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Wethouder Kroon zorgt voor snelle actie

Rugstreeppad is ‘verhuisd’: 
bouw in de Maricken kan door

De aanwezigheid van deze be-
schermde diersoort betekende 
dat de bouw moest worden stil-
gelegd. Snelle actie van alle be-
trokkenen zorgde ervoor dat de 
padden tijdig in veiligheid zijn 
gebracht en de bouwwerkzaam-
heden nu op korte termijn kun-
nen starten. Maandag was er een 
feestelijk moment in de Maric-
ken. Wethouder Kroon overhan-
digde een taart met de slogan 
‘De bouw gaat door!’ aan Sjuul 
Stappers van Bouwmaatschap-
pij Verwelius om te vieren dat de 
gemeente 7 dagen ‘padloos’ was 
en de bouw geen vertraging op-
loopt. Wethouder Kroon is in zijn 
nopjes. “Kopers willen duidelijk-
heid wanneer ze de nieuwe wo-

ningen kunnen betrekken. Daar-
naast zorgt de bouw van de-
ze 100 nieuwe woningen voor 
een domino-e�ect, het huis dat 
nieuwe bewoners achterlaten 
komt vrij voor andere woning-
zoekenden. Kortom winst voor 
iedereen”, aldus Kroon. Naar ver-
wachting wordt de eerste paal 
voor deze nieuwe bouwfase vóór 
Kerst geslagen. Bijna 70% van de 
woningen is verkocht, dat is een 
mooi resultaat.

Goede samenwerking
Sjuul Stappers van Bouwmaat-
schappij Verwelius is te spreken 
over de samenwerking met de 
gemeente en wethouder Kroon. 
,,Het is fantastisch dat de wet-

houder in augustus vanaf zijn va-
kantieadres appt dat hij op de 
hoogte is van het aantre�en van 
de rugstreeppad en dat hij de ge-
deputeerde van de provincie zal 
benaderen om het vergunnings-
traject te versnellen”. Dankzij het 
telefoontje van wethouder Kroon 
was de vergunning na 4 weken 
binnen. De bioloog kon eind sep-
tember starten met het vangen 
van de Europees beschermde 
pad. Het normale vergunnings-
traject heeft een doorlooptijd 
van 20 weken. Dan hadden we 
pas in november kunnen begin-
nen met vangen, in de winter-
slaapperiode. Afgelopen maand 
zijn er meer dan 200 rugstreep-
padden gevangen. De laatste 7 
dagen was het gebied ‘padloos’ 
zoals ze dat noemen, en hiermee 
kon het sein op groen voor de 
woningbouw. 

Mijdrecht - Eind oktober zag het er even naar uit dat de bouw van 
nieuwe woningen in de Maricken forse vertraging zou oplopen. 
Er waren rugstreeppadden gevonden in het betreffende gebied. 
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Te hard bij 
wegwerk-

zaamheden
Vinkeveen - De politie heeft 
in de nacht van vrijdag op 
zaterdag jl. maar liefst vijf rij-
bewijzen ingevorderd van-
wege veel te hard rijden bij 
wegwerkzaamheden. Vier 
andere bestuurders kregen 
een �kse bon te incasseren. 
De vijf automobilisten die 
hun rijbewijs in moesten le-
veren reden allemaal meer 
dan 50 kilometer per uur te 
hard dan de daar op dat mo-
ment geldende snelheid. 
De snel die zij mochten rij-
den op dat moment was 70 
km per uur. Één van deze be-
stuurders was ook onder in-
vloed van alcohol. De poli-
tie controleerde op de A2 in 
beide richtingen tussen Ab-
coude en Breukelen. Dit naar 
aanleiding van toenemende 
klachten van wegwerkers. 

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Warmtepompen
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Huren All-in v.a. € 25,- p. mnd.

www.vderwilt.nl
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De Ronde Venen - Gemeente-
raadslid en voormalig fractie-
voorzitter van Ronde Venen Be-
lang, René Bultena, geeft zijn ze-
tel in de gemeenteraad van de 
Ronde Venen op. Reden hiervoor 
is een verhuizing naar het Wad-
deneiland Terschelling. Met het 
vertrek Van Bultena gaat in de 
fractie van Ronde Venen Belang 

en in gemeenteraad veel kennis 
verloren op �nancieel gebied. 
René: Zolang ik mij kan herinne-
ren hebben de Waddeneilanden 
mijn speciale belangstelling ge-
had. Ik had mij voorgenomen ooit 
een keer daar te gaan wonen. En 
deze mogelijkheid deed zich 
voor. Ik heb een mooi huis gevon-
den in een van de oudste straat-
jes op Terschelling. Per 4 novem-
ber heb ik mij daar ingeschreven. 
Dit betekent automatisch dat je 
geen raadslid meer kan zijn in 
De Ronde Venen. Daarom heb ik 
na a�oop van de besluit nemen-
de vergadering van 2 november 
de burgemeester gebeld om hem 
persoonlijk op de hoogte te stel-
len. 

Financiële kennis alom 
gewaardeerd 
De fractie van Ronde Venen Be-
lang was al sinds de zomer op de 
hoogte van het op handen zijnde 
vertrek van René Bultena. Fractie-
voorzitter Maarten van der Greft: 
“We hebben van de zomer tijdens 
onze coronaproof barbecue Re-
né van harte gefeliciteerd met 

zijn nieuwe huis op Terschelling. 
Natuurlijk hadden we hem liever 
voor de fractie behouden, maar 
we gunnen hem deze buitenkans. 
Met het vertrek van René vertrekt 
er ook heel veel kennis op het ge-
bied van gemeente�nanciën. Dat 
geldt niet alleen voor ons, maar 
voor de hele gemeenteraad. Zijn 
�nanciële kennis werd in de raad 
en bij het ambtelijk apparaat al-
om gewaardeerd. Gelukkig voor 
ons mogen we altijd op René te-
rugvallen. Hebben we direct een 
goed excuus om naar Terschel-
ling te gaan.” 

Opvolging 
Maarten van der Greft: “Nu be-
kend is dat René vertrekt gaan 
we samen met de gri�er de pro-
cedure volgen om de opvolger 
in de raad te benoemen. We be-
schikken over een uitgebreide 
lijst met goede mensen, dus dat 
komt goed. Dit proces is net in 
gang gezet en we hopen komen-
de raadsvergadering een nieuw 
raadslid te kunnen benoemen. 
Hoe dat gaat in deze tijd van Co-
rona weet ik niet.” 

Financiële kennis zal gemist worden

René Bultena verlaat de 
gemeenteraad

De Ronde Venen – De 14 novem-
ber is het zover en komt Sinter-
klaas naar Nederland. Omdat de 
Sint dit jaar niet zelf naar Mijdrecht 
kan komen, heeft hij aan het be-
stuur van, Mijdrecht Dorp, ge-
vraagd of zij hem wat hulp kon-
den bieden, en dat doen zij na-
tuurlijk graag. De sint is nog altijd 
gék op mooie tekeningen. Daar-
om liggen er vanaf 14 november 
in veel winkels mooie kleurplaten 
klaar. Deze mogen jullie mooi in-
kleuren, en tot 3 december inle-
veren bij Dat Leuke Winkeltje in 
Mijdrecht. Sinterklaas gaat ze al-
lemaal bekijken, en de mooiste 

kleurplaten worden beloond met 
waarde cheques ter waarde van 
€25. Deze zijn in alle winkels van 
Mijdrecht te besteden. Ze delen er 
maar liefst 40 uit. Op zaterdag 28 
november stuurt Sinterklaas twee 
assistenten naar Mijdrecht dorp. 
Cato kado en Fred Pakket gaan 
dan de hele dag helpen om alle 
cadeautjes die voor pakjesavond 
gekocht worden, mooi in te pak-
ken, wat �jn, die hulp! En op 5 de-
cember, de verjaardag van Sinter-
klaas, heeft de Sint gevraagd of er 
wat lekkers uitgedeeld kan wor-
den aan het winkelend publiek 
van Mijdrecht Dorp. 

Kleurwedstrijd voor de 
Sint in Mijdrecht

St. Tjitze Hesselius gaat 
eenzame ouderen verrassen
De Ronde Venen - Meestal orga-
niseert de St. Tjitze Hesselius ge-
durende de zomer allerlei acti-
viteiten voor eenzame ouderen, 
helaas lukte dat deze zomer niet 
vanwege corona. Maar nu de da-
gen korter worden is het voor al-
leengaande ouderen niet altijd 
even makkelijk, reguliere activitei-
ten zijn gestopt en dat maakt de 
dagen lang. Daarom gaat de stich-
ting de komende weken een aan-
tal geluksmomentjes organise-
ren. Heel dichtbij, gewoon voor 
de deur bij de ouderen, volledig 
corona veilig. Er is een aardig be-
stand van regelmatige bezoekers 
van onze activiteiten. Maar he-
laas zien ze dat een aantal van de-
ze mensen niet meer aan de acti-
viteiten mee kan doen. Omdat ze 
zoveel mogelijk mensen willen 
bereiken doen ze een oproep: Ben 
je alleen en op leeftijd, woon je in 
De Ronde Venen en heb je zin in 
iets leuks? Of ken je iemand bij jou 
in de buurt die alleen is en wel een 
verrassing kan gebruiken? Stuur 
dan een mail naar info@tjitzehes-

selius.nl dan gaan zij langs met 
een aardigheidje en een vragen-
formulier om te horen of ze mee 
willen doen. Lukt mailen niet, ga 
dan langs bij het Servicepunt in de 
buurt of bel naar het Servicepunt, 
die helpen je graag. 

Herfst attentie
Deze week gaan we langs bij zo-
veel mogelijk ouderen die in ons 
bestand zitten met een leuke 
herfst attentie. En ook met een 
formulier om in te vullen zodat 
ze later deze maand met een ver-
rassing langskomen. Zijn ze niet 
langs geweest? Stuur dan even 
een mail of meld je aan via het Ser-
vicepunt. Stichting Tjitze Hesseli-
us organiseert activiteiten voor al-
leenstaande ouderen uit De Ron-
de Venen. Inmiddels zijn ze alweer 
5 jaar actief om gezelligheid te 
brengen met feesten, lezingen en 
museumbezoekjes. Hun activitei-
ten zijn gratis maar alleen na aan-
melding toegankelijk. Kijk voor 
meer informatie op onze website 
www.tjitzehesselius.nl

Geef voor 
nieuwe 
doorbraken 
in kanker-
onderzoek.
Ga naar 
kwf.nl/doneer
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Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media 
Groep B.V.
133e jaargang

Oplage: 31.650

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
dient ondertekend te zijn en 
voorzien van naam, adres, 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 
www.meerbode.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volle-
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

Recital Hannes minnaar 
geannuleerd
Regio - En toen gooiden de stren-
gere corona-maatregelen toch 
nog roet in het eten: het pianore-
cital dat Hannes Minnaar op zon-
dag 15 november a.s. in De Schut-
se drie keer voor dertig mensen 
zou geven is geannuleerd. Een 
zeer grote teleurstelling voor de 
meesterpianist zelf, maar ook 
voor de negentig muziekliefheb-
bers en voor de vrijwilligers van 
de SCAU die zich allemaal ver-
heugd hadden op een bijzonde-
re muzikale ervaring, juist in deze 
bizarre tijd. SCAU-secretaris An-
ton Furnee heeft veel werk ver-

zet om via mail- en belrondes de 
negentig abonnementhouders 
over de drie optredens te verde-
len, maar het bleek allemaal voor 
niets. Iedereen zal nu van hem 
persoonlijk bericht ontvangen 
over de annulering. 
Samen met Hannes Minnaar gaat 
de Stichting Culturele Activitei-
ten Uithoorn (SCAU) naarstig op 
zoek naar een alternatieve da-
tum in 2021. We blijven probe-
ren de schoonheid en de troost 
van klassieke muziek te laten klin-
ken. Hou deze krant en de websi-
te www.scau.nl in de gaten.

Nieuwe ‘bedrijvigheid’ in de dorpskern van Mijdrecht:
Lillian en Jeroen openen binnenkort De Kantine!

Door Roos Uithol

Mijdrecht - Een plek waar ruim-
te en gezelligheid centraal staat. 
Dat is wat de lokale ondernemers 
Jeroen de Jonge en Lillian van 
der Schaaf op een bekende loca-
tie in het dorp willen creëren. In 
de voormalige broodbakkerij van 
Elenbaas zal een nieuwe horeca-
gelegenheid verschijnen met als 
naam ‘De Kantine’. Een ontmoe-
tingsplek waar bezoekers kunnen 
genieten van een chocolaterie en 
een hartige High Tea. 

Vriendschap
Na 30 jaar zet Lillian van der 
Schaaf een punt achter haar lin-
gerie speciaalzaak Bonne Nuit. De 
zaak zal gemist worden door me-
nigeen en ook voor haarzelf was 
het even slikken. Maar een kans 
om haar ondernemershart nog 
één keer sneller te laten kloppen, 
wilde zij niet laten schieten. Aan-
gestoken door het enthousias-
me van haar nieuwe zakenpart-
ner en goede vriend Jeroen de 
Jonge van Het Chocoladehuisje, 
werken zij nu samen hard aan het 
concept van ‘De Kantine’. Jeroen: 
“Lillian is al sinds jaar en dag een 
begrip in Mijdrecht, terwijl ik hier 
pas 2,5 jaar te vinden ben. Toen ik 
startte met de ijssalon was zij één 
van de eersten die met een bakje 
ko�e naar mij toe kwam!” Lillian: 
“Dat was omdat je de ramen aan 
het zemen was. Ik dacht die moet 
ik om mijn vinger zien te winden 
voor mijn eigen ramen!” grapt Lil-
lian. Jeroen vervolgt: “Er was van-
af dat moment gelijk een klik. Het 
begon met zakelijke adviezen, 
waarbij het al snel om meer dan 
dat draaide. Ze is een goed luiste-
rend oor.” Lillian: “We hebben sa-
men al veel gelachen, maar ook 
tranen zijn met elkaar gedeeld. 
Jeroens warme persoonlijkheid 
zorgt ervoor dat men een pret-
tige omgang met hem ervaart. 
Daardoor is hij ook zo enthousiast 
in Mijdrecht ontvangen. Jeroen 
staat er voor open om met de an-
dere ondernemers uit Mijdrecht 
samen te werken. En hij wil ook 
iedereen helpen, tot aan de Voed-
selbank toe. Zo’n  betrokken mens 
is hij.” 

Opknappen
Jeroen’s Chocoladehuisje aan de 
Dorpsstraat was een tijdelijke ves-
tiging. Dat maakte hem zoeken-
de naar een nieuwe locatie voor 
op langere termijn. Een locatie 
die ook genoeg ruimte zou kun-
nen herbergen voor een specia-

lisme van Jeroen, de High Tea. Het 
viel echter niet mee om het per-
fecte onderkomen voor de onder-
neming zo snel te vinden. Naast 
de beschikbaarheid van een ruim-
te, was de voorkeur expliciet voor 
een gebouw dat van ‘niets naar 
iets’ kon worden opgeknapt. “Ik 
hou niet van een opgemaakt bed. 
De vraag ontstond welke ‘puist’ 
hier in Mijdrecht tot iets toon-
baars kon worden gemaakt. Iets 
dat een bijdrage levert aan het 
geheel in het dorp. De laatste tijd 
is er in het centrum zoveel opge-
knapt. Neem nou ‘De Lindeboom’ 
en de plek rondom de nieuwe 
Hoogvliet. Of de fraaie apparte-
menten aan de Dorpsstraat. Dat 
is allemaal mooi gerenoveerd en 
opgebouwd en dan blijft er toch 
nog wat achter. Zoals de oude 
bakkerij van Elenbaas en de door-
gangstraat waar het aan gelegen 
ligt. En toch is de energie van die 
plek fantastisch. Je voelt aan dat 
daar altijd hard gewerkt is. Het 
bruist, maar dat moet alleen nog 
zichtbaar worden gemaakt! Al 
vanaf de parkeerplaatsen op het 
Burgemeester Haitsmaplein moet 
je een prachtig pand kunnen zien. 
De buitenkant goed in de verf in 
schitterend antraciet met mooie 
zwarte kozijnen. En aan de straat 
zelf een �jn terras met grote olijf-
bomen. Het plan is om dit plekje 
goed aan te kleden.”

Op één lijn
Het voortdurend sparren tus-
sen de twee ondernemers maak-
te dat het project ‘van Jeroen’ on-
bewust veranderde in een project 
dat zij samen zouden verwezenlij-
ken. Toen dat duidelijk werd voor 
allebei verliep het concretiseren 
van hun plannen vlug. Jeroen: 
“Een kantine waar onze ideeën 
uitgeserveerd kunnen worden. 
Het was snel duidelijk voor ons 
dat we niet ambiëren om een res-
taurant te worden. Dan wordt het 
een soort ’24-uurs tent’ en die tijd 
hebben we allebei wel gehad. Dat 
geldt dan weer niet voor ons on-
dernemerschap. Lillian: “We wil-
len ook niet meer alleen draai-
en voor een zaak. Ik heb dat zelf 
30 jaar lang gedaan. Het is �jn 
om nu op elkaar te kunnen steu-
nen. Dat als de één er niet is de 
ander het overneemt. En samen 
beslissingen nemen. Het is daar-
om belangrijk dat er een klik tus-
sen ons is. Een samenwerking kan 
gecompliceerd zijn, zeker wan-
neer er tegenslagen zijn. Die heb-
ben wij allebei al meegemaakt in 
het ondernemerschap. Dat maakt 

het dat wij erop vertrouwen een 
eventuele tegenslag goed te kun-
nen opvangen.” Jeroen: “Hard val-
len is niet erg, maar blijven liggen 
wel. Ik vind het ook belangrijk dat 
wij allebei ruimte creëren voor on-
ze eigen projecten door een sa-
menwerking. Zoals mijn betrok-
kenheid bij de Voedselbank bij-
voorbeeld en andere initiatieven 
die na aan mijn hart liggen. Bo-
vendien, hoe leuk is het dat altijd 
één van ons twee zichtbaar is in 
de zaak? Hopelijk gaan we de ko-
mende jaren bewijzen dat dit een 
hele mooi samenwerking is... 
Lillian: “Je bent voorlopig echt 
niet van mij af hoor!” onderbreekt 
ze hem lachend met een knip-
oog. Jeroen: “Nee toch! Maar het 
gaat er ook niet om wie er harder 
of sneller werkt of wie het meeste 
aanwezig is. Het gaat erom dat je 
samen een leuk team bent.”

De Kantine
Het assortiment en personeel 
van Het Chocoladehuisje zullen 
meeverhuizen naar De Kantine. 
Naar een aantal keukenmedewer-
kers wordt nog gezocht. Jeroen: 
“In Het Chocoladehuisje hadden 
we een tapas High-Tea geïntro-
duceerd en dat is volledig uit de 
hand gelopen! Eigenlijk had ik 
daar geen ruimte voor, maar het 
is iets waar zo van genoten wordt. 
Het is een misvatting dat High Tea 
altijd om zoetigheden draait en 
mensen misselijk de deur uitlo-
pen. De tapas High-Tea is van alles 
wat. Hartig, zoet, warm en koud. 
Het is �jn gevarieerd en niemand 
anders biedt dit in Mijdrecht aan.” 
Lillian: “Het moet een locatie wor-
den waar je met vrienden en col-
lega’s kunt afspreken. Samen ont-
spannen met lekker gebak en een 
bakje ko�e. Lunchen tijdens het 
winkelen en later op de dag kun-
nen borrelen met een heerlijk 
glas wijn en tapas plankje erbij. 
We gaan de zaak ook ruim inrich-
ten met comfortabele stoelen en 
banken waar je prettig onderuit-
gezakt in kunt zitten. In de achter-
grond zal vrolijke muziek draaien 
en er kan ook knus bij een open-
haardje worden gezeten. Het 
moet allemaal bijdragen aan een 
�jne ambiance.” 

Meegaand
Lillian en Jeroen laten zich niet 
kisten door onrust binnen de 
maatschappij vanwege coro-
na en andere onzekerheden. Per 
ontwikkeling kijken zij de situa-
tie rustig aan en stellen zich �exi-
bel op. Jeroen geeft aan dat zij 
geen angst voor ogen hebben, 
maar juist mogelijkheden zien. 
“Natuurlijk houden de maatre-
gelen ons wel een beetje tegen. 
Toch zien we dat niet als een te-
genslag, maar als een pas op 
de plaats. We gaan mee ‘met de 
�ow’! Wij doen wat verantwoord 
is voor de maatschappij, waaraan 
wij altijd een bijdrage willen le-
veren. We kunnen al aanstaande 
december klaar zijn, maar als het 
door de maatregelen maart 2021 
wordt is dat ook prima. Wij gelo-
ven wel dat de mensen er uitein-
delijk weer op uit willen gaan. Bij 
ons zal er genoeg ruimte zijn tus-
sen de gezelschappen, maar er 

zullen ook glazen wanden komen 
die als een soort compartimenten 
zullen functioneren. Aan bezor-
gen en afhalen gaan wij niet be-
ginnen, dat is een duidelijke keu-
ze van ons. Je spreekt dan over 
een heel andere tak van sport. 
Onze capaciteit en keuken is inge-
steld om op locatie te leveren. En 
dat brengt ons plezier, om direct 
contact te hebben met de men-
sen. We doen het voor de gezel-
ligheid samen en de mooie tijden 
die weer gaan komen!” 
De Kantine wordt gevestigd aan 
de Dorpsstraat 42A in Mijdrecht. 
Een exacte datum voor de ope-
ning is nog niet bekend.





Aalsmeer - Autobedrijf Nieuwen-
dijk bestaat 40 jaar! Natuurlijk 
wordt het jubileum goed gevierd. 
De showrooms van de Renault-
dealer (tevens Daciadealer en 
Nissanspecialist) zijn kleurig ver-
sierd, er wordt een feestelijke ju-
bileumkrant verspreid en de hele 
maand november gelden er aan-
trekkelijke aanbiedingen. 
Als klap op de vuurpijl heeft Nieu-
wendijk een spectaculaire inter-
actieve winactie opgezet waar-
bij mooie prijzen vallen te win-

nen. Zou u wel een jaar lang gra-
tis in een gloednieuwe elektri-
sche Twingo willen rijden? Doe 
dan zeker mee! 

Rijke historie
Autobedrijf Nieuwendijk is een 
familiebedrijf met een rijke histo-
rie. Wat opvalt is vooral de enor-
me groei die de dealer sinds de 
oprichting in 1980 heeft door-
gemaakt. Het bedrijf werd opge-
richt in Aalsmeer door Kees Nieu-
wendijk senior, waarna ook in Uit-

hoorn en Hoofddorp vestigingen 
geopend werden. 
Zonen Kees en Sjaak met later 
compagnon Victor Jonk namen 
het stokje over van senior en zet-
ten het bedrijf succesvol voort. 
Er volgden overnames in Hille-
gom en Badhoevedorp en recen-
telijk werd ook Groot Amsterdam 
aan het verzorgingsgebied toe-
gevoegd. 
Het aantal �lialen groeide van 1 
naar 8 en het aantal medewer-
kers naar 145. Een aantal van hen 
zijn al lange tijd aan de ‘Nieu-
wendijkçlub ’verbonden. Zij voe-
len zich erg thuis bij het autobe-
drijf en de een na de ander viert 
een lustrum of jubileum. Ook veel 
klanten blijven trouw aan de dea-
ler vanwege de uitstekende ser-
vice en persoonlijke benadering. 
Iets waar Nieuwendijk trots op is.

Blik op de toekomst
De directie van Nieuwendijk kijkt 
uiterst tevreden terug op de af-
gelopen 40 jaar. Maar hoe blijven 
zij overeind in deze roerige tijd 
en kijken zij naar de toekomst? 
Kees Nieuwendijk hierover: “Ge-
lukkig zijn wij een stabiel bedrijf 
dat een stootje kan hebben. Het 
werkaanbod is weer toegeno-
men en we kunnen al onze men-
sen aan het werk houden. Intus-
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Uithoornse schrijver presenteert:
Album van korte verhalen: 
Ontmoetingen in transit 
Regio - Zoveel mensen, zoveel 
verhalen. In een waaier van ge-
beurtenissen trekken ze aan je 
voorbij, uit een ver en nabij verle-
den. De auteur voert je mee naar 
merkwaardige personages in on-
verwachte situaties op wonderlij-
ke plaatsen. Hij presenteert een 
mix van �ctie en bewerkingen en 
toch lijkt veel waarheidsgetrouw. 
Wat zich werkelijk heeft afge-
speeld blijft raadselachtig. 
Inspiratie deed hij op uit persoon-
lijke ervaringen tijdens zijn reizen 
over de wereld. Dichtbij huis en 
ver weg. Van Montfoort en An-
dorra tot Shanghai en Salt Lake 
City. Van Den Haag over Moskou 
naar Turijn en van Porto�no over 
Berlijn naar Bahía.   
Van de eerste tot en met de laat-
ste episode, alle beschreven in 
een rap tempo, is de lezer onder-
weg op het spoor van ontmoetin-
gen tussen mensen. Hun relaties 
zijn van korte of van lange duur. 
De stemmingen wisselen, van za-
kelijk, liefdevol of zelfs bot tot in-
tens, amoureus of zeer emotio-
neel. Maar altijd zijn de ontmoe-
tingen onbestendig en van voor-
bijgaande aard. Een van de perso-
nages zal de ander(en) uiteinde-

lijk loslaten. Dan is alles voorbij.  
Paul Snijders  (Amsterdam, 1947) 
is slavist, werkte bij antiquariaat 
Martinus Nijho� in Den Haag en 
als sales director bij Elsevier Sci-
ence in Amsterdam. Hij was do-
cent Duits en verdiept zich sinds 
zijn studiejaren in de schriftelij-
ke nalatenschap van de Russische 
schilder Kazimir Malevich. Met dit 
album van korte verhalen treedt 
hij binnen in de Nederlandse lite-
raire scene.

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, 
maak daar een foto van, een klein verhaaltje en 
stuur het op.

 Goed geschoten...

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. 
Per mail kan het naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, 
of redactieuithoorn@meerbode.nl”. Per post naar: re-
dactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in 
Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto...

Wist je dat je van deze sierlijke plant de bladeren, bloemen en 
zaadjes kan eten? Ze bevatten veel vitamine C. De Oost-indische 
kers heeft de naam een natuurlijke antibioticum te zijn. Het voor-
deel van dit natuurlijk middel is dat het je maag en darmen geen 
last berokkent. Een mooie plant dus om in je tuin te hebben met 

zijn trechtervormige bloemen van geel tot oranje en fel rood.
Foto: Emmy clausen

De Oost-indische kers 
bloeit nog steeds

Veel voordeel en kortingen in feestmaand november

Autobedrijf Nieuwendijk 
viert 40-jarig jubileum

sen werken we hard aan de toe-
komst. Afgelopen jaar hebben 
wij onze vestigingen in Amster-
dam West en Hillegom gemo-
derniseerd en zijn er laadplei-
nen aangelegd met ruimte voor 
acht elektrische auto’s. Onze ves-
tiging in Aalsmeer is uitgebreid 
en in Amsterdam Zuid-Oost ver-
huizen we naar een nieuwe loca-
tie.” En dan nog een nieuwtje! Met 
ingang van 1 december heeft 
Nieuwendijk ook een vestiging 
in Zaandam en bedient daarmee 
Amsterdam-Noord, Zaandam en 
Purmerend.

November feestmaand
Stil zitten is er dus niet bij bij Nieu-
wendijk. Het bedrijf is altijd inno-
vatief bezig en blijft stappen zet-
ten om de kwaliteit te waarbor-
gen en waar mogelijk te verbete-
ren. Daar halen ze ook hun plezier 
uit, al 40 jaar. Een feest met veel 
mensen, zoals bij het 35-jarig be-
staan, is deze keer niet mogelijk 
maar natuurlijk wordt de mijlpaal 
gevierd. 
Nieuwendijk trakteert op een 
mooie jubileumkrant, een ver-
rassende video en een interactie-
ve winactie met grote prijzen. Na-
tuurlijk gelden er tot en met 27 
november feestelijke kortingen. 
Bij aanschaf van een nieuwe au-
to pro�teert de klant van jubile-
umvoordeel tot 3000 euro. De ko-
per van een nieuwe of gebruikte 
auto krijgt accessoires cadeau ter 
waarde van 400 euro. En op een 
mattenset, nieuwe accu, ruiten-
wisserset en nieuwe skibox geldt 
een jubileumkorting van maar 
liefst 40 euro. Goede redenen dus 
om deze maand langs te gaan bij 
een van de Nieuwendijk vestigin-
gen!

Kwalitaria Zijdelwaard 
introduceert High Snack
Uithoorn – Nu snacken buiten de 
deur voorlopig geen optie is, zoe-
ken we naar allerlei manieren om 
thuis van lekker eten te genieten. 
Kwalitaria Zijdelwaard speelt daar 
slim op in met hun nieuwste aan-
winst op de menukaart: de High 
Snack. ‘Met deze schaal met di-
verse mini snacks brengen we de 
gezelligheid van het samen snac-
ken bij je thuis’, vertelt Joop Vet, 
eigenaar van de Kwalitaria aan 
het Zijdelwaardplein. 
De High Snack bestaat uit kleine, 
luxe snacks, waaronder mini truf-
felcoquettes, chicken wings en 
gefrituurde uienringen, en wordt 
geserveerd met zes verschillende 
sauzen. ‘Echt een feestje dus’, al-
dus Vet. De High Snack is te be-
stellen vanaf 2 personen en kost € 
9,25 per persoon. Er is bovendien 

aan de vegetarische snacklief-
hebber gedacht; de High Snack is 
ook verkrijgbaar in een vega va-
riant.
‘Helaas is het zitgedeelte van ons 
restaurant vanwege de corona-
maatregelen weer gesloten’, ver-
telt Vet. ‘Maar we zijn gelukkig 
wel geopend voor afhalen en be-
zorgen.’ Wie de High Snack thuis 
wil laten bezorgen, kan een be-
stelling plaatsen op de website 
van Kwalitaria Zijdelwaard of de 
bestelling telefonisch doorgeven, 
al kunnen gasten ook nog steeds 
in de zaak terecht voor een af-
haalbestelling. Vet hoopt veel 
mensen blij te maken met zijn 
High Snack: ‘Dat is het minste wat 
we kunnen doen voor onze gas-
ten in deze bizarre tijd.’ Voor meer 
info zie advertentie in deze krant

VakantieXperts Zijdelwaard 
wordt D-reizen Uithoorn
Uithoorn - D-reizen en Vakanti-
eXperts bundelen hun krachten. 
VakantieXperts Zijdelwaard gaat 
verder onder de naam d-reizen 
Uithoorn. 
Ze werkten al jaren met elkaar 
samen in één bedrijf. Nu is het 
tijd voor de volgende stap. Zij 
gaan onze krachten bundelen 
en gaan verder als één merk: D-

reizen. Yvonne, Corina, Joëlle en 
Maureen van VakantieXperts Zij-
delwaard blijven met veel aan-
dacht en liefde vakanties verzor-
gen, alleen vanaf nu namens d-
reizen Uithoorn. Dezelfde ver-
trouwde service en bekende ge-
zichten, maar dan in een nieuw 
jasje: Bezoekadres: Zijdelwaard-
plein 56 in Uithoorn

Gemeente Uithoorn

Vraag het de 
burgemeester

In mijn column ga ik in op ac-
tuele onderwerpen of deel ik 
met u momenten die ik als bur-
gemeester heb beleefd. Ook ga 
ik in op vragen die aan mij ge-
steld worden.

Lieve kinderen,
Het is vandaag woensdag 11 
november, de dag dat we nor-
maal gesproken Sint Maarten 
vieren. Het is traditie dat jul-
lie langs de deuren gaan met 
mooie, verlichte lampionnetjes. 
Jullie zingen liedjes en krijgen 
vervolgens wat lekkers. Zelf 
heb ik ook mooie herinnerin-
gen aan Sint Maarten. Ik weet 
nog goed dat ik een grote win-
terpeen had uitgehouwen om 
er een kaarsje in te doen. Met 
vrienden liepen we dan rond. 
We gingen op het laatst dan al-
tijd bij de tandarts langs…want 
die had zulke leuke mini tu-
bes tandpasta om uit te delen! 
Maar vandaag is het anders dan 
anders. 
Zoals het natuurlijk al maan-
den anders dan anders is van-
wege het coronavirus. Het ad-
vies is om dit jaar niet langs de 
deuren te gaan. Dat is natuurlijk 
niet leuk. Maar het zou wel heel 
gaaf zijn als jullie de gemaakte 
lampionnetjes in de tuin neer-
zetten, op het balkon of achter 
jullie raam. Hoe mooi zou het 
zijn als zoveel mogelijk kinde-
ren, mama’s en papa’s dit doen? 
Laten we onze dorpen vandaag 
versieren met zoveel mogelijk 
lichtjes! Ik ben heel benieuwd 
naar het resultaat.
En dan Sinterklaas. De intocht, 
die altijd georganiseerd wordt 
door de Sinterklaasaktie, gaat 
niet door. Ik denk dat je wel be-
grijpt waarom. Om jullie toch 
een leuke dag te wensen heb 
ik een videoboodschap opge-
nomen voor het jeugdjournaal. 

Misschien hebben jullie dit gis-
ter al gehoord tijdens het sin-
terklaasjournaal op televisie. 
Maar voor de zekerheid vertel 
ik het ook nog een keer. Ga naar 
www.sinterklaasjournaal.nl. Op 
deze website kunnen jullie mijn 
�lmpje, dat ik speciaal voor jul-
lie heb opgenomen bekijken. Ik 
hoop dat jullie het leuk vinden! 

Oproep aan inwoners 
en ondernemers
In deze editie van de Nieuwe 
Meerbode vinden jullie de pos-
ter ‘Ik hou (afstand) van jou’. Ik 
vind het zelf een mooie poster 
omdat het een positieve uit-
straling heeft. Het zou leuk zijn 
als zoveel mogelijk mensen de 
poster uitknippen en deze bij-
voorbeeld achter het raam op-
hangen. De posters zijn ook 
gratis af te halen. Ze zijn te vin-
den bij de twee supermarkten 
in winkelcentrum Zijdelwaard, 
bij de AH in winkelcentrum Am-
stelplein, bij de supermarkt in 
De Kwakel en bij de apotheek 
in gezondheidscentrum De Wa-
terlinie aan de Koningin Máxi-
malaan. 
Dan wil ik deze column afslui-
ten met de serie ‘Kunst die je bij 
blijft’ die we enkele maanden 
geleden zij begonnen. In deze 
serie ga ik in gesprek met inwo-
ners over hun favoriete kunst-
werk in de buitenruimte. Van-
daag is in deze krant voorlopig 
de laatste a�evering te lezen 
met inwoner Chris Woerden. 
Zodra de coronamaatregelen 
versoepelen, hoop ik weer in 
gesprek te kunnen met mede-
kunstliefhebbers!
Voor nu, pas goed op uzelf en 
vergeet ook niet uw mede-
mens!

Pieter Heiliegers,
burgemeester

Politie achtervolgt 
relschoppers
Uithoorn – Donderdagavond 
even voor 23.00 uur is vanaf de 
Marijnenlaan in Uithoorn een 
achtervolging geweest na een 
melding van jeugdoverlast.  Vol-
gens een omstander werden 
twee jongens op een scooter 

door de politie achtervolgd. Het 
is onbekend of de jongens door 
de politie aangehouden zijn.  In 
de wijk rondom het busstation is 
het de laatste weken al vaker on-
rustig door overlast van jonge-
ren. (foto: VTF)



RIVM 
erkende  
 Covid-19 
sneltest

exclusief btw
€99,-

Sneltest in Mijdrecht
Covidtestteam .NL

Bedrijven kunnen in één keer meerdere 
testen kopen. Medewerkers plannen 
zelf de test en betalen met een 
ingekochte vouchercode.

Op uw bedrijfslocatie testen? 
Bij 10+ testen we op locatie. Neem met 
ons contact op via mail@Covidtestteam.nl 

Plan uw testdatum op  covidtestteam.nl 
Al na 15 minuten de uitslag

Aalsmeer  •  Amstelveen  •  Mijdrecht • Heemstede

Kijk ook op: www.bakkerijvooges.nl

halve prĳ sSpeculaasspektakel  
Heerlijk versgebakken producten.
 

          

Pepernotenbroodje      
Nu speciaal dit weekend omdat Sinterklaas in het
land komt, een overheerlijk pepernotenbroodje. 

€3,25
Kom

Vn
WE STAAN GRAAG VOOR U KLAAR!

Elk tweede product voor de

www.uitholschilders.nl / 0297-563138/06-20608920 

sinds 2007

www.uitholbv.nl / 0297 - 56 31 38 / 06 - 20 60 89 20

al meer dan 55 jaar

Voor al uw onderhoud, APK en reparaties voor alle merken!
Kijk voor onze occasions 

www.mazdadonker.nl
Visserstraat 36 - 1431 GJ Aalsmeer - 0297-324247 

Mazda Service Dealer

Donker

High
snack

HIGH SNACK: €9,25 P.P.
Te bestellen vanaf 2 personen.
Ook in vega variant verkrijgbaar.

NIEUW!

Zijdelwaard
Zijdelwaardplein 52 A | 1422 AN | Uithoorn

PRE-BLACKFRIDAY
WEKEN!

Te koop:
Net yepp �etsstoeltje met wind-
scherm inclusief adapter kleur antra-
ciet. €45,00. Tel. 06-27363677

Te koop:
Lichtmetalen velgen met winter-
banden in nw staat voor bmw 3serie 
f30 €500,-. Tel. 06-47181356

Gevraagd:
Oude ( veiling of deken)kisten om 
op te knappen, ik kom ze graag bij u 
halen. Tel. 0294-230430

Te koop:
6 Eetkamerstoelen i.g.st. licht bruine 
bekleding p.st. €10,- of 6 voor €5,-. Tel. 
06-43064166
Te koop:
K’nex piraten schommelschip met 
motor, auto met reuzenwielen, div. 
kleinere objecten, veel losse k’nex 
€30,-. Tel. 06-53907785
Te koop:
Spinning�ets €60,-. Zware elekt. 
kabellier krachtstroom 380 €100,-. 
Mooie meisjes tiener�ets €60,-. 
Trampoline salta ø 2.40mt €75,-. Tel. 
0297-329180
Gratis afhalen:
Zwarte boodschappentrolley. Tel. 
0297-521200
Te koop:
Dames Gazelle�ets 28” en26” i.g.st. 7 
versn. verlichting en goede banden 
€100,-. Tel. 06-34540047
Te koop:
6 Harde teddyberen 1 koop €100,-. 
669 Oude fantasiekaarten 1 koop 
€300,-. Kerstverlichting voor buiten 8 
grote verschil. �guren bv. slee en hert 
1 koop €300,-. Tel. 0297-261529
Te koop:
Gazelle kinder�ets 20” i.pr.st. €75,-. 
Tel. 06-53195662
Te koop:
Overwelfde kattenmand van bruine 
wilgenteen i.g.st. €20,-. Tel. 0297-
283036
Te koop:
Zinken vergiet €10,-. Touw trapleu-
ning €15,-. Bed lampje €5,-. Oude 
waterpas €10,-. Oude bankschroef 
€15,-. Statief €15,-. Oude petro-
leumkan €30,-. Afval grijper €3,-. 
4 Oude olielampen €100,-. Zink 
wasbord €25,-. Cd rek €20,-. Sfeer-
haard €75,-.  
Tel. 06-51155631
Te koop:
Polaris/3barum banden 4 gaats 
stalen velgen met standaard en hoes 
€250,-. Tel. 06-21657768
Gevraagd:
Kitten van 6 weken of ouder. Tel. 
0297-567946

Te koop:
(Hamster)kooi met veel extra’s €15,-. 
IJshockeyschaatsen verstelb. mt. 
34-37 €10,-. Tel. 06-10423044
Gratis afhalen:
Ruiten van onze oude kas, div. maten. 
Hebben nog wel een zeemlapje 
nodig. Tel. 0297-261566
Te koop:
Kloofbijl merk Helko type spatt-
meister 95 300 gram z.g.a.n. €20,-.Tel. 
0297-286264

Gratis afhalen:
49 Films, cd’s, dvd’s ook bekende 
artiesten. In één keer aftehalen. Tel. 
020-4964292
Te koop:
Rollator plaza lichtgewicht voorzien 
van nieuwe remkabels €50,-. Tel. 
06-51977361
Te koop:
Butagas inbouwkooktoestel 60x60 
cm 4 pits rvs €40,-.  
Tel. 06-13417952

TE KOOP AANGEBODEN: 
4 luxe velgen voor mercedes 
205/60 R15. 4 Zomerbanden. 
1000 Vernieuwde oud Hol-
landse dakpannen €0,25 p.st. 
Franse jacht kast 2.40 hoog en 
1.40 breed €250,-. Mechelse 
kast 2.40 hoog en 1.40 breed 
€250,-. Tafelbiervat + wagen-
wiel en glasplaat €100,-. 
Luxe tafeltennistafel. Open-
haardhout (essen) €50,- per 
m2 of zelf zagen en meene-
men. 100 Straat-tegels grijs 30 
bij 30 gratis af te halen. 
Tel: 0294-281369 
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VBW Wilnis organiseert 
een digitale terugkomdag
Wilnis - De terugkomdag is een 
vervolg op het thema van afge-
lopen zomer ‘Duik erin’ en wordt 
georganiseerd voor basisschool-
kinderen vanaf 5 jaar.  Op zater-
dag 14 november om 10.00 uur is 
de VBW ochtend te bekijken via 
YouTube. Alle kinderen die het 
leuk vinden, zijn uitgenodigd om 
mee te kijken en mee te doen. In 
de zomer kregen alle kinderen 
nog een tasje met knutselspullen 
thuisbezorgd, maar dit keer wor-
den er spelletjes gedaan. Voor ie-
der die meedoet, is er een Bingo-
kaart met spelletjes. Meer info, de 
link van het �lmpje en de beno-
digde materialen zijn te vinden 
op de website van de Hervormde 
kerk: www.hervormdwilnis.nl

Kunnen een haai en een 
guppie vrienden worden?
Wilnis - Een haai, met zijn scher-
pe tanden, is eng en een guppie 
schattig. Toch? In de voorstelling 
‘Guppie’ is niets wat het lijkt. De 
kleuters (en hun ju�en) van de 
Koningin Julianaschool in Wilnis 
hebben afgelopen week adem-
loos gekeken naar hoe een haai 
vrienden is geworden met een 
guppie. 
De voorstelling, verzorgd door 
Reuring Theater en georgani-
seerd door Kunst Centraal, gaat 
over een moedig, klein guppie, 
die op zoek is naar avontuur en 
niet zo snel bang is. Door haar 
zoektocht naar avontuur, zwemt 
ze een haai achterna… Oeps! 

Als dat maar goed gaat. Of is de-
ze haai niet zoals andere haaien? 
Wat denk je, kunnen deze twee 
dieren vriendjes worden? 

Lesmateriaal
Bij de voorstelling zat lesmateri-
aal, om vooraf te bespreken met 
de klas, zodat de kinderen het 
verhaal beter konden begrijpen. 
Ook was er materiaal beschikbaar 
om achteraf, aan de hand van de 
voorstelling, te bespreken hoe 
je het beste vrienden kunt ma-
ken. Het was een erg leuke en ge-
slaagde middag. Deze voorstel-
ling was een aangepaste versie 
voor in coronatijd.

LEZERSPOST

Er is momenteel een beleid 
gaande omtrent de �etsen-
stalling aan de Rondweg te 
Mijdrecht. Fout geplaatste �et-
sen krijgen een waarschuwing 
en gaan na 2 uur worden weg-
gehaald als deze niet volgens 
de regels zijn gestald. Kosten 
10 Euro als je de �ets komt op-
halen. Doordat er buslijnen zijn 
opgeheven moeten veel men-
sen opstappen op deze locatie. 
Deze locatie is vaak verder van 
huis waardoor veel busreizigers 
met de �ets naar deze locatie 
komen. Het heeft er alle schijn 
van dat de aanwezige plaatsen 
in de �etsenstalling niet vol-

doende zijn voor het aantal �et-
sen van de busreizigers. Er is een 
systeem in de stalling dat je ook 
�etsen op hoogte kunt stallen, 
maar deze is niet geschikt voor 
transport�etsen, een soort �ets 
die erg populair is onder jonge-
ren. Voor mijn dochter van 15 is 
het daarnaast ook te zwaar om 
haar �ets naar die hoogte te til-
len.  Het lijkt mij logisch als dit 
beleid pas wordt uitgevoerd als 
er voldoende normale stallings-
plekken zijn.
Ik heb ook een bericht naar de 
gemeente gestuurd. 

Jeroen van der Hoorn

Gemeentebeleid 
fietsenstalling Rondweg

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

Gevonden
•  1664982, 1-11-2020, kat, kater, gecastreerd, europese korthaar 

of huiskat, wit met cypers rood rond de ogen, op de kop, oren, 
op de schouderbladen naar de rug, een deel van de flanken en 
dijbenen, en een cypers rode staart. De voorpoten zijn wit met 
vanaf elleboog hoogte naar de schouders cypers rood, de ach-
terpoten zijn helemaal wit. Daalder, Mijdrecht.

• 1662850, 27-10-2020, kat, kater, europese korthaar of huiskat, 
geheel cypers rood gestreept. Bozenhoven, Mijdrecht.

Meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen
Tel: 088-0064673
rondevenen@amivedi.com
facebook.com/Amivedi-MijdrechtRonde-Venen
www.amivedi.nl

Stichting Amivedi is een vrijwilligers organisatie die zich inzet 
voor vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. Dit door 
middel van de kosteloze registratie van deze dieren. We zijn 
het landelijk meldpunt voor huisdier eigenaren. Onze enthou-
siaste vrijwilligers werken nauw samen met politie, dierenart-
sen, dierenambulances en dierenasielen, wat er voor zorgt dat 
vele huisdieren weer thuiskomen! Voor registratie, vragen en/
of andere zaken binnen uw regio, kunt u telefonisch contact 
opnemen met het meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen, of met 
het centraal meldpunt van Amivedi 0900-2648334.

Covid Sneltestlocatie in 
Mijdrecht geopend
Mijdrecht - Sinds maandag 26 
oktober is de sneltestlocatie van 
het covidtestteam.nl in Mijdrecht 
geopend. Hier kan iedereen zich 
laten testen, zeven dagen in de 
week van 07:30 - 22:00 uur. De 
sneltest is erkend door het RIVM 
en de WHO, geeft de uitslag bin-
nen 15 minuten en is qua be-
trouwbaarheid gelijk aan de test 
die door de GGD wordt gebruikt. 
Het aantal nieuwe Corona-geval-
len blijft sterk toenemen. Ook het 
aantal opnames in ziekenhuizen 
en op de IC groeit exponentieel. 
De GGD kampt met een groot ca-
paciteitsprobleem op hun testlo-
caties. Het wachten op een test 
en op de uitslag duurt vaak lang. 
Eric van der Meer, eigenaar van 
Medicals4Events en BHV4Safe-
ty in Mijdrecht, nam daarom met 
zijn team het initiatief voor een 
snelteststraat. 
Het Covid Test Team bestaat uit 
ervaren artsen en verpleegkun-
digen en staat onder toezicht van 
spoedeisende hulp arts dr. J. van 
Duijn. Van der Meer legt uit: “Met 
de opening van deze sneltest-
straat creëren we meer testcapa-
citeit in ons eigen dorp. Daarmee 
voorkomen we onnodige extra 
besmettingen. Zo beschermen 
we ook elkaar en kunnen we ho-
pelijk het virus snel indammen.” 
Het Covid Test Team biedt ook be-
drijven de mogelijkheid om me-

dewerkers op de bedrijfslocatie te 
laten testen. Van der Meer: “Door-
dat dit team jarenlange ervaring 
met medische zorg op evene-
menten heeft, is het in staat heel 
�exibel en snel te handelen. Dat 
is de kracht van dit team. Als ie-
mand binnen een bedrijf Corona 
heeft, wil je voorkomen dat ande-
re medewerkers besmet worden. 
En medewerkers die niet �t zijn 
en nog geen testuitslag hebben 
mogen niet aan het werk.  In al-
le gevallen is een Coronatest en 
snelle uitslag van groot belang. 
Voor het bedrijf én voor alle me-
dewerkers. Zo proberen we be-
drijven en hun medewerkers met 
deze nieuwe service te onder-
steunen in deze lastige en onze-
kere periode.”
Sinds de opening is er al veelvul-
dig gebruik gemaakt van deze 
nieuwe testmogelijkheid. Zowel 
particulieren als bedrijven wis-
ten het Covid Test Team te vin-
den. Van der Meer: “Ik had nooit 
bedacht dat wij als team virustes-
ten zouden gaan afnemen, maar 
eigenlijk is het een logische ver-
volgstap voor dit ervaren medi-
sche team. 
Onze kwaliteiten kunnen we zo 
inzetten daar waar het nu het 
hardste nodig is. We dragen daar-
mee graag ons steentje bij, want 
alleen samen krijgen we het virus 
eronder.”

Gemeente De Ronde Venen peilt 
dienstverlening aan ondernemers
De Ronde Venen - Gemeente De 
Ronde Venen nodigt alle onder-
nemers binnen de gemeente uit 
om deel te nemen aan het twee-
jaarlijkse onderzoek van MKB-Ne-
derland. De gemeente gebruikt 
de uitkomsten om de dienstver-
lening verder te verbeteren. 

De Ronde Venen telt meer dan 
5.000 bedrijven die samen werk 
bieden aan zo’n 9.000 directe en 
indirecte arbeidsplaatsen. Mede 
door deze bedrijven is het goed 
wonen, werken en recreëren in 
De Ronde Venen. Wethouder Eco-
nomische Zaken Rein Kroon: Met 
de uitkomsten van het onderzoek 
uit 2018 zijn we direct aan de slag 
gegaan. De afgelopen twee jaar 
werkten we hard aan het verbe-

teren van onze dienstverlening, 
procedures en informatievoor-
ziening. Zo stelden we een vaste 
accountmanager bedrijven aan. 
Hierdoor hebben ondernemers 
en ondernemersverenigingen 
een vast aanspreekpunt bij de 
gemeente. Daarnaast voeren we 
structureel overleg met onder-
nemersverenigingen en bezoe-
ken we regelmatig bedrijven om 
ondernemers te ontmoeten en 
te horen en zien wat er op werk-
vloer speelt.” 
Bovendien maakte de gemeente 
een verbeterslag in snelheid van 
betalen. “96% van alle rekenin-
gen betalen we binnen 30 dagen. 
En dat moet ook gewoon. Ieder-
een wil snel zijn geld hebben”, al-
dus Kroon.

Oproep tot deelname
MKB vriendelijkheid gaat verder 
dan ondernemers ondersteunen, 
stimuleren en faciliteren. Wet-
houder Kroon: ”Een betere be-
reikbaarheid van bedrijventerrei-
nen en meer kansen voor eigen 
MKB’ers bij gemeentelijke en re-
gionale aanbestedingen zijn min-
stens zo belangrijk. Het onder-
zoek gaat breed op het onderne-
mersklimaat in. 
Ik roep graag alle ondernemers 
op om mee te doen aan het on-
derzoek. De uitkomsten geven 
ons uitgebreid inzicht of we op 
de goede weg zitten en welke on-
derdelen we moeten verbeteren. 
Een goed ondernemersklimaat is 
belangrijk voor ondernemers en 
de gemeente.”

Tweejaarlijks onafhankelijk 
onderzoek
Het landelijke onafhankelijke on-
derzoek is een initiatief van MKB-
Nederland. Onderzoeksbureau 
Lexnova voert het onderzoek uit. 
Vandaag ontvingen alle Ronde-
veense ondernemers van de ge-
meente per mail een uitnodiging. 
Ook sturen ondernemersvereni-
gingen de uitnodiging voor het 
onderzoek naar hun leden en 
staat er vanaf deze week regel-
matig in De Groene Venen en in 
De Nieuwe Meerbode een QR-co-
de die linkt naar het onderzoek. 
Ondernemers kunnen tot eind 
december de vragenlijst invullen. 
Gemeente De Ronde Venen ver-
wacht de resultaten in het eerste 
kwartaal van 2021.

Nieuwe serie BlijFFit op 
lokale TV
De Ronde Venen - Na vele en-
thousiaste reacties op het be-
weegprogramma BlijFFit op de 
lokale tv, RTVRondevenen, 
is besloten om weer een nieu-
we serie lessen op te nemen. Er 
moest even gezocht worden naar 
sponsoren, maar al gauw konden 
Joke en Jos van Senior Sportief 
Actief weer de studio in duiken. 
Dagelijks (behalve zondag) wor-
den deze lessen op vier verschil-
lende tijdstippen uitgezonden, nl 
om 10.30 -11.30 -14.30 -15.30 uur. 
Jos en Joke willen hier gelijk een 
actie aan koppelen: de Beweeg-
visite! Het lijkt Joke en Jos veel 

gezelliger als je met zijn tweeën 
voor de TV oefent en na a�oop sa-
men het welverdiende kopje kof-
�e nuttigt. Dus zij stellen voor om 
eens iemand uit te nodigen bij je 
thuis of iemand eens te verrassen 
met een sportief bezoekje. Onder 
het mom van “bij jou of bij mij” 
wordt bewegen ineens een stuk 
gezelliger. In december wordt de-
ze actie ondersteund met een an-
sichtkaarten actie. Dat moet het 
makkelijker maken om iemand 
uit te nodigen of te benade-
ren. Informatie hierover? Bel: Jos 
Kooijman Buurtsportcoach senio-
ren: 06 27132082.









Wensen van starters in beeld
Van alle starters die zich in-
geschreven hebben bij IVI als 
woningzoekende(starters op de 
woningmarkt) heeft IVI een beeld 
gekregen waar vraag naar is. Het 
is geen duur onderzoeksrapport 
maar een feitelijke weergave van 
de inschrijvingen. In de gra�ek 
zijn het aantal starters weergege-
ven die nu een huis zoeken in een 
gewenste woonplaats. 

Wat voor huis zoeken starters
Uit de gegevens blijkt verder dat 
meer dan 60% van de ingeschre-
ven starters nog bij de ouders 
thuis woont. En toch is de groot-
ste groep al 21 jaar of ouder. On-
geveer de helft wil kopen en de 
andere helft huren. Het type huis 
wat men zoekt is divers van Tiny-
houses tot eengezinswoningen 
en natuurlijk wel betaalbaar.

De wethouder 
De wethouder had ons van de zo-

mer nog toegezegd om uit te leg-
gen hoe hij dit woningnood pro-
bleem denkt op te lossen. Con-
creet hebben de starters de vraag 
hoeveel huizen per kern gaan 
er gebouwd worden voor 2022. 
Dus niet hoe we er in 2040 voor 
staan want de starters willen nu 
een huis. Dus we vragen de wet-
houder nog maar eens om eens 
transparant te zijn over wat we 
van de lokale overheid kunnen 
verwachten.

Barometer voor de 
woningnood
IVI wil de vinger aan de pols hou-
den en de inwoners op de hoog-
te houden van de ontwikkelingen 
op de woningmarkt. Wat zal gaan 
doen is de gra�ek periodiek te 
gaan plaatsen op onze IVI pagina. 
Zo kan iedreen zien hoeveel hui-
zen er per kern nodig zijn om aan 
de woningbehoefte van starters 
te voldoen. Als er starterswonin-
gen gebouwd zijn zullen we deze 

in de gra�ek verwerken met een 
groene kleur. De gra�ek moet dus 
uiteindelijk helemaal groen kleu-
ren met allemaal nullen er in.

Oproep aan starters die 
een woning zoeken 
Om een zo compleet mogelijk 
beeld te krijgen van hoeveel wo-
ningen er waar gebouwd moe-
ten worden voor starters is het 
van belang dat alle woningzoe-
kende zich inschrijven bij IVI. We 
weten dat er nog meer starters 
zijn die zich nog niet ingeschre-
ven hebben, want in de eerste 
korte WOONPOLL hebben heel 
veel meer starters zich gemeld bij 
IVI. Zij hebben zich nog niet alle-
maal o�cieel bij IVI ingeschreven 
als woningzoekende. Doe dat 
dus snel en gratis via het inschrijf-
ormulier op de website van IVI: 
www.inwonersvoorinwoners.nl 
 
Er is grond om te bouwen 
Natuurlijk moet er grond be-
schikbaar zijn om huizen te bou-
wen. Nu hebben zich niet al-
leen woningzoekende bij IVI ge-
meld maar ook grondeigenaren 
die grond beschikbaar hebben in 
Abcoude, Amstehoek, Mijdrecht, 
Vinkeveen en Wilnis. Soms al met 
uitgewerkte bouwtekeningen. 
Deze zijn in gra�ek blauw ge-
kleurd. Voor de kernen die rood in 
de gra�ek zijn aangegeven zoe-
ken we nog grond. 
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. De Nieuwe Meerbode vindt inwoners belangrijk omdat zij grotendeels 
de lezers zijn van ons weekblad. De lokale nieuwsfeiten en berichtgeving is dan ook gericht op de inwoners van De Ronde Venen. In samenwerking met IVI (Inwoner Voor Inwoners) willen wij die 
inwoners dan ook een stem geven. De IVI-pagina is dan ook een podium waar inwoners van zich kunnen laten horen. IVI is een onafhankelijke inwonersbeweging en voor de inwoners. IVI zal net als 
de Nieuwe Meerbode geen standpunt innemen over geplaatste artikelen. Op deze IVI-pagina plaatsen wij ingezonden stukken van inwoners waarbij de inwoner zelf verantwoordelijk blijft voor de
inhoud van de door hem/haar ingestuurde en geplaatste tekst. IVI en de Nieuwe Meerbode zijn dan ook geen enkele manier verantwoordelijke voor de inhoud van de artikelen op de IVI-pagina.

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

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

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

Hoeveel starters zoeken een huis? Zijn er nog meer grondeigenaren met bouwgrond?

Hoe nu verder met de woningnood 
voor starters in De Ronde Venen?

Creatieve en effectieve oplossingen 
om de CO2 uitstoot te verkleinen

Inwoners Voor Inwoners (IVI) heeft zich de afgelopen maanden 
gericht op de woningnood in De Ronde Venen. IVI heeft een aan-
tal enquetes gehouden en starters gevraagd zich in te schrijven 
als woningzoekende. Daar is massaal op gereageerd. Bij IVI heb-
ben zich ook een aantal grondeigenaren gemeld die grond be-
schikbaar hebben. Ingrediënten die niet onbelangrijk zijn om de 
woningnood ik kaart te brengen en om wellicht ook gelijk een op-
lossing aan te dragen. IVI wil inwoners op de hoogte gaan houden 
van ontwikkelingen. Maar nog belangrijker is de vraag hoe gaan 
we nu verder om starters snel aan hun langverwachte betaalbare 
woningen te helpen? 

De discussie over windmolens lijkt wel een potje RISK: zet wind-
molens neer op een territorium en dan met elkaar in de clinch 
over hier wel of daar niet. De gemeente staart zich blind op duur-
zame energie opwekken en laat veel andere creatieve en effectie-
ve oplossingen buiten beschouwing en onbesproken. We lopen 
daarbij het reële risico dat we een te kleine bijdrage leveren. Het 
gaat er juist om dat we diverse manieren zoeken om de CO2 uit-
stoot te verkleinen. Inwoners denken dat er veel meer moet ge-
beuren om licht aan het eind van de tunnel te waarborgen voor 
toekomstige generaties dan windmolens alleen.

Oproep voor grondeigenaren
Van de wethouder horen we dat 
er maar weinig grond beschik-
baar is om te bouwen. Toch willen 
wij grondeigenaren oproepen die 
beschikbare grond hebben zich 
te willen melden bij IVI. Ook als u 
het al eens aangekaart heeft en 
afgewezen bent. Misschien moe-
ten we met zijn allen wat creatie-
ver naar oplossingen gaan zoe-
ken en niet alleen maar belem-
meringen gaan opsommen waar-
om we NIET kunnen bouwen. 

Nood breekt wetten en 
rode contouren
Nood breekt wetten en misschien 
zelfs de mogelijkheid om ro-
de contouren te verplaatsen. De 
nood is namelijk onwaarschijn-
lijk groot dus we moeten vooral 
nu “out of the box” durven te den-
ken en niet de traditionele weg 
met uitsluitend obstakels blijven 
bewandelen. En als het nodig is 
gaan we met zijn allen op de bar-
ricaden. 

Woningnood samen oplossen
Hopelijk is het niet nodig dat we 
met zijn allen moeten gaan pro-
testeren om te laten zien hoe 
hoog de nood is. IVI wil dat we 
de woningnood samen gaan op-
lossen. IVI heeft niet de oplos-
sing op de plank liggen, maar 
samen moeten wij daar toch uit 
gaan komen! Heb jij een idee of 
kan je de starters helpen? Meldt 
je dan aan! Stuur een e-mail naar:  
info@inwonersvoorinwoners.nl

 
 

Op de website van Groenwest kunnen wij lezen dat hier een nieuw-
bouwplan voor 24 sociale huurappartementen komt. Er komt een 
langwerpig appartementengebouw tot aan het Proostdijlaantje. Alle 
appartementen worden levensloopbestendig: zeer geschikt voor se-
nioren en voor wie zorg aan huis nodig heeft. Ook andere één- en 
tweepersoonshuishoudens kunnen goed terecht in de energiezuini-
ge appartementen. In beleidsplan van Groenwest is ook te lezen dat 
zij inspelen op veranderende woonvragen en zij aanbod ontwikke-
len op nieuwe lokale en regionale woonvraagstukken. IVI is benieuwd 
hoeveel inwoners tussen de 18 en 35 jaar uit De Ronde Venen hier nu 
werkelijk komen wonen. We horen dat graag.

Windmolens 
Het lijkt of het neerzetten van 
windmolens de oplossing is voor 
ons milieuprobleem. Misschien 
kan het geen kwaad en draagt 
het een beetje bij. En als we dan 
windmolens neer gaan zetten la-
ten we dan niet alleen kijken waar 
we maar ook vooral hoe we ze 
neer gaan zetten. Laten we clus-
ters windmolens neerzetten – met 
een afdakje voor de oververhitte 
dieren die heel de zomer in de wei 
staan. Laten we er zorg voor dra-
gen dat de windmolens zo staan 
dat de schaduw van de beweging 
niet een familie in hun thuis stoort.

Afval scheiden is niet genoeg 
Met windmolens alleen komen 
we er natuurlijk niet. Wat te den-

ken van al ons afval. Afval schei-
den is echt niet genoeg, we moe-
ten de afvalberg ook verkleinen. 
Het is toch elke week weer schrik-
ken hoeveel plastic we verzame-
len. Restafval kan ook veel min-
der. Dus een kleinere kliko is een 
begin. VOL=VOL. Laten we naast 
een kleinere kliko voor restafval 
dan ook gelijk een beroep doen 
op de supermarkten. Laten we 
ze vragen minder afvalplastic te 
leveren bij onze boodschappen. 
Daar hebben we namelijk niets 
aan! Alleen maar last van. Als je 
bij de boer in Waverveen koopt 
merk je meteen hoeveel minder 
(PMD)afval je maakt.

Marktwerking en milieu
De prijs van petroleum is ge-

daald, nieuw plastic is nu goed-
koop en recycled plastic duurder. 
En u voelt hem al aankomen. De 
marktwerking bepaalt. En wij la-
ten toe dat de marktwerking be-
slissingen voor ons maakt. Het 
gesorteerde plastic stapelt zich 
op en wordt niet hergebruikt dat 
is namelijk duurder. Dan even 
geen discussie over prioriteit 
maar over euro’s. Het betuigt van 
oppervlakkig denken. Zo blijven 
we in onze eigen staart bijten. 

Niet zoveel tijd meer
Als we het over prioriteiten heb-
ben dan moeten we bese�en dat 
we niet zoveel tijd meer hebben. 
De CO2 uitstoot die wij maken, 
verstikt de toekomstmogelijkhe-
den voor het leven van al onze 
kleinkinderen. Dus een plan met 
louter en alleen windmolens en 
zonnedaken tot 2040 lijkt schro-
melijk tekort te schieten. En dan 
ook nog eens energie verspillen 
in voor en tegens en waar die din-
gen moeten komen te staan lijkt 
zonde van de kostbare tijd. We 
moeten eens veel creatiever dur-
ven te denken. 

Weinig diversiteit aan 
oplossingen
In de Ronde Venen zie ik weinig 
diversiteit aan oplossingen. We 
kunnen samen echt creatiever en 
vooruitdenkender zijn. We kun-
nen van de natuur en oplossin-
gen in combinatie met haar diver-
siteit gebruik maken en daarvan 
leren hoe we bijvoorbeeld meer 
CO2 op te nemen. Op de (bio-)di-
versiteit wordt veel te weinig na-
druk gegeven. Er moet meer ver-
wilderen. Tiny forests, Edible fo-
rests, wilde bloemen, minder te-
gels, overal groene daken!

Bomen planten
Laten we bomen planten! Heel 
veel bomen zijn gekapt, maar 
er worden geen of erg weinig 
bomen geplant. We zullen hier 
misschien nooit een bos heb-
ben maar waarom planten we 
geen bomen? Beloftes zat,maar 
steeds minder bomen. Laten we 
ook vooral bomen planten rond-
om de windmolens. Laten we va-
ker een oude boomstronk laten 
liggen en zijn enorm geschenk 
aan voeding en herbergen van 
natuurlijke diversiteit, weer aan 
de aarde terug geven. Laten we 
een gedeelte van de weiden voor 

weidevogels bewaren. Laten we 
Ronde Veners overtuigen dat een 
stukje verwildering niet slordig is, 
maar noodzaak.

Groene daken en gratis 
regenton
Groene daken dragen ook zeker 
bij, maar waarom is de subsidie 
voor een groen dak dan al zo snel 
beëindigd? Net als we ermee be-
zig gaan en bewust worden zet-
ten we een streep door de subsi-
die. Laten we er voor zorgen dat 
onze tuinen groen blijven. Daar 
is ook een creatieve stimuleren-
de werking van de lokale over-
heid voor nodig. Geef inwoners 
gratis een regenton. Regenton-
nen, om water op te vangen en 
te gebruiken in de tuin. Hiermee 
besparen we kostbaar drinkwater 
en ook dit draagt bij aan een kli-
maatvriendelijke omgeving. Doe 
daar nog even gratis een boom 
bij en we maken weer een paar 
stappen. 

We zijn geen domme inwoners
We kunnen onze eigen en geza-
menlijke voetafdruk verkleinen. 
Kom, laten we meer verscheiden-
heid in aanpak tonen en voor on-
ze kinderen en hun kinderen een 
oprechte moeite doen om dit om 
te gooien. Laten we het ook voor-
al doen om te laten zien dat we 
niet dom zijn maar intellectuele 
wezens. Wij zijn geen domme in-
woners die alleen maar een potje 
risk mogen spelen waar we wind-
molens mogen gaan neerzetten.

Inwoners willen zelf nadenken
Laat dus duidelijk zijn voor de lo-
kale overheid dat wij inwoners 
zelf graag willen nadenken hoe 
we een betere schonere en mi-
lieuvriendelijker gemeente kun-
nen worden. Inwoners willen om-
denken. Wij kunnen best creatief 
nadenken. We willen dat er niet 
meer nieuw plastic bijkomt en 
dat het hergebruikt plastic wel 
wordt gebruikt. We kunnen ande-
re inwoners uitleggen dat keuzes 
er toe kunnen doen; waarom een 
regenton, waarom een boom, 
waarom minder betegeling?

Hebt u ook mooie initiatieven die 
bijdragen aan een milieuvriende-
lijke gemeente stuur een mail naar:  
info@iwonersvoorinwoners.nl. 
Kijk ook eens op de website van IVI:  
www.inwonersvoorinwoners.nl

AANTAL STARTERS DIE NU HUIS ZOEKEN PER KERN
STAND PER 1-11-2020
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Meerderheid Rondeveense raad keurt programmabegroting 2021 goed

RVB, PvdA/GL, Seniorenpartij 
en Lijst 8 Kernen hebben geen 

vertrouwen in de collegeplannen
De Ronde Venen - Tien van de 27 raadsle-
den hebben op 2 november tegen de be-
groting gestemd. De fracties van Ronde Ve-
nen Belang, PvdA-GroenLinks, Seniorenpartij 
en Lijst 8 Kernen hebben uitgesproken geen 
vertrouwen te hebben in de collegeplannen. 
RVB gaat vooral de belastingverhoging voor 
ondernemers veel te ver. Tegen ingrijpende 
bezuinigingen op maatschappelijke voorzie-
ningen, zoals bij de zorg, kunst en cultuur, zijn 
onoverkomelijke bezwaren bij andere, tegen-
stemmende raadsleden.

Serieuze korting
De drie coalitiepartijen, CDA, VVD en D66, 
steunen unaniem het collegevoorstel én gaan 
daarmee akkoord met een belastingstijging 
voor ondernemers. Door toedoen van CDA 
en D66 is de verhoging teruggebracht tot 6,7 
miljoen euro. Dat is verwoord als “een serieu-
ze korting”. 
Ook de eenpersoonsfractie van ChristenUnie-
SGP stemt in met de programmabegroting 
2021. 

Niet acceptabel
Tijdens de meningvormende beraadslagin-
gen treft Alberta Schuurs (VVD) als wethou-
der Financiën nog de gehele VVD-fractie te-
genover zich. Voor de vijfkoppige VVD-frac-
tie is een belastingstijging voor ondernemers 
van twee miljoen per jaar, zoals voorgesteld 
door het college, niet acceptabel. De VVD-
raadsleden willen hooguit een jaarlijkse be-
lastingverhoging van een half miljoen euro. 
De VVD-fractie ziet ook niets in het plan om 
de onroerendzaakbelasting voor de categorie 
‘niet woningen’ alsnog met 1,3 miljoen euro 
te verlagen tot 6,7 miljoen euro over een pe-
riode van vier jaar. Hiervoor is wel een ruime 
raadsmeerderheid door de steun van CDA, 
D66, PvdA-GroenLinks, Seniorenpartij en Lijst 
8 Kernen. 

Politiek toneel?
Bij de stemming over de programmabegro-
ting komt het toch niet tot een confrontatie 
tussen de VVD-wethouder en de VVD-fractie. 
De voltallige VVD-fractie stemt namelijk - op-
vallend genoeg – in met de programmabe-
groting en dus ook met het aanzienlijke be-
drag van 6,7 miljoen euro aan extra lasten 
voor de lokale ondernemers in de komende 
vier jaar. Zonder die VVD-steun zou er in de 
raad geen meerderheid zijn geweest voor de 
programmabegroting. Dat roept toch echt de 
vraag op in hoeverre er een politiek toneel-
spel is opgevoerd. 
Enerzijds presenteert de VVD-fractie zich als 
dé voorvechter voor ondernemersbelangen 
en anderzijds gaat diezelfde VVD-fractie er-
mee akkoord dat, onder de regie van een 
VVD-wethouder, die bij diezelfde onderne-
mers een sterk gestegen belastingaanslag op 
de mat gaat laten vallen. 

Kastanjes uit het vuur
Een woordvoerder van de Vereniging Indu-
striële Belangen (VIB) heeft die gang van za-
ken eerder getypeerd als “CDA en D66 halen 
de kastanjes uit het vuur”. 
Met de opstelling van en de taakverdeling 
binnen de VVD is duidelijk een politieke bot-
sing voorkomen. De programmabegroting 
met de bijna belastingverdubbeling voor on-
dernemers zijn aangenomen, de VVD-wet-
houder kan in het college blijven en de VVD-
fractie maakt nog steeds deel uit van de coali-
tie, waar ook CDA en D66 deel van uitmaken. 
Wel lijkt de politieke geloofwaardigheid van 
de VVD aangetast. 

Belastingparadijs
Met recht kan de VVD beweren dat gemeen-
te De Ronde Venen voor de lokale onderne-
mers een echt belastingparadijs blijft, hoe-
wel de ondernemers het daar zeker niet mee 
eens zullen zijn. De nieuwe tarieven voorde 
ozb-niet woningen bevinden zich nog steeds 
onder het regionale, provinciale en landelijke 
gemiddelde. 
Dat geldt ook voor de tarieven die de ge-
meente tot nu toe hanteert bij de forensenbe-
lasting en de toeristenbelasting. Op voorstel 

van PvdA-GroenLinks, gesteund door CDA en 
D66, gaan die tarieven met ingang van vol-
gend jaar alsnog fors omhoog. Waar het col-
lege voor 2021 een verhoging van drie cent 
per nacht voorstelt - van 92 cent naar 95 cent 
- wordt de toeristenbelasting nu verhoogd 
naar 1,50 euro per persoon per overnachting. 
Mensen die wel in de gemeente wonen, maar 
niet staan ingeschreven als inwoner, kunnen 
als woonforens eveneens een hogere aanslag 
tegemoetzien. De VVD en Ronde Venen Be-
lang stemden tegen beide amendementen. 

Uitstroom
Ronde Venen Belang pleit voor het aanstellen 
van een ambtenaar die belast moet worden 
met de uitstroom uit de bijstand van de zoge-
heten klantgroep 1, d.w.z. de mensen die ‘jo-
bready’ zijn en het meest bemiddelbaar zijn 
naar een baan, met minstens het minimum-
loon. Het gemeentelijke werkcentrum zou 
dan meer aandacht kunnen besteden aan de 
bemiddeling van de overige klantgroepen. 
Die hebben namelijk veel minder perspectief 
op betaald werk of maatschappelijke partici-
patie. Alleen Lijst 8 Kernen steunt dit initiatief.

Fraudebestrijding
Op de kosten voor de huishoudelijke hulp zal 
- eerst in nieuwe gevallen - worden bezuinigd. 
Het gaat om een verminderde stijging van de 
verwachte kosten. Die ‘ombuiging’ moet vol-
gend jaar leiden tot bijna 130.000 euro aan 
lagere uitgaven dan verwacht. Per aanvraag 
wordt de huishoudelijke hulp globaal met 
een half uur teruggebracht naar twee uur per 
week. Dat zou de landelijke norm zijn. 
In de begroting is een bedrag van 50.000 euro 
opgenomen voor het dienst nemen van een 
ambtenaar, die jaarlijks 150.000 euro extra 
moet terughalen bij inwoners die uitkerings-
fraude plegen. Alle partijen, uitgezonderd de 
VVD, besluiten dat ook speciaal ingezet moet 
worden op het opsporen van frauderende or-
ganisaties in de zorg- en hulpverlening. Daar-
mee haalt het amendement ‘Terugvordering 
en verhaal’ van PvdA-GroenLinks, RVB en D66 
een meerderheid.
 
Preventie in voorveld
De door het college voorgestelde bezuini-
ging in 2021 van 65.000 euro op de Service-
punten komt te vervallen. De raad wil eerst 
onderzoek om te weten hoe die toegang het 
beste te waarborgen is. 
Dat geldt ook voor het collegevoorstel om 
de functie coördinator Jeugd en Gezin vol-
ledig weg te bezuinigen per 2022 en daar-
mee jaarlijks 30.000 euro te besparen. Een on-
doordacht idee volgens de raad, die unaniem 
stemt voor het volledig terugdraaien van dat 
plan. Eerst moet onderzocht worden hoe die 
belangrijke coördinatietaak kan blijven be-
staan.
Ook de voorgestelde bezuiniging van tien 
procent op de uitgaven van het sociaal-maat-
schappelijk werk van Tympaan de Baat is door 
de raad afgewezen. Het gaat om 90.000 eu-
ro vanaf 2022. Het collegevoorstel zou haaks 
staan op de extra aandacht voor preventieve 
maatregelen. De raad wil de preventie in het 
voorveld van het sociaal domein juist verster-
ken. Daarmee zouden duurdere zorgkosten 
op termijn te voorkomen zijn. De raad wil on-
derzoek of de opgelegde taakstelling wel rea-
listisch is. Een onderbouwde afweging zal pas 
plaatsvinden bij de vaststelling van de begro-
ting voor 2022. 

Praktijkondersteuning
Ronde Venen Belang krijgt een meerderheid 
voor het plan om het college op te dragen 
voortvarend in overleg te gaan met alle huis-
artsen. Doel is om na te gaan of in elke prak-
tijk gewerkt kan worden met een praktijkon-
dersteuner voor de geestelijk gezondheids-
zorg jeugd. Die vorm van zorg zou meer slag-
kracht hebben dan ambtelijk ingezette trajec-
ten, minder doorverwijzen, betere resultaten 
boeken en meer in het belang zijn van cliën-
ten en hun ouders. Bovendien zou het goed-
koper kunnen zijn voor de gemeente, omdat 
zorgverzekeraars in veel gevallen meebetalen 
aan de kosten. Elke drie maanden moet het 

college de gemeenteraad rapporteren over 
de voortgang van het overleg.

‘Sowieso bedreigd’
ChristenUnie-SGP krijgt een meerderheid 
voor het schrappen van 25.000 euro op de 
post ‘economische ontwikkeling’. Het gebruik 
van dat geld zou vooral zijn ingegeven door 
de wens om de meest vriendelijke gemeente 
voor het midden- en kleinbedrijf te worden. 
ChristenUnie-SGP ziet dat niet als kerndoel 
van de gemeente. Bovendien zou die ambitie 
“sowieso ernstig bedreigd” worden door de 
verhoging van de ‘onroerendzaakbelasting 
niet woningen’, die aan de ondernemers ge-
presenteerd is. Alleen de fracties van CDA en 
D66 stemmen tegen dit amendement. 

Kunst en cultuur
Op kunst en cultuur wordt bezuinigd. “Dit be-
tekent een grote klap voor kunst- en cultuur-
sector in onze gemeente, zeker ten tijde van 
de coronacrisis. 
Daarbij is er de afgelopen jaren al veel bezui-
nigd op het kunst- en cultuurveld”, zo stellen 
PvdA-GroenLinks en de Seniorenpartij. Bei-
de fracties willen de voorgenomen kortingen 
van 46.000 euro op het kunstonderwijs en 
van 15.000 euro op de kosten voor de cultuur-
consulent volledig terugdraaien. Dit amende-
ment haalt geen meerderheid. Op voorstel 
van het CDA en D66 blijft er volgend jaar voor 
het kunstonderwijs alsnog 27.000 euro meer 
beschikbaar dan in de plannen van het colle-
ge. “Hiermee kan het grootste deel van de ac-
tiviteiten doorgang vinden.” 

Bibliotheek
In het kunst- en cultuurveld zou ruimte zijn 
om voordelen te behalen door meer en beter 
samen te werken. Alleen de fracties van VVD 
en RVB steunen dit voorstel niet. Het amen-
dement gaat de VVD niet ver genoeg: er mag 
meer bezuinigd worden. RVB wil juist geen 
enkele bezuiniging op kunst en cultuur. Door 
gezamenlijk optreden van CDA, D66 en VVD 
moet de uitvoering wel gebeuren met be-
perkte middelen. Dat geldt ook voor de bibli-
otheek. 
Dit jaar is de gemeentelijke bijdrage aan de 
bibliotheek 645.000 euro. In 2022 zal dat tien 
procent minder zijn. Kortom, een ingeboek-
te ombuiging van 65.000 euro. Dit aangeno-
men voorstel zal waarschijnlijk niet zonder 
gevolgen blijven voor openingstijden, vesti-
gingslocaties, kerntaken en ambities. De bi-
bliotheek is ook gevestigd in de gemeente 
Stichtse Vecht en wordt ook daar geconfron-
teerd met grote bezuinigingsopgaven. 

Blik op taakvelden
De voltallige gemeenteraad heeft ingestemd 
met een motie van CDA, VVD en D66 om alle 
programma’s en taakvelden van de gemeen-
te �nancieel door te lichten. Dit is ingegeven 
om mogelijkheden te vinden voor extra om-
buigingen. Die zouden nodig zijn omdat de �-
nanciële situatie van de gemeente op termijn 
uitermate onzeker is en nieuwe tegenvallers 
waarschijnlijk zijn. 
In de begroting voor 2022 moet het college 
van b en w de raad rapporteren over wat haal-
baar is op het terrein van openbare orde en 
veiligheid én het programma bestuur en on-
dersteuning. 
Een en ander betekent dat het college van b 
en w ook kritisch onderzoek moet doen naar 
de kosten van de gemeentelijk organisatie, in-
clusief de omvangrijke, vaak dure, externe in-
huur van personeel. 

Hogere kosten
De inwoners van de gemeente zullen in 2021 
geconfronteerd worden met beperkingen in 
de gemeentelijke dienstverlening en ‘aanpas-
singen’ in het beheer en onderhoud van de 
openbare ruimte. 
Daarnaast gaan de woonlasten omhoog door 
de stijgende kosten voor de inzameling en 
verwerking van huishoudelijke afval. Uit-
gangspunt is dat de afvalsto�enhe�ng kos-
tendekkend is. Een gemiddeld huishouden 
zal op jaarbasis zeker 60 euro meer gaan be-
talen. 
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De Ronde Venen - Tien van de 27 raadsle-
den hebben op 2 november tegen de be-
groting gestemd. De fracties van Ronde Ve-
nen Belang, PvdA-GroenLinks, Seniorenpartij 
en Lijst 8 Kernen hebben uitgesproken geen 
vertrouwen te hebben in de collegeplannen. 
RVB gaat vooral de belastingverhoging voor 
ondernemers veel te ver. Tegen ingrijpende 
bezuinigingen op maatschappelijke voorzie-
ningen, zoals bij de zorg, kunst en cultuur, zijn 
onoverkomelijke bezwaren bij andere, tegen-
stemmende raadsleden.

Serieuze korting
De drie coalitiepartijen, CDA, VVD en D66, 
steunen unaniem het collegevoorstel én gaan 
daarmee akkoord met een belastingstijging 
voor ondernemers. Door toedoen van CDA 
en D66 is de verhoging teruggebracht tot 6,7 
miljoen euro. Dat is verwoord als “een serieu-
ze korting”. 
Ook de eenpersoonsfractie van ChristenUnie-
SGP stemt in met de programmabegroting 
2021. 

Niet acceptabel
Tijdens de meningvormende beraadslagin-
gen treft Alberta Schuurs (VVD) als wethou-
der Financiën nog de gehele VVD-fractie te-
genover zich. Voor de vijfkoppige VVD-frac-
tie is een belastingstijging voor ondernemers 
van twee miljoen per jaar, zoals voorgesteld 
door het college, niet acceptabel. De VVD-
raadsleden willen hooguit een jaarlijkse be-
lastingverhoging van een half miljoen euro. 
De VVD-fractie ziet ook niets in het plan om 
de onroerendzaakbelasting voor de categorie 
‘niet woningen’ alsnog met 1,3 miljoen euro 
te verlagen tot 6,7 miljoen euro over een pe-
riode van vier jaar. Hiervoor is wel een ruime 
raadsmeerderheid door de steun van CDA, 
D66, PvdA-GroenLinks, Seniorenpartij en Lijst 
8 Kernen. 

Politiek toneel?
Bij de stemming over de programmabegro-
ting komt het toch niet tot een confrontatie 
tussen de VVD-wethouder en de VVD-fractie. 
De voltallige VVD-fractie stemt namelijk - op-
vallend genoeg – in met de programmabe-
groting en dus ook met het aanzienlijke be-
drag van 6,7 miljoen euro aan extra lasten 
voor de lokale ondernemers in de komende 
vier jaar. Zonder die VVD-steun zou er in de 
raad geen meerderheid zijn geweest voor de 
programmabegroting. Dat roept toch echt de 
vraag op in hoeverre er een politiek toneel-
spel is opgevoerd. 
Enerzijds presenteert de VVD-fractie zich als 
dé voorvechter voor ondernemersbelangen 
en anderzijds gaat diezelfde VVD-fractie er-
mee akkoord dat, onder de regie van een 
VVD-wethouder, die bij diezelfde onderne-
mers een sterk gestegen belastingaanslag op 
de mat gaat laten vallen. 

Kastanjes uit het vuur
Een woordvoerder van de Vereniging Indu-
striële Belangen (VIB) heeft die gang van za-
ken eerder getypeerd als “CDA en D66 halen 
de kastanjes uit het vuur”. 
Met de opstelling van en de taakverdeling 
binnen de VVD is duidelijk een politieke bot-
sing voorkomen. De programmabegroting 
met de bijna belastingverdubbeling voor on-
dernemers zijn aangenomen, de VVD-wet-
houder kan in het college blijven en de VVD-
fractie maakt nog steeds deel uit van de coali-
tie, waar ook CDA en D66 deel van uitmaken. 
Wel lijkt de politieke geloofwaardigheid van 
de VVD aangetast. 

Belastingparadijs
Met recht kan de VVD beweren dat gemeen-
te De Ronde Venen voor de lokale onderne-
mers een echt belastingparadijs blijft, hoe-
wel de ondernemers het daar zeker niet mee 
eens zullen zijn. De nieuwe tarieven voorde 
ozb-niet woningen bevinden zich nog steeds 
onder het regionale, provinciale en landelijke 
gemiddelde. 
Dat geldt ook voor de tarieven die de ge-
meente tot nu toe hanteert bij de forensenbe-
lasting en de toeristenbelasting. Op voorstel 

van PvdA-GroenLinks, gesteund door CDA en 
D66, gaan die tarieven met ingang van vol-
gend jaar alsnog fors omhoog. Waar het col-
lege voor 2021 een verhoging van drie cent 
per nacht voorstelt - van 92 cent naar 95 cent 
- wordt de toeristenbelasting nu verhoogd 
naar 1,50 euro per persoon per overnachting. 
Mensen die wel in de gemeente wonen, maar 
niet staan ingeschreven als inwoner, kunnen 
als woonforens eveneens een hogere aanslag 
tegemoetzien. De VVD en Ronde Venen Be-
lang stemden tegen beide amendementen. 

Uitstroom
Ronde Venen Belang pleit voor het aanstellen 
van een ambtenaar die belast moet worden 
met de uitstroom uit de bijstand van de zoge-
heten klantgroep 1, d.w.z. de mensen die ‘jo-
bready’ zijn en het meest bemiddelbaar zijn 
naar een baan, met minstens het minimum-
loon. Het gemeentelijke werkcentrum zou 
dan meer aandacht kunnen besteden aan de 
bemiddeling van de overige klantgroepen. 
Die hebben namelijk veel minder perspectief 
op betaald werk of maatschappelijke partici-
patie. Alleen Lijst 8 Kernen steunt dit initiatief.

Fraudebestrijding
Op de kosten voor de huishoudelijke hulp zal 
- eerst in nieuwe gevallen - worden bezuinigd. 
Het gaat om een verminderde stijging van de 
verwachte kosten. Die ‘ombuiging’ moet vol-
gend jaar leiden tot bijna 130.000 euro aan 
lagere uitgaven dan verwacht. Per aanvraag 
wordt de huishoudelijke hulp globaal met 
een half uur teruggebracht naar twee uur per 
week. Dat zou de landelijke norm zijn. 
In de begroting is een bedrag van 50.000 euro 
opgenomen voor het dienst nemen van een 
ambtenaar, die jaarlijks 150.000 euro extra 
moet terughalen bij inwoners die uitkerings-
fraude plegen. Alle partijen, uitgezonderd de 
VVD, besluiten dat ook speciaal ingezet moet 
worden op het opsporen van frauderende or-
ganisaties in de zorg- en hulpverlening. Daar-
mee haalt het amendement ‘Terugvordering 
en verhaal’ van PvdA-GroenLinks, RVB en D66 
een meerderheid.

Preventie in voorveld
De door het college voorgestelde bezuini-
ging in 2021 van 65.000 euro op de Service-
punten komt te vervallen. De raad wil eerst 
onderzoek om te weten hoe die toegang het 
beste te waarborgen is. 
Dat geldt ook voor het collegevoorstel om 
de functie coördinator Jeugd en Gezin vol-
ledig weg te bezuinigen per 2022 en daar-
mee jaarlijks 30.000 euro te besparen. Een on-
doordacht idee volgens de raad, die unaniem 
stemt voor het volledig terugdraaien van dat 
plan. Eerst moet onderzocht worden hoe die 
belangrijke coördinatietaak kan blijven be-
staan.
Ook de voorgestelde bezuiniging van tien 
procent op de uitgaven van het sociaal-maat-
schappelijk werk van Tympaan de Baat is door 
de raad afgewezen. Het gaat om 90.000 eu-
ro vanaf 2022. Het collegevoorstel zou haaks 
staan op de extra aandacht voor preventieve 
maatregelen. De raad wil de preventie in het 
voorveld van het sociaal domein juist verster-
ken. Daarmee zouden duurdere zorgkosten 
op termijn te voorkomen zijn. De raad wil on-
derzoek of de opgelegde taakstelling wel rea-
listisch is. Een onderbouwde afweging zal pas 
plaatsvinden bij de vaststelling van de begro-
ting voor 2022. 

Praktijkondersteuning
Ronde Venen Belang krijgt een meerderheid 
voor het plan om het college op te dragen 
voortvarend in overleg te gaan met alle huis-
artsen. Doel is om na te gaan of in elke prak-
tijk gewerkt kan worden met een praktijkon-
dersteuner voor de geestelijk gezondheids-
zorg jeugd. Die vorm van zorg zou meer slag-
kracht hebben dan ambtelijk ingezette trajec-
ten, minder doorverwijzen, betere resultaten 
boeken en meer in het belang zijn van cliën-
ten en hun ouders. Bovendien zou het goed-
koper kunnen zijn voor de gemeente, omdat 
zorgverzekeraars in veel gevallen meebetalen 
aan de kosten. Elke drie maanden moet het 

college de gemeenteraad rapporteren over 
de voortgang van het overleg.

‘Sowieso bedreigd’
ChristenUnie-SGP krijgt een meerderheid 
voor het schrappen van 25.000 euro op de 
post ‘economische ontwikkeling’. Het gebruik 
van dat geld zou vooral zijn ingegeven door 
de wens om de meest vriendelijke gemeente 
voor het midden- en kleinbedrijf te worden. 
ChristenUnie-SGP ziet dat niet als kerndoel 
van de gemeente. Bovendien zou die ambitie 
“sowieso ernstig bedreigd” worden door de 
verhoging van de ‘onroerendzaakbelasting 
niet woningen’, die aan de ondernemers ge-
presenteerd is. Alleen de fracties van CDA en 
D66 stemmen tegen dit amendement. 

Kunst en cultuur
Op kunst en cultuur wordt bezuinigd. “Dit be-
tekent een grote klap voor kunst- en cultuur-
sector in onze gemeente, zeker ten tijde van 
de coronacrisis. 
Daarbij is er de afgelopen jaren al veel bezui-
nigd op het kunst- en cultuurveld”, zo stellen 
PvdA-GroenLinks en de Seniorenpartij. Bei-
de fracties willen de voorgenomen kortingen 
van 46.000 euro op het kunstonderwijs en 
van 15.000 euro op de kosten voor de cultuur-
consulent volledig terugdraaien. Dit amende-
ment haalt geen meerderheid. Op voorstel 
van het CDA en D66 blijft er volgend jaar voor 
het kunstonderwijs alsnog 27.000 euro meer 
beschikbaar dan in de plannen van het colle-
ge. “Hiermee kan het grootste deel van de ac-
tiviteiten doorgang vinden.” 

Bibliotheek
In het kunst- en cultuurveld zou ruimte zijn 
om voordelen te behalen door meer en beter 
samen te werken. Alleen de fracties van VVD 
en RVB steunen dit voorstel niet. Het amen-
dement gaat de VVD niet ver genoeg: er mag 
meer bezuinigd worden. RVB wil juist geen 
enkele bezuiniging op kunst en cultuur. Door 
gezamenlijk optreden van CDA, D66 en VVD 
moet de uitvoering wel gebeuren met be-
perkte middelen. Dat geldt ook voor de bibli-
otheek. 
Dit jaar is de gemeentelijke bijdrage aan de 
bibliotheek 645.000 euro. In 2022 zal dat tien 
procent minder zijn. Kortom, een ingeboek-
te ombuiging van 65.000 euro. Dit aangeno-
men voorstel zal waarschijnlijk niet zonder 
gevolgen blijven voor openingstijden, vesti-
gingslocaties, kerntaken en ambities. De bi-
bliotheek is ook gevestigd in de gemeente 
Stichtse Vecht en wordt ook daar geconfron-
teerd met grote bezuinigingsopgaven. 

Blik op taakvelden
De voltallige gemeenteraad heeft ingestemd 
met een motie van CDA, VVD en D66 om alle 
programma’s en taakvelden van de gemeen-
te �nancieel door te lichten. Dit is ingegeven 
om mogelijkheden te vinden voor extra om-
buigingen. Die zouden nodig zijn omdat de �-
nanciële situatie van de gemeente op termijn 
uitermate onzeker is en nieuwe tegenvallers 
waarschijnlijk zijn. 
In de begroting voor 2022 moet het college 
van b en w de raad rapporteren over wat haal-
baar is op het terrein van openbare orde en 
veiligheid én het programma bestuur en on-
dersteuning. 
Een en ander betekent dat het college van b 
en w ook kritisch onderzoek moet doen naar 
de kosten van de gemeentelijk organisatie, in-
clusief de omvangrijke, vaak dure, externe in-
huur van personeel. 

Hogere kosten
De inwoners van de gemeente zullen in 2021 
geconfronteerd worden met beperkingen in 
de gemeentelijke dienstverlening en ‘aanpas-
singen’ in het beheer en onderhoud van de 
openbare ruimte. 
Daarnaast gaan de woonlasten omhoog door 
de stijgende kosten voor de inzameling en 
verwerking van huishoudelijke afval. Uit-
gangspunt is dat de afvalsto�enhe�ng kos-
tendekkend is. Een gemiddeld huishouden 
zal op jaarbasis zeker 60 euro meer gaan be-
talen. 
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Raad Uithoorn unaniem voor begroting 2021
Uithoorn – Donderdagavond jl. heeft de Uithoornse raad 
de programmabegroting voor 2021 goedgekeurd. Het col-
lege kon dan ook een sluitende begroting aanbieden. In 
hun voorstel aan de raad schreven zij dan ook: “In 2021 zien 
we een sluitend begrotingssaldo. De lasten en baten zijn 
in evenwicht. Meerjarig zijn er voor 2022 en 2023 nog te-
korten van 0,9 miljoen en 0,25 miljoen. Het sluitende be-
grotingssaldo in 2021 komt mede tot stand door in inzet 
van de inkomsten uit precario op kabels en leidingen”. Dit 
geeft gelijk ook de kwetsbaarheid van deze begroting aan: 
precario op kabels en leidingen is na 2021 niet meer toe-
gestaan. Zonder deze precario-inkomsten zouden we in de 
begroting van 2021 een tekort van 1,5 miljoen hebben ge-
zien. 

Woonlasten
De woonlasten zullen volgend jaar voor een gemiddelde 
woning 0,9 % stijgen. De OZB zal 2,5% hoger worden. Wel 
ziet de gemeente de hoeveelheid afval toenemen door de 
corona-omstandigheden. De verwachting is dat dit deels 
ook nog door werkt in 2021, onder andere door het thuis-
werken wordt er meer afval aangeboden. Doordat delen 
van de riolering langer meegaan kan de rioolhe�ng dalen. 
Uiteindelijk blijft de stijging van de woonlasten volgend 
jaar beperkt. 

Voor de behandeling van deze begroting hebben alle raads-
fracties hun vragen kunnen stelen en heeft het college hier-
op geantwoord. De vijf fracties stelde bij elkaar geteld maar 
liefst 38 vragen. De fractie van DUS spande de kroon met 
maar liefst 15 vragen. Het is te veel om alles te publiceren, 
we hebben een selectie gemaakt: 

Gemeentebelangen
Is het verantwoord om minder onderhoud te plegen en wat is de re-
den dat er minder onderhoud gepleegd gaat worden? Wordt bij min-
der onderhoud nog steeds voldaan aan het beoogde 70% van het 
KOR-kwaliteitsniveau?

Er wordt jaarlijks bepaald groot onderhoud projecten moeten 
worden uitgevoerd aan de hand van de staat van de openbare 
ruimte. Dit kan per jaar verschillen door de technische staat van 
deze openbare ruimte. Het dagelijks onderhoud wordt op een-
zelfde niveau uitgevoerd als voorgaande jaren. Daarmee wordt 
voldaan aan de ambities in het nieuw vastgestelde integrale be-
leid.

Wat wordt er verstaan onder een ‘duurzame lokale belastinghe�ng?’

Het doel van duurzame lokale belastinghe�ng is om duurzaam-
heid te bevorderen via belastinghe�ng. Een voorbeeld hiervan is 
geen OZB te he�en op waarde van zonnepanelen. Of di�erentia-
tie van parkeerbelastingen naar milieukenmerken.

Hoe verhouden de indicatoren van personeelsverloop en aantal vaca-
tures zich tot omliggende gemeenten en tot het landelijk gemiddel-
de? Welke oorzaken zijn eraan te wijzen voor het personeelsverloop 
en het aantal uitstaande vacatures? 

Het is lastig om hiervan cijfers van omringende gemeenten te krij-
gen. Wel zien we dat bij Ouder-Amstel de cijfers lager liggen. Voor 
dit personeelsverloop en de vacatureruimte zijn verschillende 
oorzaken. Zo zijn er een aantal moeilijk vervulbare vacatures die 
daarom noodgedwongen tijdelijk worden ingevuld. Te denken 
valt aan Jurist Omgevingsrecht, een Projectleider Gebiedsont-
wikkeling of een Casusregiseur. Hiermee blijft de vacatureruimte 
in stand en krijg je verloop. Verder zien we de afgelopen tijd een 
groep medewerkers vertrekken, die hier bal langer werken (12 tot 
15 jaar). Vaak doen ze dat om tijd te vinden om elders weer nieu-
we ervaringen op te doen. 

VVD
De woonlasten blijven nagenoeg gelijk. De OZB stijgt i.v.m. de in�atie-
cijfers van maart 2020. Is dit met de �inker economische krimp van de 
afgelopen maanden nog steeds een reëel beeld? 

De in�atiecijfers zijn inmiddels verlaagd. Deze zijn echter nog niet 
doorgevoerd in de begroting 2021. Door opnieuw de maartra-
ming als basis te nemen konden we de structurele e�ecten van de 
cao-stijgingen vanaf 2021 opvangen. 

Woonbeleid
De vraag naar woningen is groot. In 2021 zullen naar verwachting 216 
woningen opgeleverd worden, voornamelijk van kleinere initiatieven. 
Welke inzet wordt gepleegd om het aantal woningen dat gebouwd 
wordt in de toerkomst omhoog te krijgen? De gemeente heeft een 
stimulerende en faciliterende rol om woningen te verduurzamen. Wat 
doet de gemeente in 2021 in dit kader voor particuliere woningeige-
naren en hoe kunnen bewoners dit opmerken? 

De woningen die in 2021 worden opgeleverd komen uit 5 pro-
jecten, drie daarvan betre�en inderdaad kleinere initiatieven. In 
2022 worden 640 woningen verwacht, zowel uit grote projecten, 
als uit kleinere initiatieven en herontwikkelingen. In de jaren na 
2022 staan nog circa 900 woningen in de planning om gereali-
seerd te worden. Net als in 2020 worden verschillende activitei-
ten uitgevoerd om woningeigenaren te stimuleren hun woning te 
verduurzamen. Daarnaast vinden er weer duurzame buurtacties 
plaats. Daarbij wordt aan de hand van enkele voorbeeldwoningen 
voor een hele buurt een concreet voorstel voor te nemen stappen 
voor verduurzaming gedaan.

Is er nieuwe informatie over het dossier de Schanskerk? Zo niet, wan-
neer kan de raad een update verwachten?

Zoals bekend zijn er veel inspanningen gelevers door ontwerpers 
om een open en groene inrichting voor het Schansgebied te teke-
nen. De plannen zijn inmiddels verder uitgewerkt. In de plannen 
wordt nog steeds rekening gehouden met het behoud van mini-
maal het kerkfront en de twee torens. Om de plannen te realiseren 
is verwerving van de Schanskerk aan te bevelen. Momenteel vin-
den er goede gesprekken met het bisdom plaats om de mogelijk-
heden hiertoe te verkennen. 

CDA
Er wordt fors geïnvesteerd in de aanpak overlast, naast het bestaand 
beleid in 2022 zelfs een half miljoen, daarna valt het extra steunpakket 
weg. Verwacht u dat het dan over is? Op grond waarvan?

Dit onderwerp is in september aan de orde geweest in de com-
missie en raadsvergadering. Door tot 2022 middelen te vragen 
loopt deze aanpak synchroon met het integraal veiligheidsbeleid 
van de gemeente Uithoorn. Bij het vaststellen van een nieuw in-
tegraal veiligheidsbeleid zal deze aanpak geëvalueerd worden en 
wordt er bekeken of opnieuw middelen (al dan niet structureel) 
nodig zijn in de aanpak van overlast.

U schrijft dat delen van de riolering langer meegaan waardoor de ri-
oolhe�ng omlaag kan. Moet er dan niet juist preventief worden her-
steld/vervangen om ongewenste meerkosten later te voorkomen?

Dat delen van riolen langer meegaan dan geraamd bij het GRP, 
wordt vastgesteld door middel van inspecties met een rijdende 
camera. De technische staat van de riolering in combinatie met 
het hydraulisch functioneren en de integrale aanpak van de open-
bare buitenruimte bepalen de vervangingsopgave. Hoewel falen 
van een deel van het rioolsysteem nooit helemaal is uit te sluiten, 
is de kans hierop klein omdat er een goed beeld is van de kwali-
teit van het rioolstelsel

Ondernemers hebben het momenteel erg moeilijk Duo + betaalt fac-
turen volgens de prognose pas na 30 dagen, waarom duurt dit zo-
lang? Vooral voor de kleine ondernemers is dit erg hinderlijk. Wat is er 
nodig om deze lange termijntermijn te versnellen en wanneer kunt u 
daar mee beginnen?

De gemeente Uithoorn hanteert een uiterste betaaltermijn van 30 
dagen. De praktijk is dat de betaling plaatsvindt nadat de levering 
is vastgesteld en administratieve verwerking gereed is. In maart is 
intern extra aandacht gevraagd voor een spoedige afhandeling 
van facturen vanwege de coronacrisis. 

DUS
De gemiddelde WOZ- waarde van woningen t.o.v. Nederland neemt 
jaarlijks toe. Heeft dat te maken met het feit dat in Uithoorn vooral 
duurdere woningen worden gebouwd? Heeft u nog andere verklarin-
gen? Verwacht u dat deze trend zich de komende jaren doorzet?

WOZ- waarden stijging heeft met vraag en aanbod te maken. Uit-
hoorn bevindt zich in een regio met de grootste vraag naar wo-
ningen. 

U heeft een plan voor het Schansgebied, waarbij u nadrukkelijk oog 
heeft voor het historisch aanzien. Er zijn meer plannen voor het ou-
de dorp in ontwikkeling. Heeft u ook hier oog voor het historisch aan-
zien?

De nadruk ligt met name op het Schansgebied, aangezien dit het 
meest historische plekje van de gemeente is. Bij de overige plan-
vorming worden deze ook meegenomen en waar mogelijk inge-
past. Daarbij wordt ook gekeken naar het in standhouden van de 
Uithoornse gemeentelijke monumenten en vindt er onderzoek 
plaats om deze lijst te actualiseren met gebouwen ook van na 
1950. Een en ander conform het monumenten- en cultuurbeleid. 

Ons Uithoorn
Nu de chemische installaties langs de Amstel zijn verdwenen, is het 
dan mogelijk deze locatie te ontwikkelen als woonlocatie? Wordt daar 
ook op ingezet?

Er wordt met alle betrokken partijen gekeken naar de mogelijk-
heid om dit gebied te transformeren. Bij het opstellen van de om-
gevingsvisie zal ook de gemeenteraad hierbij worden betrokken.

Lichtschakelsysteem: De gemeente wil een lichtschakelsysteem instal-
leren voor het aan- en uitzetten van openbare verlichting. Wat wordt 
hier precies mee bedoeld? Voor het aan- en uitzetten van de openbare 
straatverlichting is Liander toch ook deels verantwoordelijk?

Liander was inderdaad verantwoordelijk, maar vanaf 2021 wor-
den de gemeenten hiervoor zelfverantwoordelijk. Het bestaan-
de systeem (TF-signaal) kan niet worden overgenomen en daar-
door dient elke gemeente zelf een schakelsysteem aan te schaf-
fen. Het bijkomend voordeel is dat het met installeren van een 
nieuw schakelsysteem de gemeente zelf de regie en bediening 
heeft v.w.b. het schakelregime en hiermee niet meer afhankelijk 
is van Liander.

Deze vragen waren allen reeds voor de raadsbijeenkomst, 
digitaal gesteld en beantwoord. Tijdens de begrotingsver-
gadering konden alle fractie ook nog hun Algemene Be-
schouwingen uitspreken. De ene fractie had een lang ver-
haal, de ander kort en bondig. Wij geven elke partij ( onge-
veer) dezelfde ruimte. 
Volgende week komen wij uitgebreid terug op de Algeme-
ne Beschouwingen per fractie.

Schiphol
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Duurzaam
Woningisolatie: gewoon 

dubbelglas is niet meer voldoende

Van oudsher werden huizen voorzien van 
ramen met een enkele glaslaag. Die glaslaag 
staat dus direct in contact met de buiten-
lucht, waardoor de warmte van binnen snel 
wordt afgekoeld. Er moet dus flink worden 
gestookt om dat te compenseren. Vanuit dat 
besef is dubbelglas ontwikkeld. Een kozijn 
met twee glasplaten op enige afstand van 
elkaar. Die ruimte tussen de twee glaspla-
ten wordt opgevuld met droge lucht of met 
een speciaal gas. Eigenlijk is de constructie 
te vergelijken met de spouwmuur van het 
huis. Dat is ook een constructie met twee la-
gen, waartussen zich een ruimte bevindt die 
een isolerende werking heeft. In veel naoor-
logse woningen werd al direct bij de bouw 
dubbelglas toegepast, maar in de loop der 
jaren zijn nieuwe innovaties doorgevoerd. 
Het standaard dubbelglas uit die tijd wordt 
nu als matig isolerend beschouwd. HR-glas 
werd de nieuwe standaard, de letters HR 
staan hier voor hoog rendement. Het glas 

wordt in dat geval voorzien van een mi-
nuscule laag metaal, die met het blote oog 
vrijwel niet waarneembaar is, maar wel een 
extra isolerende werking heeft. Bovendien 
wordt bij dit type glas de tussenruimte op-
gevuld met edelgassen die beter isoleren 
dan gewone lucht.

U-waarde
De mate waarin dubbelglas isoleert, wordt 
uitgedrukt in de U-waarde. Deze U-waarde 
geeft aan hoeveel warmte per vierkante me-
ter en per graad temperatuursverschil tus-
sen de twee zijden van het vlak doorgelaten 
wordt. Men spreekt daarom ook wel van de 
warmtedoorgangscoëfficiënt. Hoe lager de 
U-waarde is, hoe beter het isolerend vermo-
gen van het raam. De kosten voor het aan-
schaffen van ramen met een lage U-waarde 
liggen weliswaar hoger, maar dat valt ver-
volgens gemakkelijk terug te verdienen door 
de besparing op de stookkosten. Om een in-

We hebben graag veel licht in huis, dus geven we de voorkeur aan grote ramen. 
Maar die grote ramen vormen ook meteen een grote uitdaging waar het de isola-
tie van het pand betreft. Want het glaswerk is een zwakke plek op het gebied van 
warmteverlies. Het is immers heel dun en waar de beschermlaag dun is, verlies 
je vaak als eerste warmte. Zeker in traditionele bouw, waarbij met een enkele 
glaslaag werd gewerkt. Maar ook als je woning voorzien is van dubbel glas, is de 
kans groot dat het isolerend vermogen daarvan niet optimaal is. Tegenwoordig is 
er al HR+++-glas, dat is een constructie met maar liefst drie glasplaten erin.

Vergeet uw wens 
niet in te leveren!

Mooi voor elkaar

Wij ondersteunen het

Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden Electrotechnische Detailhandel (AVED), vastgesteld door Techniek Nederland , die bij ons en bij de arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nr. 144/1996 ter inzage liggen en die 
op verzoek onverwijld en kosteloos zullen worden toegezonden. Prijzen zijn exclusief eventuele kopieerheffingen. Aanbiedingen en acties zijn geldig tot 2 weken na verspreiding of zolang de voorraad strekt. Aan deze uitgave is zeer 
zorgvuldig gewerkt. Ondanks deze zorg kan het voorkomen dat genoemde artikelen verschillen qua uiterlijk, omschrijving of prijs. Het kan tevens voorkomen dat bepaalde producten niet in iedere Electro World winkel beschikbaar zijn. 
Druk- en zetfouten onder voorbehoud. Looptijd van 26-10-2020 t/m 08-11-2020.
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STOFZUIGER MET STOFZAK
VX82-1-2CR

• Automatische zuigkrachtregeling voor 
harde vloeren of tapijt

• Met slecht 57 dB de stilste stofzuiger 
in zijn klasse

DEKBEDOVERTREK 
VAN SNURK NAAR 
KEUZE TOT €139,95

WASMACHINE
WEF 375 WPS POWERWASH 2.0
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• PowerWash 2.0: Zuinig wassen dankzij minder 
water- en energieverbruik.

• CapDosing: QuickPowerWash – Uw was binnen 
60 minuten schoon 

• WifiConn@ct: Bedien de wasmachine via uw 
Smartphone

30.- KORTING!

199.-
 229.- 

1199.-
STILSTE IN 
ZIJN KLASSE!
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Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden Electrotechnische Detailhandel (AVED), vastgesteld door Techniek Nederland , die bij ons en bij de arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nr. 144/1996 ter inzage liggen en die 
op verzoek onverwijld en kosteloos zullen worden toegezonden. Prijzen zijn exclusief eventuele kopieerheffingen. Aanbiedingen en acties zijn geldig tot 2 weken na verspreiding of zolang de voorraad strekt. Aan deze uitgave is zeer 
zorgvuldig gewerkt. Ondanks deze zorg kan het voorkomen dat genoemde artikelen verschillen qua uiterlijk, omschrijving of prijs. Het kan tevens voorkomen dat bepaalde producten niet in iedere Electro World winkel beschikbaar zijn. 
Druk- en zetfouten onder voorbehoud. Looptijd van 26-10-2020 t/m 08-11-2020.

Kijk op electroworld.nl of kom langs 
in één van onze 150 winkels.
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STOFZUIGER MET STOFZAK
VX82-1-2CR

• Automatische zuigkrachtregeling voor 
harde vloeren of tapijt

• Met slecht 57 dB de stilste stofzuiger 
in zijn klasse

DEKBEDOVERTREK 
VAN SNURK NAAR 
KEUZE TOT €139,95

WASMACHINE
WEF 375 WPS POWERWASH 2.0

A+++

ENERGIE
B

DROGEN
8
KILO

1600 
TOEREN

• PowerWash 2.0: Zuinig wassen dankzij minder 
water- en energieverbruik.

• CapDosing: QuickPowerWash – Uw was binnen 
60 minuten schoon 

• WifiConn@ct: Bedien de wasmachine via uw 
Smartphone

30.- KORTING!

199.-
 229.- 

1199.-
STILSTE IN 
ZIJN KLASSE!

Vergeet uw wens 
niet in te leveren!

Mooi voor elkaar

Wij ondersteunen het

Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden Electrotechnische Detailhandel (AVED), vastgesteld door Techniek Nederland , die bij ons en bij de arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nr. 144/1996 ter inzage liggen en die 
op verzoek onverwijld en kosteloos zullen worden toegezonden. Prijzen zijn exclusief eventuele kopieerheffingen. Aanbiedingen en acties zijn geldig tot 2 weken na verspreiding of zolang de voorraad strekt. Aan deze uitgave is zeer 
zorgvuldig gewerkt. Ondanks deze zorg kan het voorkomen dat genoemde artikelen verschillen qua uiterlijk, omschrijving of prijs. Het kan tevens voorkomen dat bepaalde producten niet in iedere Electro World winkel beschikbaar zijn. 
Druk- en zetfouten onder voorbehoud. Looptijd van 26-10-2020 t/m 08-11-2020.

Kijk op electroworld.nl of kom langs 
in één van onze 150 winkels.

*

*

*

STOFZUIGER MET STOFZAK
VX82-1-2CR

• Automatische zuigkrachtregeling voor 
harde vloeren of tapijt

• Met slecht 57 dB de stilste stofzuiger 
in zijn klasse

DEKBEDOVERTREK 
VAN SNURK NAAR 
KEUZE TOT €139,95

WASMACHINE
WEF 375 WPS POWERWASH 2.0

A+++

ENERGIE
B

DROGEN
8
KILO

1600 
TOEREN

• PowerWash 2.0: Zuinig wassen dankzij minder 
water- en energieverbruik.

• CapDosing: QuickPowerWash – Uw was binnen 
60 minuten schoon 

• WifiConn@ct: Bedien de wasmachine via uw 
Smartphone

30.- KORTING!

199.-
 229.- 

1199.-
STILSTE IN 
ZIJN KLASSE!

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

philippo keukens 
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Aalsmeerderweg 83, 1432 CH Aalsmeer    T. 0297-361606 info@philippo.nl 

www.philippo.nl 

Ook voor het vervangen van inbouwapparatuur, werkbladen, kranen  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

philippo keukens 

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  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

philippo keukens 

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  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

philippo keukens 

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  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

philippo keukens 

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  

druk te geven van de verschillen: met stan-
daard dubbelglas bespaar je ongeveer 6 euro 
per vierkante meter per jaar op je stookkos-
ten ten opzichte van enkelglas. Kies je voor 
HR-glas, dan is de besparing 8 euro per vier-
kante meter. Dat bedrag loopt op tot 12,50 
euro per vierkante meter voor HR++-glas. 
Inmiddels wordt ook HR+++-glas toegepast 
en dat levert op jaarbasis een besparing van 
13,50 euro per vierkante meter op. Natuur-
lijk zijn de daadwerkelijke cijfers afhankelijk 
van vele factoren en wordt uitgegaan van 
de meest optimale situatie.

ZHR-glas
Naast de verschillende gradaties HR-glas 
bestaat er ook ZHR-glas. De Z staat in dit 
geval voor zonwerend. Dergelijke ramen 
zijn voorzien van een extra zonwerende 
coating aan de buitenzijde. Het voordeel 
hiervan is dat er in de zomer minder warmte 
het huis binnendringt, waardoor het koeler 
blijft. Voor de wintermaanden is dat juist 
weer een nadeel, omdat je in mindere mate 
kunt profiteren van de warmte die de zon 
dan geeft. Om die reden wordt ZHR-glas in 
woningbouw niet zo veel toegepast. Wel is 
deze vorm van beglazing handig op plaatsen 
waar buitenzonwering lastig toe te passen 
is, zoals in hoogbouw.

Voordelen
Hoewel HR++-glas en HR+++-glas een stuk 
duurder in aanschaf zijn, valt de aanschaf er-
van toch zeer aan te bevelen. Je hebt er na-
melijk in meerdere opzichten voordeel van:

- De energiekosten dalen aanmerkelijk 
door de goede isolerende werking

- Je hebt veel minder geluidsoverlast om-
dat geluid van buiten minder doordringt

- Condensvorming aan de binnenzijde van 
het raam komt nauwelijks voor

Deze voordelen in ogenschouw nemend 
is het vervangen van bestaand enkelglas 
of traditioneel dubbelglas zeker een goed 
idee. Dat geldt overigens ook voor onver-
warmde ruimtes in huis. Vaak wordt ge-
dacht dat in die ruimtes het gebruik van 
dubbelglas niet zo belangrijk is, maar het 
tegendeel is waar. Zeker als een onver-
warmde ruimte grenst aan een verwarmde 
ruimte - en daarvan is in de meeste geval-
len sprake - reduceer je het warmteverlies 
aanzienlijk door ook hier HR-glas te laten 
plaatsen.

Offertes
Laat HR-glas bij voorkeur plaatsen door 
een vakkundig bedrijf. Niet alleen vanwe-
ge de ervaring die zij met dergelijke klus-
sen hebben, maar ook vanwege eventuele 
garantiebepalingen. Het is verstandig om 
bijvoorbeeld bij drie bedrijven een offerte 
aan te vragen en die offertes met elkaar te 
vergelijken. In 2020 heeft de overheid de 
subsidie voor woningisolatie tijdelijk ver-
hoogd. Dit houdt in dat tot 31 december 
2020 op het totaalbedrag een subsidie van 
dertig procent wordt verstrekt, mits twee 
isolerende maatregelen worden geno-
men. Het laten plaatsen van HR++-glas of 
HR+++-glas valt onder deze regeling.
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ENERGIEAALSMEER.NL

Wilt u besparen op uw energiekosten?

Dé bespaarspecialist voor iedereen  
in Aalsmeer en omstreken:

Investeren in ZONNEPANELEN,  

een LAADPAAL en LED VERLICHTING 

zorgt voor lagere maandlasten en  

een duurzame toekomst. 

Wij adviseren u graag!

Er wordt momenteel veel geïnvesteerd 
in zonnepanelen, laadpalen, led ver-
lichting en andere elektrische zaken. Al 
deze investeringen zorgen uiteindelijk 
voor lagere maandlasten en een duur-

zame planeet”, zegt Marcel Pannekoek. 
“Wij bemiddelen in energiecontracten, 
inventariseren de wensen van onze 
klanten en geven advies. De uiteinde-
lijke realisatie van projecten nemen wij 

Juist in deze tijd investeren 
en besparen

Warm ledlicht voor 
de donkere wintermaanden

jes veel langer meegaan en dat de kwaliteit 
van het licht er tijdens de levensduur niet 
op achteruitgaat. Bovendien zijn ledlamp-
jes erg klein, waardoor ze heel veelzijdig 
in het gebruik zijn. Mis je bijvoorbeeld de 
sfeer van een ouderwetse gloeilamp? Bij 
Aldor Verlichting in Noord-Holland zijn 
volop ledlampen verkrijgbaar die er net 
zo mooi uitzien en sfeervol warm wit licht 
geven, maar dus een stuk zuiniger zijn. 
Ook kun je handige ledstrips kopen of led-
lampen met een wifi-verbinding, zodat je 
jouw verlichting kunt regelen met een app 
op je smartphone of tablet.

Ook warm licht met ledlicht
Ledverlichting heeft jarenlang bekend ge-
staan om het koude witte licht, maar dat is 
intussen al lange tijd achterhaald! Tegen-
woordig kunnen ledlampen namelijk in 
elke kleur worden gemaakt, van wit licht 

met verschillende lichttemperaturen tot 
felle neonkleuren. Dit betekent dat led-
lampen perfect zijn voor sfeerverlichting 
in huis en in de tuin. Om er zeker van te zijn 
dat je warm ledlicht in huis haalt, moet je 
op de kleurtemperatuur letten (deze staat 
aangegeven op de verpakking). Een tem-
peratuur van 3000 K of lager oogt warm, 
waarbij een ledlamp met een kleurtempe-
ratuur van 2700 K het perfecte alternatief 
is voor een gloeilamp. Voor nog meer sfeer 
kies je natuurlijk ledverlichting met een 
dimmer!

Wil je jouw oude verlichting vervangen 
door ledverlichting of wil je geheel nieuwe 
sfeerverlichting met warm ledlicht plaat-
sen? Aldor Verlichting komt graag je ver-
lichting installeren in de provincie Noord-
Holland. Neem contact op voor meer 
informatie.

Het wordt weer vroeg donker; ideaal voor lange, gezellige avonden in een sfeer-
vol verlichte woonkamer. Bij sfeerverlichting denk je waarschijnlijk meteen aan 
het warme licht van een ouderwetse gloeilamp, maar wist je dat ook moderne led-
verlichting mooi warm licht kan geven? En je bespaart er op de lange termijn nog 
geld mee ook! Hier lees je meer over de verschillen tussen led-lampen en gloei-
lampen, en de mogelijkheden van warm ledlicht tijdens deze donkere maanden.

Ze hebben het razend druk, het team van Energie Aalsmeer. “Juist in deze roerige 
tijd willen en gaan mensen besparen op hun energiekosten. 

ook voor onze rekening, kortom, wij 
ontzorgen onze klanten volledig en dat 
merken wij aan het aantal nieuwe aan-
vragen die wij dagelijks binnen krijgen. 
De teller van de door ons gerealiseerde 
hoeveelheid zonnepanelen staat inmid-
dels op ruim 10.000 stuks en daar zijn 
wij trots op!”

Energie Aalsmeer onderschrijft de doel-
stellingen van MVO Nederland (kli-
maatneutraal, circulair, inclusief en met 
eerlijke ketens ondernemen) en werkt 

samen met andere bedrijven en specia-
listen om scherp te blijven kijken naar 
de mogelijkheden om te verduurzamen.  
“Klanten krijgen het eerlijke verhaal te 
horen waarin de financiële opbrengsten 
het belangrijkst zijn!”

Sinds 2015 is Energie Aalsmeer dé lokale 
energiepartner voor bedrijven en parti-
culieren in Aalsmeer en omstreken.

www.energieaalsmeer.nl 
meedoen@energieaalsmeer.nl

Het verschil tussen ledlicht 
en gloeilampen
Het grote verschil tussen ledlampen en 
gloeilampen is de manier waarop ze licht 
geven. Bij een gloeilamp wordt een grote 
stroom door een dunne gloeidraad ge-
stuurd. Deze draad wordt hierdoor heet 
en begint uiteindelijk te gloeien. Een gloei-
lamp zet dus meer energie om in hitte dan 

in licht. Dit is de reden dat een gloeilamp 
zo ontzettend heet wordt en veel ener-
gie verbruikt. Een ledlamp, daarentegen, 
straalt licht uit door elektronen te laten 
bewegen in een halfgeleidermateriaal. 
Hierbij wordt maar heel weinig warmte 
aangemaakt. Ledverlichting is dus een 
stuk zuiniger dan gloeilampen en wordt 
niet heet. Daar komt nog bij dat ledlamp-
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Waterkloof Estate in 

Somerset-West, Stellenbosch 
Zuid-Afrika

Groene stroom
Als een auto volledig op elektriciteit 
werkt en die elektriciteit wordt verkre-
gen uit wind- of zonne-energie, is het 
rijden in deze auto dan volledig CO2-
neutraal? Nee, zo simpel ligt het alle-
maal niet. Een zonnepaneel is immers 
ook niet per definitie CO2-neutraal. Het 
zal namelijk eerst geproduceerd moe-
ten worden. Daarvoor zijn fabrieken 
nodig en die moeten gebouwd worden. 
Kortom, voordat je een zonnepaneel 
kunt installeren, hebben allerlei proces-
sen plaatsgevonden die energie kosten. 
Dat wordt natuurlijk daarna weer ge-
compenseerd doordat we nieuwe scho-
ne energie opwekken, maar het is wel 

een onderdeel van het totaalproces dat 
niet mag worden vergeten. Hetzelfde 
geldt voor de productie van de auto. 
Bovendien vereist een elektrische auto 
een goede accu en daar komen we bij 
het volgende probleem. Op de eerste 
plaats zijn daarvoor grondstoffen no-
dig, zoals lithium. Het winnen van lithi-
um gebeurt met behulp van machines, 
die ook weer CO2 produceren. Boven-
dien bestaat de kans dat uiteindelijk een 
tekort aan deze grondstof zal ontstaan.

Voordelig rijden
Om het aanschaffen van een elektrische 
auto te stimuleren, heeft de regering al-
lerlei voordelen gecreëerd. Zo is er een 

Lost elektrisch rijden het 
CO2-probleem op?

De opmars van de elektrische auto zet door. In rap tempo lanceren autofabrikan-
ten elektrische varianten van hun vertrouwde modellen. Over tien jaar zal het 
aantal elektrische voertuigen op de weg aanmerkelijk hoger liggen dan nu. Maar 
het is niet reëel om daarmee te veronderstellen dat de milieuproblemen dan de 
wereld uit zijn. Weliswaar is een elektrische auto minder belastend voor het mi-
lieu dan een auto met een benzine- of dieselmotor, maar er is nog altijd sprake van 
een zekere mate van vervuiling.

Na tien jaar zoeken denk ik een unieke wijngaard te hebben gevonden die echt 
goede wijnen kan produceren met een echt gevoel van herkomst. Het is daarom 
ons doel om druiven te telen die zo gezond, evenwichtig en karakteristiek zijn als 
de natuurlijke omstandigheden dat toelaten. Wij geloven dat dit alleen kan wor-
den bereikt door te telen op een winery die echt leeft en in harmonie is met de na-
tuurlijke omgeving - vanaf de rotsachtige grond waarin de wijnstokken groeien, 
helemaal door het omringende ecosysteem. Aan het woord is Paul Boutinot eige-
naar van Waterkloof Estate in Stellenbosch, inmiddels bijna 12 jaar de drijvende 
kracht achter dit vermaarde wijnhuis.

Hoewel het werken met de dynamische 
en onvoorspelbare krachten van de na-
tuur (in plaats van ertegen te vechten 
met het gebruik van conventionele 
landbouwmethoden) zijn eigen uitda-
gingen met zich meebrengt, is het onze 
vaste overtuiging dat biodynamische 
landbouw, gecombineerd met minima-
le tussenkomst van wijnbereiding, het 
beste zal zijn. Het is de enigste manier 
om wijnen te produceren met een ge-
heel eigen oorsprong.

Het uitgangspunt is niet gebaseerd 
op een gril of het ontbreken van een 
waargenomen trend, maar was een 
beslissing die we maakte als resultaat 
van Paul Boutinot’s ervaring met het 
observeren van de ontwikkeling van 
wijngaarden en wijnen van andere bi-
ologisch-dynamische producenten over 
de hele wereld, gedurende een periode 
van decennia.

Anno 2020 is Waterkloof één van de 
drie biodynamische wijnbedrijven in de 
Kaap. Met Nadia Langenegger-Barnard 
heeft Paul de gedroomde wijnmaakster 
in huis, zij combineert de moderne tech-
nieken met de oude en stelt alles in het 
werk om de met zorg gekweekte drui-
ven tot fantastische wijnen te maken. 
Christiaan Loods is de farm-manager, 
gedreven en vol van wat de natuur hem 
brengt in zijn dagelijkse werkzaamhe-
den. Beide geloven dat de natuur be-
paald en dat we er gebruik van mogen 
maken op de juiste manier.

Er worden onder naam False Bay 6 wij-
nen gemaakt veelal van wijngaarden 
waar men deels eigenaar is en de boe-
ren helpt gedurende het jaar. Exponen-
ten van wat er in de Coastel Region, het 
brede gebied dat de kustregio’s rond 
Kaapstad, gemaakt word. De serie Pe-
acock Wild Ferment wijnen worden ge-
maakt in het gebied rond de Helderberg 
en kenmerken zich door hun karakter 

en eigen stijl. De druiven voor de wij-
nen komen uit de regio maar worden 
Waterkloof gemaakt.

Op het domein zelf produceerd men de 
Circumstance wijnen, stuk voor stuk 
gemaakt van één druivenras op een be-
paald deel in de wijngaarden, zeer ele-
gante en rijke wijnen.

De Circle of Life (White en Red) wijnen 
zijn blends van het beste fruit en ver-
tellen de gehele cirkel van het biodyna-
misch maken van wijnen. 

De wijnen van Waterkloof zijn verkrijg-
baar bij:

Wittebol Wijn 
Ophelialaan 116
1431 HM Aalsmeer

subsidie op de aanschafprijs, maar je 
betaalt bijvoorbeeld voorlopig ook geen 
wegenbelasting als je elektrisch rijdt. Om 
exact te weten hoe de kosten voor elek-
trisch rijden zich verhouden tot rijden in 
een auto met een benzinemotor, moet je 
de maandlasten met elkaar vergelijken. 
Op basis van de nieuwprijs van een auto 
kun je de afschrijvingskosten bereke-
nen. Dit zijn de kosten per maand voor 
het aanschaffen van het voertuig. Door 
Milieu Centraal werd een vergelijking 
gemaakt op basis van een middenklasser 
en een gemiddeld aantal kilometers van 
11.600 per jaar. De afschrijvingskosten 
bedragen voor de elektrische auto in dat 
geval 383 euro, terwijl de benzineauto 
372 euro per maand kost. Dat wordt al 
meteen gecompenseerd door de onder-
houdskosten van het voertuig. Voor de 
elektrische auto liggen die op 48 euro 
per maand, voor de benzineauto op 76 
euro. Ook de verzekering van de elek-
trische auto is voordeliger en de kosten 
voor het laden zijn ongeveer twee vijfde 
van de kosten die je normaal gesproken 
maakt om te tanken. Al met al komt de 
elektrische auto op gemiddeld 530 euro 
per maand uit, terwijl de benzineauto je 
697 euro kost.

Compenseren
Het moge duidelijk zijn dat elektrisch 
rijden voor de eigen portemonnee 
een goede keuze is, zeker op de lange 
termijn. Maar is het dat ook werkelijk 
voor de CO2-uitsloot? Het antwoord 
is ja, maar alleen op de lange termijn. 
Het produceren van een elektrische 
auto gaat gepaard met een hogere 
CO2-uitstoot dan wordt gerealiseerd 
bij de productie van een benzineauto. 
Die extra uitstoot wordt gedurende 
de levensduur van het voertuig ge-
compenseerd doordat er geen sprake 
meer is van schadelijke uitlaatgassen. 
Je moet dan wel eerst veertigduizend 
kilometer rijden, om het breekpunt te 
bereiken. Maar aangezien auto’s over 
het algemeen veel meer kilometers 
rijden, zit je dus uiteindelijk wel goed. 
We moeten ons echter realiseren dat 
het vooral een kwestie van een lange 
adem is om echt het verschil te maken 
op het gebied van CO2-uitstoot. Dat 
laatste heeft vooral ook te maken met 
het feit dat slechts een zesde deel van 
de totale CO2-uitstoot door autover-
keer veroorzaakt wordt. De rest kan 
vooral aan de industrie worden toege-
schreven.
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€6.99
PER FLES

€7.99
PER FLES

€6.99
PER FLES

Geen 18, geen alcohol

6+2
ACTIE!

€6.99
PER FLES

€6. €7.99
PER FLES

€7.€6.99
PER FLES

OPENINGSTIJDEN DI. T/M DO. 9.00 -18.00  |  VR. 9.00 - 20.00  |  ZA. 8.30 - 17.00 
TOT EINDE VAN HET JAAR NU OOK MAANDAG GEOPEND | 9.00 - 18.00

BESTEL UW THUISPROEFTAS NU ÓÓK VIA
ONZE WEBSHOP WWW.WITTEBOLWIJN.NL

Keuze uit 4 varianten.

WITTEBOL’S
WIJNPROEVERIJ 

WEDEROM IN
THUISPROEFTAS!  

Klassiek Frankrijk! Thuisproeverij

50.00

Najaars! Thuisproeverij

100.00

Klassiek Bordeaux! Thuisproeverij

100.00

80.00

Tenuta Sant’Antonio Thuisproeverij
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. schiereiland in Denemarken; 7. hoog ambte-
naar van politie in de VS; 12. tweewielig voertuig; 13. stuk voor
acht stemmen of instrumenten; 14. eikenschors; 15. koninklijk
besluit (afk.); 17. Zweeds automerk; 19. een der zintuigen; 21.
germanium (scheik. afk.); 22. deel van lichaam; 24. bekende
zeevis; 27. kever; 28. insectenetend zoogdier; 30. doorschij-
nend (fragiel); 31. bloeiwijze; 32. droge rivierbedding; 33. deel
van etmaal; 35. hoofdstad van Marokko; 37. bekeuring; 38.
Japans automerk; 41. gevangenis; 42. bovenste verdieping van
een huis; 44. telwoord; 46. roofvogel; 47. Europese hoofdstad;
48. courant; 49. staaf van goud; 50. vergrootglas; 52. bewerkte
dierenhuid; 54. overdekte atletiekwedstrijd; 56. kleine vrucht;
58. gemeen persoon; 61. kledingstuk; 62. eenheid van trilling;
64. tweetal muzikanten; 65. schoollokaal; 67. oude lap; 68. sterk
ijzerhoudende grondsoort; 70. bouwvallige woning; 72. prettig
(leuk); 73. gevleugeld zoogdier; 76. voor (in samenst.); 77. Ver-
enigde Staten (afk.); 78. toegebrachte slag; 79. bekende bloem-
soort; 81. meisjesnaam; 82. projectieplaatje; 83. slot (afloop);
84. onnozel iemand; 86. deel van bloem; 87. koffiesurrogaat.

Verticaal  1. deel van gelaat; 2. te koop (afk.); 3. verbinding van
twee stukken metaal; 4. rijstbrandewijn; 5. deel van vishengel;
6. koraaleiland; 7. deel van een stad; 8. tijdperk; 9. elasticiteit;
10. persoonlijk voornaamwoord; 11. bevoorradingsofficier; 16.
jong dier; 18. streling; 20. Europa (afk.); 21. de schepper; 23.
spreekwoord (slogan); 25. geestdrift; 26. tijdsperiode; 27. deel
van gebit; 29. zonder energie; 32. enorme hoeveelheid regen in
korte tijd; 34. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 36. zwaar
donker bier; 37. rond voorwerp; 39. geschilderde afbeelding van
Christus; 40. naar omlaag; 42. deel van fiets; 43. verdieping; 45.
drinkgerei; 46. tuimeling; 51. alsmede (eveneens); 53. explosie-
ven opruimingsdienst (afk.); 54. octopus; 55. gang van een
paard; 56. smekend verzoek; 57. niet kunnende spreken; 59.
kleine gemeente; 60. rond verkeersplein; 63. zaniken (dram-
men); 66. ongebonden; 67. nagerecht; 69. plaats in Brazilië
(afk.); 71. bid (Lat.); 73. driekleur (banier);74. bolvormig; 75.
sociëteit (afk.); 78. deel van gelaat; 80. droog (van wijn); 82. lid-
woord; 85. natrium (scheik. afk.).
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POPPY Campagne 
Uithoorn
Regio - Door alle beperkingen en 
het leed dat het COVID-19 virus 
teweeg heeft gebracht en nog 
steeds veroorzaakt, is 2020 een 
jaar geworden dat niet snel meer 
vergeten wordt. Het had een jaar 
moeten zijn waarin wij onze vrij-
heid groots hadden moeten vie-
ren en herdenken, 75 jaar na het 
einde van de Tweede Wereldoor-
log. Ook de jaarlijkse Poppy cam-
pagne wordt hierdoor beïnvloed. 
In de periode van medio okto-
ber tot en met 11 november, ge-
naamd Remembrance Day, dra-
gen velen in de Angelsaksische 
landen een Poppy (klaproos) ter 
nagedachtenis aan diegenen, 
die gestorven zijn voor onze vrij-
heid. Deze traditie is ontstaan na 
de Eerste Wereldoorlog en is we-
reldwijd een algemeen geaccep-
teerd moment om stil te staan bij 
het feit dat vrijheid niet vanzelf-
sprekend is en de slachto�ers te 
herdenken, die gevallen zijn bij 

het behouden daarvan. Vorig jaar 
stonden zij voor het eerst met de 
Poppy campagne in Uithoorn op 
het Amstelplein. Vanwege de Co-
rona is het dit jaar helaas niet mo-
gelijk om op die manier aandacht 
te geven aan de Poppy campag-
ne. 

Doneren
Tijdens de campagne is het ge-
bruikelijk dat men een dona-
tie doet in de daartoe bestemde 
bussen. De opbrengst van deze 
donaties wordt volledig gebruikt 
voor de ondersteuning van Ca-
nadese veteranen, hun familiele-
den en/of nabestaanden en te-
vens voor de educatie van jonge-
ren om ervoor te zorgen dat wij 
nooit zullen vergeten wat de be-
vrijders voor ons hebben gedaan. 
Helaas kunnen dit jaar de Pop-
pies niet worden uitgereikt, maar 
wie desondanks toch een dona-
tie wil doen, kan dat door een be-

Thamen vereniging van 
het jaar 2020
De Kwakel - Op het KNBSB con-
gres van afgelopen zaterdag 
heeft Honk- en Softbal Verening 
Thamen de sportprijs “Vereniging 
van het Jaar 2020” ontvangen. Tij-
dens het online congres   werd 
Thamen voorzitter Linda van 
Rekum  verrast met de prijs, met 
de volgende mooie woorden: 
‘HSV Thamen is een bloeiende, 
gezellige, goed georganiseer-
de vereniging. Zij faciliteren ge-
varieerd sportaanbod met Honk-
bal, Softbal, BeeBall en Slowpitch. 
Voor iedereen is er aanbod en ie-
dereen is welkom. De vereniging 
is �nancieel gezond al stonden 
ook zij dit seizoen wel voor uit-
dagingen in deze lastige tijd met 
COVID-19. 
De vereniging heeft een actief 
bestuur en diverse commissies 
die gevuld zijn met actieve en be-
trokken vrijwilligers. Zij zijn een 
trouwe deelnemer aan de clus-

terbijeenkomsten, hebben een 
actieve rol in de regio en er is 
een goede samenwerking met 
de KNBSB. Thamen neemt deel 
aan nationale en lokale acties om 
onze sporten op de kaart te zet-
ten en zichtbaar te maken en in-
komsten en leden te werven. Tha-
men draagt zorg voor een veilig 
sportklimaat. Thamen is een ver-
eniging waar iedereen graag is en 
bij wil horen. Een mooi voorbeeld 
voor velen’.
Thamen zal op een later mo-
ment de prijs  ontvangen vanuit 
de KNBSB. De vereniging  is su-
per trots op deze prijs mede daar 
zij in een raar seizoen als deze 
dan toch het verschil hebben ge-
maakt. Dat kan ook alleen maar 
door de enorme inzet van de vele 
vrijwilligers die ervoor zorgen dat 
de vereniging het zo goed doet 
op zowel op sportief als bestuur-
lijk niveau.

drag over te maken naar de bank-
rekening van Royal Canadian Le-
gion Poppy Fund: NL34 ABNA 
0420639187 onder vermelding 
van donatie Poppy 2020. 
Heeft u vragen of wilt u meer in-

formatie over het werk van de 
Royal Canadian Legion kijk dan 
op de website www.rcl005.nl. En 
vandaag op 11 november, zoals 
altijd: ‘Lest we forget!’ (Laten wij 
niet vergeten).

Laat jongeren 
kennismaken met 
méér cultuur.
Ga naar 
cultuurfonds.nl/
educatie  

Ze kent The Voice... 
nuVerdi nog!
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Restaurant en cafe dicht? Dan iets anders verzinnen:

Het Rechthuis voor Thuis 
Maaltijd afhaalservice en

heerlijke Spaanse delicatessen
Door Roos Uithol

Mijdrecht – Aan De Passage 28 
is in slechts tien dagen tijd een 
nieuwe pop-up store verschenen 
met een bekende naam. 
orecaondernemers Gerrit Verwe-
ij en Frank Tulp hebben in een 
recordtijd een creatieve oplos-
sing bedacht én uitgevoerd voor 
de lastige jaren die de horeca te 
wachten staan. 
Zo kunnen zij de exclusieve 
smaak van hun eetcafé blijven 
aanbieden en zelfs meer dan dat. 
De winkel ‘Het Rechthuis voor 
Thuis’ wordt liefkozend de ‘Plop-
up’ store genoemd door eigena-
ren Gerrit Verweij en Frank Tulp.   
Dit verwijst naar het ‘Plop’ geluid 
van de champagnekurk als de-
ze uit de �es wordt geschoten. 
Het is niet de eerste keer dat het 
team achter ‘Het Rechthuis’ op 
een ludieke manier zichzelf op de 
kaart plaatst tijdens de coronacri-
sis. Met ‘Rechthuis on Tour’ kwa-
men zij in de lente met een food-
truck langs verschillende deuren 
in Mijdrecht. 
Ter plekke werden daar de meest 
heerlijke gerechten bereid in 
de mobiele keuken. Nu de win-
ter nadert en het weer onstui-
miger wordt blijft de truck in de 
garage staan. In plaats daarvan 
is een goed gesorteerde winkel 
verschenen. Liefhebbers kunnen 
voor minimaal een half jaar lang 
genieten van een groot assorti-
ment bestaande uit wijnen, spe-

geserveerd. Het Rechthuis voor 
thuis vult de vraag naar zo’n hap-
je aan met een uitgebreid assor-
timent van heerlijke Tapas. Dat is 
uniek in deze omgeving: “Je ziet 
onder andere de Ibérico en Serra-
no, de Spaanse hammen, prach-
tig vers voor het raam hangen. 
In de vitrine zie je verschillende 
tapas delicatessen en ook viscon-
serven staan. En natuurlijk kun 
je bij ons ook lekkere gerechtjes 
voor veganisten tussen het aan-
bod vinden. Daarnaast bieden 
wij kant en klare maaltijden aan. 
Neem de Paella bijvoorbeeld. Die 
hoef je thuis alleen nog op te war-
men,” legt Verweij uit.

Over niet al te lang staan de feest-
dagen weer voor de deur. Dit zijn 
belangrijke dagen voor horeca-
ondernemingen, die door de ge-
deeltelijke lockdown gemist zul-
len worden. Het Rechthuis voor 
Thuis zal zich in deze periode 
richten op speciale feestpakket-
ten en luxe borrelplanken. “Com-
plete tapasschotels en geschenk-
verpakkingen rondom de feest-
periode van Sint en Kerst. Zelfs in 
dit vreemde en ingetogen jaar zal 
men bij ons de ingrediënten voor 
een gezellige avond vinden” al-
dus een stralende Gerrit Verwe-
ij. Het Rechthuis voor Thuis, is ge-
vestigd aan De Passage 28 (naast 
Xenos) in Mijdrecht. Openingstij-
den: Dinsdag t/m zaterdag: 11.00 
uur - 20.00 uur en Zondag: 12.00 
uur - 20.00 uur

ciaalbier en tapas. En bij genoeg 
succes wellicht uitzicht op een 
permanente vestiging.  

Coronagolf
Gerrit: “Door de tweede corona-
golf kregen we opnieuw te horen 
dat de boel moest worden ge-
sloten. Dan ga nadenken welke 
mogelijkheden er zijn om je per-
soneel aan het werk te houden. 
Bovendien, als je geen contact 
houdt met je vaste gasten, dan 
verdwijn je van de radar. Met een 
pittige bak ko�e en een e�ec-
tieve brainstormsessie, ontstond 
al snel het idee voor de ‘Plop-up’ 
store.”
Niet alleen het idee was voort-
varend snel rond. Zelfs het vin-
den van een geschikte plek en 
het opbouwen van de winkel ver-
liep spoedig. “Vanaf het idee tot 
aan de opening bedroeg het aan-
tal dagen precies tien. We vonden 
een leeg pand een straat verder-
op bij De Passage. Het duurde een 
half uur om het telefoonnummer 
van de eigenaar van het pand te 
vinden. Anderhalf uur later zaten 
we in gesprek met de beste man 
en weer een half uur later hadden 
we de sleutels in handen,” zo be-
gint Gerrit te vertellen over het 
daadkrachtige proces rondom 
het ontstaan van de winkel. “Ver-
volgens moesten we de inhoud 
van het assortiment samenstellen 
en het pand klaarmaken voor de 
inrichting. Vrienden en kennissen 
hebben daarbij fantastisch ge-

holpen. Zij zijn kris kras door het 
land gegaan om magazijnstellin-
gen, koelvitrines en andere beno-
digdheden op te halen. Dat heeft 
een weekend geduurd, zelfs nog 
tot diep in de nacht. Vanaf maan-
dag zijn we de winkel gaan vullen 
met alle producten en uiteindelijk 
volgde al snel de opening.”

Vaste klanten
Vaste klanten van Het Recht-
huis zullen binnen de winkel ver-
trouwde smaken en merken te-
genkomen, waaronder het ei-
gen Rechthuis Blond- en Bok-
bier, maar daar houdt het niet bij 
op. De echte speciaalbier liefheb-
bers hebben de winkel al gevon-
den voor hun brede assortiment. 
Een totaal van 250 verschillende 
speciaalbieren van 37 Nederland-
se kleine- en middelgrote brou-
werijen. Gerrit Verweij doet de 
uitspraak dat het uiteindelijk 50 
brouwerijen kunnen worden met 
een totaal dat rond de 350 speci-
aalbieren zal liggen. Het wijnas-
sortiment doet eveneens niet on-
der. Dat bestaat uit ruim 120 ver-
schillende wijnen uit alle traditio-
nele wijnlanden en –streken. De-
ze wijnen worden ingekocht via 
Krimpenfort Wijnen, een wijn-
groothandel uit Waverveen. Eige-
naar Yves Krimpenfort is een be-
kende sommelier met oog voor 
natuurlijk geproduceerde wijnen.
Bij het nuttigen van een alcoho-
lisch drankje hoort uiteraard een 
passend aperitiefhapje te worden 
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