeld.
Andersdenkende grootheden,
die toch vaak verketterd en onbegrepen zijn door de media en
de massa. Ze zijn en waren een
tikkeltje eigenwijs maar met
hun eigenwijsheid hebben ze
wel grote triomfen behaald en
menige strijd gewonnen. Niet
dat ik mij op dezelfde hoogte wil stellen als deze superhelden, maar toch ga ik via deze
rubriek een waanzinnig idee de
wereld in gooien. Ik geloof dat
het een oplossing zou kunnen
zijn om zowel de gezondheidsrisico’s te beperken en de economie te redden. Voor het gemak ga ik er van uit dat er echt
wel iets aan de hand is en dat
we het virus voorlopig nog niet
de baas zijn. Laat ik ook van alle
wijsneuzen (RIVM en overheid)
aannemen dat een lockdown
en op zijn minst een anderhalve meter maatschappij noodzakelijk zijn.
Halve maatregelen
Met dat als uitgangspunt vind
ik de maatregelen die genomen worden om de economie
te redden eigenlijk halve maatregelen. Heel veel geld pompen om bedrijven overeind te

houden, waarvan je met een
beetje gezond wel kan bedenken dat ze toch gaan omvallen,
lijkt op water naar de zee dragen. Het kost vooral heel veel
en lost slechts een deel van de
ellende op. Hoe zie ik dat dan?
Mijn oplossing is om een totale
lockdown in te voeren. We stoppen voor een bepaalde periode (laten we eens uitgaan van
een half jaartje) met geldstromen en euro’s rond te pompen. We gaan even niets verdienen (geen loon en bedrijfswinsten). Dus niemand in deze periode heeft inkomsten. De banksaldo’s worden bevroren. Daartegenover hebben we ook geen
uitgaven. Vaste lasten die we
normaal maandelijks moeten
ophoesten (denk aan huur, hypotheek, verzekeringspremie,
energiekosten en andere vaste lasten) hoeft men ook in deze totale lockdown niet te betalen. Een tijdelijke geldpauze
zal ik maar zeggen. We krijgen
wel van de overheid een zogenaamd crisisbudget om in onze levensbehoefte te kunnen
voorzien om te kunnen (over)
leven in deze crisistijd. We moeten immers wel boodschappen
kunnen doen en brandstof kunnen tanken. Zeg maar net als
vroeger in de oorlog er bonnenboekjes waren.
Gelijk budget
Dat budget is voor iedereen gelijk. Geen verschil tussen arm en
rijk, jong en oud, geschoold en
ongeschoold, etc maar allemaal
even gelijke monniken gelijke
(mond)kappen. Niemand hoeft
zich dus even zorgen te maken
of de uitgaven hoger zijn dan
de inkomsten. We geven namelijk allemaal niets uit en er komt
ook niets binnen. Per saldo nul.
Volgens mij kunnen we ons
dan heel goed aan de door de
overheid en het RIVM opgelegde noodzakelijke maatregelen
houden zonder dat er bedrijven omvallen en werknemers
ontslagen moeten worden. We
doen wel gewoon allemaal wat
we normaal ook doen alleen
zonder euro’s rond te pompen.
De bakker bakt zijn brood, de
buschauffeur rijdt de bus, de
dokter doet zijn werk, de medewerkers van zorgverzekeraar
voeren de administraties uit,
de vuilnisman haalt het vuilnis
op, etc. We krijgen aan het eind
van de maand allemaal hetzelfde crisis budget bijgeschreven. Ook als er even geen werk
voor jou is omdat jouw bedrijfstak stilligt. Natuurlijk mag je als
vrijwilliger elders best gaan helpen, waar ze je hulp goed kunnen gebruiken. Want thuis zitten doen we schijnbaar liever
niet! Het grote voordeel van deze truc is dat de economie blijft
draaien. De overheid hoeft geen
ingewikkelde toeslagen, uitkeringen en/of onuitvoerbare financiële regelingen te bedenken. De overheid keert iedereen
gewoon het crisisbudget uit. Dit
zou wel eens de voorloper kunnen zijn van het basisinkomen
waar ik zelf een groot voorstander van ben. Natuurlijk kunt u

mij nu duizenden vragen gaan
stellen en waarschijnlijk heb ik
daar niet direct een antwoord
op. En ik kan ook wel bedenken
dat er vragen zijn over importeren en exporteren of hoe doet u
het als er een grote uitgave gedaan moet worden? Daar moet
je een oplossing voor vinden.
Maar we kunnen samen toch
wel creatieve oplossingen bedenken voor bepaalde haken
en ogen aan dit geld loze systeem. We hebben altijd overal oplossingen voor gevonden
toch!
Basisidee
Het gaat mij nu even over het
basisidee. Dus de economie bevriezen tot we de crisis achter
ons kunnen laten. Daarna gaan
we weer verder waar we voor
“de bevriezing” waren gebleven.
Niemand wordt dan benadeeld
of bevoordeeld. Niemand valt
buiten de boot. We zitten even
allemaal in hetzelfde schuitje.
Het schuitje wat we samen weer
in veilige haven moeten leiden.
Ik ben benieuwd wat Huub en
Martijn hiervan vinden, maar
ook wat u als lezer hiervan
vindt. Ik heb mijn creativiteit gewoon even de vrije loop gelaten
zonder mij te laten belemmeren
door het systeem waarin wij gevangen zitten. Niet om een discussie uit te lokken. Zeker niet.
U mag ervan vinden wat u wil.
Het idee zat gewoon al een tijdje ergens in mijn hoofd en nu is
het eruit. Misschien moeten we
ook niet altijd maar de discussie met elkaar aan gaan, maar
denkt u liever eens met mij mee
of dit in de praktijk uitvoerbaar
zou zijn. Ik heb niet de illusie dat
mijn idee ook echt zal worden
overgenomen door de overheid. Men zal het wel veel te ingrijpend vinden en niet van deze tijd. Maar we leven natuurlijk wel in een nieuwe tijd. Dit is
echt wel even omdenken. Maar
is het pappen en nathouden
wat er nu gebeurt met allerlei
discussies van verschillende belanghebbende een betere oplossing? Het is veel beter om nu
in plaats de discussie op te zoeken juist naar elkaar te luisteren
en de dialoog met elkaar aan te
gaan. Creatief zijn en in oplossingen denken. Ik ondersteun
dan ook het gedachtengoed
van de inwonersbeweging IVI
(Inwoners Voor Inwoners) die
als slogan heeft “Samen kom je
verder!”. In deze krant is te lezen dat diezelfde inwonersbeweging IVI een dialoog gaat organiseren hoe wij de samenleving opnieuw kunnen gaan inrichten na de coronatijd. Misschien heeft u zelf ook wel geniale creatieve oplossingen bedacht hoe sommige zaken anders kunnen in de samenleving.
Ik zeg geef u op om deel te nemen aan die dialoog in De Ronde Venen. Ik ben zeker van de
partij! Ik ga graag om tafel met
Huub A.M. Mennen en Martijn
R. Overwater ook al heb ik maar
een hele simpele kleine naam
zonder tussenletters en zo.
Peter Pos

Hoed af voor hun allen
Graag vraag ik aandacht voor
een nooit genoemde groep vrijwillige zorgverleners in de laatste
fase van iemands bestaan op onze aarde: de dragerverenigingen.
Deze coronacrisis brengt weer
de bijna vergeten saamhorigheid
onder de Nederlandse bevolking
naar boven. Massaal zetten we
ons in voor onze buren, betonen
we medeleven met onze getroffen buren en juichen we de nieuwe helden toe. En terecht! Verplegend personeel werkt onverzettelijk de klok rond en begrafenisondernemers doen alles wat
in hun vermogen ligt om waardige en mooie uitvaarten te verzorgen. Ons dorp De Kwakel kent
nog steeds, zoals veel dorpen in

Nederland, een dragervereniging, St. Godefridus, die 70 jaar
geleden voortkwam uit het goede historische gebruik in kleine
gemeenschappen dat de overledene door zijn buren naar de
laatste rustplaats gedragen werd.
Deze dragers verdienen een grote pluim. Uit betrokkenheid met
mededorpsbewoners begeleiden zij met veel respect en medeleven hun dorpsgenoten op
hun laatste aardse reis. Uit eigen
ervaring weet ik dat dat niet niks
is. Een kind van een straat verder,
een jonge ouder, een collega of
een buurman of buurvrouw ter
grave dragen is heftig. Nu het coronavirus hard toeslaat en in veel
dorpen vaker dan normaal een

beroep wordt gedaan op deze
vrijwilligers, wil ik hierbij alle dragergildes in Nederland eens in
het zonnetje zetten. Ik heb grote
bewondering voor hun belangeloze inzet en wens hun alle sterkte toe bij het uitvoeren van de-

ze moeilijke taak. Nabestaanden
zijn erg dankbaar voor hun persoonlijke betrokkenheid bij het
afscheid van een dierbare. Zomaar een drager.
Ben Plasmeijer, De Kwakel

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

Haat en liefde in de polder
De ganzen zijn het
niet altijd eens
Begin maart maakte ik mij zorgen over de ganzen. Zouden
ze wel op tijd gaan broeden?
Hoe eerder hoe beter immers:
het voedsel voor de jongen
is steeds vroeger op! En zouden ze op tijd weer aardig tegen elkaar worden, zodat ze
samen voor hun jongen kunnen zorgen? De ganzen maken er een ander jaar van dan
anders. Sommigen zorgden
voor een verrassing. De eerste
week van april kwamen twee
ouders tevoorschijn met 8 pulletjes. Dat was heel vroeg en
ook heel verstandig: genoeg
te eten voor iedereen. Maar
een rare familie: 8 jonge grauwe gansjes, met één witte ertussen. Twee grauwe ouders
met toch een uitstapje van hun
voorouders naar een “soepgans”? Ze moeten een week
wachten voor de volgende familie gans tevoorschijn komt.
Ook weer een complete familie
met wel 6 pullen. Na een dag
of twee gaan de twee families
samen: één crèche, 4 ouders
letten op de jongen. Dan komt

er een familie met één pul. De
familie zwemt gedrieën rond,
met de pul in het midden. Ernstig en streng. De pul mag zo
te zien niet mee met de crèche.
In de week daarna komen er
steeds meer families. Nu, begin mei, verschijnen er nog
steeds ganzenstellen met
piepjonge pullen van een dag
oud. Ontroerend klein. De jongen van begin april zijn al bijna even groot als hun ouders.
Ganzen groeien snel. Maar
niet één ouderpaar heeft nog
zin in een crèche lijkt het wel.
Soms zoeken de jongen elkaar op. Maar al snel vormen
ouders een treintje: één ouder voor en één ouder achter, de jongen ertussenin. Crèches ontstaan gewoon niet
meer. Komt dat omdat er zulke grote verschillen zijn in de
leeftijd van de jongen? Of omdat de families soms heel klein
waren? Eén ding is zeker: het
gaat anders dan alle andere
jaren. Maar tussen de ganzen
is geen onvrede. Alleen af en
toe per ongeluk een wit jong.
Catherine
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Gezocht: Uithoornse poëzie en proza
Uithoorn - Wilt u ook een pagina vullen in deze poëzie- en proza bundel? Misschien heeft u de
eerdere oproep gemist of stond
uw hoofd er niet naar, maar wilt
u nu wel graag iets aanleveren
voor het boek met Uithoornse
poëzie en proza. Dit jaar begon
met de verkiezing van de dorpsdichter. De mooie inzendingen
mochten niet verloren gaan en
zo ontstond het idee om die gedichten te bundelen. In het kader van 200 jaar Uithoorn en De
Kwakel besloten we het breder te
trekken en van 200 Uithoornaars
en Kwakelaars gedichten te verzamelen. Door het corona virus
kwam helaas alles tot stilstand.
Maar we moeten door en zullen
een weg vinden in een veranderde wereld. Wat niet is veranderd
is het schrijftalent onder de inwoners. Met al een mooie verzameling poëzie en proza hebben we
besloten toch door te gaan en de
bundel in eigen beheer uit te geven. Het streven was en is nog altijd 200 werken te bundelen. Hoewel we in eerste instantie zijn uitgegaan van een gedichtenbundel is het bijgesteld door het verzoek om ook proza te mogen insturen. Er zijn nog veel lege pagina’s in het boek en we nodigen u
graag uit een gedicht of tekst te
schrijven om die pagina’s te vullen. Het thema is Uithoorn. Wat
maakt dit dorp bijzonder? Welk
plekje is voor u speciaal? Of hoe

ziet het ideale Uithoorn er voor u
uit? Kortom, wat roept Uithoorn
bij u op. Misschien heeft u nog
een passend gedicht liggen dat
niet eerder is gepubliceerd of inspireert juist deze tijd u iets te
schrijven over Uithoorn. Graag
nodigen wij jong en oud uit om
gedachten op papier te zetten.
Scholieren die graag schrijven en
nieuwkomers die, al dan niet met
wat hulp, een bijdrage willen leveren. Ook een speciaal verzoek
aan ouderen in het Hoge Heem.
Waarschijnlijk zal dat iets moeilijker gaan nu er geen vrijwilligers
meer kunnen zijn en de zorg al de
handen vol heeft. Maar toch, als
iemand graag schrijft is het misschien een welkome uitdaging en
is er vast een oplossing te bedenken. Voor poëzie gaan we uit van
20 regels en voor proza maximaal
400 woorden. Inzendingen kunnen, liefst voor 1 juni 2020, gemaild worden naar 200gedichten@gmail.com ter attentie van
Iris Soerel. Inzendingen worden
onder vermelding van naam in de
bundel opgenomen.

gio. Het mooie weer; een strakke blauwe lucht en bijna geen
vliegtuigen geven de lente een
uitgesproken kans zich in volle
uitbundigheid te laten zien. Wat
zijn wij van de natuur gaan houden. De fietsers uit de appgroep
maken tijdens hun coronarondje mooie plaatjes en daar geniet
de hele groep van. Natuurlijk kijken we er naar uit om weer bij
en met elkaar koffie te kunnen
drinken, maar dat gaat nog wel
even duren….Wil je reageren?
sapp groep contact houden. De Buurtkamermeerwijk@gmail.
app berichten bestaan o.a. uit com
leuke filmpjes, info over belangrijke artikelen en ook foto’s uit Foto’s, Evert Kulk en
Westveense molen
eigen tuin en onze mooie re- Bert Verwei

Bezoeker van de appgroep buurtkamer Meerwijk:

“Wat wonen we toch in
een mooie omgeving”
Uithoorn - Dit schreef een van
de bezoekers in de appgroep
van de buurtkamer Meerwijk.
“De bezoekers van de buurtkamer missen hun gezellige kof-

fieochtend en maandelijkse gezamenlijke maaltijd in deze corona periode. Het is goed om te
merken dat wij als buurtgenoten, door middel van een what-

Veldweg
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Langs de Winkel

Bovenlanden Kromme Mijdrecht

Amsterdamse bos
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22

NIEUWS UIT DE RONDE VENEN

20 mei 2020

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

Bijzondere Rondeveense
Inwoners
Wij komen veel mooie inwoners tegen en die bijzonder zijn. Omdat één van de doelstellingen van IVI is om inwoners een podium
te geven zetten wij op onze IVI-pagina zo nu en dan een inwoner
in de schijnwerpers. Dit zijn niet zomaar inwoners maar bijzondere Rondeveense Inwoners. Deze week zet IVI mevrouw Corrie Fontijn in de schijnwerper
Je hebt van die inwoners die iedereen wel kent en die op de
voorgrond treden. Je hebt ook
van die stille vrijwilligers die op
de achtergrond bergen werk verzetten en die dat zelf maar heel
gewoon vinden. Corrie is zo een
vrouw die tot de laatste categorie behoort. Niet dat niemand
Corrie kent, want zij is in Amstelhoek en omstreken wel wereldberoemd. De inwoners van Amstelhoek kennen haar natuurlijk van de collectes die ze liep
voor het “Prinses Beatrix fonds”.
Ze liep ook alle deuren langs om
het clubblad de buurtpraat te bezorgen en maakte zelf dan ook de
nodige praatjes waardoor zij ook

een wandelde nieuwsbode werd.
Corrie is namelijk goed op de
hoogte van het reilen en zeilen in
Amstelhoek. Maar nog meer zal
ze in één adem genoemd worden met de buurtvereniging. De
buurtvereniging in Amstelhoek is
een begrip en hele generaties zijn
daar mee opgegroeid. Mij werd
verteld dat zij één van die dames
is die wel als de grondleggers van
het succes van de buurtvereniging gezien kunnen worden. In
het clubgebouw “Ons streven”
heeft Corrie heel wat voetstappen staan. En niet alleen voetstappen maar vooral heel wat
werk verzet. Zo heeft zij op ontelbare feesten, bruiloften en partij-

IVI zoekt inwoners en ondernemers die mee willen denken over de toekomst

Doe mee met de dialoog over
de nieuwe toekomst in
De Ronde Venen
Alles is in korte tijd anders geworden door het onzichtbare COVID-19. Heel veel nare dingen zijn over ons heen gekomen. Dat
is allemaal minder leuk. We zijn hierdoor overvallen en genoodzaakt ons behoorlijk te moeten aanpassen. Onze economie en
samenleving staat op zijn kop. Daar wordt natuurlijk genoeg
over gepraat, gediscussieerd en zelfs al weer over geklaagd (of
iemand er iets aan kan doen!?). Vervallen we na de crisis weer
snel terug in hetzelfde gedrag als daarvoor? IVI wil er een positieve draai aan geven, want we hebben hier ook van geleerd en
hebben laten zien dat we vooral samen tot heel veel in staat zijn.
Samen kunnen we meer aan dan we denken. IVI doet dan ook
een beroep op inwoners, ondernemers en beleidsmakers om samen de dialoog aan te gaan hoe we het straks in De Ronde Venen gaan organiseren om er een mooie lokale samenleving van
te maken.
We maken de samenleving
samen
Denkt u dat de coronacrisis (blijvend) dingen verandert? IVI
denkt en hoopt van wel. Je zult

zien dat we het straks hebben
over voor en na de coronacrisis.
Er ontstaan nu veel initiatieven
om elkaar te helpen. Die toenadering tot de medemens slui-

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

Berberaapje Musa en haar moeder
zijn gered uit een illegale fokkerij.
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merde al een poos. Deze crisis
is volgens IVI een les in saamhorigheid en in het besef waar het
nu echt om draait: met elkaar ervoor zorgen dat we een fijn leven hebben in zo goed mogelijke gezondheid en elkaar daarbij vooral helpen. We maken de
samenleving samen, het woord
zegt het al.
Creatieve oplossingen
Met het vinden van creatieve oplossingen tijdens de crisis hebben we laten zien dat we in de
samenleving heel veel kennis,
kunde en creativiteit onder onze
inwoners hebben. We zien bij de
(lokale)overheid minder bureaucratie en er wordt veel meer opgetrokken en gecommuniceerd
met inwoners. Er wordt van bovenaf ook gevraagd of inwoners
mee willen denken en doen. Wat
IVI betreft is dat een hele positieve ontwikkeling die we vooral moeten vasthouden.

en zijn we vast nog een heleboel
belangrijke klusjes vergeten die
zij achter de schermen heeft uitgevoerd. Maar niet alleen bij de
buurtvereniging was zij actief.
Ook bij voetbalvereniging VDO
heeft Corrie jaren achter de bar
gestaan. Misschien is daar haar
liefde voor het voetbal wel ontstaan. Zij weet namelijk meer dan
menig man als het om voetbal
gaat. Het was voor haar kinderen
helemaal niet gek als ze op zaterdagavond gebeld werden met de
vraag of ze Bayern Munchen nog

op zijn beloop te laten en af te
wachten. IVI vindt dat we nu de
dialoog met elkaar moeten aangaan.
De grote vraag
De grote vraag waar we nu voor
staan is: “Gaan we weer terug
naar een samenleving en economie die eenzijdig is gericht op
materiële welvaart of willen we
een wat socialere economie en
samenleving waar we allemaal
meedoen?” We worden min of
meer verplicht om hierover na
te denken. Hoe willen wij onze
samenleving na de coronacrisis gaan inrichten? Dat kunnen
we doen volgens het systeem
wat er was en aan de beleidsmakers overlaten. Maar we kunnen
daar natuurlijk ook met zijn allen
eens goed over nadenken of het
ook anders kan.

Uitnodiging aan Politiek en
beleidsmakers
IVI zal de politiek en beleidsma2020 een kantelpunt
kers binnenkort uitnodigen om
Deze coronacrisis vergeten we de dialoog aan te gaan met de
niet zomaar. Het is echt heel inwoners en andere stakeholuitzonderlijk wat we nu mee- ders in de gemeente. Het lijkt
maken. Het gevoel dat het le- IVI goed om samen de weg uit
ven maakbaar is, dat je alles in te stippelen voor de toekomst.
de hand hebt, dat is weg. Hope- Waarbij ook de rol van de inwolijk blijft de saamhorigheid en ners duidelijk wordt. De (lokale)
het helpen van elkaar, maar er overheid verwacht nu ook iets
is een kans dat door de druk van van ons. Maar hoe is het straks
de economische en individue- als deze crisis achter de rug is.
le belangen de meesten men- Worden de inwoners dan weer
sen weer terugvallen. Dan wor- minder betrokken en gaan wij
den de tegenstellingen en ver- als inwoners weer allemaal ons
houdingen tussen mensen nog eigen ding doen? Laten we dat
groter. Daarom denkt IVI dat het niet laten gebeuren!
verstandig is om dit niet zo maar

Inwonersbeweging
Hopelijk kunnen we de goede
zaken die deze pandemie stimuleert zoals solidariteit, zachtere polarisatie, eensgezindheid
ten behoeve van de gemeenschap laten voortleven. Het zou
de samenleving alleen maar beter en prettiger maken. Wat IVI
betreft laten we dit saamhorigheidsgevoel uitgroeien tot een
soort nieuwe inwonersbeweging naast de bestaande politieke partijen. Dat doel had IVI immers al ver voor de Coronacrisis.
En laat duidelijk zijn dat dit niet
een tegenbeweging is, maar een
soort van nieuwe democratie
waar de politiek, beleidsmakers
en inwoners veel dichter bij elkaar staan en samen optrekken.

van te houden en trots op te zijn.
Als mensen vrijwilligers werk belangeloos doen lijkt dat zo normaal, maar dat is het natuurlijk
niet. Het is juist heel bijzonder en
van onschatbare waarde voor de
gemeenschap. Het zijn wat IVI betreft de buurthelden en heldinnen. Zonder de “Corries” geen
buurtvereniging en activiteiten.
De waardering is er niet altijd.
Daarom vind IVI het mooi dat we
in de Nieuwe Meerbode de kans
krijgen met onze IVI-pagina dit
soort kanjers in de schijnwerpers
te zetten. Gewoon omdat ze dat
verdienen. Maar zeker ook om de
vrijwilligers te laten weten dat ze
heel belangrijk zijn voor de gemeenschap en de inwoners het
ook heel erg waarderen. Maar het
is ook goed om aan de inwoners
te laten weten dat we dit soort
mensen heel hard nodig hebben om er voor te zorgen dat de
saamhorigheid en de leuke activiteiten in onze dorpen blijven bestaan. De huidige generatie zien
we niet zo snel het werk verrichten voor de buurtvereniging a la
Corrie. Dat kan wel eens gevolgen hebben en het voortbestaan
van dit soort mooie verenigingen
bedreigen. Aan Corrie heeft het
in ieder geval niet gelegen. Corrie
bedankt! Bedankt voor al je vrijwilligers werk en positiviteit! U
bent zo een bijzondere Rondeveense inwoner ….euh…kanjer!
Voor deze rubriek zet IVI graag
vaker mooie bijzondere inwoners uit De Ronde Venen in de
schijnwerpers. Weet u ook zo
een mooie inwoner die iets
(heeft) toegevoegd aan onze
lokale samenleving laat het ons
weten en stuur een e-mail naar
info@inwonersvoorinwoners.nl

willen graag dat alle stakeholders hun creativiteit en expertise inbrengen en dat we samen
op zoek gaan naar een mooie
toekomst voor De Ronde Venen.
Wij gaan in eerste instantie starten met 100 personen. In groepjes van 10 gaan we aan dialoogtafels aan de hand van vraagstellingen brainstormen hoe we de
participatiesamenleving kunnen vormgeven en wat de rol
van inwoners daarbij is. Dus samen en gelijkwaardig met politiek, gemeente ambtenaren, ondernemers en inwoners om tafel
hoe we het samen kunnen gaan
doen.

Op zoek naar betrokken
inwoners en ondernemers
De politiek en beleidsmakers
Samen een community
nodigt IVI uit om aan te schuiven
bouwen
aan de dialoogtafels. We gaan
Het zou mooi zijn als we samen er vanuit dat zij gezien hun poeen start kunnen maken om de sitie geïnteresseerd zijn om mee
samenleving in De Ronde Venen te doen aan de dialoog. Waar
opnieuw te gaan vormgeven. IVI naar op zoek is zijn betrokSamen aan de hand van nieuwe ken inwoners en ondernemers
uitgangspunten een communi- uit De Ronde Venen die willen
ty bouwen. Met de nadruk op meedenken. Wij doen dan ook
samen, maar waar wel iedereen een beroep op jullie om je aan
zijn eigen rol en verantwoorde- te melden. Denkt u nu niet dat
lijkheid pakt op basis van gelijk- is niets voor mij en daar heb ik
waardigheid. Daar moeten in- geen verstand van. Elke mewoners dan wel bij betrokken ning telt en het is juist de bewillen zijn. Dus geen afwachten- doeling bij de dialoog dat we
de houding aannemen en ach- naar elkaar luisteren en samen
teraf gaan klagen. Nee proactief mooie dingen ophalen. Doet
zijn en meedenken.
u mee? Stuur een email naar:
info@inwonersvoorinwoners.nl
Doe jij mee met de
IVI-dialoog?
U hoort dan van ons hoe wij
Als eerste stap in dit proces wil dit verder gaan oppakken met
IVI een dialoog organiseren. Wij elkaar!

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

Berberaapje MUSA
Red dieren als Musa.

en de keukendienst gedraaid. Op
maandagochtend was zij dan ook
weer van de partij om de boel op
te ruimen en weer schoon te maken. Dit was vaste prik voor haar
en het is natuurlijk ook altijd leuk
om dan een bakkie koffie met elkaar te drinken en even bij te kletsen. En Corrie had altijd wel wat
verhalen. Als Corrie binnenkomt
is er reuring in de tent. Altijd geinteresseerd in andere mensen,
altijd positief en behulpzaam ingesteld. Zo strijkt ze voor meerdere mensen in de Amstelhoek.
Zelfs strijken vindt zij leuk!! Ook
de kleedjes, thee- en handdoeken wassen van de buurtvereniging was vaste prik. Met Kerst
stond zij met liefde te koken om
de bejaarden bij het jaarlijkse
kerstdiner heerlijk te laten smullen. Gezien haar leeftijd mocht
ze ook gewoon aanschuiven aan
tafel maar zij kookte liever voor
die “oudjes”. Zij was letterlijk en figuurlijk een sleutelfiguur want als
zij sleuteldienst had kwamen de
mensen vaak aan de deur zodat
Corrie ze toegang kon verschaffen tot het clubgebouw. Zo kunnen we nog wel even doorgaan

hadden gekeken met Arjan Robben in de spits . Corrie vond het
wel raar als zij het niet gezien
hadden! Zelf is zij ook sportieve
vrouw en heeft tot aan haar 83ste
jaar nog op de lange latten gestaan. Ze zei altijd koningin Juliana heeft dit ook heel lang gedaan
dus dan kan ik het ook nog wel.
Haar wekelijkse gymnastiek ochtend slaat ze nooit over. En fietsen is altijd haar lust en haar leven geweest. Zo’n 3000 km per
jaar staat er gemiddeld wel op de
teller. Gezellig met meerdere dames een tocht maken met als afsluiting een glas wijn op een terras als beloning. Naast al deze activiteiten had zij ook nog een gezin te runnen. Dat was geen gemakkelijke opgave als je bedenkt
dat Corrie op 45 jarige leeftijd er
alleen voor kwam te staan met 4
kinderen in de leeftijd van 18, 16,
13 en 10 jaar en moest zien rond
te komen van alleen een weduwe
uitkering. Maar Corrie mopperde
nooit en deed er alles aan om zo
haar gezin te onderhouden. Letterlijk dag en nacht want ‘s-nachts
verdiende ze een centje bij in de
plaatselijke dancing die in die tijd
best wel berucht was. Menige dame zou dit echt niet gedaan hebben maar voor Corrie geen discussie want Corrie deed het voor
het geluk van haar kinderen. Haar
kinderen was haar geluk en het is
dan ook een top moeder en voor
haar kleinkinderen is het super
Oma. Gedurende de week kwamen de kleinkinderen geregeld
bij Oma spelen. Niets was Oma
dan te gek. En je moest dan ook
niet raar opkijken als “Oma” met
een halsband rondliep omdat er
hondje gespeeld werd en oma
was de hond. Een moeder, oma
maar ook een vrijwilligster om

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

