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Leerlingen vragen aandacht 
voor ruimte

Niesing Bouwbedrijf B.V. uit Woerdense Verlaat is een bouwbedrijf 
gericht op de (ver)bouw en renovatie van woningen. Het familiebe-
drijf is al sinds 1933 actief. De werkzaamheden vinden plaats binnen 
de driehoek: Amsterdam, Utrecht, Den Haag.  

Heb je passie voor het ambachtelijke timmerman vak. 
Wij zijn op zoek naar een 

Zelfstandige allround timmerman
In de functie als allround timmerman staat het realiseren van de 
woonwensen van onze klanten centraal. Kijk eens op onze 
website www.niesing.nl.

Wat bieden wij: Uitstekende arbeidsvoorwaarden volgens de Bouw 
CAO. Uitdagende en afwisselende werkzaamheden. Samenwerken 
met gezellige en ervaren collega’s.

Wat zoeken wij: MBO werk- en denkniveau. Je hebt een relevante 
bouwopleiding gevolgd en/of relevante werkervaring. Je bent ge-
motiveerd en hebt verantwoordelijkheidsgevoel. Je bent fl exibel en 
representatief. Je bent gewend mee te denken in het bouwproces 
om dit zo vlot mogelijk te laten verlopen. 

Spreekt de functieomschrijving je aan en voldoe je aan de functie-
eisen, dan horen we graag van jou! Stuur je CV. inclusief motivatie 
naar info@niesing.nl, t.a.v. Janco de Vink. Heb je nog vragen? 
Bel dan naar 0172-408261 of mail.

Niesing Bouwbedrijf BV  |  Woerdense Verlaat 1  |  Woerdense Verlaat

 

 
Ben jij uit het juiste hout gesneden? 

Niesing Bouwbedrijf B.V. uit Woerdense Verlaat is een bouwbedrijf gericht op de (ver)bouw 
en renovatie van woningen. Het familiebedrijf is al sinds 1933 actief. De werkzaamheden 
vinden plaats binnen de driehoek: Amsterdam, Utrecht, Den Haag.   

Heb je passie voor het ambachtelijke timmerman vak. Wij zijn op zoek naar een  

Zelfstandige allround timmerman 

In de functie als allround timmerman staat het realiseren van de woonwensen van onze 
klanten centraal. Kijk eens op onze website www.niesing.nl. 

Wat bieden wij:- Uitstekende arbeidsvoorwaarden volgens de Bouw CAO, - Uitdagende en 
afwisselende werkzaamheden, - Samenwerken met gezellige en ervaren collega’s. 

Wat zoeken wij: MBO werk- en denkniveau; - Je hebt een relevante bouwopleiding gevolgd 
en/of relevante werkervaring; - Je bent gemotiveerd en hebt verantwoordelijkheidsgevoel;   
- Je bent flexibel en representatief; - Je bent gewend mee te denken in het bouwproces om 
dit zo vlot mogelijk te laten verlopen.  

Spreekt de functieomschrijving je aan  en voldoe je aan de functie-eisen, dan horen we 
graag van jou! Stuur je CV. inclusief motivatie naar info@niesing.nl, t.a.v. Janco de Vink. Heb 
je nog vragen? Bel dan naar 0172-408261 of mail. 

Niesing Bouwbedrijf BV, Woerdense Verlaat 1, Woerdense Verlaat 
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Voor de uitvoering van de bomenkap 
is door de gemeente opdracht 
verleend aan de �rma Copijn. Nadat 
de bomen ten onrechte waren 
gekapt, heeft de gemeente op 23 
maart jl. Copijn schriftelijk aansprake-
lijk gesteld. In totaal zijn er 36 bomen 
ten onrechte gekapt, waaronder 23 
grote populieren. In reactie op de 
aansprakelijkheidsstelling heeft 
Copijn aansprakelijkheid erkend en 
aangegeven dat ze een fout in de 
uitvoering hebben gemaakt.
Half april heeft een overleg plaatsge-
vonden met Copijn op locatie om 
met elkaar tot een herstelplan 
(herplant) te komen. Vanuit de 
gemeente waren bij dit overleg een 
ambtelijke vertegenwoordigers en 
de projectleider van de Stationslo-
catie aanwezig. Tijdens het overleg is 
gekeken of de bomen direct langs de 
Rondweg geplant konden worden. 

Helaas was hier de berm niet 
voldoende breed, waardoor de 
bomen niet op de minimale afstand 
van rand van de weg geplaatst 
konden worden. Daarnaast is gecon-
stateerd dat het talud niet voldoende 
stabiel is om hierin grote bomen te 
planten. Tussen de gemeente en 
Copijn is de afspraak gemaakt dat 
Copijn met een voorstel komt voor 
de herplant. Verder is afgesproken 
dat er geen populieren worden 
toegepast, maar een samenstelling 
van meerdere boomsoorten, ter 
verbetering van de biodiversiteit. 

Nog niet goed
Begin mei 2021 is het voorstel 
ontvangen. Het voorstel omvatte 40 
bomen, aangevuld met 150 stuks 
onderbeplanting. Daarbij is voorge-
steld om verschillende soorten toe te 
passen. Dit voorstel voldoet nog niet. 

Omdat de grotere formaten niet in 
het talud geplant kunnen worden, 
dienen deze onderaan in het plange-
bied te komen, waar het vlak is. Om 
dit op een goede manier in te 
passen, gaan de opstellers van het 
inrichtingsplan het bestaande groen-
plan aanpassen. Grotere formaten 
worden dan ingepast. Het groenplan 
wordt op dit moment aangepast. 
Zodra dit gereed is, wordt dit verder 
afgestemd met Copijn. Zodra er over-
eenstemming is over het voorstel 
wordt e.e.a. verder vastgelegd in een 
vaststellingsovereenkomst tussen 
Copijn en de gemeente. Het de�ni-
tieve voorstel voor de herplant wordt 
gecommuniceerd met de omgeving. 
Naar verwachting is dit begin juli 
gereed. Voor de zomervakantie krijgt 
het terrein van de Stationslocatie een 
voorbelasting. Begin oktober start 
het bouwrijp maken van de locatie. 
Het plantseizoen loopt van oktober 
tot en met februari. Aansluitend op 
het bouwrijp maken, worden de 
bomen geplant. 

Mijdrecht -In een brief aan de gemeenteraad laat wethouder Rein Kroon 
het volgende weten: “Op 23 maart 2021 bent u geïnformeerd over de kap 
van de bomen tussen de Rondweg en de voormalige stationslocatie.

Wethouder Kroon houdt woord: Er komen 
nieuwe bomen bij de Stationslocatie

Omwonenden Veldzijdepolder strijden 
samen tegen windmolens
De Ronde Venen - Omwonenden van 
de Veldzijdepolder in Wilnis hebben 
gisterenochtend, dinsdag op 22 juni, 
een petitie aangeboden aan de 
burgemeester van De Ronde Venen. 
Hiermee willen zij hun ongerustheid 
uitspreken over het aanwijzen van de 
Veldzijdepolder als geschikt gebied 
voor het plaatsen van windturbines. 

Er zijn grote zorgen over geluidsover-
last, gezondheidsklachten, sterfte van 
vogels, waardedaling van de huizen 
en het vernietigen van het weidse 
boerenland en dorpsgezicht in het 
Groene Hart. Samen met de petitie 
werd een miniatuurwindmolen 
aangeboden. Naast de miniatuur-
windmolen zijn, op schaal, huizen 

geplaatst. Het is zeer confronterend 
om de grootte van een windturbine 
ten opzichte van een woonhuis te 
zien. Er wordt gesproken over wind-
turbines van 175 meter hoog (die van 
Johnson Wax is 125 meter hoog). U 
kunt nog steeds de petitie onderte-
kenen en meer informatie vinden op: 
veldzijdepolder.nl

Aan de rand van deze nu kale vlakte stonden prachtige bomen. Ze komen terug…

oTox € 79,-
iller €185,- 
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TER HERINNERING AAN

“Vorige week kregen wij onverwachts te horen dat 
onze zoon Vincent Dordregter op 36 jarige leeftijd 
bij een motorongeluk in het zuiden van Colombia 
op 27 mei was omgekomen. Met zijn moeder 
(Henny de Roos), zus Marjolein Dordregter, mijn 
vrouw Astrid van Kleef en zijn beste vriend Jef 
Rietdijk zijn we direct naar Colombia gegaan. Via 
Bogota naar Leticia waar hij verongelukt was. Zeer 
emotionele reis maar het was zo goed om te weten wat er daar op de 27e 
gebeurd is. Een tragische aaneenschakeling van toevallige omstandigheden. 
Een scenario wat voor een �lm te onwaarschijnlijk zou zijn. Maar daar is het 
toch allemaal werkelijkheid geworden met een tragische a�oop. In de jaren 
90 en 2000 was Vincent in en rond Vinkeveen met zijn vrienden een vrolijke 
en te vaak ondeugende tiener. Via de Paus Johannes Mavo en vervolg oplei-
dingen in de mode kwam hij in de PC Hooftstraat te werken. Via Oger, 
Corneliani werd hij store manager bij Dolce & Gabbana. Die wereld was 
uiteindelijk niet wat hem voldoening gaf. Hij zocht in de spirituele hoek naar 
zingeving. Die zocht hij in zijn reizen naar en in Zuid Amerika. 

Leermeester
Vincent was afgelopen jaren erg bezig met de mensen uit een aantal Colom-
biaanse stammen in en rond Valparaiso drie uur van Medelline. Hij werkte 
samen met zijn leermeester taita Leonel en was opgenomen in de groep van 
sjamanen van verschillende stammen. Zijn doel was om de lokale bevolking 
te helpen. Zijn tragische dood heeft dan ook veel lokale mensen diep 
geraakt. Het was zijn wens om daar zijn laatste rustplaats te krijgen. Dat 
hebben we gerespecteerd Op 4 juni 2021 is Vincent met de vele rituele door 
de sjamaan van de Embera Chami stam in het bijzijn van zijn leermeester 
taita Leonel en nog een aantal taita’s geplant zoals ze daar zeggen. Midden 
in natuur waar hij van hield.

Emotioneel
Zeer emotioneel maar ook zo mooi met alle gebruiken en zang van deze 
mensen waar hij echt bij hoorde. Zeer geliefd en zeer gerespecteerd om zijn 
inzet en visie. Hij is de eerste buiten de stam die deze eer heeft gekregen en 
tijdens de nachtelijke ceremonie is hij opgenomen bij de masters en zal hij 
in toekomstige ceremonies altijd herdacht worden. Voor Vincent een grote 
eer die nog nooit eerder aan een allochtoon werd gegeven. Wij zijn dank-
baar voor wat Vincent heeft mogen betekenen in zijn leven. Zowel in Vinke-
veen als in Colombia. Wij zijn dankbaar dat we bijna twee weken in zijn huis 
in Santa Elena mochten wonen om te ervaren waar hij geleefd heeft. De vele 
lieve mensen en mooie verhalen over hem zijn een troost voor ons. Absoluut 
veel te vroeg maar met zijn energie en daden heeft hij zeker 5 levens 

geleefd. Vincent vaarwel en we 
weten dat je altijd bij ons zal 
blijven in gedachten. Op Facebook 
Vincent Dordregter staan meer 
mooie verhalen en herinneringen. 
Ook verdere informatie over de 
herinneringsceremonie in Vinke-
veen vind je daar. 

Rob Dordregter, trotse vader.
Henny de Roos, trotse moeder
Marjolein Dordregter, trotse zus

Vincent Dordregter uit 
Vinkeveen
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Regio - In de Botshol kan je nog 
genieten van de stilte. Hoewel stilte? 
Het geruis dat de wind maakt in de 
bijna eindeloze rietkragen. Het 
gekwetter van eenden het gezang 
van de rietzanger, de sprinkhaan-
zanger en de bospieper. Het gekwaak 
van eenden en ganzen en het zachte 
geplas van je roeispanen. Het lijkt 
bijna wel een symfonie. Natuur-
gidsen van IVN de Ronde Venen en 
Uithoorn nemen je graag mee om je 
dit gebied te laten beleven. De 
Botshol is voor een deel oud laag-
veen moeras en voor een deel open 
plassen. Het gebied ziet er uit zoals 
de hele Ronde Venen er een paar 
honderd jaar geleden uit zag. De IVN 
natuurgidsen zullen ook vertellen 
hoe het gebied zo is geworden. Het 
is nu een heel gevarieerd gebied met 
smalle slootjes, petgaten, moerasbos 
en open plassen. Het avontuur start 
bij Botenverhuur Verweij. Daar kun je 
de komende weken onder begelei-
ding van een ervaren IVN natuurgids 
op zondagochtend, zaterdagochtend 
en woensdagavond mee met een 
roeitocht. De roeitochten worden 

gehouden van 19 juni t/m 11 juli en 
van 25 augustus t/m 5 september. 
Kijk voor de exacte data op www.ivn-
drvu.nl. De natuurgidsen laten je de 
mooiste plekjes zien en vertellen 
honderduit over de vogels, water-
planten, libellen, de orchideeën, de 
vogels, de ringslangen en de vissen 
die je ziet. De IVN natuurgidsen 
kunnen natuurlijk geen garantie 
geven dat je de lepelaar of de 
buizerd kunt zien vliegen, of dat je 
een ringslang ziet maar we weten 
zeker waar de zeldzame planten 
zoals rietorchis, galigaan en zonne-
dauw staan. De excursie kost maar 
€6,- per persoon en als je IVN lid bent 
krijg je € 1,- korting. In verband met 
de beschikbaarheid van de gidsen 
vragen we je om jezelf van tevoren 
op te geven. Dit kan via botshol@
ivn-drvu.nl. Heb je liever persoonlijk 
contact bel gerust: 06-40229319 
Coen Vulperhorst, 06-52004564 
Michel Leijen of 06-51162629 Rob 
Idema. Wil je meer weten kun je onze 
website bezoeken www.ivn-drvu.nl. 
Je kan daar ook lid worden van onze 
vereniging.

Kom genieten van de Botshol

GOED GESCHOTEN

In deze column kunt u ook komen met uw foto en tekstje. Ziet u iets 
leuks, zieligs, aardigs, opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet 
wat, maak daar een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.
Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het naar: 
redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.nl”. 
Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in 
Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto....

Oog in oog met 7 hooglanders
Ze zijn een tijdje weggeweest. Maar  ineens stond ik oog in oog met de 
hele familie schotse hooglanders, 7 stuks lagen er op het pad in het Libel-
lebos. Dat had ik niet verwacht, maar ze waren eigenlijk heel relaxed 
tegen mij, ik kon er gewoon rustig langs. Het was wel even spannend, 
maar zo werd een eerst gewone wandeling toch wel speciaal.
Koen Smits

Wilnis /Vinkeveen - Kinderen van de 
Koningin Julianaschool in Wilnis 

haalden twee weken lang lege �essen 
op voor hun sponsorkind Daniela. Met 

Lege flessen actie voor sponsorkind Daniela elkaar ondersteunen zij dit meisje, 
zodat ze onderwijs kan volgen, medi-
sche zorg krijgt en maaltijden ontvangt. 
Daniela is 8 jaar en woont in Colombia. 
De kinderen zijn fanatiek langs de 
deuren gegaan om lege �essen op te 
halen. Er is zelfs een wedstrijdje van 
gemaakt: welke groep verzamelt de 
meeste statiegeld�essen? Het was tot 
het laatste moment heel spannend. 
Uiteindelijk won groep 7 met maar 
liefst 1248 �essen. Zij mogen daarom 
met de hele klas een ijsje eten bij 
ijssalon De IJsbeer in Vinkeveen. De 
ijssalon vond het zo’n leuke actie dat ze 
het ijsje graag willen sponsoren. Samen 
hebben de leerlingen een bedrag van 
ruim 1100 euro bij elkaar gespaard.

De Ronde Venen - Veel kinderen 
kiezen nu een sport en vereniging 
om met het begin van het schooljaar 
meteen van start te kunnen gaan. 
Niet voor ieder kind is dit vanzelf-
sprekend. Stichting Jongeren Actief 
steunt gezinnen met een klein 
budget om kinderen de kans te 
geven om ook mee te doen. Want 
meedoen met leeftijdsgenootjes, 
vriendjes en vriendinnetjes is het 
belangrijkste wat er is! 
Stichting Jongeren Actief werkt 
samen met de Servicepunten Wonen, 
Welzijn en Zorg. Medewerkers van de 
Servicepunten helpen mensen met 
het doen van de aanvraag. Komt het 
gezin in aanmerking, dan betaalt 

Stichting Jongeren Actief de contri-
butie en eventueel een club tenue. 
Alles zodat kinderen actief kunnen 
meedoen. Om dit allemaal mogelijk 
te maken wordt Stichting Jongeren 
Actief ondersteund door de lokale 
overheid en vele partners uit het 
verenigings- en bedrijfsleven. Samen 
kunnen wij meer kinderen laten 
sporten. Wordt ook partner en laat 
kinderen weer meedoen! Meer infor-
matie over dit lokale initiatief is te 
lezen op www.stichtingjongerenac-
tief.nl. Weten of het gezin in aanmer-
king komt? Loop dan binnen bij één 
van de servicepunten (www.service-
puntenderondevenen.nl) of bel het 
servicepunt 0291 587600.

Doe ook mee met Stichting 
Jongeren Actief!
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1654 - Kaart Proosdij door Adam van Vianen - Rijksarchief Utrecht. Zijdelmeer en de 
Amstel. In de hoorn (punt) de boerderij van Elburg en Walich en het Rechthuis.

Jan Wicherides woonde met zijn echtgenote Hendrica van Lutsenburg in het Buiten 
Amstelmond tegenover het Marktplein in Uithoorn – internet.

1745 – Jan de Beyer - Thamen aan de Amstel ingekleurd - particulier bezit

1682 - Het Chinese Ziekenhuis te Batavia waar Johan Bredius overleed - internet

Voorzijde boekje VOC-opvarenden

Na veertig jaar publicaties in De 
Lange Brug verschijnen sinds 2016 
artikelen over de historie van 
Uithoorn, De Kwakel en Thamen in 
de Proosdijkroniek, een rijk geïllus-
treerd magazine dat vier keer per jaar 
uitkomt. Door deze bijdragen zult u 
met andere ogen naar onze dorpen 
kijken. Uithoorn heeft een rijke 
geschiedenis die terug gaat tot het 
jaar 1322. Inderdaad volgend jaar 
een feestje: 700 jaar Uithoorn. Zou de 
gemeente er nog aandacht aan 
besteden? 

Wij lichten een paar pareltjes uit 
de historie. 

Veertig schellingen
Op 4 mei 1322 betaalde graaf Willem 
III een rente van 40 Hollandse Schel-
ling aan vrouwe Elburg en haar broer 
Walich van Ute Hoirne in ruil voor 
hun visrechten. In deze akte is voor 
het eerst sprake van Uithoorn. Hun 
hoeve stond op een stuk land van de 
proost, een uithoek lijkend op een 
hoorn. Anno 2021 is dat ongeveer ter 
hoogte van Herbergh 1883.

Surinaamse familie in Uithoorn
In januari 1784 nam oud-gouverneur 
van Suriname, Jan Gerhard Wichers, 
zijn vrijgemaakte vrouw Adjuba van 
Hesterlust en hun 8-jarige zoon Jan 
Wicherides mee naar het kerkje in 
Thamen. Jan en zijn moeder waren 
getint, dat was bijzonder in Thamen. 
Nog diepere indruk maakte het plot-
selinge overlijden van Adjuba in 
februari van dat jaar. Het volledige 
verhaal is gepubliceerd in de 
Proosdijkroniek. 

VOC-ganger in Batavia
Zomaar een testament van predikan-
tenzoon Johan Jacob Bredius uit 
Uithoorn. Hij woonde anderhalf jaar 
in het Spinhuijs te Batavia en over-
leed op 22 november 1747, twee 
dagen na het opmaken van zijn 
testament, 23 jaar oud. Johan schonk 
een “silver sak horlogie” aan Johannis 
Theodorus Boonen, zoon van de 
binnenregent van het Chinese 
Hospitaal. 
De rest van zijn bezittingen ging naar 
zijn vader en moeder, Philippus 
Bredius, predikant te Thamen aan de 
Amstel en Sara Renetta van Lobrecht. 
Het wel en wee van VOC-gangers uit 
Uithoorn, Thamen en De Kwakel 
levert veel boeiende verhalen op.

Burgemeester schildert zwembad 
Zijdelmeer
Bij Lakeside of Hotel Hengelsport 
was in het Zijdelmeer het eerste 
openluchtbad van Uithoorn geves-
tigd (1932-1953). Het is beschreven 
in de Proosdijkroniek inclusief een 
aantal anekdotes. Zo zette het 
bestuur het zwembad jaarlijks in de 
verf, een gezellig werkje waaraan 
bestuurslid burgemeester Vos de 
Wael zich niet wilde onttrekken. 
Mevrouw Vos de Wael vond dat 
beneden zijn waardigheid. De burge-
meester trok zich van haar bezwaren 
niets aan, haalde thuis een oude 
broek uit de voddenzak en verstopte 
die in het zwembad. Op de dag dat 
er geschilderd zou worden, vertrok 
hij ponti�caal gekleed van huis en 
maakte zijn vrouw wijs dat hij de hele 
dag niet te bereiken was, omdat hij 
op bezoek ging bij de Commissaris 

van de Koningin. Vos de Wael hing 
zijn ambtskostuum aan een knaapje 
en was in zijn werkplunje spoedig 
aan het schilderen. Mevrouw Vos de 
Wael zal bij zijn thuiskomst wel aan 
hem gevraagd hebben of de kamer 
van de Commissaris in de carboli-
neum gezet was…

Welke artikelen heeft u gemist? 
Wij schreven over Thamerlaan 14, de 
joodse familie Röttgen tijdens de 
oorlog, 150 jaar Schanskerk, De 
Roode Vos, het bezoek van Michiel 
de Ruyter met zijn vrouw aan prins 
Johan Maurits in Het Rechthuis, het 
Burgemeester Kootfonds, de telefo-
niekantoren in Uithoorn, het boek 
Op Hooger Pad dat de lotgevallen 
van de Kwakelse Bart Wildebras 
beschrijft, het dorp Thamen aan de 
Dijk, het spook in Het Rechthuis, de 
organist/componist Harry Gunther, 
de Mennonietenbuurt, het ontstaan 
van de TEBU en NWM, de rederijen 
van Frans van Seumeren en de gere-
nommeerde Uithoornse �jnschilder 
Johannes Voorhout.

Wat staat er nog op de rol?
U kunt nog de volgende rijk geïllus-
treerde verhalen verwachten: 
Jean Rousset de Missy overleed in 
1762 te Thamen. Hij was een Huge-
noot die naar de Nederlanden 
vluchtte, werd een internationaal 
vermaarde publicist en vrijdenker. 

Predikant Petrus Kaldenus werd in 
1708 teruggeroepen naar Holland 
om zich te verdedigen tegen smade-
lijke aanklachten vanuit de Kaap. Hij 
was tien jaar verbonden aan de 

Kent u uw dorp Uithoorn?



Wij wekken belangstelling voor de geschiedenis van De Ronde Venen in de 
ruimste zin. Onze vereniging geeft gelegenheid tot onderzoek naar eigen 
voorouders, stimuleert de aandacht voor oude panden en via de Stichting 
Proosdijer Publicaties verzorgen we uitgaven over de geschiedenis van De 
Ronde Venen. Zoals het ‘Proostenboekje’, de geschiedenis van Vinkeveen en 
het boekje over de ‘kaart van Praalder’.
 
Kwartaalblad
We zijn trots op ons keurig verzorgde, inhoudelijk ter zake kundig en 
historisch verantwoorde tijdschrift: de Proosdijkroniek. Elk kwartaal 
ontvangt u dit fraai vormgegeven blad met een grote diversiteit aan arti-
kelen over de historie van onze omgeving.

Werkgroepen
Binnen de vereniging is een aantal werkgroepen actief. U kunt hier ook 
zelf aan deelnemen. We bieden diverse activiteiten, waardoor de leden op 
voor hen aantrekkelijke gebieden zelf aan de slag kunnen. Dit betreft: 
Archeologie, onderzoek naar overblijfselen in de bodem van onze 
gemeente. Genealogie, onderzoek naar uw voorouders via de website of 
in het (streek-)archief. Documentatie, beheren van en zoeken in boeken 
en documenten uit het verleden. Monumenten, inzet voor behoud van 
historische panden, wegen en objecten. PR en lezingen, voor regelmatige 
publiciteit, presentaties van foto’s, �lms en boeken. 

Historische Vereniging De Proosdijlanden, Croonstadtlaan 4a, 3641 AL 
Mijdrecht. Aanmelden als lid kan o.a. door een mail te sturen aan adminis-
tratie@proosdijlanden.nl, met vermelding van naam, adres, postcode en 
woonplaats, telefoonnummer en emailadres.

Wat doet de historische vereniging?

1937 - Wilhelminakade met kantoor rederijen Gemma en J.A. van Seumeren. Collectie SOUDK.

1941 - Sparta aan de Thamerlaan - op het paard Cees Pannekoek en op zijn schouders zoon Klaas Pannekoek. 
Foto M.L. de Boer. Collectie SOUDK

Hervormde Gemeente Thamen en 
werkte hier aan zijn rehabilitatie. Zijn 
hart lag echter bij de Hottentotten-
bevolking in Zuid-Afrika. Of hij terug-
keerde blijft nog even een verrassing. 
In 2020 hief de oudste vereniging 
van Uithoorn zich op. Daarmee 
kwam een einde van gymnastiekver-
eniging Sparta opgericht op 7 
december 1892. In vogelvlucht wordt 
de 128-jarige geschiedenis van de 
vereniging beschreven en in beeld 
gebracht.
Een bijzonder huwelijksaanzoek en 
haar voorgeschiedenis is een pareltje 
voor degene die genealogische 

ambities hebben. 
Een verhaal over Jacob de Jong, 
burgemeester van 6 december 1818 
tot 1 september 1820. Hij was niet 
alleen schout en secretaris van 
Uithoorn en Thamen, maar dreef ook 
een houthandel, verkeerde in Haagse 
krijgen, bij koning Willem I en 
bewerkstelligde de verbetering van 
de Amstel. Ook richtte hij een Onder-
linge Brandverzekering op. Zijn 
woonhuis in Uithoorn bestaat nog 
steeds.

Nieuwsgierig geworden?
Wilt u met andere ogen naar uw dorp 

1924 - Zwembad Zijdelmeer en Hotel Hengelsport. Collectie SOUDK

1957 - Thamerlaan met uiterst links nummer 14. Het wordt op dit moment gerestaureerd naar de situatie van 1911.
Collectie SOUDK

1928 - Burgemeester Gerard Vos de Wael ging schilderen. 
Detail uit foto drie burgemeesters.

en/of de Proosdijlanden kijken? Meld 
u aan als lid en u krijgt dan niet 
alleen vier keer per jaar een mooi 
magazine, maar u bent ook verze-
kerd van interessante ledenbijeen-
komsten met lezingen en �lmvoor-
stellingen, excursies, kortingen op 
boekuitgaven, toegang tot oude 
uitgaven van de Proosdijkroniek e.a.. 
Tevens staan de diverse werkgroepen 
tot uw beschikking w.o. de werk-
groep Genealogie. 

Nieuwsgierig? Neem een kijkje op de 
website www.proosdijlanden.nl.
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De Ronde Venen - Tijdens de leden-
vergadering van VVD Rijn, Vecht en 
Venen is Bart Richter verkozen tot 
lijsttrekker van VVD De Ronde Venen. 
Bart is momenteel fractievoorzitter 
en heeft zich de afgelopen jaren al 
vol overgave ingezet voor de inwo-
ners en ondernemers in de 
gemeente. “Als bestuur zijn we erg 
blij dat Bart de unanieme steun 
gekregen heeft om het lijsttrekker-
schap op zich te nemen, wij zijn 
ervan overtuigd dat hij deze rol met 
zijn bevlogenheid en passie op 
goede wijze zal vervullen richting de 
gemeenteraadsverkiezingen van 
2022” aldus Frank Masteling, voor-
zitter vereniging VVD Rijn, Vecht en 
Venen. Bart geeft aan: “Ik wil de 
komende periode een herkenbaarder 
lokaal VVD geluid laten horen en 
inzetten op een beter communice-
rende en faciliterende gemeente 
voor haar inwoners en ondernemers. 
Van populistisch geschreeuw aan de 
zijlijn zonder echte oplossingen ben 
ik niet. Goed luisteren en signaleren 
wat er nu echt speelt in de 
gemeente, het eerlijke verhaal en 
politiek op inhoud is mijn stijl van 
werken”. 

Lijstduwer
Alberta Schuurs, de huidige VVD 
wethouder, is als lijstduwer verkozen. 
Alberta is een zeer kundig en 
betrokken persoon met een groot 
netwerk. Na bij de vorige verkie-
zingen lijsttrekker te zijn geweest wil 
ze zichzelf nu in deze rol inzetten 

voor de partij en ze bruist al van de 
ideeën om de betrokkenheid te 
vergroten. Frank Masteling geeft aan: 
“Met haar enthousiasme, toeganke-
lijkheid en gave om mensen te 
enthousiasmeren is zij een zeer 
welkome lijstduwer”. De huidige VVD 
(steun)fractie van De Ronde Venen 
bestaat momenteel al uit een diverse 
en optimistisch ingestelde groep 
mensen. Allemaal met een verschil-
lende achtergrond, van jong tot oud, 
verschillende sekse, studenten, 
ondernemers, werknemers, huiseige-
naren en huurders. Een samenstel-
ling zoals het in een lokale volkspartij 
ook hoort te zijn. Het bestuur 
verwacht uit alle gegadigden voor 
het raadslidmaatschap ook weer een 
mooie en waardevolle kieslijst te 
kunnen samenstellen met kandidaat 
raadsleden die De Ronde Venen nog 
mooier willen maken.

Programma
De komende tijd gaat er gewerkt 
worden aan het opstellen van het 
verkiezingsprogramma 2022-2026 
waarvoor de input vanzelfsprekend 
opgehaald gaat worden bij inwoners, 
ondernemers, belangengroepen, 
verenigingen enz. Wilt u de lokale 
VVD en/of hun campagne steunen, 
dan kunt u zichzelf aanmelden als lid 
of contact opnemen met Bart Richter. 
Ook als je interesse hebt om zelf 
wellicht actief te worden in de poli-
tiek kan je contact opnemen. Kijk 
voor meer informatie op de website 
www.vvdderondevenen.nl 

Bart Richter verkozen tot lijst-
trekker VVD De Ronde Venen

Vinkeveen - Op woensdag 9 juni 
2021 is, voor het eerst in de geschie-
denis van de school, een leerlingen-
raad geïnstalleerd op basisschool de 
Schakel in Vinkeveen. Tien leerlingen 
werden o�cieel benoemd door de 
directeur en kregen hiervoor een 
benoemingsbrief uitgereikt.
Om deel te nemen aan de leerlingen-
raad vonden ‘echte’ verkiezingen 
plaats voor leerlingen in groep 3 tot 
en met 7. Net als bij echte verkie-
zingen kreeg iedere leerling die zich 
verkiesbaar wilde stellen de opdracht 
om zichzelf te presenteren als kandi-
daat. Kinderen vertelden waarom ze 
graag in de leerlingenraad willen en 

welke ideeën ze hebben om dingen 
op school te verbeteren. Vervolgens 
koos elke groep 2 kandidaten om de 
klas te vertegenwoordigen in de 
leerlingenraad.
Het initiatief voor de leerlingenraad 
past heel goed binnen de schoolvisie 
van de Schakel, die gericht is op het 
bevorderen van participatie en eige-
naarschap van leerlingen in de 
school. Deelnemen aan de leerlin-
genraad geeft de kinderen daarnaast 
ook meer verantwoordelijkheid. Wat 
is er mooier dan zelf mee te mogen 
denken over ontwikkelingen op 
school, zoals de invulling van het 
nieuwe schoolplein.

Installatie leerlingenraad 
basisschool de Schakel

Mijdrecht - Een jaar geleden heeft 
hierover al een artikel in deze krant 
gestaan. Hendri van Mill had het initi-
atief genomen om alle klasgenoten 
te benaderen, die van 1969 t/m 1975 
op CNS hebben gezeten. Het heeft 
haar met hulp van anderen veel tijd 
gekost om contact te krijgen. En dat 
is met bijna iedereen gelukt.
De volgende stap was het organi-
seren van een reünie. De datum en 
locatie waren bekend en geregeld, 
maar helaas moest dit door Covid19 

meerdere keren uitgesteld worden 
en uiteindelijk wilde Hendri er mee 
stoppen. 
Maar inmiddels is er een levendige 
groeps-app ontstaan, waarin er me 
elkaar al veel ervaringen zijn 
gedeeld. Ook zijn er al veel indivi-
duele ontmoetingen geweest. 
Natuurlijk op 1,5 meter afstand.
Dus moet er na bijna 50 jaar toch een 
reünie komen. De datum is inmiddels 
vastgezet op 2 oktober. Hendri werkt 
nu hard aan een leuk programma. Tzt 

zal zij via de groeps-app af en toe 
een hint geven wat de locatie zou 
kunnen zijn en wat er mogelijk in het 
programma zou kunnen zitten. Er zijn 
nog een paar oud klasgenoten waar 
nog geen contact mee is: Juanita 
Galstaun, Brenda Kemper, Bert 
Wijnen, Ronald Tjepkema.
Informatie over deze 4 kan gemaild 
worden naar Hendri loefokurrie@
hotmail.com Zij zal natuurlijk goed 
omgaan met deze vertrouwelijke 
informatie.

Reünie Christelijk Nationale School 
Bozenhoven Klas 6 reünie (1969-1975)

De Ronde Venen - We mogen weer! 
Ten minste als je helemaal gevacci-
neerd bent, dan wacht je een zomer 
vol gezelligheid is de belofte van 
Stichting Tjitze Hesselius. Terwijl veel 
mensen zich verheugen op een heer-
lijke vakantie lijkt de lockdown voor 
mensen die alleen zijn verlengd. De 
clubjes zijn nog niet begonnen en 
net nu er steeds meer kan wacht hen 
nog een saaie zomer. Maar daar gaat 
de St. Tjitze Hesselius wat aan doen. 
Komende maanden organiseren we 
weer verschillende activiteiten, 
speciaal voor ouderen uit De Ronde 
Venen die alleen zijn. 

Elke week gezellige middagen bij 
De Heertjes in Vinkeveen
Op dinsdagmiddag 6 juli om 14.00 
uur is de kick-o� van de activiteiten. 
De Stichting Tjitze Hesselius is een 
bijzondere samenwerking aangegaan 
met De Heertjes in Vinkeveen, in de 
maanden juli, augustus en september 
kun je hier elke dinsdag en woens-
dagmiddag terecht voor een leuke 
middag. Op dinsdag bestaat het 
programma steeds uit een optreden 
van een gezellige zanger of bijvoor-
beeld een spelletjesmiddag. Voetjes 
van de vloer en plezier maken. Elke 
woensdag is er een lezing van een 
kunstenaar of optreden van een klas-
siek artiest. Op 7 juli is dat Marcel 
Straver, kunstschilder uit Waverveen, 
hij vertelt o.a. over zijn schilderij ter 
nagedachtenis aan MH17. Om deel te 
kunnen nemen op dinsdag of 
woensdag moet je je aanmelden. We 
regelen ook weer vervoer, wel vanaf 

een centrale plek. Laat gerust weten 
als u hiervan gebruik wilt maken. Er 
kunnen steeds maximaal 40 mensen 
aanwezig zijn. 

Varen 
Ook dit jaar willen ze weer gaan 
varen over de Vinkeveense plassen, 
traditioneel een van onze popu-
lairste uitjes. Ze doen het een beetje 
aangepast omdat ze met minder 
mensen op de boot mogen. Op 
woensdag 28 juli en donderdag 29 
juli a.s. is het zover dan gaan de 
trossen los. 

Aanmelden 
Het organiseren van de activiteiten is 
mogelijk omdat we er van uit gaan 

Zomer vol gezelligheid voor 
eenzame ouderen

dat onze deelnemers gevaccineerd 
zijn. Zij zullen dit controleren bij 
aanvang. Geen vaccin is niet deel-
nemen. Dat lijkt heel streng maar ze 
zijn zuinig op de gasten. De activi-
teiten zijn gratis maar alleen na 
aanmelding toegankelijk. Vol = vol. 
Aanmelden kan via info@tjitzehes-
selius.nl of via het Servicepunt, bel 
even voor je langsgaat zodat het 
daar niet te druk wordt 0297-587600. 
Vergeet niet door te geven voor 
welke activiteit je je wilt aanmelden. 
Als de activiteit op dinsdag of 
woensdag al vol zit dan sta je 
bovenaan op de lijst voor de week 
daarna. Op deze manier hopen ze zo 
veel mogelijk mensen blij te maken 
met een gezellige activiteit. 
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De Kwakel - Zondag aan het eind 
van de middag is de Brandweer 
gealarmeerd voor een gaslek direct 
naast een brug op de Boterdijk. De 

omgeving werd veilig gesteld en met 
de hand werd het lek vrij gegraven. 
Stedin heeft daarna de zaak 
overgenomen.

Gaslek direct naast de brug

Foto Jan Uithol

Uithoorn -,”Vrijwilligers in de 
gemeente Uithoorn moeten we koes-
teren en eren. Zij maken onze samen-
leving mooier,” antwoordt burge-
meester Heiliegers op de vraag 
waarom hij het zo belangrijk vindt 
dat vrijwilligers voorgedragen 
worden voor een Koninklijke onder-
scheiding. Iemand voordragen voor 
de Lintjesregen 2022 kan nog tot 15 
juli aanstaande. De burgemeester: “,U 
kent ze vast wel, die vrijwilliger die al 
jarenlang altijd klaar staat om de 
handen uit de mouwen te steken. Die 
vrijwilliger die anderen tot voorbeeld 
is en hen begeleidt, stimuleert of 
motiveert. Die op die manier een 
positieve bijdrage levert aan uw 
vereniging en de samenleving. Voor 
die vrijwilliger nodig ik iedereen uit 
om een Koninklijke onderscheiding 
aan te vragen.”

Erkenning
Een Koninklijke onderscheiding is een 
erkenning voor persoonlijk bijzonder 
werk voor de samenleving. Dit kan 
vrijwilligerswerk zijn. Maar ook een 

Wie verdient een Koninklijke 
onderscheiding?

Iemand voordragen
Iemand voordragen voor de Lintjes-
regen 2022? Kijk dan voor meer 
informatie op www.uithoorn.nl/
lintjes. Vragen? Mail naar bestuurs-
secretariaat@uithoorn.nl. De feeste-
lijke Lintjesregen wordt altijd 
gehouden op de werkdag voor 
Koningsdag. De burgemeester reikt 
de lintjes uit. Dat doet hij namens de 
Koning.

buitengewone prestatie tijdens 
betaald werk. Bijvoorbeeld in de 
wetenschap of sport. Heiliegers: ,”Het 
invullen van het aanvraagformulier 
en het verzamelen van de benodigde 
ondersteunersbrieven kost in een 
korte periode extra inspanning. Maar 
het eindresultaat, de feestelijke uitrei-
king tijdens de jaarlijkse Lintjesregen, 
is het zeker waard! De verrassing en 
blijdschap is zo mooi om te zien.”

De Kwakel - Sinds enkele weken is 
Gasterij de Kwakel geopend. De 
uitbaters, Mathijs en Simone van der 
Knaap, hebben de afgelopen jaren 
hard gewerkt om hun droom te reali-
seren, en het resultaat mag er zijn. Op 
een unieke locatie, gunstig gelegen 
langs de Vuurlijn op de grens van 
Aalsmeer, Kudelstaart en De Kwakel, 
is een boerderij compleet omgeto-
verd tot een multifunctionele feest- 
en evenementenlocatie. Het bijzon-
dere aan de Gasterij de Kwakel is 
onder meer, dat de nieuwe eigenaars 
continue hebben stilgestaan bij de 
bestemming die deze boerderij eerst 
had. Als je in de grote zaal De 
Ambachterij binnenstapt, die 
geschikt is voor maar liefst 150 
personen, loop je over oude klinkers 
en zie je de houten balken, die de 
sfeer van toen uitademen. De bar is 
met veel gevoel voor nostalgie opge-
bouwd, en de oude gereedschappen 
van toen versterken deze sfeer nog 
beter. De Feesterij is een andere zaal, 

die zeker net zo bijzonder is te 
noemen. Ook hier is er veel aandacht 
gegeven aan detail, waarbij de oude 
wijnvaten in het oog springen, net als 
de stoere en karakteristieke muren in 
deze zaal. 

Meer dan alleen feesten en partijen
Dat deze locatie multifunctioneel is, 
wordt wel duidelijk wanneer je het 
volgende vertrek binnen stapt, want 
hier is een sporthal gerealiseerd, die 
dienst kan doen voor sport- en 
spelactiviteiten en als speelruimte 
voor kinderen. Zelfs doucheruimtes 
zijn aanwezig, dus ook voor een 
teambuildingsuitje kun je meer dan 
goed terecht. De aparte vergader-
ruimte, die plaatst biedt voor 10 
personen, is voorzien van een 
robuuste tafel en luxe stoelen. Ook 
aan een groot TV scherm ontbreekt 
het niet om de perfecte presentatie 
te geven. En voor grotere groepen 
biedt Gasterij de Kwakel ook 
mogelijkheden.

Gasterij de Kwakel 
opent haar deuren!

Terras
Fietsers en wandelaars komen heer-
lijk tot rust op het ruime terras van de 
Gasterij. Huisgemaakte appeltaart, 
verse bonenko�e of een biertje van 
de tap. Allemaal ingrediënten om 
lekker ontspannen te genieten van 
de rust en ruimte die Gasterij de 
Kwakel biedt. Maar ook een voor een 
lunch kun je meer dan goed terecht 
op het terras, en uiteraard zorgt de 
gezellige muziek voor de juiste sfeer 
om eens lekker te borrelen met je 
vrienden of collega’s. Dat er goed 
meegedacht is over met de bezoe-
kers, merk je onder andere aan de 
�ets oplaadpunten en het feit dat de 
kinderen voldoende ruimte hebben 
om zowel binnen als buiten te spelen. 
En zelfs als het weer het laat afweten 
is het goed toeven, ook aan een over-
dekt terras is gedacht bij Gasterij de 
Kwakel.
Kortom, een prachtige locatie die zich 
leent voor uiteenlopende doel-
einden. Van uitgebreide bedrijfspre-
sentaties, bruiloften, vergaderingen, 
condoleances, compleet verzorgde 
bedrijfsuitjes tot gewoon gezellig wat 
drinken, de gastvrije eigenaars 
Mathijs en Simone van der Knaap 
ontvangen u graag!

Uithoorn - Op maandag 21 juni 
reikte wethouder Jan Hazen van 
Sport de Sportakkoord Innovatieprijs 
2021 uit. “Het project ‘Bewe(e)gwijzer 
Uithoorn en De Kwakel’ van prijswin-
naar Jelle Visser verbindt de wandel- 
en beweegroutes in de gemeente. 
Verschillende organisaties kunnen zo 
hun aanbod realiseren voor gebrui-
kers en inwoners. “Een laagdrempelig 
en doeltre�end project,” aldus de 
wethouder.

Innovatiebudget Sportakkoord 
van Uithoorn 
Wethouder Hazen: “Het Sportakkoord 
van Uithoorn wil er aan bijdragen dat 
meer inwoners van Uithoorn en De 
Kwakel gezond en goed in hun vel 
zitten. Door sportaanbieders, organi-
saties en inwoners bij elkaar te 
brengen kunnen we de kracht en het 
plezier van sport en bewegen in de 
gemeente nog beter benutten. Door 
die samenwerking zorgen we ervoor 
dat inwoners de weg weten te vinden 
naar bestaand aanbod. En we geven 
ruimte aan nieuwe ideeën en moge-
lijkheden.“ Andy Verstelle, aanjager 
van het Sportakkoord van Uithoorn, 
was ook bij de uitreiking aanwezig. 
“We lanceerden de ‘Sportakkoord 
Innovatieprijs’ op 19 april tijdens het 
eerste Sportcafé om nieuwe ideeën 
voor sport en bewegen in Uithoorn 
en De Kwakel te stimuleren met een 
innovatiebudget en met hulp bij de 
uitvoering. Het idee van Jelle Visser 
kwam als winnaar uit de bus.”

Bewe(e)gwijzer Uithoorn en 
De Kwakel
In het dagelijks leven werkt Jelle 
Visser als arts in het AMC. Vanuit zijn 
beroep is hij doordrongen van het 
belang van voldoende bewegen. 
“Het viel me op dat de gemeente is 

aangesloten op langere o�ciële 
wandelroutes voor meer geoefende 
lopers. Maar dat in de gemeente ook 
verschillende korte, niet gemar-
keerde ommetjes zijn te maken, zoals 
de ‘bruggetjesroute’. Mijn plan is om 
de mooiste routes van Uithoorn en 
De Kwakel op een rij te zetten en te 
bewegwijzeren. Door ze strategisch 
langs bepaalde plekken te laten 
lopen, kunnen verschillende organi-
saties die routes gebruiken voor hun 
eigen beweegprojecten. Denk 
bijvoorbeeld aan het Gezondheids-
centrum aan de Maximalaan, maar 
ook de atletiekverenigingen en basis-
scholen. Op die manier verbinden de 
routes de sport- en beweegactivi-
teiten in de gemeente.“ Wethouder 
Hazen was enthousiast over het 
winnende idee van Jelle. “Je project is 
laagdrempelig en doeltre�end. De 
routes bieden beweegmogelijk-
heden voor verschillende groepen 
gebruikers en inwoners. Daarom 
hebben we besloten het eerste inno-
vatiebudget van € 6.000,- toe te 
kennen aan de realisatie van je idee.” 
Vissers eerste stap is een project-
groep samenstellen met vertegen-
woordigers van buurtbeheer, sport-
verenigingen en andere partijen. De 
groep buigt zich over de ontwikke-
ling en aanleg van de routes, en zal 
zorg dragen voor het onderhoud en 
het uiteindelijke gebruik ervan. 
Visser: “Ik wil ervoor zorgen dat de 
eerste bewe(e)gwijzers nog dit jaar 
verschijnen!”

Website Sportakkoord
Enthousiast geworden over dit 
project? Of wilt u meer weten over 
het Sportakkoord van Uithoorn? U 
vindt alle informatie en verdere 
ontwikkelingen op de Sportakkoord-
pagina op uithoorndenktmee.nl.

Sportakkoord Innovatieprijs 
2021 uitgereikt
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Wilnis – Commissielid voor de Senio-
renpartij Fons Luijben verwoorden 
afgelopen week, wat duizenden 
woningzoekenden in De Ronde 
Venen al jaren roepen: “We moeten 
bouwen, bouwen, bouwen! We willen 
dat er woningen gebouwd worden”. 
Afgelopen woensdagavond en een 
deel van de donderdagavond werd er 
in raadscommissie over niets anders 
gepraat dan over woningbouwplan-
netjes. Maar helaas er zijn altijd 
mensen die bezwaar maken en hier-
door duren woningbouwplannen 
jaren en jaren voor het rond is. Veelal 
krijgt dan de gemeente of de 
woningbouw verenigen de schuld, 
maar niets is minder waar. Het zijn de 
regeltjes, de wetten en vooral de 
mogelijkheden om bezwaar te 
maken tot aan de Kroon toe. Hier-
door duurt alles zolang. 

Woningbouw op oude Voorbij locatie 
Wilnis stuit (nog steeds) op bezwaren

Jan Rouwenhorst CDA: “ik heb een 
beetje een angstvisioen dat dit stukje 
grond zijn bestemming houd van 
Industrie categorie 3”

Fons Luijben Seniorenparty: “Wij 
steunen 100% deze wethouder”

Al tientallen jaren kijken de omwonenden nu tegen deze bouwval aan

Wat is mooier, woningen of deze langzaam instortende bouwval

prima informeert en goed bij de 
plannen betrekt. Ze hebben zelfs al 
foto’s van onze woningen gemaakt 
voor eventuele planschade”, aldus 
Kok

Natuurgebied?
“Ook zijn ze bij ons langs geweest 
met de plannen, om te kijken of wij 
daarmee akkoord konden gaan”, zo 
vervolgde Kok. “Gezien het enorme 
woningtekort en het heel belangrijk is 
voor onze maatschappij, vraag ik me 
af wat het maatschappelijk nut is, van 
het stelselmatig tegenwerpen van de 
bouwplannen. Er wordt in de brief 
gezegd dat we nu naast prachtige 
groene legakkers wonen, een magni-
�ek uitzicht hebben. De brief lezende 
waande ik me midden in een natuur-
gebied, dat door een projectontwik-
kelaar ernstig beschadigd dreigde te 
worden. Niets is minder waar. Deze 
buurtbewoner wil de plannen tegen-
werken. Hoe zit het nu echt: Het 
Voorbij terrein was een bedrijventer-
rein. Slecht onderhouden, hoge 
bosschages, hoge stappels afgewerkt 
bouwmateriaal, kapotte machines en 
voertuigen stonden er weg te rotten. 
Later kwamen er ook nog eens 
stapels Patons te staan en er liggen 
hoge bergen zand en grond. Over de 
bouw van het lelijke Voorbij gebouw 
maar niet eens te spreken.

Al tien jaar puinhoop
“Dus om de plannen tegen te werken, 
om ethische redenen, vermindering 
van groen, verstoring van de natuur 
of uitzicht… Dit snijdt totaal geen 
hout. Wijn kijken nu al tientallen jaren 
tegen een puinhoop en we zijn dat 
meer dan zat. Dit frustreert ons woon-
genot enorm en wij hopen dan ook 
dat er zo snel mogelijk gebouwd gaat 
worden. No een ernstig punt is de 
brief van het zogeheten buurt partici-
patie Voorbij. Die brief zou onderte-
kend zijn door alle bewoners die 
grenzen aan de locatie Voorbij 
Herenweg 116-118. Ik woon direct 
naast die locatie. Deze brief is dus 
mede uit mijn naam ondertekend. Ik 
ben het totaal niet eens met die brief 
en heb hem zeker niet medeonderte-

kend en zal dat ook nooit doen. Ik 
weet niet eens wat buurtparticipatie 
Voorbij is. Er heeft nog nooit iemand 
met mij contact opgenomen of er 
ook maar over gepraat. We zijn nooit 
uitgenodigd voor een vergadering. 
Door te ondertekenen met ‘alle 
bewoners direct grenzend aan de 
Voorbij locatie’ schetst men bewust 
een verkeerd beeld.

Ongehoord
“Alsof alle directe buurtgenoten het 
eens zijn met deze brief. Dit is 
bezijden de waarheid en bij rond-
vraag blijkt dit bij meerdere buurtbe-
woners het geval te zijn. Tegen buurt-
participatie Voorbij wil ik zeggen: ‘het 
is ongehoord en ongelofelijk. Ik zou 
het dan ook op prijs stellen dat de 
opsteller van deze brief contact met 
mij opneemt om mij het een en 
ander te verklaren. Buurtbewoners: 
gebruik eerlijke en legitieme redenen 
zodat snel begonnen kan worden 
met een mooi bouwproject”, aldus 
Kok

Wisselend
En zo ging het nog uren door. Voor-
standers en tegenstanders. Wel werd 
duidelijk de projectontwikkelaar het 
ook wel een beetje zat begon te 
worden, om steeds weer nieuwe 
plannen te moeten indienen. 
Steeds als zij naar aanleiding van 
bezwaren wijzigde kwamen er weer 
nieuwe bezwaren bij. Jan Rouwen-
horst van het CDA verzuchte: “en dan 
hebben we het nu over 49 woningen. 
We willen er graag 4800. Als het op 
deze manier gaat dan hebben we 
nog even. We willen toch niet dat als 
Van Schie het niet redt, dat het terrein 
straks weer gebruikt gaat worden als 
industrieterrein. Die bestemming 
heeft het nog steeds. Dat is een 
beetje mijn angstvisioen dat ik heb 
bij dat terrein. Dan rijden er straks 
weer grote vrachtwagens”. Uiteinde-
lijk werd afgesproken dat het voorstel 
naar de meningsvormde raad van 1 
juli gaat. En dan maar afwachten wat 
deze raad gaat beslissen. Er is nog 
geen pijl op te trekken. 
Wordt vervolgd.

Best begrijpelijk soms dat omwo-
nenden bezwaar maken, maar op een 
gegeven moment moet je toch maar 
een beetje overlast op de koop toe 
nemen. Wil je compleet rust, geen 
verkeer, goed en het liefst een groen 
vergezicht, dan moet je in een hutje 
op de hei gaan wonen. Waar ging het 
afgelopen week weer over? Ja hoor 
wederom de oude Voorbij locatie in 
Wilnis, aan de Herenweg. Al 15 jaar 
lang staat daar een oud kantoorpand 
en grond te verpauperen. Al 15 jaar 
wordt er gesproken over woning-
bouw daar. Hoeveel plannen er al niet 
geweest zijn, maar steeds kwam het 
niet rond. Nu ligt er weer een plan, 
door de projectontwikkelaar Van 
Schie al diverse malen aangepast in 
verband met bezwaren van omwo-
nenden, maar het lijkt wel of een 
klein groepje gewoon niets wil daar. 
En dan gaat het voorstel nu alleen 
nog maar over de vraag of de raad 
het stedenbouwkundig kader wil 
goedkeuren. Als ze dat doen dan kan 
het voorstel komen om de bestem-
ming te wijzigen in woningbouw, nu 
is de bestemming nog industrie van 
de derde categorie, dan het bouw-
plan en bij alle lichten op groen, 
bouwen. En wat komt er dan: 49 
woningen, waarvan 15 sociale huur-
woningen en 34 koopwoningen.

Wij steunen de wethouder
Fons Luijben van de Seniorenpartij De 
Ronde Venen verwoorden het aan het 
eind van de urenlange discussie als 
volgt: “Ik zie hier een plan dat voldoet 
aan de grote en de voorwaarden van 
de woonvisie. Het voldoet aan het 
aantal sociale huurwoningen, senio-
renwoningen en de participatie is 
erop losgelaten. Een aantal mensen 
hebben gelijk gekregen, zijn er veran-
deringen toegepast, maar voor een 
paar niet, maar dat zal je altijd 
houden, je krijgt het nooit zo dat 
iedereen tevreden is. Wij steunen op 
dit moment de wethouder voor 100% 
en zeggen: meer woningen, bouwen, 
bouwen, bouwen”.

Nietes-Welles
Op woensdagavond waren er maar 

liefst 7 insprekers. Tegenstanders en 
voorstanders. Bewoners die puur 
over hun eigen woongenot spraken, 
de ijsclub die een beetje in de knel 
komt en het liefst zou verhuizen, de 
heer Paul Lem die zei te spreken 
namens ‘de omwonenden’. Hij zei: 
“Wij zijn niet tegen woningbouw 
daar, maar wel tegen het opnieuw 
massale plan van Van Schie. Wij 
hopen dat de raad dit ook inziet en 
voorkomt dat er allerlei beroepspro-
cedures worden aangespannen. Dan 
kan het nog jaren duren en daar zit 
niemand op te wachten”. Maar of Lem 
namens alle omwonenden sprak 
bleek al snel niet juist te zijn. Jos Kok, 
een bewoner die er echt pal naast 
woont liet een heel ander geluid 
horen: “10 juni jl. ontvingen wij als 
omwonenden een brief. Hierin wordt 
gesuggereerd dat Van Schie de 
omwonenden niet betrekt bij de 
besluitvorming. Ik herken mij totaal 
niet in dit beeld. Ik vind dat Van 
Schie, bij monde van Linda van Schie, 



Wajir, in het bijzonder op het gebied 
van water en sanitatie. Leerlingen van 
basisscholen in Abcoude, Baam-
brugge, Vinkeveen en Wilnis hebben 
jaarlijks voor Wajir actie gevoerd 
onder het motto: ‘Wandelen voor 
Water’. De opbrengsten werden 
ingezet voor het slaan van water-
putten, de plaatsing van water-
pompen en het bouwen van toiletten 
om verontreiniging van het grond-
water te voorkomen. Deze voorzie-
ningen worden veelal geplaatst bij 
scholen en bij plaatsen waar veel 
bejaarden wonen, zij hebben door-
gaans de meeste moeite om bij veilig 
water te komen. Helaas wordt het 
gebied momenteel opnieuw geteis-
terd door grote droogte. Driekwart 
van de waterputten staat droog. De 
meeste mensen hebben geen geld 
om water te kopen. RC Vinkeveen-
Abcoude kent het gebied en de stich-
ting al sinds de oprichting en wil in 
de bres springen om een humanitaire 
ramp te voorkomen.

Lichtpunten
Gelukkig zijn er ook lichtpunten: de 
lokale overheid wordt de laatste 
jaren wèl gesteund door Nairobi en 
krijgt de beschikking over meer auto-
nomie en eigen middelen. Onder 
andere komt dit ten goede aan 
onderwijs, gezondheidszorg en infra-
structuur. De Stichting Welzijn Wajir 
helpt bij de transitie van het kwets-
bare nomadenleven naar biologische 
landbouw. Ook heel belangrijk: de 
positie van vrouwen is sterk verbe-
terd. Kortom: Wajir van Hopeloos 
naar Hoopvol!

Abcoude - In plaats van het traditio-
nele Rotary Bene�etconcert in de 
Dorpskerk van Abcoude vond er dit 
jaar op 4 april 2021 een livestream-
concert plaats: African Vibes. Het 
concert was georganiseerd door 
Rotaryclub Vinkeveen-Abcoude in 
samenwerking met Music Stages o.l.v. 
Michael Gieler. Musici van het Konink-
lijk Concertgebouworkest zorgden 
voor een swingend optreden samen 
met de Ghanese trompettist, zanger 
en componist Berima Amo. Dankzij 
de gullle giften van velen kon een 
mooi bedrag van €1.037,50 worden 
besteed aan een van de goede 
doelen van Rotary. Deze keer is het 
geld bestemd voor schoon drink-
water in Wajir (Kenia). Met het 
geschonken bedrag wordt een 
nieuwe waterput geslagen op een 
centrale plek waar veel bejaarden 
wonen, die de meeste moeite 
hebben om bij veilig water te komen. 
Dat wij in de dorpskernen van De 
Ronde Venen kunnen beschikken 
over een watertappunt waar met een 
druk op de knop heerlijk schoon 
drinkwater uitstroomt, is een luxe die 
zij helaas (nog) niet kennen.

Watertappunt
Op donderdag 17 juni heeft Martien 
Stigter namens Rotaryclub Vinke-
veen-Abcoude bij het watertappunt 
op het Kerkplein in Abcoude de 
cheque overhandigd aan Ad Groene-
veld, voorzitter van de Stichting 
Welzijn Wajir. Deze stichting heeft in 

de afgelopen twintig jaar veel 
kunnen bijdragen aan de ontwikke-
ling van Wajir, in het bijzonder op het 
gebied van water en sanitatie. (www.
wajir.org) Rotaryclub Vinkeveen-
Abcoude kijkt terug op een geslaagd 
evenement en dankt alle donateurs 
hartelijk voor hun bijdragen. Wilt u 
meer weten over de activiteiten van 
onze Rotaryclub, kijk dan op de 
website www.rotary.nl/vinkeveenab-
coude of neem contact op met de 
secretaris: sary.witteveen@gmail.
com.  Meer informatie over Wajir kunt 
u lezen in onderstaand artikel van Ad 
Goeneveld. Wajir werd in 1994 door 
de Rotary Doctor Bank in The Nether-
lands uitgekozen als werkgebied en 
dat was niet zonder reden: het 
gebied was decennialang een ramp-
gebied. Het werd door de centrale 
overheid genegeerd en gemarginali-
seerd om religieuze en tribale 
redenen. De inwoners zijn voorna-
melijk nomaden; zij zouden goed 
kunnen overleven als er niet vaak 
lange perioden van intense droogte 
voorkomen. Al het vee sterft dan en 
er is vaak hongersnood. In 2011 
hoorde Wajir daarom tot het giro-
555-gebied. In TROUW stond destijds 
een berichtje dat er hongersnood 
dreigde voor 10 miljoen mensen in 
dit gebied!

Acties
De Stichting Welzijn Wajir heeft (sinds 
1997 ‘kind’ van Rotary) veel kunnen 
bijdragen aan de ontwikkeling van 
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Wilnis - De winkelactie bij Jumbo 
Wilnis op zaterdag 12 juni heeft € 
852 opgeleverd. Daarbij vergat het 
publiek ook niet om zelf producten 
in de inzamelkar van de voedselbank 
te doen. De klant kon bij de kassa 
een bedrag kiezen en afrekenen. 
De voedselbank mocht na de 
actiedag een keuze maken welke 
producten ze voor het totaalbedrag 
wenste te ontvangen. Opmerkelijk 
voordeel van deze vorm van inza-
melen is dat er op de dag zelf niet 
met voorraad hoeft te worden 
gesleept. De actie aan de kassa is 

afgerond maar de inzamelkar van de 
voedselbank blijft wel gewoon tot 
aan het eind van het jaar achter de 
kassa staan om houdbare producten 
in te zamelen. Willem van den Bruin-
horst van de voedselbank: “Dit uitste-
kende idee is een schoolvoorbeeld 
van maatschappelijk meedenken én 
het enthousiasme van de klanten van 
Jumbo Wilnis. We zijn ze bijzonder 
dankbaar voor dit aanzienlijke 
bedrag want we kunnen dit goed 
gebruiken om te besteden aan de 
levensmiddelen die we hard nodig 
hebben”.

Nieuwe winkelactie Jumbo voor 
Voedselbank DRV groot succes

Vl.n.r.: Eva, Djordy Dijkman (Jumbo) en Willem van den Bruinhorst (voedselbank)

Overhandiging van de cheque

Watercontainers

Waterput in Wajir

Rotary in actie: livestream benefietconcert

Vinkeveen - Leerlingen van groep 7 
van basisschool De Pijlstaart in Vinke-
veen hebben donderdag 17 juni op 
bijzondere wijze bij de gemeente 
aandacht gevraagd voor het gebrek 
aan ruimte in hun school. Zij 
maakten een �lmpje waarop te zien 
is hoe druk het soms is in het school-
gebouw en overhandigden dat aan 
wethouder Cees van Uden (Onder-
wijs). Hiermee onderstrepen ze op 
ludieke wijze de o�ciële aanvraag 
die het schoolbestuur heeft gedaan 
om de school uit te breiden.. De 
openbare basisschool De Pijlstaart is 
te klein om alle leerlingen in een 
eigen lokaal les te geven. Als gevolg 
van ruimteproblemen is de school al 
een keer uitgebreid met 4 lokalen in 
het gebouw van de voormalige kleu-
terschool in het Zwanenpark. 
Die uitbreiding is echter onvol-
doende. Schooldirecteur Van den 
Dool: ,”De Pijlstaart kampt al jaren 
met ruimtegebrek. We hebben met 
elkaar altijd creatieve oplossingen 
gevonden om het onderwijs te conti-
nueren, maar nu is de grens bereikt. 
Ik gun de kinderen en de leer-
krachten de ruimte om goed te 
kunnen lesgeven, leren en spelen. 
Vandaag is voor ons een belangrijke 
dag. De kinderen mogen namelijk 
van zich laten horen en hun steentje 
bijdragen aan het democratische 
proces. Het is echt mooi om te zien 

hoe de leerlingen vanuit hun bele-
ving de huisvesting in beeld hebben 
gebracht.’’ Het schoolbestuur heeft 
het college van B en W gevraagd de 
school verder uit te breiden. Het 
college wil hieraan meewerken en 
wethouder Van Uden overlegt met 
partijen om te kijken hoe dit kan 
worden gerealiseerd.

Leerlingen brengen ruimtegebrek 
extra onder aandacht
Het ruimtegebrek zit de leerlingen 
hoog. Ze wilden dat op een ludieke 
manier nog eens extra onder de 
aandacht brengen van de gemeente. 
Daarom maakten ze een �lmpje 
waarop te zien is hoe druk het is in 
de gebouwen. Donderdag brachten 
ze dat, onder begeleiding van twee 
groepsleerkrachten en twee ouders, 
naar het gemeentehuis in Mijdrecht. 
Daar werden ze in de raadzaal coro-
navriendelijk ontvangen door 
wethouder Van Uden en burge-
meester Divendal. Het �lmpje werd 
overhandigd door Isabelle van 
Ginniken en Mika Stam uit groep 7.
Wethouder Van Uden zegde de leer-
lingen toe dat hij er alles aan doet 
om de school volgend schooljaar een 
paar extra lokalen te geven en tege-
lijkertijd te zoeken naar een meer 
de�nitieve oplossing. Hij is daarvoor 
onder anderen in overleg met het 
schoolbestuur.

Leerlingen vragen aandacht 
voor gebrek aan ruimte

Mijdrecht - Om de activiteiten van de Zonnebloem in 
Mijdrecht te kunnen bekostigen is de jaarlijkse loten-
verkoop erg belangrijk. Met de opbrengst van deze 
loten kunnen zij weer leuke activiteiten voor onze 
gasten organiseren. U kunt hen helpen door een aantal 
loten van hen 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 �ets, 

leuke cadeaubonnen of zelfs €15.000,- Op maandag 8 
november a.s. vindt de trekking plaats. 
In deze krant 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. 
Voor meer gegevens kijk op www.zonnebloem.nl/
loterij

De zonnebloem lotenverkoop
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Uithoorn - In samenwerking met 
SPUK,  AH Jos van den Berg, Lekker 
Communicatie en TTP 
creations&production is er opnieuw 
een promotiecampagne gestart voor 
de verkoop van het boek Ontmoe-
tingen in poëzie en proza Uithoorn & 
De Kwakel. In winkelcentrum Amstel-
plein en winkelcentrum Zijdelwaard 

zijn banieren geplaatst, welke 
gesponsort zijn door TTP. Met de 
opbrengst van het boek wordt dan 
weer Voedselbank Uithoorn en Stich-
ting Help ons helpen ondersteunen. 
De opbrengst van de verkoop gaat 
volledig naar deze goede doelen.
Via de QR code komt men op de 
pagina van Uithoornaandeamstel. 

Opbrengst boek naar twee 
goede doelen in Uithoorn

De Ronde Venen – Afgelopen week 
is de raad, via een informatienota 
bijgepraat over de gang van zaken 
rond het afvalbeleid van gemeente 
De Ronde Venen.In deze brief aan de 
raad wordt veel duidelijk, vandaar dat 
wij deze publiceren. Het is namelijk 
ook voor u, bewoner van De Ronde 
Venen en gebruiker, best heel 
belangrijk om te weten wat er nu 
precies gaat gebeuren. Mooi ze gaan 
de restafvalcontainers chippen? En 
dan? Wat houdt dan in? Wordt alles 
dan gewogen en betaal je per kilo? 
Kan de bak op slot om te voorkomen 
dat andere in uw bak gaan dumpen? 
Wij namen contact op met 
wethouder Cees van Uden en die was 
heel duidelijk: “Er gaat in principe 
niets veranderen, tenminste voor de 
huishoudens die gewoon 1 grote bak 
hebben en de eenpersoonshuishou-
dens die 1 een kleine bak hebben. 
Dan verandert er niets. Wel verandert 
er iets voor huishoudens die twee 
bakken hebben, of eenpersoon-huis-
houdens die een grote bak heeft. Die 
gaan meer betalen. Logisch want als 
eenpersoonshuishouden betaal je 
minder en heb je recht op 1 kleine 
bak. Om even een voorbeeldje te 
geven”, aldus de wethouder, “we 
hebben laatst een steekproef 
gehouden aan de Baambrugse Zuwe 
en van de 20 woningen hadden er 
maar liefst 18 twee containers”. Wat 
gaat er nu de komende tijd gebeuren: 

Campagne
Van 31 mei t/m 6 juni 2021 heeft de 
gemeente meegedaan aan de week 
zonder afval. Het scheiden van afval 
wordt onder de aandacht op de 
gemeentelijke social- media 
-kanalen. De afgelopen maanden zijn 
er diverse ‘’push meldingen’’ 
verstuurd via de applicatie mijn 
AfvalWijzer. Er worden twee auto’s 
van de buitendienst bestickerd om 
de website (www.drvaandebak.nl) 
onder de aandacht te brengen. Ook 
worden er containerhangers uitge-

deeld waarbij we inwoners laten 
weten of ze hun afval goed scheiden 
of dat het nog wat beter kan. De 
afvalbrengstations worden extra 
onder de aandacht gebracht. Er 
worden langs de weg posters 
geplaatst voor de afvalcampagne. 

Chippen mini containers
Het bechippen van de minicontai-
ners zal plaats vinden na de zomer-
vakantie. Inwoners zullen hier over 
geïnformeerd worden via een brief. 
Daarnaast zal DBICS B.V. (de partij die 
het bechippen van de restafval-
containers gaat uitvoeren) een tele-
fonische informatie- en klachtenlijn 
- en een website voor inwoners over 
de werkzaamheden verzorgen, vanaf 
een week voor het moment dat de 
brief is verstuurd, tot drie weken na 
het bechippen van de laatste mini-
container. Bij dit callcenter en ook via 
de website van DBICS B.V. kunnen 
alle inwoners terecht met vragen 
over het plaatsen van de chips op de 
minicontainers (bereikbaar van 
maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 
17:30 uur)

Luierinzameling
Bij steeds meer gemeenten is er inte-
resse in de gescheiden inzameling en 
verwerking van luiers. Naarmate de 
hoeveelheid restafval per inwoner 
afneemt, neemt het percentage 
luiers in het restafval toe. In het kader 
van het verder terugdringen van de 
hoeveelheid restafval wordt luiers 
daarmee een interessante stroom 
voor gescheiden verwerking en inza-
meling. Per juli 2021 is het voor onze 
gemeente mogelijk om luiers via de 
AVU gescheiden in te zamelen. De 
inzameling zal uitgevoerd worden 
door Stadsbedrijven Utrecht. De 
verwerker is ARN. De verwachte 
kosten bij vijf inzamellocaties (afval-
brengstation, servicepunt of bijvoor-
beeld een kinderdagverblijf ) 
bedraagt naar verwachting € 29.328”, 
aldus de informatienota. 

Het chippen van de 
restafvalcontainers komt eraan

Uithoorn - Op donderdag 10 juni 
bezocht wethouder José de Robles 
van onderwijs de bibliotheek aan de 
Dorpsstraat. Hij is gekomen om 
kennis te maken met het Taalhuis, en 
om voor de gemeente Uithoorn het 
Regionaal plan Laaggeletterdheid te 
ondertekenen. “Taal is superbelang-
rijk om mee te doen in het gezin, in 
de buurt, op scholen en op het werk. 
Anders is je wereld heel klein.”

Wat is laag-geletterd-heid? 
Claudia Prange is coördinator van 
Taalhuis Uithoorn. “Laaggeletterd-
heid betekent dat je moeite hebt met 
lezen, spreken, schrijven en/of luis-
teren op het niveau B1. Dat is het 
taalniveau van een in Nederland 
geboren 16-jarige die het VMBO 
verlaat. Laaggeletterdheid betekent 
ook dat je rekenen en met de 
computer werken moeilijk vindt. 
Rekenen, taal en digitale vaardig-
heden samen noemen we basisvaar-
digheden. Er moeten veel zaken digi-
taal geregeld worden, zoals bank-
zaken, DigiD en afspraken maken bij 
de dokter. Ongeveer 7% van de 
werkende mensen in Uithoorn en De 
Kwakel is laaggeletterd en vindt dit 
moeilijk. Dit zijn mensen die nieuw 
zijn in Nederland maar ook mensen 
die hier geboren zijn.” 
 
Taalhuis Uithoorn
In Taalhuis Uithoorn biedt de 
gemeente taalhulp aan inwoners, 
samen met Stichting Tympaan De 
Baat, de Bibliotheek Amstelland en 
Stichting Pavones. Volgens de 
beleidsadviseur die met wethouder 
De Robles is meegekomen, is de 
gemeente erg blij met deze samen-
werking. “We hebben in 2016 bewust 
gekozen voor een eigen Taalhuis in 
Uithoorn. In het Taalhuis kunnen 
inwoners van de gemeente terecht 
om de taal beter te leren spreken of 

om beter te leren lezen en schrijven. 
Op papier én digitaal. Er zijn veel vrij-
willigers actief die hen daarbij 
helpen. Juist de laagdrempelige 
werkwijze spreekt ons erg aan.” 
Gertrude Hoogendoorn, manager 
Educatie & Programmering van de 
Bibliotheek Amstelland vult aan: 
“Volgend jaar gaat Taalhuis Uithoorn 
verder in de nieuwe bibliotheek; daar 
kijken we nu al naar uit.” 

Wat doet het Taalhuis?
Claudia vertelt: “Iedereen die naar 
het Taalhuis komt, wordt door ons 
geholpen. De meeste mensen 
worden aan een taalvrijwilliger 
gekoppeld. Soms is een ander 
aanbod beter. Wij geven hier advies 
over. De vrijwilligers worden allemaal 
door ons getraind op de methode 
die ze gebruiken, maar ook hoe ze 
met de mensen om moeten gaan.” 
Gertrude: “Het gaat ook om ‘leeskilo-
meters’: gewoon veel boeken lezen 
en met computers werken. Daar 
zorgen wij voor! Hier in de bieb met 
het Taalhuis, of samen met de kinder-
opvang en scholen in Uithoorn. Daar 
werken we mee samen, om al van 
jongs af aan leesplezier bij kinderen 
aan te wakkeren. En de ouders 
daarbij te betrekken. ” 
Claudia vult aan: ”Door de corona-
maatregelen was het afgelopen jaar 
was wel zwaar. We konden geen 
mensen ontvangen voor de kennis-
makingsgesprekken. En het was 
moeilijk om nieuwe taalvrijwilligers 
te krijgen. Toch hebben we 41 
geslaagde taaltrainingen gedaan. 
Daar ben ik extra trots op.”

Regionaal plan Laaggeletterdheid
Wethouder José de Robles is ook 
gekomen om het Regionaal plan 
Laaggeletterdheid te ondertekenen. 
“We bereiken meer door samen te 
werken met de andere gemeenten in 

Taalhuis Uithoorn: lezen, rekenen 
en computerles voor iedereen

de regio Groot Amsterdam. Ten 
eerste leren we van elkaar wat goed 
werkt en wat niet. Ten tweede 
kunnen we samen trainingen 
opzetten voor taalvrijwilligers en 
voor medewerkers van de gemeente. 
Want zij kunnen zorgen dat de infor-
matie gemakkelijker te vinden is voor 
onze inwoners, en beter te begrijpen. 
En ten derde kunnen we samen beter 
meten hoe de taaltrainingen onze 
inwoners helpen om mee te draaien 
in hun gezin en in de buurt. Om zich 
gezonder en prettiger te voelen. En 
hoe het helpt bij het vinden van 
werk.”

Certificering 
Om de kwaliteit van het Taalhuis te 
toetsen is er meegedaan met de 
landelijke certi�cering. 
Claudia: “Een organisatie die hierin 
gespecialiseerd is, beoordeelt het 
Taalhuis op een aantal onderdelen, 
zoals �nanciën & beleid, samenwer-
king, producten & diensten en resul-
taat & maatschappelijk e�ect.” Ze 
verwacht het certi�caat over een 
paar maanden te hebben. 
Wethouder De Robles: “Dit certi�caat 
geeft ons als gemeente natuurlijk 
ook extra vertrouwen in de samen-
werking met het Taalhuis.”

Na corona
Claudia verwacht dat er na de coron-
aperiode veel nieuwe aanmeldingen 
zullen zijn. “Het inlooppunt in de 
bibliotheek is dicht geweest en 
mensen vinden het �jn dat ze met 
een medewerker van Taalhuis 
kunnen spreken, dat werkt gewoon 
beter. We weten zeker dat eind 
augustus 2021 het inlooppunt op 
maandag tussen 14.00 – 16.00 uur 
open is en dan zijn we weer 
aanwezig om iedereen verder te 
helpen. We houden altijd de school-
periode aan.” 

Taal superbelangrijk
Wethouder De Robles moet weer 
terug naar het gemeentehuis. Hij is 
blij met Taalhuis Uithoorn. “Taal is 
superbelangrijk om mee te doen in 
het gezin, in de buurt, op scholen en 
op het werk. Anders is je wereld heel 
klein. Goed Nederlands spreken 
helpt veel problemen oplossen. Dat 
vind ik een van jullie sterkste punten: 
iedereen die hulp nodig heeft met 
taal kan terecht bij Taalhuis 
Uithoorn!”

Hulp met taal nodig? Of zelf helpen?
Bel Claudia Prange of Nici 
Sonderman van Taalhuis Uithoorn: 
0297-23 02 80. Of mail naar taalhuis@
stdb.nl. Meer informatie vindt u ook 
op de website: 
www.taalhuisuithoorn.nl. 

Bestellingen plaatst je door het 
formulier in te vullen. Ook kan het 
per mail besteld worden 
via 200gedichten@gmail.com.  Daar-
naast is het boek te koop bij Bruna 
winkel Amstelplein en bij de Read-
shop Zijdelwaardplein voor €15.

Ontmoetingen in poëzie en proza 
Uithoorn & De Kwakel is een verza-
meling gedichten en verhalen die te 
maken hebben met de gemeente 
Uithoorn.





Door Chanaya en Jonne

Uithoorn - OBS Toermalijn heeft het 
allerleukste afscheid voor groep acht 
gehad. De disco in de schuur met 
lasershow was over de top. De rook-
machine en knipperlichten gaven het 
gevoel van een droom. Overdag 

hadden de ju�en leuke  activiteiten 
georganiseerd: klimmen, zwemmen 
en poldersporten. 
Het was ook gezellig om met de klas 
een stuk te �etsen, lange gesprekken 
en picknicken in het park. Een 
moeder met Italiaanse routes had 
een heerlijk pizza en pasta bu�et 

gemaakt en ‘s nachts “sliepen” de 
kinderen in tenten in de tuin van een 
oma. Een kamp om nooit te 
vergeten. Nog een paar weken 
genieten met elkaar en dan is het op 
deze school alweer klaar. Bedankt 
ju�en en ouders namens alle 
kinderen in groep acht.
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Een afscheid van obs Toermalijn 
om nooit te vergeten
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Door Roos Uithol

Uithoorn - Met de nieuwe campagne 
van het Nationaal MS Fonds ‘Face It’ 
wordt niet alleen letterlijk een 
gezicht aan Multiple Sclerose (MS) 
gegeven, maar wordt ook opge-
roepen om de ernst van de ziekte 
onder ogen te zien. Eén van de 
gezichten uit deze campagne is de 
Uithoornse Winston Carrilho (51). Al 
ruim vijftien jaar leeft hij met een 
progressieve vorm van MS. Het zorgt 
er onder andere voor dat hij steeds 
slechter loopt en problemen heeft 
met geheugen en spraak. Winston 
doet er alles aan om op de been te 
blijven, ook voor zijn gezin. Opgeven 
is geen optie want hij wil maar één 
ding: Dat zijn kinderen (29, 27, 17 en 
8) en drie kleinkinderen trots op hem 
zijn en in zijn eigen woorden “een 
echte legacy” achterlaten.

Hoe word je één van de gezichten van 
deze campagne?
“Een aantal maanden geleden werd 
ik gebeld of ik mee wilden doen met 
´Face it´. Ik denk dat het komt door 
alle acties en evenementen waaraan 
ik heb deelgenomen. Zoals MS 
Motion en Arena Moves in de Johan 
Cruijf Arena en het beklimmen van 
de Mont Ventoux. Mijn trainingen en 
deelnames deel ik openhartig in 
videos op social media. “

In de TV spot van deze campagne 
staan jullie als MS-patiënt voor een 
spiegel. Kun je meer vertellen over de 
betekenis hierachter?
“In de spiegel, zie je fragmenten uit 
onze levens voorbij komen. Bij de 
andere patiënten zie je nog veel uit 
het leven voordat zij ziek werden. Ik 
heb eigenlijk geen video’s van voor 
deze ziekte. Bij mij begon het in 
2005. Dus je had niet telefoontjes 
met camera’s om jezelf te filmen toen 
der tijd. Bij mij zie je o.a. beelden van 
de acties met het trappen lopen in 
de Amsterdam Arena.”

Nu ben jij meer dan de ziekte MS, 
daarom de vraag: Wat maakt jou 
Winston Carrilho?
Over deze vraag moest Winston even 
nadenken. Daarom speelt hij eerst de 
vraag door aan zijn vriendin Esther 
Kaine. Zij is tevens coördinatrice van 
de collecteweken in Uithoorn.
Esther: “Ik leerde Winston kennen 
toen hij al MS had. Dat was tijdens de 
meest donkere periode van zijn 
leven. Het was moeilijk om hem dan 
kracht te geven om door te gaan. In 
eerste instantie moet je allerlei 
obstakels zoals financiële zaken uit 
de weg zien te ruimen, zodat hij rust 
krijgt en aan zijn lichaam kan gaan 
werken. Daar heeft Winston niet in 
teleurgesteld, want hij is echt voor 
zichzelf opgekomen. Niet alleen om 
onze kinderen trots te maken, maar 
ook zichzelf. Hij voelde zich namelijk 
niet meer een man die goed in het 
leven stond.”
Winston: “Dat was het wel, ik was 
onzeker. Ik was toch afhankelijk van 
die rolstoel. Daar daar wilde ik niet 
aan beginnen. Ik wilde niet zo gezien 
worden met allemaal hulpmiddelen. 
Dus liep ik gewoon over straat met 
als gevolg dat ik vaak viel. In 2008 
werd ik volledig afgekeurd, waardoor 

Winston Carrilho geeft een 
‘gezicht’ aan MS Face it

ik afscheid moest nemen van mijn 
baan bij KLM. Ik zat thuis zonder 
werk en zonder doel. Ik kon ook niet 
meer voetballen met mijn kinderen.
Vaker ging ik mij afsluiten van andere 
mensen. Daar daar kwam vanaf 2012 
verandering in. Nu sta ik weer vol 
zelfvertrouwen in het leven. Kijk, ik 
heb die rot ziekte, maar dat maakt 
mij niet de persoon wie ik ben!”
Esther: “Die vechtersmentaliteit had 
hij al van jongs af aan. Op jonge leef-
tijd heeft hij ook van alles meege-
maakt, waar hij overheen moest zien 
te komen. Bij zijn eerste baan heeft 
hij bewust gekozen om weer naar 
een andere baan te zoeken. Dat om 
te kijken of hij daarmee beter af was. 
Het is een kracht die je moet 
bezitten.”

Wat maakte dat je jezelf in 2012 kon 
herpakken?
“Ik wilde weer een positief voorbeeld 
voor mijn kinderen zijn. Iedere keer 
als ik een depressieve periode 
meemaak, is dat niet fijn voor hen. Zo 
wil ik niet herinnerd worden als 
iemand die opgeeft. Ik wil dat ze 
trots op mij kunnen zijn. Er moesten 
dus dingen veranderen. Ik wist dat ik 
iets zou gaan doen en zo ontstond 
het idee om wandel evenementen te 
organiseren. Ik wilde eigenlijk 
meedoen met de Nijmeegse Vier-
daagse. Alleen kon ik op dat moment 
nog geen 50 meter lopen, dus 50 
kilometer per dag ging het zeker niet 
worden. Esther kwam daarom met 
het idee MS Motion om voor MS vijf 
kilometer te lopen. In 2016 deden we 
dit voor het eerst en kwam ik als 
laatste binnen. Toch had ik de eind-
streep gehaald! Ik had echt iets 
bijzonders gedaan, wat de artsen 
nooit hadden verwacht. Mijn 
kinderen en hun vrienden waren 
ontzettend trots op mij. Dat deed me 
zó goed.” Na die eerste loop doet 
Winston mee aan vele evenementen 
met als hoogtepunt ‘Klimmen tegen 
MS’. Samen met zijn team van familie 
en vrienden met de naam ‘Team 
Gaan’ wandelt hij in 2018 omhoog 
naar de top van de Mont Ventoux. 
Boven staan ze met zijn elkaar te 
huilen van blijdschap en trots. En zo 
blijkt zijn positieve instelling niet 
alleen inspirerend te zijn voor zijn 
naasten, maar ook voor ver buiten 
zijn familie- en vriendenkring.
“In aanloop van de Mont Ventoux 
hebben we de facebookpagina ‘Mijn 
strijd tegen MS’ opgericht en zo is er 
community geboren eigenlijk. Ik kon 
mijn ei erin kwijt en daarmee heb ik 
een hoop mensen bereikt. Mensen 
die worstelen met hun eigen ziekte, 
maar ook heel veel gezonde mensen 
die zich door mijn verzet laten inspi-
reren.” De in de Bijlmer geboren en 
getogen Winston praat openhartig 
over zijn MS. Iets wat volgens eigen 
zeggen bijzonder is, omdat mensen 
van Surinaamse afkomst in de regel 
gesloten zijn over gezondheid issues. 
Hij wil die stilte doorbreken.

Hoe ziet je week eruit als MS patiënt en 
hoe heeft corona dat het afgelopen 
jaar beïnvloed?
“De coronatijd is is wel zwaar 
geweest. Ik heb vandaag weer voor 
het eerst een filmpje geplaatst en n 
kijk je terug naar filmpjes van vlak 
voordat corona losbrak. Ik trainde 
voorheen 5 keer in de week hier in de 

sportschool en twee keer bij revali-
datiecentrum Reade aan de Over-
toom. Dat was ook training voor de 
handbike battle. Ik zou voor deze 
battle naar Oostenrijk gaan, maar dat 
ging niet door. Het sporten viel hele-
maal weg. Dan ervaar je een grote 
teleurstelling en een beetje stress. 
Dat slaat extra hard toe in je lichaam. 
Ik ben daardoor in een korte tijd wel 
vijf keer zo hard achteruit gegaan. 
Als je ziet in deze filmpjes wat ik toen 
nog allemaal kon...” De afgelopen 
vijftien jaar heeft hij ruim dertig keer 
in het ziekenhuis gelegen voor pred-
nison-behandelingen. Volgens de 
medici en statistieken is het een 
wonder dat hij nog steeds niet 
volledig rolstoelafhankelijk is. 
“Ik weet dat het niet meer wordt 
zoals het was, maar ik kan er nog wel 
wat van maken. Met een aangepaste 
auto hoop ik binnenkort weer bij 
mijn oudste drie kinderen op bezoek 
te kunnen. Door corona hebben we 
elkaar minder kunnen zien. Ik mis ze. 
Mijn droom is om nog eens met zijn 
allen op vakantie te gaan. Dat hoeft 
niet ver te zijn. Gewoon in Nederland 
zou ik al mooi vinden.”

Wat hoop je dat deze campagne en de 
aankomende collecte week gaat 
bereiken? 
Winston: “Ik hoop dat er meer begrip 
komt voor MS en dat mensen gaan 
doneren natuurlijk. Dat er een keertje 
iets wordt gevonden tegen MS. Voor 
de rest: je kunt niemand iets 
opdwingen, maar ik hoop wel dat dit 
wat gaat doen bij de mensen.”
Esther: “Vaak koppelen ze een 
gezicht aan een fonds met een 
bekend persoon, die bijvoorbeeld 
dan een vriendin met MS heeft. Als je 
iemand als ambassadeur wil neer-
zetten dan moet je een gezicht 
geven aan MS. Dat zijn Winston en de 
andere hoofrolspelers uit deze 
campagne. MS is de ziekte van 1000 
gezichten met zoveel varianten en 
verschillende klachten. Daar mag 
men wel wat meer van te weten 
komen en dat er dan meer begrip 
wordt getoond. Überhaupt voor 
mensen, die een handicap hebben al 
dan niet zichtbaar. Er is dus een groot 
vooroordeel over hoe een gehandi-
capt mens eruit zou moeten zien. 
Daar mag wel meer over worden 
nagedacht!”





Uithoorn - Afgelopen weken hebben 
de vierdeklassers van Vakcollege 
Thamen te horen gekregen of ze het 

examen succesvol hadden afgerond 
of niet. Twee weken geleden waren 
de mavo’ers aan de beurt, vorige 
week de basis- en kaderleerlingen. 
Voor bijna allen was het goed nieuws 
! Slechts enkelen hoeven te 
herkansen of zijn gezakt. Pas na het 
derde tijdvak kan de balans definitief 
worden opgemaakt, maar het 
slagingspercentage is ook dit jaar 
weer heel mooi, 94 % (en wordt dus 
zeer waarschijnlijk hoger) ! Alle 
geslaagden hebben een speciaal 
voor deze gelegenheid gemaakte 
vlag gekregen, die ze trots konden 
tonen en / of ophangen. 
Al het personeel, maar in het 
bijzonder de groep docenten die de 
toppers heeft begeleid afgelopen 

ja(a)r(en), feliciteert de leerlingen 
met het behaalde resultaat. Vakcol-
lege Thamen is trots op jullie!
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Geslaagd (op) Vakcollege Thamen!
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Uithoorn - Dinsdag 15 juni was de 
laatste dag dat amateurvoetballers 
konden overschrijven van de ene 
naar de andere vereniging. Kunnen 
spelers nu helemaal niet meer van 
vereniging veranderen? 
Nu, er zijn nog mogelijkheden 
tenover. Een vereniging kan altijd 
nog vragen of een bepaalde speler 
alsnog bij de andere vereniging wil 
komen voetballen? Dit is nog moge-
lijk als de nieuwe vereniging de 
speler een officieel spelerscontract 
aanbiedt. Ook verhuizen kan een 
reden zijn om alsnog van vereniging 
te veranderen. 
De zondagselectie van Legmeervo-
gels kent ook diverse mutaties. Zo 
zijn bij de zondagselectie van 
Legmeervogels vertrokken:
Austin Romello naar HBOK zat., Elroy 
Tuur naar EDO hfc zat., Jumairo Lith 
naar SDZ zon., Max Versteeg naar 
JOS/Watergraafsmeer zon., Othman 
lechkar naar DSOV zon, Quint Piris 
naar Roda’23 zon., Regilio Kranen-
burg naar Abcoude fc zon.

Aan de zondagselectie van 
Legmeervogels zondag seizoen 
2021-2022 zijn toegevoegd
Dimitri Fiene van Legmeervogels 
O19, Jaimy de Block van Legmeervo-
gels O23, Stan Tjassen van Legmeer-
vogels O23, Jerry Osie van Waterwijk
Hillyano van Loon van De Bilt fc 
Miquel Welles van Batavia’90

Mohammed Diour van De Bilt FC
Randill Verwey van JOS/
Watergraafsmeer
Veirano Slager van Almere FC

Verder bestaat de zondagselectie 
van Legmeervogels uit:
Folke Maenhout, Jamil Held. Jasper 
Burgers, Kenneth v d Nolk van Gogh,
Mitch Vernooy, Mitchell Verschut, 
Nick Verschut, Prince Owusu, Seth 
Sarpong, Sven van Beek
Trainers Ton Pronk en Iwan Kolf. 
Verzorging Marcel Tukker.
Leiders, Sjaak v.d. Tol en Terry 
Vernooy. Ass scheidsrechter Rene v.d. 
Nolk van Gogh.

De start van het seizoen 2021-2022 is 
in het weekend van 4 en 5 september 
met de 1ste bekerronde. 
De competitie gaat van start op 
zondag 26 september 2021. 
Dit alles onder voorbehoud 
De competitie indeling seizoen 2021-
2022 zal gelijk zijn aan het afgelopen 
seizoen tw, AFC’34, AGB, 
Assendelft,DSOV, FC Uitgeest, 
Fortuna Wormerveer, Hillegom, 
Hoofddorp, Kampong, Kolping Boys, 
Legmeervogels, LSVV, ROAC en SDZ
De sponsors van de zondagselectie 
voor het seizoen 2021-2022 LED-
Sign, Your lighting company en 
ADFINQ, zorgeloos ondernemen 
door een stevige financieel adminis-
tratieve basis

Legmeervogels: voetballers 
komen en ze gaan

De Kwakel - Traditioneel is het de 
woensdagavond voor de Tour de 
France tijd voor de loting van de Tour 
de Kwakel. 
De deelnemers zullen deze avond in 
teams van 5 worden verdeeld. De 
loting zal net als vorig jaar, ook dit 
jaar niet in levende lijve bijgewoond 
kunnen worden door de deelnemers. 
Echter is de loting vanaf 20:00 wel 
live te volgen op de Tour de Kwakel 
Facebook-pagina.
De hoogst geklasseerde deelnemers 
van vorig jaar zijn dit jaar kopman 
van hun team. De rest van de deelne-
mers is verdeelt in vier potten, waar 
door de Tourdirectie om de beurt 
een lootje uit zal worden getrokken. 

Ook dit jaar is het niet mogelijk direc-
tieleden om te kopen. Eventuele 
aanmoedigingspremies worden dit 
jaar, in verband met de coronamaat-
regelen, niet in contanten 
aangenomen.
De ploegen zullen dit jaar de voor-
namen dragen van onze “oranje-
helden” van deze zomer. 
Daley, Frenkie en Georgino zijn hun 
EK voortvarend begonnen. 
Dat wordt ook van Mathieu verwacht 
bij zijn eerste Tourdeelname. 
Direct op zaterdag ligt er voor hem 
een uitgelezen kans op ritwinst en 
daarmee ook de eerste gele trui van 
deze Tour. Epke, Jetze, Lieke en 
Ranomi zijn namen van sporters die 

Loting Tour de Kwakel

Op bijgaande foto de ploegenprijswinnaars van 2020

we tijdens de olympische spelen 
later deze zomer nog graag zien 
schitteren.
Het wordt dit jaar sowieso belangrijk 
om op voornamen te letten. Zo zal S. 
Bennett dit jaar niet langer volstaan 
om de snelle Ierse sprinter Sam aan 
te duiden. Er doet ook een (veel 
minder snelle) Sean Bennet mee. Wie 
zal er dit jaar in deze klassieke valkuil 
trappen?
In deze oranje zomer jagen de 
Kwakelse deelnemers een gele 
droom na. Aanstaande vrijdag 
mogen zij hun eerste gouden lap in 
de melkbus in ’t Tourhome depo-
neren. Iedereen veel succes en 
plezier gewenst!

Uithoorn - Het ouder-Kind toernooi 
van volleybalvereniging SAS’70 op 
zaterdag 12 juni bij Amstelhof was 
zeer geslaagd. Bij Amstelhof heeft 
SAS’70 een geschikte buitensport-
locatie gevonden, waar we 2 volley-
balvelden op een grasstrook konden 
en mochten optuigen teneinde onze 
ca 165 leden toch te kunnen laten 
volleyballen. Medio april zijn de trai-
ningen hier gestart. 
Het weer zat mee, mensen hadden 

gehoor gegeven aan het thema EK 
en de sfeer was als typisch SAS’70 te 
beschrijven waar breedtesport 
centraal staat. Uiteindelijk hebben 7 
teams gestreden om de eer en vooral 
veel plezier beleefd. Jong- en oud 
deed mee en we hebben CMV-spel-
regels en de gewone spelregels 
gevolgd zien worden. Dit evenement 
is mede tot stand gekomen met de 
medewerking van Fabian Roorda. Dit 
was zijn examenopdracht. Op 

Ouder-kind toernooi SAS’70 een 
groot succes!

moment van schrijven zijn we nog 
afwachtend van het eindoordeel van 
de examencommissie. Voor SAS’70 
was dit al een geslaagd evenement! 
Dank Fabian en tevens hartelijk dank 
aan grand café La Base voor het 
verzorgen van hapjes en drankjes. 
Lijkt het jou nou ook leuk om kennis 
te maken met het leuke spel 
volleybal, neem dan contact op met 
tc-voorzitter@sas70.nl of jeugd-voor-
zitter@sas70.nl .

Regio - Vanaf begin mei wordt er 
iedere week op de dinsdagavond 
door een groep enthousiaste jeugd-
leden van IJsclub Nooit Gedacht 
geskeelerd. 
In de eerste weken was het nog een 
paar keer onzeker of het skeeleren 

wel door kon gaan vanwege het 
weer. Op een natte baan wordt er 
niet geskeelerd ivm de veiligheid. 
Een enkele keer kon het daarom zelfs 
niet doorgaan. Vanaf juni is het alleen 
nog maar mooi weer geweest en kon 
er volop geskeelerd worden. Je ziet 

Skeelerseizoen jeugd IJsclub 
Nooit Gedacht goed op gang

De Ronde Venen - Na een lange 
periode van stilte wat betreft het 
samen een tocht kunnen varen is er 
afgelopen zondag voor het eerst 
weer een kanotoertocht gehouden 
met een andere vereniging. 
Met 25 kanovaarders is de tocht 
gemaakt. Het onderling afstand 

houden is met zo’n lange kajak geen 
enkel probleem. Waterwolf uit 
Hoofddorp kwam langs en hebben 
kunnen genieten van het fraaie water 
van de Vinkeveense plassen. 
Van de kleine plas via de ringvaart 
naar Achterbos. De Herenweg onder-
door en de plas weer op. Voor ieder 

Kanovereniging DRV organiseerde 
kanotoertocht: “Rondje Achterbos”

wat wils. Mooie begroeïng; langs 
mooie huizen en een stukje open 
water. Ook voor de beginners of de 
kanovaarders die nog niet zo veel 
hadden gevaren was de tocht prima 
te doen. 
Er stond weinig wind en het water 
was rustig.

dan ook dat iedere week er 
progressie gemaakt wordt door de 
deelnemers.
Skeeleren is voor de jeugd een fijne 
en populaire manier om voort te 
bewegen. 
Een uurtje skeelerles is tevens een 
mooie afleiding in een tijd waarin het 
sportaanbod niet zo groot was. 
Bovendien is het ook een mooie 
voortzetting van het schaatsen van 

de afgelopen winter of kun je het 
zien als een voorbereiding hierop. 
Ook voor de ouders, die als bege-
leider meer zijn met hun kinderen, is 
het een ontspannen uurtje. 
Relaxed zittend in het gras langs de 
baan met een lekker avondzonnetje, 
volgen zij de verrichtingen van hun 
kinderen.
In de vakantie zal er een korte zomer-
stop gehouden worden, maar daarna 

zal snel weer volop geskeelerd 
worden tot begin oktober, ter voor-
bereiding op het schaatsseizoen. In 
de maand september zal IJsclub 
Nooit Gedacht ook een aantal skeeler 
clinics gaan organiseren op de 
zaterdagmiddag. 
Zo kunnen nog meer kinderen uit de 
Ronde Venen kennis maken met deze 
sport! Meer informatie hierover volgt 
na de zomervakantie.





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

De IVI pagina

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

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

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

Onderzoek EIB zorgt voor verwarring en verdeeldheid 

IVI ziet kansen voor woningbouw!
Het onderzoek van het EIB (Economisch Instituut Bouwen) zorgt voor 
onduidelijkheid en verdeeldheid in De Ronde Venen. Aan de ene kant 
lijkt het er op dat de woningnood in De Ronde Venen in één klap opge-
lost kan worden met de bouwmogelijkheden van 20.000 woningen alleen 
al in Mijdrecht. Er zijn schijnbaar voldoende kansen als op de vele 
weilanden gebouwd mag worden. Eindelijk een positief geluid over de 
woningnood horen wij de inwoners al denken. Aan de andere kant is er 
de zorg om het groene hart wat wel gewaarborgd moet blijven. En wat 
betekend dit voor de doorstroom op de N201? Kan de huidige tweebaans 
N201 zoveel nieuwe verkeersstromen wel aan? Dit zijn verschillende 
geluiden die bij Inwoners Voor Inwoners (IVI) zijn binnen gekomen. Veel 
verwarring dus! Maar ook mooie kansen wat ons betreft voor onze 
wethouder voor woningbouw.

EIB (Economisch Instituut Bouwen) 
Vorige week een groot artikel in deze 
krant over de mogelijke woning-
bouw van 20.000 huizen in Mijdrecht. 
Ook RTV Utrecht en RTV Ronde 
Venen besteedde hier aandacht aan. 
Het EIB verricht in opdracht en op 
eigen initiatief onderzoek voor 
marktpartijen en overheid. Op onaf-
hankelijke en wetenschappelijke 
wijze beantwoordt het EIB economi-
sche en sociale vraagstukken over de 
bouw en gebouwde omgeving. We 
begrijpen dat het EIB dit onderzoek 
onder de aandacht wil brengen, want 
er is natuurlijk een grote behoefte 
aan bouwgrond en er wordt te 
weinig gebouwd. Bouwbedrijven 
willen graag de benodigde huizen 
bouwen en de economische 
belangen zijn groot. Het gestelde in 
het onderzoeksrapport zorgt ook 
nog eens voor werkgelegenheid. Dus 
vanuit economisch standpunt gezien 
is dit zeker een welkom bericht. Het 
cirkeltje is volgens het EIB rond als 
we in De Ronde Venen lekker gaan 
bouwen. Goed voor de economie en 
het oplossen van de woningnood. 
Maar is het allemaal wel zo 
eenvoudig en is het wel mogelijk?

Reactie wethouder Kroon
Volgens onze wethouder Rein Kroon 
ligt het allemaal wel wat genuan-
ceerder. Hij gaf in een interview bij 
RTV Utrecht zijn kritische reactie op 
het onderzoek. Om 20.000 huizen te 
bouwen om zodoende De Ronde 
Venen tegen Amstelveen aan te 
plakken gaat Rein Kroon veel te ver. 
Overigens gaf de wethouder in dat 
interview ook aan dat het benodigde 
aantal huizen wat gebouwd moet 
worden in de provincie niet alleen op 
de schouders van De Ronde Venen 
terecht mag komen. Andere 
gemeentes moeten die last ook 
dragen. Volgens zijn woorden wil 
Woerden en Stichtse Vecht dat ook 
wel gaan oppakken. Volgens de 
wethouder komen we dan met 
gemak aan het beoogde aantal 
woningen wat nodig is in de 
provincie Utrecht. Dat is een natuur-
lijk een mooi signaal voor de 

nelen of groene daken. Tweepro-
blemen in één klap opgelost. Denk bij 
bouw ook aan het neerzetten van 
voldoende groen en plant er bijvoor-
beeld een mooi groen park bij. Dan zal 
men bij de provincie zeker open staan 
om weilanden in te zetten voor 
woningbouw. 

IVI heeft mooiere oplossingen
Natuurlijk zijn de traditionele bouw-
bedrijven en projectontwikkelaars ook 
blij met de berichtgeving van het EIB. 
De bouwbedrijven staan straks vast en 
zeker in de rij bij de wethouder om te 
mogen gaan bouwen. Maar directeur 
Taco van Hoek van het EIB zei in het 
interview dat we met de nodige crea-
tiviteit moeten zoeken in het groen 
naar oplossingen om te kunnen 
bouwen. Wat IVI betreft zijn die crea-
tievere mooiere oplossingen zeker 
mogelijk met behoud van de kern-
waarde van Het Groene Hart. IVI is al 
een tijdje bezig met actieve inwoners 
en ondernemers uit het eigen dorp 
met dit soort creatieve oplossingen 
om voor eigen inwoners te bouwen 
en de groene waarde te behouden en 
soms zelfs te versterken. Er zijn echt 
nog genoeg kansen. 

Initiatieven
Van diverse initiatiefnemers en grond-
eigenaren kreeg IVI na het lezen van 
het artikel te horen dat dit wel opeens 
een hele rare kronkel en ommezwaai 
is. Er zijn namelijk al een tiental initia-
tieven met uitgewerkte plannen over-
handigd aan de gemeente en geen 
één van deze plannen wordt ook maar 
een beetje serieus genomen aldus de 

grondeigenaren. Er gaat al snel een 
streep door. Nu blijkt opeens dat er 
wel mogelijkheden zijn. Of deze mega 
grote plannen nodig zijn is de vraag, 
maar de gemeente moet wel naar de 
mogelijkheden kijken die worden 
aangedragen door initiatiefnemers er 
dit serieus oppakken. Als we het dan 
gezamenlijk met de provincie 
bespreken is er een sociale oplossing 
en helpen we de eigen inwoners en 
ondernemers uit de eigen gemeen-
schap. Ook voor de partijen die het 
groen omarmen is dit natuurlijk een 
veel betere oplossing, omdat in deze 
initiatieven ook veel meer aan milieu 
en groen wordt gedacht en niet alleen 
maar in stenen stapelen. 

Starters
Ook de starters, die zich bij IVI aange-
meld hebben, zijn wat verward. Zij zijn 
natuurlijk blij met zoveel nieuwe 
woningen en zien hierin de langver-
wachte simpele oplossing die schijn-
baar gewoon mogelijk is. Eindelijk een 
bericht met de hoop dat zij eindelijk 
het ouderlijk huis kunnen verlaten. 
Het enige waar zij bang voor zijn is dat 
er verkeerde woningen gebouwd 
gaan worden. Die zij niet kunnen 
betalen en dat er niet voor de inwo-
ners van De Ronde Venen gebouwd 
gaat worden, maar voor de buiten-
staanders met een grotere porte-
monnee! Zij zijn dus ook veel meer 
gebaat bij de oplossingen van wat 
kleinschaligere bouw met CPO’s 
bijvoorbeeld waar ze zelf een lepel in 
de pap hebben. 

De oplossing
IVI heeft al eerder aangegeven in deze 
krant op de IVI Pagina dat de provincie 
aan ons heeft aangegeven graag 
samen met IVI en de initiatiefnemers 
te willen kijken wat er voor mooie 
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creatieve oplossingen zijn. Als daar 
vanuit de eigen omgeving naar 
gekeken wordt liggen er wellicht ook 
prima kansen. De provincie wil dan 
zeker meedenken in bijvoorbeeld het 
verleggen van een rode contour. Maar 
dan moet de gemeente die plannen 
wel zichtbaar gaan maken voor de 
provincie. De letterlijke tekst tijdens 
een gezamenlijk overleg tussen 
Provincie, gemeente en IVI was: 
“Omarm de plannen die inwoners 
samen met IVI indienen ga kijken waar 
de kansen liggen en dien het plan in”. 
Ook als dit nu niet binnen de kaders 
past moesten we dit zeker indienen. 
De provincie begrijpt donders goed 
dat er wet en regelgeving veranderd 
moet worden om aan de (nood)vraag 
te voldoen om de woningnood op te 
lossen. Er ligt dus echt een mogelijk-
heid voor de wethouder om de 
woningnood in De Ronde Venen op te 
lossen samen met de inwoners. Dan 
zijn die 20.000 woningen echt niet 
nodig en behouden we het groen 
waar we zo trots op zijn. 

Niet afwachten maar doen
Vanuit deze gedachten is IVI op dit 
moment bezig om gezamenlijk met 
diverse ondernemers, grondeigenaren 
en inwoners zelfstandig plannen te 
ontwikkelen die meerdere oplos-
singen zullen bieden. We zullen dit 
uitwerken en deze aan gaan bieden 
op de juiste plaats. Natuurlijk kan dit 
ook een mooi cadeautje voor de 
wethouder zijn, die zo aan zijn uitge-
sproken woonopgave en aan de wens 
voor de energietransitie kan voldoen 
met behoud van voldoende groen. 
Heeft u ook nog een mooi wooninitia-
tief, idee of zoekt u een huis meldt je 
aan bij Inwoners Voor Inwoners (IVI) 
door een e-mail te sturen naar info@
inwonersvoorinwoners.nl 

provincie, nu dan nog de snelle 
oplossing! En hoe staan we er voor in 
De Ronde Venen? Gaat dat ook goed 
komen?

Nodig voor Windmolen en 
zonnevelden
Volgens de wethouder zijn de 
weilanden waarover in het rapport 
gesproken wordt wellicht ook hard 
nodig om aan de gewenste plaatsing 
van windturbines te voldoen. En als 
dat niet gaat lukken toch zeker voor 
zonnevelden liet hij weten. De 
wethouder gaf aan dat het aanwijzen 
van grond voor zonnevelden i.p.v. 
woningen ook zeker aan de orde is. 
Gezien de heftige weerstand onder de 
inwoners(groepen) voor wat betreft 
de plaatsing van windturbines in onze 
gemeente is duidelijk dat daar het 
laatste woord nog niet over is gezegd 
denken wij. Wat IVI betreft hoeft dat 
elkaar niet in de weg te zitten. Er ligt 
natuurlijk een prachtige kans en 
oplossing om die grond twee keer te 
gebruiken. Bouw er huizen en benut 
optimaal de daken voor zonnepa-




