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Gemeente overhandigt Milieuthermometer Zorg aan Maria-Oord

Onder toeziend oog van vertegenwoordigers van de sportverenigingen en de aannemer neemt wethouder Rein Kroon (Sport)
de brug in gebruik.

Nieuwe brug zorgt voor veilige
toegang naar sportvelden
Vinkeveen - De sportvelden van Vinkeveen hebben een nieuwe toegang.
Voetgangers kunnen voortaan gebruikmaken van een brug die, via het
fietspad langs de Bonkestekersweg, toegang geeft tot de voetbal-, tennisen korfbalvelden en de jeu de boules baan. Zij hoeven niet meer gezamenlijk met auto’s gebruik te maken van de ingang aan Mijdrechtse Dwarsweg.
Door de aparte ingang ontstaat een veiliger toegang tot het sportpark.
De nieuwe brug werd afgelopen
week officieel in gebruik genomen.
Dat gebeurde door het doorknippen
van een lint door wethouder Rein
Kroon (Sport) in aanwezigheid van
vertegenwoordigers van de verschillende verenigingen op het sportpark.
Met de toegang voor voetgangers
via de Bonkestekersweg gaat een
lang gekoesterde wens in vervulling.
Tot voor kort was de enige entree tot
het sportpark via de Mijdrechtse
Dwarsweg. Een toegang die auto’s,
fietsers en voetgangers gebruikten.
Vooral tijdens trainingen, in weekenden en op wedstrijddagen was dat
een druk punt dat soms gevaarlijke

situaties oplevert.
Oplossing gezocht voor
financiering
Wethouder Rein Kroon: ”Voetbalvereniging Hertha is al eerder met het
idee gekomen om voetgangers via
een brug een aparte toegang te
geven om de verkeerssituatie veiliger
te maken. De uitdaging zat in de
financiering van de brug. Dat is
gelukt door ons hard te maken bij de
provincie hiervoor. Ik ben echt blij
dat dit is gelukt. Dankzij de afdracht
voor natuurgebied Marickenland kon
deze brug worden gefinancierd.
Door de toevoeging van deze recrea-
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tieve voorziening wordt verkeersveiligheid verbeterd, vooral voor de
kinderen en kan het parkeerterrein
gebruikt worden door wandelaars
die in Marickenland willen zijn.’’
Aanleg brug in nauw overleg met
verenigingen
Over de exacte plaats waar de brug is
gelegd en de uitvoering is intensief
met de sportverenigingen overlegd.
Daarbij is zoveel mogelijk met de
wensen van de verenigingen en de
toekomstverwachtingen rekening
gehouden. Dat is goed gelukt. Zo is
er voor de jeu de boules-spelers een
nieuwe overkapping en een kist voor
het grind gerealiseerd. Het pad vanaf
de brug is dusdanig aangelegd dat er
ruimte ontstaat voor toekomstige
uitbreiding van de padelbanen. Door
werkzaamheden te combineren
hebben ook de andere verenigingen
profijt van de aanleg.

Enthousiast
Locatiemanager van Maria-Oord
Sandra Kuijpers nam het certificaat
enthousiast in ontvangst: “Ik ben
ontzettend trots op wat we in zorgcentrum Maria-Oord al bereikt

hebben. Duurzaamheid is enorm
belangrijk voor ons als zorgorganisatie maar uiteindelijk doen we het
voor onze bewoners. Om het voor
hen zo ‘thuis’ mogelijk te maken.
Daar helpt duurzaamheid ook bij.”
Maria-Oord in Vinkeveen kreeg het
certificaat omdat het zorgcentrum
voldoet aan voldoende onderdelen
van de Milieuthermometer Zorg.
Voorbeelden hiervan zijn: scheiden
van afval, plaatsen van LED lampen,
schrijven van een CO2-routekaart en
een onderzoek naar waste. Careyn
wil Maria-Oord dit jaar voorzien van
zonnepanelen. Uit een eerste onderzoek blijkt dat Maria-Oord met
zonnepanelen ongeveer 30% van het
elektraverbruik kan opwekken.
Zonnepanelen leveren dus een
belangrijke bijdrage aan meer duurzame energie van het zorgcentrum.
Green Deal Duurzame Zorg
Careyn is sinds 2016 aangesloten bij
de Green Deal Duurzame Zorg en is
daarom gaan werken met de Milieuthermometer Zorg. Dit is een certificeerbaar milieumanagementsysteem
dat een duurzame bedrijfsvoering
aanmoedigt. Careyn heeft eind
oktober 2020 het zilveren certificaat
behaald en onderdeel was het verbeteren van het duurzaamheidsbeleid
tot een integraal beleidsplan. Daarnaast is een CO2-reductieplan
opgezet en is onder andere een
onderzoek naar voedselverspilling
op te certificeren woon-zorglocaties
gedaan.
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Vinkeveen - Afgelopen vrijdag
ontving zorgcentrum Careyn MariaOord tijdens een feestelijke uitreiking
het zilveren certificaat Milieuthermometer Zorg. Het Milieuplatform Zorg
(MPZ) beloonde Careyn vorig jaar
oktober al met de erkenning, maar
door corona bleef een officiële uitreiking uit. De langverwachte uitreiking
van het certificaat werd gedaan door
wethouders van gemeente De Ronde
Venen: Cees van Uden (Duurzaamheid) en Alberta Schuurs (Zorg).
Tijdens de bijeenkomst gaven
wethouders Cees van Uden en
Alberta Schuurs symbolisch het certificaat. “”In 2040 willen wij een
klimaatneutrale gemeente zijn. Dat
doen wij samen met bedrijven,
bewoners en andere organisaties.
Het is goed om te zien dat Careyn
ons hier ook bij helpt. Ze gaan slim
om met gas, energie en water en het
voorkomen van voedselverspilling.
Daarnaast gaan ze dit jaar zelf duurzame energie opwekken met zonnepanelen. Dit draagt bij aan een beter
milieu, maar hiermee besparen zij
ook op de energierekening. En
minder kosten betekent meer geld
voor andere zaken, zoals de zorg zelf.
Wij zijn enorm trots op het team van
Careyn.”

€185,-
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Omg. Aquamarijn/Barnsteen
(230 kranten)
Voor meer informatie:
Tel. 0251-674433
info@verspreidnet.nl
www.verspreidnet.nl

Duidelijk verlichte paal ‘niet gezien?’
Mijdrecht - Als je gewoon fiets en
voor je uit kijkt kun je deze paal, met
een duidelijk rood licht,
die aan beide zijden van de Mijdrechtse dorpsstraat staan om auto’s
te weren, toch niet over het hoofd
zien. Maar het kan toch wel. Zondagavond reed een fietser gewoon
keihard tegen de paal, kwam hardhandig ten val en raakte bewuste-

loos. De hulpdiensten werden
massaal opgeroepen en hoewel het
slechts om 1 persoon ging kwamen
er meerdere ziekenauto’s, politie en
zelfs de traumahelikopter werd
opgeroepen. Bij aankomst van de
ambulances was de man reeds bij
kennis en werd de traumahelikopter
geannuleerd. De man is voor onderzoek naar een ziekenhuis vervoerd.
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Mijdrechtse ondernemer
timmert aardig aan de weg
Mijdrecht – Op aanraden van zijn
vader is Tom Storm uit Mijdrecht
actief met zijn eigen zaak in
gemeente De Ronde Venen. Met zijn
16 jaar heeft hij nu al vier klanten die
hij helpt aan nieuwpersoneel voor
bijbanen, vakantiebanen of betaalde
stages. Zijn bedrijfje heet Monnies en
hij bemiddelt tussen bedrijven en
scholieren. “Ik heb een groot netwerk
van scholieren die ik eenvoudiger
kan werven dan een uitzendbureau
of veel bedrijven. Ik werf via snackbars, school, via Argon en natuurlijk
via Instagram en Snapchat . Ik weet
ook redelijk goed welke jongen of
welk meisje ,bij welke opdrachtgever
past. Zo ken ik echte rauwdauwers,
aanpakkers dus.
Maar ken ook mensen die juist goed
zijn in het praten met klanten of daar
de juiste uitstraling voor hebben. Zo
kan ik vrijwel alle bedrijven helpen
met jongeren die willen werken voor
hun geld.” Wervingbureaus voor
topfuncties bestaan al langer. Maar
nu gaat Monnies dat doen voor
jongeren die een bijbaan, een vakantiebaan of betaalde stageplek
zoeken. En bedrijven die jonge
enthousiaste medewerkers zoeken
natuurlijk. Monnies is dus geen

uitzendbureau, maar een voordeliger
oplossing.
Lekker regionaal
“Ik wilde altijd al ondernemen en nu
kan het. Lekker regionaal waar ik
uiteraard al veel toekomstige kandidaten ken. Ik heb er zin in!”. Afgelopen
weken heeft Tom al mensen voor een
medisch bedrijf geregeld, inpakkers
voor een DM-bedrijf en afwassers
voor misschien wel het bekendste
horecabedrijf van Mijdrecht. Tom
houdt van feestjes, gaat dit jaar met
vrienden naar Appelhof op Terschelling en wil regelmatig zijn scooter vol
kunnen tanken. Dat is zijn motivatie
om ‘te werken voor zijn centen’. Dat is
dan ook de slogan van Monnies dat in
straattaal zoveel betekent als ‘geld’.
“Die naam moet jongeren
aanspreken”, aldus Tom. Monnies wil
uiteindelijk nationaal actief worden
en ziet De Ronde Venen als een
ondernemende gemeente met
mensen die graag willen werken.
Bedrijven met vacatures voor
jongeren kunnen zich aanmelden of
een verzoek doen voor een vrijblijvend gesprek via www.monnies.nl. En
jongeren die willen werken voor hun
centen natuurlijk ook.

Zijdelwaard betaalt!
Uithoorn - Winkelcentrum Zijdelwaard is erg blij dat alle winkels weer
geopend zijn. Om dit samen met u te
vieren gaat winkelcentrum Zijdelwaard op 29 mei aanstaande voor u
betalen! Deze dag loopt er namelijk
van 10:30 – 16:30 uur een Suprise
Shopper in het winkelcentrum. De
Suprise Shopper gaat de klanten
verrassen door bij de kassa voor hun
af te rekenen of een deel van de
boodschappen te betalen.

Ook worden er deze dag leuke artikelen van diverse winkels weggegeven aan nietsvermoedende
klanten. Wie weet loopt u 29 mei wel
tegen onze Suprise Shopper aan en
betaalt hij uw boodschappen! Uiteraard houden zij rekening met alle
geldende maatregelen rondom het
Coronavirus. Zij willen u dan ook
vragen om uw mondkapje in het
winkelcentrum te dragen en 1,5
meter afstand van elkaar te bewaren.

Borsten kwijt, baan kwijt, maar
wel een fiets en een missie!
Regio - Corona bleek twee kansen met zich mee te nemen voor de
57-jarige Evelien van der Werff die zelf tweemaal borstkanker overleefde.
De eerste was het schrijven van het boek ‘Dit boek brengt geluk’ en de
tweede het stoppen met vliegen, na 34 jaar, bij de KLM. Ze gaat iets doen
waar ze ook gelukkig van wordt: de IPSO inloophuizen voor mensen
geraakt door kanker op de kaart zetten.
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Woonstyling Aelsmeer voor
persoonlijk advies op maat
Aalsmeer - Woonstyling is een jong
en fris bedrijf wat zich het afgelopen
jaar meer op de kaart heeft gezet.
Het gezicht achter Woonstyling
Aelsmeer is Heidi Wegman. Heidi is al
jaren werkzaam in de zorg en combineert dit nu met haar passie, wonen
en styling. Nadat de opleiding tot
interieur- en vastgoedstylist was
afgerond startte zij Woonstyling
Aelsmeer. Bij Woonstyling Aelsmeer
staat ‘samen’ centraal. In het kennismakingsgesprek gaan jullie samen
op zoek naar je wensen, problemen
en budget. Aan de hand van jouw
verhaal, volgt een advies op maat,
waarin de woonwensen en oplossingen zijn verwerkt. Of het nu gaat
om één ruimte in huis of een totale
styling. Ga je verhuizen of wil je een
praktijkruimte aanpakken? Elk advies
is uniek en elk project is anders.
Nadat een sfeerbord is gepresenteerd, een bord met foto’s aan de
hand van kleuren en sfeer, gaat het
advies verder. Het advies wordt
hierna concreter uitgewerkt en
verder uitgediept. Zelf ga je met het
uiteindelijke advies aan de slag. Dit
advies ontvang je in de vorm van een
boekje, waarin alle adviezen voor de
desbetreffende ruimte zijn opgenomen. Heidi geeft onder andere
advies over kleur, interieur, meubels,

verlichting, indeling en styling.
Het plan blijft niet alleen op papier,
want Woonstyling Aelsmeer is
betrokken bij het hele proces. Er is
tussentijds contact bij jouw thuis of
op locatie om te kijken of alles naar
wens gaat of er bijgestuurd moet
worden of aangescherpt. Persoonlijk
contact staat bij Heidi hoog in het
vaandel tijdens het hele ontwerpproces. Wanneer het schilder-, vloeren/of behangwerk klaar is, kan de
afstyling ook verzorgt worden. Het
uitzoeken van accessoires en het
afstylen wordt ook graag door Heidi
voor jou uit handen genomen. Alles
uiteraard aangepast aan jou wensen
en budget. Op deze manier zorgt
Woonstyling Aelsmeer ervoor dat
jouw huis weer het thuis gevoel
krijgt. Dat kantoor of praktijkruimte
weer een plek wordt waar prettig
wordt gewerkt en je klanten op een
gastvrije manier kunt ontvangen. En
dat een huis zo gestyled is, dat het
sneller verkoopt tegen een mogelijk
hogere prijs.
Heeft dit artikel jouw interesse
gewekt en wil jij nu ook zo’n fijn en
sfeervol (t)huis? Kijk dan eens op de
website www.woonstylingaelsmeer.
nl en neem geheel vrijblijvend
contact op met Heidi Wegman via
info@woonstylingaelsmeer.nl.

Evelien fietst in 6 weken langs de 75 IPSO inloophuizen van
Nederland
Gisteren, dinsdag 25 mei stapte Evelien in Zwolle op een – via Facebook
te volgen – fiets bij nazorgcentrum IntermeZZo om in 6 weken tijd de 75
IPSO inloophuizen, verspreid door heel Nederland te bezoeken. Te veel
mensen weten nog niet van het bestaan van de inloophuizen en Evelien
wil deze hulp voor mensen geraakt door kanker meer bekendheid geven.
De inloophuizen zijn namelijk erg belangrijk voor veel mensen die
worden getroffen door kanker. Waar de ziekenhuizen zich richten op het
fysieke genezingsproces, zorgen de inloophuizen voor de psychosociale
ondersteuning. Het is een plek om thuis te komen, een verhaal te delen
en een luisterend oor te vinden. Dit wordt gedaan met behulp van
behoeftegerichte activiteiten, want ieder mens is anders. Vanwege corona
zitten veel inloophuizen in zwaar weer, omdat veel fondsenwervende
activiteiten niet door konden gaan. Daarom haalt Evelien met haar fietstocht ook geld op om de huizen aan het eind van de rit een mooi bedrag
te kunnen overhandigen. Dat de fietstocht bijzonder wordt, blijkt wel uit
de enthousiaste reacties van de inloophuizen. Zo vragen zij zoveel mogelijk aandacht voor hun belangrijke werk. Op 4 juni rond 12.30 uur zal zij bij
’t Anker langskomen (Karekiet 49, Mijdrecht) en Rein Kroon, wethouder
van o.a. Ruimtelijke Ordening zal haar mede verwelkomen. Ze start die
dag in Alphen aan de Rijn en na het bezoek in Mijdrecht, fietst ze richting
Woerden. Mocht u haar actie steunen dan kunt u ook rechtstreeks ’t
Anker steunen door een bijdrage te storten op bankrekeningnummer
IBAN NL91 RABO 0195 2111 11. Meer informatie over deze bijzondere
actie: https://www.evelienvanderwerff.info/evelienbrengtgeluk
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Bezorgde vrijwilligers van de
bibliotheken: Er sluiten er zeven!
De Ronde Venen – De Stichtse
Vecht- Afgelopen week ontving onze
redactie uitgebreide informatie over
de financiële moeilijkheden die er al
zijn, maar met de aangekondigde
bezuinigingen van wethouder
Schuurs van gemeente De Ronde
Venen, dodelijk zouden kunnen zijn
voor meer veel bibliotheken.
Volgens deze ingewijden betreft het
niet drie, maar zeven bibliotheken in
De Ronde Venen en De Stichtse
Vecht. Ze schrijven: “In uw krant van
19 mei jl. citeert u de wethouder die
zegt dat zij met Eric de Haan zou
hebben gesproken dat zij ‘gezamenlijk bouwstenen’ gaan maken.
Uit gegevens die de vrijwilligers half
april per post ontvingen (en onze
redactie heeft kunnen inzien) van de
bibliotheek, blijkt het tegendeel.
Zijn de bouwstenen van mevrouw
Schuurs bedoeld om de glazen van
bibliotheek in te gooien? Ook zegt
mevrouw Schuurs dat 10% bezui-

nigen ‘niet passend’ zou zijn om drie
vestigingen te sluiten en niet alles te
geloven wat er in de krant staat.
Wij denken dat het omgekeerde het
geval is, namelijk mevrouw Schuurs
niet geloven. Het is namelijk nog veel
erger want er gaan als het aan Eric de
Haan ligt 7 van de 9 vestigingen die
er in De Ronde Venen en Stichtse
Vecht samen zijn, dicht!”, aldus de
vrijwilligers
Doorgaan
“De bezuinigingen die aangekondigd
waren in de Stichtse Vecht zijn last
minute teruggedraaid door de raad
aldaar. Ondanks dat alles is Eric de
Haan doorgegaan met zijn plannen
om vestigingen te sluiten en is
mevrouw Schuurs met oogkleppen
op doorgegaan met de wil te bezuinigen op een al jaren bestaande te
uitgeklede subsidie in plaats van
politieke moed te tonen: beter ten
halve te keren dan ten hele te

Niet te missen!
De Ronde Venen - Dit jaar is het
thema van de Week van de Jonge
Mantelzorger Niet te missen. Vaak
beseffen jonge mantelzorgers en hun
omgeving niet dat zij opgroeien in
een situatie die anders is dan anders.
Ook al zien deze jongeren zichzelf
niet als jonge mantelzorger, ze
ondervinden de gevolgen van de
zorgsituatie al op jonge leeftijd. Om
lokaal aandacht te besteden aan de
Week van de Jonge Mantelzorger,
organiseren zij voor alle professionals
die werkzaam zijn binnen één van
onze gemeenten een online minicongres over jongeren die opgroeien
met zorgen. Ben je geïnteresseerd?
Meld je aan.
Datum: donderdag 3 juni 2021,
Tijd:10.00-12.00 uur
Programma - online
09.45 uur ‘inloop’
10.00 uur start mini- congres
10.15 uur Sandra Vermeulen
Gastspreker
10.45 uur pauze
11.00 uur start workshops
11.45 uur plenaire afsluiting
Keuze
Maak een keuze uit de volgende 4

workshops:
- Waarom verdient KOPP/KOV/KVBO
extra specifieke aandacht? Anouk
de Gee - Trimbos
- Het belang van het informele
netwerk - Sandra Vermeulen
- Ted Talks van jonge mantelzorgers
zelf - JEC Haarlemmermeer
- Jonge mantelzorgers met een
migratie achtergrond. Lieke Bos
- MantelzorgNL
Aanmelden voor het online
mini-congres
Wil je graag bij het congres aanwezig
zijn? Meld je dan vóór 28 mei aan via
info@mantelzorgenmeer.nl. Hierin
vermeld je, je naam en de naam van
de workshop die je graag zou willen
volgen en je tweede keuze. Heb jij je
al aangemeld, dan nemen wij
contact met je op voor de keuze van
je workshop. De link voor het
congres ontvang je op 2 juni 2021.
Over Mantelzorg De Ronde Venen
Tympaan-De Baat heeft verschillende
activiteiten om mantelzorgers te
ondersteunen in hun verzorgende
taak, zodat zij verzorging kunnen
blijven combineren met hun eigen
leven. Bijvoorbeeld ontmoetingen

LEZERSPOST
Bibliotheken dicht? Laat u horen
Onlangs stond er een artikel in uw krant m.b.t. de sluiting van bibliotheken in de kleine kernen. De bibliotheek is een belangrijke voorziening
in elke dorpskern, dus ook in de kleine. Niet alleen voor het lenen van
boeken, maar ook als ontmoetingsplek en b.v. het geven van cursussen.
Het is echt niet te geloven dat er hier ook op bezuinigd moet worden en
dat er waarschijnlijk weer voor een grote vestiging wordt gekozen die
openblijft. Boeken lezen is zo belangrijk voor taalontwikkeling, woordenkennis. Ik denk ook dat er veel mensen zijn die nog niet op de hoogte zijn
van het feit dat er straks nog maar 1 bibliotheek zal bestaan in onze
gemeente. Weer een voorziening minder... En voor b.v. ouderen, mensen
die slecht ter been of mobiel zijn zal dit betekenen dat ze straks niet meer
zelf naar de bibliotheek toe kunnen gaan. Hopelijk worden veel mensen
wakker geschud nu en gaat er actie ondernomen worden.
Linda Roeleveld, Vinkeveen

dwalen. Eerder heeft mevrouw
Schuurs nog geroepen dat verplaatsing van de bibliotheek in Vinkeveen
naar de Boei zeker een optie zou zijn”.
Broekzak-vestzak
“Dat was een constructieve
suggestie, die enerzijds de bibliotheek in Vinkeveen weer een ‘gezicht’
geeft en anderszins dat de huidige
huur zo’n 20.000, = weer in de
gemeentekas zou vloeien.
(Over bezuinigingen gesproken?).
Vestigingen sluiten? Nee dus! Verruiming subsidie? Ja dus!”, aldus de vrijwilligers. Ze houden nog hoop, hoop
dat de meerderheid van de raad
inziet dat je dit niet kan laten
gebeuren. Een gemeente zonder een
bibliotheek? Waar gaan we heen.
Kom op VVD-wethouder, kom op
VVD fractie, kom op coalitie, laat je
tanden zien.
Wordt vervolgd

met lotgenoten in het Alzheimer
Café en de mantelzorgsalon. Ook
ontvangen alle mantelzorgers 3 keer
per jaar een mantelzorgkrant. Bij
Mantelzorg De Ronde Venen kunnen
mantelzorgers terecht voor praktische zaken én een luisterend oor.
U kunt terecht bij Mantelzorg De
Ronde Venen voor:
• n ormatie en advies
• erwijzing en emiddeling
• ursussen en
informatiebijeenkomsten
• motionele ondersteuning
• otgenoten onta ten
Over Tympaan-De Baat
Tympaan-De Baat is de welzijnsorganisatie voor alle inwoners, jong en
oud, in de gemeente De Ronde
Venen. Kerkvaart 2, 3641 EP Mijdrecht, tel. 0297-230280, www.
tympaan-debaat.nl, info@stdb.nl
Bereikbaar van maandag t/m
donderdag van 09:00 tot 17:00 uur
en vrijdag van 08:30 tot 13:00 uur.
Volg ons op Twitter! Door naar www.
twitter.com/tympaandebaat te gaan,
komt u op ons algemene account
terecht, en een account speciaal voor
nieuws en contact over mantelzorg:
www.twitter.com/mantelzorgdrv
Tympaan-De Baat: de kracht van
verbinden en versterken

IVN organiseert
Slootjesdagen
Wilnis - Op 12 juni organiseert het
IVN de slootjesdag in Wilnis. Op de
Oudhuizerweg nabij de wethouder
Botsbrug. Zij staan voor jullie klaar
met schepnetten, loeppotjes en zoekkaarten om te laten zien over het
leven in de sloot. Zoek een watertor,
ontdek wie er kan schaatsen in de
zomer en probeer de snelste
zwemmer van de sloot te vangen.
Ben je benieuwd? Kom dan met hen
meedoen op zaterdagmiddag 12 juni.
Elke uur kunnen er 6 kinderen
meedoen. Van 13.00- 13.45 uur of Van
14.00-14.45 uur of Van 15.00-15.45
uur. Voor opgeven of informatie mail
je Anja anjadekruif@outlook.com of
Lia lia.rademaker@gmail.com

Fietsvrijwilligers gezocht
De Ronde Venen - Hou je van fietsen
en lijkt het je leuk om een ander ook
(opnieuw) te leren fietsen? Meld je
dan aan als fietsvrijwilliger. Begin
september start een serie van elf
fietslessen voor mensen die het
fietsen (opnieuw) willen leren.
De lessen gaan van start in zowel
Abcoude, Baambrugge, Mijdrecht,
Wilnis als in Vinkeveen. In elf lessen
van elk één uur wordt geoefend met
op- en afstappen, remmen en
bochten maken. Daarnaast worden
de verkeers- en voorrangsregels
besproken. Deelnemers wordt
geleerd om op eigen kracht te

fietsen; de begeleiders houden de
deelnemers niet vast.
Training voor fietsvrijwilligers
De lessen worden gegeven volgens
de methode “Leren trappen in
etappen’’. Belangrijk is dat de
betrokken vrijwilligers ook goed op
de hoogte zijn van deze methode.
Daarom wordt voor hen een korte
training georganiseerd. Aan deze
training zijn geen kosten verbonden;
het project wordt mede mogelijk
gemaakt door een subsidie van de
Provincie Utrecht. Aanmelden als
fietsvrijwilliger? Annelies de Hoop:
a.dehoop@stdb.nl of 0297-230280.

Scooterrijder gewond bij
aanrijding met auto
Mijdrecht - Maandagavond jl. rond
22.15 uur heeft een ongeval plaatsgevonden tussen een auto en
scooter aan de Industrieweg in Mijdrecht. De automobilist wild.
Komende vanaf de Genieweg de
Industrieweg opdraaien en zag

daarbij de scooterrijder over het
hoofd. Bij het ongeval raakte zowel
de bestuurder als de bijrijder van de
scooter gewond. De bestuurder van
de scooter werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

foto A.S. Media

Van de weg af
Uithoorn – Vorige week heeft een
chauffeur van deze bus of even niet
opgelet, of was het door de vele
regen een beetje glad, maar hij
raakte met zijn bus op een nog
onverklaarbare reden van de weg. En
ja met zoveel regen was ook de berm
naast de N196 doornat en kwam de

foto Jan Uithol

bus vast te zitten. In eerste instantie
werd er verklaard dat de bus een
lege accu had, maar nadat de bus
weer los was getrokken startte hij
direct en kon hij op eigen kracht zijn
weg vervolgen. Hoe de bus er dan
wel terecht is gekomen blijft
onduidelijk.

WOENSDAG 26 T/M ZONDAG 30 MEI
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KLEUREN VAN ARTIKELEN, DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. OP=OP

+ ELKE DAG HEEL VEEL ANDERE CRAZY DAYS AANBIEDINGEN!

BIG L JEANS AALSMEER | JOIN FASHION | WWW.BIGL.NL
ZIJDSTRAAT 73, AALSMEER | MAANDAG T/M ZATERDAG | TEL: 0297 321177

Het is zover ik ga op reis
weg, ver weg, onbekend waarheen
Degene die ik lief heb verlaat ik
om degene die ik liefhad terug te vinden
Bedroefd, maar dankbaar dat wij haar zo lang bij ons mochten hebben, geven wij u kennis
van het overlijden van onze lieve, humorvolle moeder, schoonmoeder, oma en overgrootoma.
Zij had nog zoveel zin in het leven.

Als je in de harten van zovelen
een plaatsje hebt gekregen, dan
is het leven rijk geweest.

Ria van Zuijlen - H ofstee

Gij zult mij leiden door Uw raad,
O God, mijn heil, mijn toeverlaat;
En mij, hiertoe door U bereid,
Opnemen in Uw heerlijkheid.

Maria Margaretha Gezina

Psalm 73 vers 12

echtgenote van Joop van Zuijlen †
 21 november 1933

Verdrietig, maar ook dankbaar voor al het goede wat
hij ons gegeven heeft, hebben wij afscheid moeten
nemen van mijn lieve partner, onze broer en zwager

Jan Zeldenthuis
* De Kwakel,
16 januari 1954

† Mijdrecht,
22 mei 2021

Hilda Besemer
Melanie en Ad
Marcel
Fleur Bruce
Dieren: Cor en Annie
Uithoorn: Theo en Geertje
Amstelhoek: Trudy en Piet
Mijdrecht: Rinus en Anneke
Mijdrecht:

† 18 mei 2021
Arie † en Marian
Joëlle †

Het is zover ik ga op reis
weg, ver weg, onbekend waarheen
Degene die ik lief heb verlaat ik
om degene die ik liefhad terug te vinden

en Milanleven en een kortstondig ziekbed is onze lieve
Na eenMalou
lang
Yasmine, Jayden, Quinten, Tyler
Kelly en Stefan
en zorgzame
moeder, schoonmoeder, grootmoeder en
Raf
Joost en Jacqueline
overgrootmoeder
naar haar Hemelse Vader gegaan.
Britt
Lisa

Fred en Natasja
Dylan
Naomi
Correspondentieadres:
Viergang 10
3642 BJ Mijdrecht

Elisabeth Groeneweg-Bos
Lies

Bedroefd, maar dankbaar dat wij haar zo lang bij ons
de begrafenis hebben inmiddels plaatsgevonden
mochten hebben, geven wij u kennis van het overlijden De afscheidsdienst enweduwe
van Dirk Jan Groeneweg sinds 19 november 1993
van onze lieve, humorvolle moeder, schoonmoeder,
oma en overgrootoma.
* Mijdrecht, 8 september 1929
† Wilnis, 18 mei 2021
Zij had nog zoveel zin in het leven.

Ria van Zuijlen - Hofstee

Piet Groeneweg

Maria Margaretha Gezina

Jaap Groeneweg †
Jan en Janet Groeneweg
Sandra en Lloyd
Renée en Dominic

echtgenote van Joop van Zuijlen †
* 21 november 1933

Kruiwiel 30, 3642 BW Mijdrecht
Op woensdag 26 mei is er van 19.00 tot 20.00 uur
gelegenheid om een laatste groet te brengen aan Jan
in Uitvaartcentrum Bouwens, Noorddammerweg 40 te
Uithoorn. De RIVM regels zijn van toepassing.
De crematieplechtigheid wordt in besloten kring gehouden op vrijdag 28 mei om 10.00 uur.
U kunt deze plechtigheid live volgen via
www. bouwensuitvaarten.nl en bij ‘live bijwonen’ de
code: h77k84 in te vullen.

† 18 mei 2021

Bedankt voor alle mooie momenten.
We zullen je missen!

Johan en Desiree Groeneweg
Amber en Jeroen
Tessa
Denise
Krista
Martin

Joost en Jacqueline
Britt
Lisa

Tineke en Herman † Joffer-Groeneweg
Arjan
Tanja en Rafal, Jayden, Ian

Fred en Natasja
Dylan
Naomi

Vanwege de huidige maatregelen is de dankdienst voor het
leven van Lies, in de Hervormde Kerk te Wilnis en de
bijzetting in het graf van haar man en haar zoon op de
naastgelegen begraafplaats op zaterdag 22 mei in besloten
kring gehouden.

Correspondentieadres:
Viergang 10
3642 BJ Mijdrecht

Lieve ome Jan

Ellen en Leon Fransen-Groeneweg

Arie † en Marian
Joëlle †
Malou en Milan
Yasmine, Jayden, Quinten, Tyler
Kelly en Stefan
Raf

De afscheidsdienst en de begrafenis hebben inmiddels
plaatsgevonden.

Correspondentieadres: Johan en Desiree Groeneweg
Burgemeester Padmosweg 31, 3648 BD Wilnis

Hilda heel veel sterkte met dit grote verlies.
Veel liefs van alle neven en nichten

Wij zijn bedroefd u te moeten mededelen, dat is overleden onze lieve dochter, mijn lieve zus, onze tante,
onze medebewoner en ons nichtje

Maria Johanna van Schaik
Marjon
* 12 januari 1978

† 18 mei 2021

Harrie van Schaik
Letta van Schaik – Janmaat †
Angèle en Leo
Tom en Koen
Bewoners en medewerkers
Hortensialaan Groep A
Familie Janmaat
Familie van Schaik
Eerste Hoefweg 2
1426 AK De Hoef
Tel.: 0297 593414
De Eucharistieviering ten afscheid heeft i.v.m. corona
in besloten kring plaats gehad in de R.K. Kerk, Oostzijde 44 te De Hoef. Waarna Marjon op het parochiekerkhof is begraven.
U kunt de kerkdienst achteraf nog kijken via:
kerkdienstgemist.nl, hier klikt u op provincie Utrecht
en vervolgens op De Hoef.
Onze dank gaat uit naar Ons Tweede Thuis
in Aalsmeer waar Marjon 40 jaar liefdevol is verzorgd.

Als ik dood ben, huil maar niet,
Ik ben niet echt dood, moet je weten.
Het is alleen een lichaam dat ik achterliet,
Dood ben ik pas, als jullie mij zijn vergeten.
Verdrietig geven wij kennis van het plotselinge
overlijden van onze moeder en oma

Odilia Maria de Zwart
3 februari 1953

Wij willen iedereen bedanken voor de belangstelling,
aanwezigheid, de bloemen en kaarten na het overlijden
van onze moeder en oma

Tiny Pouw - van Veen
Familie Pouw
De Kwakel

19 mei 2021

“Diegene die ik liefheb, verlaat ik
om diegene die ik liefhad weer terug te vinden”

Anne en Bas
Thijs
Jasmijn
Maarten en Britt
Lana
Vyda
Angel

Correspondentieadres:
Uitvaartverzorging Rob van de Velde
Voorbancken 3
3645 GV Vinkeveen
De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Onze hartelijke dank voor de warme belangstelling en
het medeleven na het overlijden van onze echtgenoot,
vader, schoonvader, opa en opa Han

Han Samsom
Han had het vermogen om plezier en geluk te vinden in
kleine dingen. Hij was een voorbeeld voor ons allemaal.
Annie Samsom-Zaal
Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Hij zat nog vol plannen voor jaren, maar het
heeft niet zo mogen zijn. Geheel onverwacht
is overleden onze lieve man, papa en baas

Jolanda Dirksen

Met respect voor uw persoonlijke wensen
Volledig begeleid door een` ` persoon

Robin Skubch
18 september 1974

U itvaartverzorg ing

20 mei 2021

U kunt mij 24 uur per dag bereiken 0297-594345 / 06-26242126
www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Vita
Leeloo
Bassa
Wij hebben in kleine kring afscheid genomen.

Je zei:
“Lieve Nardie, als je helemaal klaar bent,
kom ik je halen.”

Correspondentieadres:
Amstelplein 95
1421 SB Uithoorn

Arendina Bernarda Christina
Blanket - Hanekamp
Gorssel
24 november 1943

Intens verdrietig hebben wij veel te vroeg afscheid
moeten nemen van ons kleine broertje

Robin Skubch
18 september 1974

Uithoorn
21 mei 2021

Onze lieve, energieke Nardie heeft het leven moeten
loslaten. We bewonderen haar kracht. Wat zullen we
haar missen.
Frans, in liefdevolle herinnering
Bart

20 mei 2021

Ingrid en Heidi

Joost en Sokina
Annick, Jason, Isabel, Welef, Noer
Bert en Truus
Emmie en Henk
Carolien en Ton

Geschokt zijn wij door het bericht dat onze collega

Robin Skubch
totaal onverwacht is overleden.
Robin was Senior Technicus op onze Verffabriek in
Uithoorn en werkte ruim 20 jaar bij onze organisatie.
Hij was een zeer gewaardeerde collega, ook buiten
zijn directe team.
Robin was heel bescheiden en stond niet graag in de
spotlights. Hij was ontzettend creatief, privé en op
het werk.

Dit hadden wij nooit gedacht
Maar wij zijn erg blij dat je op ons hebt gewacht
Als een ware strijder heb jij je verzet
Zodat wij nog afscheid hebben mogen nemen aan je bed
Je hebt altijd voor ons klaar gestaan
En nu ben je voor ons toch te vroeg heen gegaan
Je was een levensgenieter vol levenslust
En nu heb jij na je laatste strijd dan eindelijk rust
Rust in vrede pa

Met veel verdriet, geven wij kennis van het overlijden
van mijn echtgenoot, onze pa, schoonvader en gekke
opa

Hendricus Antonius Maria
Hoffmans
Henny
* Vinkeveen,
27 augustus 1951

† Nieuwegein,
19 mei 2021

Henny is 69 jaar geworden.

Correspondentieadres:
Familie Blanket
p/a Uitvaartcentrum Bouwens
Noorddammerweg 40
1424 NX Uithoorn

Ineke
André
Anton en Frances

Nardie is thuis, alwaar geen bezoek.
Op donderdag 27 mei zal de afscheidsceremonie in
Crematorium Bouwens te Uithoorn – gegeven de
huidige beperkingen – in besloten kring plaatsvinden.

Bart en Suzanne
Femke
Correspondentieadres:
Herenweg 224, 3648 CP Wilnis
De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar Robins
vrouw Vita, dochter Leeloo, familieleden, vrienden en
collega’s.
Wij gaan hem enorm missen!
Directie en medewerkers
PPG Coatings Nederland B.V.

Daniëlle Dijkstra

Daisy Helmig

Begeleiding vanaf de dag van overlijden.
Volledige aandacht, goed advies,
professionele betrokkenheid en alle tijd.

Lieve familie, vrienden en kennissen,
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor jullie
medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van
onze allerliefste

Willem Veenis
Willem Veenis

Zoveel mooie bloemen, kaarten en woorden hebben
ons gesteund.

Samen met u bespreken we wat er van
dag tot dag nodig is om het afscheid van
een geliefd persoon tot een waardevolle
herinnering te maken.

Day to Day beschikt over een eigen afscheidsruimte in Uithoorn. In onze 24-uurs kamer kunt u op de
dagen voor de uitvaart op elk gewenst moment terecht om tijd door te brengen met uw dierbare.
24/7 direct contact: 0297 - 89 30 73 | info@daytodayuitvaart.nl | daytodayuitvaart.nl

Dat doet je goed als je iemand waarvan je zo veel
houdt, moet missen.
Het is fijn om te weten dat Willem zo geliefd
was bij zovelen.
Regina
Andrea,
Desirée en Michael,
Finn
Mijdrecht, mei 2021
Een persoonlijke herinnering aan Willem kan nog steeds
gedeeld worden op www.memori.nl/willem-veenis

Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge
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LEZERSPOST
Kijk uit voor oplichters
Ik ben de dochter van Wim Ausum, mijn vader is vorige week dinsdag
slachtoffer geworden van een babbel truc . Er is een man aan de deur
gekomen, als pakket bezorger. Mijn ouders (rond de 80 jaar) moesten
alleen even 1,50 pinnen. Daar begon de ellende, mijn vader kreeg een
andere bankpas terug. Maar mijn ouders kwamen er snel achter dat ze
bedrogen waren. Mijn vader (net genezen van Corona ) heeft het op een
sprintje gezet en al roepend houd de dief , kreeg hij bijval van twee
jongetjes . Mijn vader mocht een fiets lenen, maar de oplichter klom over
een hek en leek mijn vader en de jongens te slim af. Maar een oplettende
buurman is op de fiets gesprongen met t signalement en heeft de dader
staande gehouden. Met dit verhaal hoop ik dat jullie iets kunnen doen in
jullie dagblad om andere ouderen alert te maken, maar stiekem ook laten
weten hoe trots ik ben dat mijn vader (met hulp van die jongetjes en de
buurman) gezorgd heeft dat deze man in ieder geval aan de politie is
overgeleverd.
Anoeschka Ausum
Ruud, Paul en Loek, vrijwilligers bij de Voedselbank Uithoorn en Brit Fopma, Communicatie Manager bij Dutch Flower Group.

Kleurrijke bijdrage voor de Voedselbank
De Kwakel /Uithoorn - Dutch Flower
Group (DFG) heeft boeketten en
bossen bloemen gedoneerd aan de
Voedselbank Uithoorn.
“Juist in deze toch wat vreemde
tijden, willen we de gezinnen die
afhankelijk zijn van een voedselpakket verblijden met een kleurrijke
bos bloemen”, aldus Brit Fopma,
Communicatie Manager bij DFG.
DFG is het grootste bloemen en
planten handelsbedrijf ter wereld. De
DFG-bedrijven zijn gevestigd in de
regio Aalsmeer/De Kwakel en in het
Westland. DFG levert wekelijks 10
miljoen planten, 75 miljoen bloemen
en 10 miljoen boeketten aan consumenten via haar internationale
klanten.

Harry Brockhoff, CFO bij DFG vertelt
dat het door de impact van COVID-19
geen makkelijk jaar is geweest: “Maar
het heeft onze sierteeltsector ook
weer veel gebracht. Zo hebben we
vorig jaar samen met Ali B. ruim
150.000 kleurrijke boeketten weggegeven aan de ouderen in verzorgingstehuizen in heel Nederland,
tijdens de sectoractie ‘Samen tegen
eenzaamheid bij ouderen’.
Dat deden we in samenwerking met
meerdere partners in de sierteeltketen. Mede dankzij The Floral
Connection (DFG-bedrijf in De
Kwakel en het Westland, met de
merken Bloom, Green Partners en
Greenex) kunnen we nu iets
bijdragen aan de gezinnen die afhan-

Ook de Bieb is weer open
Uithoorn - Vanaf donderdag 20 mei
zijn de bibliotheken in Amstelveen,
Aalsmeer en Uithoorn weer ‘gewoon’
geopend. De afgelopen maanden
konden er alleen boeken gereserveerd worden en vonden activiteiten
online plaats. Je mag nu weer zelf
boeken uitzoeken. Bovendien kun je
een plekje reserveren om in de
bibliotheek te studeren, te werken of
te lezen. Ook activiteiten voor kleine
groepen, zoals de Maakplaats en de
Dementheek gaan de komende tijd
weer van start.

Lezende jeugd
Na de afgelopen persconferentie over
de versoepelingen lieten mensen
massaal van zich horen op social
media, onder de hashtag #OpenDeBieb. Premier Rutte maakte snel
daarna bekend dat bibliotheken toch
open mogen bij stap 2 van de heropening, als gevolg van kritische vragen
vanuit de Tweede Kamer. En daar is
Daphne Janson (directeur Bibliotheek
Amstelland) blij mee: “Ik zie dat er
zoveel minder geleend en dus gelezen
wordt. Zeker voor de jeugd maak ik

Nieuwe WISP voor Atletiek Klub
Regio - Er zijn van die dagen dat we
ons weer eens stilletjes trots en
vereerd voelen. De AKU is namelijk
een nieuwe racerunner rijker dankzij
donateurs Rotary Uithoorn-Aals-

meer en Stok Magazijnen b.v.. De
‘WISP’ vult de collectie ‘Petra’ racerunners perfect aan. Hierdoor heeft
de atletiek klub niet alleen 2 merken
maar ook 4 modellen tot haar

kelijk zijn van een voedselpakket. Een
bos bloemen op tafel zorgt toch vaak
voor een glimlach.”
De consument koopt steeds vaker
een bosje bloemen of een plantje
voor familie, vrienden of naasten.
“We zien dat bloemen en planten
hoger scoren in de cadeau top 10.
Het DFG-bedrijf e-Flora/Bloompost.nl
uit De Kwakel speelt in op de steeds
groter wordende online markt. Via
bloompost.nl kunnen consumenten
online bloemen of een ander leuk
cadeau bestellen en laten bezorgen
door de brievenbus”, vertelt Brit.
“Uiteindelijk is het ons doel om de
wereld een stuk kleurrijker en
groener maken. Making life colourful,
together!”

me daar echt zorgen om. Ze lopen een
achterstand op die ze niet zomaar
inhalen.”
Andere activiteiten
Janson is verheugd dat er ook weer
activiteiten georganiseerd mogen
worden in de bibliotheek: “Veel
mensen hebben bijvoorbeeld hulp
nodig op het digitale vlak. In coronatijd is die behoefte alleen maar toegenomen. Nu kunnen wij ze weer
helpen. Ook de scholieren, die midden
in hun examenperiode zitten, mogen
we gelukkig weer een rustige studieplek aanbieden. We kijken er naar uit
om iedereen weer te begroeten.”

beschikking. De racerunners bieden
ondersteuning tijdens het hardlopen aan mensen die slecht ter
been zijn of, zoals Dick Stok, een
spierziekte hebben. Dinsdag 18 mei
overhandigde Kees de Kuiper en
Jeroen Homan van Rotary UithoornAalsmeer aan Dick Stok de door hun
bekostigde racerunner. De eerste
training voor Dick met de WISP kon
meteen beginnen. Sporten en bij
een ‘Klub’ horen is voor iedereen
belangrijk echter voor deze doelgroep is een loopmaatje tijdens trainingen en/of wedstrijden onmisbaar i.v.m. veiligheid maar ook voor
de gezelligheid. Wil jij vrijwilliger
worden van 1 van deze atleten,
meld je dan aan via Loopgroep@
onstweedethuis.nl of kom langs op
de baan. Iedere dinsdag van 17:00
uur -18:00 uur en 18:15 uur -19:30
uur wordt er getraind, wees
welkom.

Huurverlaging aanvragen of niet?
Alle ‘sociale’ huurders die volgens hun inkomen van 2019, hun huishoudsamenstelling en de hoogte van hun huur hiervoor in aanmerking komen
hebben inmiddels van Eigen Haard een voorstel voor huurverlaging
gehad. Die lagere huur gaat in per 1 mei 2021.
Als u geen huurverlaging hebt gehad, kan het zijn dat u er toch wel recht
op heeft. In een aantal gevallen moet u het zelf aanvragen. Dat kan nog
het hele jaar, maar hoe eerder u het aanvraagt, hoe eerder de verlaging
ingaat.
Redenen kunnen zijn:
a. u heeft in 2020 een belangrijke daling in huishoud inkomen gehad,
b. u huurt wel maar niet van een woningcorporatie
c. u heeft een liberale huur, maar uw inkomen is lager geworden, en het
huurcontract was bij aanvang nog wel sociaal. Dat kunnen we checken.
Als u hulp of advies hierover wilt kunt u telefonisch contact met me
opnemen. We kunnen dan de check doen. Ik ben jarenlang voorzitter
geweest van huurdersvereniging Onder Dak en zet me nog steeds in voor
huurders die me bellen en ik word ondersteund door de hulpdienst van
de SP.
Joke Morren 0297-524720

Petanque weer iets bekender
Regio - De introductieweek voor
sport 60plus was voor Boule Union
Thamen een succes. Met clinics op
dinsdagmiddag en een op donderdagmiddag was de vereniging goed
vertegenwoordigd in de introductieweek. Hoewel bedoeld voor de inwoners van Uithoorn/De Kwakel hadden
zich ook inwoners van Mijdrecht en
Vinkeveen aangemeld. De publicatie/
vooraankondiging in de Nieuwe
Meerbode was daar debet aan. Voor
de vereniging geen punt, want hoe
meer zielen hoe meer vreugd.
Het weer werkte gelukkig mee en op
dinsdag was er zelfs een Frans
zonnetje. Op dinsdag telden we tien
deelnemers en op de donderdag
zeven plus drie enthousiastelingen
die op dinsdag de smaak te pakken
hadden gekregen. Na een uitleg over
de spelregels en de basistechniek
van het werpen werd dat werpen
eerst enige tijd geoefend om daarna
een onderling partijtje te spelen. De
in de loop der tijd ontstane glooiingen in het terrein speelden de
deelnemers wel wat parten. Dat
geeft extra charme aan het spel en
de begeleiding kon met aanwijzingen de spelers in goede banen
leiden.
Probleempjes
De deelnemers hadden het meest
moeite met het onderscheid van wie
welke boule nu was, wie er aan de
beurt was om de volgende boule te
spelen en dat de speler, die de laatste
boule geworpen had ook de werpcirkel moest meenemen.
Deze probleempjes verdwijnen
vanzelf door veel partijen te spelen

De vereniging is best trots op de
belangstelling en dus de opkomst.
Mocht u geen gelegenheid gehad
hebben om deel te nemen en toch
kennis wilt maken met het petanque/
jeu de boules, dan bent u van harte
welkom op de clubbijeenkomsten.
Deze zijn op dinsdag- en donderdagavond om 19.30 uur, op woensdag
om 13.30 uur en op zaterdagochtend
om 10.00 uur. Zo’n bijeenkomst duurt
2 tot 2½ uur. Vooraf aanmelden hoeft
niet. Wij hebben boules beschikbaar,
dus u kunt meteen beginnen onder
begeleiding van een ervaren speler
of speelster. Er zijn geen kosten aan
verbonden.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Henk van Rekum,
info@buthamen.nl. Ook een bezoekje
aan de website www.buthamen.nl is
de moeite waard.

Uithoorn doet duurzaam

Ruimte voor nieuwe energie, niet makkelijk wel nodig

Gem

Klimaatakkoord van Parijs om
klimaatverandering te stoppen

Interview
Hans Bouma
Duurzame energie en onze toekomst

We gebruiken in Nederland veel energie,
onder andere voor het verwarmen van onze
huizen, voor vervoer en voor onze industrie.
Deze energie wordt grotendeels opgewekt
door de verbranding van fossiele brandstoffen,
zoals kolen en aardgas. Daar komen veel CO2
en andere broeikasgassen bij vrij, waardoor
de aarde opwarmt. Daarom hebben we een
Klimaatakkoord. Hierin staan afspraken om
maatregelen te nemen om klimaatverandering
te stoppen, zoals het opwekken van
duurzame energie, het verminderen van het
energiegebruik en het op termijn stoppen met

het gebruik van fossiele brandstoffen. In het
Klimaatakkoord is afgesproken in te zetten op
een grote mate van participatie van inwoners
bij duurzame energie.
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JongRES
Denk jij mee over duurzaamheid?
Ben je tussen de 18 en 35 jaar een
maak jij je zorgen over ons klimaat?
Na de zomer willen wij met jou praten
over duurzaamheid, duurzame energie
en jouw ideeën over deze vraagstukken.
Houd onze mediakanalen dus in de gaten.

“Nederland wil steeds meer duurzame
energie opwekken en daar moet iedereen
een steentje aan bijdragen. In 2030 willen
we al een heel eind op weg zijn om in
2050 de energievoorziening zo goed als
duurzaam te hebben en CO2-neutraal te
zijn. We wekken op dit moment vooral
via zonnepanelen en op zee duurzame
energie op. Dit is helaas niet genoeg.
We moeten dus ook op land meer
duurzame energie gaan opwekken. De
ruimte hiervoor zoeken we gezamenlijk
door middel van de RES (Regionale
Energie Strategie). Een document
waarin 30 energieregio’s in Nederland

Wat is een Regionale Energie Strategie?
We wekken vooral op zee duurzame
energie op, maar dat is niet genoeg om de
klimaatdoelen te halen. We moeten dus ook op
land meer duurzame energie gaan opwekken.
De mogelijke plaatsing van windmolens en
zonnepanelen verandert ons landschap en de
omgeving waarin we wonen. Daarom kijken
we samen naar de beste mogelijkheden.
Dit is de afgelopen periode gebeurd in 30
energieregio’s, die elk een eigen Regionale
Energiestrategie (RES) hebben gemaakt. De
gemeente Uithoorn is onderdeel van de regio
Noord-Holland Zuid.

de afspraken over duurzame energie
vastleggen. Er staat ook in dit document
dat we dit samen met u willen doen. De
participatie en besluitvorming hierover
doen wij verder via de Omgevingsvisie.
De Omgevingsvisie gaat over onze
leefomgeving in de toekomst. We willen
ook graag extra moeite doen om jongeren
bij dit onderwerp te betrekken.
Daarom nodigen we hen ook graag na
de zomer uit voor een gesprek, samen
met jongRES. Dat is een groep jonge
mensen die graag meer jongeren bij de
energietransitie en dus ook bij de RES
willen betrekken.”

Handige adressen voor meer
informatie over duurzame energie
• www.energieregionhz.nl
• www.iedereendoetwat.nl
• www.klimaatakkoord.nl
• https://www.uithoorn.nl/gasvrij
• https://regionaalenergieloket.nl/
• https://regionale-energiestrategie.nl/
• www.uithoorndenktmee.nl
Heeft u nog meer vragen over de RES,
mail dan naar duurzaamheid@uithoorn.nl

Een RES is het document van een regio
waarin de mogelijkheden voor de opwek van
duurzame energie in de regio staan: waar
kan er mogelijk duurzame energie worden

opgewekt en hoe gaan we om met duurzame
warmte. Er is nu een eerste RES gemaakt, de
RES 1.0. Elke twee jaar wordt deze herzien.
Om te bekijken waar het opwekken van
duurzame energie eventueel mogelijk is, zijn
zoekgebieden aangewezen voor zonneweides
en windmolens. Het staat dus nog niet vast dat
binnen de aangewezen zoekgebieden winden zonne-energie zullen worden opgewekt.
Of en hoe dat gebeurt, is onderwerp van
verdere overleggen met inwoners en andere
belanghebbenden. In de RES 1.0 staan
verschillende soorten zoekgebieden met elk
hun eigen kansen en uitdagingen. In de RES is
ook opgenomen op welke manier gemeenten
en regio’s nog meer kunnen gaan samenwerken
om duurzame warmtebronnen te ontwikkelen
en goed te benutten.
De regio Noord-Holland Zuid heeft gezamenlijk
het streven om 2,7 TWh aan wind- en zonneenergie in 2030 te hebben gerealiseerd.
Hiervan wordt nu al 0,7 TWh opgewekt.
Belangrijk uitgangspunt bij de realisatie van
deze ambitie is om tot een eerlijke verdeling
van de lusten en de lasten te komen door
middel van zorgvuldige participatie en het
streven naar minimaal 50% lokaal eigendom
per project. De regio heeft afgesproken dat
bij iedere stap participatie een belangrijke rol
krijgt. Wij willen ook dat u meedenkt en -doet
over de mogelijkheden via de Omgevingsvisie
in Uithoorn en De Kwakel.

Waar wel en waar niet ruimte
zoeken voor duurzame opwek in
de regio Noord-Holland Zuid?
In de RES 1.0 zijn zoekgebieden aangewezen,
waar onderzocht wordt of daar duurzame
opwek mogelijk is. Vanuit het perspectief
van natuur en milieu, de kosten, de impact
op het elektriciteitsnetwerk en of er wel en
geen draagvlak is voor opwek van zonne- en
windenergie is gekeken naar de mogelijkheden.

In het algemeen gaat in Noord-Holland
Zuid de voorkeur uit naar zonnepanelen op
geluidsschermen, boven parkeerterreinen en op
grote daken. Daarnaast zijn plekken aangewezen
op en bij industrieterreinen en langs wegen. Bij
elkaar opgeteld kan in de zoekgebieden 2,7 TWh
duurzame energie opgewekt worden.

ZOEKGEBIEDEN
Zon op grote daken
Zon boven parkeerplaatsen
Zon op geluidsschermen e.d.
Zon
Wind
Zon plus wind

Wat staat er voor Uithoorn
en De Kwakel in de RES
De gemeente Uithoorn zet in als de raad instemt
voor de RES 1.0 in op zon op grote daken en
onderzoekt via de omgevingsvisie of, waar en hoe
in Uithoorn en De Kwakel ruimte gereserveerd
kan worden voor de grootschalige opwek door
zon- en/of wind op land. De zoekgebieden
uit de concept-RES worden daarin als input
meegenomen. De energietransitie is een grote,
belangrijke opgave. Er zijn meer belangrijke
opgaven in de gemeente die ruimte vragen,
zoals klimaatadaptatie, economie, woningbouw,
mobiliteit, groen en recreatie. Ruimte is schaars
in de gemeente, dus een integrale afweging is
nodig. In de gemeentelijke Omgevingsvisie kan
deze integrale afweging met andere mogelijke
functies plaatsvinden en kan ook eerste globale
toetsing van draagvlak voor opwek duurzame
energie op een locatie in de zoekgebieden
gebeuren. Inwoners kunnen dus via de
participatie over de Omgevingsvisie meedenken
over de zoekgebieden in Uithoorn en De Kwakel
en hun mening daarover kenbaar maken.

Besluit raad
In mei en juni 2021 besluiten de
gemeenteraden en de algemeen besturen
van de waterschappen over RES 1.0. Op 3
juni staat dit bij onze gemeenteraad op de
agenda. U kunt meekijken/-luisteren via
https://uithoorn.bestuurlijkeinformatie.nl.
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Ook de Mijdrechtse markt weer
terug naar vanouds
Door Roos Uithol
Mijdrecht - Non-foodkramen mogen
vanaf eind april weer op de markt staan
en hun waren verkopen. ‘We hebben
hier lang naar uitgekeken,’ licht Peter
Vermeij toe, marktkoopman van de
dameskleding en voorzitter van de
Mijdrechtse Markt. Ruim vier maanden
stonden er op de donderdagmarkt
alleen foodkramen. Marktlieden en
bezoekers van de markt laten weten blij
te zijn dat alles weer terug gaat naar de
vertrouwde situatie. “Het goede weer
vandaag trok veel volk aan! Want niet
alleen corona, maar ook deze koele
lente heeft ons niet geholpen. Mensen
vinden het leuk om weer naar de
winkels en de markt te kunnen gaan. En
ook de terrasjes werden gemist. De
gezelligheid keert gelukkig weer langzaam terug in Nederland” Stelt Peter
Vermeij terwijl hij verwijst naast de
goed bezochte markt van die dag.

Helpende hand
De ruim vier maanden dat hij niet
met zijn kledingkraam op de markt
kon staan, was hij nog vaak genoeg
op de markt aanwezig voor een
helpende hand bij de food kramen.
Maar om te zeggen dat Peter zich bij
de situatie had neergelegd, daar was
zeker niet van te spreken. Tijdens de
corona persconferentie was het
opvallend dat weinig aandacht naar
de markt uitging. Daarom klom Peter
in de pen om namens de andere
non-food marktlieden van zich te
laten horen. Zo benaderde hij
gemeenten en politiek Den Haag,
want was er niet meer mogelijk voor
de marktlieden in de buitenlucht?
Zelfs op het Malieveld heeft hij
gestaan waarbij hij benadrukte dat
“demonstreren niet iets is voor zijn
beroepsgroep, maar dat het toch
belangrijk was om gehoord en
gezien te worden.”

Gezondheid voorop
Nu moet er geen aannames worden
gemaakt dat er geen begrip is voor
de maatregelen onder de marktlieden. Peter: “Ook al hebben wij van
ons laten horen, is het goed om te
melden dat het ook wel moet
kunnen. De gezondheid gaat voorop.
Je zult maar een familielid zijn
verloren door corona. Er zijn ook veel
mensen die het wel hebben overleefd, maar nog altijd zeer verzwakt
zijn. Het is echt niet niks, je kunt dit
virus eenvoudig niet licht opvatten.
Wij staan echter wel in de buitenlucht, waar ik mij veiliger voel dan
binnen in een drukke supermarkt.
Toch komen ook hier veel mensen
langs en je ziet dat iedereen een
beetje corona moe is geworden. Dus
je moet alsnog voorzichtig zijn!”
Enthousiast
Met het nieuws dat ook de non-

foodkramen eindelijk weer op de
markt mochten verschijnen, ontving
Peter veel warme en enthousiaste
berichten. “Vanaf dag één dat wij
terug zijn ontvangen wij hele positieve berichten. Dat men blij is dat
wij er ook weer bij zijn! En wij zijn
natuurlijk dankbaar dat de klanten
weer bij ons zijn! Ik had bijvoorbeeld een klant die zei dat hij
gewacht had om langs te komen
totdat ook wij van de non-foodkramen weer aanwezig waren.” Een
bezoeker van Peter’s kraam
ervaarde een vergelijkbaar sentiment. “Ik kwam tijdens het dieptepunt van deze lockdown nauwelijks
meer hier. Voedsel haalde ik alleen
nog bij een supermarkt. Maar nu
iedereen er bij is en het weer wat
beter is zei ik tegen mijn man: En nu
gaan we naar Mijdrecht!” Peter is

zichtbaar gelukkig met deze opmerking van de klant.
Niet vergeten
“Het is fijn om te ervaren dat niemand
ons is vergeten na vier en een halve
maand afwezigheid. En zelfs tijdens
die afwezigheid ontving ik appjes van
mensen om ons sterkte toe te wensen.
Op het pinbonnetje staat namelijk
onze ‘06’, dus daar maakten de
mensen gebruik van om ons alsnog te
bereiken.” En ook al mochten de foodkraampjes onverstoord hun waren
blijven verkopen ervaarden zij ook het
gemis van de non-food kramen. De
groente- en fruitkraam verderop vult
aan: “Als de non-food er niet bij is
wordt het wel echt een kale bedoeling. Nu weer alle kramen op de markt
bijeen zijn is het een stuk gezelliger en
dat trekt dat ook weer mensen aan!”
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De EK
voetbalkoorts
begin te komen
in Uithoorn
Uithoorn - Hadden de bewoners van Zijdelveld
in Uithoorn begin van de jaar prachtige
lichtpuntjes geplaatst op borden langs hun
woningen, dit om de wandelaars een steuntje
mee te geven in de moeilijke coronatijd, nu is
de EK voetbalkoorts gestart. De lichtpuntjes
zijn verdwenen en de EK voetbal kreten zijn
geplaatst. Het ziet er weer heel leuk uit.

20 DE RONDE VENEN

De IVI pagina
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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.

Het gezicht van de woningnood
In de editie van 5 mei verscheen in deze krant een mooi artikel over alle
woonplannen van de gemeente. Een week later reageerde een starterspaar op de IVI-pagina kritisch op dit artikel. Zij gaven aan dat alle
genoemde plannen voor hun geen woning zou opleveren. Kort na het
verschijnen van dit artikel op de IVI-pagina nam wethouder Rein Kroon
telefonisch contact met Inwoners Voor Inwoners (IVI). Hij vroeg IVI wie dit
starterspaar was, zodat hij contact met ze kon opnemen. Bovendien gaf
hij aan dat het een misvatting is dat er geen betaalbare koopwoningen
komen voor inwoners die een gezinnetje willen stichten.
Privacy
Het is natuurlijk mooi dat onze
wethouder in gesprek wil met de
inwoners over de woningnood.
Echter willen wij geen namen doorgeven aan de wethouder om individuele inwoners bij hem aan tafel
te krijgen. Daarmee zouden wij ook
de privacywetgeving schenden.
Afgesproken is dat de privacy van
de starters bij IVI gewaarborgd is.
Ook willen niet alle starters met
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hun verhaal naar buiten treden. Zij
blijven liever in de anonimiteit,
omdat verhalen achter de woningnood soms schrijnend zijn. Bovendien gaat het om een veel grotere
groep van inwoners die in dezelfde
situatie zitten als de schrijvers van
het ingezonden artikel. Immers
veel starters wonen nog op hoge
leeftijd noodgedwongen bij hun
ouders in huis. Een onwenselijke
situatie.
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Woningnood hoog op
prioriteitenlijstje
IVI vindt het echter wel mooi dat onze
wethouder zich het lot van onze inwoners aantrekt. Wij vertrouwen er ook
op dat hij de problemen op de
woningmarkt wil oplossen en voor alle
woningzoekende inwoners wenselijke
en betaalbare huisvesting wil
aanbieden. De woningnood staat echt
wel hoog op zijn prioriteitenlijstje.
Maar eenvoudig is het niet om de
woningnood op te lossen. Wet en
regelgeving en allerlei andere kaders
zitten in de weg om heel snel aan de
woonwens van alle woningzoekende
inwoners te kunnen voldoen.
Meer duidelijk en transparantie
Wij geloven zeker dat de wethouder
wel wil, maar is vaak ook met handen
en voeten gebonden. Het zijn vaak
langdurige processen om woning-
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Dena, 24 jaar
Wilnis

Jesper, 27 jaar
Abcoude

Luz-Elena, 25 jaar
Wilnis

Woonwens:
Vinkeveen
Wilnis

Woonwens:
Abcoude

Woonwens:
De Ronde Venen

Joren, 32 jaar
Kudelstaart

Esmee, 25 jaar
Mijdrecht

Woonwens:
Mijdrecht
Vinkeveen
De Ronde Venen

Niké, 19 jaar
Vinkeveen

bouw te realiseren. Echter inwoners
hebben niet zo veel tijd meer om te
wachten. Daar wringt dan ook de
schoen en ontstaat er misvatting en
ongeloof bij de inwoners over de
goede intenties van de wethouder. De
wethouder heeft daarom aangegeven
graag wat meer duidelijkheid te willen
geven over de (on)mogelijkheden van
woningbouw in De Ronde Venen. De
wethouder zou het prettig vinden als
IVI hem hiervoor een podium wil
geven. Natuurlijk willen wij hier graag
aan meewerken, want de insteek van
IVI is juist samenwerking. Ons moto is
niet voor niets “Samen kom je verder!”
Transparantie lijkt ons ook heel goed.
Mogelijk dat hierdoor wederzijds
begrip komt, want niemand is gebaat
bij wild west verhalen van inwoners.
We moeten dit samen gaan oplossen
en meedenken met de wethouder.
Het gezicht van de woninnood
Naar aanleiding van de vraag van
onze wethouder over wie het hier nu
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eigenlijk gaat, leek het ons goed om
de woningnood een gezicht te
geven. De woningnood moet namelijk niet een papieren dossier worden
met uitsluitend verhalen. Het moet
duidelijk worden dat het hier gaat
om echte mensen die heel snel een
woning willen om verder te kunnen
gaan met hun leven! Inwoners Voor
Inwoners heeft daarom gevraagd
aan de honderden starters die in hun
netwerk zitten om hun gezicht te
laten zien. IVI kreeg gelijk veel positieve reacties op deze oproep. Bij dit
artikel hebben wij dan ook een
aantal van de honderden gezichten
geplaatst om de lezer en de
wethouder te laten zien dat er achter
de woningnood in De Ronde Venen
allerlei echte gezichten schuil gaan
van inwoners die heel graag een huis
willen. Dit is niet zomaar een
verhaaltje. De woningnood is echt
een groot probleem voor veel van
onze inwoners! Hierbij dus het
gezicht van de woningnood.
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Esther, 26 jaar
Mijdrecht
Woonwens:
Mijdrecht, Wilnis
Vinkeveen, Waverveen, Amstelhoek
of anders Uithoorn

Willy
Vinkeveen
Voor mijn dochters
van 19 en 23 jaar

Amber, 25 jaar
Mijdrecht

Sabina, 28 jaar
Amstelveen

Roelof, 34 jaar
Mijdrecht

Woonwens:
Mijdrecht
Vinkeveen
Abcoude, Wilnis

Woonwens:
De Ronde Venen
voorkeur
Mijdrecht

Woonwens:
De Ronde Venen

Woonwens:
Mijdrecht

Kevin, 27 jaar
Wilnis, bij mijn
ouders

Jessica, 22 jaar
Wilnis, bij mijn
schoonouders

Pim, 26 jaar
Vinkeveen

Kevin, 26 jaar
Vinkeveen

Woonwens:
De Ronde Venen

Woonwens:
De Ronde Venen

Woonwens:
Vinkeveen
Abcoude
Mijdrecht

Woonwens:
Vinkeveen
Wilnis
Mijdrecht

Charlotte, 32 jaar
Mijdrecht
Woonwens:
Mijdrecht
Abcoude, De Hoef
Amstelhoek
Vinkeveen, Wilnis

Monica, 32 jaar
Uithoorn

Max, 26 jaar
Mijdrecht

Reinier, 34 jaar
Mijdrecht

Jamilla, 25 jaar
Mijdrecht, bij mijn
schoonouders

Woonwens:
Mijdrecht
Wilnis
Amstelhoek

Woonwens:
Mijdrecht

Woonwens:
Mijdrecht

Yvet, 27 jaar
Mijdrecht

Maarten, 34 jaar
Pamela, 30 jaar
Mijdrecht

Woonwens:
Vinkeveen
Wilnis
Mijdrecht

Woonwens:
Mijdrecht

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

Woonwens:
De Ronde Venen

Woonwens:
Vinkeveen

Woonwens:
Mijdrecht
Wilnis

Dit is slechts een kleine selectie van honderden
gezichten van inwoners die op zoek zijn naar een
betaalbaar huis in De Ronde Venen en zich hebben
gemeld bij Inwoners Voor Inwoners (IVI)
Ook op zoek naar een huis?
Laat het ons weten: info@inwonersvoorinwoners.nl

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

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

