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GRATIS TAXATIE

Pancakes by Candle light

GOUD, ZILVER
EN MUNTEN

ONBEPERKT PANNENKOEKEN ETEN
incl 3 drankjes €25,- p.p

4 Juli vanaf
20:00 uur

Prinses Irenelaan, Uithoorn
(t.h.v. Coop supermarkt)
Bekijk advertentie
verderop in deze krant

Reserveer via 0297-769040
of op www.hetpannenkoekenfort.nl
Voedselverspilling....Daar houden wij niet van! Wanneer u de
pannenkoek niet op eet, zullen wij deze in rekening brengen

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

Uit elkaar gaan
is zo’n moment...

KIJK VOOR MEER INFO OP:

WWW.WESTEINDER.NL

ZWARTEWEG 96, 1431 VM AALSMEER
0297- 384980 • INFO@WESTEINDER.NL

VERKOOP
PLANNEN?

0297
567 863
www.ekz.nl

ADVERTEREN?

College stemt in met
principeverzoek jachthaven
Uithoorn - E-Harbour wil aan de
Wilhelminakade tussen de passantenhaven en de Thamerkerk
een jachthaven realiseren. Het
gaat hierbij om een duurzame
jachthaven waar bezoekers met
name elektrische boten kunnen
aanmeren. Het wordt daarmee de
eerste duurzame haven in landelijk gebied. Het college van Burgemeester en Wethouders staat
positief tegenover het initiatief
en wil onder voorwaarden meewerken. Het initiatief is een verdere uitwerking van het Master-

plan Dorpscentrum. Een belangrijk doel van dit Masterplan is
om een economisch vitaal centrum te maken waar het goed
ondernemen, wonen, winkelen
en recreëren is. Centraal staat de
prachtige ligging aan de Amstel
met veel recreatieve en toeristische kansen. Zeker nu het dorpscentrum de komende jaren ingrijpend gaat veranderen, komt deze ontwikkeling op een mooi moment. Een jachthaven levert namelijk een ruime bijdrage aan de
grootse toeristische potentie bin-

nen Uithoorn. Door de jachthaven kan het water beter benut
worden voor beleving, natuur en
recreatie. Ook draagt de duurzame jachthaven bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de
gemeente.
De gemeente zal in gesprek gaan
met E-Harbour om te komen tot
een intentieovereenkomst. Ook
heeft het college E-Harbour een
aantal kaders en voorwaarden
meegegeven waarbinnen de ontwikkeling van een jachthaven
moet plaatsvinden.

!
aangenaam persoonlijk
www.h2makelaars.nl

20% KEUZE KORTING
OP BIJNA ALLES!

T/M ZONDAG 5 JULI ONTVANG JE IN DE
WINKEL 3 KEUZEKORTINGSBONNEN.
ZIE WWW.INTRATUIN.NL/ACTIES

De kijk van D66 op de gevolgen van:

Corona-crisis voor het
beleid van de gemeente
De Ronde Venen - Het college
van De Ronde Venen heeft onlangs een Kaderbrief 2021 gepresenteerd waarin wordt geschetst
welke gevolgen de Corona-crisis heeft en wat dat gaat betekenen voor het beleid en het huishoudboekje van de gemeente
De Ronde Venen. De gemeenteraad behandelt deze kaderbrief
in de raadsvergadering van morgenavond 2 juli a.s. D66 biedt alvast de eigen kijk op de maatschappelijke ontwikkelingen van

de afgelopen maanden en op de
wenselijke prioriteiten: “De eerste vier maanden van de Coronacrisis liggen achter ons. Een crisis
met grote gevolgen, voor onze
gezondheid, onze economie, ons
sociaal leven en voor onze maatschappij. We hebben kunnen ervaren hoe wreed het virus is. We
hebben ook kunnen ervaren hoe
snel en goed we met z’n allen
hebben weten te reageren en in
te spelen op deze noodsituatie.
We hebben veel goede voorbeel-

Intratuin Ter Aar ∙ 0172-406000

den gezien van sociale samenwerking en sterke staaltjes van
vindingrijkheid. De creativiteit en
de solidariteit waren hartverwarmend en verdienen een warm
applaus. Het blijkt hoe wendbaar
onze samenleving is als de nood
aan de man komt en hoe veerkrachtig onze inwoners zijn. D66
vertrouwt erop dat we met z’n
allen kans zien om die positieve
kanten vast te houden!”

Winnaar
Rosie en
Jannes
De winnaar van
de prijsvraag bij
“Een lange nacht
in Het Rechthuis”
is bekend!
Zara Burgers
heeft alle raadsels
opgelost!

Vervolg elders in deze krant.

IN DE

Lees het in de
laatste Rosie en
Jannes, elders in
deze krant.

INFORMATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERKOOPMIJDRECHT@
MEERBODE.NL

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
GEEN KRANT?
0251-674433

Tel. 0297-59 11 22

Bedankt voor alle
betrokkenheid en waardering
Vinkeveen - In de afgelopen tijd
van corona heeft Careyn Maria-Oord
heel veel lieve reacties, steunbetuigingen en attenties mogen ontvangen voor onze bewoners en mede-

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

MANTELZORGSPREEKUUR
Elke do. tussen 08.30-16.00 u. kan
iedere mantelzorger haar vragen
stellen bij Mantelzorg & Meer.
Tel. 020 333 53 53,
info@mantelzorgenmeer.nl,
www.mantelzorgenmeer.nl
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
0297-263758, www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK
Uithoorn, tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG
Praktijk voor psychologische
hulpverlening
Vijzelmolen 25 Mijdrecht
H. Rapp-Jonkers, 06-15599435
Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl
STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

Regio - - Zaterdag 27 juni heeft
Dweilorkest DORST een optreden verzorgd voor de ouderen in
Mijdrecht en Vinkeveen. Dit optreden was om de ouderen in de
verzorginghuizen Gerardus Ma-

Extra publieksdagen in
de zomer
gebied in 1910 het zwaartepunt
werd van de “Positie IJmuiden”.
In 1940 namen de Duitsers de
“Positie IJmuiden” over en noemden het toen de “Festung IJmuiden”. Vandaar de vele bunkers op
en om het Forteiland. Het toen 52
jaar oude Fort deed daarbij dienst
als manschappenverblijf en opslagruimte voor onder andere
munitie. Vogelliefhebbers kunnen genieten van de honderden
meeuwen die in een beschermde
kolonie op het eiland broeden en
er hun jongen grootbrengen.

jella, Zuiderhof en Vinkenoord
een hart onder de ruim te steken in deze moeilijke tijd. Het eerste optreden werd gedaan in de
binnentuin van Gerardus Majella in Mijdrecht. Bij de eerste mu-

Medemens
Na een periode dat dweilorkest
DORST niet heeft mogen spelen was dit een mooie gelegen-

RK Kerken starten met feestelijke
Eucharistievieringen
Regio - Na maanden kunnen er
weer kerkdiensten in onze RK kerken worden gehouden. De katholieke kerken in het Samenwerkingsverband van Amstel tot
Westeinder (Aalsmeer, De Kwakel,
Kudelstaart, Nes aan de Amstel
en Uithoorn) hebben met 5 kerkgemeenschappen en 2 priesters
toch een manier gevonden om in
elke kerk te starten met een eucharistieviering. De Urbanusparochie in Nes aan de Amstel heeft
namelijk op zaterdag avond altijd
een dienst om 19.00 uur. Deze
zal op 4 juli worden voorgegaan
door een pastoor in plaats van
door een parochiaan. Op zondag

zal dan in de Nes, zoals gebruikelijk om half 10, een woord en
communie viering zijn. Op zondag 5 juli gaan ook bij de overige
kerken de deuren op de gebruikelijke tijd weer open voor kerkgangers. In Aalsmeer en De Kwakel om half 10 en in Kudelstaart
en Uithoorn om 11.00 uur.

dinsdag en woensdag van 11.00
tot 12.00 nog extra geopend zijn
op de stilte op te zoeken. Uiteraard zijn er passende protocollen
opgesteld en aanpassingen gedaan in de kerken in verband met
de Corona richtlijnen. Het aantal mensen dat kan deelnemen
aan de viering is beperkt vanwege de anderhalve meter. Vandaar
In de voorgaande maanden heb- werken we met een reserveringsben de kerken elk hun eigen we- systeem per parochie. Verdere inkelijkse moment aangeboden formatie is te verkrijgen op de
om de kerk te bezoeken en bij- websites en via de secretariaten
voorbeeld een kaarsje op te ste- van de 5 kerken. U bent uiteraard
ken. Deze komen per heden te van harte welkom op 5 juli of in
vervallen. Alleen in De Kwakel zal de weken erna een viering bij te
de kerk in de zomermaanden op wonen.

Ieder kind is geschikt
voor scouting!
Regio - Scouting werkt volgens 8
activiteitengebieden: Uitdagende scoutingstechnieken, Internationaal, Expressie, Buitenleven,
Identiteit, Samenleving, sport en
spel en Veilig en gezond. Omdat alle gebieden worden aangesproken is het kind altijd ergens goed in, ze ontdekken hun
talenten en ze gaan de uitdaging
met zichzelf aan. Samenwerken
is hierin heel belangrijk. Kinderen
die op scouting zitten zijn maatschappelijk betrokken. Ze doen
sociale en emotionele vaardigheden op, leren samen te werken,
en leren over dieren en natuur.
Ook zie je de effecten van scouting terug in het zelfvertrouwen.
Bij scouting ben je nooit alleen.
De Beverwet luidt dan ook: “Ik

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie 0900-8844.

Forteiland IJmuiden

Regio - Om in de maanden juli en
augustus de vele toeristen en vakantiegangers in de regio de mogelijkheid te bieden om het Forteiland IJmuiden te bezoeken
zijn er ook deze zomer drie extra
bezoekdagen ingelast: op de
woensdagen 8 en 22 juli en 5 augustus. Vanwege coronamaatregelen lopen er geen gidsen mee,
maar mag men zelf in het eenrichtingsverkeer rondlopen in
en rond het uit 1888 daterende
pantserfort dat door zijn ligging
bij de sluizen en in het haven-

DORST treed op voor
ouderen

zikale klanken kwamen de mensen uit hun appartementen om
te luisteren en werden de andere
bewoners bij het raam gezet door
de verpleging om naar DORST te
luisteren. Na dit optreden ging
het dweilorkest door naar Zonnehuis Zuiderhof in Vinkeveen.
De bewoners waren door de verzorgers en verpleging naar de
tuin gebracht en zaten vol spanning al te wachten op DORST. De
muziek die DORST hier ten gehore bracht waren naast de oudere
nummers ook nieuwe nummers
die door het publiek goed werden ontvangen. Onder het genot
van een hapje en drankje zaten
de mensen te luisteren, zelfs toen
het begon te regen bleef het geweldig om hier te mogen spelen.
Het laatste optreden van DORST
was bij Vinkenoord in Vinkeveen.
Hier ging het zonnetje weer schijnen en ook waren de mensen enthousiast.

Er is op deze woensdagen slechts
één overtocht naar het Forteiland, die wordt verzorgd door
m.s. “Koningin Emma” vanaf de
Kop van de Haven in IJmuiden.
De boot vertrekt hier om 12.45
uur; de retourvaart vanaf het eiland is om 15.15 uur. Men kan in
de Koepelzaal van het Fort, of op
het aangrenzende buitenterras,
genieten van een zelf meegenomen versnapering of een drankje. Voor mindervaliden is het fort
met zijn soms nauwe gangen en
trapjes moeilijk begaanbaar.
Toegangskaarten voor overtocht
en rondleiding kosten €12.50 per
persoon. Kaarten kunnen vooraf
worden besteld via www.ijmuidenserondvaart.nl, of telefonisch:
0255-511676.

ben een Bever, wat Bevers doen,
doen ze samen!”
Kom erbij!
Onze Beverkolonie heeft plek voor
nieuwe Bevers. Ben je tussen de (bij-

na) 5 en 7 jaar oud en wil je komen
kijken, neem dan contact op met bevers@admiralengroep.nl. Het nieuwe seizoen start 22 Augustus. De
opkomsten zijn elke zaterdag van
14.00-16.00 uur. Ben je 16 jaar of ouder en vind je het leuk om met kinderen om te gaan, kom dan gerust
een keer bij ons kijken of het je leuk
lijkt om Beverleiding te worden! Wist
je dat je ook maatschappelijke stage
bij de scouting kunt doen?

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...

heid om weer muziek te mogen maken. Er is toch niets mooier om onze medemens, die het
ontzettend zwaar hebben gehad
door het missen van hun naaste, weer zo te zien genieten. Het
was DORST een genoegen om dit
te mogen verzorgen. Wilt u ook
graag muziek maken en heeft u
zin om in een dweilorkest te spelen dan bent u bij DORST van harte welkom. DORST repeteert elke woensdagavond van 20.00
tot 22.00 uur in de Notenkraker,
het muziekgebouw van VIOS gevestigd aan de Windmolen in
Mijdrecht. U bent altijd van harte welkom om te komen meespelen, voor meer informatie kunt u
altijd een kijkje nemen op onze
website www.dweilorkest-dorst.
nl. Hier vindt u ook de gegevens
van onze manager voor meer informatie.

COLOFON

Nieuwe Meerbode
Verschijnt woensdag
EDITIE 2
DE RONDE VENEN,
MIJDRECHT, WILNIS,
AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN
EDITIE 3
UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL
Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
of verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
of redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
133e jaargang
Oplage: 31.650
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy

Hoewel wij blij zijn dat er al veel hondenbezitters zijn die de
poep van hun hond opruimen leek het ons een goed idee
om dit ook nog eens voor degenen die dat “vergeten” op
een ludieke manier duidelijk te maken.

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.

Jose en Fred Koenis

WWW.MEERBODE.NL
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Diploma met een lintje voor de
eindexamenleerlingen van het
VeenLanden College!
Regio - Net als de voorgaande
jaren zijn dit schooljaar de resultaten van de eindexamenleerlingen van het VeenLanden College heel mooi. Met 100 % geslaagden op het atheneum, 97 %
op de havo, 99 % op de mavo in
Mijdrecht en 100 % geslaagden
op de mavo in Vinkeveen, is er alle reden voor een feestje.
Helaas wringt daar de schoen dit
examenjaar en dat is heel verdrietig. Want wat hebben ze keihard gewerkt en wat vroegen de
laatste (online) loodjes veel van
deze groep leerlingen. Dus zonder een knal laat de school ze
niet gaan, want deze examenleerlingen verdienen
het om tijdens de diploma-uitreikingen
extra in het zonnetje te
worden gezet. De
gekochte galakleding kan dan
toch nog voor
deze speciale
gelegenheid
uit de kast
komen. Alle RIVMmaatre gelen in
acht nemend
komt
daarmee
dit schooljaar
dan toch een “hoera-momentje” voor deze leerlingen, die ondanks
alles erin zijn geslaagd hun
examenjaar tot een goed einde
te brengen. Dat verdient een welgemeende felicitatie!
De geslaagde leerlingen zijn*:
Atheneum
Danique Andringa, Marieke Antonis, Max Aufenacker, Yara
Bank, Michael Beckers, Tharinta
van Beest, Amber Begheijn, Amber Beijer, Indi Boertje, Fé Brac-

co Gartner, Tibor Bregman, Alicia
van der Burch, Melissa van Buuren, Ruan Buwalda, Max Compier,
Laurens Croonen, Niels van Dijk,
Esmee van Dijk, Isa van Domburg,
Thijs Frumau, Mark de Graaf, Matthijs de Groot, Julia Gunther, Pascal Harmens, Robine van den
Heuvel, Lotte van der Horst, Thijs
Jansen, Meike de Jonge, Dylan
Klinkhamer, Hugo Koster, Ilse van
de Kraats, Jiska Kroon, Bowien
Kuijkhoven, Robin van Leeuwen,
Serena Liesveld, Quincy van der
Linden, Sam Maarsseveen, Kimberly Moeliker, Wieke Moorthaemer, Hannah
Myburg,
Debby
van der
Neut,
Kaj

ling, Mark de Rooij, Lucia Roos,
Sita van Schaik, Claudia Schuurmans, Jochem van Selm, Jim Siegers, Isabel Slagboom, Suze Smit,
Jaron Spaltman, Josephine Tenback, Kes Tijsseling, Eva Turk, Isa
Turkenburg, Sepehr Vahdani Razi
Abad, Debbie Voshart, Roël Wahyudi, Christine Woudstra, Nikki
Wouterson, Teun van Zijl, Bente
van der Zwet.
Havo
Jayden Alden, Nigel van Asselen,
Fleur van der Baan, Elaine van
Bakel, Dana Bakker, Max Bakker,
Lynn Balvert, Donna van Beek,
Aldo Benacchio, Demi van den
Berg, Lynn Blommestijn, Luke van
den Boogert, Angeline Boomstra,
Djesse Broekhof, Julia Broekhuijse, Yara Broerse, Olivier Burgers,
Noa Buur, Natalia Całka, Xavier
Chaigneau, Ravi Creyf, Priscilla
Darkwaa, Noa Deken, Jeroen van
Diepen, Roos van Dierendonck,
Milan van Dijk, Martijn van
Dijk, Luc van Dijk, Sjenna
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Burgemeester Maarten Divendal:

“Blijf rekening houden met elkaar,
juist deze zomermaanden”
Het was zondag 15 maart, eind van
de middag. Rond 17.45 uur kondigde
minister-president Mark Rutte via
de televisie de zogenoemde ‘lock
down’ aan. Nog geen kwartier later
moesten bezoekers de horeca verlaten.
De volgende ochtend mochten de
kinderen en jongeren niet meer naar
het basis- of voortgezet onderwijs of
naar de kinderopvang. Tal van winkels
en andere ondernemingen sloten
tijdelijk de deuren. Bij de gemeente
moest, net als bij de meeste bedrijven,
het grootste deel van de medewerkers
van huis uit werken, terwijl de
dienstverlening overeind bleef.
Veel inwoners van De Ronde Venen hebben direct of indirect op een intens
verdrietige manier te maken gehad met de gevolgen van het coronavirus.
Van ruim honderd inwoners staat het met zekerheid vast dat ze besmet
zijn (of zijn geweest) met het virus. Ongeveer de helft hiervan heeft te
maken gehad met een ziekenhuisopname, 13 patiënten zijn overleden.
Het gaat bij deze getallen om inwoners uit onze gemeente, bekenden voor
velen.

Kleinkinderen gemist
Daarnaast zullen veel inwoners te maken hebben gehad met de gevolgen
bij familieleden en vrienden woonachtig buiten onze eigen gemeente. Met
name voor oudere mensen, al dan niet woonachtig in verpleeghuizen,
is het isolement van de afgelopen maanden meestal heel eenzaam
geweest. Als ik oudere mensen sprak, hoorde ik opvallend vaak hoe ze
het bezoek van hun kleinkinderen misten (de eigen kinderen werden even
‘overgeslagen’). Voor oud én jong, alleenwonend of samen met anderen,
het waren tijden die vroegen om een nieuwe manier van leven.
Nu deze Nieuwe Meerbode uitkomt is het 1 juli. Dé dag dat heel veel
maatregelen en regels die van kracht waren om het coronavirus te
bestrijden weer zijn versoepeld. Je zou bijna denken dat we weer terug
kunnen keren naar onze gebruikelijke manier van leven.
Hoewel er echt weer heel veel mag, hebben wij nog steeds te maken met
27 mei 2020
regels die ons beperken in onze mogelijkheden.
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Basisregels blijven gelden

De belangrijkste basisregels blijven gelden: was vaak je handen (minstens
20 seconden), hoest en nies in de binnenkant van de elleboog, gebruik

Basisregels voor iedereen
Basisregels voor
Basisregels
vooriedereen:
iedereen
Alleen wanneer iedereen zich aan de maatregelen houdt,
zetteniedereen
we samen
vooruit. houdt,
Alleen wanneer
zicheen
aanstap
de maatregelen
zetten we samen een stap vooruit.

Heb je klachten?

.

Werk zoveel
Werk zoveel
mogelijk
thuis.
mogelijk thuis.

.

Houd 1,5 meter
Houd
1,5 meter
afstand.
afstand.

vanaf 1 juni

Ben je ook benauwd en/of
je ook benauwd
en/of
hebBen
je koorts?
Dan moeten
heb
je
koorts?
Dan
moeten
alle huisgenoten thuisblijven.
alle huisgenoten thuisblijven.

Neem uw verantwoordelijkheid
Natuurlijk weet ik dat nu alles zo goed gaat, er mensen zijn die twijfels
hebben over het nut van de regels. Ik weet echter ook dat er veel mensen
zijn die zich zorgen maken voor de situatie waarin zijzelf of familieleden
getroffen worden door het coronavirus. Daarnaast weet ik ook dat de
deskundigen van de GGD en het RIVM vragen serieus rekening te houden
met het feit dat het virus weer kan toeslaan. Bij het naleven van de regels
wordt een groot beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid. Niet
alleen de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven en organisaties,
maar ook op de eigen verantwoordelijkheid van u, als inwoner van De
Ronde Venen. In het verlengde daarvan zou ik u willen uitdagen: neem
die verantwoordelijkheid. Het is nodig en goed dat er steeds weer meer
mag in Nederland. Ik hoop van harte dat dat zo doorgaat. De komende
maanden is er hopelijk een positieve vakantiestemming, de verleiding om
dan nog net iets soepeler met de regels om te gaan, ligt op de loer. Het
wordt drukker, veel mensen genieten van onze eigen mooie gemeente.
Daarom vraag ik u: neem de verantwoordelijkheid om verstandig met de
regels om te gaan. U doet dat niet alleen voor uzelf, maar misschien nog
wel meer voor de inwoners die zich zorgen maken: blijf rekening houden
1,5 meter afstand is altijd de norm
met elkaar!
Heb je klachten?
Maarten
Divendal
Blijf thuis.
Burgemeester
De Ronde Venen

Laat je testen.

Werk zoveel
mogelijk thuis.

Was vaak je handen.
Was vaak je handen.

Vermijd te
drukke plekken.

Was vaak je
handen.

Per 1 juli gelden
de devolgende
maatregelen:
Per 1 juli gelden
volgende maatregelen:
Binnen:

Binnen én buiten:
Is er doorstroming van
mensen met beperkt
onderling contact?

Alle zitplaatsen
zijn beschikbaar.

Maximaal 100 mensen
met vaste zitplaats.

In het openbaar vervoer:

Is er sprake van een vaste
zitplaats, reservering en
gezondheidscheck?

Buiten:
Geen vaste zitplaats,
reservering en
gezondheidscheck?

Aantal mensen onbeperkt.
Spreekkoren, hard meezingen
of schreeuwen in groepsverband is niet toegestaan.

De 1,5 meter
afstand is niet
verplicht voor:

In vervoer:

Geen reservering en
gezondheidscheck?

Het dragen van een
niet-medisch mondkapje
is verplicht.
Vermijd de spits.

Maximaal 250 mensen.
In de horeca is een vaste
zitplaats altijd verplicht.

Discotheken en nachtclubs
blijven gesloten.

Vermijd drukte.
Vermijd drukte.

.

Houd 1,5 meter
afstand.

Ben je benauwd en/of heb
je koorts? Dan moeten
alle huisgenoten thuisblijven.

Aantal mensen onbeperkt.

Heb je klachten?

Blijf thuis.
Blijf thuis.
Laat je testen.
vanaf 1 juni
Laat je testen.

papieren zakdoekjes, schud geen handen en vermijd drukte. Laat je
corona-gerelateerde klachten testen en blijf thuis tot de uitslag van de test
bekend is.
Belangrijke regel blijft verder - misschien wel de ingewikkeldste - houd
anderhalve meter afstand. De laatste geldt dan inmiddels alleen voor
iedereen van 18 jaar en ouder. Die afstandsregel is door het afstand
moeten houden tegelijkertijd bepalend voor veel andere zaken. Je mag
wel in groepen bij elkaar komen..., maar alleen als je de anderhalve
meter afstand kan waarborgen. Binnen geldt daarbij dat als je met
meer dan honderd personen bent, het verplicht is te reserveren en
een gezondheidscheck te verrichten. Buiten geldt dat in situaties met
meer dan 250 personen. Op deze basisregels gelden niet zozeer allerlei
uitzonderingen, maar veel verfijningen. Bijvoorbeeld de vraag wanneer er
wel of geen mondkapje moet worden gedragen. Dat maakt het allemaal
ingewikkeld en soms moeilijk te begrijpen.
Dat begrijpen gaat misschien beter als je bedenkt dat er in een geval van
een nieuwe besmetting met het coronavirus gauw zowel een zogenoemd
bron- als contactonderzoek moet kunnen plaatsvinden. Op die manier kan
een verdere verspreiding zoveel mogelijk beperkt worden en kunnen de
besmette mensen worden behandeld binnen de mogelijkheden van de
gezondheidszorg.

In personenvervoer zoals
touringcars, taxi's en busjes:
Gezondheidscheck, nietmedisch mondkapje en
reservering zijn verplicht.

Kinderen
tot 18 jaar

Sporters, acteurs
en dansers

Huishoudens

In privévervoer:

Contactberoepen

Hulpbehoevenden

Terras met
kuchscherm

Niet-medisch mondkapje
geadviseerd bij passagiers uit
verschillende huishoudens.

Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft.

Schud
geen
Schud
geen
handen.
handen.

Hoest
Hoesten
ennies
nies
ininjejeelleboog.
elleboog.

Gebruikpapieren
papieren
Gebruik
zakdoekjes.
zakdoekjes.

Voorwaarden en meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
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Burgemeester Heiliegers kijkt terug op 100 dagen
coronacrisis

‘Ik hoop dat we die samenhorigheid vasthouden’
Uithoorn – Het is deze week 100
dagen geleden dat het coronavirus toesloeg in de gemeente Uithoorn. Burgemeester Pieter Heiliegers kijkt terug, bespreekt de
actuele situatie en blikt vooruit.
,,Ik had al snel in de gaten dat we
te maken zouden krijgen met een
grote crisis die veel impact zou
hebben op iedereen.”
Begin maart werden al de eerste
crisis-overleggen gevoerd in het
stadhuis van Amsterdam met alle regio-burgemeesters. Onder
leiding van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. ,,Snel
kwamen we meerdere keren per
week bijeen en kwam er een vast
ritme in. Het beheerste grotendeels, al dan niet mijn hele agenda. We zagen namelijk vrijwel direct de ernst van de situatie in.
We wisten: we krijgen te maken
met leed, heftige emoties, angst.
En onrust natuurlijk. Omdat het
om een onbekend virus gaat. Een
goede communicatie richting inwoners is dan van groot belang,”
vertelt Heiliegers. Anekdotisch
vertelt hij over zijn eerste autorit
naar het crisisoverleg in Amsterdam. ,,Alsof ik in een niet realistische film zat. Ik reed door de Wibautstraat helemaal allen. Ongelofelijk.”
Volgens de burgemeester is het
voor Uithoorn een voordeel om
aangesloten te zijn bij de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, waar ook de hoofdstad onder valt. ,,Amsterdam heeft veel
ervaring met grote crises en heeft
een groot ambtelijk apparaat.
Met veel specialisten in het team.
Het is fijn dat we daar gebruik van
kunnen maken.”

leggen wordt onder andere besproken over de lokale gevolgen.
Voor zowel inwoners als ondernemers. Maar ook natuurlijk voor
onze kwetsbaren. ,,En we bespreken waar de gemeente hulp en
ondersteuning kan bieden,” aldus
Heiliegers.
Coronavrij
Uithoorn en De Kwakel waren in
de beginfase lange tijd ‘coronavrij’. Terwijl in de andere Amstelland gemeente, zoals Diemen,
al snel besmettingen te melden
waren. ,,Uiteraard was ik niet in
de illusie dat we niet geraakt zouden worden. We hebben immers
geen hek om ons heen. Het is
aanneembaar dat we al inwoners
hadden met corona, maar niet
getest konden worden. Ik heb
destijds met mensen gesproken
die wel degelijk de symptomen
hadden.” De burgemeester is blij
dat iedereen met coronasymptomen zich nu wel kan laten testen
bij de GGD.

Ons dagelijks leven
,,Wat een veranderingen werden
zichtbaar na de intelligente lockdown. Ineens stopten de vliegtuigen en hoorden we vogelzang en
zagen we de natuur in alle vrijheid bloeien. We gingen thuiswerken. Dat gold deels voor mijzelf ook. Dat was wel wennen;
de werkkamer werd wisselend
gebruikt. Mijn vrouw José werkte -net als vele anderen- nu ook
thuis. De wekker ging niet meer
om 5.30 uur vanwege de reistijden van mijn José. Verder zagen
wij veel veerkracht bij de mensen. Iedereen hielp door mooie
initiatieven. Ik hoop van ganser
Lokaal crisisteam
harte dat we die saamhorigheid
Binnen de gemeente Uithoorn vast kunnen houden. Iets wat ook
werd ook al snel een lokaal crisis- het thema van 200 jaar gemeente
team samengesteld. In deze over- Uithoorn is.”

Mooie initiatieven
Heiliegers gaat stralen als hem
gevraagd wordt naar al die mooie
initiatieven die spontaan ontstaan zijn binnen de samenleving.
,,Uithoornaars en Kwakelaars zijn
veerkrachtig. Ze staan ook graag
klaar voor elkaar. Daar ben ik ontzettend trots op. Dat wil niet zeggen dat het virus en de maatregelen geen grote impact hebben in onze dorpen. Families die
hun ouders of oma’s en opa’s niet
kunnen bezoeken. Ondernemers
die met moeite het hoofd boven
water kunnen houden of zelfs
de zaak moeten sluiten. Naasten
die geen afscheid kunnen nemen
van hun geliefde. Flexwerkers die
hun baan verliezen. Eenzaamheid. En zo zijn er nog heel veel
voorbeelden te noemen. Ik wandel graag door de dorpen en dan
krijg ik veel schrijnende verhalen
te horen. Dat leed, dat raakt mij
enorm. Het Rijk, de gemeente en
onze partners doen ons uiterste
best om te helpen. Maar we realiseren ons ook dat ons hulp niet in
alle gevallen toereikend genoeg
is. En dan moet er gekeken worden op welke andere manieren
steun geboden kan worden.”

E

n de winnaar is....Zara Burgers! Zara kreeg uit handen van Hans Tieken van Het
Rechthuis een prachtige waardebon. Zara mag samen met haar papa en mama heerlijk dineren,
daarna vast lekker lang slapen en in de ochtend nog even gezellig ontbijten in Het Rechthuis! Net
als Rosie en Jannes dat deden! Gewoon even lekker uit in onze eigen gemeente Uithoorn! Hoe leuk
is dat!?

Dit is dan toch echt de laatste
Rosie en Jannes.
Ik wil graag de mensen van de
Nieuwe Meerbode bedanken
voor de ruimte die ze me gegeven hebben.
Ook wil ik graag nog even
Hans Tieken bedanken voor
het geven van deze prachtige
prijs!
Bedankt lieve mensen!

Het is volgens de burgemeester
lastig om voorspellingen te doen
voor de toekomst. ,,We moeten
stapje voor stapje bekijken wat
de situatie is. Samen met de drie
wethouders Ria Zijlstra, Jan Hazen en Hans Bouma proberen
we natuurlijk wel al een doorkijk
te maken naar de toekomst op
korte en lange termijn. Iedereen
doet dat vanuit z’n eigen portefeuille. Hoe zij daarover denken,
is de komende weken te lezen in
de Nieuwe Meerbode. Zo beantwoordt volgende week wethouder Ria Zijlstra vijf vragen over de
gevolgen van corona in het soci- De Kwakel - Zaterdag 20 juni was iedere speler. Hoe ze in het dit seivoor de spelers van KDO 019 1 zoen hebben gedaan. Een aantal
aal domein.”
een afsluiting van het seizoen.
spelers sluiten na de vakantie aan
Doordat er vanaf 15 maart er niet
Veel hangt af van ons gedrag
De burgemeester wilt afslui- meer gevoetbald kon worden
ten met een oproep aan ieder- vanwege de Corona virus., was
een. ,,Veel hangt af van ons ge- het seizoen snel ten einde. Opdat
drag. Laten we onze verantwoor- moment van de competitie wadelijkheid nemen en ons houden ren de jongens op de goede weg.
aan de regels. Gelukkig zijn veel door goede wedstrijden neer te
maatregelen versoepeld, maar zetten Gelukkig konden we vanaf
dat betekent niet dat we er al zijn. 11 mei op 1,5 meter trainen.
Alleen samen kunnen we dit vi- Dit werd door de spelers van zorus bestrijden. Het klinkt inmid- wel 019 1 en 2 goed gebruik van
dels als een cliché, maar die zijn gemaakt. Om toch in stijl af te
meestal wel waar. En laten we sluiten besloten we met elkaar
nog meer naar elkaar omkijken!” een seizoen afsluiting te doen.
Na het natje en droogje werd de
BBQ aangezet en meesterkok Bas
ging aan de bak. Na de BBQ deed
leider Mark nog een woordje voor

Online fotokringavonden voor
Fotokring Uithoorn

Bedankt ook iedereen die met
plezier steeds weer dit stukje gelezen heeft! Door corona is het
jaar wel heel anders verlopen
dan dat we allemaal hadden
verwacht. Ik ben benieuwd of
de corona-tijd in een toekomstig geschiedenisboek over de
gemeente, beschreven zal worden! Wat denk jij?
Maar goed, nu eerst...
zomervakantie! Hoera!
Veel plezier iedereen en wie
weet tot ziens.
Caroline Smeets

KDO 019 sluit seizoen af met BBQ

manier wat advies geven om een
beter beeld te creëren. Daarbij
ontstaan regelmatig interessanUithoorn - Opeens was daar co- Wat ongezellig!
sche uitdaging aan verbonden: te discussie die online prima blijrona. Het raakt iedereen. Ook de Maar dan verzinnen we toch een één lid stuurt twee weken vooraf- ken te kunnen. Soms biedt een
amateurfotograaf uit Uithoorn alternatief, zei een van bestuurs- gaand aan de kringavond een fo- enthousiast lid aan om 10 minuen omstreken. Alle fysieke kring- leden. We gaan, net als allerlei be- to, waarop alle leden mogen rea- ten te verzorgen, een programavonden zijn tot nader order ge- drijven en de meeste scholen, on- geren met een foto.
maonderdeel dat al jaren terugannuleerd. Een uitstapje naar de line bijeenkomsten organiseren! De foto’s worden digitaal verza- keert. Vaak toont een lid dan fostad om straatfotografie te bedrij- Zo gezegd, zo gedaan. Sinds april meld en op de kringavond be- to’s van een themagebonden, zelf
ven is geannuleerd. Een uitstap- houdt de Fotokring Uithoorn met sproken. De foto die het aankno- bedacht project. Soms was er inje naar de Maasvlakte om daar te- haar leden elke twee weken een pingspunt was voor de bespre- spiratie door een bekende fotogen zonsondergang te fotogra- online kringavond.
king, wordt uiteraard ook bespro- graaf, een tentoonstelling of iets
fen is geannuleerd. Wat jammer! Er is zelfs een leuke fotografi- ken.
dergelijks. Of een bijzondere reis.
Zo geven we elkaar een inkijkje in
Reactie
de invulling van onze hobby.
Vaak is dat een foto met meerdere elementen, waar de leden Fotograaf van het jaar
dan in hun archief een antwoord Het kringjaar van de Fotokring
op kunnen zoeken, of twee we- Uithoorn loopt van september
ken de tijd hebben om een foto tot mei. Op 9 juni is de fotograaf
te maken die als reactie dient. El- van het jaar gekozen: een prachke twee weken haken 14 tot 16 le- tige serie gemaakt door Nathalie
den trouw aan. In het begin ver- Kremers. Bert Strootman had een
liep de communicatie wat stroef, mooie tweede plaats. De stemmaar nu we hier wat meer erva- ming is digitaal gedaan dit jaar.
ring mee hebben, komt de ou- Het zou de seizoensafsluiting zijn,
derwetse sfeer van af en toe een maar veel leden willen nog wel
grapje maken ook weer terug.
een paar weken doorgaan met
Er ontstaan leuke besprekingen, digitale kringavonden.
waarbij leden bevlogen vertel- En zo is besloten om de komende
len waarom ze een foto gewel- tijd, nu we weinig kunnen, elke
dig vinden, of juist op een nette twee weken ons fotoarchief in te

duiken, een foto te kiezen die een
passend antwoord kan zijn op de
startfoto, en een avond thuis met
elkaar te bespreken wat we van
de getoonde foto’s vinden.
Om dat zo goed mogelijk te laten verlopen en iedereen de kans
te geven om op zijn beste beeldscherm de foto’s goed te bekijken, worden de ingezonden fo-

bij de selectie, een aantal gaan
lager spelen en spelers die stoppen.

to’s een dag eerder als een Powerpointpresentatie rondgestuurd.
Sommige leden gaan zelfs overdag al telefonisch met elkaar de
foto’s bespreken, en zijn blij met
deze invulling van hun vrije tijd
en hobby in deze beperkende
tijd. Fotograferen is ook in tijden
van corona een leuke hobby!
Foto Bert Strootman

Niet springen van schip
Thamerkerk
Uithoorn - Afgelopen week
stond er een deze krant een bericht waarin zwemmers werden
opgeroepen om niet van de busbrug af te springen. In aanvulling
daarop willen wij benadrukken
dat ook het springen vanaf het
scouting wachtschip Olympus
bij de Thamerkerk niet is toegestaan. Los van dat het gevaarlijk is
om op blote voeten een schip te
betreden en hiervan af te springen betreft het hier privé-eigendom. Dat betekent dat toegang
door onbevoegden is verboden!

Bovendien laten zwemmers afval
achter en hebben vandalen de afgelopen week ingebroken en diverse vernielingen aangericht.
Hiervan hebben wij aangifte gedaan bij de politie. Onze beperkte groep vrijwilligers heeft nu nóg
meer extra werk om ervoor te zorgen dat de zeeverkenners deze
zomer veilig met hun wachtschip
op kamp kunnen. Wij hopen dat
voorbijgangers ons willen helpen
een oogje in het zeil te houden.
Alvast bedankt namens Scouting
Admiralengroep.
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lijk helemaal niet zo moeilijk om dat artikel na te streven en
mag in een beschaafde samenleving eigenlijk niet eens een
issue zijn.

IVI wil discriminatie van inwoners in beeld
brengen

Ook in De Ronde Venen is er
sprake van discriminatie!

We hebben allemaal het recht om gelijk behandeld te worden,
ongeacht onze etnische achtergrond, nationaliteit, sociale klasse, godsdienst, opvattingen, sekse, taal, seksuele oriëntatie, genderidentiteit, leeftijd, gezondheid of wat dan ook. Toch horen we
maar al te vaak hartverscheurende verhalen over discriminatie.
Maar is er ook sprake van discriminatie in De Ronde Venen?
Overal discussie en tegenstelling
Na de gewelddadige dood van George Floyd is het debat rond
racisme wereldwijd in volle gang. Ook in Nederland was het
onderwerp overal het gesprek van de dag. Midden in juli kwam
de zwarte Pieten discussie weer op gang. Terwijl er geen wedstrijd op de voetbalvelden werd gestreden was er een hevige
strijd in het voetbalpraatprogramma Veronica inside over discriminatie. Men ging er onderling met gestrekt been in.
Beeldenstorm
Het bleef zelfs niet bij discussie en een aantal sloegen totaal
door. Rellen, plunderingen en ongenuanceerde uitspraken waren in de media meer in beeld dan de gevolgen van het COVID
19 virus. We leken zelfs vier eeuwen terug te gaan in onze beschaving en een beeldenstorm leek weer over ons heen te komen. Iedereen had er wel weer een mening over. In plaats dat
we dichter bij elkaar proberen te komen en met elkaar een oplossing zoeken worden de tegenstellingen alleen maar groter
en overschreeuwen we elkaar met ons eigen gelijk.
Voor IVI geen discussie
Voor wat IVI betreft mag dit helemaal geen enkele discussie
opleveren. IVI is heel duidelijk en houdt zich vast aan artikel
1 van onze grondwet waar in de volgende tekst staat : Allen
die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond
dan ook, is niet toegestaan. Tja, daar valt wat IVI betreft ook helemaal geen discussie over gevoerd te worden. Is ook eigen-

Verschillende kampen
Toch is het wel degelijk een issue. Voor veel mensen is het
zelfs lastig om over discriminatie te praten. Het is een moeilijk en beladen onderwerp. Nu er de laatste tijd weer veel discussie is over racisme en de rol van onze maatschappij daarin,
worstelen veel mensen om er iets over te zeggen. Je zegt het
al gauw verkeerd en voor je het weet hoor je bij een bepaald
kamp. Dat is precies wat er niet had moeten gebeuren. Polarisatie is dat met een duur woord. Daar wordt helemaal niemand gelukkig van want de tegenstellingen worden dan juist
verscherpt en het wederzijds wantrouwen groeit. Dat is precies wat er niet moet gebeuren!
Geen discussie maar verbinding
IVI wil zeker de discussie over dit beladen onderwerp niet
doen oplaaien in De Ronde Venen. Dat is niet onze bedoeling. Juist één van de doelstellingen die IVI heeft is om inwoners in De Ronde Venen met elkaar te verbinden. Een ander
belangrijke doelstelling is dat IVI inwoners graag objectief en
onafhankelijk wil informeren zonder zelf een mening te hebben. IVI is namelijk van en voor alle inwoners en is het podium waar inwoners elkaar kunnen vinden. Dus geen discussie over dit onderwerp maar we moeten ook niet onbesproken laten.
Is er sprake van discriminatie in De Ronde Venen?
Deze vraag kwam voorbij in een gesprek over inclusie in onze gemeente waar IVI ook aan deel nam. Uit de verschillende
betogen bleek dat er in De Ronde Venen wel degelijk inwoners gediscrimineerd worden, zich achtergesteld en niet gelijk behandeld voelen. IVI schrok daar nogal van want het was
voor IVI niet bekend dat het in deze mate aan de orde was in
De Ronde Venen. Het verdient wat IVI betreft dan ook zeker
meer aandacht en publiciteit.
Ontkennen of naar elkaar luisteren
We kunnen als inwoners onze ogen sluiten en gewoon ontkennen dat er wordt gediscrimineerd in De Ronde Venen.
Maar we kunnen ook onze oren openen en luisteren naar inwoners die dat anders ervaren en zich wel degelijk gediscrimineerd voelen. IVI wil inwoners die zich gediscrimineerd
voelen dan ook graag een podium geven om hun verhaal te
kunnen vertellen. Het lijkt IVI goed dat wij als inwoners die
verhalen willen horen en dat van elkaar weten.
Empathie de sleutel tot vreedzame samenleving
Laten we daar vooral niet over gaan discussiëren maar naar
elkaar luisteren. Kijken of we dat samen kunnen oplossen. Of
we empathie kunnen tonen voor elkaar. Empathie is het vermogen mee te voelen met anderen. Wat IVI betreft de sleutel
tot de vorming van betekenisvolle relaties en vreedzaam samenleven.

Nieuw in Mijdrecht:
Creatief met plezier”

Mijdrecht - Met het voortdurend
thuis verblijven door de corona
crisis, hebben veel Nederlanders
klussen opgepakt die al een lange tijd op de plank lagen. Voor
het familiebedrijf Addall It, bleef
het niet bij thuisklussen, maar
werd de kans gegrepen om van
een grote ambitie eindelijk realiteit te maken. Binnen een aantal maanden is ‘Creatief met plezier’ opgericht, een gespecialiseerd bedrijf in snij- en plottertechnieken zoals vinyl, flex en sublimatie waarbij de nadruk op ‘do
it yourself’ ligt.
Lucienne Helder: “We hebben al
27 jaar een IT-bedrijf. Wat heerlijk is, maar in 2018 begon het
idee te ontstaan om van een andere hobby ook werk te gaan maken. Het concept bestond dus al,
maar we vonden niet de tijd om
hier daadwerkelijk iets mee te
doen. Totdat Corona uitbrak. Marcella en ik hadden hierdoor tijdelijk minder werk te verrichten en

en de producten te zien en te
voelen. Ook is het direct afhalen
van producten vaak niet mogelijk doordat het een webshop betreft en zit men vast aan levertijden, afhaalmomenten etc.” Zo begint Lucienne met haar uiteenzetting, mede onderbouwd door eigen ervaring. “Het idee is dat wij
daardoor ontstond onverwacht pier op een snijmat, stelt op de de klanten voornamelijk zelfstanhet perfecte moment om dit op plotter o.a. formaat, materiaal- digheid en service aanbieden. Als
te pakken.
keuze en dikte van het materiaal iemand bezig is met een project
in en dan druk je op start. Het is en materiaal te kort komt, zijn wij
Precieze
dus niet alleen papier, maar ook gelijk bereikbaar. Dan hoef je niet
Voor de scrapbook-fanatiekelin- stickerfolie, stof, textielfolie, kar- dagen te wachten totdat je begen kan het precieze snijwerk ton en zelfs basswood dat be- stelling binnen is of vele kilomemet een mechanische stans- drukt en gesneden kan worden” ters te rijden om je materiaal te
machine een omslachtig pro- aldus Lucienne.
halen. Wij hebben dat op voorces zijn. Zo is er een gelimiteerd
raad liggen en zo niet, dan is het
aantal mallen die gebruikt kun- Plotters
de volgende dag om 10.00 uur ’s
nen worden en moet handma- Het bedrijf regelt de verkoop van ochtends binnen. Direct afhalen
tig aan een hendel worden ge- al het materiaal voor het gebruik is mogelijk en bij speciale prodraaid. “Heel veel mensen werken van de plotters. Daarnaast wor- ducten is een vast afhaalmoment
nog met dit soort machines, maar den na de zomervakantie cur- ook altijd met elkaar af te stemintussen heeft de techniek gro- sussen opgestart om te leren hoe men. En als men in buurt woont
te ontwikkelingen doorgemaakt. er met de machines kan worden en bijvoorbeeld slecht ter been is,
Er zijn nu prachtige machines die gewerkt. “Dit zal in groepen van brengen we het zelfs even langs.
zo’n proces automatisch binnen max. 6 personen gebeuren of via Hiermee willen wij een band opde kortste tijd kunnen voltooien. 1 op 1 trainingen. Zo ervaar je hoe bouwen met de klant en goeWij kwamen de digitale plotter leuk deze machines zijn en wat je de materialen en adviezen vermachines een aantal jaren gele- er allemaal mee kunt doen. Maar strekken.” Ben vult Lucienne verden op de Crea-beurs tegen. De- niet alleen de leergierige creatie- der aan: “Bovendien als technize machines bieden de mogelijk- veling is welkom. Voor zowel par- sche problemen worden ervaren
heid om vanuit een online bibli- ticulieren als bedrijven kunnen met de plotter, of met je ontwerp,
otheek of een eigen ontwerp te wij in opdracht snij-, sublimatie dan zijn wij gewoon de hele dag
kiezen. Je legt vervolgens het pa- en drukwerk uitvoeren. Bijvoor- en avond telefonisch bereikbaar.
beeld een rompertje met een Daarvoor is onze IT-achtergrond
grappige tekst voor een babysho- een prachtige aanvulling voor dit
wer of een werkgever die unieke bedrijf.” Creatief met plezier is te
mokken wil hebben met daarop vinden aan Rendementsweg 24F
de hoofden van elk van zijn werk- te Mijdrecht en te bereiken via de
nemers.” En voor wie denkt dat al- volgende kanalen: www.creatiefleen op materiaal kan worden ge- metplezier.nl
drukt dat onder de plotters past Info@creatiefmetplezier.nl
heeft het mis. Ben Helder wijst
naar een grote aanhangwagen
buiten: “De reclame-tekst die je
op de wagen ziet komen ook van
deze machines vandaan!

Meer leren over plotten, materialen bekijken en ervaren hoe bijvoorbeeld
3D Techno aanvoelt, of Stretch Flex? Ben Helder (links), Lucienne Helder
(midden), Marcella Lijgraaff (rechts) en Paul Helder helpen je graag verder.

Uniek
Op de vraag wat het bedrijf en
uniek en onderscheidend maakt
op de markt, heeft ‘Creatief met
plezier’ meerdere antwoorden
paraat. “Boven de rivieren vind
je jammer genoeg minder ‘echte winkels’ om naar toe te gaan

Op naar een vriendelijke discriminatievrije gemeente
In De Ronde Venen willen we graag overal heel vriendelijk in
zijn. De Gemeente De Ronde Venen vindt het belangrijk dat alle
inwoners kunnen meedoen in de samenleving. In 2017 is de intentieverklaring Dementievriendelijke gemeente opgesteld. We
doen er alles aan om eenzaamheid te bestrijden en in 2040 willen we zelfs aardgas vrij en een groene gemeente zijn. Dan moeten we natuurlijk ook gaan voor een discriminatievrije maar zeker vriendelijke gemeente voor alle inwoners.
IVI wil discriminatie zichtbaar maken
Maar dan moet discriminatie eerst zichtbaar worden en moeten
we het niet onder het tapijt schuiven. Als het er niet is dan is het
er niet, maar als het er is dan is het er en moeten we het samen
oplossen. IVI wil de discriminatie in De Ronde Venen zichtbaar
maken. IVI hoort het niet graag maar we willen het wel graag
weten. IVI nodigt inwoners dan ook uit om zich te melden met
verhalen over discriminatie in onze gemeente.
Niet alleen racisme is discriminatie
We hebben het dan niet alleen over racisme wat absoluut een
veel voorkomende vorm van discriminatie is, waarbij iemand
anders wordt beoordeeld of behandeld louter op basis van afkomst, cultuur, huidskleur of nationaliteit en niet op basis van
wie hij/zij echt is. Discriminatie is namelijk veel meer dan racisme alleen. Ook als je onterecht anders behandeld of beoordeeld
wordt omdat je een man of vrouw, jong of oud, gelovig of niet
gelovig, homo of hetero, gehuwd, gescheiden of alleenstaand,
rijk of arm bent, een handicap ,rood haar hebt, of omdat je in
een woonwagen woont, dakloos of iets anders bent kan je je behoorlijk gediscrimineerd voelen.
Meldt discriminatie bij IVI
Heeft u te maken discriminatie in welke vorm dan ook laat het
IVI weten. IVI begrijpt dat dit soms niet makkelijk is om te vertellen en daarom mag dat best anoniem. IVI vertelt uw verhaal
graag door zonder namen en rugnummers. Maar als u het niet
verteld dan weten we het ook niet! Stuur gerust een email naar
info@inwonersvoorinwoners.nl met als onderwerp:
Discriminatie in De Ronde Venen
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Rotary club Uithoorn-Aalsmeer schenkt:

5.000 euro aan Stichting Vrienden
van de Waterlinie in Uithoorn
Uithoorn - Vrijdag 26 juni overhandigden voorzitter Andras
Fictoor en Nico Röling van Rotary club Aalsmeer-Uithoorn
een cheque van 5.000 euro aan
Abram Rutgers en Pieter Bots, oprichters en tevens bestuursleden
van Stichting Vrienden van de
Waterlinie in Uithoorn.
Abram Rutgers en Pieter Bots
hadden in 2019 het idee opgevat om de horecagelegenheid in

het gezondheidscentrum in Uithoorn een sociaal maatschappelijke meerwaarde te geven.
De stichting die is opgericht door
beide heren heeft tot doel het
ontplooien en ondersteunen van
activiteiten, alsmede het initiëren
en ondersteunen van evenementen die het sociale welzijn van de
bewoners in Uithoorn en omgeving bevorderen.
De schenking zal o.a. gebruikt

worden voor de financiering van
de inrichting van lunchroom de
Waterlinie.
Binnen de lunchroom worden de
werkzaamheden verricht door
cliënten van Ons Tweede Thuis
(OTT), onder supervisie van Peter
van Reenen. Peter is een ervaren
horeca-ondernemer en ervaren
begeleider van OTT-ers en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Dank van Abram Rutgers
en Pieter Bots
De heren Rutgers en Bots spraken
hun grote dank uit aan voorzitter
Fictoor van de Rotary club. Met
de schenking zijn zij in staat om
het opbouwen van de activiteiten binnen de lunchroom verder
vorm te geven. Zij zien de lunchroom als centrale ontmoetingsplaats voor o.a. wandel- en fietsgroepen. Het kan bijvoorbeeld
een uitstekend startpunt zijn
voor de Diabetes Challenge, AKUlopers G-groep / seniorengroep
enz. En met alle ideeën is het
hoofddoel dat het goed moet zijn
voor de cliënten van Ons Tweede
Thuis en mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt.
De heren maken ook dankbaar
gebruik van de mogelijkheid om
ons te wijzen op de mogelijkheid
om hun goede werk te ondersteunen middels een donatie aan
Stichting Vrienden van de Waterlinie op IBAN nummer: NL04 RABO 0337 0558 74.
Rotary club Aalsmeer-Uithoorn
Rotary club Aalsmeer-Uithoorn
ondersteunt van harte dit prachtige initiatief. Juist ook omdat het
gezondheidscentrum Waterlinie
in het midden van haar werkgebied staat. Binnen het gebouw is
een dependance gevestigd van
ziekenhuis Amstelland waardoor
het centrum gebruikt wordt door
zowel patiënten uit Aalsmeer als
uit Uithoorn.

Muziekvereniging KnA zoekt nieuwe
voorzitter en penningmeester
De Kwakel - Kna is een muziekvereniging met twee orkesten en
een eigen clubgebouw. De orkesten spelen een aantal keer per jaar
een concert (zoals o.a. het bekende AmstelProms) en daarnaast
wordt het clubgebouw verhuurd
aan muziekdocenten en andere organisaties die gebruik willen maken van de zaal. Een aantal bestuursleden zit aan het einde van hun termijn en helaas hebben zich nog niet genoeg bestuur kandidaten aangemeld.
De belangrijkste functies bin-

KDO presenteert ervaren Edwin
Reder als trainer tweede elftal
De Kwakel - Met gepaste trots
kunnen wij mededelen dat Edwin
Reder volgend seizoen de nieuwe trainer van KDO 2 zal zijn. De
44-jarige oefenmeester uit Heemstede wil graag de uitdaging uitgaan om met het tweede elftal
van de Kwakelse selectie te promoveren naar de reserve tweede
klasse zondag. Edwin Reder heeft
eind mei gesolliciteerd op de vacature bij KDO, nadat hij zijn voorgenomen hoofdtrainerschap bij
derdeklasser Van Nispen in duigen zag vallen. Om diverse redenen bleven er in de zondagselec-

tie uit De Zilk medio mei onvoldoende spelers over een eerste elftal in stand te houden. In
het seizoen hiervoor was Edwin
hoofdtrainer van tweedeklasser
SVW’27 uit Heerhugowaard. Hij
had het hier prima naar zijn zin,
maar uiteindelijk brak de reisafstand hem op en heeft hij in december jl. bij hen aangegeven
een club dichterbij te ambiëren.
Alternatief
Nadat hij bij Van Nispen onverwacht volgend seizoen geen
hoofdtrainer meer kon worden,

is hij op zoek gegaan naar een alternatief. Edwin wilde namelijk
graag op het veld blijven staan.
Na een positief gesprek met Marc
Wietsma (de nieuwe trainer van
KDO 1), Maurice Bartels en een
paar spelers besloot hij om ‘ja’ te
zeggen tegen het aanbod van
KDO. Edwin was met name onder
de indruk van de goede organisatie bij onze club. Bovendien werd
al snel duidelijk dat zijn voetbalgedachten grotendeels overeenkomen met Marc. Edwin wil namelijk ook graag aanvallend voetbal spelen vanuit het 4-3-3 sy-

nen het bestuur; die van voorzitter en penningmeester moeten
nog worden ingevuld. Daarnaast
zijn er nog een aantal kleinere onderdelen/werkzaamheden waarvoor we mensen zoeken. Affiniteit met het maken van muziek
heeft natuurlijk de voorkeur maar
ook wanneer u het gewoon leuk
vindt om deel uit te maken van
een bestuur, bent u van harte welkom. Het bestuur komt ongeveer
10 x per jaar bij elkaar om de lopende zaken door te nemen en
natuurlijk 1 x per jaar de algemene ledenvergadering. Per week
bent kost het u tussen de 1 en 2
uur van uw tijd. Heeft u belangstelling en/of wilt u meer informatie? Stuur dan een mail naar
kna.voorzitter@gmail.com. We zitten met smart op u te wachten!

Gem

e e nte U i t h o o r

n

Vraag het de
burgemeester
In mijn column ga ik in op ac- kig zijn onze oprechte excuses
tuele onderwerpen of deel ik geaccepteerd. We maken allemet u momenten die ik als bur- maal fouten, maar dit is natuurgemeester heb beleefd. Ook lijk een zeer pijnlijke. Ik hoop
ga ik in op vragen die aan mij van ganser harte dat mensen
gesteld worden.
niet met vooringenomenheid
naar hem en sowieso naar elWaar rook is, is vuur. Toch?
kaar kijken. We leven in een saHet antwoord is nee. Ik wil de- menleving waar veel gebeurt,
ze laatste column voor het zo- waar de laatste tijd ook veel
merreces gebruiken om u te van doen is rondom ‘je achtervertellen waarom. De politie gesteld’ voelen. Anti-racisme
heeft onlangs een meneer die demonstraties om extra aanoorspronkelijk uit Afghanistan dacht daarvoor te vragen zijn
komt ten onrechte aangehou- daar uitingen van. Beste menden. Dit gebeurde op een par- sen, we leven samen….en kijk
keerplaats bij Flevomeer in de alsjeblieft naar elkaar om en
Meerwijk van Uithoorn waar zie het goede in de mens.
deze meneer ook woont.
Een goede zomer gewenst!
De politie was op zoek naar Dan sluit ik deze column af
een persoon en dachten in eer- door iedereen een mooie zoste instantie dat het om de- mer te wensen. Misschien toch
ze man ging. Gelukkig werd al een vakantie in het buitenland,
wel vrij snel duidelijk dat het of lekker thuis hier in Uithoorn
een vergissing was en dat de of De Kwakel. Ik ben trots dat
verkeerde man staande is ge- er deze zomer heel veel leuks
houden. Maar het blijft natuur- te doen is voor onze jeugd.
lijk heel schrijnend. Zeker om- Kijk maar eens op de websidat meneer is opgepakt in de te van videt www.videt-uitbuurt van zijn woning alwaar hoorn.nl. Zo is er voor jongens
hij woont met zijn partner en voor groep 7 en 8 bijvoorbeeld
dochtertje. Ik snap heel goed ‘Club CaveMen’. Heerlijk buiten
dat hij het gevoel heeft dat worden er verschillende actiomwonenden denken dat er viteiten gedaan zoals pannavast wat aan de hand is. Want kooi, Ninja Slackline, Trefbal en
waar rook is, is vuur….toch?. bootcamp. En voor de meiden
Beste mensen, deze heer treft is er onder andere ‘Girlpower’.
geen blaam.
Elke week is er wel een leuke
Dus daarom wil ik in deze co- meidenactiviteit te doen. Kortlumn nog eens extra bena- om, niemand hoeft zich te verdrukken dat het een vergissing velen!
en een fout was. Een grote fout Mijn column gaat nu met ‘zowaar ik ook direct mijn excu- merreces’. Maar deze pak ik
ses voor heb gemaakt bij deze heel graag weer in september
man. Dat heb ik samen gedaan op!
met de politiechef. U weet, de
politie staat onder het gezag Pieter Heiliegers,
van de burgemeester. Geluk- burgemeester.

steem. Hierbij bepaalt zijn team
het spel en wordt er snel druk gezet op de tegenstander. Uiteindelijk blijft hij hierbij afhankelijk van
de kwaliteit van de spelersgroep,
maar hij wil onze selectiespelers
graag beter maken. Edwin heeft
reeds in 1999 zijn TC 1 diploma
behaald en volgt structureel cursussen om zich te blijven ontwikkelen. Hij is in de afgelopen jaren
o.a. twee seizoenen hoofdtrainer
geweest bij tweedeklasser De Foresters, vier seizoenen assistenttrainer bij toenmalig topklasser
ADO’20 en technisch jeugd coordinator bij Zwanenburg en DSOV. In het dagelijks leven is Edwin
verkoopadviseur bij Van Poelgeest BMW & MINI, is hij reeds 18
jaar getrouwd en heeft hij 3 kinderen.

Het seizoen zit er voor
Qui Vive op!
Uithoorn - Afgelopen woensdag
heeft de Jongste Jeugd de laatste
hockeytraining van dit seizoen
gehad. Het zonnetje werkte zo
goed mee waardoor ervoor gekozen was om er een waterhockeyfeestje van te maken door gezellig allerlei waterspelletjes te spelen.
Aan de kinderen was van te voren gevraagd om een fles gevuld
met water mee te nemen zodat
er flessenhockey gespeeld kon
worden waarbij je moest proberen om zo weinig mogelijk water kwijt te raken, terwijl anderen met stick en hockeybal probeerden om de fles om te gooien.
Ook was er een spelletje waarbij
de kinderen moesten proberen
om de overkant van het veld te
halen terwijl ze een bekertje op

hun stick hadden staan die gevuld was met water. Wie had na
afloop nog het meeste water in
het bekertje zitten? Naast nog
een aantal andere spelletjes gingen ook de sproeiers lekker aan
die voor goede verkoeling zorgden en wat het waterfeestje compleet maakte.
De training werd afgesloten met
een lekker ijsje en ook werden de
jeugdtrainers: Manou, Maren, Per,
Maud, Dana, Jesse, Bas, Djoeke,
Sterre, Jessie, Linde, Thies, Tom,
Fedor, Bo en Jasmine in het zonnetje gezet.
De komende tijd kan er genoten
worden van de zomervakantie en
na de vakantie kan iedereen dan
weer vol nieuwe energie het veld
op.

Jongetje knel met knie
tussen boomstammen
Uithoorn - Maandagmiddag
rond half drie werd de Brandweer
van Uithoorn opgeroepen voor
een kind wat tijdens het spelen
bekneld was geraakt tussen 2
boomstammen die in een V vorm
lopen. Ter plaatse heeft de brandweer het kind gerustgesteld en

met een zogenaamde Spreider
de boomstammen uit elkaar gedrukt zodat het been van het kind
weer vrij kwam.
Ambulance medewerkers hebben nog even gecontroleerd of er
geen letsel was.
Foto’s Jan Uithol

NIEUWS UIT UITHOORN

Enorme uitslaande
brand bij agrarisch
bedrijf in De Kwakel
De Kwakel – Bij een agrarisch bedrijf aan de Achterweg in De Kwakel is zondag 28 juni omstreeks half
één in de middag brand uitgebroken. De brand woedde in een groot kassencomplex en naastgelegen materialen, waaronder plastic kratten en houten pallets. De brandweer was met
veel voertuigen ter plaatse
om de brand te blussen. Diverse brandweer-korpsen
uit omliggende gemeenten, waaronder Aalsmeer

en Mijdrecht, verleenden
hulp aan de brandweer van
Uithoorn. Meerdere autospuiten en twee hoogwerkers zijn ingezet om de
brand te bestrijden. Om te
voorkomen dat het vuur
nog meer zou verwoesten,
is ook een brandrobot ingezet, die een zogeheten
‘stoplijn’ creëert (een muur
van water). Ruim twee uur
na de melding lukte dat en
werd het sein brand meester gegeven. Uitbreiding
naar naastgelegen bebou-

wing hebben de brandweerkorpsen weten te
voorkomen. De schade aan
het pand is aanzienlijk. Er
is gelukkig niemand gewond geraakt. Bij de brand
kwam erg veel rook vrij. Er
werd daarom omwonenden geadviseerd om ramen
en deuren te sluiten. Waar
de brand is ontstaan is nog
onbekend. De politie stelt
een onderzoek in.
Foto’s Marco Carels en
Laurens Niezen.
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De kijk van D66 op de gevolgen van:

De Corona-crisis voor het
beleid van de gemeente
Vervolg van de voorpagina

armen en hoe verhouden die
drie zich tot elkaar? We hebben
er de afgelopen tijd al een beetje kennis van kunnen nemen.
Meer thuis blijven en voor velen
thuis werken betekende een kleinere wereld en meer leven in en
ook om het huis. Meer samenleven met huis- en buurtgenoten,
het bewuster beleven van de dingen in en rond het huis. Bewuster ook van de natuur, van de rust
én van de schone lucht. Woonwijken zijn de afgelopen periode
meer ‘verblijfswijken’ geworden,
waarbij het met elkaar delen van
de openbare ruimte er toe doet.
Het is duidelijk geworden dat het
openbaar groen bijdraagt aan
de gezondheid van onze inwoners. Maar ook bewegingsruimte
of ruimte om te sporten zijn voor
een goede fysieke en mentale
conditie van belang gebleken.

Het ‘nieuwe normaal’ in
de gemeentepolitiek.
“Op verschillende terreinen is
nog onduidelijk hoe groot de impact van het virus op de langere termijn zal zijn op de inrichting van het maatschappelijk
en economisch leven. We moeten dan ook verder durven kijken dan het ‘nieuwe normaal’.
Want dat betekent immers niet
anders dan ‘business as usual’ in
iets aangepaste vorm. Een andere tijd vraagt echter om een andere toon, een andere rol voor de
overheid en dus om een andere
politiek. Laten we beginnen met
omdenken en de huidige situatie
zien als uitdaging om het anders
te gaan doen. Het daagt ons uit
opnieuw na te denken over waarden als vrijheid, verantwoordelijkheid en solidariteit. Wanneer
kunnen we op elkaar rekenen, wij Wat betekent dit voor
op de ander, maar de ander ook onze gemeente.
op ons?”
Belangrijk is dat we goed zicht
krijgen op wat deze crisis op lan‘Deze straat is van iedereen’
gere termijn voor onze gemeente
“Wat betekent het eigenlijk als betekent, voor de taken, voor de
we ‘People, Planet en Profit’ om- beleidskeuzes en voor de finan-

•
•

•
ciën. Nu is nog veel onduidelijk, •
wat betreft de effecten, de kosten en wat betreft het vergoeden
daarvan door het Rijk. Dat neemt •
niet weg dat het goed is nu al na
te denken over prioriteiten en om
het college wat kaders mee te geven.
Voor D66 liggen de
prioriteiten bij:
• meer aandacht voor de inrichting van de openbare ruimte, bijvoorbeeld meer woonerven, meer fietsstraten, meer
sportcircuits. Blijvende nadruk
op openbaar groen en de leefbaarheid van de woonomgeving.
• zo goed mogelijke ondersteuning van inwoners die door
Corona in de knel zijn gekomen: dat wil zeggen snel, toereikend en nabij helpen van
• inwoners die zonder inkomen
zijn komen te zitten
• inwoners die werkloos zijn geworden
•inwoners in armoede en met
grote schulden.
• zo goed mogelijk organiseren
van de samenwerking met en

door maatschappelijke organisaties die op hun beurt zorg
en ondersteuning bieden aan
hen waarvan de persoonlijke of gezinssituatie door Corona
(verder) is verslechterd:
inwoners met gezinsproblemen
jeugdige uitvallers in het onderwijs
eenzame ouderen
inwoners die op dit moment
niet die (thuis)zorg ontvangen
waar ze recht op hebben.
blijven investeren in de toekomst: in wind- en zonenergie, in circulaire economie,
in duurzame mobiliteit en in
kringlooplandbouw.

Financiën
Het spreekt vanzelf dat het afwikkelen van de Corona-crisis veel
geld kost. Maar blind bezuinigen
is voor D66 geen optie. Dat staat
haaks op de de juist nu gewenste gemeenschapszin. Bovendien
geeft het ongewenste effecten
op de langere termijn. Laten we
aub het hoofd koel houden en
niet zelf een nieuwe crisis oproepen. Uiteraard is het wel mogelijk selectief een aantal zaken ‘on
hold’ te zetten. Wij kunnen ons
dan ook vinden in het verder onderzoeken van de genoemde bezuinigingsopties waaronder het
verhogen van de OZB op niet-woningen”, aldus de fractie van D66.
Wilt u weten hoe de overige fracties hier over denken? De raadsvergadering wordt live uitgezonden op RTV De Ronde Venen.

Zomerpret met vakantiepakketten
van De Woudreus
De Ronde Venen - De zomervakantie komt eraan. Zit er een vakantie dit jaar niet voor je in of ga
je misschien maar even weg. In
de vakantiepakketten vind je inspiratie om urenlang lekker bezig zijn met en in de natuur in

je buurt. De pakketten zijn geschikt voor kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Het Woudreus
Zomer pakket is gevuld met meer
dan 30 Woudreus activiteiten die
je thuis of in de buurt kunt doen.
In het pakket zitten opdracht-

kaarten met duidelijke uitleg en
handige spullen voor een aantal activiteiten. Wat kun je allemaal doen? Maak een katapult,
een parachute, een modder monster en een zonnewijzer. Kerf een
stok, vilt een armband, wordt nat
in de regen en doe een slakkenrace. En nog veel meer. Je betaalt € 7,50 voor een zomer vol
plezier. Vind je het ook leuk om
slootje te poeren en te ontdekken wat er zwemt en groeit in de
sloot in jouw buurt? Leen dan Het
Woudreus sloot pakket. Voor een
borg van € 7,50 neem je een eigen schepnet, emmer, zoekkaart
en loeppotje mee. Na de zomer
zien we het slootjes pakket graag
weer terug. Je kunt de beide vakantiepakketpakketten voor 6
juli reserveren bij De Woudreus
op www.dewoudreus.nl Vis niet
naast het net want op=op.

Na de zomervakantie kun je weer
bij De Woudreus terecht
De Woudreus is gesloten voor publiek tot 1 september. We zijn nu
met de woensdagmiddag vrijwilligers bezig om een coronaproof
activiteitenprogramma voor het
najaar voor te bereiden. Medewerkers en vrijwilligers zijn beperkt aanwezig. Scholen kunnen nog wel terecht voor (advies
over) lesmaterialen en projecten.
We vragen leerkrachten om te
bellen of mailen voordat ze langs
willen komen.
We houden ons zoveel aan de
actuele richtlijnen van het RIVM
waarbij gezondheid van bezoekers, vrijwilligers en medewerkers
voorop staat.

Veenshuttle introduceert
AirBadminton

Toch een
avondvierdaagse
Wilnis - Met een klein en sportief
groepje van groep 4 van de OBS
Willespoort waren er plannen gesmeed om ook gewoon dit jaar
de avond4 daagse te wandelen.
Er gaat al zoveel niet door…..en
dit is altijd een groot feest ,dus…
ze gingen ervoor.
Het leuke van dit jaar was dat
men iedere avond 2 routes aangereikt kreeg met de app van Eroutes, en daar waar je wandeling
start, eindigde hij ook. De ouders
deden natuurlijk iedere avond

mee en zorgden zelf voor een gezellig stop met limonade en iets
lekkers.
De laatste avond werd er zelfs een
tuinslang geïnstalleerd zodat de
kinderen lekker konden afkoelen
en bij de finish kregen alle kinderen een prachtige en welverdiende medaille, lekkere snoepjes en….een watergevecht aan
de Padmosweg!
Dit was echt een hele leuke en
nieuwe ervaring voor deze echter
Avond4daagse kinderen.

Vinkeveen - Afgelopen donderdag avonden zijn bij badminton
vereniging Veenshuttle de eerste
AirBadminton trainingen gedaan.
Dit vindt buiten plaats. Door medewerking van korfbal vereniging Atlantis, is er op de kunstgrasvelden van Atlantis voor het
eerst het spel AirBadminton gespeeld.
De BWF, badminton world federatie, heeft dit spel vorig jaar ontwikkeld en de Nederlandse badminton bond heeft dit voorjaar
de eerste clinics en trainers opleidingen aangekondigd.
Zoals de naam al zegt wordt het
spel buiten gespeeld op een veld
met een net. De shuttle is speciaal
ontwikkeld om buiten te kunnen
gebruiken, en kan met het gewo-

ne badminton racket worden gespeeld. De dop is wat zwaarder
en hij is vrij open, waardoor de
wind er zo min mogelijk vat op
heeft. Uiteraard is het spelen buiten met een ander type shuttle
wel anders dan in de zaal met een
nylon of veren shuttle.
De badminton bond wil dit spel
naast het zaal badminton een
eigen competitie geven en het
verder ontwikkelen tot een volwaardige sport. Hierdoor kunnen sporters het hele jaar door
badmintonnen en is ook als buitensport beschikbaar. Kijk voor
meer informatie op onze Veenshuttle facebook pagina of vraag
informatie bij badminton vereniging Veenshuttle via info@veenshuttle.nl.

HVM start met nieuwe
sponsoren
Mijdrecht - Het is was een ongewone situatie. Het seizoen niet
af kunnen maken voelt voor alle sportverenigingen heel raar.
Gelukkig kon eind april de jeugd
weer starten met trainen. HVM
was heel blij dat wethouder Rein
Kroon het HVM-complex officieel
kwam openen. Langzamerhand
kon er steeds meer getraind worden. Eerst de jeugd en later de senioren en de veteranen. Zelfs de
veteranen zijn meteen weer flink
gaan oefenen. Waar “vroeger”
vaak rustig een partij-tje werd gespeeld, kon dat nu door de 1,5
meter afstand niet meer. Onder
leiding van Marcel Biesmans en
Robert Hart werd er weer een serieuze training georganiseerd en
dat houden ze nog steeds vol.
Daarnaast is HVM heel erg blij dat
er weer een H1 en D1 team is voor
het nieuwe seizoen. Beide teams
zijn super enthousiast. Veel spelers en speelsters van deze teams
zijn ook actief voor HVM en daar
is de club natuurlijk heel content
mee. Vrijdag 3 juli wordt de uitgestelde ALV gehouden (volgens de

geldende richtlijnen). Zaterdag 4
juli spelen de jeugdteams de laatste oefenwedstrijden en HVM wil
op vrijdag 10 juli dit rare seizoen
toch op een leuke en gezellige
manier afsluiten. Zij moeten nog
wel even wachten op de richtlijnen die de gemeente stelt, maar
dat gaan ze oplossen. Na de zomervakantie kan HVM weer enthousiast verder. Alle voorbereidingen zijn genomen en alle
teams zullen aan het begin van
het nieuwe seizoen klaar staan
met bijbehorende trainingen en
begeleiding. Maar afgelopen zaterdag werd iedereen van HVM
blij verrast. Ondanks de Covid19
crises zijn er toch sponsoren bijgekomen, die HVM verder wil helpen. Rijnstaal Alphen BV en Civiele Techniek De boer BV hebben
er voor gezorgd, dat het oude en
versleten buiten meubilair vervangen is door hagelnieuwe banken en tafels. Afgelopen vrijdag
heeft P.A. Van Rooijen Top Movers
BV de meubels gebracht. Wat een
fantastische verrassing. Iets waar
HVM heel erg blij mee mag zijn.

Meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen
Tel: 088-0064673
rondevenen@amivedi.com
facebook.com/Amivedi-MijdrechtRonde-Venen
www.amivedi.nl
Stichting Amivedi is een vrijwilligers organisatie die zich inzet
voor vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. Dit door
middel van de kosteloze registratie van deze dieren. We zijn
het landelijk meldpunt voor huisdier eigenaren. Onze enthousiaste vrijwilligers werken nauw samen met politie, dierenartsen, dierenambulances en dierenasielen, wat er voor zorgt dat
vele huisdieren weer thuiskomen! Voor registratie, vragen en/
of andere zaken binnen uw regio, kunt u telefonisch contact
opnemen met het meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen, of met
het centraal meldpunt van Amivedi 0900-2648334.
Vermist
• 1610983, 30-5-2020, kat, Ukkoe,kater, gecastreerd, europese korthaar of huiskat, lapje, zwart/rood/wit. Rond het rechteroog zwart, rond het linkeroog zwart/rood. Wit op de neus,
boven en onderlippen, op de kin en bef, borst, buik, en witte
voetjes. Het rechter voorpootje is rood/zwart, het linker voorpootje is zwart. Staat hoog op de poten. de Hilt, Abcoude.
•

Gevonden
1609486, 21-6-2020, kat, poes, europese korthaar of huiskat,
wit met zwart op de kop, rug, flanken, en staart. Rond het rechteroog wit, rond het linkeroog zwart. Demmeriksekade, Vinkeveen.

Ontbijtje Koot in Angstelborgh
start in augustus
De Ronde Venen - Vanaf donderdag 6 augustus kunt u weer om
9.00 uur voor slechts € 1,00 genieten van het gezellige wekelijkse Koot-ontbijtje (voedzaam en
erg lekker!) in de Angstelborgh,
Dorpszicht 22 in Abcoude. U
hoeft zich niet aan te melden en
kunt gewoon binnenlopen maar
vol is vol.
Na de strenge Corona maatregelen, de quarantaines en dergelijke, begonnen een aantal mensen weer voorzichtig te informeren naar het ontbijtje van Koot.
Supermarkt Koot sponsort dit
ontbijtje al enige jaren, maar we
vroegen ons af of ze daar nog
mee wilde doorgaan of, gezien de
mogelijk later te verwachte crisis
nu toch liever wilde stoppen.
Echter, het antwoord van Ernst
Koot was hartverwarmend: “Natuurlijk gaan we dat weer op starten! Hoeveel mensen verwacht je
en zullen we dan op 6 augustus

weer beginnen?” Vrijwilliger Cocky, Marianna en Razya hebben er
ook weer zin in. De Angstelborgh
is zo ingeruimd dat we plek hebben voor maximaal 17 personen
(uiteraard met 1 ½ meter afstand
van elkaar)
Komt u ook eens een Koot ontbijtje bij Tympaan de Baat nuttigen?
Voor slechts € 1,00 krijgt u een
verse croissant, een fors belegd
broodje, vers geperste jus ‘d Orange en koffie of thee. Het betreft
een open inloop, maar vol is echt
vol, en dat is als het maximaal
aantal mensen (17) reeds plaats
genomen hebben. Het is van 9.00
uur tot ongeveer 10.00 uur.
Als u wilt kunt u daarna meteen
een gezellige wandeling maken
in een klein gezelschap van wandel vrijwilligster Toos. Adres is
Dorpszicht 22 in Abcoude. Voor
informatie kunt u zich wenden
tot Annemarie Keja 0294-284824
of via mail a.keja@stdb.nl

We mogen weer rijden!
Ondanks het feit dat we met volle bezetting mogen rijden houden wij
een limiet aan van 30 - 35 personen per touringcar.
Dagtochten (vervoer) in juli/augustus naar:
Galerie & Beeldentuin Rijlaarsdam – incl. entree, kopje koffie/thee
met gebak
€ 16,50
Marken/Volendam - incl. overtocht
€ 22,50
Dordrecht/Rotterdam - incl. sightseeing tour van 1 uur
€ 25,00
Harderwijk
€ 17,50
Openluchtmuseum Arnhem - incl. toegangskaartje
€ 29,50
Voor kinderen t/m 12 jaar gelden speciale prijzen.
Zie onze website: www.doelen.net (Dagtochten) en onze
Facebookpagina https://www.facebook.com/DoelenService/
Alles volgens de RIVM richtlijnen. Mondkapjes zijn te koop bij de chauffeur.

V.l.n.r. Ronald Lucassen, Akke Feddema-Fokker, Edwin van Avezaath en Frederike Feddema

Drie nieuwe aandeelhouders bij Assuline
Wilnis - 2020 gaat voor Assuline de boeken in
als een bijzonder jaar. Deze week tekenden drie
nieuwe aandeelhouders voor de overname van
dit financieel adviesbureau in Wilnis. Frederike
Feddema, Edwin van Avezaath en Ronald Lucassen
staan vanaf juli 2020 aan het roer van deze lokale
onderneming.

Partyboot voor uw feest, boottocht, trouwlocatie of bedrijfsuitje

Rederij van der Meer | Einde Sotaweg (a/d Ringvaart v/d Haarlemmermeer) | 2371 GD Roelofarendsveen | T. 071-5018528
www.varendfeesten.nl | info@varendfeesten.nl

Voor

aanhangwagenreparatieen onderhoud ga naar

Aanwezig van
08.00 tot 13.00 uur.
Banden, onderdelen
en laswerk.

TECHNIEK

Aalsmeerderweg 230 | info@jovar.nl | www.jovar.nl

Te koop:
Batavus damesfiets €85,-. Tel. 0297274765
Te koop:
Deurdrangers p.st. €15,-. Warmwaterboiler 5 lr €25,-. Bambino campingbedje nwe matras €50,-.
Merbau deur 201.5x83 cm met 9
ruitjes €50,-. Nwe wastafel €20,-.
Wc fonteintje €15,-. Houten balken
2/4’20 18x8 cm 8/4m 15.5x5.5 cm
8/3.65-12x6cm 5/3.60 lg 9x4.5cm,
p.m. €2,- en €3,-.
Tel. 06-53278787

OOK DEZE
ZOMER

De oorzaak van de overname is een triest
voorval en bij velen in de omgeving bekend: het
overlijden van Assuline-oprichter Teun Feddema
in 2019. Een grote wens van Teun en zijn vrouw
Akke voor Assuline was: doorgaan met hetzelfde
team en vooral de persoonlijke, betrokken partij
blijven die het altijd al geweest is. Met de nieuwe
aandeelhouders wordt deze wens in vervulling
gebracht en wordt de continuïteit gewaarborgd.
Al jarenlang zijn zij werkzaam bij Assuline en weten
hierdoor alles over het reilen en zeilen van het
enthousiaste, jonge team.
Assuline bestaat bijna 30 jaar. In de afgelopen
decennia is het uitgegroeid tot een bekende
naam in de omgeving, waarbij de kracht vooral

ligt om een betrokken en inhoudelijke relatie met
haar klanten op te bouwen. Als sociaal betrokken
en onafhankelijk adviesbureau op gebied van
verzekeringen, hypotheken en pensioenen
onderscheidt het zich al die jaren door persoonlijke,
vakkundige en positieve samenwerking met haar
clienten.
Uiteraard brengen de nieuwe, jonge eigenaren
ook veranderingen met zich mee. Er zal een frisse
wind door het bedrijf heengaan, dat klaar is voor
de toekomst. Door met medewerkers uit de
regio te werken, altijd bereikbaar te zijn én vaste
aanspreekpunten te bieden, blijft Assuline staan
waar het voor staat: persoonlijk, betrokken en
onafhankelijk.
Frederike, Edwin & Ronald voelen zich meer dan
trots dat zij Assuline overnemen en zijn er klaar voor
om de merknaam van Assuline verder door te laten
groeien.
Assuline
Herenweg 88 | 3648 CL Wilnis | 0297-288198
info@assuline.nl | https://assuline.nl

X

NI
Afspraak is

Blijf in gesprek met
jouw kind over alcohol.
Meer tips en een zelftest
over alcohol en opvoeden:
www.helderopvoeden.nl

Wilt u tips of meer informatie over hoe u voorkomt dat uw kind alcohol gebruikt?
Stuur dan een mail naar: preventie@brijder.nl of bel: 088 358 2260. www.brijderjeugd.nl
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LEZERSPOST

De Ronde Venen Pas

Zitverbod tegenover
hulpverleningsplicht

Maaien (2)
De werkgroep Zijdelveld is al
meer dan 10 jaar bezig met de
beplanting op de dijk tussen de
N-196 (oude N-201) en het Zijdelveld. Belangrijk steekpunt
hierin is het 2 keer per jaar volledig tot in de grond af maaien
(klepelen) van de beplanting,
waarvan niemand ook maar enige uitleg kan geven waarom dit
wordt gedaan. Resultaat is dat
in de zomer de berm en dijk er
volledig kaal bij liggen. In 2009
heeft de werkgroep Zijdelveld
bij de provincie Noord Holland
minder maaien weten te bewerkstelligen, met name maar
een kleine strook langs het asfalt. Met de overgang van de oude N-201 van de provincie NH
naar de gemeente begon het
probleem direct op nieuw. Grote trekkers waren uren bezig de
dijkbeplanting grondig te vernielen, er werd tot in de struiken gemaaid. Resultaat: hoop
lawaai, verkeersstremming, veel
stof, kleine dieren die het niet
overleven en weer kaalslag. Nog
steeds geen antwoord waarom?
Mooiste
11 juli 2018 heeft de werkgroep
wethouder Zijlstra aangeschreven n.a.v. haar twitterbericht
van 23 mei 2018 over de mooiste berm elders in de gemeente
Uithoorn, en haar verzocht hier
eens aandacht aan te schenken.
Op 10 oktober, 3 maanden later,

informeert de werkgroep maar
eens bij de wethouder of zij al
een antwoord heeft. Op 22 oktober 2018 komt de toezegging
dat er alleen gemaaid wordt tot
aan de boomgrens. Ondanks
deze toezegging gaat het 9 mei
2019 opnieuw volledig mis. Grote trekkers, veel lawaai en een
fikse kaalslag.
Klacht
Dezelfde dag dient de werkgroep een klacht in dat dit geheel tegen de afspraken en toezegging is. 7 augustus 2019 erkend de gemeente Uithoorn dat
die klacht terecht is. De hoop
van de werkgroep dat het vanaf
dat moment wel goed zou gaan
duurde tot deze week. Opnieuw
verschenen de luidruchtige
maaimachines en trekkers. Gemeente Uithoorn kan opnieuw
een klacht tegemoet zien. Maar
belangrijker is wanneer het eens
tot de gemeenteraad gaat doordringen dat langs b.v. de Zijdelweg er allerlei mooie bollen gepoot worden zodat de wegberm
een fleurige aanblik bied, en enkele honderden meters verder
veel onnodige kosten gemaakt
worden om wat er groeit tot in
de grond af te maaien. Waarom
niet laten staan of beter nog, inzaaien met wilde bloemen, ook
goed voor de bijenstand !
Werkgroep Zijdelveld.

Opdrachtgever(s)
ga je schamen! (1)
Als ‘gast’ ben ik afgelopen week
rond het Zijdelmeer gewandeld, een fraai stukje natuur in de
Randstad en nu zelfs even niet
geplaagd door vliegtuiglawaai.
Er wordt rond het natuurgebied
herhaaldelijk gewezen op de
kwetsbaarheid daarvan, maar
toen ik over de Boterdijk liep viel
ik van mijn stoel van verbazing...
nee kan niet ik liep... dus sprongen de veters uit mijn schoenen.
Wat zag ik op de plaats waar ik
met mijn tere voetjes zelfs niet
op het gras mag lopen: het gras
langs de Boterdijk is kennelijk gemaaid met zeer zwaar materieel.
Twintig meter van een “kwetsbaar” bordje is de maaimachine
verzakt en zijn er enorme diepe
sporen in het moerassige terrein
getrokken. Shame. Hoe zo kwetsbaar natuurgebied. Helaas had ik
mijn mobieltje niet bij en daarom
mijn tip om er als Nieuwe Meerbode eens een foto te gaan maken en er aandacht aan te besteden in jullie blad”.
Wim Vermeulen.
Dit deed onze fotograaf Jan Uit-

hol. Ook hij had zich op zijn
zachts gezegd al ‘verbaasd’ over
deze vernieling van de natuur:
“Op sommige plaatsen zou je
eerder verwachten dat er een
tankdivisie op oefening is geweest. Vraag is moet dit stuk wel
gemaaid worden of laten we de
natuur haar gang gaan net als
bij alle wilden bermen en oevers
? Belangrijker is ook nog, hoeveel dieren die hier tussen leven
(egels, mollen, padden, kikkers
enz.) konden niet op tijd wegkomen en zijn door de machines vermorzeld. Het is onvoorstelbaar dat in de gemeenteraad
allerlei vragen over plantjes, bomen, te gebruiken materialen en
hun herkomst enz. worden gesteld zoals bij de aanleg van de
rotonde ter hoogte van de Laan
van Meerwijk, maar dat wat verder niemand aandacht schenkt
aan grote machines die onnodig
alles plat en stuk rijden.
De lange randen gortdroog riet
die er nu liggen worden niet opgeruimd en één weggegooide sigarettenpeuk is voldoende om
alles in brand te zetten”

Verkoopkastje leeggeroofd
Uithoorn - Sinds een aantal
maanden staat op de Amsteldijk Noord 106a een verkoopkastje met o.a. plantjes, huisgemaakte jam, boeken en diverse wisselende andere artikelen.
De opbrengst van onze kast is
bestemd voor Steun Stichting
22Q11. Op vrijdag 19 juni tussen ca. 16.15 en 17.30 uur heeft
een enthousiaste persoon diverse potten jam, glaswerk,
zeep, een theelicht en een
kaars in een verzilverde schaal
meegenomen. Helaas heeft deze persoon vergeten zijn vrijwillige donatie in onze brievenbus 106a achter te laten. Ik zou
het bijzonder op prijs stellen als
deze persoon dit alsnog doet
of het geld direct over maakt
op het rekeningnummer NL 20
KNAB 0726 4806 57 van Steun

Stichting 22Q11 ovv. Kastje aan
de Amstel. Bij voorbaat hartelijk dank,

Afzetlint
De politie was al gewaarschuwd gezien de ingewikkelde schadesituatie. Vanwege de
hitte leek het niet verstandig de
bestuurder tijdens het wachten
in zijn warme auto te laten zitten. Een idee was om meneer
naar een koele ruimte te begeleiden en daar veilig te wachten. Dus samen met hem overgestoken naar de horecagelegenheid waar de botsing praktisch voor de deur had plaats-

gevonden. Korte uitleg daar
over wat er met meneer was
gebeurd. Even onwel geweest
in de hete auto. Mag meneer
hier in de koelte zitten? Rond
de vastgeschroefde krukjes waren roodwitte afzetlinten gespannen. Het voor horecagelegenheden tijdelijk voorgeschreven zitverbod. Bij één kruk
zou het lint dus even opzij moeten worden geschoven. Reactie: Nee, zitten is verboden, anders krijgen we een boete.
Angst geen redelijk motief
Als dit in de horecawereld de
manier is waarop coronaregels
worden uitgelegd, wordt het
riskant ook bij het wachten op
een bestelling binnen niet lekker te worden. Immers even
gaan zitten mag niet. Kennelijk zelfs dan niet. Dus met meneer buiten behoedzaam omgelopen naar de ingang van
het winkelcentrum. Onderweg
ging hij gelukkig niet alsnog
horizontaal. In het koele winkelcentrum kon meneer op een
lege en lintvrije bank zitten.
Met een glaasje water van behulpzaam personeel uit de viswinkel. Familie kwam erbij. Ook
arriveerden politieagenten om
betrokkenen te helpen bij de
afwikkeling van de wonderlijke
aanrijding.
Mag de normale menselijke, in
noodsituaties wettelijk ondersteunde, hulpverleningsplicht
in een bijzondere situatie als
deze wijken voor de vrees het
zitverbod te schenden? Is het
verbod zo rigoureus en meedogenloos? Dat kan niet de bedoeling en niet de beoogde uitleg van de coronaregels voor
de horecasector in Uithoorn
zijn. Ongetwijfeld zal ook iedere handhaver begrijpen dat het
nieuwe normaal niet abnormaal mag worden.
Bob Berkemeier

Emilie Zandvliet uit Uithoorn

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen
die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Jeugdfonds helpt ouders
met een krappe beurs
Uithoorn - Ouders die de contributie of lesgeld van een (sport)
vereniging niet kunnen betalen,
bijvoorbeeld omdat ze door de
coronacrisis in geldnood zitten,
kunnen rekenen op hulp in Uit-

Wonderlijke uitleg van coronaregels kan leiden tot bizarre, maar ook onbegrijpelijke
en gevaarlijke situaties. Bizar
is deze. Ik fiets op een rijwielpad. Een tegemoetkomende
wandelaar loopt op de stoep
ernaast. Deze begint, terwijl ik
nog talrijke meters van de voetganger ben verwijderd, al verwoed met armen en handen te
wapperen om me er kennelijk
toe te bewegen tijdens de luttele passeerseconden op de rijweg of desnoods in de berm te
gaan fietsen. Enkele keren gebeurd. Raar. Onbegrijpelijk en
discutabel is de situatie die ik,
toevallig passerend, vrijdagmiddag meemaakte. Het was
snikheet.
Een aanrijding met drie auto’s
bij de parkeerplaatsen op het
Zijdelwaardplein. Een oudere bestuurder, betrokkene, zat
nog in zijn auto. Die was aan
de achterkant zwaar beschadigd. Ook twee andere auto’s
hadden blikschade. Mensen
stonden er omheen. De meneer die ik vaak op zijn schoonmaakmobiel door het winkelcentrum zie rijden was al hulp
aan de bestuurder gaan bieden. Als EHBO’er voegde ik me
erbij. De bestuurder zou bij het
manoeuvreren achter het stuur
even“weg”zijn geweest. Mogelijk door de hitte. Intussen ging
het weer goed, geen klachten.

hoorn. ,,Kinderen mogen niet
de dupe worden als er thuis, om
wat voor reden dan ook, te weinig geld is. Ik ben daarom blij
dat wij als gemeente Uithoorn
nog steeds aangesloten zijn bij

het Jeugdfonds Sport en Cultuur
dat voor de kinderen de contributie betaalt,” zegt wethouder Ria Zijlstra. ,,Sport en cultuur
zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en moeten dus
voor íedereen toegankelijk zijn.
Of je nou uit een rijk of arm gezin komt. Kinderen ontwikkelen
zich beter als zij aan sport of cultuur doen. Ook blijkt dat zij meer
zelfvertrouwen krijgen en beter presteren op school,” vertelt
wethouder Zijlstra. Uit onderzoek blijkt dat in de gemeente
Uithoorn ruim 600 kinderen opgroeien in een gezin met een inkomen tot 125 procent van het
sociaal minimum. Verwachting
is dat dit aantal toeneemt als gevolg van de coronacrisis. Deze
kinderen komen allemaal in aanmerking voor een bijdrage uit
het fonds. Zijlstra: ,,Het is fijn dat
het kabinet heeft aangekondigd
dat we weer mogen sporten. Laten we dat dan ook toegankelijk maken voor iedereen.” Het
Jeugdfonds Sport & Cultuur is er
voor kinderen van 4 tot 18 jaar
die in de gemeente Uithoorn wo-

Cafetaria Friends trakteerde
Jenaplanschool ’t Startnest

Uithoorn - Vorige week dinsdagmiddag was het heerlijk weer
en werden alle kinderen van Jenaplanschool ’t Startnest in Uithoorn, getrakteerd op een ijsje. Dit ijsje kregen ze aangeboden van Ben, eigenaar Cafetaria
Friends. Hij bestaat met zijn zaak
20 jaar! Een feestje zit er in deze
coronatijd niet in, maar op deze
manier dit moment vieren viel in
de smaak bij de kinderen. Ben is
nen. De bijdrage van het fonds is een begrip in de wijk Zijdelwaard
bedoeld voor gezinnen met een (Scheg). Altijd een vriendelijke
inkomen tot 125 procent van groet, altijd in voor een praatje
het sociaal minimum. Een intermediair kan een aanvraag voor
een kind doen. Een intermediair
is een tussenpersoon die het gezin kent en met het kind kan bekijken wat hij of zij graag zou willen doen. Jongerenwerkers van
Videt, een leerkracht, een ouderen kindadviseur, een huisarts,
een medewerker van het Sociaal Loket van de gemeente, de
Voedselbank zijn allemaal intermediair. Het Jeugdfonds Sport
& Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld rechtstreeks
aan de vereniging of winkel. Ouders hoeven dit geld niet voor te
schieten. Voor sport is 225 euro per jaar per kind beschikbaar
en voor zwemlessen wordt eenmalig een bedrag van 800 betaald voor het behalen van het A
en B diploma. Voor culturele activiteiten is de bijdrage 450 euro per kind. Meer informatie op
www.jeugdfondssportencultuur.
nl of www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen.

en een dikke 10 voor klantvriendelijkheid. Het eten is van goede kwaliteit en sinds de corona
kun je ook afhaalmaaltijden bestellen. Op een XXL kaart hebben
alle klassen iets leuks geschreven voor Ben. De kaart staat nu
op de balie bij Ben in de cafetaria. Erg leuk! Na het eten van het
ijsje zijn de kinderen van de onderbouw nog even langs Ben gegaan om een hele luide dankjewel te zeggen. En dat doen zij nu
ook: “Dankjewel Ben en gefeliciteerd!”
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Eindelijk… ze mogen weer

CSW laat jeugd kennismaken
met voetbaltechniek
Wilnis - Het was weer goed toeven op
het sportcomplex van CSW uit Wilnis. Er
viel op voetbaltechnisch gebied veel te
doen. CSW leden en niet leden waren
voor het 2e jaar van harte welkom bij
CSW. Nadat het Corona virus vroegtijdig de trainingen en competitie had stil
gelegd, verlengde CSW - toen het weer
mocht - het voetbal seizoen 2019/2020
met 5 extra zomertrainings-avonden.
Onder het motto CSW.... Dat Zijn Wij
2.0 werden de jongens variërend van 8
tot 13 jaar op het hoofdveld van CSW
uitvoerig onderhouden met specifieke
voetbaltechnische vaardigheden. Door
10 CSW vrijwillige voetbaltrainers wer-

den gedurende 5 avonden elke avond
een ander parcours afgelegd waarin
techniek en vooral plezier voorop stonden.
De jongens en de trainers genoten
zichtbaar van alle inspanningen tijdens
de looptrainingen, passeerbewegingen, pass- kop- en traptechniek. Uiteindelijk werd de snelste tijdens de Spektakel Run(Mark van Eijk) en de beste Penalty Killer(Thijs Oudshoorn) op de één
na laatste avond in het zonnetje gezet met een luxe beker - beschikbaar
gesteld door Juwelier Nant Hartel. Ze
hadden nog wat te vieren: Jef van Dijk
jeugdtrainer CSW JO11 en JO10 werd jl.

donderdag 50 jaar, het “lang zal hij leven” werd uit volle borst ingezet door
de enthousiaste jeugdleden. Vermeldenswaardig is ook dat Kindermodehuis.nl de jeugdtrainers in een herkenbare witte polo stak, ze zagen er zeer
professioneel uit.
Met nog één avond te gaan sluiten ze
het voetbalseizoen a.s. donderdag af
met een Sixen toernooi op het hoofdveld. De organisatie van CSW....Dat Zijn
Wij 2.0 kan terugkijken op een zeer succesvolle en geslaagde zomertrainings
periode dat ondanks de Corona storing
toch met een brede glimlach kan worden afgesloten.
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Het nieuwe stoepkrijten
Tot voor kort was het stoepkrijten voorbehouden aan kinderen. Daar is verandering in gekomen. Ook volwassenen krijten er lustig op los. In de coronatijd gingen veel meer mensen een ommetje maken, men
kreeg oog voor de natuur dichtbij huis. Met name de vogelbescherming merkte de toegenomen interesse in tuinvogels. Zou
het dan ook niet logisch zijn dat
mensen willen weten wat er zoal
in de berm bloeit. Die bloeiende
berm is belangrijk voor insecten
en verdient zeker de aandacht.
En zo werd het stoepkrijten voor
volwassenen bedacht. Met krijt
wordt de naam van de bloeien-

de plant in de berm geschreven.
Ook wij, Ine, Elza en Anja, IVN
natuurgidsen, zijn een avond
gaan stoepkrijten. We hebben
dit gedaan op het Molenland
in Mijdrecht. Hier zijn altijd veel
wandelaars. Toen we klaar waren zagen we mensen al slingerend heen en weer lopen om de
namen te bekijken. Inmiddels zal
de regen de namen hebben uitgewist maar natuurlijk staan de
planten er nog wel. Heb je interesse in de natuur dicht bij huis
kijk dan ook eens op de website van de IVN (afdeling De Ronde Venen en Uithoorn).
Anja de Kruijf

Beeld van de toekomst?
Ik nam deze foto op 24 juni jl.
op de Ringdijk in Vinkeveen.
Het is het beeld van vandaag,
maar wordt dit met de invoering van diftar nog meer het
beeld van de toekomst? Volgepropte vuilnisbakken, troep eromheen, nog meer zwerfafval.
Misschien moet er meer geld
en energie besteed worden aan
milieueducatie, te beginnen op
(basis)scholen. Wie de jeugd
heeft de toekomst.
Werkgroep Zijdelveld

Excuus foutje van de redactie
Vorige week stond onder Lezerspost een ingezonden brief
met de kop: Afvalwedstrijd.
Als afzender stond er echter
M.J. van Duyvenbode. Dit was

niet het geval. De schrijver van
deze ingezonden brief is en
was de heer Theo van Dijk uit
Mijdrecht. Onze welgemeende
excuses hiervoor.

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen
die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Hee dief, palm jatter
Hoe voelt het als je in je tuin zit
met wat gestolen palmen? Geniet je ervan? Vind je de tuincentra te duur of zo. We stonden gek te kijken toen jij ineens
een mooie palm plant zonder
te vragen uit onze voortuin had
gejat ,het ergste vind ik nog dat
je ook onze pot mee hebt genomen die we 25 jaar geleden van
een dierbaar persoon hadden
gekregen op onze trouwdag.
En het schildpadden lampje van
onze zoon die het van zijn eigen
zak centjes had gekocht. Maar
ja JIJ die het ongevraagd in de
nacht van 27 op 28 juni dit mee
genomen heb, kijk daar natuurlijk niet naar, jij denkt alleen ikke, ikke, ikke, en de rest kan stikken en ik ga spullen van een ander pikken. Wat ben je gemeen
om ook een prachtige palm uit
de tuin van onze buurvrouw te
graven, tjonge wat ben je zielig,
en in triest waarom werk je er
zelf niet voor? Wij durven nauwelijks meer wat in onze voortuin te zetten, en dat door jou
toe doen. We waren zo trots op
onze nieuwe voortuintje waar
we hard voor gewerkt hebben,
maar de lol is er echt even vanaf nu. Ik hoop dat je last van je

geweten zal krijgen, en dat je
zo flink en volwassen ben om
toch de palmen weer terug te
brengen. Daar waar ze horen te
staan.
Ella Hulsman-Mur

Voor de rest bestaat de selectie
uit de volgende spelers:

elkaar houden. Het is af en toe
net alsof mijn eigen tuin in een
speeltuin staat. Er zijn notabene
genoeg zwembaden voor kleine kinderen in de omgeving
net als speeltuinen. Of doe in
de tuin rustig aan met je kinderen. Geen pomp om de vier minuten aanzetten voor een ‘bubbeleffect’van het water of geen
gestuiter van voetballen de hele tijd op de tegels van de tuin.
Zeg tegen je kinderen dat ze
niet alleen op de wereld zijn.
Als ik zelfs mijn deur dicht moet
doen en ‘s avonds niet eens duidelijk de journaallezer kan horen door de herrie van de kinderen krijg ik toch wel behoorlijke ergenis. ‘S middags hebben
ze dan al de hele middag in het
zwembad in de tuin liggen spartelen met een hoop lawaai en
dan na het eten ‘s avonds gaat
het hele feest weer verder. En
dat soms zeven dagen per week.
De meeste mensen gaan niet op
vakantie deze zomer en er zal er
dan ook veel van de tuin genoten worden, dat wil ik ook graag
dan zonder kinderen maar met
mijn man en vrienden. Houd rekening met elkaar dat zou bijzonder prettig zijn. Je bent niet
alleen met je familie op de wereld!!!
J. Bartels uit Mijdrecht

Besluit Kiki Hagen (D66)
Afvalhefﬁng
“Dit is het plan en er komt geen
ander plan” en niets aangepast
!”Een gigantische investering
van 1.5 miljoen euro. Een milieuplan....alle afvalbakken weg, andere Vuilniswagens! Dat is duurzaam! Gelukkig niet alle partijen zijn het hierover eens! Laat

het niet gebeuren..... Minder ophalen van de bestaande bakken,
is best oke !Kom Ronde Veners,
reageer op deze geld-verslinderende aktie. Zeker in deze tijd! In
de prullebak hiermee...
N. Ouwerkerk, Mijdrecht.

Ontbijtje Koot in Angstelborgh start in augustus
De Ronde Venen - Vanaf donderdag 6 augustus kunt u weer om
9.00 uur voor slechts € 1,00 genieten van het gezellige wekelijkse Koot-ontbijtje (voedzaam en
erg lekker!) in de Angstelborgh,
Dorpszicht 22 in Abcoude. U
hoeft zich niet aan te melden en
kunt gewoon binnenlopen maar
vol is vol.Na de strenge Corona
maatregelen, de quarantaines en
dergelijke, begonnen een aantal
mensen weer voorzichtig te in-

formeren naar het ontbijtje van
Koot. Supermarkt Koot sponsort
dit ontbijtje al enige jaren, maar
we vroegen ons af of ze daar nog
mee wilde doorgaan of, gezien de
mogelijk later te verwachte crisis
nu toch liever wilde stoppen.
Echter, het antwoord van Ernst
Koot was hartverwarmend: “Natuurlijk gaan we dat weer op starten! Hoeveel mensen verwacht je
en zullen we dan op 6 augustus
weer beginnen?” Vrijwilliger Coc-

ky, Marianna en Razya hebben er
ook weer zin in. De Angstelborgh
is zo ingeruimd dat we plek hebben voor maximaal 17 personen
(uiteraard met 1 ½ meter afstand
van elkaar)

Wilnis - CSW is klaar om het nieuwe seizoen van start te gaan. Na
5 jaar heeft trainer Anthony Servinus de club verlaten en zijn opvolger is de 33-jarige Michel Strating. Een jonge ambitieuze trainer die afgelopen seizoen de selectie van SV Nieuwkoop onder
zijn hoede had. Zijn assistent voor
het komende seizoen is oud-speler Guus Verhoef. De selectie kent
3 nieuwe namen en daar tegenover staat het vertrek van routinier Erik Mulder die in een lager
elftal gaat spelen bij Argon.
De nieuwkomers:
- Jordy de Groot, een behendige spits die afkomstig is van
FC Aalsmeer.
- Indy van Koert, de laatste jaren steevast topscorer bij zijn
club RKDES.
- Matt Veerhuis, een veelbelovend talent uit de eigen jeugd.

Corona, tuinen en
kinderen
Het zijn rare tijden, sommige
mensen raken hun baan kwijt,
worden ziek in tijden van het
afschuwelijke Covid-19 virus
of verliezen zelfs een dierbare.
Sommige mensen zijn genoodzaakt thuis te werken. We moeten dus allemaal (zeker in een
woonwijk) rekening met elkaar
houden met name qua geluid.
De afgelopen weken is het
prachtig weer geweest, wat gelukkig in ‘de coronatijd’een meevaller is. Veel mensen werken
nogmaals thuis maar daar schijnen sommige buren geen rekening mee te kunnen houden.
Met name de mensen in een
woonwijk die kleine kinderen
hebben. Zwembadjes, zwembaden met of zonder pomp
worden neergezet en de kinderen spelen er vrolijk op los in
het water. Soms een hoop gegil en gespartel. Met de afgelopen warmte hebben ook mensen zonder kinderen hun deur
of schuifpui open. Echter wordt
er geen rekening gehouden
met mensen die thuiswerken en
dus een beetje rust willen om te
kunnen werken of gewoon van
hun tuin met een kopje koffie
willen genieten zonder constant
het gebler en gegil van kinderen
te horen. We wonen met zijn allen op een kluitje laten we dan
ook een beetje rekening met

Selectie CSW kent
weinig mutaties

een open inloop, maar vol is echt
vol, en dat is als het maximaal
aantal mensen (17) reeds plaats
genomen hebben. Het is van 9.00
uur tot ongeveer 10.00 uur.
Als u wilt kunt u daarna meteen
een gezellige wandeling maken
Komt u ook eens een Koot ontbij- in een klein gezelschap van wantje bij Tympaan de Baat nuttigen? del vrijwilligster Toos. Adres is
Voor slechts € 1,00 krijgt u een Dorpszicht 22 in Abcoude. Voor
verse croissant, een fors belegd informatie kunt u zich wenden
broodje, vers geperste jus ‘d Oran- tot Annemarie Keja 0294-284824
ge en koffie of thee. Het betreft of via mail a.keja@stdb.nl

Doelmannen: Rahim Gok, Jordy
Wens en Thijs Imming
Verdedigers: Jesse van Riet, Robbert Kompier, Derrick Mensah,
Nick van Asselen, Elroy Baas, Jelle v.d. Bosch, Oscar Leune.
Middenvelders: Menno v.d. Leeden, Justin Both, Sven v.d. Horst,
Dennis Prange, Sander Kunkeler,
Kevin Blom.
Aanvallers: Justin Blok, Dave Cornelissen, Stefan Tichelaar, Bram
Korver.
Een zeer brede selectie en aan de
trainers de taak om in het nieuwe
seizoen goed voor de dag te komen in de sterke 2e klasse A.
Tot slot is CSW zeer verheugd
dat ook in het nieuwe seizoen
de naam van Stieva Metaalbewerking BV Aalsmeer wederom
op het shirt zal prijken en ook
de naam van Assuline BV Wilnis
zal op het shirt te zien zijn. Een
woord van dank gaat hierbij alvast uit naar beide sponsoren.

Muziekvereniging VIOS
maakt weer geluid!
Mijdrecht - Wie had dat 120 jaar
geleden kunnen voorspellen?
Dat je net opgerichte muziekvereniging zo lang zou blijven bestaan is al niet te bedenken, maar
dat ze in haar jubileumjaar volledig stil zou komen te staan door
een virus zou al helemaal geen
gedachte zijn! Toch is het de realiteit van de afgelopen paar maanden waar helaas niemand wat
aan kon doen. Geen Seizoenpresentatie, geen avondvierdaagsen
en geen Taptoe Mijdrecht waarbij
de vereniging zich kan laten zien.
Maar ook de komende maanden
nog niet omdat alle evenementen zijn afgelast.
Wel is er heel veel doorgeschoven naar het 121ste jaar zodat VIOS veel moet gaan repeteren om
goed voor de dag te komen. Gelukkig kon er afgelopen weken
weer begonnen worden met de
diverse afdelingen die op de juiste afstand van elkaar op de locaties stonden. En straks na 1 juli

kan er buiten ook weer aan een
show oefenen gedacht worden!
“We zijn weer in de lucht” zeggen
ze maar en richten zich niet alleen
op hun repetities maar kijken ook
weer vooruit naar de opleidingen. Bij aanvang van het nieuwe
schooljaar kunnen ze ook weer
beginnen met een nieuwe groep
MusicKidz! Alle lagere schoolkinderen vanaf groep 3 kunnen zich
aanmelden voor 20 gratis lessen om muzieknoten te leren lezen en te ontdekken met welk instrument je dat zou willen spelen.
Het allerleukste is natuurlijk om
samen met een paar vriendjes
of vriendinnetjes te komen maar
zelfs met de hele klas is mogelijk!
Kijk voor meer informatie over
deze gratis lessen op onze site
www.VIOS-mijdrecht.nl. Heeft u
nog andere vragen of wilt u gelijk aanmelden stuur dan uw mail
naar musickidz@vios-mijdrecht.
nl. We hopen jullie na de zomer
snel te zien.

Fietsen gezocht:
maat 24,26 en 28 inch
De Ronde Venen - In juni zijn 40
deelnemers aan de fietslessen
voor volwassenen gestart. 4 lessen verder en de meeste deelnemers hebben het fietsen al aardig
onder de knie. Tijdens de fietslessen maken ze gebruik van oefenfietsen. Nu is de organisatie op
zoek naar een eigen fiets voor de
deelnemers. Ze zoeken met name kinder/damesfietsen in de
maat 24, 26 en 28 inch. Voor de
deelnemers is het belangrijk dat
ze nog goed met hun benen aan
de grond kunnen. Fietsen in deze maat zijn van harte welkom bij

‘De Fietsenwerkplaats’. Hier wordt
de fiets nagekeken en worden er
eventueel kleine reparaties uitgevoerd. Deelnemers kunnen de
fiets voor een kleine prijs kopen.
Met dat geld worden de materialen vergoedt.
Als je een fiets hebt staan en
je wilt hem doneren, dan kun
je hem brengen naar ‘De Fietsenwerkplaats’, Karekiet 49 in
Mijdrecht, doordeweeks tussen
11 en 16 uur. Er is ook een mogelijkheid dat we de fiets bij je komen ophalen. Stuur dan een email naar info@stdb.nl.
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Andere werkwijze pilot
‘Vroeg er op af’ door corona
Uithoorn - Door samen te werken met woningcorporatie Eigen Haard, zorgverzekeraars, Gemeentebelastingen Amstelland
en drinkwaterbedrijven wil de
gemeente Uithoorn mensen met
betalingsachterstanden in een
vroeg stadium in beeld krijgen.
Daarom werken de partijen samen bij de proef ‘Vroeg er op af’.
Wanneer een inwoner de rekening van meerdere vaste lasten
een tijdje niet betaald heeft, gaat
er een melding naar de gemeente. De gemeente stuurt de inwoner dan een brief om hulp aan te
bieden. Wanneer het telefoonnummer bekend is neemt het
team ‘Vroeg er op af’ van de ge-

meente telefonisch contact op.
Dat gebeurt ongeveer een week
nadat de brief is gestuurd. In het
gesprek biedt het team ondersteuning aan. Wethouder Ria Zijlstra: ,,Voor de coronacrisis ging
ons team echt bij iemand op huisbezoek. Dit werkt prettiger omdat ons team dan goed kan uitleggen wat de bedoeling is. Helaas kan dat nu niet vanwege corona. Dit weerhoudt ons niet om
op een andere manier in contact
te komen, want we willen inwoners helpen om financiële problemen te voorkomen. Zodra de
coronamaatregelen het toelaten
zullen we zeker weer op huisbezoek gaan.”

Uitzetting
Als de huur meerdere keren niet
wordt betaald, dreigt huisuitzetting. En bij het niet betalen van
andere vaste lasten, zoals bijvoorbeeld de zorgpremie, kan men
een boete verwachten. Dan is het
al snel allemaal niet meer te overzien. Zijlstra: ,,Deze financiële problemen zorgen voor veel stress
binnen een huishouden, waardoor ook andere problemen kunnen ontstaan. Door betalingsachterstanden eerder aan te pakken,
zijn er meer mogelijkheden voor
hulp en wordt erger voorkomen.”
De medewerkers van ‘Vroeg er
op af’ sturen nu eerst een brief en
nemen ze daarna telefonisch con-

tact op. Het team bestaat uit medewerkers van de gemeente en
Uithoorn voor Elkaar. De inwoner
krijgt hulp aangeboden op het
gebied van financiën, maar ook
andere hulp kan worden ingezet.
De hulp is gratis en niet verplicht.
Privacy
De gemeente mag de betalingsachterstanden van deze vaste lasten verzamelen. Leveranciers van
gas, water en energie zijn zelfs
wettelijk verplicht om dreigende afsluitingen aan de gemeente te melden. De gemeente moet
wel zorgvuldig met de gegevens
omgaan. Het doel is om inwoners te ondersteunen en vroegtijdig hulp aan te bieden en daarom
heeft de gemeente de informatie
nodig. Zonder toestemming van
de inwoner mag de gemeente de
gegevens niet delen. Ook de hulp
is niet verplicht.

BuurtAED-actie in De
Kwakel van start
De Kwakel – De Kwakel start
een extra actie om geld op te halen voor een AED in de buurt. Via
het platform BuurtAED.nl van de
Hartstichting kunnen buurtbewoners geld ophalen om zo samen een levensreddende AED
te kopen. De actie vind je hier
https://www.buurtaed.nl/project/buurtaed-voor-boterdijk1424-de-kwakel.
Initiatiefnemer van de actie Frank
Stockmann: “Onze buurt heeft
een eigen AED nodig, zo redden
we levens! Help je mee? Ik ben
deze AED-buurtactie gestart omdat ik binnen onze buurt mensenlevens wil redden. Volgens de
Hartstichting leven er in Nederland ruim 240.000 mensen met
hartfalen. Het is daarom essentieel om mensen bij een hartstilstand of hartinfarct zo snel mogelijk ter plekke te kunnen helpen. Het binnen 6 minuten inzetten van een AED vergroot de
kans op overleven van een hartstilstand aanzienlijk. Dus laten we
er samen voor zorgen dat ook on-

Uithoorn - Zaterdag 27 juni werd
er door de oudste jeugd van TCU
volop getennist.
Al een aantal jaar wordt door de
jeugdcommissie tijdens Pinksteren het Luilaktoernooi georganiseerd. Door alle Corona-maatregelen werd dat dit keer wat later
in het jaar.
Dat de jeugd er weer veel zin in
had bleek wel uit het aantal aanmeldingen. 40 deelnemers tussen de 12 en 17 jaar stonden klaar
om het tegen elkaar op te nemen
in allerlei vriendschappelijke partijtjes. De punten werden bijgehouden, maar daar draaide het al-

ze buurt een extra AED krijgt.
Hartstilstand
Elk jaar krijgen zo’n 17.000 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis. In
70% van de gevallen vindt zo’n
hartstilstand thuis plaats. De kans
op overleven is het grootst als
binnen 6 minuten gestart wordt
met reanimeren met een AED.
Het lukt de ambulance meestal niet om binnen die tijd aanwezig te zijn bij het slachtoffer. Daarom is het belangrijk dat er in elke
buurt een AED aanwezig is.
Om van heel Nederland zo’n
‘6-minutenzone’ te maken zijn
30.000 AED’s nodig die dag en
nacht beschikbaar zijn en zijn
aangemeld bij oproepsysteem
HartslagNu. Op dit moment zijn
in Nederland 15.000 AED’s aangemeld bij het oproepsysteem,
waarvan er 10.000 dag en nacht
beschikbaar zijn. Deze BuurtAEDactie draagt bij aan het realiseren
van deze landelijke 6-minutenzone. Lees meer en zie wat jij kunt
doen op www.buurtaed.nl

ker een prioriteit! Ze trainen voorlopig door deze zomer. Spreekt
dit alles je aan? Wil je de wei
weer in?! Kom gezellig meetrainen! Gedeeltelijke lidmaatschappen zijn mogelijk. Ze informeren je er graag over. Ook Dames
Veterinnen B, spelen 3e klasse,
staan ook open voor nieuwe aanwas. Ook zij trainen op woensdagavond. Kom vooral een keer
meedoen en heb een leuke sportieve en gezellige avond! Wees
van harte welkom! Meetrainen
kan sowieso. Vanaf juli is even nazitten ook weer mogelijk. Interesse? Stuur een berichtje naar
administratie@quivive.nl

Uithoorn - Zondagavond heeft er
op de Achterberglaan een aanrijding plaatsgevonden tussen een
jonge fietser die bezorgd voor
Kwalitaria en een auto. De jongedame op de fiets is door Ambu-

lancepersoneel verzorgd en meegenomen naar het Ziekenhuis. De
politie heeft de rijbaan kort afgezet en de automobilist op alcohol
gecontroleerd. Dat is standaard
bij aanrijdingen. ( foto Jan Uithol)

Uithoorn - De brandweer is
maandagavond omstreeks 21.10
uur opgeroepen voor een brand
aan de Plesmanhof in Uithoorn.
Bij een jongerenplek bleek een

Ruimere openingstijden
voor horeca

Thamen start weer
met honkbal- en
softbalseizoen

Uithoorn - Vanaf 1 juli start eindelijk het honk- en softbalseizoen
voor de spelers en speelsters van
honk- en softbalvereniging Thamen. Op het moment dat het oefenprogramma zou beginnen
werd dit stopgezet door de richtlijnen vanuit de overheid en konden de spelers dus ook niet aan
hun competitie beginnen.
Gezien de nieuwe richtlijnen gaan
de spelers en speelsters vanaf 1
juli bijna meteen met hun competitie beginnen, waar dit jaar
ook geen promotie- en degradatieregeling is. Gelukkig staan alle
zeventien teams alweer vanaf het
moment dat het mogelijk was te
trainen. Daarbij werden er bij de
jongere jeugd ook onderlinge oefenwedstrijden gespeeld. In een
iets andere constructie konden
de oudere groepen ook een soort
bankstel in brand gestoken te wedstrijd spelen.
zijn. De brandweer was snel ter Afhankelijk van de speelscheplaatse en heeft de brand ge- ma’s die woensdag worden gepublust.
bliceerd spelen alle teams vanaf
Foto VTF
donderdag wedstrijden en voor

Bankstel in brand bij
jongerenplek

lemaal niet om. Gezelligheid, plezier en lekker sportief bezig zijn,
daar ging het om.
Door degenen die niet op de
baan stonden te tennissen werd
volop rond de tafel getafeltennist. Om 21.45 werden de vuurkorven aangestoken door onze vuurspecialisten waarna de
marshmallows aan de spiezen
geprikt konden worden. Tot slot
werd er door 40 jongens en meiden op 2 banen rond de baan
gespeeld. De wisselbeker `King/
Queen of the court` is geïntroduceerd en werd dit jaar meegenomen door Levi van Hees.

Ongeval fietser en auto

Qui Vive Dames Veterinnen
zoeken nieuwe teamleden!
Uithoorn - Ben je boven de 29,
hockeyde je vroeger of tot voorkort en mis je het? Of ben je
nieuw in deze regio? Wil jij weer
sporten en dat gezellig in teamverband? Pak je stick, schoenen,
scheenbeschermers en bitje weer
tevoorschijn en kom meedoen!
Dames Veterinnen A van U H.C.
Qui Vive in De Kwakel zoekt enthousiaste dames die lekker willen hockeyen. Zij spelen competitie op zondag en trainen op
woensdagavond.
Aankomend
seizoen spelen zij in de 1e klasse. Ze houden van het spel, maar
gezelligheid, de 3e helft en happen na de wedstrijd zijn ook ze-

Verlaat Luilak bij
T.C. Uithoorn

de jeugd staat er ook nog een
leuk evenement op het programma “Thamen Jeugd & Friends
Toernooi” op zaterdagochtend 4
juli en zaterdag einde middag is
voor iedereen van 14 jaar een ouder het “Thamen Mixed Slowpitch
Event”. Daarbij staan er tijdens de
zomervakantie weken nog diverse andere evenementen op het
programma, check daarvoor hun
website www.thamen.info
Natuurlijk kan je ook de komende weken gewoon nog geheel
vrijblijvend meetrainen, daar bijna alle teams ook gewoon doortrainen. Voor meer informatie
stuur een whats-app naar 0651679394. Er zijn mogelijkheden
vanaf 5 jaar tot 70plus. De spelers
van de Honkbal Heren 1 die uitkomen in de TOPklasse gaan zondag 5 juli om 14.30 uur op bezoek bij The Hawks in Dordrecht,
de eerste wedstrijd onder leiding
van de nieuwe coaching-staf
Rossini & Marlon Frolijk en Eric
Schouten.

Uithoorn/De Kwakel – Vanaf 26 31 oktober 2020. De overige hojuni worden in de gemeente Uit- reca die een tijdelijke gedooghoorn de openingstijden voor vergunning hebben voor een terveel horecaterrassen verruimd. ras mogen tot uiterlijk 23:00 uur
Gebleken is dat de horecaonder- open blijven.
nemers zich goed houden aan
de voorschriften. Tevens hebben Blijf veiligheid en gezondheid
de inwoners behoefte aan lan- samen bewaken
gere openingstijden, zeker op de Ondanks deze versoepeling gelwarme avonden. De burgemees- den wel nog steeds de coronater heeft daarom besloten om de maatregelen. Dus let op de 1,5
openingstijden voor de terrassen m afstand, geef elkaar te ruimtijdelijk te verlengen naar uiterlijk te, luister goed naar de aanwij01:00 uur.
zingen van het personeel en blijf
thuis bij klachten. Versoepelen
Niet voor alle
van de maatregelen kan alleen
horecagelegenheden
als het coronavirus onder controDe ruimere openingstijden gel- le blijft. Tevens zijn de horeca exden alleen voor die horecagele- ploitanten gebonden er voor te
genheden die al meededen met zorgen dat er geen overlast ontde tijdelijke pilot die was opgezet staat voor de directe omgeving.
voor de coronacrisis. De verruim- Bij overlast kan de verruiming
de openstelling gaat in op vrijdag van de openingstijden weer wor26 juni 2020 en geldt tot uiterlijk den ingetrokken.

Financieel Café Uithoorn
weer gestart
Uithoorn - Het Financieel Café
van Uithoorn van Elkaar is weer
van start gegaan geopend. Vanaf nu staan elke dinsdag tussen 9:00 en 11.00 uur medewerkers en getrainde vrijwilligers van
Uithoorn voor Elkaar weer klaar
voor al je vragen over geldzaken
en administratie. Het Financieel
Café kan je bijvoorbeeld helpen
met het aanvragen van een WWof bijstandsuitkering, als je zorgen hebt omdat je je vaste lasten
niet kunt betalen, als je hulp no-

dig hebt met het maken van betalingsregelingen of als je je post
niet meer open durft te maken
omdat je het overzicht kwijt bent.
Kom langs in Gezondheidscentrum De Waterlinie aan de Koningin Máximalaan 30. Voorlopig werkt het Financieel Café
nog op afspraak. Voor het maken
van een afspraak kun je dagelijks
van 09:00-17:00 uur contact opnemen met 0297-303044 of info@uithoornvoorelkaar.nu. Er zijn
geen kosten aan verbonden.
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Bemanning ‘Varend Feesten’ staat paraat

Rederij van der Meer
vaart weer
Regio - De bemanning van Rederij van der Meer ook wel bekend als Varend Feesten staat
vanaf 1 juli weer paraat om u en
uw gasten weer aan boord te
mogen ontvangen.

Of dit voor een verjaardag is, een
(gouden) bruiloft, een jubileum, of een bedrijfsuitje, Rederij
van der Meer verzorgt dit graag
voor u. Wilt u ‘gewoon’ gezellig
met vrienden of familie komen

Vers bereid
Wist u dat het partyschip de Koningin Juliana het enige schip
in de regio is waar alles vers aan
boord bereid wordt. Vanuit de eien samen varen? Er zijn legio gen keuken kunnen diverse lunmogelijkheden. U kunt bijvoor- ches, buffetten, high tea en warbeeld het schip privé huren of u me maaltijden verzorgd worden.
kunt met uw gezelschap meevaren met verschillende rondvaar- Onvergetelijke dag
ten over de Kager- en Westein- Het schip is klaar gemaakt volderplassen. Zo heeft Rederij van gens de geldende RIVM maatreder Meer een gezellige Barbecue gelen, zodat Rederij van der Meer
Cruise, Varen met koeien en kaas bezoekers veilig van dienst kunen de leuke Groene Hart Cruise nen zijn. De medewerkers denwelke over de Oude Rijn gaat.
ken overigens graag met u mee
om er een onvergetelijke dag op
Rondvaarten in juli
het water van te maken. Contact
Vaar gezellig mee en geef snel opnemen kan door te bellen
op voor één of beide rondvaar- naar 071-5018528 of stuur een
ten in juli. Op zaterdag 18 ju- email naar: info@varendfeesten.
li staat een gezellige Barbe- nl. Vertreklocatie is de thuishacue Cruise over de prachtige ven van partyschip ‘Koningin JuWesteinderplassen op het pro- liana’ aan (einde) Sotaweg 2371
gramma en op zondag 26 ju- in Roelofarendsveen. Meer inforli wordt de mooie Groene Hart matie is te vinden op de website:
Cruise gevaren. Deze tocht gaat www.varendfeesten.nl.

Onbezorgd instappen, geen problemen met parkeren

Leuke uitjes met Doelen
Coach Service
Rozenburg - Doelen Coach Service, touringcarbedrijf onder de
rook van Schiphol, stond al maanden stil. Toeristen zijn weggebleven en alle congressen en projecten zijn geannuleerd. Twee weken geleden zijn touringcarbedrijven een petitie gestart en met
150 bussen naar Den Haag geweest om hun stem te laten horen. Vorige week woensdagavond
kwam het verlossende woord van
premier Rutte dat de touringcars weer op volle bezetting mo-

gen rijden, uiteraard met wat restricties. Ja, nu nog de passagiers.
“Dat is onze volgende uitdaging”,
aldus Doelen Coach Service. “Wij
als familiebedrijf zijn nu druk bezig leuke uitjes te organiseren
met als opstapplaatsen Hoofddorp (Burgemeester Stamplein)
en Aalsmeer (Dreef – Waterlelie).
Ondanks het feit dat we met volle
bezetting mogen rijden, houden
wij een limiet aan van 30 tot 35
personen per touringcar.” Denk
aan leuke uitjes waar je graag met

over de Ringvaart, Braassemermeer, Oude Rijn, Zijl en Kagerplassen. Houdt de website
www.varendfeesten.nl in de gaten voor meer afvaarten

vinden op de website van Doelen
(www.doelendagtochten.nl) en
op de Facebookpagina (https://
www.facebook.com/DoelenService/).

je partner, gezin of vrienden naar
toe wenst te gaan. Als voorbeeld
Marken en Volendam, Kunstgalerie en Beeldentuin Hoeve Rijlaarsdam in Nieuwkoop, maar ook
Rotterdam/Dordrecht, Arnhem
en Harderwijk. Geen problemen
met een parkeerplek zoeken, de
chauffeurs van Doelen Coach Service brengen en halen jullie op de
afgesproken tijd weer op. Online
reserveren en betalen en onbezorgd instappen. Dat wil toch iedereen! Alle dagtochten zijn te

Mees Brouwer
driebandenkoning

‘Anderhalvemeter
Publieksdag’ Forteiland
IJmuiden
Regio - Forteiland IJmuiden
houdt zondag 5 juli haar eerste
publieksdag van dit jaar. Het fort
bij IJmuiden heeft een zeer bewogen geschiedenis. Gebouwd
tussen 1881 en 1888 met drie verdiepingen, 72 zalen en kamers
en een grotendeels ondergronds
gangenstelsel van 585 meter is
het gebouw het grootste fort van
de “Stelling van Amsterdam”. Uitgerust met vijf zware kanonnen
in de pantsergalerij aan de zeezijde en twee kanonnen in een
koepel aan de landzijde was het
destijds een geweldige bewaker
voor onze hoofdstad. Maar nog
geen veertig jaar later werden de
40 ton zware mastodonten afgekeurd en in 1943 door de Duitse bezetter in stukken afgevoerd
naar de smeltovens van de staalfabriek Tot 1963 werd het fort
nog gebruikt en bewaakt, maar
als vestingwerk opgeheven en
verlaten.
In december 1996, toen de Stelling van Amsterdam op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO werd geplaats, werd begonnen om het verloederde fort te
restaureren. Langzaam maar zeker kreeg het fort en de omgeving zijn vroegere allure weer terug. Het is nu een tijdloos onder-

gronds monument dat zijn geheimzinnige karakter heeft behouden.
De overtocht naar het Forteiland
duurt ongeveer 5 minuten en
wordt verzorgd met de “Koningin Emma”, een zeewaardig passagiersschip met een vaste ligplaats aan de Kop van de Haven
in IJmuiden. De vertrektijden zijn:
10.45, 12.45 en 15.10 uur. Retourvaart naar keuze om 13.00, 15.15
of 17.20 uur.
Vanwege coronamaatregelen lopen er geen gidsen mee, maar
mag men zelf rondlopen op het
Forteiland en is er eenrichtingsverkeer ingesteld. Bezienswaardige punten zijn voorzien van een
QR code, ook staat daar een gids
opgesteld waaraan u vragen kunt
stellen. Men kan in de Koepelzaal
van het fort of op het aangrenzende buitenterras genieten van
een zelf meegenomen hapje en
een drankje. Mindervaliden moeten er rekening mee houden dat
het fort niet overal makkelijk begaanbaar is.
Toegangskaarten voor overtocht
en rondleiding kosten €12.50 per
persoon. Kaarten kunnen vooraf
worden besteld via www.ijmuidenserondvaart.nl of telefonisch:
0255-511676.

Regio - Afgelopen weekend werd
in Café de Merel te Vinkeveen
de strijdt aangegaan wie er als
winnaar van het Regionaal driebanden toernooi van biljartclub
D.I.O./Cafe de Merel van de tafel met het groene laken met de
meeste punten en de hoofdprijs
, een tv of een prijs naar keuze,
naar huis zal gaan. Na de zaterdag stond 1 man aan de leiding
nl. Henny v/t Hul, Jac de Leeuw
en Mees Brouwer met 6 punten uit 4 wedstrijden en als vierde Erik Spiering met 4 punten uit
4 wedstrijden dan Ad Wolf, Cees
Rietveld, Bram Koning en Richard
van Kolck de kampioen van verleden jaar met 2 punten.
Dus nog van alles mogelijk op
de zondag. Na de laatste wedstrijd was de stand als volgt. De
laatste plaats was voor Cees Rietveld met 2 punten alles mislukte deze dagen bij Cees 7de werd
Richard van Kolck met 3 punten,
6e en niet goed gespeeld favoriet
Bram Koning met 4 punten ook 4
punten 5de Ad Wolf en een beter moyenne als Bram, 4de met
9 punten Erik Spiering die dus
niet in de gewenste vorm was om
de titel te pakken, derde met 10
punten werd Jac de Leeuw die
een mindere tweede dag kende ,
als prima 2de Henny v/t Hul met
12 punten die de laatste wedstrijd moest winnen of gelijk spelen tegen Mees Brouwer om de
titel te pakken maar die verloor
van Mees. Mees Brouwer uit Kockengen die dus met 12 punten
de beste was door net als Henny een partij te verliezen maar
Mees zijn moyenne was beter .
Al met al was Mees dus de allerbeste van het toernooi van Biljartclub D.I.O. van het jaar 2020,een
enkele partij verloren en over
het hele toernooi een moyenne
gespeeld te hebben van 0,3782
(moest spelen 0,360).De kortste

partij in het toernooi nl 13 caramboles in 7 beurten was van Jac
de Leeuw, de hoogste serie was
van Ad Wolf nl.6 caramboles van
zijn 10 = (0.400 moyenne) te maken caramboles. De prijzen waren dit jaar weer grandioos, dankzij de sponsoring van Restaurant
De Haven Herenweg 276 3645
DX Vinkeveen. Na een woord van
dank aan iedereen die een steentje aan dit toernooi heeft bijgedragen werden de prijzen uitgereikt door Dorus van der Meer
van Café de Merel. Zonder sponsors is het toch lastig een dergelijk groot toernooi te organiseren, namens de organisatie, dank
daarvoor, D.I.O. en Café de Merel
kunnen terug kijken op een prima georganiseerd toernooi. Dorus van der Meer en Gijs v.d. Neut
van D.I.O. waren de grote organisatoren achter dit gebeuren, dit
is aan hen wel toevertrouwd en
een goede motivatie om in 2021
opnieuw het toernooi te organiseren. Belangstelling voor biljarten zowel dames en heren op de
dinsdag (B.J.C. de Merel) of donderdag avond (B.J.C. D.I.O.)? neem
contact op met Café de Merel Arkenpark MUR no 43 te Vinkeveen
tel. 0297-263562 of e-mail thcw@
xs4all.nl zij kunnen nog enkele
spelers en/of speelsters gebruiken voor zowel de interne competitie als de ronde venen competitie.

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

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

Het lieflijke lawaai van de
lockdown
Zal het de vogels zelf zijn opgevallen? Zullen ze in de gaten hebben gehad dat ze dit
voorjaar soms een monopolie
hadden? Een monopolie op
geluid, omdat de vliegtuigen
zwijgend op een tot parkeerterrein omgedoopte startbaan
stonden en het autoverkeer
aanzienlijk was uitgedund. Zal
het ze zijn opgevallen dat de
blauwe lucht ongeschonden
was, zonder krassen en littekens van die vliegtuigen? Dat
zij als vogels ook daar weer
een monopolie hadden?
Oorverdovend
Neem natuurgebiedje Schinkelbos, de meest recente uitbreiding van het Amsterdamse Bos, normaal geteisterd
door gebrul en gebral van
buurman Schiphol. Het bestaat nog geen twintig jaar en
kent veel variatie: bos, open
water, rietvelden, drassige terreinen en ‘savannetjes’ met
meidoorn en laag geboomte. Een gevarieerd landschap
biedt een gevarieerd vogelleven en dat kon je dit voorjaar beter horen dan ooit. Tussen het luidkeelse, maar melodieuze fluiten van merels,
zwartkoppen en tuinfluiters
roeptoeterden in het bosgedeelte zanglijsters zo hard ze
maar konden, fitissen lieten
met hun melancholieke deuntje op volle sterkte horen dat
ze heel anders zijn (al zien ze
er bijna hetzelfde uit) dan de
tjiftjaffen met hun monomane gedram, winterkoninkjes
trakteerden ons op hun vertrouwde ratel en roodborstjes op hun aarzelende lied-

je, maar dan wel met de volumeknop op maximaal. Net
zo oorverdovend rinkelde in
het natte gedeelte een dodaars, krasten kleine karekiet en rietzanger, snorde een
sprinkhaanzanger en riep in
de verte een koekoek zijn eigen naam. Zelfs de wat rustiger vogels leken aanweziger
dan ooit, zoals de boven het
riet wentelende bruine kiekendief of het biddende torenvalkje. En dan heb ik het
nog niet over de buizerd, havik grasmus, kneu, groenling,
putter, roerdomp, bosrietzanger en al die andere gewone en minder gewone vogels
die je nu eens niet alleen zag,
maar vooral hoorde.
Vleugellamme reuzenvogels
Het Schinkelbos, een postzegeltje ‘wildernis’ waar de natuur haar gang mag gaan en
Schotse Hooglanders verantwoordelijk zijn voor een groot
deel van het onderhoud. Klein
maar fijn. Dit voorjaar kwam
het eindelijk tot zijn recht. Ik
had het idee dat de vogels
daar nóg harder zongen dan
elders. Misschien wilden ze
het huisarrest van de vleugellamme reuzenvogels een
eindje verderop een beetje
verzachten door namens hen
extra veel lawaai te maken.
Lieflijk lawaai. Misschien leek
het ook maar zo, viel het me
alleen maar op omdat het verder zo stil was. Of kwam het
gewoon omdat ik kort daarvoor mijn oren had laten uitspuiten…
Jaap Kranenborg
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Burgemeester Heiliegers
feliciteert geslaagden
Regio - Burgemeester Pieter Heiliegers bracht begin van de week
een bezoek aan de ludieke diploma-uitreiking voor leerlingen van
het Alkwin Kollege. Om er in deze bijzondere tijd toch iets gedenkwaardigs van te maken had
de school een drive-in bedacht
die volledig corona-proof is. De
ouders en de leerlingen kwamen per huishouden in een auto en dat was gelijk de basis voor
de hele ceremonie. De leerlingen
kregen buiten op het UBA terrein
(voormalig Connexxion) hun di-

ploma uitgereikt. Dit terrein is zo
groot dat anderhalve meter afstand makkelijk gewaarborgd
kon worden en tegelijkertijd bleven de groepen in omvang beperkt.
Het was een mooie verrassing
dat de burgemeester een bezoek bracht en de leerlingen vanaf het podium feliciteerden. Ook
wenste hij hen geluk in de verdere stappen die ze gaan zetten in
hun leven. Volgende week vindt u
in deze krant een uitgebreide fotoreportage over deze uitreiking.
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Een waanzinnig mooie afsluiting van het
hockeyseizoen op Qui Vive
De Kwakel - Afgelopen zaterdag
was het zover; de grote Qui Vive
(online) Slotavond. Normaal gesproken houdt Qui Vive aan het
einde van het seizoen al jaren
een Kickoff dag waarbij de hele
jeugd kennis maakt met het nieuwe team (voor aankomend seizoen), waarbij ouders elkaar leren kennen, teamtaken worden
verdeeld en de nieuwe teams onderling wedstrijdjes spelen tegen
andere Qui Vive teams. Daarnaast
werden tijdens deze dag de zaalen lentekampioenen altijd gehuldigd. Helaas kon dit evenement
door Corona dit jaar niet door
gaan, maar een aantal enthousiaste vrijwilligers is aan de slag gegaan om deze dag een andere invulling te geven. Zij wilden dit,
toch wel rare, seizoen namelijk
niet zomaar voorbij laten gaan en
hadden daarvoor iets unieks be-

dacht: een online Slotavond. Van
18.00 tot 22.00 uur kon iedereen Qui Vive TV gaan kijken via
een speciale link die alle leden
in de week voorafgaand ontvangen hadden en dat alles onder
het genot van een mooie aanbieding van Family Uithoorn. Tijdens
deze avond werd er een avondvullend programma gepresenteerd. Vanuit de “studio” werd dit
gedaan door Stan Lochtenberg,
Ruben Soerel en Kim Cornelisse
maar ook waren er 2 razende reporters (Stephen Everts en Mark
Otto) die tijdens deze uitzending
diverse leden op allerlei locaties
bezochten.

You or Me challenge, de nieuwe
voorzitter (Pieter Litjens) werd
door Feline (Meisjes 8E2), Tess
( Meisjes 8E2) en Manou (Meisjes C2) geïnterviewd en de nieuwe coach van Heren 1 (Tomasz
Kotulski) door Folkert Boomsma.
Ook gingen Rob Das (oud voorzitter Qui Vive), Jan Hazen (wethouder van Uithoorn) en Pieter
Litjens met elkaar om de tafel om
zowel naar de afgelopen jaren als
naar de toekomst van Qui VIve te
kijken. De zaalkampioenen (Dames 1 , jongens A12, Jongens B1,
Meisjes C4, Jongens C12, Jongens
C2, Jongens D1 en Jongens D3)
werden door Rob Das in het zonnetje gezet en waren bijna alleImpressie
maal naar Qui Vive gekomen om
Een impressie van de avond: be- hun medaille in ontvangst te nekende Qui Vive-leden (zoals Erik men. Verder werd “het geluid van
en Mark Otto) namen het tegen Qui Vive” gespeeld, werd tijdens
elkaar op in een legendarische deze uitzending bekend gemaakt

dat vanuit de Jongste Jeugd Feline Houkes uit de Meisjes 6E1 de
kleurwedstrijd gewonnen had en
werd er, naast Qui Vive mondkapjes die besteld konden worden,
een loterij gehouden waarbij allemaal mooie prijzen te winnen
vielen. De prijzen zijn ter beschikking gesteld door Het Spoorhuis,
Pour Vous Stoop, Van der Schilden Lingerie, Alexanderhoeve, Ella Boelens en Jongens A1.

werd afscheid genomen van Tim
Oudenaller, die de afgelopen jaren coach van Heren 1 was en van
een aantal Heren 1 spelers. Mark
Otto haalden deze mannen één
voor één naar voren om ze te bedanken voor hun tijd op Qui Vive.
De avond werd ook gebruikt om
duidelijk te maken hoe hard vrijwilligers bij een club nodig zijn.

een episch stukje QV historie met
boodschap getoond waarbij dit
ook onder de aandacht werd gebracht. Op de site van Qui Vive is
dit bijzondere fimpje ook terug te
zien.
Tijdens deze avond was het in
eerste instantie de bedoeling dat
er een Qui Vive drive -in BBQ gehouden zou worden met medewerking van Gert Stronkhorst,
Alle vacatures binnen het be- Zaai Kweek & Eet, T1 Vintage
stuur zijn, na een tijd onbemand Foodtrucks en Amstelhof . Helaas
Razende reporter
te zijn geweest, de laatste tijd al- is dit plan op het laatste moment
De razende reporters zetten een lemaal ingevuld maar er blijven gewijzigd, maar niettemin wil Qui
aantal van deze loterijwinnaars altijd genoeg taken liggen waar Vive de organisatoren en sponsoin het zonnetje door ze live op de club hulp bij kan gebruiken. ren hier evengoed voor bedante zoeken, daarnaast brachten Hierbij valt te denken aan mana- ken.
zij een mooie prijs bij Luca Ga- gers voor Heren en Dames 1, (lijn) Uiteraard hadden alle clubleden
jentaan (Jongens B1) langs die managers, mensen die een eve- het liefste het seizoen met zijn alde Qui VIve challenge gewonnen nement wilen organiseren of bij- len op de club afgesloten, maar
had en gingen ze langs bij He- voorbeeld barcoaches.
gezien dat niet mogelijk was, was
ren 1 die met elkaar het seizoen Tijdens deze avond werd aan de dit een super alternatief die zeker
tijdens deze avond afsloten. Er hand van een prachtig filmpje niet snel vergeten zal worden.

