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VVD-er Ed Dohle twijfelt aan integriteit van Goldhoorn en Bultena

Mooi initiatief, maar fracties zien 
burgerinitiatief Veenergie.nu niet zitten

We hebben het over het plan van 
een groep burgers ( burgerinitia-
tief heet zoiets) die met een uit-
gewerkt plan bij de gemeen-
te aankloppen in de hoop dat zij 
het plan omarmen. In Abcoude is 
het gelukt met het Sporthuis. Een 
plan van een groep burgers om 
een multifunctioneel gebouw 
neer te zetten, met een sport-
hal, een zwembad, een ontmoe-
tingsplaats voor ouderen enz. De 
bouw vordert daar gestaag. Ech-
ter het burgerinitiatief om Zon-
nepanelen te plaatsen in de Vin-
keveense plassen kan geen ge-
nade vinden in de ogen van het 
grootste deel van de raad. In de 
gemeenteraad van De Ronde Ve-
nen is het gebruikelijk om moties 
en andere voorstellen die men 

niet zit zitten te kwali� ceren met 
“sympathiek, maar …” Zo ook het 
burgerinitiatief Veenergie.NU. 
In de commissie van dinsdag 15 
september vond de behandeling 
plaats. 

Vergadering in vernieuwde 
raadszaal
Voor het eerst in lange tijd vond 
er weer een “normale” commis-
sievergadering plaats in het ge-
meentehuis, in de raadzaal die 
compleet nieuw was ingericht. 
De anderhalve meter maatrege-
len werden strikt gehandhaafd, 
niet alleen ruime afstanden tus-
sen de mensen aan tafel maar 
ook tussen de insprekers op de 
publieke tribune. De voorzitter, 
mevrouw Borgstede, heette ie-

dereen van harte welkom en gaf 
aan dat er geen mogelijkheden 
waren om presentaties te ge-
ven. Dit vanwege een stroomsto-
ring eerder op de dag. Niet pret-
tig voor insprekers, maar ook niet 
voor de initiatiefnemers die een 
presentatie hadden voorbereid. 
De meeste insprekers gaven de 
commissie mee dat er eerst ge-
keken moest worden naar zon-
nepanelen op daken. Bovendien 
vond men de gekozen plek voor 
het initiatief niet geschikt omdat 
er volgens hen sprake zou zijn 
van een natuur(gebied). Eén in-
spreker was heel enthousiast en 
benadrukte als bijstandsgerech-
tigde dat de besparingen die het 
initiatief hem zou opleveren een 
beetje extra armslag zou geven. 
Maar hij benadrukte ook dat hij 
nu ook eindelijk een bijdrage kon 
leveren aan de energietransitie, 
omdat hij niet hoeft te investeren. 
Vervolg elders in deze krant.

De Ronde Venen – We hebben er al regelmatig uitgebreid over ge-
schreven in deze krant. De mensen die het plan hebben zijn uit-
gebreid aan het woord en ook een groepje tegenstanders hebben 
hun zegje uitgebreid kunnen doen. 

23 september 2020
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Wilnisser 
aangehouden 

voor autobrand
De Ronde Venen – Maan-
dag 15 september heeft de 
recherche heeft een 21-ja-
rige man uit Wilnis aange-
houden omdat hij wordt ver-
dacht van betrokkenheid bij 
een autobrand aan de Heem-
raadsingel in Mijdrecht van 6 
juni jl. Tevens wordt nog on-
derzocht of de man ook be-
trokken is geweest bij ande-
re autobranden in de regio. 
De recherche vraagt mensen 
die getuige zijn geweest van 
een autobrand in Mijdrecht 
of Vinkeveen of mensen die 
informatie hebben over de 
autobranden, zich te mel-
den via via 0900 8844. Wie 
liever anoniem reageert kan 
dit doen via meldmisdaad.nl: 
0800 – 7000.

Frontaal
De Ronde Venen – De N201 
bij Vinkeveen is vorige week 
woensdagochtend volledig 
gestremd vanwege een fron-
tale aanrijding. De botsing 
ontstond rond 07.00 uur tus-
sen de Vinkeveense Plassen 
ter hoogte van de Demme-
riksebrug. Twee tegenlig-
gers kwamen door nog on-
bekende oorzaak met elkaar 
in botsing. Beide bestuur-
ders raakten gewond en zijn 
per ambulance naar het zie-
kenhuis gebracht. De auto’s 
raakten zwaar beschadigd. 

Intratuin Ter Aar ∙ 0172-406000

PLANT NU BLOEMBOLLEN
...en geniet in de lente van prachtige bloemen
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Wilnis: Omg. Burg. Padmosweg (200 kranten)
Mijdrecht: Omg. Verfmolen (200 kranten)

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

VVD’er Ed Dohle twijfelt aan integriteit 
van Anco Goldhorn en Renee Bultena 

Anco Goldhoorn Renee Bultena

De Ronde Venen - Woensdag 
22 september jl. is het plan voor 
480 starterswoningen, naast het 
Veenweidebad aan de Mijdrecht-
se Dwarsweg te Mijdrecht, in de 
commissie Ruimtelijke Zeken & 
Publieke Werken van gemeen-
te De Ronde Venen besproken. 
ChristenUnie-SPG had een infor-
matienota van het college van 
B&W m.b.t. dit initiatief op de 
agenda geplaatst. Ton van Slig-
tenhorst sprak zijn teleurstelling 
uit richting het college van B&W 
dat dit plan voor 480 starterswo-

ningen niet vol enthousiasme 
door het college B&W was opge-
pakt. Hij noemde dit een gemis-
te kans. De woningnood onder 
starters is heel hoog . Met name 
voor deze doelgroep, hebben we 
op korte termijn helemaal niets. 
Ton van Sligtenhorst deed een 
oproep aan de raadsleden om 
met z’n allen aan te geven dat het 
belangrijk is om op snelle wijze 
woonruimte te kunnen realiseren 
bij onze starters zodat er over een 
jaar misschien al mensen kunnen 
wonen. De (meeste)raadsleden 

hebben dit plan voor 480 star-
terswoningen met veel enthousi-
asme ontvangen. 

Cadeautje
Marja Borst van de Senioren Partij 
noemde het “een cadeautje voor 
de wethouder om zo’n plan te 
krijgen”. Ook Cees van Uden van 
D66 noemde het “een cadeautje 
voor de gemeente dat er een ini-
tiatiefnemer is die dit wil realise-
ren. 

Vervolg elders in deze krant.

Raad De Ronde Venen enthousiast 
over plan 480 starterswoningen

Uithoorn – Amstelhoek - Vrijdag-
avond omstreeks half elf is op het 
Koningin Maximalaan (N196) in 
Uithoorn een snor� etser gewond 
geraakt. Het ongeval vond plaats 
op de brug over de Amstel. Een be-
stuurder van een bestelbusje zag 
een snor� etser op de rijbaan rijden 
en plotseling hard ten val komen 

tegen de brugrailing. De bestuur-
der van het busje schoot direct te 
hulp en belde de hulpdiensten. 
De snor� etser is met spoed naar 
het ziekenhuis vervoerd. De brug 
is enige tijd in beide richtingen af-
gesloten Uithoorn en Amstelhoek. 
De politie onderzoekt de toedracht
Foto: VTF / Laurens Niezen

Snorfi etser gewond na val

 M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

Geef je huis 
       wat warmte

Acht praktische tips voor 
het verbouwen van je huis

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: 

SIENERGIE

GERARD KEUNE MEUBELEN

GOEMANS TAPIJT & SLAAPCOMFORT

VAN KREUNINGEN

PHILIPPO KEUKENS
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Slim en voordelig je 
woonkamer restylen

Kom naar Huis & Energie 
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achtertuin!
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Coronabestendig Beethoven-
festival bij de SCAU
Regio - Zes maanden moest de 
Stichting Culturele Activiteiten 
Uithoorn (SCAU) wachten totdat 
het in maart onderbroken con-
certprogramma op de maande-
lijkse zondagmiddagen kon wor-
den hervat. Ook in Uithoorn ont-
wrichtte de coronacrisis het cul-
turele leven. Maar gelukkig kon 
deze maand het nieuwe seizoen 
van de SCAU toch worden ge-
opend. Dat was op zondag 13 
september. De muziekliefheb-
bers uit Uithoorn en omgeving 
konden op veilige afstand van el-
kaar in de goed gevulde kerkzaal 
van de Schutse zitten. In het ge-

zelschap van burgemeester Pie-
ter Heiliegers en zijn partner Jo-
sé genoten ze van het prachtige 
openingsconcert met op het po-
dium bariton Maarten Konings-
berger en The Atlantic Trio.

Beeldende presentatie
Janneke van Prooijen, viool, Ans-
fried Plat, cello en Bas Verheijden 
aan de vleugel waren geweldig 
op dreef bij hun begeleiding van 
de zanger. Ze belichtten vocaal 
en instrumentaal gedreven een 
onbekende kant van Ludwig van 
Beethoven, die 250 jaar geleden 
in Bonn werd geboren. Want wie 

Damesmodezaak de 
Boet sluit haar deuren
Regio - Aan het eind van dit jaar 
verdwijnt een vertrouwd gezicht 
uit het Uithoornse straatbeeld, 
damesmodezaak De Boet sluit na 
37 jaar haar deuren. Het was voor 
eigenares Mary de Vries geen ge-
makkelijke beslissing om te stop-
pen, want ze runde haar winkel 
al die jaren met veel plezier en 
ze bouwde met veel klanten een 
persoonlijke band op. Maar nu 
het bereiken van de pensioen-
gerechtigde leeftijd samenvalt 
met het aflopen van haar huur-
contract, is voor Mary het mo-
ment daar om haar leven een an-
dere invulling te geven. In 1983, 
op het hoogtepunt van de crisis, 
nam Mary het kledingzaakje De 
Boet over in het smalle trapgevel-
pandje aan het Marktplein in het 
oude dorp van Uithoorn. Ze koos 
voor het merk Esprit, een dames-
kledingmerk waar iedere vrouw 
iets van haar gading kan vinden. 

Er zullen weinig dames in Uit-
hoorn en omstreken zijn die niet 
iets van De Boet in hun kast heb-
ben hangen!
Na de herbouw van het Zijdel-
waardplein enkele jaren later 
greep Mary haar kans en vestig-
de zich met De Boet op een pro-
minente plek in het winkelcen-
trum. Met het sluiten van de win-
kel verdwijnt nog een bekend ge-
zicht van het Zijdelwaardplein, 
Mary’s collega Miriam Rosekrans. 
Het bijbaantje bij De Boet dat Mi-
riam op haar 15e begon, beviel 
zo goed dat ze later fulltime aan 
boord ging. Na 17,5 jaar begint 
ook Miriam per 1 oktober aan 
een nieuw hoofdstuk in haar le-
ven. Namens velen dank aan Ma-
ry en Miriam voor de mooie jaren, 
veel geluk en succes in de toe-
komst en  geniet de laatste paar 
weken / maanden op het Zijdel-
waardplein!

Lucy in het Veen met Trio
Regio - Het Lucydijkmantrio tim-
mert al een paar jaar aan de virtu-
ele weg en sinds het optreden van 
Lucy Dijkman in The Voice Senior 
is de aandacht nu ook nationaal 
op haar trio gevestigd. Het optre-
den bij The Voice Senior heeft en-
thousiaste reacties tot gevolg ge-
had via de sociale media en ook 
de regionale omroep RTV De Ron-
de Venen heeft de afgelopen we-
ken meerdere keren aandacht 
aan het Lucydijkmantrio uit Vin-
keveen besteed met een live in-
terview en airplay tijdens het pro-
gramma Amigos da Musica. Zo-

als bekend, heeft het coronavi-
rus het culturele leven radicaal op 
z’n kop gezet. Toch zijn er de laat-
ste maanden steeds vaker initia-
tieven om de cultuur weer nieuw 
leven in te blazen met exposities 
en optredens. Uiteraard met aan-
dacht voor de veiligheidsmaat-
regelen volgens de RIVM-richtlij-
nen. Inmiddels lopen bioscopen, 
theaters en live optredens in aan-
gepaste vorm vol, omdat de cul-
tuur nu eenmaal de motor is van 
onze samenleving en we sociale 
contacten nodig hebben om ons 
lekker in ons vel te voelen.

Opname 
luizenmoeder in 

Mijdrecht

Regio - De veelbekeken televi-
sieserie ‘De luizenmoeder’ werd 
in 2018 en 2019 uitgezonden. 
Wie kent niet juffrouw Ank en di-
recteur Anton? De serie, die ve-
le miljoenen kijkers trok, stopte 
na twee seizoenen. Op de loca-
tie van de voormalige ‘Twistvlied-
school’ in Mijdrecht zijn opna-
mes gemaakt voor de bioscoop-
film over het wel en wee op de 
basisschool ‘De Klimop’. Volgend 
jaar zou de film te zien moeten 
zijn. Aanvankelijk was enige zorg 
over mogelijk uitstel van de op-
names vanwege Covid-19.

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 2 
DE RONDE VENEN, 
MIJDRECHT, WILNIS, 
AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN
EDITIE 3
UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl 
of verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl 
of redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en 
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media 
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133e jaargang
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Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
dient ondertekend te zijn en 
voorzien van naam, adres, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd 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 
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Milieu
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dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.
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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
Ho�and 48 Mijdrecht, 
0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

Apotheek Vinkeveen, 
Tuinderslaantje 3, 3645 EX 
Vinkeveen, 0297-262 033. Open: 
ma. t/m vr. 8.00-17.30 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.

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 do. 
8.30-18.00 u., vr. 8.30-20.00 u., za. 
9.00-17.00 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 dgn per week, 
24 uur per dag mob. bereikb. voor 
bevallingen en spoedgevallen 
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl

STICHTING THUIS STERVEN 
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 dgn per 
week, 24 uur per dag bereikbaar, 
06-51451130.

MANTELZORGSPREEKUUR
Elke do. tussen 08.30-16.00 u. kan 
iedere mantelzorger haar vragen 
stellen bij Mantelzorg & Meer. 
Tel. 020 333 53 53, 
info@mantelzorgenmeer.nl,
www.mantelzorgenmeer.nl

TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk 
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, 
0297-293939.

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

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK 
Uithoorn, tel. 0297-565989

Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562 
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG

Praktijk voor psychologische 
hulpverlening  
Vijzelmolen 25 Mijdrecht 
H. Rapp-Jonkers,  06-15599435

Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69 Vinkeveen. Bezoekadres: 
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl

De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, 
Integraal Therapeut 
0297-267960, www.destroom.info

ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Ho�, 06-51994830
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod 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.slachto�erhulp.nl

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

INFORMATIEF

Klink klaar
Het Lucydijkmantrio is ook nu 
weer gevraagd voor diverse op-
tredens en kleinschalige festivals 
zoals Klink-Klaar, dat begin no-
vember gehouden zal worden 
in Mijdrecht. Het Lucydijkman-
trio speelde al eerder met succes 
op dit festival. Gezien de reacties 
op The Voice mogen ze nu een 
dubbel geïnteresseerd publiek 
en meer aandacht van de media 
verwachten. Om vast in de stem-
ming te komen van het Lucydijk-
mantrio, volg het trio dan op You-
Tube en andere sociale media: lu-
cydijkmantrio en www.lucydijk-
mantrio.nl

Ervaren
Het Lucydijkmantrio bestaat uit 
drie zeer ervaren musici met ie-
der een eigen muzikale achter-
grond en karakter, gevomd door 
studie, vele bands en internatio-
nale ervaring:
•	 Lucy	Dijkman	-		zang,	piano	
 en composities
•	 Hans	Alink	-	slagwerk	en	zang
•	 Peter	Huijing	-	gitaren	en	zang

kent de “Scottish songs”opus 108, 
of zijn “Irish Songs”? En of de af-
wisselende juweeltjes van lied-
kunst gaan over liefde, sprookjes-
feeën of een vrolijke drinkebroer: 
Maarten Koningsberger zong ze 
niet alleen fantastisch, maar aan 
zijn beeldende lichaamstaal kon 
je ook zien waar een lied over 
ging.

Briljant spel
De leden van The Atlantic Trio 
zorgden voor een soepele, naad-
loos afgestemde begeleiding van 
de liederen. In de “Introductie en 
variaties over het volksliedje“Ich 
bin der Schneider Kakadu” kon-
den de drie musici zich ook zon-
der zanger van hun beste kant la-
ten horen. Pianist Bas Verheijden 
had goed klinkende arrange-
menten gemaakt. Dat was te ho-
ren was in de toegift: het in de ko-
renwereld bekende lied “Down by 
the Salley gardens”. 

Uitgesteld Panorama 
Beethoven 
 “Ieder nadeel heeft zijn voordeel”, 
zei Johan Cruijff. Het was jammer 
dat door de coronacrisis het op-
treden van het vermaarde Hexa-
gon Blazersensemble in april 
moest worden afgelast. Gelukkig 
was een muzikale hersteloperatie 

mogelijk doordat de SCAU het af-
gelaste optreden met“Panorama 
Beethoven”alsnog in het nieuwe 
seizoenprogramma kon invoe-
gen. Zondag zaten de musici dan 
ook om half drie met maanden-
lang opgehoopte energie klaar 
op het podium in de Schutse: 
Wout van den Berg (fluit), Bram 
Kreeftmeijer (hobo), Annemiek 
de Bruin (klarinet), Christiaan 
Boers (hoorn), Marieke Stordiau 
(Fagot) en Frank Peters (piano). 

Knappe blazersarrangementen
In knappe arrangementen van 
componist, dirigent en dich-
ter Micha Hamel klonken bril-
jant gespeelde composities van 
Beethoven en zijn tijdgenoten 
Reicha en Schubert. Een hoog-
tepunt was stellig het subliem 
gespeelde“Kwintet opus 16 in Es 
groot”. De fantasierijk door Micha 
Hamel geïnstrumenteerde frag-
menten uit Schuberts toneelmu-
ziek bij “Rosamunde” of Beetho-
vens eigen “Fur Elise”omlijstten 
het grote werk welluidend. In het 
hels lastige trio voor fluit, fagot 
en piano, jeugdwerk van een on-
deugende Beethoven, bleek flui-
tist Wout van den Berg virtuoos 
in staat tot halsbrekende muzika-
le toeren. Het laatste stuk op deze 
middag, “Wiener Blut”van Johann 

Strauss, was door Micha Hamel 
voorzien van een inleidend wals-
je van Beethoven.
Coronabestendig zittend be-
dankte het publiek de musici 
en componist Micha Hamel, die 
in de zaal was komen luisteren 
naar zijn eigen arrangementen, 
met een gul applaus. Het concert 
werd een mooie afsluiting van 
een door de coronacrisis  toeval-
lig ontstaan mini Beethoven fes-
tival op twee zondagmiddagen.

Wachtlijst
Op zondag 11 oktober treden 
de bekende bandeonist Ca-
rel Kraaijenhof en Leoni Jansen, 
zang, op met “Theaterconcert: 
een bandoneon, een gitaar, een 
bodhran en een stem”.

Daar is veel belangstelling voor. 
In verband met het beperkte aan-
tal plaatsen hanteert de SCAU 
een wachtlijst, waarvoor men 
zich tot 10 oktober nog kan aan-
melden. De SCAU vraagt abonne-
menthouders en houders van los-
se kaarten: wilt u zich bij secreta-
ris Anton Furneée afmelden als 
u niet komt (secretariaat.scau@
gmail.com, of 06-41488898)? De 
SCAU kan dan belangstellenden 
op de wachtlijst toch nog een vei-
lige plaats geven.
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Dit bericht naar aanleiding 
van krantenartikel in de Nieu-
we Meerbode van 16 septem-
ber 2020.
 
Hier in dit artikel wordt een 
verklaring gezocht voor de al 
maanden waargenomen “mys-
terieuze hele harde do� e knal-
len”.   Enige tijd geleden kreeg 
ik informatie dat omwonende 
van de Proosdijstraat overlast 
hadden van kauwen. Dit komt 
omdat er aan het eind van de 
proosdijstraat bij het herten-
kamp het brood aan de dieren 
wordt gevoerd. Dit trekt ook de 
vogels aan, zeker de brutaalste 
soorten kauwen en meeuwen. 
Omdat de gemeente hierop 
geen actie onderneemt de-
ze overlast te verhelpen heb-
ben omwonende zelf het heft 
in handen genomen om ze te 
verjagen. Naar mijn mening 
gebeurt dit doormiddel van 
het afschieten van vuurwerk, 
vuurpijlen of met alarmpistool, 
en geeft de harde knal. Op de-
ze manier verstoor je het mo-
ment dat een kauwen in de 
boom willen gaan slapen en in 
de volgende ochtend nog voor 
zonsopgang om 04:45 uur al 
weer luidruchtig zijn aanwe-
zigheid laat horen. 
In 2017 heb ik al eens bij de 
Gemeente Mijdrecht gevraagd 
wat zij konden doen aan de 
overlast die wij ondergaan in 
proosdij noord (heemraad-
singel, ambachtsherensingel). 
Ook hier worden de eenden in 
de singel gevoerd met brood. 

Deze goedbedoelde ges-
te wordt in grote hoeveelhe-
den gegeven. Zoals de website 
van volgelbescherming al om-
schrijft is de grote hoeveelheid 
aan brood niet goed voor de-
ze eenden. Grote hoeveelhe-
den brood blijven vaak liggen 
en dat trekt ook ratten en mui-
zen aan. Of het wordt gegeten 
door meeuwen en kauwen die 
overlast (geluidshinder) in de 
wijk veroorzaken.
 
Beschermd
De kauw is een beschermt in-
heems diersoort en hebben als 
zodanig in Nederland geen na-
tuurlijke vijanden. Hun popula-
tie groeit hierdoor dan ook ge-
staagd. In het voorjaar krijgen 
zij 3 tot 8 eieren en kunnen de 
leeftijd van 20 jaar bereiken.
Gezien dat deze populatie zich 
exponent uitbreid en dit voor 
vele bewoners tot overlast kan 
zorgen zou het goed zijn als 
de gemeente De Ronde Venen 
dit namens hun bewoners bij 
de provincie Utrecht wil voor-
leggen. De provincies zijn wel 
bevoegd voor onthe�  ngen in 
kader van Wet natuurbescher-
ming. Naar mijn mening zou in 
deze de gemeente De Ronde 
Venen hun verantwoordelijk-
heid moeten nemen om klach-
ten van omwonende serieus te 
nemen en zouden de waarge-
nomen harde do� e knallen tot 
het verleden horen. Mysterie 
opgelost!

WJJ de Ruig

LEZERSPOST

Raadsel mysterieuze 
knallen opgelost

De nieuwe campagne van de 
gemeente De Ronde Venen 
heet: Hou vol. Een hoopvol-
le boodschap aan alle inwo-
ners, ondernemers, verenigin-
gen, boeren en eigenlijk ieder-
een in deze gemeente. Voor-
al voor ondernemers, vereni-
gingen en agrariers is dat een 
boodschap met een dubbe-
le lading. Zij hebben het sinds 
de uitbraak van de coronacrisis 
al niet makkelijk en velen be-
staan nog door landelijke over-
heidssteun. Steun die ze tot 
op heden niet hebben mogen 
ontvangen van de gemeente. 
Daar waar de (bijvoorbeeld) 
landelijke Belastingdienst zeer 
coulant is en meedenkt met de 
ondernemers en verenigingen 
blijft het vanuit het gemeen-
tehuis angstvallig stil. De in-
ning van alle lokale belastin-
gen gaat gewoon door, zonder 
dat er iets van begrip is vanuit 
de zogenaamd meelevende 
gemeente. 
Ten tijde van de intelligen-
te lockdown was het wethou-
der Kroon die zich overal in de 
kernen liet fotograferen met 
de ondernemers en een pos-
ter: Koop Lokaal! Meer heeft 
dit college niet ondernomen, 
uitgezonderd het doorverwij-
zen naar landelijke regelingen. 
En dan komt nu de campag-
ne Hou vol! Hou vol onderne-
mers, want de gemeente heeft 
volgend jaar een verrassing in 
petto. D66 had het in de Nieu-
we Meerbode van 1 juli al aan-
gekondigd. 
De OZB voor eigenaren en 
gebruikers van niet-wonin-
gen wordt in 2021 88% (!) ver-
hoogd, als het aan de coalitie 
ligt. D66 doet veel moeite om 
uit te leggen dat het slechts 
gaat om een verhoging van 

0,1396% naar 0,26249% voor 
eigenaren en voor gebruikers 
van 0,1040% naar 0,1955%. 
Daarmee maken ze het klei-
ner dan het in werkelijkheid 
is. Iedere 1000 Euro die dit jaar 
(op tijd!) betaald moet worden 
wordt volgend jaar 1880 Eu-
ro. Niet misselijk en in deze tijd 
van onzekerheid door Coro-
na voor veel ondernemers on-
haalbaar. 
Vreemd als je in het stuk van 1 
juli schrijft dat we met z’n allen 
het hoofd koel moeten hou-
den en we zelf niet een nieuwe 
crisis moeten oproepen. Beter 
is het om zaken op ‘on hold’ te 
zetten aldus het stuk dat van 
de hand van D66 is gekomen. 
De coalitie heeft de afgelopen 
tijd veel besluiten genomen 
om geld uit te geven: In totaal 
voor zo’n E 2.500.000,- . Geld 
was er eigenlijk niet maar met 
de nu voorgestelde OZB ver-
hoging wordt dit bedrag bij-
na helemaal weg gepoetst. Er 
is helemaal niets overgebleven 
van ‘on hold’ zetten. D66 heeft 
haar snode plan om de onder-
nemers in De Ronde Venen 
te laten ophoesten voor hun 
exorbitante uitgaven door-
gezet. CDA met als achterban 
veel agrariërs en VVD als on-
dernemerspartij slikken dit ge-
woon. In deze zeer moeilijke 
tijd voor veel van hun kiezers 
zadelen ze hen op met een for-
se lastenverhoging. Daarmee 
roept de coalitie een crisis af. 
De Coronaschade wordt afge-
wimpeld op de ondernemers 
en agrariërs in onze gemeente. 
De bemoedigende woorden 
van de gemeente komen nu 
zeker van pas. Hou vol! Vol-
gend jaar bent u aan de beurt! 

Adri Mulders 

Hou vol! 

Vergeten verzetsstrijder Jan 
Berkelaar uit Vinkeveen na 
77 jaar erkend
Vinkeveen - Het is 13 juli 1943. 
Jan Berkelaar wordt uit Vinkeveen 
opgehaald door een Amsterdam-
se politieagent. Hij belandt in 
een politiebureau in Amsterdam-
Noord. Enkele dagen later voeren 
Amerikaanse bommenwerpers 
een missie uit boven Amsterdam. 
Het doel is de gecamou� eerde 
Fokkerfabriek. Alle bommen mis-
sen hun doel. Het politiebureau 
in Amsterdam-Noord wordt wel 
geraakt. 
Eén van de overledenen is de 
33-jarige Jan Berkelaar. Zijn 
zwangere vrouw en twee kleine 
kinderen blijven met vragen ach-
ter waar pas in 2020 antwoorden 
op komen. Na nieuw onderzoek 
weten we dat Jan Berkelaar deel 
uitmaakte van het verzet. Een 
vergeten verzetsstrijder die na 
77 jaar alsnog is toegevoegd aan 
de ‘Erelijst van Gevallenen 1940-
1945’. Begin 2020 vraagt de doch-
ter van Jan Berkelaar twee bevlo-
gen Vinkeveners – moeder Greet 

Stappers-Mulckhuyse en doch-
ter Marjolein Stappers – om met 
haar onderzoek te doen naar haar 
vader. Tegelijkertijd doet een 
kenner van de lokale geschiede-
nis uit Mijdrecht – Jan Rouwen-
horst – zelf onderzoek in de ar-
chieven. Gemeente De Ronde Ve-
nen brengt beide partijen in april 
2020 samen. Door elkaars resulta-
ten te combineren komen we tot 
het volledige verhaal.

Verzetswerk
De feiten: Jan Berkelaar staat in de 
archieven vermeld als lid van het 
plaatselijk verzet in Vinkeveen. Hij 
houdt zich o.a. bezig met het re-
pareren van opgedregde wapens, 
de distributie daarvan en het ver-
valsen van voedselbonnen. Daar-
naast heeft hij contact met ten 
minste één Joods gezin in Am-
sterdam. De man smeekt hem in 
een brief om zo spoedig mogelijk 
een � ets te komen brengen. Dit 
gezin, en bijna heel hun familie, 

foto van Jan Berkelaar, ca. 1940

Familie Berkelaar

Moeder Berkelaar

is later vermoord in nazivernieti-
gingskampen.
 
Na de Tweede Wereldoorlog
In mei 1945 is Nederland weer 
vrij. Duizenden leden van de Ne-
derlandse strijdkrachten en het 

verzet worden opgenomen in 
de ‘Erelijst van Gevallenen 1940-
1945’. Ondanks het o�  ciële ver-
zoek van zijn broer – tijdens de 
bezetting plaatselijk comman-
dant van het verzet – ontbreekt 
bij de publicatie in 1960 de naam 
van Jan Berkelaar. De recente on-
derzoeksresultaten hebben ge-
leid tot een belangrijke herover-
weging. De naam van Jan Ber-
kelaar is daarom alsnog opge-
nomen in de digitale versie van 
de ‘Erelijst van Gevallenen 1940-
1945’.

Jan Berkelaar Brug
Op 12 september zijn de bevin-
dingen met de drie kinderen (83, 
80 en 77 jaar) van Jan Berkelaar 
gedeeld. Dit gebeurde tijdens de 
opening van de Pop-up tentoon-
stelling: ‘Vrijheid/Blijheid’ over de 
Tweede Wereldoorlog in d’ werk-
plaats in Vinkeveen. Eindelijk heb-
ben zijn dochter en zoons duide-

lijkheid gekregen. Voor hen is het 
een lang uitgestelde bevrijding. 
Burgemeester Maarten Divendal 
heeft tijdens de bijeenkomst be-
kend gemaakt dat de brug Heren-
weg / Baambrugse Zuwe zal wor-
den vernoemd naar Jan Berke-
laar. Rechts, waar nu een parkeer-
plaats te vinden is, woonde Jan 
Berkelaar tot hij werd opgepakt. 
Hier groeiden ook zijn drie kinde-
ren ook op. Burgemeester Maar-
ten Divendal: 
“Als burgemeester mag je soms 
onderdeel zijn van heel bijzon-
dere gebeurtenissen. Dit was er 
één die mij zal bijblijven. Ik vind 
het verdrietig dat de kinderen zo 
lang met hun vragen moesten 
rond lopen. 
Tegelijkertijd ben ik blij dat zij 77 
jaar na het overlijden van hun va-
der alsnog met trots zijn naam 
mogen dragen. Prachtig dat Jan 
Berkelaar vanaf nu de eer krijgt 
die hij verdient.”

De Antoniusschool gaat voor 
opgeruimd en gezond!
De Ronde Venen - Een schone 
en gezonde omgeving is heel be-
langrijk, zeker voor kinderen. Ac-
tieve en gezonde leerlingen, een 
schone en veilige schoolomge-
ving dat is van groot belang voor 
een gezondere leefstijl en uitein-
delijke voor een goede persoon-
lijke en sociale ontwikkeling. Van-
daar dat de Antoniusschool zich 
vorig schooljaar had ingeschre-
ven voor het ondersteuningsaan-
bod Gezonde school van de GGD 

Utrecht. Voor de zomervakantie is 
dit aanbod toegekend en kan de 
Antoniusschool vanaf september 
structureel gaan werken aan het 
thema Milieu & Natuur. Met dit 
steuntje in de rug wil de Antonius-
school de gezondheid van leerlin-
gen gaan verbeteren. Op woens-
dagochtend 16 september was de 
feestelijke aftrap van dit school-
brede project Afval en Gezonde 
School. De eerste weken hebben 
de kinderen in de klas nagedacht 

over al het afval in de school of op 
het schoolplein. Conclusie was dat 
we met elkaar zorgen voor teveel 
rommel, want de prullenbak in de 
klas moet iedere dag geleegd wor-
den en de grote grijze afvalcontai-
ner zit telkens propvol. Niet al het 
afval wordt netjes opgeruimd, 
dus tijd voor actie! In samenwer-
king met Conny Kruysbergen van 
NME de Woudreus is het afvalpro-
ject opgestart en zijn er inmiddels 
al diverse lesactiviteiten van het 

NME ingepland om het milieube-
wustzijn te vergroten. Bij de ope-
ning hebben de kinderen het lied 
“Ruim het op” gezongen met de 
boodschap om al het afval netjes 
in de prullenbak of de container te 
doen. Aansluitend vertelde Con-
ny op welke manier het afval nog 
beter opgeruimd kan worden. Om 
het afval beter te kunnen schei-
den heeft elke klas 4 minicontai-
ners gekregen: groen voor gft, 
oranje voor plastic, blauw voor pa-
pier en tot slot een grijze contai-
ner voor restafval. Daarnaast was 
Brigitte Koeman van de gemeen-
te De Ronde Venen aanwezig om 
aan elk kind een dopper (drink-
� es) te overhandigen. Door deze 
dopper te gebruiken zorgen de 
kinderen samen voor veel minder 
afval, want nu komen er minder 
lege pakjes drinken in de contai-
ner. Bovendien kan de dopper ie-
dere keer opnieuw gebruikt wor-
den en worden de kinderen ge-
stimuleerd om gezondere drank-
jes of water te drinken. Het is mooi 
om te merken dat de kinderen nu 
veel bewuster bezig zijn met hun 
eigen omgeving en zo zelf zor-
gen voor een schone en gezonde-
re school.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.
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KnA zoekt koperblazers
Uithoorn - Speel jij een koper in-
strument? Of heb je vroeger een 
instrument gespeeld en ligt dat 
instrument nu in de kast te weg 
te kwijnen? Dan is KnA naar je 
op zoek Samen muziek maken is 
echt het leukste wat er is! En in de 
afgelopen maanden heeft ieder-
een ontdekt dat het waardevol 
is als je terug kunt vallen op hob-
by’s. Gelukkig heeft Muziekver-
eniging KnA een groot gebouw 
zodat er met gemak op 1,5 meter 
gerepeteerd kan worden. Op dit 
moment staan er nog geen con-
certen op stapel, des te meer re-
den om het accent te verschuiven 
naar de saamhorigheid binnen 
het orkest én onze pijlen te rich-
ten op nieuwe muzikanten. 

Graag
In de afgelopen jaren heeft KnA 
ontdekt dat er vooral veel volwas-
senen zijn die graag (weer) mu-
ziek maken tijdens het Middelba-
re Muziek Meesters Project. Een 
project om volwassenen de kans 
te geven om laagdrempelig te 
proberen een muziekinstrument 
te bespelen. En dat heeft heel 
goed uitgepakt. Het leerlingenor-
kest is dan ook zeer goed bezet.
KnA heeft ontdekt dat er veel 
mensen zijn die vroeger gespeeld 
hebben en al jaren met het idee 
lopen om het weer op te pakken. 
Die mensen zoeken zij voor het 
grote orkest! Schroom niet! Het 

is net als fi etsen; je verleert het 
niet echt. Even een paar maan-
den meespelen en je toetert bij-
na weer als vanouds.

Gezellig
KnA is een gezellige muziekver-
eniging met een eigen pand en 
een bar. Ze spelen een breed re-
pertoire; pop, klassiek, marsen, 
disney, lyrische stukken etc. etc. 
Er zitten altijd wel stukken bij 
waar je blij van wordt.
Aarzel niet, stof je instrument 
af en doe mee! Ze repeteren op 
dinsdag tussen 19.45 en 22.15 
uur. Meld je aan via kna.secretari-
aat@gmail.com dan zorgen ze dat 
de muziek naar je toe komt. Een 
avondje naar de repetitie kijken 
en luisteren mag natuurlijk ook. 
En voor diegenen die geen in-
strument meer in hun bezit heb-
ben; KnA heeft muziekinstrumen-
ten te huur voor leden voor een 
zeer schappelijke prijs.

Bestelbus totaal uitgebrand
Uithoorn - Zondagochtend 6.15 
kwam er een melding binnen van 
een voertuigbrand bij de Cou-
denhovenfl at.
Brandweer Uithoorn was snel ter 

plaatse, maar de bestelauto stond 
helemaal in brand en ging verlo-
ren. De politie doet onderzoek 
naar de oorzaak. (foto’s Jan Uit-
hol)

Nieuwe kapsalon in Het 
Hoge Heem!
Uithoorn - Op 10 september jl 
heeft de nieuwe kapsalon “Haar 
onder Handen”, onder leiding van 
Edith van Tiggelen, haar deuren 
geopend in Het Hoge Heem.
Edith heeft de oude inpandige 
kapsalon overgenomen en vol-
ledig opgefrist en voorzien van 
nieuw meubilair, voordat zij op 10 
september bewoners van Het Ho-
ge Heem feestelijk welkom kon 
heten. De bewoners waren van te 
voren via een fl yer op de hoogte 
gebracht en Edith wist te melden 
dat de afspraken al snel binnen 
stroomden. Alle nieuwe klanten 

mogen bij hun eerste afspraak 
draaien aan het zogenaamde Rad 
van Fortuin, waarbij zij tot wel 50 
% korting kunnen krijgen op hun 
eerste behandeling! De bewo-
ners zijn heel blij dat na de Coro-
na lockdown weer aandacht aan 
hun haar besteed kan worden.
De kapsalon is open op dins-
dag en donderdag van 09.00 tot 
17.00 uur en vrijdag van 09.00 tot 
16.00 uur. Telefoonnummer 0297-
519 657. Er wordt volledig Coro-
na veilig gewerkt met mondkap-
jes, desinfecterende middelen en 
plastic schermen.

Het Kerkcafé is er nog!
Uithoorn - Natuurlijk iets anders 
in deze tijd maar nog steeds een 
plek waar je met elkaar van ge-
dachten kunt wisselen. Over heel 
diverse onderwerpen en in een 
gezellige open sfeer. Op 27 no-
vember is er weer een kerkcafé, 
in aangepaste vorm en volgens 
alle coronarichtlijnen. Wat maakt 
het Kerkcafé eigenlijk zo bijzon-
der? Dat zijn: de laagdrempelig-
heid, de actuele onderwerpen, de 
gezelligheid en de ontmoeting. 
En natuurlijk ook de ruimte die je 
krijgt om over interessante maat-
schappelijke thema’s na te den-
ken. Want zeg nou zelf, waar vind 
je zo’n plek waar je met ande-
re mensen echt in gesprek kunt 
gaan. Met mensen die er mis-
schien anders over denken? Waar 
je blik wordt verbreed? 

Boeiende sprekers 
Laten we ook de deskundi-
ge sprekers niet vergeten. Ieder 
Kerkcafé is er iemand met ver-
stand van zaken die iets over een 
onderwerp vertelt. Een paar voor-
beelden van thema’s: Schiphol, 
omgaan met dementie, de kunst 
van het bierbrouwen of sleutelen 
aan ons DNA. Serieuze onderwer-
pen, lichte thema’s, vraagstuk-
ken uit de zorg, onderwerpen die 
iets met Uithoorn te maken heb-
ben. Het komt allemaal voorbij. 
En steeds vertelt een gastspreker 
vanuit de eigen deskundigheid 
over het thema. Dat is geen een-
richtingsverkeer, al direct kan het 
gesprek op gang komen. Net als 
in een café dus. Het gesprek gaat 
vooral ook door bij het drankje 
achteraf...

Ongedwongen en open sfeer
De kerkcafé’s hebben een onge-
dwongen karakter en de sfeer 
is open. Daardoor is er vaak een 
levendig gesprek. Er is een vas-
te groep bezoekers en er zijn be-

zoekers die speciaal voor een be-
paald thema komen. Bezoekers 
en sprekers zijn enthousiast over 
de kerkcafé’s, maar ook voor de 
organisatie zijn het mooie avon-
den: “We kunnen een podium 
bieden voor discussie en me-
ningsvorming. Hier kun je on-
derwerpen uitdiepen. Je ziet hoe 
mensen op een heel oprechte 
manier verschillend tegen din-
gen aankijken. Dat is waardevol 
om te zien. Wij worden steeds wat 
wijzer door de kerkcafé’s. Boven-
dien zijn het voor iedereen ook 
gewoon gezellige avonden, ook 
niet onbelangrijk.”

Toch een kerkcafé, 
wel aanmelden
Het hele programma voor dit jaar 
was al klaar maar corona kwam 
ertussen. Goed nieuws: op 27 no-
vember is er weer een kerkcafé, 
aangepast aan alle coronaricht-
lijnen. Mensen zijn welkom in het 
kerkcafé van 15.30-17.00 uur of 
van 19.30-21.00 uur. Normaal ge-
sproken kun je het kerkcafé ge-
woon binnenlopen, nu moet je 
je aanmelden. Dat kan via kerkca-
feuithoorn@gmail.com. Er is plek 
voor twee keer twintig mensen. 
Het thema is ‘Kanker overwin-
nen tot (w)elke prijs?’ Spreker is 
Uithoornaar Gert Ossenkoppele, 
emeritus hoogleraar van VU Me-
disch Centrum. 

Meer weten?
Meer weten over het kerkcafé? 
Kijk op www.kerkcafeuithoorn.
nl. Het kerkcafé vindt plaats in De 
Schutse, De Mérodelaan in Uit-
hoorn. Het kerkcafé is gratis, wel 
kunt u een vrijwillige bijdrage ge-
ven voor alle onkosten. Kerkca-
fé krijgt subsidie van Initiatieven-
fonds Uithoorn en de Protestant-
se Gemeente te Uithoorn staat 
uiteindelijk garant voor de fi nan-
ciën.

Ons TweedeThuis ontvangt 
cheque van €819,20
Uithoorn - Op 28 mei jl overleed 
mevrouw Elisabeth Geertrui van 
Aalderen – Ambachtsheer (Beb) 
op 96-jarige leeftijd. Ter nage-
dachtenis en als eerbetoon aan 
Beb hield de familie op 29 au-
gustus nog een laatste exposi-
tie met een selectie van de vele 
schilderijen die zij de laatste 30 
jaar heeft gemaakt. Tijdens de ex-
positie konden bezoekers één (of 
meer) van deze schilderijen mee-
nemen tegen een vrijwillige bij-
drage. De opbrengst van deze 
verkoop, € 819,20, heeft Jaap van 
Aalderen afgelopen donderdag 
in de vorm van een cheque over-
handigd aan mevrouw Patricia 
Wiering van Ons Tweede Thuis, 
de Woonvoorziening voor gehan-
dicapte kinderen aan de Leopold-
laan 4 in Uithoorn.
Jaap verteld: “Er zijn veel bezoe-
kers afgekomen op het artikel 
in de Nieuwe Meerbode. Al die 
mensen wil ik graag langs de-
ze bedanken voor hun interes-
se. Zij hebben mede gezorgd dat 
dit een mooie, geslaagde dag is 
geworden.” Hij vervolgt: “Na het 
overlijden van mijn vrouw wil-
de ik graag iets zinvols doen met 
de schilderijen. Ik vind het een 
troostrijke gedachte dat veel 
schilderijen nu op diverse plaat-
sen in het land een plek hebben 
gekregen waar mensen er van 
kunnen genieten. Beb leeft op die 
manier nog voort. Zo maar weg-
geven vond ik lastig, daarom heb-
ben we gekozen voor een vrijwil-
lige bijdrage, zodat iedereen de 
kans had een schilderij mee te 
nemen.”

Doneren
In de geest van Beb koos de fa-
milie ervoor de opbrengst te do-
neren aan de woonvoorziening 
voor gehandicapte kinderen aan 
de Leopoldlaan 4 in Uithoorn. 
Mevrouw Patricia Wieging, ma-
nager van de locatie ontving de 

cheque donderdag 17 septem-
ber uit handen van Jaap van Aal-
deren.
Patricia Wiering geeft als reactie: 
“Ik vind het een hele bijzondere 
ervaring dat de familie aan ons 
heeft gedacht en ons een schen-
king heeft gegeven. We zijn erg 
blij met de gift want nu kunnen 
we het mogelijk maken om een 
fi jne ervaring te bieden aan onze 
cliënten. Voor onze cliënten, die 
allen autistisch zijn, is een dagje 
uit niet iets vanzelfsprekends, dat 
moet zorgvuldig voorbereid wor-
den en goed begeleid.”
Inmiddels hebben de cliënten en 
de teams van Ons Tweede Thuis 
nagedacht wat ze met het geld 
willen gaan doen. Zij kiezen er-
voor om in kleine groepjes van 
2/3 bewoners een dagje uit te 
gaan. De een houd van achtba-
nen, de ander van een dagje die-
rentuin, weer een ander wil graag 
naar de bioscoop of bowlen. Ook 
Ons Tweede Thuis heeft nog een 
schilderij uit mogen kiezen dat als 
blijvende herinnering een plaats 
zal krijgen op de locatie Leopold-
laan 4. Met dank aan alle bezoe-
kers van de expositie en met na-
me de vele lezers van de nieuwe 
meerbode die samen dit initiatief 
tot een succes hebben gemaakt.

Motorrijder gewond
Uithoorn - Op de N201 tussen 
Amstelveen en Uithoorn is dins-
dagochtend een motorrijder ge-
wond geraakt. 
Het ongeval gebeurde omstreeks 
6.40 uur ter hoogte van de Am-
sterdamseweg in Uithoorn. Vol-
gens een getuigen wilde de mo-
torrijder een vrachtwagen inha-
len, waarbij hij een stoeprand van 

de middenberm raakte en ten val 
kwam. Het slachtoff er is per am-
bulance naar een ziekenhuis ver-
voerd. 
De politie doet onderzoek naar 
de exacte toedracht van het on-
geval. De N201 is vanwege het 
ongeval afgesloten in de richting 
van Aalsmeer. 
Foto: VTF - Laurens Niezen

Nieuwe mediatoren op 
De Vreedzame School
Uithoorn - Aan het begin van de 
week tegen pesten overhandig-
den we de nieuwe mediatoren 
hun diploma. Dat geeft ook deze 
week weer duidelijk aan waarom 
we werken met mediatoren op 
IKC het Duet. Het zijn de kleine 
signalen van de kinderen, waar-
mee we pesten voorkomen. Juist 
de kindermediatoren pikken de-
ze signalen goed op. Het oplos-
sen van een confl ict hebben de 
nieuwe mediatoren de afgelopen 
weken in hun trainingen geleerd. 
Ze hebben dit in de praktijk geoe-
fend met de andere kindermedi-
atoren en hun coaches. Juist met 
de inzet van de kindermediato-
ren bij ons op het plein en in IKC 
het Duet bereiken we een goede 

sfeer in de groepen, in de school, 
in de wijk en zo voorkomen we 
negatief gedrag, zoals pesten.
Kindermediatoren zijn hiermee 
een belangrijk onderdeel van de 
school. Samen met de media-
tor coaches, de werkgroep DVS, 
pedagogisch medewerkers en 
de leerkrachten dragen we een 
steentje bij aan het pedagogisch 
klimaat van het Duet. Met trots 
presenteren we jullie de nieuwe 
kindermediatoren. Ze hebben in 
de trainingen hard gewerkt om te 
kunnen slagen. 
Daarom van harte gefeliciteerd 
Ayla, Bowen, Jevaino, Mara, Noëll, 
Rafaella, Yorell met het behalen 
van jullie diploma mediator van 
De Vreedzame School.
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Inwoners meer betrekken
IVI is al geruime tijd bezig om te 
kijken hoe inwoners veel meer 
betrokken kunnen worden bij 
de lokale omgeving. Daarvoor 
is het nodig dat inwoners aan-
haken en gaan meedoen. Dus 
niet één keer in de 4 jaar in een 
stemhokje met een potlood je 
stem weggeven aan een politie-
ke partij maar echt als inwoners 
op gelijkwaardige wijze mogen 
meedenken, beslissen t.a.v. het 
lokale beleid en daadwerkelijk 
kunnen meedoen.

Is er ruimte voor een inwo-
nersbeweging
Daarvoor is IVI aan het onder-
zoeken of er ruimte is voor een 
inwonersbeweging in De Ron-
de Venen. Want als je inwoners 
op gelijkwaardige wijze wil la-
ten meedoen, kan je niet ver-
wachten dat elke individuele in-
woner dat zelf kan gaan rege-
len. Daar zou iets van een inwo-
nersbeweging voor moeten zijn 
die inwoners bewust maakt, in-
formeert en een podium geeft 
om zijn/haar mening te kunnen 
geven. Dat is waar IVI voor staat. 
Een platform van en voor de in-
woners Van De Ronde Venen. 

Geen gemakkelijke opgave 
Geen gemakkelijke opgave om 
zo een inwonersbeweging even 
neer te zetten. Samen met de 
buurt iets gaan doen vergt vaak 
al behoorlijk wat organisatie. 
Een inwonersbeweging in gang 
zetten die alle inwoners een po-
dium wil geven is een opgave 
waar we samen met vereende 
krachten aan horen te werken. 
De bestuurders willen inwoners 
wel betrekken maar over de 
“hoe vraag” zijn nogal uiteen-
lopende opvattingen. De loka-
le overheid en politiek willen 
garanties en zien niet gelijk de 
meerwaarde van een inwoners-
beweging.

Wetsvoorstel 
inwonersparticipatie
Iedereen is het er wel over eens 

dat inwonersparticipatie van 
steeds groter belang wordt. In-
wonersparticipatie wordt ook 
door de overheid wel gestimu-
leerd. De overheid wil dat de 
gemeente inwoners veel meer 
gaat betrekken en mee laat 
doen! Ze noemen dat van in-
spraakverordening naar een 
participatieverordening. Er ligt 
zelfs al een wetsvoorstel ter 
goedkeuring met de mooie ti-
tel: “Wet versterking participa-
tie op decentraal niveau” Hier 
krijgt de gemeente de plicht 
om te zorgen dat inwonerspar-
ticipatie een plek in de samen-
leving krijgt. Dat is een behoor-
lijke verandering in denken en 
doen. Zeker niet eenvoudig!

Muziek in de oren van de in-
wonersparticipatie
Juist bij de traditionele politie-
ke bolwerken was/is men van 
mening dat zij degene waren 
die de stem van de inwoner 
hadden gekregen en zij daar-
door het beleid namens hen 
mochten gaan uitvoeren. Het 
was dan ook een verademing 
om deze week in de Volkskrant 
te lezen dat een fractievoorzit-
ter van zo een traditionele po-
litieke partij (die in De Ron-
de Venen zeker een belangrij-
ke stem heeft) op campagne 
gaat met de woorden: “beleid 
moet voortaan weer van on-
deraf worden gemaakt, zonder 
Haagse tekentafelplannen”. Dat 
klinkt IVI als muziek in de oren 
voor de echte inwonerspartici-
patie zoals zij die graag ziet. 

Samen kom je verder!
Inwonersparticipatie is meer 
dan alleen inwoners bevragen 
en op afroep laten meedenken, 
maar is ook daadwerkelijk in-
woners betrekken bij beleid en 
de uitvoering. Daar is samen-
werking voor nodig en IVI is on-
danks het feit dat zij haar onaf-
hankelijkheid hoog in het vaan-
del heeft en geen enkele po-
litieke kleur heeft er van over-
tuigd dat de nieuwe democra-

tie wel een samenspel moet zijn 
tussen inwoners, politiek en de 
lokale overheid. Samen kom je 
verder is niet voor niets een leus 
die IVI vaak gebruikt! 

‘liberale systeem’ failliet
Het is dan ook echt belangrijk 
dat de betreffende fractievoor-
zitter in Algemene Politieke Be-
schouwingen uitspraken durft 
te doen die er echt toe doen. Hij 
verklaart het ‘liberale systeem’, 
waar ook zijn partij decennia-
lang in is meegegaan, failliet. 
Hij zegt: ‘We zijn doorgescho-
ten met de marktwerking, met 
het liberalisme. Waarin de over-
heid als bedrijf wordt gerund 
met targets, efficiency en ma-
nagers. Waarin de burger klant 
is en potentieel profiteur. Waar-
in de burger als homo economi-
cus wordt gezien die alleen aan 
zijn eigen belang denkt. Waar-
in iedereen staat voor eigenbe-
lang of een deelbelang en al-
leen de overheid voor het alge-
meen belang. Door die benade-
ring mist men heel vaak draag-
vlak voor Haagse maatregelen.’

Het gaat nu niet goed
Een ding is voor hem duidelijk 
en dat is dat het nu niet goed 
gaat. Nu worden tekentafel-
oplossingen bedacht, waarbij 
eerst gekeken wordt of het ju-
ridisch houdbaar is, vervolgens 
of het op papier klopt en pas op 
het eind of het misschien in de 
praktijk werkt. Zo’n plan wordt 
vervolgens stuk gelobbyd of 
stuk geprocedeerd. Dat is ook 
stroperig en vertragend. Pro-
blemen horen te worden op-
gelost door mensen die betrok-
ken zijn en met elkaar aan tafel 
gaan zitten en oplossingen be-
denken.’ De belofte om zo’n op-
lossing die van onderaf bedacht 
wordt over te nemen zorgt voor 
betrokkenheid en draagvlak bij 
de uitvoering.’

(R)evolutie
Dat het anders kan, ziet de frac-
tievoorzitter in de praktijk ge-
beuren. ‘Jarenlang werd ge-
zegd dat burgers geen tijd en 
zin hadden om zich met het al-
gemeen belang te bemoeien. 
Dat de overheid dat moest be-
hartigen. Maar kijk om je heen. 
Er is een revolutie gaande stelt 
hij. IVI weet als geen ander dat 
er zeker van alles in beweging 

is in het land op het gebied van 
inwonersparticipatie en dat er 
elders ook prachtige succesver-
halen zijn. IVI noemt het liever 
geen revolutie maar een evo-
lutie. 

De grondslag van de 
democratie
De nieuwe visie die deze fractie-
voorzitter voor zijn partij voor 
ogen heeft sluit naadloos aan 
bij het gedachtengoed van IVI 
als het gaat om inwoners echt 
te gaan betrekken. Een visie die 
teruggrijpt op de grondslag van 
de democratie: bestuur van on-
derop. Betrek alle deelbelangen 
bij het oplossen van proble-
men. Ga aan tafel met alle be-
trokkenen en zoek samen naar 
werkbare oplossing. De politiek 
wordt dan veel meer een gre-
mium wat er voor zorgt dat de 
wensen van de inwoners ook 
daadwerkelijk worden uitge-
voerd. Als alle politieke partijen 
deze visie overnemen dan gaan 
we echt stappen in de goede 
richting maken. 

Geen blauwdruk en het 
moet anders
Een nieuwe overlegstructuur 
kan stroperigheid in de hand 
werken. Een plan heeft de frac-
tievoorzitter dan ook niet. ‘Geen 
blauwdruk! Dan gaat iedereen 
daarop schieten. Het gaat om 
de richting. We zijn nu vastge-
lopen in een neoliberale groef 
die niet werkt. Het moet anders.’ 
Geeft hij aan. 

De IVI-Dialoog
Dat is ook precies waar IVI naar 
op zoek is. Niet de vraag of het 
anders moet maar hoe het an-
ders moet? De dialoogavonden 
waar IVI momenteel met inwo-
ners, politiek en ondernemers 
om tafel zit gaat met name over 
de vraag of er binnen de ge-
meente De Ronde Venen ruim-
te is voor een inwonersbewe-
ging en hoe dat dan vormgege-
ven moet worden. Een interes-
sante vraag waar nog geen pas-
klaar antwoord op is. Maar een 
goede ontwikkeling dat we met 
elkaar in gesprek zijn en naar el-
kaar luisteren. Wil je ook mee-
denken of meedoen over za-
ken die spelen in onze gemeen-
te laat het IVI weten en stuur 
een email naar : info@inwoners-
voorinwoners.nl

Verrassend alternatief voor 
de moederverwendag 2020
De Ronde Venen - Op zaterdag 
19 september had Rotary-club 
AMU een verrassend alternatief 
voor de jaarlijkse Rotary Moeder-
verwendag waar zo’n 50 moeders 
van een kind met een beperking 
uit Mijdrecht en Wilnis een dag-
je verwend worden. Door corona 
was het helaas dit jaar niet moge-
lijk om met de moeders een dag 
op stap te gaan en ze te verwen-
nen met leuke activiteiten. Daar-
door moesten ze de ontmoe-
ting met elkaar missen. Maar de 
tas met een prachtig verwen-
pakket maakte veel goed. Dat 
blijkt wel uit de reacties: van de 
moeders:‘’Wat een prachtige bij-
zondere verrassing werd er afge-
lopen zaterdag gebracht! Ik ga 
in kleine beetjes van genieten 
van alles wat jullie hebben be-
dacht voor ons”. “Ontzettend be-
dankt dat wij, als moeders, zo in 
het zonnetje worden gezet. Door 
de gulle bijdrage van Vida Make-
laars, Korver Makelaars en Make-

laardij Witte kunnen de moeders 
gaan eten bij Wander Island. 
Verder werden de moeders ver-
wend met lekkere en leuke din-
gen van diverse ondernemers 
uit Mijdrecht (Bowling Mijdrecht, 
Hema, Het Chocoladehuisje, 
Trendshop By Cissie, Versteeg Cu-
linair, Prinselijk Proeven, Boek-
handel Mondria en De Loods).

Reguliere route 
bouwverkeer Abcoude
Abcoude - In de Stationsstraat 
van Abcoude worden in het 
nieuwbouwproject ‘Tussen Gein 
& Angstel’ 4 nieuwbouwwonin-
gen gebouwd. 
Om de overlast van het bouw-
verkeer voor omwonenden zo-
veel mogelijk te beperken, heeft 
de gemeente verschillende rou-
tes laten onderzoeken. Op basis 
van het onderzoek heeft het col-
lege van burgemeester en wet-
houders besloten het bouwver-
keer via de reguliere route (Am-
sterdam Zuidoost, Nieuwe Am-
sterdamseweg, Kerkplein) naar 
de bouwplaats te laten rijden.
Om de nieuwbouwlocatie te be-
reiken met bouwverkeer hebben 
de aannemer en gemeente De 
Ronde Venen overlegd over mo-
gelijke aanrijroutes. 
Belangrijkste aandachtspunten 
waren beperking van het risico 
op schade aan woningen, riole-
ring en waarborging van de ver-
keersveiligheid, 
Aanvankelijk liep de beoogde 
ontsluiting van het bouwterrein 
via de Willem van Abcoudelaan, 

zodat het centrum werd ontzien. 
Hiervoor was een verkeersonthef-
fing nodig. Inwoners van de Fort-
buurt hebben hun zorgen geuit 
over de beoogde ontsluiting. Om 
alles goed te kunnen beoordelen 
heeft de gemeente extern advies 
ingewonnen bij Sweco en Goud-
appel Coffeng.

Geen ontheffing alternatieve 
route bouwverkeer
Vanwege de centrale ligging van 
het bouwproject, kent elke mo-
gelijke bouwroute knelpunten. 
Op basis van de uitkomsten van 
het externe onderzoek heeft het 
college van burgemeester en 
wethouders besloten medewer-
king te verlenen aan de regulie-
re route (Amsterdam Zuidoost, 
Nieuwe Amsterdamseweg, Kerk-
plein) naar de bouwplaats.
Voor exceptioneel bouwverkeer 
is de route via het Amsterdam-
Rijnkanaal als meest wenselijk 
aangemerkt. Omwonenden van 
het bouwproject worden per 
brief over het besluit geïnfor-
meerd.

Passen en meten met 
‘kuubzak’
Mijdrecht - Deze week ging één 
van de rekenlessen over inhouds-
maten. Een pittige maar boeien-
de materie die wel wat verduide-
lijking kon gebruiken.
Lengte x breedte x hoogte, ga er 
maar aan staan! Maatbekers, een 
grote bordmeetlat en zelfs een 
echte kuubzak moesten duidelijk 
maken hoe ons metrieke stelsel 
werkt. Hoeveel past er trouwens 
in een kuubzak? Het liefst wil-
den ze dit direct uitproberen met 
het zand uit de kleuterzandbak. 

Dat was een enorm goed idee, 
maar met een zandbakvol kleu-
ters werkt dat even niet. Alterna-
tief plan? 
Jazeker, hoeveel leerlingen pas-
sen er eigenlijk in zo’n zak? Het 
was even dringen maar een der-
de van de groep vulde het geheel 
prachtig op. Rekenlesje dat bij 
blijft, ‘reken maar’! Met veel dank 
aan Fa. De Rooij Handel en Trans-
port. Zij leverden de prachtige 
kuubzak om de les letterlijk nog 
meer ‘inhoud’ te geven!

Hoopvolle berichten uit de Politiek 
voor de inspraak van inwoners

In de zoektocht of er ruimte is voor een nieuwe democratie van het 
samenspel en of daarbij een rol is weggelegd voor de inwoners loopt 
het nog al eens vast op het oude politieke denken. Mooi vond IVI dan 
ook het bericht dat deze week in de media verscheen van een fractie-
voorzitter van een traditionele politieke partij. Er lijkt bij de politiek nu 
ook beweging te komen om inwoners daadwerkelijk bij het beleid te 
gaan betrekken. 
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Eveline Steenaart van Kraan Mode:
“Duurzaam kan mooi, 
leuk en sexy zijn!”
Aalsmeer - Op 24 september 
start de zevende editie van de 
Dutch Sustainable Fashion Week, 
een landelijk evenement dat de 
aandacht wil vestigen op duur-
zaamheid in de modebranche. 
Kraan Mode haakt daar op eigen 
wijze op in. Bij Kraan Mode aan de 
Aalsmeerderweg 213 komt ver-
rassende, inspirerende dames-
mode op de eerste plaats. Maar 
ook duurzaamheid staat hoog op 
de agenda. Eigenaar Peter Kraan 
blijft echter realistisch: “Als zelf-
standige retailer is het lastig, zo 
niet onmogelijk om grote invloed 
uit te oefenen op de mode-indu-
strie. Maar niks doen is geen op-
tie, want er moet veel verande-
ren. Daarom geven wij onze klan-
ten de keuze, net als in de super-
markt. Vind je duurzaamheid en 
fair trade belangrijk, dan heb je 
bij ons een ruime keuze in mer-
ken die serieus met deze topics 
omgaan. Duurzaamheid is be-
langrijk, maar we slaan er niet in 
door. Het is niet onze core busi-
ness. Dat is en blijft mooie, leuke 
kleding van goede kwaliteit, waar 
je lang mee kunt doen. Het moet 
geen geitenwollensokkenverhaal 
worden. Dat willen we niet, maar 
dat hoeft ook niet! Duurzaam kan 
namelijk heus vrolijk en sexy zijn!
Studio Anneloes bijvoorbeeld is 
goed bezig en is zeer transparant. 
Al hun items zijn voorzien van 
een label waarmee je met een 
QR-code de impact van de pro-
ductie op het milieu kunt aflezen. 
Heel informatief en ook confron-
terend. En dat terwijl zij het nog 
heel goed doen! Hun nieuwe col-
lecties zijn altijd perfect te com-
bineren met oudere lijnen en de 
kwaliteit is goed, dus je doet er ja-
ren mee. Ook merken als Kuyichi, 
Bellamy Gallery, Beautiful Stories, 
Sissel Edelbo, Anna van Toor, Bu-
fandy en Hvisk bewijzen dat fair 
trade en duurzaam mooi, leuk en 
trendy kunnen zijn!”

2700 liter voor één T-shirt
Dat er daadwerkelijk iets moet 
veranderen in de mode-industrie 
staat voor Peter Kraan buiten kijf. 
Hij somt op dat er jaarlijks zeven-
tig miljoen vaten olie worden ge-
bruikt voor het vervaardigen van 
polyester en dat 60% van de kle-
ding een jaar na productie op de 
vuilnisbelt terecht komt. Voor het 
vervaardigen van één katoenen 

T-shirt is 2700 liter water nodig en 
het gemiddelde loon van Indiase 
werknemers in de mode-indu-
strie is slechts een kwart van wat 
ze nodig hebben om in hun le-
vensonderhoud te voorzien. Die 
slechte arbeidsomstandigheden 
waren jaren geleden voor Peter 
de trigger om zich meer in deze 
materie te verdiepen. In de zoek-
tocht naar wat Kraan Mode als 
kleine speler kon doen, vond hij 
Stichting Wakibi. “Wakibi is een 
platform dat kleine ondernemers 
in ontwikkelingslanden middels 
microkredieten op weg helpt 
naar een zelfstandig bestaan. On-
ze klanten sparen 5% van hun 
bestedingen bij ons en 1% daar-
van gaat naar het goede doel. In-
middels hebben we 92 projec-
ten kunnen steunen. Denk daar-
bij bijvoorbeeld aan een kleer-
maker die met de lening een ex-
tra naaimachine kan kopen voor 
zijn atelier.”

Duurzame bedrijfsvoering
Toen in 2018 het winkelpand in-
grijpend werd verbouwd, werden 
er talloze duurzaamheidsmaatre-
gelen getroffen. Er kwam led-ver-
lichting, een warmtepomp en er 
werden zonnepanelen op het dak 
geplaatst. Deze voorzien voor 
75% in de energiebehoefte van 
de winkel. Er werd ook naar de-
tails gekeken: plastic wegwerp-
hangers werden vervangen door 
houten kledinghangers en voor 
de aankopen kwamen er onbe-
werkte papieren tasjes.

10 euro voor oude jeans
Niet alleen als mode-onderne-
mer, ook als gebruiker heb je een 
verantwoordelijkheid, vindt Pe-
ter: “Wat koop je? Hoe lang doe 
je ermee? Geef je kleding weg, 
of gaat het in de afvalbak? Maar 
ook: hoe vaak was je je kleding, 
hoe heet was je, hoeveel was-
middel gebruik je? Wij hebben 
nu naar aanleiding van de Dut-
ch Sustainable Fashion Week een 
actie, waarbij je 10 euro korting 
krijgt op een spijkerbroek als je 
je oude jeans inlevert. Wij zorgen 
er dan voor dat je oude broek ge-
recycled wordt, zodat er nieuwe 
spijkerkleding van gemaakt kan 
worden. Het is iets kleins, maar 
bewustwording en verandering 
gaan in dit geval in kleine stap-
pen.”

Ladies/Girls day bij Thamen
Regio - Altijd al willen softballen? 
Nieuwsgierig of softbal iets voor 
jou is? Of ben je op zoek naar een 
nieuwe teamsport? Op zaterdag 
3 oktober organiseert Thamen 
een speciale middag voor meis-
jes en (jonge)dames om kennis 
te maken met softbal. Softbal kun 
je al spelen vanaf 9 jaar oud, maar 
kan je ook op veel latere leeftijd 
prima leren spelen en Thamen 
heeft op diverse niveaus moge-
lijkheden voor nieuwe leden. Lijkt 
het je leuk of ben je misschien al-
tijd enthousiast als je op school 
gaat softballen?
Van 13.00 tot 15.00 uur laten 
de trainers en speelsters van de 
damesteams je kennis maken 
met de basisbeginselen van het 
softbal, waarna er nog ruimte is 
om een echt wedstrijdje te spe-
len. Vanaf 15.00 uur kunnen dan 
alle vragen gesteld worden en 
kan er verder kennis gemaakt 
worden met onze dames en ver-
eniging onder het genot van een 
hapje en drankje. Mocht je min-
der tijd beschikbaar hebben kom 
dan gewoon langs en dan doen 
zij een verkorte kennismaking. 
De vereniging zorgt voor spelma-
teriaal en je hoeft dus zelf alleen 
maar een joggingbroek en een 
paar sportschoenen aan te trek-
ken.Ben je nu een meisje dat jon-
ger is dan 9 jaar, kom dan ook ze-

ker kijken. Voor die leeftijdsgroep 
heeft de club beeball (5 tot 9 jaar) 
en ons beeball team is er ook, 
want die spelen om 14.00 uur een 
wedstrijd. Wat is softbal nu pre-
cies? Bij softbal bestaat een team 
uit (tenminste) 9 speelsters. Tij-
dens een wedstrijd zijn de teams 
wisselend aan slag (de aanval) of 
in het veld (de verdediging). Om 
een punt te scoren moet je al-
le honken weten te raken en na-
tuurlijk de thuisplaat bereiken. 
De verdedigende partij zal er al-
les aan doen om dit te voorko-
men, door te proberen de slag-
vrouw “uit” te maken. 
Een “uit” maken kan op verschil-
lende manieren, maar dat vertel-
len ze je zaterdag 3 oktober al-
lemaal. En natuurlijk is het bij 
drie “uit” wisselen. Softbal lijkt 
heel veel op honkbal maar het 
speelveld is een stuk kleiner, de 
bal is geel en iets groter en de 
pitcher gooit de bal onderhands. 
Honk- en softbalvereniging Tha-
men heeft 17 teams die in de 
competitie uitkomen en je kunt 
ons vinden aan de Vuurlijn 24 in 
De Kwakel.
Wil je meer informatie neem dan 
even contact op met Linda via in-
fo@thamen.info of via whatsapp 
op 06-51679394 en anders zien 
zij je graag verschijnen op zater-
dag 3 oktober

Praat deze week over 
pesten, thuis en in de klas
Regio - Het is de Week tegen Pes-
ten. Mirelle en Nikita Valentijn, 
moeder en dochter, uit Wilnis 
hebben bijgedragen aan de ex-
tra uitzending van het jeugdjour-
naal over pesten die uitgezonden 
is op zondagavond 20 september. 
Deze uitzending leent zich uitste-
kend voor een gesprek over pes-
ten, thuis en in de klas. Onder-
zoeksbureau No Ties deed een 
representatief onderzoek in op-
dracht van het NOS Jeugdjour-
naal onder ruim 1000 kinderen 
van 9 tot 13 jaar. Daaruit bleek dat 
iets minder dan de helft van de 
kinderen die nu nog worden ge-
pest, erover praat met volwasse-
nen, een derde met kinderen en 
volwassenen en een klein aantal 
alleen met andere kinderen. Een 
op de vijf kinderen praat er met 
niemand over. Zij denken dat het 
niet helpt of zijn bang dat het 
dan erger wordt. Een kwart (voor-
al jongens) hoopt dat het vanzelf 
overgaat en anderen schamen 
zich ervoor. Op de vraag of pra-
ten helpt zegt een grote meer-
derheid ‘een beetje’ of ‘ja’. 

Moeilijk
Mirelle Valentijn, voorzitter van 
Stichting Omgaan met Pesten, 
geeft een toelichting. “Als je zelf 
gepest wordt kan het moeilijk zijn 
om over pesten te praten. Kinde-
ren zijn bijvoorbeeld bang dat 
het erger wordt, schamen zich, 
willen ouders niet belasten of ho-
pen dat het op een dag over is. 
Kinderen die vertellen dat ze heb-
ben gezien dat iemand gepest 
werd krijgen vaak kant-en-klare 
adviezen. Zo zou je als ouder van 
een kind dat kiest voor de rol van 
buitenstaander makkelijk kun-
nen zeggen dat het een volgen-
de keer moet opkomen voor het 
kind dat gepest wordt. En tegen 
een kind dat meeloopt of pest 
kun je als ouder zeggen dat het 
dit niet moet doen en rekening 
moet houden met een ander zijn 
gevoelens. Kinderen kunnen niet 
veel met adviezen. Onder het ge-
drag, gaat een hele wereld schuil 
aan gedachten en gevoelens. De 
groepsdynamiek en groepsdruk 
spelen daarbij een grote rol” 

Wat voelde je?
Stichting Omgaan met Pesten ge-
loofd in samen met kinderen op 
ontdekking gaan. Door het stel-
len van open vragen ontdek je 
wat er echt in kinderen omgaat. 
Wat dacht je toen je dat zag ge-
beuren? Wat voelde je? Zou je ook 
iets anders kunnen denken, voe-
len of doen? Dat draagt bij aan 
het zelf ontdekken van alternatie-

ven en weerbaar gedrag. De mo-
tivatie om op te komen voor je-
zelf of een ander neemt dan toe. 
Oefenen van nieuw gedrag helpt 
daarbij. Acht op de tien kinderen 
willen dat er meer les wordt ge-
geven over het stoppen van pes-
ten. Meer dan de helft zegt hulp 
nodig te hebben om pestgedrag 
te stoppen. De meeste kinderen 
denken dat erover praten en kin-
deren die worden gepest helpen 
de beste oplossingen zijn tegen 
pestgedrag.
In de uitzending vertellen naast 
Mirelle en Nikita (moeder en 
dochter) o.a. ook Amy, Hans en 
leerkracht Daphne hun verhaal 
over pesten. Bekende Neder-
landers hebben een boodschap 
voor alle gepeste kinderen in Ne-
derland. Nikita kijkt positief terug 
op haar bijdrage aan de uitzen-
ding. “Ik heb heel veel leuke be-
richtjes gehad na de uitzending 
en zelfs met mijn mentor van vo-
rig schooljaar nog even contact 
gehad via facebook. 
Dat gaf mij een enorme steun. 
Het lijkt in de uitzending mis-
schien niet zo, maar het was 
best moeilijk om erover te pra-
ten. Toch ben ik heel blij dat ik dit 
gedaan heb om anderen te hel-
pen. Ik hoop dat mijn boodschap, 
blijf er niet in je eentje mee zit-
ten, kinderen helpt om met ie-
mand te gaan praten die ze ver-
trouwen. En dat ze iets doen met 
mijn positieve gedachte, je bent 
gewoon jezelf, dat is wat telt”. 

Onderzoek 
Uit het onderzoek bleek ook dat 
meer dan de helft van kinderen 
9-13 jaar wordt gepest, vaak bui-
ten het zicht van de leerkracht. 
Verteld een kind jou dat hij of zij 
gepest wordt? Wijs dan op de Sta 
Sterk training. Deze gaat van start 
op woensdag 7 oktober voor kin-
deren van 8 t/m 12 jaar in Wil-
nis via ssvk.nl Er zijn nog enkele 
plaatsen vrij. Kinderen die niet te 
maken hebben met pesten, maar 
wel baat hebben bij het aanle-
ren van een sterkere houding, 
zodat zij zich zekerder voelen en 
bijvoorbeeld meer durf ontwik-
kelen zijn welkom. In de uitzen-
ding speelden de portretten van 
Susan Leurs die een fototentoon-
stelling met 100 portretten over 
pesten maakte een grote rol. Mi-
relle en Nikita deden eerder mee 
aan deze tentoonstelling. Wil jij 
de uitzending terugkijken? Dat 
kan op jeugdjournaal.nl Ook vind 
je op kenniscentrumomgaan-
metpesten.nl zeven vragen die je 
kunt stellen aan kinderen na de 
uitzending.

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

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

Tegenaria gigantea
Zoals wel vaker voorkomt had 
ik een andere column klaar-
liggen met de titel ‘De strijd 
om de huismoeder’. Dat moet 
maar even wachten want iets 
ander kruiste mijn pad: de Te-
genaria gigantea.
Dat moet wel iets gigantisch 
zijn toch? Dit prachtige insect 
behoort tot de arachniden. In 
dat woord klinkt vast voor ve-
len ook wel iets bekends door. 
We moeten daarvoor terug-
gaan naar de Griekse mytho-
logie. 
Arachne was in de mytholo-
gie een spinster uit de land-
streek Lydië. Ze was een bui-
tengewoon begaafde bor-
duurster. Ze waagde het om 
Pallas Athene, de bescherm-
vrouwe van deze kunsten, 
uit te dagen tot een twee-
strijd. De godin werd natuur-
lijk vertoornd over zulk een 
aanmatiging en ze verander-
de Arachne daarom in een 
spin. Zo werd ze gedoemd om 
voor eeuwig verder te spin-
nen, net als haar nakomelin-
gen. ‘Leef voort, stom kind, 
maar wel aan een draad! En 
spin geen hoop op later, want 
jouw straf geldt ook als vonnis 
voor je kinderen en heel je na-
geslacht’. Dat waren de woor-
den van Athene. Ik wil het he-
le verhaal wel een keer vertel-
len aan liefhebbers!
De Tegenaria gigantea is een 
trechterspin. Een van de huis-
spinnen waarvan een aan-
tal soorten in huizen en soms 

buiten gevonden kan worden.
De huisspin die ik tegenkwam 
zat buiten, in een kier onder 
bij het raam. Daar is het al-
tijd droog want ik heb een 
afdak. Het enige dat ik deed 
was mijn ramen een keer ze-
men, die tot aan de grond 
gaan. Ik kwam er onderaan 
drie tegen: van die huisspin-
nen. Prachtig….die harige po-
ten en dat lijf. Ik was meteen 
onder de indruk. Ik hield halt 
met mijn bezem waarmee ik 
bladresten wat opveegde…en 
snelde naar binnen voor mijn 
fototoestel. Op mijn knieën 
(voor een spin nog wel), om 
zo dichtbij mogelijk een goe-
de foto te maken. De Tegen-
aria gigantea gedroeg ze als 
een echt fotomodel. Ze bleef 
doodstil zitten.
En die draad dan, uit het bo-
venstaande verhaal? Ze we-
ven een driehoekig matweb 
in verwaarloosde hoeken (zo-
als mijn terrashoekje) met een 
buisvormige schuilplaats aan 
het uiteinde. Ik zal dat web 
met mijn bezem wel hebben 
vernietigd. Toch zonde…vol-
gende keer even opletten. 
Juist in het najaar kom je deze 
trechterspin tegen. Ik zal het 
vrouwtje hebben gezien die is 
groter en dikker dan het man-
netje. Zo dicht bij huis, letter-
lijk, zo dicht bij huis vind je 
de mooiste natuurmomenten. 
Zelfs een fotomodel!

Elza Vis, IVN-natuurgids

Thamen verliest nipt in 
de 11e inning
Regio - Het is op de prachtige na-
zomer dag, zondag 20 augustus, 
dat Thamen uit tegen Ridderkerk 
Rowdies speelt. Thamen snakt 

naar de 1e overwinning, dus het 
belooft een mooie wedstrijd te 
worden. En dat werd het ook. In 
de 1e inning maakt Thamen een 

vliegende start. Koole slaat een 
honkslag. Groen komt door een 
veldfout op het honk. Beiden sco-
ren op wederom een fout: 0-2. 
Ridderkerk Rowdies probeert het 
wel, maar de verdediging van 
Thamen is sterk en voorkomt dat 
zij scoren in de 1e 3 innings. Pas 
in de 4e inning verandert de sco-
re naar 1-2. Ondertussen komt 
ook Thamen er niet door aan slag. 
Pitcher Van der Meer, van Ridder-
kerk, staat slechts 3 hits toe in 5 
innings. In de 6e inning krijgt Rid-
derkerk Rowdies de kans te sco-
ren. Dit valt Thamen te verwij-
ten. Door een opstapeling van 
vier-wijd, veldfouten en doorge-
schoten ballen worden er 2 pun-
ten gescoord: 3-2. Thamen scoort 
een punt volgens het boekje in 
de 7 inning. W. Schouten komt op 
het honk na 4-wijd, Koole brengt 
hem met een opofferingsstoot-
slag een honk verder en het is 

L Vogelaar die hem vervolgens 
over de thuisplaat slaat: 3-3. 

Verlengen
Dit blijft de stand tot en met de 
9e inning, dus wordt het ver-
lengen. Na honkslagen van Van 
Rekum en J Vogelaar scoort Tha-
men een punt. Dat doet Ridder-
kerk Rowdies ook, na wederom 
veldfouten: 4-4. In de 11e inning, 
is het de verdienste van Pitcher 
Ros dat 3 slagmensen van Tha-
men niet op het honk weten te 
komen. Bij Ridderkerk Rowdies 
komt Spijkerman op het honk 
na een hit-by-pitch. Hij steelt het 
tweede honk en landt op 3 na een 
veldfout. Met twee uit doet Revier 
wat hij moet doen voor een walk-
off: het veld het binnenveld uit-
slaan, zodat Spijkerman kan sco-
ren. Ridderkerk Rowdies wint de-
ze spannende wedstrijd met 5-4 
van Thamen. 



Plaatst Eigen Haard vaak 
zonnepanelen?
Ja, als de woning technisch geschikt is 
plaatst Eigen Haard standaard zonnepanelen 
bij nieuwbouwprojecten. Mooie recente 
voorbeelden hiervan zijn de nul-op-de-meter 
eengezinswoningen in de Monseigneur 
Noordmanlaan in De Kwakel en bij de 
Europarei in Uithoorn. 

Hoe gaat dat bij andere projecten?
Bij renovatie- en Samen Verduurzamen (SaVe) 
projecten bieden we zonnepanelen aan 
de huurders aan als keuzeoptie. Een recent 
voorbeeld is het renovatieproject in de Prinses 
Margrietlaan in Thamerdal.

Bertram is het eerste Uithoornse 
zonnepanelenproject wat niet is gekoppeld aan 
een nieuwbouw-, renovatie of SaVe-project. 
Ruim 40 huurders hebben voor zonnepanelen 
gekozen.

Op korte termijn gaan we veel huurders in 
De Kwakel benaderen of ze ook zonnepanelen 
willen. Huurders ontvangen per post het 
aanbod met een uitgebreide toelichting en 

Waarom hebben jullie besloten 
zonnepanelen aan te scha� en?
We hebben besloten om zonnepanelen te 
nemen, omdat het goed is voor het milieu 
en voor ons een kostenbesparing oplevert. 
Met een terugverdientijd van 8 jaar betekent 
dit een rendement van 12.5%. Als je bedenkt 
dat je op de beurs 8% kunt verdienen met 
het nodige risico en op een spaarrekening 
helemaal geen rente krijgt is dit een van de 
beste dingen die je met je geld kunt doen. 

Waarom hebben jullie voor 
deze lening gekozen?
De Duurzaamheidslening heb ik gevonden 
op het internet, net als de mogelijkheid om 
BTW terug te vragen voor het aanscha� en 

en installeren van zonnepanelen. Voor de 
aanschaf van zonnepanelen kun je spaargeld 
gebruiken, maar je kunt er ook een lening 
voor afsluiten. De maandelijkse kosten zijn 
veel lager dan de besparing, dus je houdt 
geld over. Bijkomend voordeel van een lening 
is, dat je het spaargeld niet vast zet voor 8 
jaar, maar dat je het voor iets anders kunt 
gebruiken. Het nadeel is dat je minder per 
maand bespaart.
 
Is de procedure van deze lening lastig?
De procedure om deze lening aan te 
vragen is vergelijkbaar met een hypotheek 
aanvraag alleen zonder hypotheekadviseur. 
De aanvraag voor de lening doe je via 
de website van de gemeente. Zodra de 

gemeente de aanvraag heeft goedgekeurd, 
maak je een account op SVn* aan. Je vult een 
aanvraagformulier in, uploadt de getekende 
o� erte, SEPA machtiging, loonstrookjes 
etc. en na een paar dagen kun je zien 
of de documenten akkoord zijn. Als de 
documentatie akkoord is, wordt de aanvraag 
beoordeeld en goedgekeurd.

Zijn jullie tevreden over de begeleiding 
van het aanvragen van deze lening?
De aanvraag is soepel verlopen en de lening 
was vrij snel rond. We merkten meteen de 
voordelen van de zonnepanelen. In de eerste 
drie maanden hebben we meer dan 100€ per 
maand bespaard. Dat is in de winter minder, 
maar boven verwachting. 

Al met al, zijn we tevreden met onze aanschaf 
en dankzij de lening hebben we het geld nog 
op onze spaarrekening staan.

* SVn (Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 
Nederlandse gemeenten) verstrekt de lening namens 
de gemeente.

Gemeente Uithoorn

“De zomervakantie ligt alweer een 
tijdje achter ons, maar wat hebben we 
veel zonuren gehad. Zonuren die we 
kunnen omzetten naar energie. Weleens 
eraan gedacht om zonnepanelen aan 
te scha� en? U kunt gebruik maken 
van onze Duurzaamheidslening 
voor zonnepanelen. We hebben een 
inwoner, die gebruikt maakt van deze 
lening, naar zijn ervaring gevraagd. 
En waar ik heel blij om ben, is dat niet 
alleen woningeigenaren, maar ook 
huurders gebruik kunnen maken van 
zonnepanelen. Dit leest u in het interview 
met Eigen Haard. Ook kunt u nog steeds 
duurzaam besparen door gebruik te 
maken van onze kadobon.

Zonnepanelen voor huurwoningen
Wybrand Pieksma, beleidsadviseur energietransitie Eigen Haard 
vertelt hoe zij dit doen

Voordelen Duurzaamheidslening zonnepanelen
Remco Verheij (inwoner Uithoorn) vertelt over zijn ervaring

Wethouder Hans Bouma:
Zonnepanelen

Uithoorn doet duurzaam

Leuke actie voor 
woningeigenaren 
stopt bijna
Uw kadobon staat online klaar
De gemeente Uithoorn heeft in 
samenwerking met het Regionaal 
Energieloket een leuke actie om geld te 
besparen. Dankzij een subsidie van het 
Rijk kunnen zij aan woningeigenaren een 
kadobon van €44,- euro aanbieden. Met 
deze kadobon kunt u online producten 
bestellen die u helpen bij het besparen 
van energie. U kunt kiezen uit onder 
andere een waterbesparende douchekop, 
ledlampen en radiatorfolie. Als 
woningeigenaar in de gemeente Uithoorn 
kunt u via www.regionaalenergieloket.nl 
de kadobon opvragen. Let op! De code is 
na ontvangst een maand geldig.

een reactieformulier. Als huurders gebruik 
willen maken van zonnepanelen, kunnen 
ze dit aangeven door het reactieformulier 
ondertekend retour te sturen via de 
antwoordenvelop. Uiteraard kan het 
reactieformulier ook worden gescand en 
gemaild.

Waarom benaderen jullie niet alle 
huurders in de gemeente Uithoorn?
Dat heeft verschillende redenen. We richten 
ons allereerst op eengezinswoningen. 
Als de woning technisch geschikt is, bieden 
we afhankelijk van het beschikbare dakvlak 
4 tot 8 zonnepanelen aan. We bieden het niet 
aan als er een aankomend project is of als er 
dakwerkzaamheden in de planning staan. 
En uiteraard doen we het aanbod ook aan 
huurders in andere gemeenten. Het is een 
traject van vele jaren en zowel Eigen Haard als 
onze leverancier Wocozon kan niet alles in een 
paar jaar realiseren.

Wat houdt het aanbod precies in?
Eigen Haard investeert en Wocozon regelt de 
montage, het beheer en onderhoud.
Hiervoor vragen we na realisatie aan de huurder 
via de servicekosten een maandelijkse bijdrage. 
De huurder kan meteen de maandelijkse 
voorschotnota bij de energieleverancier 
verlagen. De stroomopbrengst van de 
zonnepanelen kan de huurder volgen op de 
computer, tablet of telefoon. De zonnestroom 
is ongeveer 50% goedkoper dan de stroom van 
de energieleverancier.

Waar verbaast u zich het meeste over? 
Dat als we een aanbod doen, maar de helft 
van de huurders voor zonnepanelen kiest. 
De stroomkosten dalen en het is goed 
voor het milieu, dat wil toch iedereen.

TipOnderhoud 
zonnepanelen
Handige tips na aanschaf van 
zonnepanelen kort op een rij;

 U meldt zich aan bij uw 
 energieleverancier

 Controleer uw soort meter 
 (voor zonnepanelen raadt men een 
 slimme meter aan)

 Check regelmatig de opbrengst van 
 uw panelen om te zien of ze nog goed 
 functioneren. 

 Geef bij uw verzekering op dat u 
 zonnepanelen heeft.

Voor meer informatie kijk op 
www.milieucentraal.nl 

 SPECIALE EDITIE ZONNEPANELEN
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Raad De Ronde Venen enthousiast 
over plan 480 starterswoningen
vervolg van de voorpagina 

Er is heel duidelijk een behoefte 
aan deze woningen. Dit is alleen 
maar win-win voor de gemeen-
te”. Joris Kneppers van Lijst 8 Ker-
nen gaf aan dat hij blij is met dit 
plan en hard zitten te springen 
op dit soort woningen, waarmee 
we een druk op de lokale wo-
ningmarkt kunnen wegnemen in 
de komende 10-15 jaar. Rob Evers 
van de VVD wilde bovendien be-

nadrukken dat er niet alleen niet 
alleen vanuit de behoefte aan 
woningen gedacht moest wor-
den. Hij sprak de wethouder ook 
aan op het gegeven dat voor het 
ondersteunen en overeind hou-
den van onze lokale economie 
en bedrijvigheid het noodzakelijk 
is dat jonge mensen in onze ge-
meente moeten kunnen blijven 
wonen. Ernst Schreurs van PvdA 
/ Groen Links zei dat ze in april 
al enthousiast waren over het 

woonplan van Christenunie-SGP. 
De woningnood is hoog, dus dan 
moet elke mogelijkheid die daar 
het hoofd aan biedt serieus beke-
ken worden.
Wethouder Rein Kroon begreep 
het enthousiasme van de raad, 
maar deelde mee dat hij nog wel 
een aantal praktische problemen 
zag bij een snelle realisatie van dit 
plan, die we met elkaar in dit en-
thousiasme misschien niet hele-
maal overzien. Wethouder Kroon 

benadrukte wel dat als de ge-
meenteraad zegt van wethouder 
ga dit plan asjeblieft doen, dit is 
het beste dat we in tijden hebben 
gezien “ja dan gaan wij dat doen”.

Ambitie 4.800 woningen
Joris Kneppers uitte verder zijn 
verbazing over de woorden van 
de wethouder dat deze 480 star-
terswoningen wellicht niet al-
leen voor onze eigen inwoners 
zijn. Hij herinnerde de wethouder 
aan zijn ambitie om boven op de 
groeiprognose van 2.800 wonin-
gen voor eigen inwoners (uit on-
derzoek is gebleken dat het aan-
tal huishoudens in onze gemeen-
ten tot het jaar 2040 met 2.800 
huishoudens zal toenemen), nog 
eens 2.000 extra woningen te wil-
len bouwen voor het aantrekken 
van jonge gezinnen. Deze am-
bitie van de wethouder gaat na-
drukkelijk niet over de bouw voor 
eigen inwoners alleen. 

Inwoners voor Inwoners
Daarbij heeft het platform IVI (In-
woners voor Inwoners) in de zo-
mer een onderzoek naar de wo-
ningbehoefte gedaan. 
Hieruit is de nijpende situatie ook 
naar voren gekomen. Met name 
voor starters en personen met 

een beperkte portemonnee. Ton 
van Sligtenhorst benadrukte nog 
dat ze bij de Christenunie SGP 
ook van ambities houden, maar 
een ambitie moet wel een ambi-
tie zijn. Niet een belofte zijn die 
waarschijnlijk niet waargemaakt 
kan worden. 
Ton van Sligtenhorst betoog-
de ook dat als wij naar de huidi-
ge bouwprojecten kijken, en het 
verloop daarvan, we helaas niet 
anders kunnen concluderen dat 
er de komende jaren maar maxi-
maal 1.000 woningen bij zullen 
komen. Hij vroeg zich af hoe de 
wethouder zijn ambitie voor de 
bouw van 4.800 woningen wer-
kelijkheid wil gaan maken. Ton 
van Sligtenhorst gaf enthousi-
ast aan dat dit plan voor 480 star-
terswoningen aan de Mijdrechtse 
Dwarsweg de wethouder kan hel-
pen met het daadwerkelijk invul-
len van zijn ambitie en nog wel 
op korte termijn ook.

Als de raad het wil dan 
gaan we het doen
Wethouder Rein Kroon beloofde 
in het najaar bij de raad terug te 
komen omtrent de ruimtelijke in-
vulling. Dit is misschien niet de 
eerst beoogde locatie, maar als 
de tendens is dat dit het meest 
verstandige is, dan gaan we dat 
doen. Het is immers de bevoegd-
heid van de raad om te bepalen 
dat we het wel of niet moeten 
doen, aldus wethouder Kroon. 

Gesprek
Wethouder Rein Kroon sloot de 
discussie omtrent dit agenda-
punt met de toezegging om met 
de initiatiefnemers van het plan 
voor 480 starterswoningen om 
tafel te gaan en de uitkomsten 
daarvan via een ruimtelijke ver-
kenning sessie, die gepland staat 
voor oktober / november 2020, 
aan de raad te zullen mededelen. 
Wordt vervolgd!

Wilnis Doet TE VOET
Wilnis - Stichting Wilnis Doet or-
ganiseert op zondag 4 oktober 
een tweetal wandel- tochten in 
de omgeving van Wilnis. De stich-
ting heeft als doel het dorp Wilnis 
leefbaar en aantrekkelijk te hou-
den. De opbrengst van activitei-
ten die zij normaal organiseren 
worden gebruikt om de uitstra-
ling van het dorp te verbeteren. 
Door de covid 19 werd er een dik-
ke streep door alle plannen ge-
haald. Nu hoopt de stichting door 
het organiseren van deze twee 
tochten van 10 en 20 km op een 
verantwoorde wijze, toch nog 
een gezellige dag te organiseren. 

De opbrengst wordt weer ge-
bruikt om bijvoorbeeld de mooie 
bloembakken aan de lantaarnpa-
len ook volgend jaar weer op te 
hangen. 
Dus kom zondag 4 oktober naar 
Brasserie de Waard. Voor het op-
halen van de routekaart. Deze is 
voorzien van allerlei weetjes over 
de omgeving. Starten kan tus-
sen 10:00 en 14:00 uur. Ze vragen 
wel je van tevoren aan te melden 
via de website: www.wilnisdoet.
nl (dit i.v.m. het naleven van de 
covid-19 maatregelen). Deelna-
me bedraagt €5.- per huishou-
den.

VluchtelingenWerk zoekt 
nieuwe taalcoaches
Mijdrecht - VluchtelingenWerk is 
op zoek naar taalcoaches voor 14 
nieuwe inwoners van Mijdrecht. 
Gelukkig zijn er al 26 vrijwillige 
taalcoaches in de Ronde Venen 
die via VluchtelingenWerk elke 
week een paar uur van hun tijd 
geven om samen met hun taal-
maatje de taal te oefenen. Som-
migen doen dit al jarenlang, ge-
woon omdat het zo leuk is om 
te doen. Dus mocht je interesse 
hebben, stuur dan een mailtje. 
Jullie zijn hard nodig!
In de Ronde Venen zijn op dit mo-
ment 44 statushouders bezig met 
de inburgeringsplicht waar aller-
lei eisen aan vastzitten. Als status-
houder moet je examens afleg-
gen. Daarvoor ga je naar school, 
maar echt zelfredzaam worden 
in een nieuwe omgeving is moei-
lijk! Het oefenen van PRATEN is 
daarbij van cruciaal belang: het 
helpt bij het halen van je exa-
mens maar ook bij het opbou-
wen van positieve relaties met de 
buren, het leren begrijpen wat er 
wordt bedoeld door ambtenaren 
of door de juf op de school van de 
kinderen. 

40 jaar
VluchtelingenWerk zet zich al 40 
jaar in voor de vluchteling, van-
af het moment dat iemand aan-
komt in een AZC. Het is een lange 
weg na vaak een moeilijke vlucht. 
Als je uiteindelijk als vluchteling 
mag blijven in Nederland krijg 
je in een – voor jou willekeuri-
ge – gemeente een huurwoning 
toegewezen. Als je boft, vind je 
daar vrijwilligers die je helpen op 
weg naar zelfredzaamheid. Men-

sen die je helpen bij hoe de taal 
te gebruiken én hoe wij de din-
gen doen.

Op je eigen manier
Taalcoaches bij Vluchtelingen-
Werk spreken hun taalmaatje 
doorgaans informeel. Ze gaan sa-
men met de hond wandelen, sa-
men koken, helpen met huiswerk 
of voorbereiden op een gesprek 
met de arts. Tegenwoordig uiter-
aard met inachtneming van 1,5m 
afstand, of via de webcam. Er is 
geen opleiding voor nodig, al-
leen Nederlands spreken en ge-
interesseerd zijn in andere cultu-
ren is belangrijk. Je kunt wel re-
kenen op steun en trainingen. 
De tijdsinvestering is gemiddeld 
1,5 uur per week gedurende ruim 
een jaar. Interesse? Lees dan de-
ze weblog die door onze taalcoa-
ches wordt gemaakt: https://taal-
coachingdrv.blogspot.com
Wil je meer weten of je opge-
ven als taalcoach? Stuur dan een 
mailtje naar de taalcoachcoördi-
nator: Elanor Merrill en zij neemt 
snel contact met je op: emerrill@
vluchtelingenwerk.nl

Wethouder Kroon opent 
Nationale Sportweek
De Ronde Venen - Afgelopen 
vrijdag was de officiële opening 
van de NOC*NSF Nationale Sport-
week op het Raadhuisplein. 
De Nationale Sportweek vlag 
werd door Wethouder Kroon ge-
hesen samen met jonge loka-
le sporters: Anouk Vellekoop 
(CSW), Babs Russchen (HVM), Liv 
van Veld (Amstel) en Arjon Pauw 
(Veenshuttle). In de Sportweek 
vinden de hele week sportieve 
activiteiten plaats. 
En op donderdag 25 september 
wordt het Lokaal Sportakkoord 
ondertekend door alle betrokken 
partijen. 
Na het hijsen van de vlag, was 
op het zonnige plein een war-
ming-up, onder leiding van do-
centen van Senior Sportief Actief. 
Er werd enthousiast meegedanst 
door diverse lokale sporters die 
aanwezig waren om hun sport te 
vertegenwoordigen. Aansluitend 
vond een kort toernooi stoep-
randen plaats, waaraan iedereen 
kon deelnemen. Natuurlijk was 
onze lokale Nederlandse Kam-
pioen Nettie Snijder aanwezig 
om Wethouder Kroon uit te da-
gen om een potje te spelen. Want 
daar draait het om in de Natio-
nale sportweek: laten zien waar-
om sport en bewegen in onze ge-
meente een grote maatschappe-
lijke waarde hebben. En waarom 
een leven lang sporten voor ie-
dereen mogelijk moet zijn.
10 dagen lang draait alles om 
sport. Elke dag van de week heeft 

een ander thema, zoals: voeding, 
inclusief sporten, duurzaamheid 
en vitaliteit op de werkvloer. Tij-
dens de Nationale Sportweek 
slaan gemeente, sportbedrijven, 
buurtsportcoaches en verenigin-
gen de handen ineen, zie onder-
staand programma voor de ko-
mende week. Want sport doet 
iets met je!

Donderdag 24 sept
Duurzaamheid 
Sporthal Willisstee
19.30 uur
Feestelijke ondertekening 
Sportakkoord
Vrijdag 25 sept
Vitaliteit werkplek
Online via
www.beuvinglifestyle.nl/
livestream
12.30 uur
20 minuten workout, die goed 
te doen is vanachter het bureau.
Zaterdag 26 sept
BeActive night
Bowling Mijdrecht
19.00-21.00 uur
Speciale Bowlingactie voor 
de NSW-week. Zie www.
bowlingmijdrecht.nl
Zondag 27 sept
Outdoor
T.T.C de Merel, startpunt 
bibliotheek Mijdrecht
In de ochtend
Mooie fietsroutes voor familie 
of meerijden met een tocht op 
jouw eigen niveau. 
Zie www.ttcdemerel.nl

Argon start competitie 
met winst
Mijdrecht - De kop is er vanaf, de 
eerste competitiewedstrijd is ge-
speeld en dat leverde Argon op 
bezoek bij BOL drie punten op. 
Door blessures, ziekte en een en-
kele nog openstaande schorsing 
van vorig seizoen moest trainer 
Ludo Pistorius meteen puzzelen 
bij deze uitwedstrijd en dat was 
in de openingsfase te zien aan de 
wat nerveuze start. 
De thuisploeg had in de ope-
ningsminuten dan ook het initia-
tief wat er toe leidde dat captain 
Yannick van Doorn na zes minu-
ten een bal van zijn eigen doel-
lijn weg moest werken waarna de 
daarop volgende voorzet van de 
rechterkant boven op de deklat 
boven doelman Marijn van Wan-
delen stuitte. 
Het duurde een kwartiertje eer 
Argon er in slaagde het wed-
strijdbeeld te kantelen en zelf 
een goed aandeel in de wed-
strijd te krijgen. Twee doelpogin-
gen van de uit de jeugd overge-
komen Niels de Vries misten nog 
de juiste richting, maar toen hij 
na 20 minuten een duel aanging 
met het centrale verdedigings-
duo wist hij de bal mee te krijgen 
en passeerde hij doelman Ha-
bets voor de eerste keer, 0-1. Pro-
testen van de thuisploeg als zou 
hij daarbij zijn hand hebben ge-
bruikt vonden geen gehoor bij 
het neutrale trio. Een vijftal minu-
ten later viel bijna treffer nummer 
twee te noteren, maar de kiezel-
harde inzet vanaf de punt van het 
strafschopgebied van Elgreenio 
Dorade kaatste via de onderkant 
van de lat uit de kruising terug 
het veld in. 

Beter kansen
Argon had in deze fase duide-
lijk de betere kansen, maar You-
nes Ouaali mikte naast, over en 
op het lichaam van de keeper, dat 
laatste voorbeeld werd kort voor 
rust ook gevolgd door Niels de 
Vries die bij een doorbraak over 
links zijn schot op de voeten van 
de doelman terecht zag komen.
Na rust trachtte BOL de aan-
val meer te zoeken, maar de 
Mijdrechtse defensie stond zoals 
dat heet goed en er werden wei-
nig kansen weggegeven. Door-
dat er meer ruimte kwam in de 
verdediging van de thuisploeg 
ontstonden er meerdere moge-
lijkheden voor de aanval, maar 
het bleek deze middag niet een-
voudig om die kansen om te zet-
ten in een treffer. Elgreenio Dora-
de kopte na een hoekschop over, 
dat deed ook Rezgar Kasim en 
halverwege de tweede helft was 
er een reuzenkans voor Niels de 
Vries, maar alleen voor de doel-
man produceerde hij een volko-
men mislukt stiftballetje in de 
handen van de sluitpost. Ook de 
pogingen later in de wedstrijd lei-
den niet tot een treffer tot aan de 
blessuretijd. Weer was handen-
bindertje Niels de Vries ervan-
tussen, in het strafschopgebied 
hield hij ditmaal het overzicht en 
bood invaller Sven Beek de niet te 
missen mogelijkheid op 0-2, een 
stand die gezien het spelbeeld 
als terecht gezien mag worden. 
Volgende week komt Nootdorp 
op bezoek in Mijdrecht voor het 
vervolg van deze door alle nood-
zakelijke maatregelen toch wat 
vreemde competitie.





VVD-er Ed Dohle twijfelt aan integriteit van Goldhoorn en Bultena

”Mooi initiatief, maar fracties zien 
burgerinitiatief Veenergie.nu niet zitten”
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Tijddeur op Jozefschool
Vinkeveen - De Kinderboeken-
week komt eraan en dit jaar is 
het thema geschiedenis. Een his-
torisch boek is als een tijdma-
chine, door te lezen komt de ge-
schiedenis tot leven. De Jozef-
school in Vinkeveen plaatste spe-
ciaal voor de Kinderboekenweek 
een tijddeur op het schoolplein. 
Op maandagochtend ging de 
deur open en toen ... kwamen er 
zomaar mensen uit andere tij-
den het schoolplein op gewan-
deld! De deur bracht mensen uit 
het oude Rome en de Middeleeu-
wen, maar ook een jonkvrouw 

uit de tijden van ridders en kas-
telen en zelfs een Farao uit het 
oude Egypte. Bovendien maak-
te een ontdekkingsreiziger uit de 
tijd van Columbus even een stop 
in het jaar 2020. Deze historische 
�guren blijven de komende we-
ken in Vinkeveen anno 2020 om 
de kinderen iets te leren over 
de tijd waar ze uit komen. On-
der het motto ‘En toen?’ schrij-
ven de kleuters ieder een eigen 
boek, knutselen ze ridderhelmen 
en jonkvrouwhoeden en gaan de 
leerlingen uit de hogere klassen 
lekker heel veel lezen.

College: “Landelijk gemiddelde zijn we nog steeds laag”

Ondernemers woedend 
over fikse verhoging OZB
De Ronde Venen - De onderne-
mersverenigingen in De Ronde 
Venen zijn woedend op de ge-
meente en schuwen niet om al-
le registers open te trekken. Hun 
giftige pijlen richten ze nu eerst 
op het college van burgemeester 
en wethouders. Volgende maand 
waarschijnlijk ook op de gemeen-
teraad. Want hoe durft het loka-
le bestuur een begroting te lan-
ceren, waarin hun onroerend-
zaakbelasting (OZB) bijna wordt 
verdubbeld in één jaar tijd? Voor 
een goed begrip: de gemeente-
lijke programmabegroting is op 
dit moment nog een voorstel en 
wat betekent die ‘bijna verdub-
beling’?

Onaanvaardbaar
De Vereniging van Industriële Be-
langen is geschokt en vindt dat 
de uitgaven van de gemeente 
veel te hoog worden. De onder-
nemers gaan ervan uit dat het 
bedrijfsleven in deze tijd voor-
aan hoort staan als het om ver-
laging van kosten gaat. De on-
dernemersverenigingen van Vin-
keveen, Wilnis, Abcoude - Baam-
brugge en de winkeliers geven 
aan de handen ineen te slaan, 
vinden de voorgestelde verho-
ging onacceptabel en bieden 
hun hulp aan als er een commer-
ciële visie op de begrotingen ge-
wenst is.

Nieuwe werkelijkheid
Vast staat dat de gemeente �nan-
cieel in zwaar weer verkeert. In de 
aanbiedingsbrief bij de begroting 
geeft wethouder Alberta Schuurs 
(VVD) aan men juist met goed 
plan wilde komen, maar dat het 
college pas “op een heel laat mo-
ment” te maken kreeg met een 
volkomen nieuw feit. Wat is die 
nieuwe werkelijkheid? Vlak voor 
het ter perse gaan van de begro-
ting bleek onverwachts een te-
genvaller van een miljoen euro. 
Uit de begroting valt op te maken 
dat het gaat om een grote kos-
tenstijging van de jeugdzorg.
Eerder dit jaar is ook al ander-
half miljoen euro extra uitgetrok-
ken voor de behandeltrajecten 
van kwetsbare kinderen in de ge-
meente. De verwachting is dat de 
kosten voor de jeugdzorg verder 
stijgen. Die trend is ook lande-

lijk zichtbaar. Al geruime tijd vra-
gen gemeenten aandacht hier-
voor. Door tekortschietende rijks-
budgetten in het sociaal domein 
staan de begrotingen van de ge-
meenten onder druk. Het aantal 
jongeren dat in aanmerking komt 
voor jeugdhulp stijgt. Dat geldt in 
veel gevallen ook voor de kosten 
die verbonden zijn aan het traject 
van hulpverlening. Zo wil het col-
lege inzetten om de grote groep 
jeugdigen te verminderen die be-
handeld wordt voor ernstige dys-
lexie.

Mes in voorzieningen
De lokale lasten gaan omhoog en 
het mes gaat in de lokale voor-
zieningen. Op tal van terreinen 
is sprake van forse ombuigin-
gen. Zo wordt voorgesteld om 
de huishoudelijke hulp van drie 
uur per week terug te brengen 
naar twee uur per week. Voorge-
steld wordt om de subsidies voor 
het maatschappelijk werk (Tym-
paan-de Baat) en de bibliotheek 
met 10 procent te verlagen. Ook 
is er minder budget beschikbaar 
voor de wijkcomités, de wijkop-
bouw en de openstelling van ser-
vicepunten. Op kunst en cultuur 
wordt meer dan 100.000 euro be-
zuinigd. 

Jacht op fraudeurs?
De gemeente is van plan stren-
ger op te treden tegen inwoners 
die bewust frauderen met socia-
le voorzieningen. “We gaan meer 
controleren en handhaven. In 
vergelijking met andere gemeen-
ten zetten we hier nu weinig op 
in” staat in de programmabegro-
ting. Er wordt een extra handha-
ver aangesteld om meer capaci-
teit in te zetten op “terugvorde-
ring en verhaal.” 
Uitkeringsfraude is het verwijt-
baar niet doorgeven van wijzigin-
gen van omstandigheden waar-
door men een lagere uitkering 
zou krijgen of waardoor men niet 
langer recht meer heeft op de uit-
kering. Dat kan het geval zijn bij 
weer of meer gaan werken, gaan 
samenwonen, het (meer) gaan 
werken van de partner, of bij het 
ontvangen van een erfenis.

Arbeidsplaatsen verdwijnen
De gemeente gaat minder geld 

uitgeven aan het onderhoud 
van openbaar groen, straatreini-
ging en borstelen van onkruid. 
Door hogere kosten voor de ver-
werking van restafval zou de af-
valsto�enhe�ng met 24 procent 
moeten stijgen. De komende ja-
ren zal een ombuiging plaats-
vinden in de gemeentelijke for-
matie. Er zal bezuinigd worden 
op managementkosten en zo’n 
20 arbeidsplaatsen verdwijnen 
in de gemeentelijke organisatie. 
De vraag is wat die ambtenaren 
dan deden, nu doen en wat la-
ter niet meer nodig zou zijn. Bo-
vendien worden de plannen voor 
verbouw van het gemeentehuis 
ingrijpend aangepast; van de half 
miljoen euro wordt 80 procent 
geschrapt in het komende jaar.

Verhoging toeristenbelasting
In de programmabegroting 2021 
geeft het college aan niet geko-
zen te hebben voor bezuinigin-
gen op economische ontwikke-
lingen, recreatie en toerisme. Wel 
wordt de toeristenbelasting ver-
hoogd van € 0,95 per nacht naar € 
1,20 per nacht. Dat bedrag moet 
betaald worden door mensen die 
bijvoorbeeld verblijven in een ho-
tel, pension, caravan of bungalow 
en niet staan ingeschreven in de 
gemeente. De eigenaar van de 
verblijfplaats rekent die belasting 
door en betaalt die dus niet zelf. 

OZB-woningen gelijk 
Het he�en van lokale belastingen 
en he�ngen stelt de gemeente in 
staat om maatschappelijke voor-
zieningen op evenwichtige wijze 
in stand te houden én stelt de ge-
meente in staat om een sluitende 
meerjarenbegroting te maken. 
Een belangrijke gemeentelijke 
belasting is de Onroerend Zaak 
belasting (OZB). De hoogte van 
de OZB-aanslag hangt af van de 
waardebepaling van het onroe-
rend goed. Agrarische gronden 
zijn vrijgesteld van OZB. Voor wo-
ningeigenaren wil de gemeente 
de OZB niet verhogen, afgezien 
van een indexering. Het college 
stelt voor om de OZB voor niet 
woningen wél te verhogen via 
een belastingmaatregel. 

OZB niet-woningen omhoog 
In de begroting voor 2021 geeft 

de gemeente aan dat de eigena-
ren van alle woningen in De Ron-
de Venen dit jaar gezamenlijk 5,7 
miljoen euro aan OZB betalen. Ei-
genaren van niet-woningen beta-
len in totaal 1,3 miljoen euro aan 
OZB en de totale groep gebrui-
kers van niet-woningen betaalt 
0,8 miljoen euro. 
Het gaat bij de voorgestelde be-
lastingverhoging dus om vast-
goedeigenaren en gebruikers-
huurders van vastgoed. De ge-
meente waardeert kantoren, be-
drijfsruimten en winkels op de 
‘waarde in het economische ver-
keer’. Daarbij houdt de gemeen-
te rekening met diverse facto-
ren, zoals het type object, onder-
houdskosten, het ondernemers-
risico, leegstandsrisico en huur-
waarde.

Noodkreet terecht?
In de programmabegroting geeft 
het college van burgemeesters 
en wethouders aan dat OZB-ta-
rief voor ‘niet-woningen’ speci-
�ek in beeld is gekomen, omdat 
het “huidige tarief zeer laag is in 
vergelijking met omliggende ge-
meenten.” 
Volgens de ondernemersvereni-
gingen is de voorgestelde verho-
ging - volgens eigen zeggen 88 
procent – juist ongekend en on-
acceptabel. 
Die noodkreet verkondigt men 
luid en breed aan iedereen die 
het wil horen. 

Jarenlang juist erg laag
Volgens de gemeente is het lo-
kale tarief ten opzichte van het 
hoogste landelijke tarief echter 
meer dan vijf keer zo laag. 
Het gemiddeld landelijk tarief 
zou globaal twee hoger zijn dan 
in De Ronde Venen. 
In de programmarekening valt te 
lezen dat vastgoedeigenaren en 
gebruikers van ‘niet-woningen’ in 
De Ronde Venen jarenlang ver-
houdingsgewijs juist een erg lage 
OZB-aanslag hebben gekregen. 

Gemeenteraad
De door het college vastgestelde 
programmabegroting 2021 gaat 
om de volgende vragen: Wat wil 
de gemeente bereiken, wat gaat 
de gemeente daarvoor doen en 
wat mag het kosten? Uitgangs-
punt daarbij is het betrekken van 
inwoners, ondernemers en maat-
schappelijke instellingen. De ko-
mende maand hebben die de ge-
legenheid om hun opvattingen 
duidelijk te maken aan de ge-
meenteraad. 
Op 28 en 29 oktober beslist de 
gemeenteraad over de program-
mabegroting voor het komende 
jaar. Vervolg volgende week.

Vervolg van de voorpagina.

Rommelig vervolg
Na de insprekers was het de beurt 
aan de initiatiefnemers Anco 
Goldhoorn en René Bultena. De 
voorzitter gaf aan dat zij 5 minu-
ten kregen om te reageren op de 
insprekers en hun presentatie te 
houden. Dit schoot, vooral bij An-
co Goldhoorn, in het verkeerde 
keelgat. Duidelijk geïrriteerd gaf 
hij aan dat er andere afspraken 
met de gri�e waren gemaakt. 
De voorzitter hield vol dat het zo 
op haar papier stond, direct ge-
steund door het CDA en de VVD. 
Hierop werd door de commissie 
om een schorsing gevraagd.
Na de schorsing konden de initia-
tiefnemers, weliswaar in papieren 
vorm, wel hun presentatie hou-
den.

Burgerinitiatief goed voor 
inwoners en energietransitie
Bultena en Goldhoorn begonnen 
hun presentatie over het waar-
om van het burgerinitiatief. Als 
sinds februari 2018 heeft de ge-
meente de verplichting op zich 
genomen om met grote voort-

varendheid 40 ha zonnevelden 
aan te leggen. Aangezien vol-
gens de heren er niets gebeur-
de zijn zij met dit burgerinitiatief 
gekomen. Iets doen aan de ener-
gie-transitie maar dan wel zo dat 
de opbrengsten naar de inwoners 
gaan. Zo kan 30 procent op de va-
riabele stroomkosten worden be-
spaard. Daar is een coöperatie 
voor opgericht, waar inwoners 
voor € 10 per jaar lid van kunnen 
worden. Een echte ouderwetse 
coöperatie, zonder dat je hoeft 
te investeren. Dus voor alle inwo-
ners, ongeacht de omvang van 
hun beurs, aldus Bultena 

Basisvraag, natuur of niet
Uit de presentatie kwam naar vo-
ren dat de discussie zich toe zou 
spitsen op de vraag of het plan-
gebied natuur(gebied) is of niet. 
In de presentatie benadrukten 
Bultena en Goldhoorn dat de pro-
vincie de natuurkenmerken van 
het gebied had afgehaald. Dit 
blijkt uit de reactie van de pro-
vincie op een destijds ingediende 
zienswijze door De Groene Venen 
op het Natuurbeleidsplan van de 
provincie.

Ook gaven de initiatiefnemers 
met voorbeelden aan dat er vol-
op windmolens en zonnepanelen 
worden geplaatst in NNN-gebied 
en zelfs in Natura 2000 gebieden. 

Wel goed gelezen?
Wethouder Hagen had de raad 
een informatienota gestuurd, 
waarin zij de visie van het college 
ten aanzien van het initiatief uit-
gebreid beschreven had. 
Het viel Goldhoorn en Bultena op 
dat de wethouder blijkbaar het 
eerste beslispunt van het raads-
voorstel niet goed had gelezen. 
Daarin wordt het college namens 
de raad opgedragen een proce-
dure in gang te zetten om het 
initiatief planologisch mogelijk 
te maken. Echter het viel de ini-
tiatiefnemers op dat de informa-
tienota een oordeel gaf over een 
complete Omgevingsvergun-
ning. Dat er nog veel moest wor-
den uitgezocht en onderbouwd. 
Ja, zo verzuchtten de sprekers, 
dat kan pas als je beslispunt 1 
goedkeurt. Dat kun je van ons 
niet verwachten. Het is een bur-
gerinitiatief, zonder winstoog-
merk 

Kinderburgemeester 
Lucas is aan zet tegen 
pestgedrag!
De Ronde Venen - In het kader 
van de Week Tegen Pesten (21 
t/m 25 september 2020) geeft Lu-
cas, leerling uit groep 8 van OBS 
De Eendracht een presentatie aan 
zijn klasgenoten om uit te leggen 
hoe je met elkaar zorgt voor een 
�jne en veilige school. Het motto 
van dit jaar is ‘Samen aan zet’. Sa-
men met de leerlingen en de leer-
krachten aan zet om weer op een 
prettige manier met elkaar om te 
gaan.
Ieder heeft op school zijn eigen 
rol om het groepsproces op een 
positieve manier te laten verlo-
pen.
Ook de leerkrachten dragen hier-
aan bij, evenals de ouders van de 

leerlingen. Deze gezamenlijke in-
spanning is van groot belang om 
pestgedrag geen kans te geven.
Lucas heeft samen met collega 
kinderburgemeester Sanne van 
OBS de Twister een prachtige ‘KA-
HOOT’ bedacht. Tijdens de quiz 
moet er door de leerlingen wor-
den nagedacht over pesten en de 
soms ernstige gevolgen daarvan. 
In een spannende ‘anti pesten Ka-
hoot’ nemen ze het digitaal tegen 
elkaar op en wie de meeste vra-
gen goed heeft is de winnaar.
Een prima zet van kinderburge-
meester Lucas om deze belang-
rijke week onder de aandacht te 
brengen van de leerlingen van 
OBS De Eendracht!

Toetsing aan nieuw beleid 
wethouder Hagen
Wethouder Kiki Hagen heeft de 
laatste raadsvergadering voor het 
zomerreces haar beleid ten aan-
zien van windmolens en zonne-
velden zien goedkeuren. Zij had 
op basis daarvan de raad ook een 
informatienota gestuurd waarin 
zij Veenergie.NU toetste aan dat 
beleid. Bultena en Goldhoorn ga-
ven aan dat het vreemd was dat 
het voorstel Veenergie, reeds in-
gediend in november 2019, aan 
dit beleid werd getoetst. Toch 
gingen zij daar uitgebreid op in.
Ze gaven aan dat er wel veel kri-
tiek was, maar dat in het wind-
molen en zonneveldenbeleid 
heel veel niet was uitgewerkt 
maar dat de wethouder wel hier 
haar eigen interpretatie aan gaf. 
Zo was volgens wethouder Ha-
gen de participatie van de inwo-
ners niet goed geregeld, ging er 
onvoldoende geld naar de inwo-
ners, had er naar landruil gekeken 
moeten worden en was er geen 
sprake van sociale huur. De initi-
atiefnemers gaven opnieuw aan 
dat in het beleid van wethouder 
Hagen er niets was opgeschreven 

hoe deze punten zouden moeten 
worden ingevuld. Veenergie had 
dit gedaan door het indienen van 
een raadsvoorstel door vele inwo-
ners ( hoezo geen participatie? 
Een lagere stroomprijs voor bijna 
2000 huishoudens of 6000 inwo-
ners , hoezo onvoldoende geld 
naar de inwoners? Huur van de 
grond voor € 1 per jaar geduren-
de 15 jaar, hoezo geen geen soci-
ale huur? en zo waren er wel meer 
punten. Conclusie van de heren 
was dan ook : ” Indien elk initia-
tief op dezelfde wijze wordt ge-
toetst, komen er in De ronde Ve-
nen nergens windmolens en zon-
nevelden.” 

Discussie in de commissie
In de commissie bleek weinig 
draagvlak voor het voorstel te 
zijn. De commissie bleef achter 
de wethouder staan dat het toch 
natuur betrof. Ook werd de in-
wonersparticipatie kritisch bena-
derd. Veel discussie was er over 
de borgstelling door de gemeen-
te. De commissie leden vonden 
dit niet goed onderbouwd. Het 
duidelijkst was de heer Ed Dohle 
van de VVD. Hij stelde dat de VVD 
hoe dan ook tegen was, omdat 
de VVD, ondanks het integriteits-
rapport van Berenschot, twijfel-
de aan de integriteit van de he-
ren Bultena en Goldhoorn, om-
dat zij als raadsleden de indie-
ners zijn van het burgerinitiatief. 

Voorzitter Borgstede greep direct 
in en gaf aan dat het Berenschot-
rapport niet besproken zou wor-
den, gezien de status “geheim”.

Vervolg
Voorzitter Borgstede concludeer-
de dat het voorstel niet rijp was 
voor behandeling in de raad. Bul-
tena en Goldhoorn reageerden 
hierop dat het aan hen was om 
dit te beoordelen, aangezien het 
hier een burgerinitiatief betreft. 
Bultena gaf aan binnen 24 uur te 
laten weten of het naar de raad 
zou gaan en deed de toezegging 
een aantal vragen nog schriftelijk 
te beantwoorden. 

Nawoord van de redactie
Indien je deze avond bekijkt be-
kruipt je het gevoel dat het voor-
stel, hoe goed ook uitgewerkt, 
het nooit zal halen, omdat de co-
alitiepartijen achter wethouder 
Hagen blijven staan, die haar ver-
nieuwde beleid van het zoeken 
naar zoekgebieden onveranderd 
wil doorvoeren. Of dat zo is, zal la-
ter blijken. Ook hoor je in de wel-
bekende ‘ wandelgangen’ dat di-
verse fracties eigenlijk vinden dat 
Anco Goldhoorn en Renee Bulte-
na als raadsleden, geen burgeri-
nitiatief mogen indienen. Ben je 
als je raadslid bent geen burger 
meer? De tijd zal het leren. Beide 
heren kennende zullen ze het er 
niet bij laten zitten. 
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Mijdrecht - Wat was het span-
nend voor ons als Werkgroep 
Groen, zouden de buurtbewo-
ners ondanks COVID-19 en de ge-
stelde veiligheidsregels toch op 
de oproep reageren voor de jaar-
lijkse Opschoondag 2020.  Nou 
dat zat helemaal goed, zelfs tij-
dens de opbouw kwamen buurt-
bewoners fietsend langs van: ‘hoe 
laat begint het’? De wijkbewoners 
kwamen enthousiast naar de ver-

zamellocatie, sommigen hadden 
ook het advies opgevolgd om ei-
gen handschoenen mee te ne-
men. En ja de kers op de taart van 
de dag waren  aantal kinderen die 
waren meegekomen  met een ou-
der. U bent het vast met ons eens 
dat wij als volwassenen een goed 
voorbeeld aan onze jeugd mo-
gen overdragen door bewust met 
onze vuilnis om te gaan. Vooral 
als het ergens zwerft wat de na-

tuur niet kan opruimen. De, de le-
den van de Werkgroep Groen, zijn 
heel blij met het behaalde  resul-
taat dat bereikt is door ongeveer 
25 wijkbewoners. De vele com-
plimenten en de leuke korte ge-
sprekjes, dat zij deze dag toch 
hebben georganiseerd ondanks 
alle berichtgeving omtrent coro-
na, geeft hen moed en vreugde 
dat zij graag dit wijkgericht wer-
ken doen voor onze wijkbewo-

ners die zich bewust zijn van hun 
leefomgeving. In gemeente De 
Ronde Venen hebben zo’n 100 
mensen een grijper om zwerfaf-
val op te ruimen. Zij houden zo 
een stukje van hun straat schoon, 
nemen de grijper mee op een 
wandeling, tijdens het hardlopen 
of als ze de hond uit laten. Wilt u 
ook een grijper? Dat kan! Meld dit 
bij NME-Centrum De Woudreus  
nmederondevenen@odru.nl

Twistvlied & Wickelhof Cleanup

NIEUWS UIT DE RONDE VENEN
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College biedt gemeenteraad programmabegroting 2021 aan

Reële begroting om inkomsten en 
uitgaven in evenwicht te brengen
De Ronde Venen - Het college 
van burgemeester en wethou-
ders heeft donderdag 17 septem-
ber de gemeenteraad de concept 
programmabegroting 2021 aan-
geboden. Net als bij veel andere 
gemeenten staan de fi nanciën bij 
De Ronde Venen onder druk als 
gevolg van stijgende kosten. Het 
college stelt de gemeenteraad 
voor een aantal keuzes te maken 
om het huishoudboekje weer op 
orde te krijgen. De gemeente-
raad behandelt de begroting in 
zijn raadsvergaderingen op 28 en 
29 oktober 2020. De programma-
begroting 2021 geeft een over-
zicht van alle inkomsten en uit-
gaven van de gemeente voor het 
komend jaar. De begroting geeft 
inzicht in wat de gemeente daar-

voor doet en wat de gestelde 
doelen zijn op het gebied van sa-
menleven, wonen en werken. 
Wethouder Alberta Schuurs (Fi-
nanciën) noemt het een reële be-
groting. “We hebben moeilijke 
keuzes moeten maken. Dat heb-
ben we zorgvuldig en met oog 
voor onze inwoners en onderne-
mers gedaan. Deze keuzes zijn 
nodig om te werken naar gezon-
de en robuuste fi nanciën. Met het 
voorstel dat er nu ligt gaat dat op 
termijn lukken. We zijn nog niet 
uit de gevarenzone en de komen-
de tijd zullen we allemaal de ge-
volgen voelen.’’ 

Ombuigingen
Gemeente De Ronde Venen 
heeft, net als veel andere ge-

meenten met stijgende kosten 
te maken zoals de landelijke kos-
tenstijgingen in het sociaal do-
mein en dan met name voor de 
Wet maatschappelijke ondersteu-
ning (WMO) en Jeugd. Het colle-
ge stelt de gemeenteraad daar-
om een aantal ombuigingen voor 
om op termijn tot een sluitende 
begroting te komen. Deze om-
buigingen zijn verdeeld over be-
sparingen op de organisatie en 
voorzieningen en over het verho-
gen van inkomsten. Het gaat voor 
een deel om minder uitgaven en 
voor een deel om effi  ciëntere in-
zet. Voorgesteld wordt om min-
der geld beschikbaar te stellen 
voor de gemeentelijke organisa-
tie en huishoudelijke hulp. Ook is 
er voor de servicepunten minder 
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geld beschikbaar. Dit betekent 
dat zij minder uren open zijn. 
Daarnaast is er effi  ciency te be-
halen in het onderhoud van we-
gen en groen. Aan de andere kant 
worden inkomsten verhoogd 
door de onroerendezaakbelas-
ting (OZB) voor niet-woningen 
te verhogen. De begroting biedt 
ruimte om komend jaar een aan-
tal beleidsontwikkelingen door 
te voeren. Denk aan het invoeren 
van de nieuwe wet inburgering, 
handhaving bestemmingsplan 
plassengebied, het verbeteren 
van de (digitale) dienstverlening 
en het opstellen van een omge-
vingsvisie en bijbehorend plan.

Woonlasten inwoner
Belangrijk onderwerp in de be-
groting zijn de gemeentelijke 
woonlasten. Deze bestaan uit de 
onroerendezaakbelasting (OZB), 
de afvalstoff enheffi  ng en de riool-
heffi  ng. Het college stelt voor de 
OZB voor woningen en de riool-
heffi  ng alleen met de infl atie aan 
te passen. Voor de gemeentelijke 
heffi  ngen geldt voor komend jaar 
nog een korting van 40 euro, dit 
heeft te maken met de precario-
belasting. De afvalstoff enheffi  ng 
stijgt met 24%. Dat komt door de 
toenemende kosten voor het ver-
werken van restafval.

Behandeling begroting
De begroting wordt op 29 sep-
tember, 14 en 15 oktober bespro-
ken in de verschillende raads-
commissies. De gemeenteraad 
behandelt de begroting in zijn 
vergaderingen van 28 en 29 ok-
tober. Vanwege de geldende co-
ronamaatregelen kunt u de ver-
gadering alleen digitaal bijwo-
nen via: https://derondevenen.
nl. De conceptbegroting staat op: 
https://derondevenen.nl/begro-
ting en: https://de-ronde-venen.
begrotingsapp.nl.

De Bibliotheek start met 
netwerkbijeenkomsten
De Ronde Venen - Vanaf ok-
tober organiseert de Biblio-
theek AVV een aantal netwerk-
bijeenkomsten voor werkzoeken-
den. 
Tijdens deze bijeenkomsten 
staat het samen werken aan 
het vergroten van sollicitatievaar-
digheden centraal en gaan deel-
nemers aan de slag op een actie-
ve manier. Wilma van der Kroon, 
medewerkster in de Bibliotheek 
Mijdrecht: “Als bibliotheek ver-
anderen wij steeds meer in een 
ontmoetingsplaats waar ieder-
een zich verder kan ontwikkelen. 
Met deze bijeenkomsten brei-
den we ons aanbod uit en hopen 
we werkzoekenden in onze dor-
pen verder te helpen. De eerste 
bijeenkomst staat gepland op 5 
oktober. 
Dit aanbod voor werkzoekenden 
is tot stand gekomen vanuit een 
samenwerking tussen JobOn, 
de landelijke community voor 
werkzoekenden, en de Koninklij-
ke Bibliotheek. “JobOn gelooft in 
de kracht van netwerken en or-
ganiseert netwerkbijeenkom-
sten, workshops en online trai-
ningen voor mensen die op zoek 
zijn naar een passende baan. 
We zijn blij dat onze netwerkbij-
eenkomsten nu ook in de Biblio-
theek Mijdrecht worden georga-
niseerd”, aldus Inge Laagewaard, 
projectmanager bij JobOn.  

Nieuwe contacten 
Wilma organiseert de bijeenkom-
sten samen met Sandra Hooij-
man: “Met behulp van de verschil-
lende JobOn werkvormen kun-
nen we als Bibliotheek inwo-
ners informeren en inspire-
ren. Doel is het leggen van nieu-
we netwerkcontacten en het op-
doen van concrete tips en hand-
vatten die je helpen wanneer je 
op zoek bent naar een nieuwe 
baan”.  
 
Workshops 
De komende maanden staan er 
drie bijeenkomsten in de biblio-
theek gepland. Denk hierbij aan 
workshops als ‘Worden wie je 
bent’, ‘Jouw top cv’ of ‘Gelukkig in 
je droombaan’. Een divers aanbod 
met een breed palet aan onder-
werpen die waardevol bij het vin-
den van ander werk. 
 
5 oktober 
De eerste bijeenkomst is op 5 ok-
tober, om 10:00 uur in de Biblio-
theek Mijdrecht. 
Wij volgen de richtlijnen van het 
RIVM, je aanmelden kan telefo-
nisch via 0297-281476 of door 
een mail te sturen naar info@bi-
bliotheekavv.nl. Meer informatie 
over ons aanbod voor werkzoe-
kenden vind je op https://www.
bibliotheekavv.nl/speciaal-voor/
werkzoekenden.html. 

CDA heeft nieuwe 
fractievoorzitter
De Ronde Venen - Op dinsdag-
avond 15 september heeft de 
fractie van het CDA in de gemeen-
te De Ronde Venen mevrouw Si-
mone Borgstede gekozen tot de 
nieuwe fractievoorzitter. Aanlei-
ding was het terugtreden van Jan 
Rouwenhorst als fractievoorzitter. 
Al bij zijn aantreden in 2018 heeft 
hij de fractie van het CDA meege-
deeld het fractievoorzitterschap 
halverwege de raadsperiode te 

zullen neerleggen. Dat besluit is 
ingegeven om een opvolger de 
gelegenheid te geven ervaring 
op te doen als fractievoorzitter in 
de resterende termijn tot aan de 
nieuwe raadsverkiezingen. 
Jan Rouwenhorst blijft deel uit-
maken van de gemeenteraad. 

De volgende gemeenteraads-
verkiezingen vinden plaats op 
woensdag 16 maart 2022.

Op de foto: wethouder Kiki Hagen knipt samen met Sven uit groep 7 het 
lint door naar de nieuwe schoolbibliotheek.

De Bibliotheek op school 
De Fontein in Mijdrecht
Mijdrecht - Kiki Hagen, wethou-
der van onderwijs kwam speci-
aal naar De Fontein in Mijdrecht 
om het startschot te geven voor 
meer aandacht voor lezen. Sa-
men met Sven uit groep 7, knip-
te ze een lintje door voor de ver-
nieuwde schoolbibliotheek. Te-
vens ondertekenden de direc-
teur van Bibliotheek Angstel, 
Vecht en Venen, Eric de Haan en 
de mede-directeur van De Fon-

tein, Albertine Minnigh het con-
tract voor een langdurige samen-
werking, onder de naam: de Bi-
bliotheek op school. Onder het 
motto: ‘Meer lezen, beter in taal’, 
zet de Bibliotheek AVV experti-
se in voor meer leesmotivatie bij 
de leerlingen. Kijk voor meer in-
formatie over de Bibliotheek op 
school op:  www.bibliotheekavv.
nl/speciaal-voor/onderwijs/bibli-
otheek-op-school

Dubbel feest op de 
Koningin Julianaschool
Wilnis - Op de Koningin Juliana-
school in Wilnis was het dubbel 
feest. Juf Daniëlle en juf Elsema-
rie werden in het zonnetje gezet 
door het schoolbestuur en col-
lega’s vanwege hun jubileum op 
school. Juf Elsemarie is alweer 
12,5 jaar werkzaam op de Konin-
gin Julianaschool en juf Daniëlle 
maar liefst 25 jaar. 
De juff en werden feestelijk toe-
gezongen met een lied en verrast 

met een BBQ op het schoolplein. 
Het team is maar wat blij met de-
ze twee enthousiaste en creatie-
ve collega’s, zo klonk in hun lied 
op de wijs van My Bonnie: 2 juf-
fen en 2 jubilea, 
Dat is wel een leuk feestje waard, 
2 juff en en 2 jubilea, 2 toppertjes 
van formaat!
De school hoopt nog veel jaren 
van hun deskundigheid en gezel-
ligheid te genieten.

Kids College ruimt op!
Wilnis - Zaterdag 19 septem-
ber was het World Cleanup Day. 
Woensdag 16 september heeft 
basisschool Kids College uit Wil-
nis hier alvast aan meegedaan. 
Groep 7/8 is ’s ochtends de wijk 
ingegaan met knijpers en vuilnis-
zakken. In een uurtje tijd zijn er 
12 volle zakken afval opgeruimd. 
De bosjes lagen vol met afval en 

troep, maar door de leerlingen 
ziet het er weer schoon uit. 
Het schoolplein en omgeving is 
onder handen genomen door de 
groepen 3 t/m 6. Nu alles weer 
opgeruimd is, kunnen wij weer 
lekker spelen! Nu maar hopen dat 
iedereen zijn afval in de prullen-
bakken gooit. Opgeruimd staat 
netjes!

Vissen op karpers
Vinkeveen - s’ Morgens vroeg je 
bed uit en gaan vissen op karper, 
een ware beleving. Cees van Eijk 
heeft door zijn werk in de hen-
gelsportwinkel in Vinkeveen be-
perkt tijd om te gaan vissen maar 
hij wordt dagelijks gek gemaakt 
door alle vangst verhalen. Afge-
lopen weekend lukte het om te 
gaan vissen op karper en met 

succes, een bijzondere vangst 
van 38 pond schubkarper. Kar-
pervissen kan in principe het hele 
jaar door, maar tot ongeveer no-
vember is het zeker de moeite om 
te gaan. 
Voor adviezen en alle benodigd-
heden kun u terecht bij Hengel-
sport de Ronde Venen in Vinke-
veen
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Geef je huis 
       wat warmte

Acht praktische tips voor 
het verbouwen van je huis

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: 

SIENERGIE

GERARD KEUNE MEUBELEN

GOEMANS TAPIJT & SLAAPCOMFORT

VAN KREUNINGEN

PHILIPPO KEUKENS

RABOBANK

Slim en voordelig je 
woonkamer restylen

Kom naar Huis & Energie 
in de Brabanthallen

Quality time, 
gewoon, in je 
achtertuin!



Regio - Met de hoge nazomertemperaturen denken we nog niet echt aan de winterkou. 
Toch zal het niet heel lang meer duren voordat we de verwarming een paar graden hoger 
draaien. Dat betekent dat deze apparatuur weer optimaal aan het werk moet om de wo-
ning of werkruimte comfortabel te verwarmen. In de zomermaanden heeft de installatie 
voornamelijk dienst gedaan voor het op temperatuur brengen van ons douchewater. Als 
alles weer op vol vermogen gaat draaien, kunnen gebreken naar boven komen die in de 
afgelopen maanden niet zichtbaar waren. Door de verwarmingsinstallatie periodiek te la-
ten onderhouden, kan een koude douche - in letterlijke zin - worden voorkomen. 

Veilig en behaaglijk de winter in

Zonne-energie: tijd voor krachtenbundeling

Goed onderhoud aan verwar-
mingsapparatuur essentieel

Energiecoöperatie voor 
zonnepanelen van start

Het periodiek onderhoud zorgt ervoor dat de 
apparatuur in goede staat blijft. Hiervoor kan 
een onderhoudsabonnement worden afgeslo-
ten. Deze onderhoudsabonnementen zijn be-
schikbaar in combinatie met een storingsser-
vice. Mocht er, tussen de onderhoudsbeurten 
door, toch een storing optreden, dan is men er-
van verzekerd dat die storing vakkundig en snel 
wordt opgelost. Doorgaans is het probleem de-
zelfde dag nog verholpen en vaak zelfs al bin-
nen twee uur. Bij installaties die werken op gas 
speelt daarnaast ook het veiligheidsaspect een 
grote rol. Recente incidenten tonen aan dat het 
gemakkelijk mis kan gaan in een woning als 
gastoestellen het reukloze koolmonoxide lek-
ken. Deze sluipmoordenaar heeft in de loop 
der jaren al menig slachtoffer gemaakt. Veel-
al is dit te wijten geweest aan slecht onder-
houden installaties. Een koolmonoxidevergifti-

ging kan dodelijk zijn. Het is dan ook niet voor 
niets dat de overheid heeft bepaald dat ieder 
bedrijf dat gastoestellen installeert of onder-
houdt verplicht gecertifi ceerd moet zijn per 1 
januari 2022. Met een onderhoudsabonnement 
wordt tijdens het periodieke onderhoud naast 
een effi ciënte afstelling ook  gecontroleerd op 
koolmonoxide. Mocht een abonnee tussentijds 
een vermoeden hebben van lekkage, dan kan 
er iemand langskomen voor een controle. Het 
plaatsen van een koolmonoxidemelder helpt bij 
het detecteren van dergelijke gevaarlijke situa-
ties. Periodiek onderhoud zorgt ervoor dat een 
toestel effi ciënt en bedrijfszeker blijft functio-
neren. Dit draagt dus bij aan de veiligheid in 
huis of op de werkplek. Kijk voor meer infor-
matie over onderhoudsabonnementen en kool-
monoxidemelders op www.gasservice.nl of bel: 
0251 245454.

Jouw zonnepanelen op het dak 
van iemand anders
Niet ieder dak is geschikt voor zonnepanelen 
en niet iedereen heeft een eigen dak voor zon-
nepanelen, bijvoorbeeld huurders en eigena-
ren van appartementen. Toch kunnen ook zij 
pro� teren van de voordelen van zonnepane-
len. Die hoeven namelijk niet per se op het 
eigen dak te liggen. Je mag ze ook - samen 
met anderen - op een groot dak van bijvoor-
beeld een bedrijf of organisatie leggen. Daar-
toe verenigen inwoners zich in een zogenaam-
de energiecoöperatie. Zij sluiten met de eige-
naar van een groot dak in de beurt een deal 
om daar hun zonnepanelen op te mogen in-
stalleren, wekken vervolgens met elkaar zon-
nestroom op en pro� teren individueel van ve-
le voordelen. 

Energiecoöperatie AmstellandZon
Het oprichten van een energiecoöperatie heeft 
nogal wat voeten in de aarde:  organisatorisch, 
technisch, juridisch, administratief, noem maar 
op. Dat schikt velen ervan af om zo’n initiatief 
te starten. Hulp is dus zeer welkom. Om inwo-
ners daarbij te ondersteunen, richt Sienergie 
nu de Energiecoöperatie AmstellandZon op 
met en voor inwoners van de regio Amstelland. 
Daarin kunnen per wijk of dorp lokale initiatie-
ven worden ontwikkeld die pro� teren van des-
kundige hulp en begeleiding. Sienergie brengt 

dak en deelnemers bij elkaar en zorgt ervoor 
dat alles vlekkeloos en administratief en juri-
disch juist wordt geregeld.  

Doe mee!
Wie geïnteresseerd is in de mogelijkheden en 
voordelen van deelname aan een energieco-
operatie kan contact opnemen met Sienergie 
op info@sienergie.nl. Dat geldt ook voor be-
drijven en organisaties in Amstelland met een 
groot dak dat ze beschikbaar willen stellen aan 
een energiecoöperatie. En natuurlijk voor en-
thousiaste mensen met kennis en/of erva-
ring die mee willen helpen bouwen aan lokale 
energiecoöperaties. Kijk voor meer informatie 
op www.sienergie.nl en houd de lokale media 
in de gaten voor de informatiebijeenkomst die 
Sienergie binnenkort organiseert. 

Over Sienergie
Sienergie is een niet-winstgedreven stichting – 
ontstaan uit een burgerinitiatief in Aalsmeer - 
die haar sporen ruimschoots verdient heeft in 
het informeren, adviseren en begeleiden van 
woningeigenaren, VVE’s en organisaties rond 
woningisolatie en zonne-energie. Na het weg-
vallen van het fysieke energieloket in Aalsmeer 
ligt de focus van Sienergie nu op het initiëren 
en ondersteunen van buurtinitiatieven, zo-
als energie- en warmtecoöperaties in de regio 
Amstelland. Interesse? Sluit je aan! 

Zonnepanelen zijn in. Ook in deze regio zien we ze steeds meer verschijnen. Logisch, want 
met zonnepanelen kunnen huishoudens hun eigen stroom duurzaam opwekken. Daarmee 
besparen ze niet alleen geld, ze dragen ook bij aan de zo noodzakelijke energietransitie 
waarin we de komende jaren met elkaar overstappen van fossiel opgewekte energie naar 
zonne- en windenergie. In steeds meer steden en dorpen sluiten inwoners zich aan bij een 
lokale energiecoöperatie. En dat kan nu eindelijk ook in deze regio.   

Zonnepanelen zijn naast isolatie een van de snelste manieren om je woning te verduurzamen. 
Maar niet iedereen heeft een dak dat daar geschikt voor is. Of men vindt de investering te hoog. 
In steeds meer plaatsten bundelen inwoners – woningeigenaren én huurders - hun krachten 
om samen groene energie op te wekken, op grote daken van bijvoorbeeld bedrijven. Want zon-
nepanelen hoeven niet per se op je eigen dak te liggen om er toch van te kunnen profiteren. 
Zij sluiten zich aan bij een lokale energiecoöperatie. Het oprichten van zo’n energiecoöperatie 
is een heel proces en dat schrikt mensen af. Sienergie biedt de helpende hand en initieert en 
ondersteunt energiecoöperaties van plan tot stekkerklare oplevering. 

Voor ENERGIECOÖPERATIE AMSTELLANDZON i.o. zoeken wij: 

 •	 inwoners	die	geïnteresseerd	zijn	in	deelname	aan	een	lokale	energiecoöperatie	om
	 	 samen	met	dorpsgenoten	zonne-energie	op	te	wekken	en	daar	zelf	van	te	profiteren;
	 •	 eigenaren	van	grote	platte	daken	met	minimaal	300	m2	ruimte	voor	zonnepanelen;
	 •	 aanpakkers	die	organisatorische,	technische,	juridische	of	communicatieexpertise	
	 	 hebben	en	die	op	vrijwillige	basis	willen	helpen	met	het	bouwen	aan	hun	lokale
	 	 Energiecoöperatie	AmstellandZon.	

Heb	je	interesse	of	wil	je	meer	weten?	Stuur	dan	snel	een	e-mail	naar	info@sienergie.nl.	

Sienergie	is	een	niet	op	winst	gerichte	stichting	die	woonconsumenten	ondersteunt	in	duurzaam	
wonen.	U	kent	ons	vast	nog	van	het	(voormalige)	Energieloket	in	het	Boekhuis,	een	buurtisolatie-
project,	infoavond	of	EnergieOntbijt.	

Kijk voor meer informatie op www.sienergie.nl

Partner in duurzaam wonen

Zonne-energie:
Tijd voor krachten-

bundeling 



Ruimte geeft rust
Sommige mensen hebben de neiging om hun 
woonkamer vol te proppen met allerlei acces-
soires. Hier geldt echter dat overdaad schaadt. 
Je kunt beter zorgvuldig wat elementen kiezen 
en de rest weglaten. Probeer eens om alle los-
se spulletjes in je woonkamer weg te halen en 
daarna die spullen opnieuw in te delen, maar 

dan op een heel andere manier. Sla eventueel 
wat dingen op voor gebruik op een later mo-
ment. Alleen al door dingen een nieuwe plek te 
geven, kun je een totaal nieuwe beleving creë-
ren. Als je er daarbij tegelijk voor zorgt dat het 
niet te vol wordt, ben je slim bezig! Neem er rus-
tig te tijd voor, probeer verschillende combina-
ties uit en laat de dingen weg waar je al op was 
uitgekeken.

Verplaats het meubilair
Als je het echt rigoureus wilt aanpakken, ver-
plaats je ook het meubilair. Hier kun je het bes-
te een plan voor maken, zodat je het gefaseerd 
kunt aanpakken. Je zou bijvoorbeeld de kamer 
kunnen spiegelen, maar je kunt ook experi-
menteren met de ruimte door bijvoorbeeld een 
hoekbank een kwartslag te draaien of een tafel 
anders op te stellen. Pas je verlichting aan op de 
nieuwe situatie voor een optimaal resultaat.

Creëer luxe
Een luxe sfeer in huis zit vaak in minimale aan-
passingen. Een boekenkast, waarin alles wille-
keurig is geplaatst, kan rommelig ogen. Door de 
boeken bijvoorbeeld op kleur in te delen, geef 
je blijk van doordacht handelen. Je hebt dan 
meteen een heel andere aanblik gekregen. Ver-
der geldt ook hier: less is more! Kies liever en-
kele grote items ter decoratie, in plaats van al-
lemaal kleintjes. Een kleine ruimte zoals de hal 
kun je vrij simpel verfraaien door er een grote 
vloervaas neer te zetten. Een grote plant op een 
bijzettafeltje is ook een leuk idee! In de woon-
kamer kun je bijvoorbeeld een nieuwe lamp bo-
ven de eettafel hangen. Bekijk eens wat voor-
beelden van grote hanglampen, vaak geldt in 
dit soort situaties: hoe groter, hoe beter.

Slim en voordelig je 
woonkamer restylen

Veilig koken
De bodem van de pan wordt heet, de kookplaat 
in principe niet. Natuurlijk neemt de glasplaat 
wel enige warmte van de pan over, dus koud 
zal het tijdens het koken niet zijn. Maar de kans 
om jezelf te verbranden aan een inductiekook-
plaat is veel kleiner dan bij een gasfornuis, waar-
bij bepaalde delen letterlijk gloeiend heet kun-
nen worden. Bij een traditioneel gasfornuis heb 
je kans op lekkage en daarmee op ontplo�  ngs-
gevaar. Dat gevaar is er ook wanneer je op een 
mobiel gasstel (met een gastank) kookt. In dat 
opzicht is een inductiekookplaat dus een veilig 
alternatief.

Tijd besparen
Je pan is bij gebruik van een inductiekookplaat 
veel sneller op de gewenste temperatuur. Dit 
houdt in dat je aardig wat tijd kunt besparen. 
Bovendien is na a� oop het onderhoud ook veel 
sneller uit te voeren. Bij een gasfornuis moet je 
eerst wachten tot het ding goed is afgekoeld, 
omdat je anders je handen zou verbranden bij 
het schoonmaken. De gaspitten zelf zijn een ver-
zamelplaats voor vuil en laten zich lastig schoon-
maken. De inductiekookplaat is een gladde gla-
zen plaat, die snel na gebruik is afgekoeld. Je 
kunt er dus vrij snel na het koken een doekje 
overheen halen.

Je pannenset
Als je overstapt van koken op een gasfornuis 
naar koken op inductie, is het van belang dat je 
pannen daar geschikt voor zijn. Dat hoeft echter 

niet te betekenen dat je meteen een compleet 
nieuwe pannenset moet aanscha� en. Veel pan-
nen zijn al geschikt voor koken op inductie. Be-
langrijk is vooral dat de onderkant van de pan 
mooi vlak is. Als er krommingen of deukjes in 
de bodem zitten, maakt de pan geen goed con-
tact met de glazen plaat. Juist dat contact is no-
dig om het magnetisch veld te activeren. Pro-
beer het gewoon eens uit met je huidige pan-
nen. Met een beetje geluk werkt alles prima en 
kun je zo overstappen.

Ontmoedigingsbeleid
De komende jaren zullen de gasprijzen geleide-
lijk steeds verder stijgen. De regering kiest voor 
een ontmoedigingsbeleid om ons te drijven in 
de richting van een duurzame oplossing. Im-
mers, het gasverbruik kan alleen omlaag gaan 
als meer mensen overschakelen op alternatie-
ve warmtebronnen. Als je gasfornuis toch al aan 
vervanging toe is, loont het zich dus zeker de 
moeite om nu alvast over te stappen naar koken 
op inductie. (Foto: pixabay.com)

Koken op inductie 
heeft de toekomst
Van oudsher koken veel Nederlanders op een gasfornuis. Nu de gaskranen dichtgedraaid wor-
den, gaan veel mensen alvast op zoek naar alternatieven. Koken op inductie wordt steeds popu-
lairder, maar we zien dat er nog behoorlijk wat misverstanden over deze optie bestaan. Het ba-
sisprincipe van een inductiekookplaat berust op een natuurkundig verschijnsel. In de kookplaat 
wordt de netspanning omgezet in spanning van andere frequentie en zo wordt magnetisch veld 
gegenereerd. Wanneer je op de kookplaat een pan zet met een bodem die te magnetiseren is, 
gaat door de bodem van die pan een wervelstroom lopen. Door de weerstand van de pan wordt 
die stroom omgezet in warmte.

Raak je een beetje uitgekeken op het interieur van de woonkamer? En is het budget niet toe-
reikend voor een complete make-over? Geen probleem! Met onze tips zorg je voor een frisse 
nieuwe aanblik zonder dat het je veel kost.

*  Vraag naar de voorwaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden.

COOL MOTION
HYBRID 7 & 8
PREMIUM

Rik Franssen

NU 15%
KORTING*

OP
MATRASSEN 
EN
KUSSENS

HET 
DAGELIJKS 
LEVEN IS 
TOPSPORT.

Rik Franssen

Slaap goed en 
presteer beter!

Profiteer nu van 
aantrekkelijke 
korting en ervaar de 
voordelen van een 
goede nachtrust.

ZIJDSTRAAT 23, AALSMEER
0297-324541
WWW.GOEMANSTAPIJT.NL

KOM NAAR ONZE 1000 M2 WOONWINKEL

EETTAFELS OP MAAT • SALONTAFELS OP MAAT
BOEKENKASTEN OP MAAT • VITRINEKASTEN OP MAAT

LINNENKASTEN OP MAAT
VLOERDELEN VAN HOUT, PVC en AVATARA 3-D PRINT 

(niet van echt hout te onderscheiden!)

Schans 7-11 • 1421 BA  Uithoorn • 0297-561633
info@gerardkeune.nl • www.gerardkeune.nl

..en laat u
inspireren



Duurzame hulp bij warm water ‘tekort’
Wil je beschikken over veel 
warm water op een ener-
giezuinige manier, waarbij 
je ook nog eens een bijdra-
ge levert aan het terugdrin-
gen van de CO2 reductie?
Een warmtepompboiler 
maakt gebruik van de bui-
ten- en binnenlucht en is 
geschikt voor zowel nieuw-
bouw- als verbouwingen. 
Heb je al een elektrische 
boiler en wil je deze ver-
vangen, dan is de warmte-
pompboiler hèt antwoord 
hoe de woning van veel 
warm tapwater kan wor-
den voorzien.
ATAG Verwarming levert onder het merk Ariston 3 warmtepompboilers, waarbij het model LYDOS 
speciale aandacht verdient. De Lydos is een zgn. hybride warmtepompboiler, die twee energie-
bronnen combineert in één product: elektriciteit en duurzame energie. 
www.ariston.com

COREtec® 
STONE 
CERAtouch
CERAtouch is de jongste telg uit de 
COREtec familie van meerlagige har-
de vloeren. We kunnen gerust spreken 
van een opmerkelijke innvovatie die van 
bij de start de vloerindustrie op zijn kop 
heeft gezet. CERAtouch combineert het 
beste van twee werelden: de look & feel 
van een keramische tegel met het com-
fort en plaatsingsgemak van een zachte 
vloer. CERAtouch is verkrijgbaar in een 
hele reeks van natuurgetrouwe tegel- en 
steendecoren.
www.coretec� oors.com

Kleur je badkamer

Blauw is een neutrale tint die staat voor rust en zekerheid. Het meubel uit de Finion collectie van 
Villeroy & Boch is uitgevoerd in het prachtige Midnight Blue waarmee je eenvoudig een tijdloze 
en moderne badkamer creëert. In combinatie met wit en goud zorgt het voor een luxe uitstra-
ling. De buitenzijde van het Finion bad kan worden uitgevoerd in meer dan 200 kleuren in glans 
of mat. 
www.villeroy-boch.nl

Inbraakwerend-
heid bij deuren
Denk bij de aankoop van je deuren en schuif-
deuren ook aan de beveiliging. Zonder goed in-
braakveilig schrijnwerk heeft een elektronisch 
alarmsysteem geen zin. Aluminium is een erg 
sterk en bijna onbreekbaar materiaal. Toch zorg-
de Aliplast ervoor om de veiligheid nog meer te 
verhogen. Daarna werden alle deuren en schuif-
deuren getest op inbraakwerendheid. Aliplast 
behaalde op alle isolerende systemen een RC2 
attest en voldoet daardoor aan alle Europese 
normen bij nieuwbouwwoningen.
www.aliplast.nl

Quooker Fusion Messing Patina
Geef hem de tijd om te rijpen en hij wordt mooier, steeds mooier: de Quooker Fusion Messing Pa-
tina Patina is een laag die op het messing ontstaat door oxidatie. Deze verandert langzaam van 
kleur, en wordt plaatselijk lichter of juist donkerder bruin. Ook het aanraken van het materiaal 
heeft invloed. Daar waar jouw vingertoppen de kraan vastpakken, verkleurt het oppervlak. Door 
dit natuurlijke proces wordt jouw kraan veel meer dan die praktische keukenhulp. Een persoon-
lijk sieraad voor op het aanrecht. 
www.quooker.nl

PlasmaMade Air Sensor
Met de PlasmaMade Air 
Sensor heb je 24/7 inzicht 
in de luchtkwaliteit van 
jouw woning. PlasmaMa-
de, bekend van de revolu-
tionaire � lter voor afzuig-
kappen, heeft nu een unie-
ke Air Sensor aan het assor-
timent toegevoegd. Met de 
Air Sensor meet je de lucht-
vochtigheid, koolstofdioxi-
de, TVOC (mate van ver-
vuiling) en de temperatuur. 
De bijbehorende app zorgt 
er voor dat je de gemeten 
waardes eenvoudig kunt 
uitlezen op je smartphone 
of tablet.
www.plasmamade.nl

Keramische wastafel Fresco Beat 

Een elegante collectie wastafels met strakke vormen geschikt voor een moderne tijdloze badka-
mer. De keramische wastafels zijn met behulp van de nieuwste technieken in Italië vervaardigd. 
Het dun vormgegeven keramiek geeft in combinatie met het Thebalux kastenprogramma Beat 
2.0 je badkamer een fantastische uitstraling en gebruiksgemak voor vele jaren.
www.thebalux.nl

Gebruiksvriendelijke thermostaat
De Intergas Comfort Touch is een 
thermostaat met ongekend gebrui-
kersgemak in een verblu� end com-
pact en modern design. Door ge-
bruik te maken van een touchscreen 
is de bediening intuïtief, eenvoudig 
en simpel. De compacte afmetingen 
en het moderne design zorgen er-
voor dat de thermostaat probleem-
loos in elk interieur past. Hij kan een-
voudig worden geïnstalleerd en is 
zowel verkrijgbaar in een zwarte als 
witte uitvoering.
www.intergas-verwarming.nl

Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends 
op woongebied.  Hier geven we je een kort overzicht, 
op de website vind je nog veel meer info!

Gespot op WONEN.nl

Rondom het Duurzaam Droomhuis komen stands van meer dan 100 bedrijven. 
Ook kun je deelnemen aan ruim 60 gratis workshops waar je bijvoorbeeld zelf 
een eenvoudig stappenplan opstelt om je huis te isoleren, of leert hoe je zon-
ne-energie opslaat in een accu. Uiteraard kun je ook ontdekken wat de � nan-
cieringsmogelijkheden zijn voor verduurzaming en hoe je geld bespaart op je 
hypotheek of stookkosten. Met een druk op een knop zie je welke subsidies er 
beschikbaar zijn in jouw gemeente.

Huis & Energie vindt plaats van vrijdag 13 tot en met zondag 15 november 
in de Brabanthallen in Den Bosch. Om de bezoekers te spreiden en piekdruk-
te te vermijden, moet je je vooraf registreren voor een speci� eke dag en tijd-
slot. Uiteraard zijn er voldoende hygiënemiddelen beschikbaar en wordt er ge-
werkt met brede gangpaden en aangepaste routes bij knelpunten. Kort voor 
de beurs ontvang je heldere regels waardoor een veilig en verantwoord beurs-
bezoek wordt gegarandeerd. 

Huis & Energie helpt je 
over de groene drempel

Zonne-energie
Bekijk wat voor verschillende 
zonnepanelen er allemaal zijn 
en hoe je zonne-energie kan 
opslaan in een thuisbatterij.

Verlichting, Smart 
& Domotica
Energie besparen door jouw huis 
slimmer te maken? Hoe sluit je 
een draadloze en batterijloze 
schakelaar aan? Ook dit kan je 
ontdekken op Huis & Energie.

Ventileren 
& Koelen
Ontdek op Huis & Energie een 
mechanische ventilator die op 
natuurlijke basis werkt. Leer daar-
naast alles over een WTW unit.

Financiën 
& Subsidies
Verduurzamen wordt enorm gesti-
muleerd en op de beurs leer je alles 
over de landelijke en gemeentelij-
ke subsidies.

Duurzaam 
Verwarmen
Leer alles over het verwarmen, 
koelen en ventileren via jouw vloer, 
over de beste type warmtepomp 
die bij je woning past of over ver-
warmen via infrarood

Woningisolatie
Verduurzamen begint bij isoleren. 
In slechts 2 dagen kun je jouw dak 
isoleren. Wat zijn andere stappen? 
Voor elke type isolatie vind je een 
exposant.

Elektrisch Vervoer
Tegenwoordig zijn er niet alleen 
elektrische auto’s en � etsen, maar 
ook 100% elektrische handge-
bouwde innovatieve E-mopeds. 
Wie wil dat nou niet proberen?

Duurzaam Wonen
Tweedehands design meubels en 
producten gemaakt van gerecycled 
plastic maken je duurzame 
woning af.   

Zelf je huis verduurzamen 
is dé trend van 2020. 
Nu we meer thuis zijn, 
willen veel mensen die plek 
graag extra comfortabel en 
klaar voor de toekomst ma-
ken. Maar waar moet je dan 
eigenlijk beginnen…? Van 
vrijdag 13 tot en met zon-
dag 15 november vind je het 
antwoord op Huis & Energie, 
de grootste en leukste groene 
beurs van Nederland.

Huis & Energie vindt plaats in de Brabanthal-
len in Den Bosch. Midden op de beursvloer laat de 
onafhankelijke adviesorganisatie Milieu Centraal een 
levensgroot Duurzaam Droomhuis bouwen. In deze model-
woning kun je producten als zonnepanelen, zonneboilers, warm-
tepompen, en vloerverwarming zelf zien, aanraken en beleven. Terwijl 
een topkok biologische hapjes voor je bereidt op de inductiekookplaten in 
het huis, kun je je op het adviesplein laten voorlichten over de werking van alle 
duurzame producten.
Op Huis & Energie ontmoet je bedrijven uit maar liefst 8 verschillende duurzame 
sectoren! Dit zijn:
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van een keramische tegel met het com-
fort en plaatsingsgemak van een zachte 
vloer. CERAtouch is verkrijgbaar in een 
hele reeks van natuurgetrouwe tegel- en 
steendecoren.
www.coretec� oors.com

Kleur je badkamer

Blauw is een neutrale tint die staat voor rust en zekerheid. Het meubel uit de Finion collectie van 
Villeroy & Boch is uitgevoerd in het prachtige Midnight Blue waarmee je eenvoudig een tijdloze 
en moderne badkamer creëert. In combinatie met wit en goud zorgt het voor een luxe uitstra-
ling. De buitenzijde van het Finion bad kan worden uitgevoerd in meer dan 200 kleuren in glans 
of mat. 
www.villeroy-boch.nl

Inbraakwerend-
heid bij deuren
Denk bij de aankoop van je deuren en schuif-
deuren ook aan de beveiliging. Zonder goed in-
braakveilig schrijnwerk heeft een elektronisch 
alarmsysteem geen zin. Aluminium is een erg 
sterk en bijna onbreekbaar materiaal. Toch zorg-
de Aliplast ervoor om de veiligheid nog meer te 
verhogen. Daarna werden alle deuren en schuif-
deuren getest op inbraakwerendheid. Aliplast 
behaalde op alle isolerende systemen een RC2 
attest en voldoet daardoor aan alle Europese 
normen bij nieuwbouwwoningen.
www.aliplast.nl

Quooker Fusion Messing Patina
Geef hem de tijd om te rijpen en hij wordt mooier, steeds mooier: de Quooker Fusion Messing Pa-
tina Patina is een laag die op het messing ontstaat door oxidatie. Deze verandert langzaam van 
kleur, en wordt plaatselijk lichter of juist donkerder bruin. Ook het aanraken van het materiaal 
heeft invloed. Daar waar jouw vingertoppen de kraan vastpakken, verkleurt het oppervlak. Door 
dit natuurlijke proces wordt jouw kraan veel meer dan die praktische keukenhulp. Een persoon-
lijk sieraad voor op het aanrecht. 
www.quooker.nl

PlasmaMade Air Sensor
Met de PlasmaMade Air 
Sensor heb je 24/7 inzicht 
in de luchtkwaliteit van 
jouw woning. PlasmaMa-
de, bekend van de revolu-
tionaire � lter voor afzuig-
kappen, heeft nu een unie-
ke Air Sensor aan het assor-
timent toegevoegd. Met de 
Air Sensor meet je de lucht-
vochtigheid, koolstofdioxi-
de, TVOC (mate van ver-
vuiling) en de temperatuur. 
De bijbehorende app zorgt 
er voor dat je de gemeten 
waardes eenvoudig kunt 
uitlezen op je smartphone 
of tablet.
www.plasmamade.nl

Keramische wastafel Fresco Beat 

Een elegante collectie wastafels met strakke vormen geschikt voor een moderne tijdloze badka-
mer. De keramische wastafels zijn met behulp van de nieuwste technieken in Italië vervaardigd. 
Het dun vormgegeven keramiek geeft in combinatie met het Thebalux kastenprogramma Beat 
2.0 je badkamer een fantastische uitstraling en gebruiksgemak voor vele jaren.
www.thebalux.nl

Gebruiksvriendelijke thermostaat
De Intergas Comfort Touch is een 
thermostaat met ongekend gebrui-
kersgemak in een verblu� end com-
pact en modern design. Door ge-
bruik te maken van een touchscreen 
is de bediening intuïtief, eenvoudig 
en simpel. De compacte afmetingen 
en het moderne design zorgen er-
voor dat de thermostaat probleem-
loos in elk interieur past. Hij kan een-
voudig worden geïnstalleerd en is 
zowel verkrijgbaar in een zwarte als 
witte uitvoering.
www.intergas-verwarming.nl

Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends 
op woongebied.  Hier geven we je een kort overzicht, 
op de website vind je nog veel meer info!

Gespot op WONEN.nl

Rondom het Duurzaam Droomhuis komen stands van meer dan 100 bedrijven. 
Ook kun je deelnemen aan ruim 60 gratis workshops waar je bijvoorbeeld zelf 
een eenvoudig stappenplan opstelt om je huis te isoleren, of leert hoe je zon-
ne-energie opslaat in een accu. Uiteraard kun je ook ontdekken wat de � nan-
cieringsmogelijkheden zijn voor verduurzaming en hoe je geld bespaart op je 
hypotheek of stookkosten. Met een druk op een knop zie je welke subsidies er 
beschikbaar zijn in jouw gemeente.

Huis & Energie vindt plaats van vrijdag 13 tot en met zondag 15 november 
in de Brabanthallen in Den Bosch. Om de bezoekers te spreiden en piekdruk-
te te vermijden, moet je je vooraf registreren voor een speci� eke dag en tijd-
slot. Uiteraard zijn er voldoende hygiënemiddelen beschikbaar en wordt er ge-
werkt met brede gangpaden en aangepaste routes bij knelpunten. Kort voor 
de beurs ontvang je heldere regels waardoor een veilig en verantwoord beurs-
bezoek wordt gegarandeerd. 

Huis & Energie helpt je 
over de groene drempel

Zonne-energie
Bekijk wat voor verschillende 
zonnepanelen er allemaal zijn 
en hoe je zonne-energie kan 
opslaan in een thuisbatterij.

Verlichting, Smart 
& Domotica
Energie besparen door jouw huis 
slimmer te maken? Hoe sluit je 
een draadloze en batterijloze 
schakelaar aan? Ook dit kan je 
ontdekken op Huis & Energie.

Ventileren 
& Koelen
Ontdek op Huis & Energie een 
mechanische ventilator die op 
natuurlijke basis werkt. Leer daar-
naast alles over een WTW unit.

Financiën 
& Subsidies
Verduurzamen wordt enorm gesti-
muleerd en op de beurs leer je alles 
over de landelijke en gemeentelij-
ke subsidies.

Duurzaam 
Verwarmen
Leer alles over het verwarmen, 
koelen en ventileren via jouw vloer, 
over de beste type warmtepomp 
die bij je woning past of over ver-
warmen via infrarood

Woningisolatie
Verduurzamen begint bij isoleren. 
In slechts 2 dagen kun je jouw dak 
isoleren. Wat zijn andere stappen? 
Voor elke type isolatie vind je een 
exposant.

Elektrisch Vervoer
Tegenwoordig zijn er niet alleen 
elektrische auto’s en � etsen, maar 
ook 100% elektrische handge-
bouwde innovatieve E-mopeds. 
Wie wil dat nou niet proberen?

Duurzaam Wonen
Tweedehands design meubels en 
producten gemaakt van gerecycled 
plastic maken je duurzame 
woning af.   

Zelf je huis verduurzamen 
is dé trend van 2020. 
Nu we meer thuis zijn, 
willen veel mensen die plek 
graag extra comfortabel en 
klaar voor de toekomst ma-
ken. Maar waar moet je dan 
eigenlijk beginnen…? Van 
vrijdag 13 tot en met zon-
dag 15 november vind je het 
antwoord op Huis & Energie, 
de grootste en leukste groene 
beurs van Nederland.

Huis & Energie vindt plaats in de Brabanthal-
len in Den Bosch. Midden op de beursvloer laat de 
onafhankelijke adviesorganisatie Milieu Centraal een 
levensgroot Duurzaam Droomhuis bouwen. In deze model-
woning kun je producten als zonnepanelen, zonneboilers, warm-
tepompen, en vloerverwarming zelf zien, aanraken en beleven. Terwijl 
een topkok biologische hapjes voor je bereidt op de inductiekookplaten in 
het huis, kun je je op het adviesplein laten voorlichten over de werking van alle 
duurzame producten.
Op Huis & Energie ontmoet je bedrijven uit maar liefst 8 verschillende duurzame 
sectoren! Dit zijn:
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KEUKENS ~INBOUWAPPARATUUR ~ WERKBLADEN 
Aalsmeerderweg 83, 1432 CH Aalsmeer    T. 0297-361606 info@philippo.nl 

www.philippo.nl 

Ook voor het vervangen van inbouwapparatuur, werkbladen, kranen  
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1. Weet wat je precies wilt
 Hoe logisch het ook klinkt, hier kan het al fout 
lopen. Als iemand meer ruimte wil en besluit 
een aanbouw te laten plaatsen, is het nood-
zakelijk om alle opties te bezien om te voor-
komen dat het eindresultaat een tegenvaller 
wordt.

2. Wat is bouwkundig gezien mogelijk?
De huiseigenaar blijft verantwoordelijk voor 
de verbouwing en niet de aannemer. Schakel 
dus altijd een bouwkundig expert in. Zij kun-
nen een bouwkundige opname verzorgen en 
bepalen wat constructief wel en niet kan. In-
dien nodig kunnen ze ook toezicht houden 
op de verbouwing.

3. Welke regelgeving is er?
Als verantwoordelijke voor de verbouwing 
zul je zelf zeker moeten weten wat wel en 
wat niet kan. Is er sprake van een beschermd 
stadsaanzicht? Zijn er bestemmingsplannen 
waardoor je verbouwing kan worden gefrus-
treerd? Hebben buren inspraak in jouw ver-
bouwingsplannen? Neem deze zaken beslist 
niet te licht op en vraag eventueel advies bij 
een expert.

4. De constructietekening
Als je met een beperkte schets of plan een 
o� erte aanvraagt, loopt dat regelmatig fout. 
Vraag minstens drie o� ertes aan op basis van 
een complete constructietekening. Zo voor-
kom je fouten en meerwerk.

5. Kies de beste aannemer en niet 
     altijd de goedkoopste
Goedkoop kan bij een verbouwing ook duur-

koop worden. Probeer de beste aannemer te 
vinden met een aannemelijke prijs, dat kan 
ook de goedkoopste zijn. Maak voor jezelf 
een lijstje wat jij het belangrijkste vindt, zoals 
snelheid of goede communicatie. Informeer 
ook eens bij familie of kennissen of zij je een 
goede aannemer kunnen aanbevelen.

6. Bewaak je budget
Een budget waarin praktisch geen ruimte is 
voor tegenvallers zal al gauw tot problemen 
leiden. Er is nu eenmaal vaak eerder sprake 
van meerwerk dan van minderwerk. Tenzij 
het je dagelijks werk is, kun je bij het opstellen 
beter de hulp inroepen van een expert, een 
architect of een andere bouwkundig expert. 
Die weet welke punten in het budget horen 
en kan ze ook beter inschatten.

7. Neem de tijd voor de verbouwing
Sneller verbouwen betekent niet dat er ook 
goedkoper zal worden gewerkt. Een te hoge 
tijdsdruk zorgt voor stress en dat vergroot de 
foutkansen. Een verbouwing kost nu eenmaal 
tijd en een vakman kan zoiets beter inschat-
ten. Houd altijd rekening met mogelijke ver-
tragingen en laat niet te veel afhangen van 
een tijdige oplevering.

8. Overleg met de buren
Ook als het niet verplicht is, zal overleg met 
de buren je in ieder geval goodwill opleve-
ren. Misschien zijn er zelfs buren die ook een 
(deel van de) verbouwing willen laten doen. 
Het combineren van zaken als schilderwerk 
en tuinverbetering levert vaak prijsvoorde-
len op en daar is iedereen dan weer blij mee. 
BRON: Wonen.nl

Acht praktische tips voor het verbouwen van je huis
Een � inke verbouwing van je huis is iets waar je niet zomaar aan begint. Er komt veel ex-
pertise aan te pas. De kosten kunnen behoorlijk oplopen, zeker als je geen goede afspra-
ken hebt gemaakt. En hoe zit het met de regelgeving in jouw gemeente? Lees de prakti-
sche tips hieronder.



Webinar Duurzaam Wonen

De tuin is een plek voor 
ontspanning en gezelligheid
Een verborgen paradijs, gemaakt om vrienden en familie te ontvangen op zwoele zomerda-
gen en knusse winteravonden. Een plek om te dromen met je geliefde en te lachen met dier-
baren. Om buiten te koken, te poken in smeulend hout en je longen te vullen met frisse bui-
tenlucht. Ervaar het echte buitenleven, terug naar de basis en het oergevoel!

Quality time, gewoon, in je achtertuin!

Buiten koken doe je natuurlijk op een hout ge-
stookt vuur. Dat kan in je eigen tuin maar ook 
op een andere plek zoals op de camping, in de 
vrije natuur of bij een andere buitenactiviteit. 
Het vuur kun je maken op een eigen gemaakte 
vuurplaats, op een vuurschaal of in een kook-
kachel, ook wel een terraskachel genoemd. 
De keuze om een vuur te maken op een vuur-
schaal of vuurplaats houdt in dat je daarvoor 
een driepoot nodig hebt. Onder deze driepoot 
kun je een kookketel of een hangbakplaat han-
gen.

Wat kun je allemaal bereiden in 
de heksenketel?
In de heksenketel (kookketel) maak je gerech-
ten zoals soepen, stoofpotten, oliebollen met 
oud en nieuw, gebakken appelschij� es of een 
lekkere curry. Op een bakplaat kun je allerlei 
verse groenten, vlees, kip, vis of aardappel-
tjes et cetera bakken. Het koken op een drie-
poot is wellicht de meest authentieke manier 
van buiten koken, in de heksenketel maak 
je de lekkerste gerechten klaar. Als je een-
maal een mooi vuurtje hebt, is niets heer-
lijker dan uit te buiken onder het genot 
van een drankje bij de vuurplaats, voor-
dat je moe en voldaan je bed opzoekt. 
Kijk voor meer informatie op de si-
te van Jansen & Jansen Buiten koken: 
www.jansenjansenbuitenkoken.nl.

Win een driepootset met heksen-
ketel
Wij verloten een driepoot-
set met hierin: 1,2 meter drie-
poot, 8 liter kookketel, lan-
ge houten lepel en een vuur-
schaal. Meedoen? Stuur je mail 
met motivatie naar danielle@
wonencrossmedia.nl.

Doe mee en win...

8 oktober 

19:30-21:30

uur

Energie besparen?
Webinar Duurzaam Wonen
Meteoroloog Helga van Leur en Rabobank vertellen tijdens het
gratis online webinar meer over energiezuinig wonen en de
financieringsmogelijkheden. Met na afloop een virtuele
rondleiding langs de woontentoonstelling 'Van Thonet tot
Dutch Design' in het Stedelijk Museum. Aanmelden is mogelijk
tot 7 oktober. Uiteraard zijn niet Rabo-klanten ook welkom! 

Kom maar op met de toekomst

Aanmelden kan op 
Rabobank.nl/RegioSchiphol

Met deze geëmail-
leerde kookkachel is het 
heerlijk nazomeren op 
uw terras. 

Zo kunt u nog uren 
buiten zitten rond een 
vuurtje en het eten 
langzaam gaar zien 
worden. 

Vanaf €97,50

www.hetvuurlab.nl

BUITEN
KOKEN

Ontvang 10% korting* met 
de wonen.nl code (101018)

* alleen geldig in de webshop

Tijdens het gratis online event Duurzaam Wo-
nen vertellen experts waaronder meteoroloog 
Helga van Leur en een Duurzaam Wonen advi-
seur van de Rabobank hoe je de eerste stappen 
kan zetten in energie besparen en wat dit op-
levert. Daarnaast wordt er inzicht gegeven in 
welke mogelijkheden er zijn om je woning te 
verduurzamen en hoe je dit kunt � nancieren. 
Het webinar wordt op 8 oktober om 19.30 uur 
live uitgezonden vanuit het Stedelijk Museum 

Amsterdam. Deelnemers kunnen na a� oop van 
het webinar, onder leiding van de curator van 
het museum, online de tentoonstelling ‘Van 
Thonet tot Dutch Design’ bezoeken. 

Meer informatie en aanmelden
Meer informatie en aanmelden via sites.rabo-
bank.nl/mra/duurzaamwonen. Zowel klanten 
als niet klanten van de Rabobank zijn van harte 
welkom. (Foto: Ruud Hoornstra)

De media staan er vol van en het is steeds vaker het gesprek van de dag: wat doe jij om je 
woning te verduurzamen? Is het nog wel rendabel om te investeren in duurzame woonop-
lossingen? 



In het buitengebied in de buurt van Castricum wonen Jan Westerhoven (59 jaar) en Yvonne van Gij-
tenbeek (63 jaar) in een boerderij, die oorspronkelijk eind 19e eeuw gebouwd is. Hun Noord-Hol-
landse kapbergboerderij komt alleen boven het kanaal nog voor en is 15 jaar geleden geheel her-
bouwd met gebruik van oude materialen. Het woord ‘kapberg’ refereert aan een overkapte hooi-
berg. Omringd door weilanden en water, molens en koeien, wonen Jan en Yvonne met veel plezier in 
hun met verzamelingen ingerichte huis. Jan runt er ook zijn handels- en goederentransportbedrijf.

Tekst en foto’s: Arita Immerzeel

Inspiratie
Aan de keuzes voor de inrichting van hun boerderij liggen 
een paar zaken ten grondslag. Jan vertelt er graag over. 
,,Het begon allemaal met de ko�  emolen en het keuken-
rek van mijn grootouders, die in de Hofgeest woonden, te-
genwoordig Velserbroek. De zachtgroene kleur van het rek 
voor onder andere meel, nagelen en sago, werd de basis-
kleur voor de keukenkasten. De rest van gebruikte kleuren 
in huis zijn op het zachte frisse groen afgestemd.” Een an-
dere inspiratiebron is een dik gastenboek van Chalet De Ui-
lenboom, tegenwoordig Boschbeek genaamd, gevestigd 
aan de Wüstelaan in Santpoort-Zuid. Het boek is een uniek 
document van weleer vol foto’s van feesten en partijen, 
menu’s en handgeschreven dankbetuigingen. ,,Mijn vader 
was een bekend persoon in Santpoort, hij was onder ande-
re uitbater van Chalet De Uilenboom.”

Verzamelingen als inrichting
Het huis van Jan en Yvonne is van alle gemakken voorzien, 
maar oogt nostalgisch door de vele decoratieve gebruiks-
voorwerpen. Soms ziet Jan ook de schoonheid in van im-
perfectie, zoals een deels verroest uithangbord. ,,Het hing 
altijd buiten en is een uniek exemplaar, vandaar dat ik hem 
toch kocht.” De inrichting is uniek te noemen, Jan en Yvon-
ne omringen zich met spullen, die veel verhalen ontlokken 
bij hen. Zo is er na het bezoeken van een veiling van oldti-
mers in Ascot, Engeland, spontaan een Volkswagen T 1 ge-
kocht. Via de openslaande tuindeuren is hij met het veiling-
nummer nog achter zijn voorruit, in hun woonkamer be-
land. ,,Het viel mij op, dat tussen al die kostbare oldtimers 
dit busje een glimlach wist te ontlokken bij de veelal erg 
deftige en rijke bezoekers. De prijs viel mee, want links ge-
stuurde wagens zijn in Engeland niet zo geliefd.”

Café-antiek
,,Heb je even?” lacht Yvonne, als ik Jan vraag, wat hij zoal 
verzamelt. Al vrij snel valt het woord ‘café-antiek’. Dan heb-
ben we het al gauw over de spullen, die ons in de gezel-
lige woonkeuken en huiskamer omringen: emaillen recla-
meborden, waarin met name roken en jenever drinken 
worden aangeprezen. Maar ook over jeneverglazen, rela-
tiegeschenken, � essen, kruiken en voorraadketels voor li-
keuren. Overigens werd jenever tot de jaren vijftig vorige 
eeuw gespeld als ‘genever’, leer ik. En Schiedam telde meer 
dan 100 geneverstokerijen. Eigenaars van café’s weten Jan 
te vinden, als zij decoraties zoeken voor hun onderneming. 

Even binnenkijken

,,Hartstikke leuk omdat je met de juiste spullen de gezellige 
sfeer van vroeger op kan roepen. Ik koop alleen dingen, die 
ik zelf leuk vind, dat is het belangrijkste criterium”, aldus Jan 
Westerhoven jr., die als zoon van de bekende herbergier in 
Santpoort behept is met het verlangen naar de nostalgi-
sche gezelligheid van een horeca-onderneming. ,,Ik varieer 
graag, ik koop alleen als het iets toevoegt en om mijn ver-
zameling te verbeteren. Als ik het niet verkoop, is het ook 
goed.” In die categorie zijn een witte vleugel en een contra-
bas in het interieur beland, ook al speelt het stel geen noot. 
,,Muziek maakt gezellig”.

Servies
In een grote servieskast in de ruime woonkeuken, die een 
hele wand beslaat, staan behalve allerhande geneverkruik-
jes, twee soorten blauwwit servies. Ze luisteren naar de 
namen Beatrix en Butter� y en zijn vroeger geproduceerd 
door de Nederlandse aardewerkfabriek Societé Ceramique. 
,,Soms kom ik weleens wat tegen of koop ik een mooi recla-
mebord en dan krijg ik het erbij. Met hoogtijdagen wordt 
het servies gewoon gebruikt. Soms kan ik mensen blij ma-
ken met een ontbrekend of gebroken onderdeel uit hun 
verzameling, zoals een zoutvaatje of melkkannetje, dat is 
helemaal mooi”.

Tingel tangel 
In de huiskamer en in de bijkeuken staan twee prachtig ver-
sierde pronkkasten, die uit café’s in België en Frankrijk ko-
men. Zij blijken een mechaniek te bevatten. Na het inwer-
pen van een muntje speelt er een soort muziek zoals ge-
bruikt in � lms waarin Charley Chaplin speelde. ,,Men noemt 
het een mechanische piano, maar het is meer de techniek 
van een draaiorgel en heet oorspronkelijk een tingeltan-
gel.” Die naam doet de kasten inderdaad eer aan.

Liever niet in huis
In koor: ,,Honden met zwiepende staarten en kleine kinde-
ren, die de wereld aan het ontdekken zijn.”

Ruim zien
Soms is de relatie tot café-antiek wat verder weg te zoe-
ken, zoals in het geval van de Volkswagenbus. In de tuin is 
de voormalige bloemenkiosk, die jarenlang dienstdeed op 
het plein achter station Haarlem, in gebruik genomen als 
buitenkeuken alias terrasoverkapping. Her en der liggen 
in huis picknickmanden, fotoalbums en ko� ers. ,,Ik zwicht 
voor iets, als het warm en nostalgisch gezellig is, als je kan 
zien dat het geleefd heeft. Dan vind ik het decoratief. Ik wil 
er zelf met plezier naar kijken, ook al verkoop ik het later 
misschien weer,” aldus Jan. 

Komt nog
Jan en Yvonne verheugen zich op komst van de tafel, die 
van de vader van Jan is geweest. ,,Die tafel heeft heel Sant-
poort gezien, zei mijn vader altijd. Er is op gedanst tijdens 
de Santpoortse feestweek, er is aan gegeten in Chalet De 
Uilenboom en toen mijn vader in Maastricht ging wonen, 
verhuisde hij met hem mee. Dat die tafel nu bij mij thuis in 
mijn eigen keuken een plek gaat krijgen, met alle sporen 
van gebruik van al die jaren, daar verheug ik mij enorm op”, 
aldus een glunderende Jan. Yvonne benadrukt dat die ta-
fel geleefd heeft. Het zal een prachtige aanvulling op hun 
steeds veranderende collectie zijn, een tafel met een ziel.

Ook een keer deelnemen aan de rubriek ‘Even Binnenkij-
ken’? Laat het weten door een mail te sturen aan service@
jutter.nl

De schoonheid van imperfectie 





Uithoorn - Terwijl de acteurs druk 
zijn met het repeteren voor Wees 
Maar Niet Bang In Het Donker, 
wordt achter de schermen min-
stens zo hard gewerkt. Dat wordt 
‘productie’ genoemd. Er moet bij-
voorbeeld een decor worden ge-
bouwd. In overleg met de regis-
seur worden schetsen gemaakt, 
die in de werkplaats door de de-
corploeg worden verwerkt tot een 
compleet demontabel decor. Voor 
het decor voor de aanstaande 
voorstelling zijn er extra uitdagin-
gen: Het komische mysterie staat 
namelijk bol van de speciale effec-
ten waarvoor de decorploeg tech-
nische oplossingen moet vinden. 
Die effecten worden ondersteund 
door licht en geluid. Al tijdens de 
repetities worden geluidseffecten 
en muziek gebruikt, om te bepalen 
wat het beste werkt. En de mensen 
van het licht denken alvast na over 
wat er in oktober nodig is, in het 
tot theater omgebouwde Alkwin 
Kollege. 

Kleding
Tussen de bedrijven door wordt 
kleding gepast die uit Maskera-
de’s eigen kleding-opslag wordt 
gekozen, aangevuld met nieuwe 
vondsten. De kleding moet pas-
sen bij de tijd waarin het stuk zich 
afspeelt, én bij de personages. En 
moet vanzelfsprekend ook pás-
sen. Qua maat. Kortom - een he-
le puzzel die vaak pas in de we-
ken voor de voorstelling com-
pleet is. Gedurende de productie-
tijd druppelen ook de rekwisieten 

binnen: alle voorwerpen die per-
sonages gebruiken, en die van be-
lang zijn voor het verhaal. En dan 
is er nog aandacht voor de orga-
nisatie en promotie. Planning, af-
stemming met het Alkwin, kaart-
verkoop, promotiemateriaal en 
het programmaboekje, en niet te 
vergeten dit jaar: alle coronamaat-
regelen. De productieleider houdt 
het overzicht, en verbindt alles 
met elkaar. Deze week wordt in de 
repetitieruimte een eerste door-
loop gespeeld. Het hele stuk ach-
ter elkaar. Een spannend moment 
waarop gaat blijken of alles goed 
loopt, en wat er nog aangepast 
moet worden, of beter kan. To-
neelgroep Maskerade speelt ‘Wees 
Maar Niet Bang In Het Donker’ op 
donderdag 15, vrijdag 16 en zater-
dag 17 oktober in het Alkwin Kol-
lege. Kaarten zijn verkrijgbaar via  
www.toneelgroepmaskerade.nl

Uithoorn - Zaterdag 19 septem-
ber was weer de dag van de jaar-
lijkse dagtocht met de bus. Zo-
als altijd had teammanager Re-
ne weer een bus verzorgd om de 
reis naar Almere te maken. De-
ze keer niet met vaste chauffeur 
Peter, maar met de net zo vrolijke 
Ed. Natuurlijk waren alle buspas-
sagiers voorzien van een mond-
kapje. Aan de vorige dagtrip naar 
de Buitenboys was een slecht ge-
voel overgehouden. De wedstrijd 
was uitgelopen op een massa-
le vechtpartij. Sommige spelers 
die er toen ook bij waren, had-
den dan ook wel enige spanning 
in het lijf.    Coach Jeffrey had de-
ze week een basisplaats gegeven 
aan Morris, Luuk en Krijtje. Met-
een na de aftrap om 12.15 liet 
Buitenboys zijn aanvallende in-
tenties zien. LMV kon er weinig 
tegenoverstellen en werd regel-
matig vastgezet op eigen helft. 
Eerst in de 17e minuut kreeg LMV 
een eerste kansje. 
In minuut 25 was het bijna raak 
voor de Buitenboys, de lat hield 
een schot uit het doel. De voet-
balouders langs de kant had-
den het moeilijk, er dreigde ie-
der moment een doelpunt te val-
len. Maar wonder boven wonder 
werd de rust met de brilstand be-
reikt. Coach Jeffrey bracht met 
Ogan en Lewis 2 verse krachten 
en besloot iets aanvallender te 
spelen. Na 2 minuten resulteerde 
dat al in een doelpunt. Stan kop-
te slim een bal in het strafschop-
gebied achteruit en verraste hier-
mee de verdediging. Ogan kwam 
inlopen en met zijn eerste bal-
contact schoot hij de bal binnen.

Tactisch
Wederom een tactisch sterke zet 
van Jeffrey, die dit soort trucs re-
gelmatig uit de hoge hoed tovert. 
Laten we hopen dat de KNVB 
slagvaardig is in het vastleggen 
van Frank de Boer, zo niet lopen 
we een risico dat Jeffrey binnen-
kort richting Zeist vertrekt.  
De tweede helft was de strijd ge-
lijkwaardiger. Hoewel Carlito re-
gelmatig kunst- en vliegwerk 
moest uithalen om de nul te hou-
den, kreeg ook LMV met coun-
ters spaarzame kansen. Bij een 
van die counters legde Stan de 
bal panklaar neer voor de voe-

ten van Benjamin, die jammer-
lijk faalde oog in oog met de kee-
per. Buitenboys kon daar alleen 
een schot op de paal tegenover 
zetten, waarna de klok langza-
merhand naar het eindsignaal 
kroop. Dennis en Damy mochten 
de moegestreden Luuk en Mor-
ris vervangen. De zeer formele 
scheidsrechter weigerde echter 
Damy toe te laten tot het speel-
veld, omdat zijn spelersfoto nog-
al gedateerd was. Waar Damy nu 
getooid is met  een flinke baard 
had de KNVB slechts een foto 
van een jochie met melktandjes 
in het bestand. Rene was zo alert 
om meteen een foto te maken en 
te uploaden naar de KNVB, waar-
na Damy alsnog zijn plek achterin 
kon innemen.    

Jaimy waagde nog een poging 
op doel van 30 meter, die helaas 
net naast vloog. In minuut 85 was 
het even schrikken, toen Tom ter 
aarde zeeg. Met geen vervan-
gers meer op de bank, trok Rene 
met de waterzak een sprint om 
zijn aanvoerder bij te staan. Met 
de wonderspons zag hij kans om 
Tom snel weer op de been te krij-
gen om de laatste minuten zijn 
verdediging naar de overwinning 
te leiden.    Buitenboys moest een 
pijnlijke nederlaag slikken. Uit de 
cornerverhouding van 28 voor 
en 2 tegen bleek wel hoe zeer 
Buitenboys het spel had gedo-
mineerd. Maar slechts doelpun-
ten bepalen de eindstand, van-
daar een heerlijke 3 punten mee 
naar Uithoorn. Man of the match: 
Tom die zonder een enkele over-
treding te maken de deur achter-
in op slot hield en ook nog kans 
zag regelmatig met fraaie cross-
passes het spel te openen.    
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Toch volle winst voor 
Legmeervogels-23

Nieuw in Uithoorn:
Ray’s Saté
Uithoorn – Vlakbij de haven 
aan de Koningin Julianalaan 27, 
wordt vanaf 7 augustus dit jaar 
flink genoten van huisgemaakte 
saté van de grill en verse kip van 
’t spit. Met nu al op 4,5 sterren be-
oordeeld op Thuisbezorgd heeft 
‘Ray’s Saté’ een sterke start ge-
maakt. De man waar het restau-
rant naar vernoemd is, Ray en zijn 
partner Geralda, delen hun eer-
ste ervaringen en vertellen meer 
over de authentieke smaken van 
vroeger die zij opdienen. Eerder 
dan verwacht was Ray’s Saté al 
op Thuisbezorgd te vinden, waar-
door het vanaf dag 1 al storm liep 
bij het restaurant. Iets waar het 
duo Ray en Geralda even door 
overweldigd waren, zeker door-
dat er nog onderbezetting was. 
Maar met hun sterke schouders 
eronder komen de eerste klanten 
van toen nog steeds graag langs 
voor een smakelijke maaltijd. Het 
eten zelf als belangrijkste aan-
trekkingskracht, en een goedma-
kertje als een koud pilsje voor het 
lange wachten, werd ook zeer ge-
waardeerd. “Joyce, een dame op 
leefdtijd, komt wekelijks bij ons 
bestellen. De allereerste dag was 
zij één van de eersten die belde. 
Vervelend genoeg was haar bon-
netje in alle chaos uit het zicht 
verdwenen, dus een aantal uren 
later belde zij dat haar bestel-
ling nog steeds niet binnen was. 
We hebben dat toen zo snel mo-
gelijk voor haar opgelost en daar 
had zij geen enkel probleem mee. 
Lieve dame als zij is, geeft ze ons 
nog wel eens een tip over ingre-
diënten bij bepaalde gerechten. 
Ik denk haar binnenkort maar 
eens gezellig hier uit te nodigen!” 
Lacht Ray. 

Begrip
Maar wat maakt de gerechten 
van Ray’s Saté dan zo appetij-
telijk? Daarbij speelt het begrip 
‘herkomst’ een belangrijke rol. Als 
geboren en getogen Hagenees 
heeft Ray een aantal smaakerva-
ringen uit verschillende Haagse 
keukens mogen meenemen naar 
zijn eigen keuken. Van de kat-
jangsaus tot en met ‘Oma’s appel-
moes en balletjes’. En met saté in 
de naam van het restaurant kan 
het niet anders dan dat Ray daar-
over een duidelijke visie heeft: “Ik 
vind saté een ondergewaardeerd 
product. Het heeft ook niet een 
eigen categorie op Thuisbezorgd, 
zoals burgers of pizza. Het is een 
product waar een intensief pro-
ces achter ligt dat met aandacht 
bewerkt wordt. Je moet de prik-
kers eerst laten weken voor het 
spiezen. Je moet het vlees ma-
rineren en het een nachtje laten 
staan voor het grillen. En na het 
grillen wordt het nog een keer 
gemarineerd, om er tot slot een 
speciale satésaus kokendheet 
overheen te doen. Voor de diver-
se soorten satés hebben we ook 
diverse satésauzen. Bijvoorbeeld 
voor de Javaanse saté worden de 
nootjes echt gemalen. Het is au-
thentiek en dat maakt het zo leuk 
en lekker.”

Herkomst
Ook de herkomst en versheid van 
de ingrediënten van de gerech-
ten zijn belangrijk voor Ray en 
Geralda. Om te beginnen zijn de 
‘dames’, zoals Ray de grill- en spit-
kippen noemt, allemaal scharrel-

kippen geweest. Die gaan stan-
daard om half 5 op de grill om zo 
mals en vers mogelijk te worden 
opgediend. Net zo standaard, 
wordt bij de hele en halve kippen 
van ’t spit gescheiden appelmoes 
en katjangsaus aangeboden. “Dat 
hoort bij elkaar” volgens Ray, die 
de keuze wel aan de klant houdt, 
mocht deze niet zo fan zijn van 
de smaken combinatie. De an-
dere ingrediënten komen gro-
tendeels uit een directe kennis-
kring vandaan. Vers brood van de 
Turkse bakker uit Alphen aan den 
Rijn, verse roomboter voor de 
maiskolven van de zus van Geral-
da uit Hazerswoude en een krui-
denboter recept van een chef uit 
Nieuw-Vennep. Friet bij Ray’s Saté 
is tevens vanuit een betrouwba-
re bron zorgvuldig geselecteerd 
en klaargemaakt. “Ik wil geen na-
men noemen, maar om de friet-
jes knapperig te houden voor het 
bezorgen, wordt bij sommige za-
ken een laagje zetmeel toege-
voegd. Dat vinden wij geen lek-
kere friet. Een kennis van ons uit 
Den Haag, Jack Snack, heeft van 
de AD friettest al een paar keer 
de landelijke top 5 gehaald. Dus 
die weet wel hoe je goede verse 
friet, vrij van kunstmatige kleur-
stoffen en conserveermiddelen, 
levert. Hij heeft ons geadviseerd 
waar goede aardappels te halen 
zijn en hoe je deze het best kunt 
bereiden. En als kers op de taart 
of saus op de friet, bezorgen wij 
dit in een ouderwets boerenbon-
te puntzak.”

Plannen
Hoewel het restaurant wil begin-
nen met een goede basis aan ver-
se gerechten en service, liggen er 
ook al een aantal plannen in het 
verschiet. Vanwege Corona kun-
nen momenteel gerechten alleen 
worden bezorgd en opgehaald, 
maar in de niet al te verre toe-
komst is er de hoop om ook gas-
ten binnen Ray’s Saté te mogen 
ontvangen. Ray wil meer intie-
me nisjes creëren door een aan-
tal muurtjes te plaatsen. Zo kun-
nen familie en vrienden gezellig 
en meer privé met elkaar praten. 
Ambities zijn ook terug te vin-
den in Den Haag. Daar heeft Ray 
al wat potentiële plekken gevon-
den en mogelijk zelfs personeel. 
Ray’s Saté is dinsdag t/m donder-
dag (16u - 21u)vrijdag en zater-
dag (16u - 22u) en zondag (16u 
- 21u) geopend voor bezorgen 
of afhalen. Bestellingen kunnen 
via Thuisbezorgd, de webwinkel 
op www.rayssate.nl , telefonisch 
0297 560560, Whatsapp op 06 
18836917 worden gemaakt. Be-
zorgafstand is maximaal 8 km. 

Door Roos Uithol

Toneelgroep Maskerade 
vol in productie

Legmeervogels verslikt 
zich in ROAC
Uithoorn - Na een 2-tal uit du-
els in de KNVB bekercompetitie 
is de eerste competitiewedstrijd 
van het seizoen 2020-2021 even-
eens een uitwedstrijd. De laatste 
thuiswedstrijd dateert alweer van 
zaterdag 29 augustus. De eerste 
competitiewedstrijd brengt Leg-
meervogels naar ROAC Rijpwe-
tering Oude Ade Combinatie, in 
Rijpwetering s.v. ROAC is een om-
nivereniging, die in het seizoen 
2009-2010 is voortgekomen uit 
de gymvereniging Gyvero, hand-
balvereniging OASE en voetbal- 
en biljartvereniging s.v. ROAC’79. 
De oprichtingsdatum van de 
oudste rechtspersoon RKSV Rijp-
wetering is 19 januari 1946.. 
sv ROAC is voor Legmeervogels 
een totaal onbekende tegenstan-
der. In de nog jonge geschiede-
nis van Legmeervogels is er nog 
nimmer een competitie of be-
kerwedstrijd gespeeld tegen de 
sv ROAC. sv ROAC is in het verle-
den altijd ingedeeld in het KNVB 
district West 1. Bij het sluiten van 
de competitie seizoen 2019-2020 
vinden wij de sv ROAC terug op 
een 10e plaats in de 1ste klasse B 
West 2 met 17 duels gespeeld en 
19 punten. Legmeervogels zijn 
de competitie geëindigd op een 
8ste plaats met 15 gespeeld en 17 
punten.

Anders voorgesteld
Legmeervogels heeft zich de 
start van deze competitie toch 
wel even anders voorgesteld. 
Het is nu een 1-0 nederlaag ge-
worden. Een volkomen onnodi-
ge nederlaag. Onnodig omdat 
Legmeervogels zich in dit du-
el zeker 15 misschien wel 20 re-
ele scoringskansen weet te creë-
ren. Maar van deze vele mogelijk-
heden er geen een benut. Vaak is 
het zo dat spelers voor het eigen 
succes gaan daar waar het zoe-
ken van een teamgenoot een be-
tere oplossing zou zijn geweest. 
Als er al een keer op het doel van 
ROAC werd geschoten dan was 
de inzet zo zwak dat het voor 
de ROAC doelman wel heel een-
voudig om de inzet op te rapen. 
Tel daarbij op dat vooral de eer-
ste 45 minuten in een laag tem-
po wordt gespeeld dan heb je al 
een deel van de oorzaak van de-

ze nederlaag. Ook de voorzetten 
van af de zijkanten lieten te wen-
sen over. Als er dan eens een bal 
voor het doel komt zijn deze vaak 
te scherp waardoor een makkelij-
ke prooi voor de ROAC doelman. 
Met nog 5 minuten te gaan in de 
1ste helft iss het Loek van As van 
ROC die een corner mag nemen 
het is dan Sam v d Geest die vrij 
mak inkoppen en verdwijnt de 
bal via de handen van Folke Mae-
nhout is het doel. Dit is dan gelijk 
de ruststand 

Overwicht
Gedurende de tweede 45 mi-
nuten is het overwicht van Leg-
meervogels nog veel groter dan 
de eerste 45 minuten. Na afloop 
kan je optellen dat ROAC slecht 
drie hele keren op de helft van 
Legmeervogels is geweest gedu-
rende de 2e helft. Maar net als in 
de eerste helft is het spel van Leg-
meervogels vaak fantasieloos. En 
ook in de tweede helft gaat vaak 
het eigen succes voor het team 
belang. Als er dan nog 20minu-
ten is te gaan en de voorwaart-
se er maar niet in slagen om de 
doelman van ROAC te passeren 
verwacht je toch wel dat er een 
kleine ingreep komt. De ingreep 
komt er wel maar dan staan de 
nog maar 5 minuten speeltijd op 
de klok. Wat voor nut heeft het 
dan om met nog 5 minuten te 
spelen 2 spelers te wisselen en 
2 minuten later de derde wissel 
in te brengen. Wat kunnen spe-
lers nog brengen in 5 of 3 minu-
ten speeltijd? Met nog 5 minuten 
te spelen wordt Othman Jacco 
den Hollander van ROAC duide-
lijk omarmd. Bij het losrukken uit 
deze omarming raakt Lechkar het 
gezicht van de speler. Het gevolg 
is een gele kart voor de ROAC 
speler maar een rode kaart voor 
Lechkar. Zo eindigt Legmeervo-
gels het duel dus met 10 men en 
een volkomen onnodige 1-0 ne-
derlaag.
Aanstaande zondag is er dan na 
weken weer eens een thuiswed-
strijd voor Legmeervogels. Zon-
dag 27 september komt DSOV 
naar Uithoorn. Het duel Legmeer-
vogels tegen DSOV begint op 
sportpark Randhoorn om 14.00 
uur.

Deen sponsort Jeu de 
Boules Toernooi
De Kwakel - Donderdag jl. or-
ganiseerde de plaatselijke jeu 
de boulesclub ‘Het Wilgenho�e’ 
het eerste jeu de Boulestoernooi 
2020 dat gesponsord word door 
een Kwakelse en Uithoornse on-
dernemers. Deze dag schonk Su-
permarkt Deen de prijzen. De 
hoofdprijs een mooie mand met 
boodschappen en waardebon-
nen die bij het bedrijf ingewis-
seld kunnen worden. Het toer-
nooi was ingedeeld in twee dag-
delen. 10 deelnemers voor de 
middag en 10 na de middag. Dit 
vanwege de corona en de 1,5 
meter afstand. Het was prachtig 
weer en er werd zo als gebruike-
lijk bij de toernooien van het wil-
genho�e ala melee gespeeld, dat 
wil zeggen dat elke speelronden 
men met een andere maat en te-

genstander speelt. De eindstand 
word dan bepaald door het aan-
tal gewonnen partijen en het sal-
do van gescoorde punten en te-
gen punten. Zowel voor als na de 
middag werd er voor elke ronden 
gestreden om de punten. De der-
de ronden moest dan ook de be-
slissing brengen. Voor de middag 
was het Andre die 3 partijen wist 
te winnen. 3+19 en na de mid-
dag was het Wil die 3 prijen wist 
te winnen 3+24. 

De waardebonnen werden ge-
wonnen door Annie de Jong 
2+10, Berry Hogerwerf 2+9, Wout 
Verlaan 2+6, Mien Breuren 2-8, 
Koos van Leeuwen 1+5, Huibert 
Jaap Bakker 3+19, Lida Kennis 
2+6, Thera Winter 2+6, Truus de 
Bruin2+1, Ineke v.d. Jagt 1-6.
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Joke Schiphorst en Remco Warlicht 
clubkampioen matchplay
Wilnis -Jaarlijks wordt een 
matchplay clubkampioenschap 
gespeeld, doorgaans vroeger in 
het jaar. Door corona is deze ti-

tanenstrijd pas in september ge-
houden. Matchplay houdt in dat 
je strijdt tegen een tegenstan-
der voor de winst per hole. De-

Joke Schiphorst en Remco Warlicht zijn clubkampioen matchplay Golf-
club Veldzijde 2020

VLTV verwelkomt 
500e lid op nieuwste 
padelbaan
Vinkeveen - Donderdag vierde 
de Vinkeveense Lawn Tennis Ver-
eniging de komst van haar 500e 
lid. In het bijzijn van Wethou-
der Rein Kroon werd Casper van 
Beers verwelkomt. Ook is hier-
mee de derde padelbaan officieel 
geopend. Padel is de snelst groei-
ende sport van Nederland. De 
ideale combinatie van tennis en 
squash in een kooi wordt wereld-
wijd steeds populairder. De VLTV 
heeft vorig jaar twee padelbanen 
aangelegd, maar al snel bleek 
de interesse vanuit de hele regio 
groot en de capaciteit te klein. 
Veel (oud)-tennissers, voetballers 
en squashers hebben de afgelo-
pen tijd kennis gemaakt met de-
ze dynamische sport en komen in 
groten getale naar de VLTV om te 
spelen. 
Ook oud-jeugdleden van de VLTV 
die tennis vaarwel hebben ge-
zegd, zijn terug in Vinkeveen voor 
het spectaculaire padel. Zij stap-
pen in op hoog niveau en kunnen 
concurreren met de Nederlandse 
(sub-)top. Daarom kon een derde 
baan niet uitblijven en is de West-
baan nu een feit. 

Casper
Casper van Beers is als 500e lid 
zeer enthousiast dat padel in de 
regio is: ”Zelf woon ik in Mijdrecht 
en heb ik in mijn jeugd op hoog 
niveau getennist. Toen wat vrien-
den uit Vinkeveen mij attendeer-
den op padel op de VLTV, ben ik 
met hen gaan spelen. Ik was met-
een enthousiast! 
Na een paar keer uitproberen ben 
ik zomerlid geworden en heb ik 
meegedaan met de Clubkampi-

oenschappen. Hier heb ik leuke 
mensen leren kennen, die mij di-
rect hebben gevraagd om bij hun 
in het KNLTB-najaars competitie-
team te komen. Om daaraan mee 
te doen moet je lid worden van 
de vereniging en zo werd ik toe-
vallig lid nummer 500!”

Blij
Voorzitter Joost Berentzen is ont-
zettend blij met de aanleg van de 
derde padelbaan: ”Sinds padel op 
de VLTV is, heeft de club echt een 
nieuwe impuls gekregen. De af-
gelopen tien jaar is het ledenaan-
tal elk jaar gedaald. Door de nieu-
we padelbanen hebben we voor 
het eerst weer een stijgende lijn 
te pakken in de ledenaantallen. 
Dit zijn vooral padelleden, maar 
ook oud-tennissers komen te-
rug door de sfeer op de club en 
de combinatie tussen twee spor-
ten. Op de Clubkampioenschap-
pen hebben we kunnen zien hoe 
goed tennis en padel samengaan. 
Mensen konden in een toernooi 
met twee sporten meedoen en in 
verschillende categorieën spelen. 
Nieuwe leden werden tijdens het 
toernooi verrast door de gezellig-
heid bij de VLTV en de bestaande 
leden zijn ontzettend blij dat er 
weer levendigheid is op de club. 
Een daverend succes dus!”
Bij de VLTV is het naast lid worden 
voor iedereen mogelijk om een 
padelbaan te huren. Voor €5 per 
persoon per uur kan er met vier 
mensen op een baan gespeeld 
worden. Ook kunnen er rackets 
en ballen gehuurd worden. Meer 
informatie over padel op de VLTV 
is te vinden op www.vltv.nl/padel

v.l.n.r. Voorzitter Joost Berentzen, 500e VLTV-lid Casper van Beers en Wet-
houder sport Rein Kroon op de gloednieuwe Westbaan.

gene met de meest gewonnen 
holes wint de wedstrijd. Normaal 
speel je voor een zo laag mogelij-
ke score per hole, nu moet je pro-
beren de hole beter te spelen dan 
je tegenstander. Of dat in 3, 6 of 9 
slagen is, maakt niet uit. Winst of 
verlies ligt bij deze spelvorm heel 
dicht bij elkaar en dat maakt deze 
spelvorm zo bijzonder.
24 heren en 12 dames hadden 
zich ingeschreven. Voor de heren 
betekende dat een voorronde op 
5 september, om het finale week-
end van 12 en 13 september met 
16 deelnemers te kunnen starten. 
Na de eerste ronde bleven 8 spe-
lers over, die dezelfde middag op-
nieuw de baan in gingen voor 
een volgende wedstrijd. De win-
naars van deze tweede ronde 
wisten dat zij zondag ook twee 
rondes mochten spelen; de hal-

ve finale en de (troost)finale voor 
plaats 3. Voor de vier dames en 
vier heren betekent dit een zwaar 
weekend.

Kampioenen
Na al die uren opperste concen-
tratie werd bepaald dat Joke 
Schiphorst clubkampioen match-
play 2020 werd bij de dames. Eén 
na beste was Phil Rich, gevolgd 
door Joke Delfos en vierde werd 
Jonneke van Keep. 
Bij de heren ging de titel naar 
Remco Warlicht. Als tweede ein-
digde Chiel Aufenacker, daarna 
Piet Persoon en Frank van der Wal 
werd vierde. 
De clubkampioenen hebben al-
lebei hun titel van vorig jaar ver-
lengd. De prijzen werden vanwe-
ge corona niet persoonlijk over-
handigd, maar stonden voor de 
kampioenen klaar om mee naar 
huis te nemen. De afsluitende 
borrel kon plaatsvinden op het 
terras bij een heerlijk zonnetje. 
Het was een prachtig sportwee-
kend bij Golfclub Veldzijde op de 
baan van Golfpark Wilnis. 

Bikkelhard duel wordt 
verloren door Atlantis 1
Mijdrecht - Zaterdag 19 septem-
ber was het alweer tijd voor de 
derde wedstrijd van het zoge-
naamde Corona-seizoen. Na de 

eerste twee wedstrijden zonder al 
teveel moeite gewonnen te heb-
ben stond er op deze prachtige 
zon overgoten zaterdag een ech-

CSW boekt moeizame zege
Wilnis - Eindelijk was het dan 
weer zover, na ruim een half jaar 
zonder competitievoetbal, werd 
er afgelopen zaterdag voor het 
eerst weer afgetrapt voor het sei-
zoen 2020-2021. CSW moest het 
op eigen veld opnemen tegen 
De Meern en boekte een zeer be-
nauwde en moeizame zege 2-1.
CSW begon matig aan de wed-
strijd en meteen in de eerste mi-
nuut kon de spits van De Meern 
recht op doelman Rahim Gok af-
lopen maar het schot was een 
prooi voor de doelman. 
Na deze waarschuwing was CSW 
nog niet wakker want na balver-
lies op het middenveld kwam de 
spits wederom in vrije positie en 
dit keer faalde hij niet en depo-
neerde de bal in de uiterste hoek 
buiten bereik van Gok. CSW pro-
beerde zich snel te herstellen van 
deze klap en zocht driftig de aan-
val. De ploeg kreeg enkele hoek-
schoppen maar vooralsnog zon-
der resultaat. 
Ook bleek het bijzonder lastig om 
een gaatje te vinden in de hech-
te defensie van De Meern. Aan 
de andere kant bleef het oppas-
sen voor CSW voor een grote-
re achterstand. De Meern kwam 
een paar maal dreigend door 
maar gelukkig voor CSW gin-
gen de doelpogingen over het 
doel van Gok. Tegen de rust aan 
kreeg CSW wederom een hoek-
schop. Matt Veerhuis gaf voor op 
het hoofd van Sven v.d. Horst die 

vervolgens doorkopte naar spits 
Jordy de Groot. De Groot zag een 
hele vrije hoek en kopte beheerst 
binnen.

Voorsprong
Na de rust nam CSW direct het 
heft in handen en dat resulteer-
de al vrij snel in een voorsprong. 
Bij een prima aanval van achteruit 
over vele schijven was het eind-
station Jordy de Groot. Prachtig 
vrijgespeeld verscheen hij alleen 
voor de keeper en liet die vervol-
gens totaal kansloos. Daarna golf-
de de wedstrijd wat heen en weer 
en kon CSW nog niet echt domi-
neren, mede ook door te vaak 
slordig balverlies waardoor de 
ploeg weer te ver terug moest. 
De Meern begon aan te dringen 
en het kreeg in deze tweede helft 
drie vrije trappen op een meter of 
twintig van het CSW-doel maar 
driemaal leverde dat niets op. 
Naarmate de wedstrijd vorderde 
begon De Meern nog meer aan 
te dringen en steeds via de ge-
vaarlijke rechterkant. Echt grote 
kansen bleven uit en dat was ook 
mede de verdienste van de pri-
ma CSW verdediging. CSW kon 
niet echt profiteren van de gebo-
den ruimtes en dwong daarmee 
ook veel te weinig af om nog echt 
gevaarlijk te worden. Het bleef 
spannend tot de laatste seconde 
maar uiteindelijk werd de over-
winning met pijn en moeite over 
de streep getrokken.

Twee keer winst voor HVM D1
Mijdrecht - Vorige week zon-
dag en afgelopen zondag waren 
de eerste twee competitie thuis-
wedstrijden van Dames 1. Vorige 
week zondag tegen Voorhout D1 

en afgelopen zondag tegen Thor 
D1 (Leiden). Alles werd uit de kast 
getrokken om de wedstrijden te 
winnen en dat is gelukt. Elke wed-
strijd gaat het team beter spelen 

en gaat het meer op een geoliede 
machine lijken. Bij de wedstrijd 
tegen Voorhout werd een straf-
corner benut en wist Jamie Lee te 
scoren. Naast de corner waren er 

nog veel kansen voor de meiden 
maar de bal wilde er niet in. Bij 
de wedstrijd tegen Thor werden 
twee strafcorners benut. 1 door 
Charlotte die de bal met een di-
rect schot tegen de plank schoot. 
De tweede door Julia die de bal 
van Jamie Lee kreeg en hem on-
der de keeper van Thor, die goed 
stond te keepen, door het doel in 
duwde.

Derde
Met deze gewonnen wedstrij-
den staan de meiden op de derde 
plek in de poule. Volgende week 
zondag staat de uit wedstrijd te-
gen Scoop Delft op de agenda, de 
nummer 2. De HVM Dames spe-
len, samen met de HVM heren, op 
de zondagen. De volgende thuis-
wedstrijden van de dames zijn op 
22/09, 04/10 en 25/10. Houd de 
HVM website, facebook en het In-
stagram account (hvm.dames1) 
van de dames in gaten voor de 
tijden en kom ze aanmoedigen.

Schoon die plas!
De Ronde Venen - Was er een 
mooiere dag denkbaar voor de 
World Cleanup Day dan zaterdag 
19 september? Rotaryclub Vinke-

veen-Abcoude (RCVA) heeft dit 
jaar, samen met Kunst Ronde Ve-
nen (KRV) schoongemaakt in en 
om de Vinkeveense Plassen. De 

te topper op het programma. De 
door Van Walraven B.V. gespon-
sorde ploeg ging op bezoek bij 
Fiducia in Vleuten. 
Een oude bekende voor ons en 
ook een ploeg die we regelma-
tig tegen zijn gekomen en waar-
bij dus het ook bleek dat we el-
kaar van te voren al door en door 
kenden. Dat resulteerde er gelijk 
in dat er op het scherpst van de 
snede door beide teams werd ge-
speeld en ook beide ploegen el-
kaar niet veel ontliepen. Fidu-
cia sloeg halverwege de eerste 
helft het eerst gaatje met een 
6-3 voorsprong, maar vervol-
gens nam Atlantis het momen-
tum weer keihard over en 10 mi-
nuten later was het ineens 6-9. 
Met de vele harde duels, voorna-
melijk bij de haantjes (de man-
nen dus), merkte je aan alles dat 
het een pot was waar veel van af 
hing. Fiducia maakt voor rust nog 
een goaltje waardoor de rust met 
7-9 werd ingegaan. Trainer Wim 
Schaap benadrukte in de rust de 
punten waaraan onze ploeg zich 

moest vast gaan houden. Dit luk-
te in het begin van de 2de helft 
ook zeker, maar langzamerhand 
kwam Fiducia ook weer terug in 
de wedstrijd. Het in groten geta-
le aanwezige publiek werd daar-
door ook echt getrakteerd op een 
mooie korfbalpot. Naar het einde 
toe kreeg Fiducia ook wat meer 
de overhand en pakte een 17-15 
voorsprong. Atlantis sloot nog 
eenmaal aan op 17-16, maar de 
laatste kansen waren vervolgens 
niet meer aan de Mijdrechtena-
ren besteed waardoor de punten 
helaas in Vleuten bleven. Balen, 
ontzettend balen, omdat Atlan-
tis er zo dichtbij was. Alle suppor-
ters gaven ook aan dat dit echt 
een wedstrijd was die alle kanten 
op kon vallen. Maar ja niet de on-
ze dus helaas. Desondanks is het 
team ontzettend groeiende en 
is er nog helemaal niks verloren 
wat betreft de bovenste plaatsen. 
Deze week gewoon weer ontzet-
tend hard werken en dan is het 
team er aankomende zaterdag 
weer klaar voor.

kleine- en de middenplas langs 
de N201 zijn door de twee ploe-
gen onder handen genomen. Om 
klokslag 10.00 uur begon de ac-
tie met bootjes, beschikbaar ge-
steld door de zeilschool, te voet 
en met een aantal sups (stand 
up peddling). De N201 werd over 
een traject van Vinkeveen tot aan 

de Demmerikse brug aan twee 
zijden meter voor meter afge-
stroopt op zoek naar “buit”. Drie 
uur later lagen er zo’n 15 zakken 
met afval op het plein van de zeil-
school met als topstuk een roze 
luchtbed! 
KRV gaat proberen met de op-
brengst een soort van kunstwerk 
te bouwen. Zo blijven we ons er-
van bewust wat een rommel er 
zomaar wordt gedumpt, een be-
dreiging voor het milieu, de wa-
terdieren en uiteindelijk voor on-
ze hele voedselketen. 
Voor onze Rotaryclub sloot de 
opruimactie naadloos aan bij de 
nationaal en internationaal om-
armde Rotaryactie End Plastic 
Soup, waarbij Rotaryclubs uit de 
hele wereld meehelpen om het 
plasticprobleem op te lossen. 
Ook lokaal gaat onze club hier-
mee aan de slag. Nieuwsgierig 
geworden? Kijk voor meer infor-
matie op www.rotary.nl/vinke-
veenabcoude
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Legmeervogels organiseert 
de Penaltybokaal
Uithoorn - Donderdag 17 sep-
tember werd er weer de jaarlijk-
se Ria Fens Penaltybokaal gehou-
den op het handbalveld van Leg-
meervogels. Van de kleinste F-
jes t/m de Dames 1 kwamen naar 
het veld om te strijden voor de 
Ria Fens Penaltybokaal. Om de 
penaltybokaal te winnen moes-
ten er drie onderdelen doorlo-
pen worden. De onderdelen be-
stonden uit het penalty schieten 
op het doel, de bal gooien door 
het gatendoek en pion omwer-
pen. Op elk onderdeel had ieder-
een 3 pogingen. Uiteindelijk wer-
den alle punten bij elkaar opge-
teld en kwam er per leeftijdsca-

tegorie een winnaar uit de bus. 
Ria Fens, waar de Penaltybokaal 
naar vernoemd is, kwam per-
soonlijk de bekers uitreiken. We 
kunnen weer terugkijken op een 
geslaagde avond. Lijkt het jou 
nou ook leuk om te handballen, 
en ben je tussen de 7 en 12 jaar 
oud? Woensdag 23 september 
a.s. organiseert Handbalvereni-
ging Legmeervogels een instuif 
in Sporthal de Scheg in Uithoorn. 
Van 13.45 uur tot 15.30 uur mag 
je komen meetrainen en ervaren 
hoe het is om getraind te worden 
door een echte handballer. Wat 
neem je mee? Plezier, sportiviteit 
en een bidon met water.

Jim Voorn wint Tour de 
Kwakel
De Kwakel - Tot verrassing van 
velen reed Tadej Pogacar afge-
lopen zaterdag zijn landgenoot 
Primoz Roglic op de valreep uit 
de gele trui. In de Tour de Kwa-
kel was de strijd om de gele trui 
voor het weekend al praktisch 
beslist. Door een sterk optreden 
in de door Kwiatkowski gewon-
nen etappe van donderdag vond 
Jim Voorn zich 6 punten los van 
zijn concurrenten. Ondanks een 
minder optreden in de rit naar 
de Champs-Élysées kwam Jims 
tweede Tour-overwinning, hij 
won eerder in 2011, niet meer in 
gevaar. Daarmee wordt hij de op-
volger van Kees van der Meer, die 
zijn prestatie van vorig jaar geen 
vervolg kon geven en dit jaar 67e 
eindigt. Op gepaste afstand van 
Jim leveren Joost Hogerwerf en 
Chris Verhoef hun beste prestatie 
ooit door respectievelijk 2e en 3e 
te eindigen.
Joost doet daarmee zijn ploeg-
naam, De Eeuwige Tweede, eer 
aan. Al wordt zijn ploeg wel 3e in 
het ploegenklassement. Het klas-
sement dat tot de laatste dag een 
spannende strijd bleef tussen de 
ploegen Meaux en Pff. De ploeg 
Meaux met Jan Harte, moeder en 
zoon Gerda Voorn en Eric Zethof, 
Tim Verlaan en Ronald van Mast-
wijk trekt uiteindelijk aan het 
langste eind.
Daarmee wordt Jim in ieder ge-
val in dit klassement nog net af-
getroefd. Naast de gele trui mag 
hij immers ook de rode trui in ont-
vangst nemen voor de deelne-
mer met de meeste extra punten. 
Joris Kortenhorst komt in dit klas-
sement net een puntje tekort. Ex-
tra zuur voor Joris omdat hij ook 
net een puntje tekort komt voor 
de witte trui voor beste jongere. 
Die gaat dit jaar naar Mike van 
Wees, 5e in het algemeen klasse-
ment.

Grijze trui
Jan Harte mag naast de gele pet 
ook de grijze trui in ontvangst ne-
men. Deze Co Vlasmanprijs wordt 
jaarlijks uitgereikt aan de beste 
oudere. Ouderen Jan Harte, Wil-
lem Holla en Antoon Meijer wa-
ren deze Tour lang de baas in het 
peloton, maar konden de versnel-
lingen van de oudere jongere aan 
het einde van de Tour niet meer 
volgen. Naast de strijd in ’t Tour-
home vindt er in vele huishou-
dens ook een onderlinge strijd 
plaats. Zo was het spannend in 
huize Verhoef. Uiteindelijk troeft 
Dré zijn Ria met 1 punt af. Ria mag 
zich echter troosten met de prijs 
voor de beste vrouw.

De strijd binnen het huishou-
den Van Rijn werd echt op het 
scherpst van de snede gespeeld. 
Zoon Mathijs was door vader 
Kees gevraagd zijn brie�e in te le-
veren. Mathijs ging naar ’t Tour-
home met twee brie�es, maar er 
bleek er de volgende dag maar 
één in de melkbus te hebben ge-
daan. Een vergissing of een sluwe 
streek? Mathijs stelt immers mede 
daardoor wel de 50e plaats veilig, 
goed voor de Frank Vlasmanprijs.
Dat je je brie�e toch maar beter 
zelf in kunt leveren ondervonden 
ook Jordan Boere en Alfred van 
der Belt. Want moesten hun vrou-
wen het brie�e nu in de brieven-
bus vooraan de weg inleveren of 
in de melkbus achteraan het erf? 
Jordan en Alfred namen het ze-
kere voor het onzekere en lever-
den zelf nog maar een brie�e in. 
Het mocht niet baten voor Alfred. 
Van de deelnemers die voldoen-
de brie�es inleverden eindigt hij 
als laatste. Daarmee is dit rare jaar 
Tour de Kwakel ten einde geko-
men. Op een later moment zul-
len de winnaars hun prijzen op 
gepaste wijze en afstand uitge-
reikt krijgen. De Tourdirectie kijkt 
terug op een bijzondere, maar 
toch zeker ook wel weer sportie-
ve Tour. Het bedankt haar deel-
nemers voor het navolgen van de 
maatregelen en hoopt een ieder 
volgend jaar weer in goede ge-
zondheid te mogen begroeten.

Eindklassement algemeen
•	 Jim	Voorn	 126
•	 Joost	Hogerwerf	 123
•	 Chris	Verhoef	 123

Rode trui
•	 Jim	Voorn	 28
•	 Joris	Kortenhorst	 27
•	 Chris	Verhoef	 26

Ploegenklassement
•	 Meaux	 388
•	 Pff	 385
•	 De	Eeuwige	Tweede	 376

Boule Union Thamen 
start met gelijkspel
Uithoorn - De vijfde editie van 
de Nationale Petanque Competi-
tie (NPC) werd in maart afgebro-
ken wegens de corona pande-
mie. De zesde editie ondervindt 
nog steeds de gevolgen van de 
pandemie. Zeker in de lagere di-
visies is de terugloop aan deelna-
me goed merkbaar. Dat is op zich 
niet erg opmerkelijk, want daarin 
komen veel spelers uit de kwets-
bare bevolkingsgroep uit.
In poule 11 van de zesde divisie 
hadden zich twee teams terug-
getrokken, waardoor er vijf over-
bleven. In overleg is besloten om 
in plaats van een hele competitie 
nu anderhalve competitie in deze 
poule te spelen. Daardoor wordt 
toch het aantal van twaalf speel-
dagen bereikt, waarin elk team 
driemaal de tegenstanders te-
genkomt.
De start van de competitie was 
voor het team van Boule Union 
Thamen, net als vorig jaar, tegen 
De Vaste Voet uit Sassenheim. Dit 
jaar werd er echter in Nieuw-Ven-
nep gespeeld en vanwege het 
goede weer op de buitenaccom-
modatie.

Eerste speelronde
De eerste speelronde is altijd de 

ronde van de drie doublettenpar-
tijen. Het zag er in eerste instan-
tie niet echt gunstig uit voor BU 
Thamen, maar uiteindelijk werd 
de ronde afgesloten met een 2-1 
voorsprong. Speelronde twee be-
staat altijd uit twee triplettenpar-
tijen. Nu gingen beide equipes va 
BU Thamen als een speer en won-
nen beide partijen.
In de derde en afsluitende speel-
ronde hoefde maar een van de 
drie doublettenpartijen gewon-
nen te worden om de ontmoe-
ting te winnen.
Het mocht echter niet zo zijn. Hel 
leek wel of de spelers en speel-
sters van BU Thamen ineens het 
boulegevoel kwijt waren. Alle 
drie de partijen gingen met rui-
me cijfers verloren, waardoor het 
een 4-4 gelijkspel werd.
Van de overige tegenstanders 
speelde OSB Bodegraven 2 te-
gen De Boel de Boule 3 uit Roelo-
farendsveen en… De vijfde deel-
nemer, De Boel de Boel 4, had 
een vrije dag en is de volgende 
tegenstander van BU Thamen. 
De tweede speelronde is op za-
terdag 3 oktober, aanvang 12.00 
uur. Bij droog weer wordt er op de 
accommodatie aan de Vuurlijn in 
De Kwakel gespeeld.

Dubbel goud voor 
handbikers UWTC
Uithoorn - Dinsdag 15 septem-
ber mochten de handbikers zich 
opmaken voor het NK tijdrijden. 
Dichtbij huis konden Tim de Vries 
en Jetze Plat deze strijd aangaan, 
op het parcours van Sloten. Het 
snelle rondje van 2,5 km lag er 
tropisch bij. Vanwege de coro-
namaatregelen startten de 40 
handbikers, tandems, en (tri-)cy-
clingrenners in aparte blokken. 
De handbikende mannen legden 
17,5 km af, hun vrouwelijke colle-
ga’s 15 km. Na afloop was het dui-
delijk dat de lange coronapauze 
de onderlinge krachtsverhoudin-
gen niet had aangetast.
Bij de mannen reden de liggers 
sneller dan de kniezitters, bij de 
vrouwen was dat omgekeerd. 
Ligger Jetze Plat (MH4) scoorde 
de absoluut snelste tijd over 17,5 
km: 22 minuten en 43 seconden. 
Zijn winnende collega Tim de 
Vries scoorde als kniezitter bij de 
MH5/Open een tijd van 24,26. 

Wegwedstrijd
Zaterdag 19 september is de 
wegwedstrijd verreden op de Ne-
dereindse Berg. Op een zonover-
goten nazomerzaterdag gingen 
35 handbikers in Utrecht de uit-
daging aan wie de nieuwe Ne-
derlandse kampioenen van 2020 
zouden worden.  Na een lange 
wedstrijd van ruim anderhalf uur 
waren de kaarten geschud en 
kon de huldiging beginnen.
Anders dan anders startten bij dit 
NK de mannen een halve minuut 
voor de vrouwen. Voor de man-
nen was het meteen alle hens 
aan dek. Want met twee wereld-
kampioenen in de gelederen (Jet-
ze Plat en Tim de Vries) gaat het 
gas gelijk open. Na enkele ronden 
nam Jetze het initiatief in handen 
en begon aan een lange solo, die 
hij in de MH4 winnend afsloot, 
ondanks een aanrijding onder-
weg met Henry Honing. Ook Tim 
won in de MH5/Open.
Voor Jetze Plat stond er nog meer 
op het programma. Op zondag 
won hij zijn derde Nederlandse ti-
tel. De triathlon won hij in een su-
per snelle tijd. 

Kampioenschap van Waterland
Zondag 20 september is er ge-
streden om het kampioenschap 
van Waterland en 5 UWTC-jeugd-

leden gingen de strijd aan: Joel 
(cat. 1), Floris en Jytte (cat. 4), 
en Kars en Jari (cat. 6). De wed-
strijd was bij ARC Ulysses in Am-
sterdam Noord. Helaas geen uit-
slagen maar wel korte verslagen 
van deze wedstrijden. Joël streed 
weer prima bij cat 1-2 en volgens 
de speaker kwam het stoom uit 
zijn oren! Volgende week gaan 
we het weer proberen in Am-
stelveen. Jytte en Floris reden bij 
cat 3-4 en zoals gewoonlijk ging 
het peloton de eerste ronde heel 
hard. Jytte heeft net als de laatste 
weken actief meegereden in de 
eerste posities van de kopgroep. 
Bij de laatste bocht kwam Jytte 
niet goed door en daardoor kon 
ze het laatste stuk niet hard door-
rijden. Het peloton eindigde de 
wedstrijd in een sprint. Jytte ein-
digde netjes in het peloton.
Ook bij cat 5-6 reden twee UWTC 
leden mee. Kars reed even goed 
mee in het peloton, maar Kars 
kwam na een versnelling op een 
paar meter te zitten. Dat werden 
er steeds meer, waarna hij een 
aantal ronden lang een koppel-
tijdrit reed met een deelnemer 
van een andere vereniging. Toen 
hij die loste, reed Kars nog een 
halve wedstrijd in een strak tem-
po tot de finish. Wederom was 
hij heel blij en tevreden over zijn 
prestatie. En zijn ouders natuur-
lijk ook!
De race begon lekker voor Ja-
ri. In het begin zat hij er lekker 
bij. Na een tijdje moest hij lossen 
en kwam hij samen met nog een 
jongen te zitten. Samen reden ze 
goed door. Jari heeft de wedstrijd 
keurig uitgereden.

Veteranen
Afgelopen weekend konden de 
UWTC veteranen hun wedstrij-
den rijden onder zonnige om-
standigheden. Zaterdag hebben 
ze gekoerst in Rotterdam, bij de 
wedstrijd voor 70+ spurtte Guus 
Zantingh naar een podiumplaats 
door 3e te worden. Leen Blom 
kwam als 10e over de eindstreep. 
Bij de 60+ eindigde John Tromp 
als	 8e.	 	 Zondag	 stonden	 de	 ren-
ners in Haarlem/Waardepolder 
aan de start, bij de 70+ finish-
te Guus Zantingh als 5e en Leen 
Blom als 9e en bij de 60+ eindig-
de John Tromp als 10e.
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