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De Ronde Venen - Vier weken kon u in deze krant lezen, dat het Seniorweb De
Ronde Venen ondanks de
coronacrisis een tijdelijke
oplossing had gevonden om
hun leden te kunnen helpen met computerproblemen. Om te voldoen aan de
hygiëneregels, de regels gesteld om afstand te houden
en het vermijden van drukte
hebben zij de lesruimte in de
bibliotheek aangepast. Een
andere eis is dat de hulpzoeker vooraf een afspraak
moest maken om, indien nodig, te weten te komen wie
met wie in contact is geweest. Terugkijkend zien het
Seniorenweb heel weinig
hulpvragen en merken ook
dat lang niet iedereen vooraf een afspraak heeft gemaakt. Zij willen u graag blijven helpen, zeker nu er programma’s met updates komen die narigheid kunnen
veroorzaken. Heeft u echt
daadwerkelijke hulp nodig
stuur dan vooraf een email
naar seniorwebdrv@gmail.
com of een telefoontje naar
06 5345 4196, dan hoort u
hoe en wanneer zij u kunnen
helpen en kunnen zij de onze helpers informeren.
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50% KORTING

OP TUINMEUBELEN, BBQ’S, POTTERIE,
PLANTEN & NOG VEEL MEER!
Geldig t/m 30 augustus 2020 en zolang de voorraad strekt. OP=OP!
Niet geldig i.c.m. lopende acties, zie de actievoorwaarden in de winkel.

Intratuin Ter Aar ∙ www.intratuin.nl/teraar

De winnaars van de
kijkdooswedstrijd
Mijdrecht - Een paar weken terug hebben de winkeliers van
Mijdrecht Dorp een kijkdozen wedstrijd gehouden met als thema
“Wat zou jij graag in het dorp willen zien” en daar is massaal gehoor aan gegeven door de kinderen uit de Ronde Venen.

nemers die een kijkdoos inleverde kregen een vrijkaartje voor het
Veenweidebad te Mijdrecht. De
winnaars van de 2e prijs zijn geworden: Sanne van Es 5 jaar, Mike
Ruim 200 kinderen hebben een dat Leuke Winkeltje) Wethouder van Ekelen, Elin Boersma 7 jaar en
schoenendoos opgehaald en Rein Kroon en kinderburgemees- Mees 4 jaar. De winnaars van de
kregen daar een knutselpakket ter Sanne vonden het dan ook 1e prijs zijn geworden: Veerle Imbij gesponsord door de winke- heel erg moeilijk om een keuze merzeel 6 jaar, Kaj van der Meer 7
liers van Mijdrecht Dorp. Er kwa- te maken uit de bijna 100 ingele- jaar en Sanne Janmaat.
men speeltuinen, snoep en speel- verde kijkdozen die werden inge- Als je je kijkdoos terug wilt kun
goedwinkels, zwembaden en leverd. Er werd gewikt en gewo- je die nog tot eind augustus opnog veel meer moois langs! De ju- gen en flink gediscussieerd maar halen bij dat Leuke Winkeltje in
ry bestaande uit Judith Bult (van ze zijn er uitgekomen. Alle deel- Mijdrecht.

De kleine contactmomenten
van de Zonnebloem
Mijdrecht – De vrijwilligers van
de Zonnebloem Mijdrecht willen het liefst hun gasten onbezorgde momenten bezorgen om
hen aangesloten houden bij de
samenleving. Helaas is dat nog
steeds door deze Coronacrisis
niet mogelijk. De afgelopen tijd
heeft de Zonnebloem afdeling
Mijdrecht middels allerlei presentjes toch contact kunnen houden Deze kleine contactmomen-

René Bultenaar en Anco Goldhoorn:

ten worden zeer op prijs gesteld.
Afgelopen week hebben zij van
‘Ouwe taart’ heerlijke appeltaartjes gekregen die zij bij hun gasten hebben bezorgd. Bij diverse
bedrijven kun je deze taartjes kopen. Een deel van de opbrengst
doneren zij aan o.a. de Zonnebloem maar ook aan de stichting
Met je Hart. Er zijn dit jaar al meer
dan 640.000 appeltaartjes verkocht. Een geweldige actie.
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vanaf donderdag 13 augustus

Inbraak Shell
benzinestation

Houdt u aan
de regels van
Seniorweb DRV

SINDS 1

De Ronde Venen

KORT NIEUWS:

Mijdrecht - In de nacht van
maandag op dinsdag rond
03.05 uur heeft er een inbraak plaats gevonden bij
het Shell benzinestation
langs de N201 in Mijdrecht.
Een omwonende hoorde
een harde knal en belde 112.
Toen de politie ter plaatse
kwam troffen zij een zwarte
Volkswagen Golf aan die direct weg reed. De politie zette direct een achtervolging
in die uiteindelijk over de
Oosterlandweg en de Molenland ging. Daarna is de
auto uit het zicht verdwenen. De brandweer is nog
gaan kijken of er geen giftige stoffen waren vrijgekomen in of bij het tankstation.
Alles bleek veilig te zijn. De
buit waren sigaretten.
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De Ronde Venen - In De Nieuwe
Meerbode van vorige week hebben Gijs Fokke en Irene Compier,
als omwonenden hun verhaal kunnen doen over het Burgerinitiatief
Veenergie.nu, waarbij zij hun bezwaren tegen de aanleg van het
zonepanelenpark uitgebreid uit
de doeken hebben gedaan. Voor
ons als redactie was dit voldoende
aanleiding om eens met beide initiatiefnemers René Bultena en Anco Goldhoorn in gesprek te gaan
te spreken. Is het nu zo slecht wat
ze willen? Vernield het een stukje natuur in Vinkeveen? Mevrouw
Astrid Beukekma reageerde ook
op hert artikel van vorige week.
Hier leest u een stukje van de ingezonden brief. De gehele vindt
u elders in deze krant. “Als je het
artikel leest over de bezwaren tegen het burgerinitiatief Veenergie.
nu gaan bij mij toch wel wat haren
overeind staan. Bezwaar maken
is ieders goed recht. Maar haal er
dan geen argumenten bij die niet
kloppen. Dat duurzame energie

ten koste van natuur gaat; Welke
natuur? Het is geen natuurgebied,
waar eerder paarden en koeien liepen. Het is trouwens net zoveel natuur als de legakkers op de Vinkeveense Plassen. En daar genieten we toch allemaal van, zwemmen, varen, maar ook een blokhut. Wilt u die ook weg hebben?
Men geeft aan niet geïnformeerd
te zijn. Vind ik vreemd, omdat in alle lokale kranten er aandacht aan
is besteed. Dat was voor mij zelf reden genoeg nadere informatie op
te vragen en daarop mede-indiener van het burgerinitiatief te worden en daar sta ik nog steeds volkomen achter. Zeker omdat dit initiatief ten goede komt aan ons als
inwoners en niet aan een of andere projectontwikkelaar of energiereus. En ik ben er trots op bij te dragen aan de energietransitie en dat
mogelijk te maken voor elke portemonnee”, aldus Astrid Beukema.
Elders in deze krant vindt u
een uitgebreid interview met
Rene en Anco.
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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.
Van : 1195,Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
0297-263758, www.dkavv.nl. Voor : 425,Van : 1795,Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146

Ouderwets vakmanschap om door
een ringetje te halen
Regio - Koek is al 85 jaar een be- ra Europa’ wordt ouderwets vakgrip in de Ronde Venen, maar ook manschap met de nieuwste techin de rest van Nederland is de ju- nieken gecombineerd en perwelen specialist goed bekend. soonlijk op maat gemaakt. Koek:
Zij zijn een goudsmederij, juwe- “Onze custom-made ringen collenmakelaar en verzorgen de in- lectie Dora kan worden samengekoop van oud goud. Sinds 2019 steld van 9, 14 of 18 karaat goud
is het bedrijf aan de Herenweg in elke gewenste kleur, maar kan
6 in Vinkeveen te vinden. Op de ook van materialen als edelstaal,
vraag waar Koek het meest trots titanium, zilver of platina worden
op is en zich onderscheid van gemaakt. De stijl van onze ringen
de vele juwelierzaken door het wordt ook gekenmerkt doordat
land, wordt gepassioneerd ge- er meerdere edelsteentjes op de
antwoord: “Dat zijn natuurlijk de ring worden geplaatst.”
ringen die we zelf maken! We maken hier veel prachtige relatierin- Loyale klandizie
gen, aanzoeksringen en trouw- Het gevolg van een gevestigde
ringen. Wij maken alles dat te ma- naam binnen en buiten de geken heeft
met ringen, niet
alleenDiamantair,
meente zorgt
voor een loyale
Goudsmederij,
Juwelier,
Juwelenmakelaar
voor onszelf maar ook voor veel klandizie. Dat heeft Koek niet aljuweliers
door
land.zo” hoog en dat merken
leenwe kunnen
waarmaken
door
De goudprijs
was het
nog nooit
aan onze klanten
als ze dolgelukkig
Onder
deuithuismerk
naam
‘Do- sieraden
hun brachten
bijzondere
de deur
gaan. Hun oude
en versleten
nog nooit zoringencollecveel geld op.

KOEK

Dierenarts Annemieke Calis Voor : 725,Van : 2750,Oranjelaan 32A, 1421 AK
Uithoorn, tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-Voor : 1299,Aalsmeer, Marijnenlaan 46,Van1421
: 2238,NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
PSYCHOLOGISCHE
Voor : 975,HULPVERLENING
Van : 388,PSYCHOLOGISCHE
WIJ BETALEN ONGELOFELIJK VEEL GELD VOOR OUD GOUD EN ZILVER
HULPVERLENING
Ook kunt u van oude juwelen prachtige nieuwe sieraden laten maken.
Directe psychologische
Voor : 199,hulpverlening
Vertrouwd vakmanschap dat vindt u bij Koek.
Van : 599,Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562
UithoornHerenweg
- Op 1 augustus
vierde
mand
zijn deur
voorbijgegaan.
6 3645DP
Vinkeveen
tegenover
de IJsbeer.
Drs. J.M.M. Simons Klin.
Esplanade di Due Tempi zijn één- Zo werden de veranderingen
psycholoog/psychotherapeut/BIG
WWW.JUWELENMAKELAAR.NL
jarig bestaanTel:
in 0653811601
Uithoorn. Natuurvoor de winkel en terras uitgePraktijk voor psychologische Voor : 275,- lijk kon dit moment niet zomaar steld. Het éénjarig bestaan van
OPENINGSTIJDEN DONDERDAG,VRIJDAG EN ZATERDAG 10:00 tot 17:00
hulpverlening
voorbijgaan. In Italië wordt alVijzelmolen 25 Mijdrecht
les gevierd en dus ook dat EsplaH. Rapp-Jonkers, 06-15599435
nade di Due Tempi 1 jaar geworden is! Alle gasten kregen een exVan Dijk Psychologenpraktijk
tra smaak bij hun ijsje als traktatie
Behandelcentrum Careyn
van het huis.
Maria-Oord. Postadres: HerenDit werd met veel enthousiasme
weg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
ontvangen en maakte de keuze
Ingang Kerklaan, 06-44737826
uit de ruim 50 smaken net weer
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
iets makkelijker.
De Stroom, praktijk voor
De winkel was door de werknepsychotherapie en coaching
mers feestelijk versierd. Na het
Mw. M. Eringa,
eerste jaar kon er worden terugIntegraal Therapeut
gekeken op een bewogen jaar.
0297-267960, www.destroom.info
De corona maatregelen zijn nieELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

tie van hoge kwaliteit, maar ook
door het leveren van een degelijke service. Zo kunnen dierbare
sieraden vakkundig worden gerepareerd en kan er worden vertrouwd op deskundig advies bij
het uitzoeken van een belangrijke aankoop. “Als je binnen komt
gaat er een wereld van juwelen
voor je open. Onze eigen collectie, occasions en antiek. En dat allemaal voor een zeer betaalbare en betrouwbare prijs. Wij zijn
nog echt een vakkundig gespecialiseerde winkel. Er worden hier
Van : 1496,geen doorsnee merken verkocht
en we zijn altijd opzoek naar een
uniek aanbod. Ik ben een èchte
goud
Voor
: 499,- en diamanten man!” Lacht
KoekVanhartelijk.
: 495,Door de groeiende economische onzekerheid veroorzaakt
door de coronacrisis, is de waarVoor : 225,de van
goud naar recordhoogVan : 899,te gestegen. Koek moedigt daarom aan om nu het vergeten en
verborgen goud in huis op te
Voor : 499,zoeken
en dit binnen de winVan : 499,kel te komen inwisselen. “De privacy van de klant wordt gewaarborgd. Ik werk hier met een dichVoor
199,te: deur,
dus niemand zal je op de
Van: 1198,-

Hoera! Esplanade di Due Tempi 1 jaar
Voor : 495,-

Esplanade zet de blik weer op
vooruit en wordt er ondertussen
weer hard gewerkt aan Italy’s Finest in Uithoorn.

Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl
STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie 0900-8844.

gunstig moment om te verkopen.
De recordprijs brengt veel verkopers van oude sieraden, horloges
en munten op de been. “en dat is
te merken in elke Goudwisselkantoor in het land”, aldus Johan de
Ruiter, directeur Goudwisselkantoor.
Rendement
Een stijgende goudprijs is ook interessant voor beleggers want
er wordt nog ook veel goud gekocht bij Goudwisselkantoor. De
Ruiter: “Vorige week hebben veel
mensen goud gekocht. Met het
besef dat rendement behalen op
goud heel goed mogelijk is. Voor
wie dat wil verzilveren is het moment nu aangebroken.”

Ontdek hoe het leven was als
‘kasteelvrouwe’ in de oorlogstijd
Regio - Dit jaar vieren we 75 jaar
bevrijding in Nederland. Bij Slot
Zuylen kijken wij terug op deze
roerige periode uit de geschiedenis met het thema Barones in
Oorlogstijd.
Dompel onder in het leven van
de bewoners uit deze tijd en ontdek meer over de belangrijke rol
van het kasteel in de oorlog. Vanaf zaterdag 15 augustus kunt u dit
in het Slot beleven!
Verhaal van de Barones
Destijds woonde de familie van
Tuyll van Serooskerken in het kasteel: Frederik Christiaan Constantijn van Tuyll van Serooskerken
(1886-1958) en zijn vrouw Lucile
Agnes barones van Tuyll van Serooskerken - van Lynden (18891978).
Ze hadden vijf zonen en twee
dochters. Vader werd opgepakt
en verbleef in ballingschap in St.
Michielsgestel, en de zonen zaten
in het verzet, werden beroepsmilitair of zaten ondergedoken. De
oorlog heeft zijn littekens achtergelaten bij dit gezin.
Tijdens de moeilijke omstandigheden van de oorlogsjaren heeft
barones Lucile van Lynden het
huis en alles wat er gebeurde
draaiende gehouden. In de thematentoonstelling leert u meer
over hoe zij dit voor elkaar heeft
gekregen.
‘t Slot als beschermer
Slot Zuylen is als gebouw de
Tweede Wereldoorlog ongeschonden doorgekomen, mogelijk omdat het monument een beschermde status had. De bewo-

ners van Slot Zuylen hebben de
bezetting echter wel van dichtbij beleefd. Slot Zuylen diende tijdens de oorlog als onderkomen
voor families die tijdelijk dakloos waren. Joodse kinderen verbleven er als ‘neefjes en nichtjes’,
soms met hun gouvernante. Tijdens de Duitse bezetting vonden
ook vluchtelingen tijdelijk een
veilige plek in het Slot.

vingers kijken. Andersom kan elke stap van de taxatie goed worden gevolgd. Er zijn hier al veel
mensen blij de winkel uitgelopen
met mooie plannen voor bestedingen uit hun opbrengst. Geld
dat anders lag te verstoffen op de
plank. Maar het moet niet alleen
om het inkopen gaan. Dat is het
hele makelaarsprincipe: wij proberen er altijd meer waarde voor
je uit te halen in vergelijking tot
het inwisselen bij de eerste de
beste verkoper. Daarnaast zit er
vaak wat tussen, dat toch dierbaar blijkt te zijn. Zonde om dat
zomaar af te staan. Daar moet je
mee geholpen worden en dat is
nog een bijkomende service die
je van ons kunt verwachten” aldus Koek. www.facebook.com/
doraeuropatrouwringen,
Tel: 0653811601, Herenweg 6
3645 DE Vinkeveen

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

Nieuw in Slot Zuylen:

Goudprijs blijft maar stijgen
Regio - Als gevolg van de economische crisis steeg in 2011 de
goudprijs naar recordhoogte en
dat gebeurt nu weer. Het handelsconflict tussen China en de
VS, onrust rond Iran én de historisch lage rente stuwden de
goudkoers al maandenlang omhoog. De gevolgen van de coronacrisis op de wereldwijde economie én de steunmaatregelen van
landen en centrale banken deden
er nog eens een schepje bovenop. Beleggers vrezen verliezen
op de beurs en waardedaling van
valuta en kiezen massaal voor de
veilige haven van goud. Voor particulieren die gouden bezittingen
hebben, is het nog steeds een

Dora Europa:

Thematentoonstelling
U wordt aan de hand van een audiotour meegenomen door het
Slot in het verhaal van de oorlog
en de bezettingsjaren in het kasteel.
We delen persoonlijke verhalen
en vertellen u meer over de relatie tussen het Slot en het dorp.
Reserveer voor uw bezoek online
uw ticket via www.slotzuylen.nl.

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

WWW.MEERBODE.NL
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Dans, turnen, gym, twirlen, trampolinespringen, volleybal en zaalvoetbal

Nieuwe seizoen SV Omnia
op 17 augustus van start

Aalsmeer - Sportvereniging Omnia 2000 bestaat uit zeven productgroepen en biedt voor iedereen verschillende leuke sporten.
Over heel Aalsmeer, Kudelstaart
en Uithoorn worden er in gymzalen en sporthallen lesgegeven.
Omnia biedt de volgende sporten
aan: Dans, Gym en Turnen, Sportfit met Bodyshape en Pilates voor
de dames en Pilates, Keep Fit en
Zaalvoetbal voor de heren. Daarnaast zijn ook Ritmische Gymnastiek, Twirlen, Trampolinespringen
en Volleybal vertegenwoordigd
bij Omnia. Sommige afdelingen
bieden naast de recreatieve groepen ook wedstrijdtrainingen en
er zijn bij Volleybal verschillende
competitie teams.
Coronatijd en Omnia
Ook in de coronatijd is SV Omnia

2000 zeer actief geweest om ervoor te zorgen dat de leden konden blijven sporten. Het was niet
altijd even gemakkelijk, het vergde veel organisatietalent, maar
met de medewerking van de docenten en de flexibele instelling
van alle leden heeft de vereniging zich goed door deze moeilijke tijd heen geslagen. De inzet van de docenten voor de online lessen, de buiten- en zomerlessen was bijzonder en vroeg om
veel creativiteit, omdat geen enkele sport uitgevoerd kon worden als gebruikelijk. Toch hebben
zij het, samen met de organisatie
van het Sportpunt en het bestuur,
voor veel leden mogelijk gemaakt om hun favoriete sport te
blijven doen zowel thuis als buiten op het gras bij diverse collega
verenigingen (bedankt VZOD, RK-

DES, Qui Vive). Daarnaast was de
samenwerking met de verhuurder van de sportaccommodaties,
de ESA, zeer goed en waren de
lijntjes met de gemeente daardoor ook kort, alles kon gelukkig snel geregeld worden. Want
in coronatijd moest er regelmatig
op de korte (lees: laatste) termijn
van alles geregeld zijn.
Het nieuwe seizoen
Vanaf maandag 17 augustus gaat
Omnia van start met het reguliere lesrooster. Op de website staat
hier uitgebreide informatie over.
Natuurlijk zullen de docenten en
de sporters zich aan de landelijke
maatregelen moeten houden van
de overheid. Dit betekent voor
18+ leden nog steeds de 1,5 meter regel en voor iedereen geldt:
ben je verkouden, heb je koorts

of symptomen? Blijf thuis, laat je
testen en kom niet sporten. Meer
informatie over hoe Omnia dit
aanpakt voor de huidige en nieuwe leden is eveneens te vinden
op www.svomnia.nl. Het zal allemaal wennen zijn en er wordt
dan ook gehoopt op ieders begrip voor de voorwaarden en
maatregelen. Iedereen is natuurlijk van harte welkom bij SV Omnia, maar dient rekening te houden met de regels omtrent corona. Dus kom jezelf lekker fit Dansen, Bodyshapen of Pilatesen. Of
kom turnen, trampolinespringen, twirlen of ritmisch gymmen.
Meer zin om te sporten in groepsverband? Kom dan zaalvoetballen of volleyballen.
Geïnteresseerd in één van deze activiteiten? Kijk dan voor het
complete lesrooster op de website www.svomnia.nl. Interesse
in een proefles? Inschrijven hiervoor kan eveneens via de website. Er wordt vervolgens zo snel
mogelijk een reactie gegeven via
het Sportpunt.
Sportvereniging Omnia 2000 dé
sportvereniging in de buurt met
betaalbare sport. Ook te volgen
op Facebook.

Wie verdient onze Uithoornse
Zilveren Schakel?
Uithoorn – De gemeente Uithoorn wil op 7 december tijdens
een feestelijke avond vrijwilligers of mensen die zich ontzettend inzetten voor de buurt of
medemens in het zonnetje zetten tijdens de tweede editie van
de Zilveren Schakels. Alle inwoners, maar ook, (sport) verenigingen en diverse (vrijwilligers) organisaties kunnen hiervoor hun
favoriete vrijwilliger voordragen.
Iemand voordragen kan nog tot
1 september. En dat kan ook een
jongere zijn! Bedoeling is dat alle
inzendingen verzameld worden.
Na een screening van een jury
komen de voorgedragen vrijwilligers in een online poll te staan
die voor iedereen toegankelijk is.
Vervolgens kan iedereen zijn of
haar stem uitbrengen op de voorgedragen vrijwilligers. De zes die
uiteindelijk de meeste stemmen

hebben, worden genomineerd
voor de ‘Zilveren Schakel’. Zij krijgen op 7 december allemaal de
waarderingsspeld uitgereikt. De
Zilveren Schakel met de meeste
stemmen ontvangt daarbij een
cheque van 500 euro. Wethouder
Ria Zijlstra reikt -net als tijdens
de eerste editie van de Zilveren
Schakels in 2018- deze prijzen uit.
Wethouder Zijlstra: ,,Heeft u wel
eens iemand uit onze gemeente
in gedachten waarvan u vindt dat
deze zoveel goeds doet voor onze samenleving, dit vrijwillig doet
en ook eens in het zonnetje gezet mag worden? Bent u zelf iemand die al lange tijd regelmatig
hulp krijgt van iemand die dit geheel vrijwillig doet en wilt u hem
of haar hiervoor eens in het zonnetje zetten? Laat het ons weten!”
Jongeren kunnen ook voorgedragen worden. Ze vervolgt: ,,We

zouden het heel leuk vinden als
er ook jongeren tussen zitten die
voorgedragen worden. Ik weet
dat er jongeren zijn in onze gemeente die naast hun school of
studie, dag en nacht klaar staan
voor bijvoorbeeld een ziek familielid. Of belangeloos veel energie
stoppen in de sportvereniging.”
Iemand voordragen kan tot 1
september via het e-mailadres
communicatie@duoplus.nl. Met
als onderwerp: Zilveren Schakels.
Vermeld in de mail alléén waarom iemand genomineerd moet
worden, leeftijd van de vrijwilliger haar of zijn vrijwilligerswerkzaamheden en hoe lang hij of zij
dit werk al doet. Dit kan natuurlijk ook via een videoboodschap.
Wegens de privacyregels, wilt en
mag de gemeente in eerste instantie nog geen naam en contactgegevens ontvangen. Na 1

september wordt de poll opengesteld op www.uithoorndenktmee.nl. Dit uiteraard na goedkeuring van degene die voorgedragen is. Vervolgens kan iedereen een maand lang stemmen op
haar of zijn favoriete vrijwilliger.
De gemeente Uithoorn wilt graag
dat steeds andere mensen de
kans krijgen om genomineerd te
worden voor de Zilveren Schakel. Daarom is de regel dat iedereen die al eens een Zilveren Schakel waarderingsspeld heeft ontvangen, binnen vijf jaar niet nogmaals in aanmerking komt.

LEZERSPOST

Probleem hangjongeren
escaleert (2)
Dinsdagavond 4 augustus escaleerde de overlast van hangjongeren in de wijk Zijdelwaard. Jongeren lieten het dit
keer niet bij dreigementen.
Omdat de minderjarige jongens zagen dat ze werden gefotografeerd, namen ze na geuite bedreigingen twee dagen later wraak. Ze gooiden
met drie stukken beton de
ruit in van een woning nabij
het speelveld en tevens hangplek in het park De Groen Rode
Scheg. De glasscherven vlogen
in het rond en vielen tussen de
verbijsterende bewoners op
de bank. Veel schade en schrik
en gelukkig geen gewonden.
De actie riep veel emotie op bij
gealarmeerde buurtbewoners.
De burgemeester wil dat omwonenden van het park de
jongeren aanspreken op hun
gedrag. Dat heeft dus verstrekkende gevolgen. De jongeren lappen alle regels aan hun
laars, hebben in groepsverband geen fatsoen of respect
en zetten handhavers op YouTube voor schut. Dan stijgt hun
aanzien namelijk in de groep.
Ongestraft
De bij de gemeente en politie
bekende groep jongeren kunnen blijkbaar ongestraft hun
gang gaan. Opgeroepen politie neemt niet eens de moeite om de jongeren aan te spreken. Dat laten ze aan bewoners
over. Ondertussen krijgen de
heren diverse activiteiten aangeboden en straks een plek
in het nieuwe buurtcentrum
bij sporthal De Scheg. Asociaal gedrag wordt beloond in
Uithoorn. De jongens oppakken kan niet zo lang er geen
bewijs is aldus de politie. Lastige zaak. Ondertussen maken
de hangjongeren de buurt onveilig, rijden ze met brommers
door het park, beschadigen ze

auto’s, durven oudere buurtbewoners ‘s avonds niet meer
de straat op en blijven ze onverminderd en met een grote
grijns de dienst uitmaken. Bovendien richten ze schade aan
in het park (met name door het
stelselmatig in de brand steken of vernielen van prullenbakken). Het herstellen van de
schade die aangericht wordt
en het dagelijks schoonmaken van het park moet de gemeente handen vol geld kosten. Ons geld. De grens is bereikt in Zijdelwaard. De buurt
verwacht strenger beleid van
de burgemeester die niet alleen lintjes moet uitreiken
en kunstwerken moet koesteren maar bovenal eindverantwoordelijk is voor de veiligheid van zijn inwoners. De
buurt wil nu eindelijk concrete actie en geen pleisters plakken en is alvast blij met de direct ingezette maar tijdelijke
handhavers. Zij lopen tot 16
augustus vanaf 22 uur rondjes in de wijk. Inmiddels weten de jongeren dat, zodat ze
vanaf dat tijdstip elders in Uithoorn gaan rondhangen. Betrokken inwoners hebben hoge verwachtingen van de aanpak jeugdoverlast die 10 september 19.30 uur door de commissie Leven wordt behandeld
en 24 september door de Uithoornse gemeenteraad. Iedereen is welkom en inwoners of
ondernemers kunnen ook inspreken tijdens de vergaderingen om hun zorgen te uiten:
slechts op de dag zelf even
aanmelden bij de griffie van
Uithoorn:
griffie@uithoorn.
nl of 0297 513963. Laat uw geluid horen.
Namens vele bewoners van
Zijdelwaard.
Naam en adres bij redactie
bekend

Laatste oefenwedstrijd
Thamen H1
Uithoorn - Op een snikhete zomeravond speelde Thamen H1
haar laatste oefenwedstrijd tegen Herons inBallpark De Kwakel. Herons neemt direct het initiatief door 3 punten op het
bord te zetten. Deze achterstand wordt direct weer ingelopen. Koole en Blonk slaan beiden
een tweehonkslag en weten uiteindelijk thuis te bereiken. Ook
Groen weet thuis te bereiken, op
de honkslag van Wouter Schouten: 3-3. Thamen pitcher Streedel weet Herons goed tegen te
houden in de 2e en 3e inning, terwijl Thamen blijft scoren. Koole,
Blonk, Benner, Groen en Lars Vogelaar scoren: 8-3. Na een sundelay van bijna een uur is Herons

meest attent, door de score uit
te breiden met twee punten in
de 4e inning. Thamen sprokkelt
slechts één punt, als Benner over
de thuisplaat komt door toedoen
van Werkman: 9-5. Dit is ook direct het laatste wapenfeit van
Thamen. De pitchers van Herons
voorkomen dat Thamen door kan
gaan met scoren. Herons trekt
een eindsprint en brengt 4 slagmensen over de thuisplaat op basis van een aantal honkslagen en,
dat moet gezegd worden, een
paar slordige veldfouten aan de
kant van Thamen. De eindstand Wouter Schouten slaat 4 RBI’s
is daarmee bepaald op 9-9. Hiermee is de oefencampagne van ning Day in Ballpark De Kwakel,
Thamen ten einde gekomen. Op wanneer Thamen haar eerste
vrijdag 14 augustus is het Ope- competitiewedstrijd (van slechts

Zeeverkenners op zomerkamp
Uithoorn - Na weken van onze- en wilde vaart van de Admirakerheid zijn de zeeverkenners lengroep in Uithoorn zaterdag-

morgen vroeg alsnog op zomerkamp gegaan. Door het Coronavirus en de beperkende maatregelen was het lang onduidelijk of het mogelijk was dit jaar
op kamp te gaan. In goed overleg en aan de hand van het protocol van Scouting Nederland
kan de groep de komende week
gaan genieten op de Kagerplas.
Zaterdagmorgen vroeg vertrok
als eerste de sleper met daarachter de lelievletten, een deel van
de leden en bagage. Als gevolg
van de Corona maatregelen was
de hellingbeurt van de sleper
veel later klaar dan gepland en
moest er de laatste weken door
staf en leden hard gewerkt worden om afgelopen donderdag te
water te worden gelaten. Zonder

8 competitiewedstrijden) van seizoen 2020 speelt tegen Orioles
uit Bergschenhoek.
de hulp van ouders en een plaatselijke ondernemer was dit zeker
niet gelukt.
Busbrug
Zodra de busbrug en de Irenebrug werden bediend, vertrok
ook het meer dan honderd jaar
oude wachtschip Olympus. Het
wachtschip is in de afgelopen weken door de grote inzet van een
aantal vrijwilligers voorzien van
een volledig nieuwe toiletruimte.
Ondanks het feit dat de temperatuur in het ruim de afgelopen
weken meermaals ver boven de
dertig graden op liep, is er hard
doorgewerkt, zodat er een mooie
nieuwe toiletgroep beschikbaar
is gedurende het kamp. Het blijft
een hele klus om deze klipperaak
in de vaart te houden en daarmee de leden uitdaging en avontuur te bieden in een veilige om-

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.

geving. Tijdens het kamp zullen
de kinderen de hele week worden uitgedaagd met diverse activiteiten. Naast lekker zeilen, roeien en zwemmen zullen de kinderen tijdens diverse spellen op en
rond het water de hele week worden vermaakt. Ook de staf wordt
tijdens het kamp uitgedaagd.
Aan hun de taak de 25 jongeren, te vermaken, te begeleiden,
te voorzien van de nodige maaltijden en moe, maar zo enthousiast mogelijk gezond en wel weer
in Uithoorn af te leveren. Dit alles is niet mogelijk zonder de

volhardende inzet van een beperkte groep vrijwilligers die vele uren vrije tijd inzetten om water Scouting in Uithoorn nu en in
de toekomst mogelijk te maken.
Achter de schermen wordt iedere keer opnieuw heel veel werk
verzet zonder enig andere beloning dan het plezier van de leden. Zonder meer een hele prestatie. Heb je zin om als lid of vrijwilliger deel uit te maken van de
leuke groep kinderen en volwassenen neem dan contact op met
scouting@admiralengroep.nl en
kom eens langs.

Aanvullende maatregelen coronavirus
Start nieuwe studiejaar

Horeca

Studentenverenigingen:
NIEUWS
OVER CORONA

Kijk op www.derondevenen.nl/corona
voor het laatste nieuws

Bezoekers moeten vooraf reserveren,
krijgen een gezondheidscheck en een vaste
Studieverenigingen en studentenzitplaats.
sportverenigingen:
Fysieke introductiebijeenkomsten zijn
toegestaan
als deze gericht
zijn op de ontwikkelingen rondom het coronavirus.
De gemeente
informeert
u over
introductie
op de studie of de sport. Alleen
Kijk hiervoor
op www.derondevenen.nl/corona
Internationaal toerisme
in kleine groepen, zonder alcohol en tot
uiterlijk
22.00
uur.
Regelingen
voor
ondernemers

Op de website van de gemeente vindt u een overzicht Op
van
de regelingen
voor
Schiphol
komt een teststraat
voor
mensen die uit Bekijk
een gebied
komenop
met een
ondernemers (vanuit de Rijksoverheid en vanuit de gemeente).
deze
oranje reisadvies.
www.derondevenen.nl/regelingenondernemers

Bestrijding brandhaarden

Reizigers worden hier getest en gaan

Kernteam van de gemeente bereikbaar
in thuisquarantaine.
Het Kernteam van de gemeente is bereikbaar. Heeft u hulp en ondersteuning nodig,
Plekken waar verwijtbaar een brandhaard is
een vraag over werk en inkomen of over het opgroeien en opvoeden van uw kinderen?
ontstaan, worden maximaal 14 dagen
Dan kunt gesloten.
u terecht
bij het Kernteam. Dit kunt u rechtstreeks benaderen via
Bijvoorbeeld een café of pretpark.
0297 - 29 16 02. Voor uw vragen en advies kunt u ook terecht bij de Servicepunten,
bereikbaar via 0297 - 58 76 00.
Vragen over het coronavirus?
Basisregels voor iedereen:
Bekijk de informatie op:
• de website van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus
klachten?
• Heb
dejewebsite
van de GGDrU: www.ggdru.nl
• de website
Blijf thuis. van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/corona
Werk zoveel

Aanvullende maatregelen coronavirus

Horeca is verplicht bezoekers te vragen zich
te registreren.

Fysieke introductiebijeenkomsten zijn niet
toegestaan.

Houd 1,5 meter

Vermijd te

Start nieuwe studiejaar

Horeca

Studentenverenigingen:
Fysieke introductiebijeenkomsten zijn niet
toegestaan.

Horeca is verplicht bezoekers te vragen zich
te registreren.
Bezoekers moeten vooraf reserveren,
krijgen een gezondheidscheck en een vaste
zitplaats.

Studieverenigingen en studentensportverenigingen:
Fysieke introductiebijeenkomsten zijn
toegestaan als deze gericht zijn op
introductie op de studie of de sport. Alleen
in kleine groepen, zonder alcohol en tot
uiterlijk 22.00 uur.

Internationaal toerisme
Op Schiphol komt een teststraat voor
mensen die uit een gebied komen met een
oranje reisadvies.

Bestrijding brandhaarden

Reizigers worden hier getest en gaan
in thuisquarantaine.

Plekken waar verwijtbaar een brandhaard is
ontstaan, worden maximaal 14 dagen
gesloten. Bijvoorbeeld een café of pretpark.
Was vaak je

je testen.
Of bel Laat
met:
handen.
mogelijk thuis.
afstand, binnen
drukke plekken.
• het landelijk informatienummer: 0800
- 13 51 (tussen 8.00 en 20.00 uur).
én buiten.
Ben je ook benauwd en/of heb
• de
informatielijn
van de GGDrU: 030 - 630 54 00 (doordeweeks tussen 8.30
je koorts?
Dan moeten alle
huisgenoten
thuisblijven.
en
17.00
uur, in het weekend tussen 9.00 en 16.00 uur)

Basisregels voor iedereen:
Heb je klachten?

Blijf thuis.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Voorwaarden en meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Laat je testen.

Werk zoveel
mogelijk thuis.

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

WERKZAAMHEDEN

Wat gaat er gebeuren?
De ventweg en het fietspad liggen
boven op een dijk die niet aan de
veiligheidsnormen voldoet. Deze worden
daarom circa 20 centimeter opgehoogd,
ter plaatse van de oprit naar de N201 en
verder naar het zuiden hiervan.
De werkzaamheden bestaan uit:
• Opbreken van het huidige asfalt
• Het op hoogte brengen van de
(vent)wegfundering
• Opnieuw asfalteren van het ﬁetspad

Vermijd te
drukke plekken.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Mijdrecht, dijkverbeteringen aan de kade langs de
Rondweg en Mijdrechtse Zuwe
De dijkverbeteringswerkzaamheden
starten in de week van 17 augustus. De
werkzaamheden duren naar verwachting
1 week. Het werk wordt uitgevoerd door
de aannemer KWS. De aannemer werkt
tussen 07:00 - 17:00 uur.

Houd 1,5 meter
afstand, binnen
én buiten.

Was vaak je
handen.

Voorwaarden en meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Stremming
Het fietspad is afgesloten. De oversteek is
nog wel bereikbaar. Fietsers worden via
de wijk Hofland omgeleid.
Op vrijdag 21 augustus wordt er
geasfalteerd en is de weg niet
toegankelijk voor auto’s. Op deze dag
worden er voorzieningen getroffen voor
fietsers en voetgangers en rijplaten
geplaatst naast de kruising waar de
werkzaamheden plaatsvinden.
Heeft u nog vragen?
Op www.agv.nl/kadelangsderondweg
vindt u alle actuele informatie. U kunt
tijdens de uitvoering ook contact
opnemen met Bert Siebert, de opzichter
van Waternet. Bert is te bereiken via
telefoonnummer 06-52480180. Of mail
naar kadelangsderondweg@waternet.nl.

N201 afgesloten tussen Vinkeveen Ir. Enschedeweg
Sinds maandag is de Provincialeweg N201
tussen Vinkeveen en de Ir. Enschedeweg
voor 2 weken afgesloten. Dit heeft te
maken met onderhoud aan het asfalt. De
werkzaamheden duren tot 24 augustus.
Verkeer wordt tijdens de werkzaamheden
omgeleid via de N212 en de N401. Het
fietspad langs de N201 blijft gewoon te

gebruiken. De afrit naar Vinkeveen vanaf
de N201 (komend van de A2) en de oprit
naar de N201 (in de richting van de A2),
blijven bruikbaar.
Donderdag 20 augustus van 20.00 tot
06.00 uur is de toe- en afrit van en naar
Vinkeveen afgesloten omdat deze wordt
geasfalteerd.

Mantelzorgpas verlengd: te besteden tot en met 30 juni 2021
Mantelzorgers hebben in 2019 of eerder een Mantelzorgpas ontvangen.
Als waardering voor hun inzet als Mantelzorger. Heeft u een pas waar nog geld
op staat? Besteed het dan uiterlijk 30 juni 2021. Daarna vervalt het tegoed.
Op de website www.derondevenenpas.nl kunt u zien hoeveel geld er nog op de pas
staat. U ziet op die website ook bij welke winkels en restaurants de pas geldig is.

Kijk bij het kopje ‘Partners’ op de website om dit te zien.
De Mantelzorgwaardering gaat veranderen vanaf 2020.
Er komt dan geen geld meer op de Mantelzorgpas, maar u krijgt VVV-bonnen.
Heeft u vragen over de Mantelzorgwaardering?
Neem dan contact op met het Servicepunt via 0297 - 58 76 00.

G E M E E NT E . D E R O N D EV E N E N . N L

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN
De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De
officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl onder Bestuur en Organisatie > Actueel.

AANGEVRAAGDE EVENEMENTENVERGUNNINGEN A-CATEGORIE (week 33 - 12 augustus)

AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (week 33- 12 augustus)

November 2020
01-11-2020 Zilveren
Turfloop

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de Wabo dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer Datum
ontvangen

Blauwe Zegge 45 in Wilnis

Plaatsen overkapping in achtertuin

Z/20/167767

25-07-2020

Dorpsstraat 30 in Wilnis

Splitsen 1 appartement in
2 appartementen

Z/20/167814

27-07-2020

Torenlaan 21 in Abcoude

Aanvraag wijzigen van de vorige
verleende Vergunning

Z/20/167670

28-07-2020

Julianalaan 35 in Vinkeveen

Plaatsing deurkozijn in dakkapel

Z/20/167669

30-07-2020

Rendementsweg 5 in Mijdrecht

Plaatsen van een silibehuizing

Z/20/167683

30-07-2020

Tienboerenweg 15 A in Mijdrecht

Noodwoning Tienboerenweg 15-A

Z/20/167750

03-08-2020

Rietveld 19 in Mijdrecht

Plaatsen van een dakopbouw

Z/20/167794

03-08-2020

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.

VERLENGING BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNINGEN (week 33 - 12 augustus)
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn
voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer Datum
verzonden

Vossestaart 34 in Wilnis

het vernieuwen van gevel en
kozijnen in de voorgevel

Z/20/163768

27-07-2020

Tienboerenweg 13 in Mijdrecht

Aanvraag uitbouw eerste verdieping Z/20/161978

29-07-2020

Demmerik 96 (achter) in Vinkeveen Het bouwen van een plantenkas
en verwerkingsruimte

Z/20/163284

29-07-2020

Bovenkamp 7, 7A en 7B Abcoude

Het wijzigen van de bedrijfsruimte

Z/20/164341

03-08-2020

Dijk Voetangelweg tot
Stokkelaarsbrug, sectie H,
nummer 14 in Abcoude

Dijkverbetering en groot onderhoud Z/20/165087

03-08-2020

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evenement
is ingediend:
Datum

Evenement/ Tijdstip
aanvraag

Locatie

08.45 - 14.00 uur Start/finish Hoofdweg ter hoogte van
sv Argon,
Hoofdweg 85B,
3641 PR te Mijdrecht

Activiteit

Gedeeltelijke wegafsluitingen
Hoofdweg, Oosterlandweg,
Westerlandweg en
Schattekerkerweg te
Mijdrecht en de Hoef
Oostzijde te de Hoef

De aanvraag ligt voor een periode van 2 weken ter inzage bij vergunningverlening Integrale Veiligheid. U kunt een afspraak maken via email iv@derondevenen.nl of telefoonnummer 0297 29 16 16.
Belanghebbenden kunnen hun reactie op de aanvraag in de vorm van een schriftelijke zienswijze kenbaar maken tot en met 26 augustus 2020. Deze kan ingediend worden bij de burgemeester
van de gemeente De Ronde Venen, afdeling Concernstaf - Integrale Veiligheid, postbus 250, 3640
AG Mijdrecht. Graag onder vermelding van ‘zienswijze aanvraag evenement’. Informatie over deze
aanvraag kunt u krijgen via telefoonnummer 0297 29 16 16.

BEKENDMAKING DRANK- EN HORECAWET- EN EXPLOITATIEVERGUNNING

(week 33 - 12 augustus)

De burgemeester van de gemeente De Ronde Venen maakt, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat voor onderstaande inrichtingen een Drank- en Horecawetvergunning en
een Exploitatievergunning zijn verleend:
- Dorpsstraat 37A, 3641 EA te Mijdrecht verleend op 29 juli 2020 (verzenddatum 29 juli 2020)
- Amsterdamsestraatweg 1-3, 1391 AA te Abcoude verleend op 29 juli 2020
(verzenddatum 29 juli 2020)
De vergunningen liggen ter inzage gedurende zes weken na de verzenddatum van de vergunningen op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht. U kunt een afspraak maken via email
iv@derondevenen.nl of telefoonnummer 0297 291616.
Tegen het verlenen van de vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

ABCOUDE, ONTHEFFING PLAATSING TIJDELIJKE CONTAINER
AAN DE PIENEMANSTRAAT
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 28 juli 2020 in relatie tot de artikelen 2.10 en
2.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) ontheffing hebben verleend
om tijdelijk een container te plaatsen aan de Pienemanstraat, 1391 XD in Abcoude. Dit in verband
met een verbouwing van een woning.
De ontheffing geldt van zaterdag 15 augustus tot en met woensdag 30 september 2020.

Rijksstraatweg 40 in Baambrugge Verbouwing woning

Z/20/165658

05-08-2020

Dr. Sloetlaan 39 in Abcoude

Z/20/165757

05-08-2020

Dr Sloetlaan 39 Abcoude - berging

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (week 33 - 12 augustus)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer Datum
verzonden

Dorpsstraat 24 in Baambrugge

Het herstellen en schilderen
van de gevel

Z/20/164818

30-07-2020

Baambrugse Zuwe 125 D
in Vinkeveen

Het vervangen van de bestaande
woning door een nieuwe villa

Z/20/164705

30-07-2020

Wilnisse Zuwe 15 B in Wilnis

Oprichten woonhuis

Z/20/159985

03-08-2020

Tussen Muijeveld 67 en
Rietveld 34 in Vinkeveen

Vervangen van brug 5180

Z/20/165839

06-08-2020

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes
weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift
schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt,
een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA
Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNINGEN (week 33 - 12 augustus)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning(en) is/zijn
ingetrokken:
Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer Datum
verzonden

Opaal 29 in Mijdrecht

Plaatsen GPA antennespriet

Z/20/167183

05-08-2020

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van
zes weken na de verzenddatum van het intrekkingsbesluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is
gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005,
3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van
de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het
adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar.
Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen.
Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend, als u tegen het besluit
ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang.
Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van
‘voorlopige voorziening’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal
indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor
moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site
voor de precieze voorwaarden. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening
zijn kosten (griffierecht) verbonden.

WILNIS. ONTHEFFING INRICHTING TIJDELIJKE BOUWPLAATS AAN HET
DR. J. SEVERIJNPLANTSOEN EN HET PLAATSEN VAN ENKELE TIJDELIJKE
WOONUNITS AAN HET DS. W.A. WILLEMSEPLANTSOEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 31 juli 2020 in relatie tot de artikelen 2.10
en 2.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Rutges De Meern
ontheffing hebben verleend om een tijdelijke bouwplaats in te richten aan het Dr. J. Severijnplantsoen, 3648 VB in Wilnis en enkele tijdelijke woonunits te plaatsen aan het Ds. W. A. Willemseplantsoen, 3648 VL in Wilnis. Dit in verband met onderhoudswerkzaamheden in opdracht van GroenWest. De speeltoestellen op alle plantsoenen zullen bereikbaar blijven en worden afgeschermd van
de bouwplaats in verband met de veiligheid.
Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de uitvoerder dhr. E. Boerma van de firma Rutges De Meern via T.06 82911043.
De ontheffing geldt van maandag 31 augustus 2020 tot en met vrijdag 9 april 2021.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het
adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar.
Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen.
Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend, als u tegen het besluit
ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang.
Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van
‘voorlopige voorziening’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal
indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor
moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site
voor de precieze voorwaarden. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening
zijn kosten (griffierecht) verbonden.
Het werkadres:
Dr. J. Severijnplantsoen, 3648 VB in Wilnis.
Ds. W.A. Willemseplantsoen, 3648 VL in Wilnis.
Ds. H. ten Brinckplantsoen, 3648 VA in Wilnis.
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NIEUWS UIT DE RONDE VENEN

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

Is De Hoef voorloper van vergrijzing
in de gehele De Ronde venen?

en hebben die dus nog steeds tegoed.

Mooi stukje werk van
de inwoners
IVI vindt het vreemd dat dit
Naar aanleiding de artikelen op de IVI pagina over de woningnood en de aandacht voor meer starwoonplan van energieke inwoterswoningen is IVI geattendeerd op twee artikelen op de website van het Dorpscomité De Hoef
ners niet serieus genomen wordt.
(www.dehoefinfo.nl). De inwoners van De Hoef hadden een vooruitziend blik voor wat betreft wat
De gemeente zou het toch moeer nu dreigt te gaan gebeuren in de hele De Ronde Venen. Vergrijzing en leegloop van jonge Ronten waarderen dat een aantal bedeveners!
trokken inwoners de handen uit
de mouwen hebben gestoken
Onderzoek inwonersaantallen dacht om dit probleem te tacke- Als er niet actief iets gaat gebeu- en zelf oplossingen voorstellen.
Op de website staan onder len en jonge inwoners de kans ren in De Hoef en de rest van De Niet alleen maar zeuren maar zelf
het kopje relevante documen- te geven om in De Hoef te blij- Ronde Venen voor starters op de daadwerkelijk een oplossing zoeten twee artikelen die de moei- ven wonen. Men wilde voorko- woningmarkt dan gaan de din- ken. Als je het leest als buitente waard zijn om even te lezen. men dat De Hoef zou veranderen gen vanzelf verder.
staander lijkt het met een beetje
In één van de documenten las in een dorpje met nog meer gro- Geen huizen erbij betekent dat er goede wil en wat overleg met elIVI dat de inwoners van De Hoef te huizen voor rijke mensen van steeds meer jonge Rondeveners kaar ook nog haalbaar.
met de hulp van de contactfunc- buiten de gemeente.
vertrekken naar elders en de vertionaris van de gemeente een ongrijzing doorgaat.
De Hoef als voorbeeld voor
derzoek heeft uitgevoerd naar de Verontrustende cijfers
de gehele gemeente
inwonersaantallen. De gegevens IVI las verontrustende cijfers. Zo Er moet nu iets gaan gebeuren IVI las dat de woonvisie in De
van 2015 en 2020 werden met stond er dat De Hoef per jaar ver- Voor wat de inwoners van De Hoef z zelfs wel eens tot een winelkaar vergeleken. Conclusie die der krimpt, de school is in 10 jaar Hoef betreft moet er nu echt wel win situatie zou kunnen leiden
getrokken kan worden is dat De gehalveerd, er zijn sinds 2002 iets gaan gebeuren.
voor heel veel betrokken partijHoef aan het vergrijzen is.
geen betaalbare huizen meer bij Het verwachte resultaat is dat en. Win voor het dorp, win voor
de krimp en vergrijzing door de huizenbouw, win voor minder
gekomen.
14 jaar geleden al een
Het aantal kinderen is in 5 jaar gaan werken met alle gevolgen overlast, win voor betere voorziewoonplan
met 10% afgenomen. In De Hoef van dien voor het Dorpshuis, de ningen, win voor het sociale leIn De Hoef zag men die vergrij- staan volgens Funda momenteel Sportclub etc.
ven, win voor de gemeente. Hoe
Kortom dit gaat het sociale leven moois zou dat zijn! Misschien is
raken in De Hoef. Al met al reden het een idee dat alle betrokkeom de Dorpsvisie op het onder- nen met elkaar aan tafel gaan zitdeel Woningbouw weer eens on- ten en de handen in één slaan om
der handen te nemen.
voor De Hoef het woonprobleem
en de vergrijzing op te gaan losDorpscomité wacht nog
sen. Hoe mooi zou het zijn als De
steeds op een borrel
Hoef het voorbeeld kan zijn voor
Op de website is het nieuwe de hele gemeente. IVI volgt het
woonplan van De Hoef te le- proces met belangstelling.
zen. Eigenlijk een update van de
dorpsvisie van 2016 en wijkplan
uit 2006 met iets meer details. In graag een initiatief wil opzetten
2017 was de dorpsvisie al aange- zoals het klushuisproject aan de
boden aan B&W en Raad. Op 12 Raadhuislaan. Hij heeft daar al
juli 2017 kregen zij keurig een een heel mooi plan voor en zelfs
bedankbrief van de burgemees- al wat locaties op het oog. Uiterter, waarin hij schreef: “wij gaan aard heeft hij ook nog heel veel
zing dus in 2006 al aankomen. 6 huizen te koop. Goedkoopste € graag met het Dorpscomité ver- vragen en wil ook graag met de
Men is toen niet gaan wachten, 838.000 en duurste € 1.475.000. der in gesprek om de ambities uit verantwoordelijk wethouder en
maar men is direct aan de slag Als dit de voorbode is wat er staat de Dorpsvisie verder te brengen. gemeenteambtenaren om tagegaan. Er is te lezen dat men te gebeuren in de rest van de ge- Hij nodigde ze uit voor een bor- fel. Hij hoopt dat zij zijn initiatief
destijds al door de inwoners een meente dan moet er snel wat rel. Volgens het artikel is dat er tot kunnen waarderen en zij willen
mooie woonoplossing was be- gaan gebeuren wat IVI betreft.
op heden nog niet van gekomen meewerken. Van dit soort energieke inwoners wordt IVI heel blij
en IVI gaat natuurlijk daar waar
mogelijk een steentje bijdragen
om dit mooie inwonersinitiatief
ook daadwerkelijk op de kaart te
gaan zetten. Binnenkort zal op
deze IVI pagina concreter over
dit wooninitiatief bericht worIVI heeft een lachend gezicht en denkt graag positief. Natuurlijk Voorbeeld doet volgen
den. Hou het in de gaten en blijf
is het niet echt lachen geblazen als we alle reacties van de inwo- Bij IVI hebben zich heel veel inwo- IVI volgen!
ners over de woningnood lezen. Echter er zijn toch ook voorbeel- ners gemeld die al jaren op zoek
den uit het recente verleden die hoop geven en inspirerend wer- zijn naar een betaalbaar huis en Samen kom je verder!
ken.
de hoop aan het opgeven zijn. IVI en de initiatiefnemer realiEr zijn echter ook inwoners die seren zich natuurlijk dat dit niet
Raadhuislaan als voorbeeld
hoe het ook kan om starters een niet opgeven en zelf actief willen vanzelf gaat en daar juist inwoNeem het zogenaamde klus- kans en bovenal een betaalbaar meedenken en zelfs de mouwen nerskracht voor nodig is. Sahuizenproject van de Raadhuis- huis aan te bieden in De Ronde willen opstropen en daadwerke- men kom je verder! IVI zoekt
laan waar van oude gebouwen Venen.
lijk willen gaan bouwen. Zij wil- voor dit initiatief dan ook inwomet vereende krachten prachti- Ter inspiratie hieronder een aan- len niet nog langer blijven wach- ners die geïnteresseerd zijn in
ge huizen zijn herrezen is. Dit is tal voor en na plaatjes waar IVI ten tot er iets van bovenaf komt. een IVI Koop-kluswoonproject.
natuurlijk een mooi voorbeeld blij van wordt
Deze inwoners willen graag zelf Als wij van het positieve uitgaan,
het initiatief nemen om een pas- zal er in iedere plaats in De Ronsend huis met een passende prijs de Venen wel een locatie te vinte krijgen in de gemeente waar den zijn waar een klus-woonprozij zich thuis voelen. Daar willen ject mogelijk is. IVI wil heel graag
ze best wel wat voor doen en met in beeld brengen waar deze poeen beetje medewerking van de tentiële plaatsen zijn om hiermee
gemeente en de lokale overheid verder aan de slag te gaan. Inwozijn er wat dat betreft ook wel- ners kunnen ons daarbij natuurlicht wel reële kansen in De Ron- lijk helpen door dit te melden.
de Venen.
Ook wil IVI heel graag inventariseren wie er interesse heeft in zo
Jonge inwoner wil aan de slag
een inwonersinitiatief en uiteinZo heeft IVI deze week een jon- delijk misschien zelf wil meewerge inwoner gesproken die heel ken aan een woonoplossing.

IVI Koop-kluswoningen project de oplossing voor starters

Huis kopen? Zo kan het ook!

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

Er is iets losgemaakt door IVI bij de starters op de woningmarkt in De Ronde Venen. De reacties van inwoners op
de door IVI uitgezette woon-POLL zijn overweldigend en
starters hebben massaal van zich laten horen. Men is het
wachten meer dan zat en uit de reacties is op te maken dat
de kans op een huis voor deze doelgroep nagenoeg nihil
is. Er moet nu echt iets gaan gebeuren. Wachten is geen
optie meer en inwoners moeten zelf in actie komen!
Wanhoop
De IVI Woon-POLL is massaal ingevuld en daarnaast heeft IVI
ook nog veel e-mails binnen gekregen van de inwoners. Dit
zijn verontrustende en soms emotionele verhalen. Jonge inwoners die heel graag in de gemeente willen blijven wonen
waar hun roots liggen en hun sociale leven zich afspeelt. Het
algemene beeld is dat er een soort van wanhoop is als het
gaat om het vinden van een huis. Ongezonde en niet wenselijke woonsituaties met alle gevolgen van dien komen in de verhalen boven tafel.
Oplossingen zelf aandragen
Natuurlijk ligt hier een belangrijke taak voor de lokale overheid om hier snel iets aan te gaan doen. Maar moeten en kunnen inwoners daar nog wel op wachten? Klagen of huilen met
de wolven gaat niets oplossen. Daar krijgen we geen huizen
mee gebouwd. IVI stimuleert inwoners dan ook om vooral zelf
initiatief te nemen en oplossingen aan te dragen.
Samen kom je verder!
Voor wat de woonproblemen die er zijn geen gemakkelijke opgave natuurlijk. IVI ziet graag dat de inwoners samen
optrekken en kennis delen met elkaar. Daarom wil IVI inwoners oproepen die een gelijksoortige woonwens hebben zich
te verenigingen en samen te gaan optrekken. IVI wil daarbij
de verbindende factor zijn en inwoners met elkaar in contact
brengen om een vuist te gaan maken. Het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als de gemeente zich hierbij gaat aansluiten en
wil luisteren naar de wensen en initiatieven van de inwoners.

Vul de
Inwoners POLL
in en wordt
vriend(in) van
IVI
IVI roept iedereen die woonachtig is in De Ronde Venen tussen de 18 en 35 jaar en op zoek
is naar een huis zich aan te melden bij IVI. Stuur een email naar
: info@inwonersvoorinwoners.nl en/of vul op de IVI website
www.inwonersvoorinwoners.nl de inwoners POLL (lees inwonerspeiling) in. Meldt u gelijk even GRATIS op de IVI-website
aan via de speciale button als vriend(in) van IVI. IVI staat altijd
klaar voor zijn vrienden en vriendinnen!

Geïnteresseerd ? Meldt je aan!
Hierbij doet IVI dan ook een oproep aan inwoners die een IVI
Koop-kluswoonproject in De
Ronde Venen wel zien zitten.
Die wellicht mee willen denken
en meedoen met de initiatiefnemers. Dus ben jij een inwoner en
op zoek naar een huis en spreekt
zo een kluswoonproject jou ook
aan? Weet jij wel een oud huis
en/of een mooie plek in De Ronde Venen waar jij zou willen wonen en die voor dit project mogelijk in aanmerking zou kunnen
komen? Laat het IVI weten door
een e-mail te sturen naar info@
inwonersvoorinwoners.nl onder
vermelding KLUSWOONPROJECT
en geef daarbij aan waar jouw
voorkeur naar uitgaat.
Alle hulp welkom
Natuurlijk zijn er in een project
als dit nog een hoop hobbels te
nemen. Denk aan financiering,
locaties, wet en regelgeving, de
juiste bouwbedrijven, etc. Als u
denkt dat uw advies, expertise
en/of kennis gebruikt kan worden en u dit initiatief een warm

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

hart toedraagt dan zou het natuurlijk geweldig zij als u de initiatiefnemers wilt helpen. U kunt u
dan ook melden bij IVI.
Locaties voor een
IVI Koop-kluswoonproject
Het begint natuurlijk allemaal
met een geschikte locatie. Hiervoor is het dan ook niet onbelangrijk dat er oude huizen en/
of plekken gevonden gaan worden waar deze energieke inwoners aan de slag kunnen met hun
eigen woondroom. Bent u misschien eigenaar van een huis en
of stuk grond die u best wilt verkopen voor dit goede en vooral
noodzakelijke doel? IVI weet dat
het vaak niet eenvoudig is en er
allerlei wettelijke en procedurele hobbels zijn om bestaande locaties een andere bestemming te
geven. Dit is vaak ook de reden
dat deze locaties jarenlang leeg
en ongebruikt staan te verpieteren. IVI denkt dat met een beetje
inzet van alle partijen er best oplossingen zijn te vinden in ieders
belang. Maak het bespreekbaar
en meldt je aan!

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl
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Goedkope stroom voor elke beurs

Zonder te investeren de
energietransitie mogelijk maken
In De Nieuwe Meerbode van vorige week hebben Gijs Fokke en
Irene Compier, als omwonenden
hun verhaal kunnen doen over
het Burgerinitiatief Veenergie.
nu, waarbij zij hun bezwaren tegen de aanleg van het zonepanelenpark uitgebreid uit de doeken
hebben gedaan. Voor ons als redactie voldoende aanleiding met
beide initiatiefnemers René Bultena en Anco Goldhoorn te spreken.

Jullie lopen tegen weerstand aan.
Had je dat verwacht?
René: “Er zijn veel mensen die het
burgerinitiatief steunen. Het is
prima dat mensen reageren, zowel met een voor- als met een tegengeluid. Ik heb hier zelf heel
wat mensen aan mijn bureau gehad, die om een toelichting vroegen. En die hebben we dan ook
gegeven. Helaas hebben we de
heer Fokke en mevrouw Compier hier niet gezien. Had best
gekund, omdat zowel mevrouw
Compier als de heer Fokke hier
wel vaker zijn geweest over heel
andere zaken. Het belangrijkste bezwaar van mevrouw Compier is dat zij – als omwonende –
niet goed is geïnformeerd. En, als
dat zo is, heeft ze een punt, daar
moeten we wat aan doen.” Door
Corona is het niet mogelijk geweest voor inwoners om tijdens
de technische behandeling in de
commissie van de gemeenteraad
informatie uit te wisselen.
Anco vult aan: “Begin september
organiseren wij mede daarom op

de locatie een voorlichtingsbijeenkomst. Natuurlijk wel volgens
de RIVM-voorschriften, dus wel
met de nodige afstand en niet te
veel mensen tegelijkertijd op een
kluitje. Is nog moeilijk genoeg om
dat te regelen. Op deze bijeenkomst geven wij een toelichting,
net zoals we gedaan hebben via
De Meerbode, AD Groene Hart,
RTV Ronde Venen, De Groene Venen en het Witte Weekblad. René
kan dat kort en bondig.
René: In 2040 moeten we energie-neutraal zijn. Dat betekent
alle daken maximaal vol leggen
met zonnepanelen, maar dan zul
je toch windmolens en zonnevelden nodig hebben. 2040 is al over
20 jaar en de laatste 3 jaar is er
binnen de gemeente nog maar
weinig gebeurd. Dit bracht ons
op het volgende. We kunnen wel
wachten tot maatschappijen als
NUON, Eneco of een paar gefortuneerde mensen met commercieel oogmerk en gewin investeren in windmolens en zonnevelden, maar dan heeft geen enkele
inwoner er profijt van. En wij willen juist dat niet alleen de lasten
maar ook de lusten van de energietransitie bij de inwoners terecht komen. Het oude model
van de coöperatie maar dan in
originele vorm. Het land wordt
door mij voor € 1 per jaar beschikbaar gesteld, zodat de kosten ook
op dat punt laag blijven.

Anco: En als je nu naar het kaartje kijkt en je sluit de NNN-gebieden uit dan komen de windmolens en zonnevelden alleen maar
bij de beschermde dorpsgezichten van Abcoude en Baambrugge en langs de A2. Aan de westzijde van de gemeente, Mijdrecht
en westelijk daarvan gaat Stedin
namelijk geen kabels aanleggen
om windmolens en zonnevelden
mogelijk te maken.

René: Het perceel is nu grasland,
waar voorheen koeien en nu
paarden lopen. Beide omwonenden weten hier alles van. Als we
de panelen aanleggen worden
onder de panelen diverse planten gezaaid – heel goed voor bv.
bijen – waardoor de biodiversiteit enorm toeneemt. Aan het
einde van de 15 jaar - want voor
die periode vragen we ontheffing
van het bestemmingsplan aan wordt alles weer in de oude staat
teruggebracht. Daar is geld voor
beschikbaar

Anco: Op facebook en andere sociale media wordt gesteld dat ikzelf, maar zeker René, hier financieel wijzer van worden. Ik moet
deze mensen echt teleurstellen.
René en ik steken hier veel tijd en
ook privé geld, maar als het voorstel wordt aangenomen krijgen
wij niets terug. Het is jammer dat
er toch mensen zijn die niet kunnen begrijpen dat niet alles uitgedrukt hoeft te worden in geld.
Maar misschien zegt dat meer
over die mensen zelf.
Maar jullie leggen dat zonneveld in
natuurgebied aan
Anco: Ik denk dat hier echt sprake

Fred Schmidt: “Uniek initiatief
waarbij minimum
inkomens ook eens beter van
worden”

Wat doe je zelf in de
energietransitie?
Weinig, maar ik heb daar ook
de middelen niet voor. Maar
daar waar ik me dat veroorloven kan koop ik wel elektrische apparatuur met een Alabel, energiezuinig dus. Als
huurder van dit appartement

vlak te realiseren voor windmolens en/ of zonnevelden. Daarom moet je deze zoveel mogelijk
uit het zicht aanleggen, wat bij
windmolens echt wel moeilijk is.
In ons plan lukt dit wel. Daar heeft
vrijwel niemand zicht op. Van de
weg af zeker niet, misschien wel
als je vaart.

Nu je het toch over geld hebt,
wie wordt hier nu beter van?

kan ik verder ook niet zo veel.
Alleen de energierekening betalen.

Ik ben Fred Schmidt. Ik woon
in Vinkeveen. Ik ben jarenlang
ondernemer geweest, maar
vanwege ziekte moest ik daarmee ophouden. Helaas ben ik
nu geheel tegen mijn zin afhankelijk van de gemeente.
Ik moet het doen met een bijstandsuitkering. Ik klaag echter niet, ik ben al lang blij dat
dat vangnet er voor mij is.

is van een misverstand. Misschien
dat bijgaand kaartje dat kan verduidelijken. Ons perceel ligt inderdaad in NNN-gebied, het Natuur Netwerk Nederland.
De echte natuur is Botshol en
heeft de donkergroene kleur. De
lichtgroene kleur is het NNN-gebied in onze gemeente. Daar mag
worden geboerd, legakkers mogen bebouwd worden, je mag er
varen, zwemmen of op een andere manier recreëren. De heer Fokke gaf aan dat het natuurgebied
is en dat is dus beslist niet zo. Mevrouw Compier geeft in haar petitie aan dat we de natuur onherstelbare schade toebrengen. Sterker nog, zelfs verwoesten. Dat is
echt een gezocht argument.
En de panelen op het water zijn
transparant, waardoor het onderwaterleven niet wordt beïnvloed.

Waarom Veenergie.nu?
Verplaats je nu eens in mijn
positie en die van anderen die
in de bijstand zitten of als ZZPer nagenoeg geen inkomen
hebben. Of mensen die genoodzaakt zijn bij de Voedselbank aan te kloppen. Veenergie.nu biedt mij en met mij velen de mogelijkheid om daadwerkelijk iets aan duurzaamheid te doen en tegelijkertijd
kosten te besparen. Volgens
mij was ik dan ook een van de
eersten die het burgerinitiatief
gesteund heeft en nog doe
trouwens.
Wat spreekt je zo aan
Door die 10 euro per jaar kan
iedereen zijn steentje bijdragen aan de duurzaamheid in
onze gemeente. Dan wordt
het niet het alleenrecht van de
mensen die over een gevulde bankrekening beschikken.
En ik kan besparen. Als je mijn
stroomrekening nu ziet kan ik
via Veenergie.nu zo’n 30% besparen. En ik zal je vertellen,
dat is voor mij veel geld.

René: In die discussie steek ik
geen energie meer. Waar het
ons om gaat is dat de coöperatie stroom gaat leveren voor 14,5
eurocent per KWh, waar normaal
20 tot 22 cent voor wordt betaald.
Zo’n 2000 huishoudens kunnen
we van stroom voorzien.
De coöperatie leent geld voor de
aanleg van de zonnepanelen en
een kabel naar het verdeelstation bij de A2. Geld lenen kost geld
en dat geld moet worden terugbetaald. Bij het raadsvoorstel zit
de hele financiële onderbouwing.
Die zullen we tijdens de bijeenkomst ook toelichten.
Anco: En dan het sociale aspect.
Huishoudens met een laag of minimum inkomen kunnen zonder te investeren tegen een bijdrage van 10 euro per jaar wel
van die lage stroomprijs profiteren. En dat kan niet met initiatieven als Veenwind en Zon op de
Ronde Venen. Daar moet men altijd investeren, waarmee je mensen met een smalle beurs uitsluit.
Onze drijfveer is dat de energietransitie niet een speeltje mag
worden van mensen met geld.
René: dus het antwoord op je
vraag; “wie wordt hier beter van”:
De inwoner van De Ronde Venen,
De gemeente wil inwoners
vragen zoekgebieden aan te wijzen
René: Dat is zo. En dat roept ook
reacties op. Kijk maar eens naar
de actiegroep die in Abcoude is
ontstaan om windmolens in het
Geingebied te weren. En zodra er
een ander initiatief is – kijk naar
dat van ons – staat er weer iemand anders op. Ik denk dat heel
moeilijk wordt om 100% draag-

Uitzicht op 250 meter hoge molens langs de A2?
Hoe kijkt de provincie er tegenaan?
Anco: De Provincie Utrecht heeft
in haar visie staan dat de agrarische gronden zoveel mogelijk
moeten worden ontzien. Zij heeft
in haar visie daarom ook opgenomen dat zonnevelden ook in
NNN-gebied mogen komen onder een aantal voorwaarden.
Voorwaarden waar ons initiatief
aan voldoet.
Windmolens worden vooral voorzien langs de A2. Misschien is het
wel aardig om een indruk te geven hoe het zicht vanaf de Vinkeveense Plassen zal zijn. De molens hebben namelijk een tip
hoogte van 250 meter, zeker 4
keer!!! de hoogte van de toren (60
meter) in Vinkeveen
Hoe nu verder?
Anco: Eerst de voorlichtingsbijeenkomst waar we vragen kunnen beantwoorden en informatie kunnen delen. Dan kunnen we
ook aangeven of en zo ja hoe wij
het zonneveld nog meer uit het
zicht kunnen onttrekken.
René: ik verwacht daar een discussie op basis van argumenten,
dat we ook duidelijk kunnen maken dat we de omgeving geen
schade toebrengen, maar juist de
biodiversiteit vergroten. En dat
het voor de inwoners van onze
gemeente profijtelijk is.

Natuurgebied of
Paardenwei?
In het artikel van vorige week
stond de kop in de krant:
“Duurzame energie ten koste van ongerepte natuur”. Dat
blijkt toch iets anders te liggen.
Anco: “Op de 3 legakkers
waar de zonnepanelen moeten komen grazen nu paarden. Deze paarden houden,
zoals boeren dat zeggen, de
boel kort. Op bijgaande foto ziet u de paarden van een
van de starters van de peti-

tie. Er is zelfs zonder toestemming een schuilplaats voor de
paarden neergezet. Misschien
wel goed te vertellen dat deze paarden een hele legakker
oftewel ruim 1/3 van het gebied begrazen waar zonnepanelen komen. De paarden van
een andere Vinkevener houden de boel kort op de andere legakkers.
Toch iets heel anders dan het
verwoesten van natuur zoals
in de petitie wordt gesteld”.
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LEZERSPOST

Boos en verdrietig

Nu ben ik géén liefhebber van
beesten. Ook ben ik al meer
dan dertig jaar vegetariër.
Maar waar ik echt boos/ verdrietig van kan worden is dit:
Zondag ben ik druk geweest
met mijn kleinzoon om de tuin
op orde te maken. En dan vind

ik de volgende dag dit?!? Dit
terwijl er aan de overkant van
de weg een hondenuitlaat veld
is. Dus hondeneigenaren kijk
niet alleen om u heen maar let
ook op uw hond.
Marijke van Doorn

Eerste wedstrijd Thamen
Beeball Rookie team

‘Zonneveld Vinkeveen’

Als je het artikel leest over de
bezwaren tegen het burgerinitiatief Veenergie.nu gaan bij
mij toch wel wat haren overeind staan. Bezwaar maken is
uw goed recht.
Maar haal er dan geen argumenten bij die niet kloppen.
Dat duurzame energie ten koste van natuur gaat; Welke natuur? Het is geen natuurgebied, waar eerder paarden en
koeien liepen. Het is trouwens
net zoveel natuur als de legakkers op de Vinkeveense Plassen. En daar genieten we toch
allemaal van, zwemmen, varen, maar ook een blokhut. Wilt
u die ook weg hebben?
U geeft aan niet geïnformeerd
te zijn. Vind ik vreemd, omdat
in alle lokale kranten en ook
het AD Groene hart en RTV
Ronde Venen er aandacht aan
is besteed. Dat was voor mij
zelf reden genoeg nadere informatie op te vragen en daarop mede-indiener van het burgerinitiatief te worden en daar

sta ik nog steeds volkomen
achter. Zeker omdat dit initiatief ten goede komt aan ons
als inwoners en niet aan een of
andere projectontwikkelaar of
energiereus. En ik ben er trots
op bij te dragen aan de energietransitie en dat mogelijk te
maken voor elke portemonnee.
Ik vraag me dan ook af of u ook
trots op uw petitie kunt zijn
omdat u geheel ten onrechte
spreekt van de negatieve, onherstelbare en verwoestende
impact op de natuur, waarmee
u de initiatiefnemers tot milieugangsters maakt. Of is het
alleen bedoeld omdat u mogelijk zicht krijgt op het zonneveld?
Maar dan had u dat ook in de
petitie moeten vertellen. Was
wel zo eerlijk, informatief en
transparant geweest, iets wat
u de initiatiefnemers juist verwijt.
Astrid Beukema

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.

Golfcursus in
zomervakantie
Wilnis - Wie een ‘staycation’
houdt maar toch graag actief en
buiten wil zijn, kan zich aanmelden voor de Zomervakantie Golfcursus. In vijf lessen op Golfpark
Wilnis is het al mogelijk een baanpermissie te halen. Een unieke
kans om tijdens de ‘Nederlandse zomer’ een start te maken met
het beoefenen van de golfsport.
Beginners die altijd al eens kennis wilden maken met golf maar
ook golfers die al eens eerder een
balletje sloegen, kunnen deelnemen. De twee uur durende lessen
worden eind augustus gegeven
en leren de deelnemers in sneltreinvaart de grondbeginselen
van de golfsport. Van full-swing
en putten tot aan chippen, putten en de bunker. Ook baanles-

sen maken deel uit van de stoomcursus die onder leiding van golfprofessional Richard van Stralen
wordt gegeven. In de laatste les
wordt gekeken of de beginners
voldoende hebben geleerd om
hun baanpermissie te ontvangen.
Met dit document op zak kunnen
ze zich zelfstandig verder ontwikkelen in de golfsport. De laatste
les wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch. Voor sets golfclubs wordt gezorgd. Deelnemers doen er goed aan makkelijk
zittende kleding, zoals een bermuda en een poloshirt, en sportschoenen te dragen. De kosten
voor de zomerse golfcursus bedragen 175 euro. Meer informatie
en opgave: richard@vanstralen.nl
- 06-50 26 23 74

Uithoorn - Thamen’s nieuwe Beeball Rookie team speelde zondagochtend om 09.30 uur hun
eerste wedstrijd van het seizoen
tegen DSS. En het werd een hele leuke wedstrijd. Beeball is een
variant op de honkbalsport, bedoeld voor de jongste jeugd van
5 tot 10 jaar.
Met wat aangepaste regels, zijn
er meer succesmomenten voor
kleine honkballertjes. Zo zijn er

geen pitchers, maar tost de eigen coach de bal rustig op. Lukt
het een kind nog niet om de bal
te raken, dan mag het vervolgens
de bal vanaf een paaltje proberen
weg te slaan. Wedstrijdjes staan
volledig in het teken van kennismaken, leren en plezier maken. Met een gemoedelijke sfeer,
waarbij successen vieren prioriteit heeft boven de uiteindelijke
eindstand.

Tweede prijsuitreiking
Mijdrecht Dorp actie

Mijdrecht - De Mijdrecht Dorp
actie is in volle gang. Zoals u heeft
kunnen lezen in de krant kunnen de deelnemers mooie prijzen winnen. Elke week worden er
twee fietsen verloot en verschillende cadeaubonnen uitgedeeld.
Klanten krijgen bij besteding van
€ 10,- in Mijdrecht Dorp een zegel die ze op een spaarkaart kunnen plakken en kunnen inleveren bij de verschillende inleverpunten: Hema, Swaab Juweliers,
Smit schoenen, en bij winkelcentrum de Lindeboom. De prijswinnaars worden gebeld en kunnen
hun prijs bij dat Leuke Winkeltje
ophalen.De winnaars van de cadeaubonnen 2e trekking zijn:

Winkeltje is deze week voor de
heer of mevrouw Bersjala. De cadeaubon van Swaab is gewonnen door de heer of mevrouw
Ribbers, Van Smit Schoenen gaat
naar de heer of mevrouw Stal, de
heer of mevrouw Sal winnen de
bon van Prinselijk Proeven, de Prego bon gaan naar M de Wind, A
de Groot wint de bon van AnnJoy en de laatste bon van deze
week, die van Blokker is voor N
Oussoren

Cadeaubonnen
De cadeaubon van Hoogvliet is
gewonnen door De heer of mevrouw Oudman, de bon van Norah gaat naar de heer of mevrouw
Hollestelle. De bon van dat Leuke

Fietsen
De winnaars van de Mijdrecht
Dorp fietsen zijn deze week: Mevrouw van Dam en Mevrouw
Blokhuis. Namens de ondernemers van Mijdrecht Dorp gefeliciteerd met uw prijs. Er kan nog
volop gespaard blijven worden
want de actie duurt nog tot vrijdag 28 augustus 18:00 uur. Alles
kan nog terug gelezen worden
op www.mijdrechtdorp.nl

Mevrouw van Dam

Mevrouw Blokhuis

Taalhuis zoekt taalvrijwilligers,
ook in Corona tijd!
Regio - “In deze tijd waar we allemaal afstand moeten houden
en drukte moeten vermijden is
het best een gepuzzel voor Taalhuis om vrijwilligers toch met
hun taalmaatjes te kunnen laten
samen komen om de taal te oefenen”, vertellen Claudia en Nici, die
zich samen voor de project/vrijwilligers coördinatie van Taalhuis
Uithoorn en Taalhuis De Ronde
Venen inzetten. “Door de in maart
afgekondigde lockdown stopten de taallessen die door vrijwilligers aan mensen die de Nederlandse taal beter willen leren
spreken, verstaan, lezen en schrijven abrupt. Niet alleen de groepslessen konden niet meer worden
gegeven, ook de 1 op 1 begeleiding kon niet meer plaatsvinden:
ruim 75 vrijwilligers en hun matjes zaten noodgedwongen thuis.
Ook voor Claudia en Nici zat er
niets anders op dan thuis werken en alle zeilen bijzetten. “Van
de een op de andere dag zagen
we onze lessen en begeleidingsafspraken in rook op gaan. Telefonisch en per mail was het contact
met de vrijwilligers nog wel mogelijk maar met onze taalvragers
(de mensen die lessen volgen bij
het Taalhuis) was de communicatie een stuk lastiger omdat taal
niet alleen uit woorden bestaat
maar ook, in persoonlijk contact,
uit bewegingen, gezichtsuitdrukkingen en soms gewoon uit handen en voetenwerk.” En dit terwijl
juist de mensen die het Nederlands nog niet goed beheersen
veel behoefte hadden aan hulp.
Onverwachts
Uit onverwachte situaties kunnen
gelukkig toch mooie nieuwe initiatieven ontstaan en al gauw vonden taalvrijwilligers allerlei oplossingen om hun lessen toch door
te laten gaan waarbij de mobiele telefoon, niet geheel onverwacht, een grote rol speelde. Gesteund door Claudia en Nici konden, nadat men van de eerste
schrik was bekomen, veel koppels weer aan de slag. Daarnaast
bood het Taalhuis online lessen
aan en de mogelijkheid om digitaal taaloefeningen te maken. ‘Al
met al zijn we de algehele lockdown toch goed doorgekomen
en hebben we de tijd ook benut
voor het ontwikkelen van nieuwe
lessen en projecten zodat we onze vrijwilligers nog beter kunnen
begeleiden. Bovendien zijn we nu
beter voorbereid op een eventuele tweede coronagolf en hopen
we dat, in het geval van een volgende lockdown, de lessen gemakkelijker doorgang vinden”. Inmiddels zijn de kleine groepslessen (max 7 personen) weer begonnen in Pavones aan de Arthur
van Schendellaan in Uithoorn. De

ruimte in Uithoorn is geheel volgens de coronaregels ingericht
en er wordt niet alleen door de
kleine groepen maar ook door 1
op 1 koppels dankbaar gebruik
van gemaakt. In Mijdrecht kunnen taalkoppels gelukkig weer,
beetje bij beetje, in de bibliotheek terecht. De beslissing om
weer samen af te spreken wordt
geheel aan de vrijwilligers en
taalvragers zelf overgelaten. Wanneer zij zich er prettig bij voelen
staat het Taalhuis hen bij. En niet
alleen binnen wordt afgesproken,
er zijn ook koppels die gezamenlijk een wandeling gaan maken
waarbij de spreekvaardigheid
wordt geoefend of in een park
gaan zitten. Corona bewijst eens
te meer hoe creatief mensen kunnen zijn in het vinden van oplossingen.
Oproep nieuwe vrijwilligers
Uithoorn en De Ronde Venen
De vraag naar taallessen is in de
coronaperiode niet stil gevallen
en nu de regels wat versoepeld
zijn krijgen Claudia en Nici zelfs
dagelijks aanvragen van mensen
die hun Nederlands willen verbeteren, niet alleen van buitenlandse afkomst maar ook in Nederland geboren mensen die door
allerlei omstandigheden wat
steun nodig hebben bij het verbeteren van het lezen en schrijven van de Nederlandse taal.
Door de grote vraag naar begeleiding heeft het Taalhuis Uithoorn
en Taalhuis De Ronde Venen behoefte aan nieuwe vrijwilligers;
mensen die wat tijd (maximaal
1 tot 2 uur per week) over hebben, affiniteit met de Nederlandse taal en met de doelgroep van
het Taalhuis hebben. “Je wordt zeker niet in het diepe gegooid, we
zorgen voor scholing en instructies over onze lesmethodes zodat
je als vrijwilliger goed voorbereid
aan de slag kan gaan” aldus Claudia en Nici. “Mogen we jou verwelkomen in ons Taalhuis team?”
Voor meer informatie kunt je terecht op de website van het Taalhuis Uithoorn (https://www.taalhuisuithoorn.nl/). Voor Taalhuis
DRV kijk je op https://www.bibliotheekavv.nl/oefenen-met-taal.
html . Je kunt per mail contact opnemen taalhuis@stdb.nl of telefonisch met Claudia Prange of Nici
Sonderman; 0297 – 230280.

Repair Café Vinkeveen is
verhuisd naar de Boei!
Vinkeveen - Op maandag 17 augustus van 9.30 tot 12.30 uur is,
na een lange tijd wegens Corona gesloten te zijn, het Repair Café Vinkeveen weer open. In verband met de RIVM maatregelen
is het Repair Café niet meer in de
Broedplaats, maar zitten we nu
in Sociaal Cultureel Centrum de
Boei, Kerklaan 32, 3645 EV in Vinkeveen. Ingang is via de achteringang van de Boei (via parkeerplaats en naast Sport Medisch
Centrum de Bron). Ze zijn open
van 09.30 tot 12.30.
Bij het Repair Café zijn vrijwilligers aanwezig die de door u meegebrachte kapotte spullen of kleding gratis voor u repareren. Het
Repair Café wil laten zien dat repareren leuk is en vaak heel makkelijk. En weggooien is niet altijd
de enige oplossing!! Waardeer je
spullen, dus repareer ze en het
is ook veel beter voor het milieu.
Bij het Repair Café kunt u terecht
voor allerlei reparaties zoals kleding, kleine elektrische apparaten, computerapparatuur, (niet al

te grote) stoelen en krukjes, houten speelgoed, porselein, aardewerk of wat u verder thuis tegenkomt dat kapot is en u eigenlijk
gerepareerd zou willen hebben.

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
• 1628996, 4-8-2020, kat, poes, europese korthaar of huiskat, cypers bruin/zwart gestreept op de kop, en aan de poten, beige
/wit onder de neus, op de kin en kaaklijn, bruin neusje, op de
rug, nek, en flanken cypers bruin/zwart gestreept/gemêleerd.
Industrieweg, Mijdrecht.

Zomerse koers bij UWTC
Regio - Via voorinschrijving hadden 89 deelnemers zich aangemeld voor de interclub jeugdwedstrijd op zondag 9 augustus bij UWTC. En wat hadden de
kinderen er een zin in om eindelijk weer te kunnen koersen. Enige aanpassingen waren genomen ivm Corona, buiten afhalen
van de rugnummers, één richtingsroute in de kantine, publiek
verspreid over het parcours. En iedereen hield zich hier keurig aan.

zeer aan elkaar gewaagd. In eerste rondes was het Matz Kleijn
(DTS) die erg aanvallend aan
koersen was maar uiteindelijk zijn
het Ole Niesing (de Adelaar), Pieter Westbroek (Alcmaria) en Filippo van Loo (Olympia) die het verschil weten te maken en de hele groep uit elkaar trekken. Pieter
heeft hier iets teveel energie aan
verbruikt en dit resulteerde in een
tweetal koplopers. Vlak achter dit
duo is het een groep van 6 in de
achtervolging die het gat zeker
Verslag cat 1+2
niet te groot laat worden. UWTC
Bij deze jongste groep een aantal lid Jytte Timmermans leidde in
deelnemers met weinig wedstrij- het derde groepje de achtervoldervaring. Julia Smit (de Kampi- ging strijdend voor een positie
oen) nam een speerstart wat het in de top 10 en kwam uiteindelijk
peloton direct op een lint trok. solo op de 9e plek te rijden.
UWTC lid Joël van Capel had wat Met nog twee ronden te doen
problemen bij de start om inge- hadden de koplopers slechts een
klikt te komen, maar zette direct voorsprong van 5 seconden maar
de achtervolging in.
daar wat onenigheid in de achterNa de eerste ronde was er een volgende groep is gat niet direct
kopgroep ontstaan met Chey- gedicht, maar toch gaat er een
enne van der Meer (Avanti), Stijn groep van 7 zeer dicht bij elkaar
Beekman (de Adelaar), Ruben de laatste ronde in. In de laatste
Linders (de Kampioen), Timme ronde kon het verschil niet meer
Aben (het Stadion) en Jaro Koper gemaakt worden en ging de(Kennemerland). Deze groep wist ze groep een sprint tegemoet.
uiteindelijk stand te houden tot Op een vijfde plek eindigde Sade finale. In de achtervolging na- rah Smit, vierde werd Ole Niesing,
men Briek Pelgrim en Martijn Lin- derde werd Matz Kleijn, en Pieter
ders het initiatief.
Westbroek moest tevreden zijn
In de laatste ronde wist Stijn Beek- met een nipte tweede plek achter
man een gat te slaan en kwam so- de winnaar en de beste sprinter
lo als overwinnaar over de streep. van de dag Filippo van Loo.
Cheyenne van der Meer wist de
sprint voor de tweede plek te Verslag cat 5+6
winnen voor Timme Aben die het Bij categorie 5 en 6 stond een
podium compleet maakte. Ru- flink deelnemersveld aan de start.
ben Linders pakte de vierde plek Helaas werd deze wedstrijd geen Jaro Koper was de vijfde die er kenmerkt door een aantal valparmet een beker vandoor ging. Joël tijen. Bij een grotere valpartij op
van Capel werd 9e.
het rechte stuk vlak voor start-fiVerslag cat 3+4
nish, werd de wedstrijd stilgeCategorie 3 en 4 mochten van- legd en later weer herstart. Ladaag in het warme weer gedu- ter moest de wedstrijd weer worrende 12 ronden de strijd met el- den stilgelegd en door de tijd dat
kaar aan gaan en iedereen is hier dit allemaal heeft gekost heeft de

Freerunnen steeds
populairder
Regio - Freerunning is een van de
snelst opkomende Urban sporten die met het jaar in aantal beoefenaars verdubbelt. Alhoewel
de sport nog niet bij vele bekend
is, zijn er ondertussen al een paar
speciaal ingerichte sporthallen
waar je deze sport kunt beoefenen. Tijdens het freerunnen leer
je je grenzen te verleggen doormiddel van het omzetten van
doelen te stellen, waar je daarna
stapsgewijs naar toe werkt. Op
deze manier stimuleer je zowel
de fysieke als mentale ontwikkeling.
Ook in de topsport zijn er veel
ontwikkelingen. Zo heeft Luciano Balestra (24), vorig jaar voor

het eerst mee gedaan met de allereerste wereldkampioenschappen. Zo is hij team NL-atleet met
de ambitie om in 2021 wereldkampioen te worden.
Naast zijn ambities als topsporter
heeft hij, samen met zijn partner
Gaetano Carretto (28), ook de allereerste Freerun University opgericht in Uithoorn. Maar dit is
pas de start, Gaetano en Luciano willen hun passie te verspreiden over de hele wereld. In 2017,
zijn zij begonnen in Uithoorn in
het voormalige jongerencentrum
“The Mix”. Dit was zo’n succes dat
zij na de zomervakantie uitbreiden van 2 naar 4 locaties!
Ze zijn goed op weg om hun vi-
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organisatie besloten om de wedstrijd niet meer te hervatten.
Verslag 7+nieuwelingen
In deze categorie staan drie zeer
gemotiveerde UWTC leden klaar
om de koers in handen te nemen
wat en moeilijke klus gaat worden gezien het grote en sterke
deelnemersveld. In de eerste ronde nam Mike Derogee dan ook
direct initiatief wat direct voor
de nodige schifting zorgde. Gijs
Broere (Woerden) en Thijmen
Groen (de Spartaan) wisten in de
eerste kilometers een klein gaatje te slaan maar werden snel weer
ingerekend waardoor het even
stilviel in het peloton.
Vervolgens was het wederom
Mike Derogee (UWTC) die een
poging deed weg te rijden, maar
het verschil werd nog niet gemaakt. Na een actieve en aanvallende eerste helft is de groep
al flink uitgedund en zijn er nog
17 renners in strijd voor de overwinning. UWTC lid Sem Amelink
heeft helaas moeten lossen uit
deze groep maar zet alle zeilen
bij in een achtervolgende groep
om zo dicht mogelijk te blijven.
In het peloton is het Pim Fransen
(West Frisia) die er een flinke sleur
aan geeft waardoor er een kleine
scheurtjes ontstaan met UWTC
Lid Jens Versteeg die goed mee
zit. Echter door de toch wel forse tegenwind op de finishstraat
komt alles toch weer tezamen.
Ondanks verscheidene poging
tot ontsnapping gaat de finale verreden worden met 15 renners in de eerste groep. Inmiddels
is de temperatuur ruim boven de
35 graden en zijn de omstandigheden erg zwaar. Ko Molenaar
(West Frisia) trekt op de finishstraat nog eens flink door met
nog 6 rondes te gaan waardoor
iedereen diep moet gaan om te
kunnen volgen. In de laatste 3
rondes is het naar elkaar kijken
echt begonnen. Plannetjes wor-

den bekokstooft en teamgenoten zoeken elkaar op om zo ideaal mogelijk de finale te kunnen
afsluiten. Met ingang van de laatste ronde zat Mike Derogee nog
wat ver van achter, maar toch kon
hij zeer goed uit de laatste bocht
komen en wist ons UWTC lid op
zijn thuisparcours met een overtuigende sprint de overwinning
binnen te halen. Tweede werd
Gijs Broere en Daan de Jong (Wielerzone) maakt het podium compleet. De beker voor de 4e plaats
was voor Lance Venema (Wielerzone) en Jens Versteeg (UWTC)
werd keurig 5e. Sem Amelink finishte als 18e.
Veteranen UWTC
De UWTC renners hebben onder zeer warme omstandigheden
hun wedstrijden verreden bij de
veteranen. Donderdag waren ze
weer naar Brakel afgereisd. In de
70+ wedstrijd finishten Guus Zantingh als 6e en Leen Blom als 12e.
Bij de 60+ eindigde John Tromp
als 13e. Zaterdag stonden de renners aan de start in Amersfoort
in de 60+ wedstrijd spurtte Guus
Zantingh zich naar een 3e plaats
en Leen Blom kwam als 12e over
de eindstreep.

AKU sluit zomer af met
een tijdloop

Tijdloop Berkelaar
zomeravondcircuit
De tijdloop wordt op zondag 13
september georganiseerd over

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.

Een iets te vroege
laatvlieger
Met het warme zomerweer
dat de afgelopen weken ons
land binnen is geslopen, is
het natuurlijk heerlijk toeven in je eigen achtertuin. Het
loopt tegen Mariahemelvaart,
de tijd dat ieder jaar de Perseïden meteorenzwerm zorgt
voor een grote kans op vallende sterren aan de nachtelijke
hemel. Eind juli zijn de eerste exemplaren te bewonderen, maar op het hoogtepunt
rond 13 augustus kan dat met
een beetje geluk oplopen tot
tientallen vallende sterren
per uur. U begrijpt dat ik tegen zonsondergang met deze
zwoele avonden dan ook niet
naar binnen te krijgen ben. Zo
kwam het dus dat ik op een
avond er achter kwam dat we
onze woning met anderen delen. Terwijl het nog behoorlijk
licht was zag ik iets met hoge
snelheid rond ons huis fladderen. Ik dacht aanvankelijk
dat het een zwaluw was, maar
dan was het toch wel een zeer
behendig exemplaar want hij
kon de scherpste wendingen en bochten maken. Toen
ik nog eens goed keek, leek
het mij toch een vleermuis te
zijn. Merkwaardig, want het
was eigenlijk nog veel te licht
voor deze nachtelijke avonturier. Dat leek hij zich kennelijk ook te realiseren want na
nog wat rondjes fladderen
keerde hij terug op zijn thuisbasis en ging vlak onder de
dakrand op onze muur zitten,
kennelijk wat beduusd door
zijn eigen vroege enthousiasme. Gelukkig lang genoeg voor een kleine fotosessie mijnerzijds. Na enige bedenktijd besloot hij toch nog
even terug te kruipen onder
zijn dakpan en het er nog wat
van te nemen. Toen de schemering echt goed op gang

sie werkelijkheid te maken maar
zijn er nog niet. Gaetano en Luciano zullen pas tevreden zijn als
er in elke stad in Nederland een
Freerun University hal staat en
de sport bij iedereen bekend is!
Mocht je een keer willen langskomen om te zien of freerunnen wat
voor jou is dan heb je nu de kans
om het gratis te proberen op de
open dagen op 13 en 23 augustus! Deze dagen zijn voor iedereen die de nieuwe sport freerunnen willen leren kennen!

Regio - Iedereen kent van het
wielrennen het begrip ‘tijdrit’.
Renners starten met een tussenpoze van 2 of 3 minuten achter
elkaar en leggen individueel een
parcours af van een aantal kilometer. AKU organiseert de laatste
jaren in september als afsluiting
van het Berkelaar zomeravondcircuit een uurloop. I.v.m. de coronamaatregelen kan er niet tegelijkertijd met een groep gestart
worden en daarom kwam Jos Lakerveld van de wedstrijdcommissie van AKU op het creatieve idee
om een individuele tijdloop te organiseren.
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een afstand van 10 kilometer. Er
wordt gestart tussen 10.00u. en
13.00u. De lopers starten om de
minuut, waarbij de eerste loper
om 10.00u. start. en de laatste om
12.58u. Dat betekent dat maximaal 180 lopers aan dit evenement kunnen meedoen.
De deelnemers lopen op de wielerbaan van onze buur UWTC die
om het sportpark de Randhoorn
in Uithoorn ligt. De gelopen tijd
wordt geregistreerd met een chip
in het startnummer.
Alle lopers ontvangen na afloop
een mooie herinnering.
Inschrijven
Om onnodige kontakten te vermijden kan er op de dag van de
loop zelf niet worden ingeschreven, deelnemers geven zich uiter-

kwam, bleek hij niet het enige vliegende zoogdier (want
dat zijn ‘t!) in de omgeving
te zijn. Minstens vier vleermuizen fladderden rond ons
huis: tenminste twee van een
kleinere soort en twee grotere exemplaren waren bezig muggen en andere ongedierte rond ons huis op te ruimen. De grote vraag was natuurlijk: met welke vleermuizen delen wij ons huis en onze tuin? Wel, dat is nog niet zo
eenvoudig om uit te vinden,
ben ik achter gekomen. In onze omgeving kunnen we de
gewone en de ruige dwergvleermuis aantreffen, de water- en de meervleermuis, de
rosse vleermuis en de laatvlieger. Dat “mijn” vleermuizen
kennelijk onder onze dakpannen wonen, sluit de vleermuizen die een voorkeur hebben
voor bomen al uit, dat maakte het al een stuk makkelijker.
Dan hou je eigenlijk alleen de
gewone dwergvleermuis en
de laatvlieger over. De dwergvleermuis is, de naam zegt het
al, een klein beestje, terwijl
de laatvlieger juist de grootste vleermuis van ons land is.
De twee soorten jagen ongeveer op dezelfde hoogte van
ongeveer 5 á 10 meter, wat
ook strookte met mijn waarneming. Rest nog de vraag
welke vleermuis mij een fotomomentje had gegund. Navraag bij grotere geesten binnen onze vereniging leverde,
toegegeven op basis van een
niet al te gedetailleerde foto,
de conclusie op dat het een
laatvlieger betrof. Die die dag
dus eens te vroeg was uitgevlogen. Geen wonder dus dat
hij zo verbouwereerd was!
Sep Van de Voort,
IVN Natuurgids

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN
lijk tot 7 september op via www.
inschrijven.nl. en betalen dan direct de inschrijfkosten van € 5,-.
In de week voor de loop krijg je
van de organisatie een starttijd
doorgegeven, geef daarom bij
het inschrijven een duidelijk en
actueel e-mailadres door.
Je meld je op de dag van de loop

in het clubhuis van atletiekvereniging AKU. Hierbij willen wij wielervereniging UWTC hartelijk bedanken voor de mogelijkheid
om de tijdloop op hun wielerparcours te kunnen organiseren.
Voor informatie: contact opnemen met Jos Lakerveld 06
57036868.

