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Op zoek naar een écht leuke baan?
Bij Van Zaal Transport kan het!
Info: www.vzt.nl/vacatures
Tel. 0297-513086 • 06-82428915
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Intratuin Ter Aar ∙ Winkelplaza Ter Aar ∙ Kerkweg 28
Burgemeester en wethouder met de gemeente mondkapjes.

Burgemeester onzeker over
voortgang corona
De Ronde Venen – Aan het begin van de openbare raadsvergadering van
donderdag jl. spraak burgemeester Maarten Divendal zijn zorgen uit
over de voortgang van de coronatijd in Nederland, maar zeker ook in De
Ronde Venen.
De vergadering was wederom niet in
de raadzaal, maar in dorpscentrum
de Willisstee in Wilnis: “Het voelt alsof
we alweer langer vergaderen dan in
de echte raadzaal. We hebben dit jaar
nog 1 vergadering te gaan, maar het
is wel duidelijk dat het nog ontzekeren tijden blijven de komende
periode.
Het is onzeker als je kijkt hoe het met
het virus gaat. Het is onzeker over

hoe het gaat met het vaccineren.
Of het wel van de grond kan komen.
En het is onzeker hoe we de
december maand ingaan. Ik hoop en
denk velen met mij, dat we daar met
de persconferentie van 8 december
wat meer over te horen krijgen. Ook
is het onzeker hoe de jaarwisseling
gaat verlopen. Het is een bijzonder
jaar en de maand december zal dat
nog heel veel momenten laten zien
denk ik”, aldus Divendal

Corona in De Ronde Venen
“We hebben deze week weer inzicht
gekregen in de totale gang van
zaken inzake de corona in onze
gemeente. Daar staat in dat de daling
van de besmetting hier niet echt
doorzet. Voor ons betekent dat,
aangepast vergaderen. We hebben
als gemeente ook speciale mondkapjes, met het gemeentewapen
(zie bijgaande foto).
Mondkapjes het wordt al bijna een
collectors item. Dat is toch wel
bijzonder. Wie had dat gedacht, dat
je als Sinterklaascadeautje of in je
kerstpakket een mondkapje kunt
aantreffen”.

Vogelgriep vastgesteld bij een
hobby pluimveelocatie
Mijdrecht - In Mijdrecht (gemeente
De Ronde Venen, provincie Utrecht)
is bij een hobbylocatie met diverse
vogels vogelgriep (H5) vastgesteld.
Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus
te voorkomen, zijn de vogels op de
locatie geruimd. omdat het om
ongeveer 300 vogels gaat, zijn voor
het gebied rond de locatie vervoersbeperkingen ingesteld. De ruimingen
worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
(NVWA).In het gebied van 3 kilometer
rond het besmette bedrijf in Mijdrecht liggen geen pluimveebedrijven. In de 10 kilometerzone

rondom dit bedrijf ligt 1 ander
pluimveebedrijf.
Vervoersbeperkingen
Minister Schouten van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit heeft per
direct maatregelen getroffen in een
zone van 10 kilometer rond de locatie
in Mijdrecht. De maatregelen betreffen
onder meer een vervoersverbod van
pluimvee, eieren, pluimveemest en
gebruikt strooisel, maar ook op andere
dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel
gehouden gevogelte. Schiphol valt
buiten het gebied met vervoersverboden. Ook de snelwegen naar
Schiphol zijn uitgezonderd.

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
Mijdrecht:

Omg. Aquamarijn (200 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
WWW.VERSPREIDNET.NL

INFO@VERSPREIDNET.NL

Vervoersbeperkingsgebied
Mijdrecht
Beperkingsgebied HPAI
(Vogelgriep)

Vogelgriep
Vervoersbeperking

versie: 1.0 definitief
datum: 28-11-2020

Maatregelen
Alle huidige landelijke maatregelen,
zoals de ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee, blijven
onverkort van kracht.
Daarnaast zijn dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels verplicht hun pluimvee en
watervogels af te schermen zodat
deze dieren niet in contact komen
met wilde watervogels en hun
uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld
door de dieren in een volière te
houden of in een ren onder te
brengen. De dierentuinen en kinderboerderijen kunnen wel bezocht
worden.
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© Auteursrechten- en databankrechten:
Topografische Dienst Kadaster, 2012
RVO: Analyse, Selectie en Beschikbaar stellen, Assen
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Speel-Inn zorgt voor een lichtje
in deze ‘donkere’ dagen!

VERSCHIJNT WOENSDAG
DE RONDE VENEN, MIJDRECHT,
WILNIS, AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN

Uithoorn - Normaal gesproken
zouden de kleuters gezellig op
bezoek gaan en samen
met de bewoners van Het Hoge
Heem deelnemen aan een spel
uurtje. Helaas mag dit nu niet, maar
we kinderen zijn de bewoners zeker

UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL
Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

niet vergeten.Zo hebben ze bij SpeelInn samen met de kinderen lantaarns
geknutseld voor alle lieve ouderen.
Een beetje warmte en een lichtje
voor de donkere dagen. Ze denken
aan jullie en wensen jullie
alvast hele fijne feestdagen toe.

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

De Schoolstraat is te bewonderen als je vanaf het Amstelplein naar de Amstel loopt.

Kortste straat in kerstsfeer
Uithoorn - Dit jaar is het oude dorp
van Uithoorn al vroeg in kerstsferen.
Langs de Amstel zijn diverse grote
kerstbomen geplaatst en winkelcentrum Amstelplein is prachtig versierd.
Maar de bewoners van een van de
kortste straatjes van Uithoorn , de
Schoolstraat, hebben ook weer hun
jaarlijkse kerstversiertruc uitgehaald.
De bewoners van de 6 huizen,
gelegen naast restaurant het Rechthuis, hebben de stoepen van hun
woningen versierd met kersttakken
en daarin verlichting geplaatst. Een
traditie die teruggaat naar 2002, toen
de woningen werden opgeleverd.

Inmiddels zijn er natuurlijk enkele
nieuwe huiseigenaren gekomen,
maar ook deze nieuwe bewoners
doen enthousiast mee aan deze
traditie, zodat deze inmiddels alweer
bijna 20 jaar voortduurt.
Per huishouden worden er zo’n 40-45
takken op de stoepen vastgezet met
daar de lichtjes in verwerkt. Bij het
verzorgen van deze klus genieten de
bewoners altijd van huisgemaakte
lekkernijen. Dit jaar stonden er
Roemeense bladerdeeghapjes, glühwein en aardbeienlikeur op het
menu. Dit maakt het versieren een
extra leuke klus.

Uw kijk op uw wijk!

NATUUR DICHT BIJ HUIS
In de vroege ochtendschemer

Uithoorn - Graag horen wij uw mening over criminaliteit en overlast
in uw omgeving. Help de politie prioriteren!
Ga naar www.politie.nl/Aalsmeer-Uithoorn en vul de enquête in.

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient
ondertekend te zijn en voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of
e-mailadres. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet per
e-mail, fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op www.
meerbode.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt
op FSC-Mix papier van verantwoorde
herkomst.
WWW.MEERBODE.NL

Maak eens een herfsthart
Regio - Herfstblaadjes, ik banjer er
graag doorheen. Ze knisteren zo fijn
en de kleuren zijn prachtig. De wind
heeft zijn best gedaan, voor mijn
deur liggen er genoeg. Ik veeg ze op
een grote hoop en vorm er een hart
van, een herfsthart. Het vrolijkt mijn
voortuin op en het is ook nog eens
goed voor de insecten, die zich er
graag onder verschuilen. In de avond
gaat de deurbel. De buurman komt
een postpakje ophalen. “Is het toeval
dat die blaadjes daar zo liggen in de
vorm van een hart? Of heb je dat
voor mij gedaan?” Ik schiet in de lach.
“Geen toeval, nee. Speciaal voor jou,
buurman!” Iedere keer als er iemand
aanbelt, krijg ik een grote glimlach
wanneer ik de voordeur opendoe.
Zo’n herfsthart doet goed. De schrijfster, Kelly Kessen - blogger van

Een bank vol mooi geknutselde lantaarns (eigen foto)

www.denatuurinmetkelly.blog daagt je uit om ook een glimlach op
het gezicht van de postbode te

toveren, of de buurman. Maak een
hersthart in je voortuin, of kies je
voor een smiley?!

Het was de eerste ochtend in deze winter dat ik mijn ramen moest
krabben. De lucht in het oosten kleurde oranje toen ik naar mijn werk
reed. Net over de kerkvaartbrug in Mijdrecht stak in het licht van de
koplampen op hoge poten een egel over. Ik remde af, gelukkig was het
stil op straat. De egel stak nog best snel over gelukkig. Het beestje rolde
zich niet op met z’n 7000 stekels en was al verdwenen toen ik in mijn
achteruitkijkspiegel keek. In mijn ochtendvroege beleving was ze klein. Ik
had het beestje groter in mijn gedachten. Een volwassen egel meet 20-30
cm. Over dat oprollen: onder de huid van de stekels bevindt zich een
sterk ontwikkelde spierlaag, die het de egel mogelijk maakt zich op te
rollen tot een bal. Onder de spierlaag zit een vetlaag, die naar de winter
toe dik is. Egels houden een winterslaap van oktober-november tot
maart-april. ‘Mijn’ egel bij de kerkvaartbrug was vast op zoek naar een
overwinteringsplekje bij u in de tuin. Tijdens de winterslaap zakt hun
lichaamstemperatuur van gemiddeld 35,4 °C tot 1-5 °C. Soms ontwaken
ze ’s winters en gaan op zoek naar voedsel. Egels voeden zich zomers in
de schemer en nacht vooral met kleine ongewervelden, zoals kevers,
regenwormen, slakken en rupsen. Wel fijn zo’n opruimer in uw tuin.
Overdag slapen ze in een koepelvormig nest van bladeren, goed
verscholen in het struikgewas en tussen takken: laat dus liggen die hoop
ongeorganiseerde takken in de hoek van uw tuin. Niet alles zo netjes
opruimen. Nergens voor nodig, het zijn prachtige schuilplaatsen voor
allerlei dieren. Rond maart- april ontwaken de egels definitief uit hun
winterslaap en worden ze weer actief. Egels kunnen maximaal ongeveer 8
jaar oud worden, maar de meerderheid bereikt deze leeftijd niet. De
grootste vijand van de egel is, helaas, de mens. Egels worden vaak overreden door auto’s, maar ook land- en tuinbouwgif maakt veel slachtoffers,
waaronder (biologisch) slakkengif. Waarom zou je slakkengif gebruiken:
een egel in uw tuin is de beste, natuurlijke, bestrijder van lastig gedierte.
In de verhalen over egels las ik over een bijzonder zintuig: het orgaan van
Jacobson. Ik had daar nog nooit van gehoord. Ook al is dit al de zoveelste
column die ik schrijf, ik leer elke keer nog bij. Dit extra zintuig ligt tussen
het gehemelte en de neusholte. Met dit orgaan worden nieuwe luchtjes
onderzocht. Eerst ruikt de egel aan de nieuwe geur, daarbij komt er een
flinke hoeveelheid speeksel vrij. Als de ervaring is verwerkt smeert de
egel het speeksel op zijn rug. Dit laatste doet de egel om het orgaan weer
schoon te maken. Een bijzonder gedrag van dit diertje.
Maak je eigen tuin egelvriendelijk want dan heb je natuur dichtbij huis.
Elza Vis, IVN-natuurgids
http://ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn
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De karakteristieke plantaan in Wilnis

Restaurant Meesters in Mijdrecht. Foto’s Roos Uithol

De Ronde Venen maakt
statement met oranje gebouwen
De Ronde Venen - Zeven gebouwen
en markante plekken in De Ronde
Venen zijn sinds vorige week
woensdag tot 10 december oranje
verlicht. De gemeente sluit zich
daarmee aan bij de internationale
campagne Orange the World en zegt
zo luid NEE tegen het geweld tegen
vrouwen. Het met oranje licht
gemaakte statement is de komende
weken zichtbaar op zeven plekken in
De Ronde Venen. Van hotel De Witte
Dame in Abcoude, restaurant Meesters in Mijdrecht, horecagelegenheid
De Plashoeve in Vinkeveen tot
Dock15 in Mijdrecht, de karakteristieke plataan bij het oude Wilnisse
raadhuis, het spoorhuis in Vinkeveen
en de opvallende boot van de zeilschool die langs de N201 bij de
Vinkeveense Plassen ligt. Ook de rest
van de wereld kleurt oranje tijdens
de ’16 Days of Action’ van Orange the
World. Meer dan honderd landen
doen mee en ook in Nederland
hebben zich tientallen gemeenten
bij de campagne aangesloten. De
kleur oranje staat symbool voor een
zonniger toekomst.
‘Enorm percentage’
Wereldwijd krijgt één op de drie
vrouwen en meisjes in haar leven te
maken met geweld. In Nederland is
dat zelfs 45 procent. Om aandacht te
vragen voor het probleem, hebben
de Verenigde Naties 25 november
uitgeroepen tot Internationale Dag
tegen Geweld tegen Vrouwen. “45

procent van de Nederlandse
vrouwen is natuurlijk een enorm
percentage”, zegt Kiki Hagen, die als
Rondeveens wethouder verantwoordelijk voor dit thema is. “Geweld
tegen vrouwen is vaak onzichtbaar,
het speelt zich achter de voordeur af.
Met Orange the World maken we het
zichtbaar. We willen het daarmee
bespreekbaarder maken voor alle
betrokken partijen: slachtoffers en
plegers. Ook willen we bereiken dat
vrouwen eerder aan de bel trekken
en weten wat ze kunnen doen als ze
mishandeld worden.” Wethouder
Hagen doet daarbij een oproep om
meer naar elkaar om te kijken. “Als
mensen zich echt verdiepen in hun
medemens, blijft huiselijk geweld
minder verborgen en kan het beter
worden tegengegaan.”
RVB-motie
De deelname van de gemeente aan
Orange the World is het gevolg van
een motie die door Ronde Venen
Belang werd ingediend, unaniem
gesteund door de raad en overgenomen door het college. In ons land
coördineren UN Women Nederland,
Zonta Nederland en de Unie van
Soroptimistclubs de actie. De Soroptimistclubs vormen een internationaal netwerk van serviceclubs die
zich inzetten voor de ontwikkeling
van vrouwen in de hele wereld. Met
sponsoracties en activiteiten
brengen ze geld bijeen voor uiteenlopende projecten.

Van vrouwen voor vrouwen
In onze regio is de Soroptimistclub
Uithoorn/De Ronde Venen actief.
Presidente Nienke Schut vertelt: “We
zijn een beetje vergelijkbaar met de
Rotary en de Lions Club, maar alleen
geldt voor ons: van vrouwen, voor
vrouwen.” “Orange the World is vooral
bedoeld om bewustzijn te creëren.
Huiselijk geweld komt vaker voor
dan je denkt, maar er rust een taboe
op. Door er aandacht voor te vragen,
hopen we dat de slachtoffers het
eerder melden, zodat deze vrouwen
en meisjes de hulp krijgen die ze
nodig hebben.”
‘Ere wie ere toekomt’
Een van de leden van de regionale
Soroptimistclub is wethouder
Alberta Schuurs. Twintig jaar geleden
werd zij lid van deze organisatie.
“Ik wilde me als vrijwilliger inzetten
voor iets wat ik heel belangrijk vind:
de zelfstandigheid van vrouwen en
meisjes.”
Als Rondeveens wethouder probeert
ze daarom meer vrouwen te interesseren voor de politiek. Haar werk
voor de Soroptimistclub doet ze
vanuit haar persoonlijke betrokkenheid. “Het is niet aan mij te danken
dat de gemeente meedoet met
Orange the World. Natuurlijk ben ik
er erg blij mee, want de positieverbetering van vrouwen draag ik een
warm hart toe. Maar het is een initiatief van Ronde Venen Belang. Ere wie
ere toekomt.”

Hotel de Witte dame in Abcoude

De opvallende boot van de zeilschool in Vinkeveen

Het spoorhuis in Vinkeveen

Horecagelegenheid de Plashoeven in Vinkeveen

Dock 15 in Mijdrecht
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Motie CDA om vuurwerk definitief
te verbieden vindt geen genade
Uithoorn – Andre Jansen van het
CDA probeerde donderdag jl. tijdens
de raadsvergadering zijn collega
raadsleden mee te krijgen om zijn
motie te steunen. Een motie waarin
hij het college de opdracht wilde
geven om voor Uithoorn voor altijd
een vuurwerkverbod in te stellen en
tevens voor nu, een verbod op
carbidschieten.
Hij begon zijn betoog met een terugblik op vorig jaar: “Iedereen kan zich
nog wel herinneren hoe 2020 is
gestart. Knallend maar met een heleboel ellende. Dat heeft ertoe geleid
dat we in de raad ernstig met de
gedachten hebben gespeeld om een
motie vuurwerkverbod in stelling te
brengen. Daar hebben we toen van
afgezien omdat het algemeen
bevinden was dat er wel een landelijk
verbod zou komen. En dat is er niet
gekomen. Dit jaar dan wel, maar dat
is eenmalig door de corona”, aldus
Jansen
Niet vergeten
“Maar wij zijn nog niet vergeten hoe
ernstig het hier in Uithoorn uit de
hand is gelopen in de oudejaarsnacht. Vandaar dat wij nu komen met
een motie die bestaat uit twee delen:
1 Een verbod op carbidschieten. Er
zijn al personen mee begonnen. In
de Algemene Politie Verordening
(APV) staat dat we dat kunnen
verbieden. Deze motie roept om
luidkeels dit te overstemmen met
een verbod.
2 Tegelijkertijd vragen we het
college om in begin volgend jaar
vast met een voorstel te komen
om het vuurwerk verbod permanent te gaan maken”, aldus Jansen

Te ver
Het algemeen verbod ging de
meeste fracties te ver en men vroeg
zich af waar Jansen al deze aannames
vandaan haalden. Jeroen Albers van
Groen Uithoorn: “er is al een landelijk
verbod voor al het knalvuurwerk.
Alleen siervuurwerk mag niet. Ik zie
niet in waarom dat verboden zou
moeten worden”.
Frans Boonman van DURF had
hetzelfde. Het CDA koppelt nu
vandalisme aan vuurwerk en dat is
een oneigenlijke koppeling. En het
woord carbidschieten komt in de
hele APV niet voor. Dat mag wat ons
betreft verboden worden, maar
hebben we de bevoegdheid dat te
doen?”
Gedegen plan
Ook Ans Gierman van DUS was het
eens met voorgaande sprekers: “ we
hebben nu een mooi ben goed
onderbouwd plan liggen en daar
staat alles in. En carbidschieten, doe
ze dat hier dan? Jongeren krijgen al
genoeg over zich heen, een algemeen verbod gaat ons veel te ver”.
Els Gasseling PvdA was ook wel voor
een verbod op carbidschieten. Zij
kreeg de lachers nog mee met haar
opmerking: “Ik vind het wel hartstikke mooi dat carbidschieten, maar
ben wel voor een verbod. Een algemeen vuurwerkverbod? Laten we
eerst maar eens afwachten”.
Klopt
Jansen gaf direct toe dat carbidschieten niet in de APV stond. “maar
er wordt wel in gesproken over
geluidsoverlast en het in gevaar
brengen van derde. En daar gaat

carbidschieten voor zorgen in deze
streek. Alles is veel te dicht op elkaar
gebouwd”
“Ja”, ja kaatste Boonman terug:
“Jansen probeert het nu weer recht
te praten. Hij formuleert aardig, maar
spreekt zichzelf steeds tegen. Ook
Fieke Otten van DUS vond het allemaal veel te ver gaan: “Laten we eerst
maar eens afwachten wat er dit jaar
gebeurt, dat evalueren en dan
opnieuw bekijken”.
“Otten heeft wel een punt” gaf
Jansen toe, “wij zijn van grote
stappen, snel thuis”.
Geen traditie
Uiteindelijk nam de burgemeester
het woord: “We hebben een heel
gedegen plan van aanpak gemaakt
voor oud en nieuw. Carbid, dat is de
kapstok waar u het nu op ophangt.
Carbidschieten is in Uithoorn en De
Kwakel geen traditie. Heel af en toe is
het eens gebeurd in het buitengebied, maar bij de politie en bij ons is
er geen signaal dat dit jaarlijks
gebeurd. Dat wil niet zeggen dat
carbidschieten is toegestaan.
Heel formeel is het geluidsoverlast
als gevolg van het schieten en er is
gevaar en dat staat wel in de APV.
Dus is het carbidschieten in de
bebouwde kom zo en zo verboden.
En naast dit is er ook een verbod op
groepsvorming dus daar is ook al
tegen op te treden. We verwachten
niet dat dit een probleem wordt,
maar het wordt zeker meegenomen
in het plan van aanpak. Vuurwerkverbod kan zeker niet zomaar. Ons
advies is laten we zien hoe het dit
jaar uitpakt”, aldus Heiliegers. Jansen
trok de motie terug.

Gisteren heeft wethouder Zijlstra de verlichting aangestoken samen met Lucy Hofman van de soroptimistenclub Uithoorn.
Foto: Patrick Hesse.

Gemeente Uithoorn in actie
tegen geweld tegen vrouwen
Uithoorn - Gemeente Uithoorn en de
soroptimistenclub Uithoorn/De
Ronde Venen steunen de internationale campagne Orange the World van
de United Nations. Beide zeggen ‘nee’
tegen geweld tegen vrouwen en
meisjes. Om hiervoor extra aandacht
te vragen is tot en met 10 december
de vlaggenmast bij het gemeentehuis oranje verlicht. Het aansteken
van de verlichting is maandag
gedaan door wethouder Ria Zijlstra
samen met Lucie Hofman van de
soroptimistenclub. Nog steeds veel
vrouwen, ook in Nederland, krijgen in

hun leven te maken met een vorm
van geweld. Ook heerst er een taboe
rondom dit onderwerp. Bekend is dat
vrouwen of meisjes die te maken
krijgen met geweld, dit vaak voor zich
houden. De overgrote meerderheid
blijft dus uit beeld en krijgt geen
hulp. Wethouder Zijlstra: ,,En dat is
natuurlijk niet wat we willen. Slachtoffers moeten dit melden om de hulp
te krijgen die nodig is. Indien nodig,
zelfs anoniem.”
Hulp nodig?
Bij een acuut dreigende situatie kan

112 worden gebeld. Slachtoffers en
getuigen van huiselijk geweld
kunnen het advies- en meldpunt
Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland
dag en nacht bellen op (0800) 2000.
Een hulpverlener biedt een luisterend oor en kan advies geven of
professionele hulp helpen zoeken.
Het centrum Seksueel Geweld
Amsterdam-Amstelland (CSG) biedt
een plek waar slachtoffers van
aanranding of verkrachting alle hulp
kunnen krijgen die ze nodig hebben.
Ook het CSG is 24/7 bereikbaar via
het telefoonnummer (0800) 0188.

Toch een geheime
aankomst van de Sint
Uithoorn - Door de coronamaatregelen was er dit jaar helaas geen
Sinterklaasintocht in Uithoorn & De
Kwakel. Maar tot ieders verbazing
legde er, afgelopen woensdagochtend zeer vroeg, aan onze kade toch
een schip aan met daarop Sinterklaas

en twee pieten. Zij brachten in het
geheim een bezoek aan Uithoorn. Wil
jij ook weten wat de Sint kwam
doen? Kijk dan naar de video van dit
geheime bezoek op www.uithoornaandeamstel.nl of op de facebookpagina van uithoornaandeamstel.

Feestelijke Sint-training en
jaarafsluiting bij Qui Vive
De Kwakel - Het was op hockeyclub
Qui Vive een andere Sinterklaastraining dan andere jaren maar dat
mocht de pret afgelopen woensdag
tijdens de laatste Jongste Jeugd training van 2020 niet drukken. Sinterklaas en zijn Pieten konden helaas
vanwege de Corona-regels niet langs
komen maar dat betekende natuurlijk niet dat er geen Sinterklaasfeestje
was. Voor de kinderen was er een
pietencircuit uitgezet waarbij de
kinderen, waarvan velen verkleed als
Piet, allemaal verschillende onderdelen langs gingen. Bij iedere activiteit konden ze punten verdienen en
aan het eind van de training stonden
al hun verdiende punten op hun
pietendiploma. Met een lekker
zonnetje en vrolijke Sinterklaasmuziek op de achtergrond was het
zo toch een mooie, feestelijke afsluiting. En ook al kon Sinterklaas zelf
niet langs komen, hij was de
kinderen van Qui Vive zeker niet
vergeten. Ergens op de dag zijn er
toch stilletjes een paar Pieten het Qui
Vive terrein opgeslopen en zij
hadden in de dugout van veld 1 voor
de kinderen en de jeugdtrainers een
verrassing achtergelaten.
Wedstrijddag
Afgelopen week waren ook voor alle
andere leden de laatste trainingen
van 2020. Op zaterdag werd deze

seizoenshelft afgesloten met een
onderlinge wedstrijddag. Voor de
Benjamins (de allerjongsten die hun
eerste wedstrijdjes speelden) tot aan
de A jeugd waren er per leeftijdscategorie gemixte teams gemaakt die
onderling tegen elkaar wedstrijden
speelden. De afgelopen weken
waren er voor de jeugd op zaterdag
ook verschillende wedstrijden georganiseerd. Hierbij speelden alle
teams wedstrijden tegen andere
teams van Qui Vive, maar afgelopen
weekend werden de teams dus
gemixt. Ook tijdens trainingen organiseerden sommigen teams (spontaan) oefenwedstrijden tegen elkaar.
Fijn dat er in deze rare periode
waarin we ons allemaal bevinden
toch gesport kon worden en je bij
Qui Vive allemaal blije kinderen over
de velden kon zien gaan.
Tijdens de decembermaand is er dus
even rust (winterstop) maar in januari
hoopt Qui Vive het jaar weer sportief
te kunnen beginnen. De precieze
invulling is momenteel nog niet
bekend, maar er liggen verschillende
opties klaar. Hoe het er uiteindelijk
uit zal komen te zien hangt helemaal
af van de Corona ontwikkelingen (en
de regels van RIVM en KNHB) maar
Qui Vive hoopt in ieder geval in het
nieuwe jaar weer meer te kunnen
hockeyen op de manier zoals ze altijd
gewend waren.
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Voorstel tot sponsoring bankjes
zorgt veel kritiek van seniorenpartij
De Ronde Venen – Zoals u enkele weken geleden reeds in onze krant
heeft kunnen lezen, ligt er nu een voorstel van het college van burgemeester en wethouders om bedrijven, verenigingen, stichtingen en inwoners de mogelijkheid te bieden om een zitbank in de openbare ruimte te
adopteren of te sponsoren. Dit idee was van de fractie van de Christen
Unie/SGP die hier ruim anderhalf jaar geleden een motie voor indienden,
welke de meerderheid van de raad aannam. De bedoeling van een motie
is, dat het college het voorstel gaat uitwerking en in uitvoering brengt.
Het is nu uitgewerkt en heeft alleen nog het ja-woord nodig van de meerderheid van de raad
Onwaarheden
Fons Luijben van de Seniorenpartij
was op zijn zachtst gezegd niet echt
blij over de manier waarop dit voorstel tot stand was gekomen. Tijdens
de behandeling van dit onderwerp in
de commissie hadden zij al aangegeven dat met dit voorstel twee
zaken duidelijk worden. De toch zo
gewenste inwonersparticipatie is
volgens de Seniorenpartij niet goed
gegaan. “Waarom is Inwoners Voor
Inwoners hierbij betrokken? Ook zij
hadden een idee met de bankjes. En
over dit laatste willen we het nog
eens hebben,” zo begon Luijben zijn
betoog. We hebben geluisterd naar
het weerwoord van de wethouder,
gesproken tijdens de genoemde
commissiebijeenkomst, waar de
wethouder o.a.in ging op onze
constatering dat er in dit geval slecht
omgegaan was met inwonersparticipatie en met name met de communicatie. De woorden die door de
wethouder werden gesproken: En
dan hebben we het over de bankjes,
ik citeer:
“We zijn wel erover in gesprek
geweest” en “We hebben gevraagd
aan ze om mee te denken. Dat wilde
ze niet.” Vervolgens hebben we
kennis kunnen nemen van de vele
stukken die door IVI (inwoners voor
inwoners) bij dit onderwerp zijn
bijgesloten. Daaruit zou je hele
andere conclusies kunnen trekken.

Joris Kneppers Lijst 8 Kernen:
“Dit is erg kinderachtig”

Wethouder Kiki Hagen (D66):
“Er worden hier aannames gedaan”

Zoals: “Ondanks herhaalde pogingen
zijn zij er kennelijk niet in geslaagd
om voortijdig bij dit bankjes project
betrokken te worden” Sterker nog, zij
stellen, dat de uitspraken van de
wethouder, ik zal het netjes zeggen,
zoals IVI dat ook doet, op onwaarheden berusten.
Waarheidsgehalte
Soms is het voor de raad heel
eenvoudig om het waarheidsgehalte
van uitspraken door het college te
controleren. Zoals recentelijk de
uitspraak van een wethouder, tijdens
een debat over het terugbrengen
van het aantal uren van maatschappelijke hulp, ik citeer: “ook het Participatieplatform Sociaal Domein was er
mee akkoord”. Een simpel telefoontje
naar het secretariaat was voldoende
om te kunnen constateren, dat deze
uitspraak, ik zal het weer netjes
zeggen, op zijn minst een meer
genuanceerdere uitleg behoeft. We
kunnen er nog wel begrip voor
opbrengen dat de wethouder hier in
het debat wat te ver ging in haar
uitspraken om haar voorstel te
verdedigen.
Bovendien acht ik de vertegenwoordigers van het Platform mens
genoeg om daar met de wethouder
uit te komen. De raad werd er echter
wel door op het verkeerde been
gezet. Hier speelt echter iets anders.
Iets fundamentelers. De mensen
achter het IVI voelen zich door de
zoeven geciteerde woorden van de
wethouder, in hun eer en goede
naam, aangetast. Dus is het belangrijk om te achterhalen of de
wethouder de waarheid heeft
gesproken, zodat duidelijk wordt of
de mensen die de IVI vertegenwoordigen zich ten onrechte voelen
weggezet.
Eerlijk gezegd hebben wij thans op
basis van de door de IVI bijgevoegde
stukken, de neiging om de IVI gelijk
te geven.
Geen dossier
In een poging om achter de waarheid te komen heb ik getracht inzage
te krijgen in het dossier IVI, zoals dat,
mag ik aannemen, bij de gemeente
aanwezig is. De hand in eigen
boezem stekende, moet ik bekennen
dat ik veel te laat tot het inzicht
kwam, dat dat inzien wellicht een
antwoord zou kunnen bieden op de
vraag wie er nu de waarheid spreekt.
Tot mijn vreugde kwam het
antwoord buitengewoon snel. Mijn
hartelijke dank daarvoor. Maar tegelijkertijd was dat antwoord zeer
verbijsterend. Er was niets. Er was
gewoon niets. Er werden kennelijk
geen gespreksverslagen gemaakt.
Uiteraard is nu de vraag aan de
wethouder: Kunt u dit bevestigen en
zo ja waarom worden die gespreksverslagen niet gemaakt.
Voorlopig kan onze reactie dan ook

geen ander zijn dan dat onze
suggestie en verzoek aan de
wethouder, gedaan tijdens de
hieraan voorafgaande commissievergadering moet worden herhaald,
namelijk ga in gesprek met de IVI,
biedt wellicht, als duidelijk voor uzelf
is, dat u fout heeft gezeten met uw
uitspraken en uw nalatigheid om te
zorgen voor een goede vastlegging
van de door u gevoerde gesprekken
met IVI, uw excuses aan en geef ze
volop de gelegenheid om te participeren in het voorliggende plan. Als
dat inderdaad plaats vindt, is voor
ons de spreekwoordelijke kous af.
Geheel verschillend
De overige fracties in de raad
stonden er geheel verschillend in.
D66 vroeg zich af of je de aanbestedingsnormen niet omzeilden
Als je bankjes door IVI liet plaatsen.
Zij zagen ook niet dat samenwerken
met IVI nu inwonersparticipatie was.
Luijben sprong er direct in: Dit voorstel komt voort uit een motie. Wij zijn
positief en voor dit voorstel. Ik ben
wat betreft inwonersparticipatie het
eens met de Seniorenpartij, maar wij
verschillen van mening dat het
betrekken van IVI hierbij voor ons
niet hetzelfde is. IVI doet in de lokale
media heel erg of zij voor de inwoners spreken en namens de inwoners. Ze halen onderwerpen aan in
hun artikelen die zeker onder inwoners spelen, dat doen wij ook. Alleen
hebben wij als gemeenteraad ook
nog het dilemma dat je bepaalde
zaken wel moet blijven overzien. Ik
zou van IVI eerst wel eens iets willen
zien dat ze bereikt hebben. Ik heb er
vertrouwen in dat ze het hart op de
goede plek hebben, maar in de
kritiek richting onze organisatie kan
ik me niet in vinden”.
Erg kinderachtig
Joris Kneppers van Lijst 8 kernen was
het geheel eens met de Seniorenparij: “Het betoog van de heer
Luijben is ons uit het hart gegrepen.
Wat ons ook iedere keer weer
verbaasd is de houding van dit
college richting actieve inwoners.
Inwonersparticipatie wordt gepredikt, het wordt overal geroepen, het
wordt verkondigd, maar de werkelijkheid pakt anders uit. Het IVI-platform
heeft al veel eerder aangegeven een
idee te hebben omtrend het adopteren/sponsoren/onderhouden van
bankjes. En nu ligt hier een voorstel
waarbij IVI totaal is genegeerd. Dat is
niet eens alleen jammer, maar ook
erg kinderachtig. En dan, wat heeft
dit niet allemaal gekost? Een ambtenaar is er mee bezig geweest en tot
mijn stomme verbazing hebben we
tijdens de commissievergadering
zelfs een promotiefilm gezien. Die
was dus al gemaakt voor we een
besluit hebben genomen. En wat
heeft dat niet gekost? Het is echt
jammer dat dit college de plank
steeds mis blijft slaan als het gaat
over hoe betrekken inwoners bij
onze plannen. Kan de wethouder nu
eens uitleggen waarom zij IVI niet
serieus wil nemen? Waarom worden
deze mensen eigenlijk een beetje
ontweken? (Wethouder Kiki Hagen,
de wethouder waarin dit thuishoort,
zat te overleggen tijdens het betoog
en Kneppers irriteerde zich daar

duidelijk aan en zei: U heeft mij toch
wel gehoord he wethouder?)”
Prima voorstel
De fractie van de PvdA/GL vonden
het een prima voorstel: “De discussie
die nu gevoerd wordt is een
verkeerde discussie. Wij hebben als
raad het college per motie opdracht
gegeven met een voorstel te komen,
nu doen ze dat en krijgen ze een
berg commentaar. Dit plan ligt er en
is een goed plan. Wij zijn voor”
De fractie waar de motie vandaan
kwam, de CU/SGP was natuurlijk blij
met dit voorstel. Wim Stam: “Het had
misschien beter geweest als het
college deze motie eerder had uitgevoerd. Dan hadden we misschien al
heel wat bankjes gehad. Toen wij dit
idee inbrachten zag de wereld er wel
wat anders uit. Nog nooit van corona
gehoord, de economie was boeming.
Ondernemers zaten voor heel schappelijke OZB-tarieven in hun
bedrijfspand en er was alle aanleiding om te denken dat er veel
belangstelling zou zijn. Nu is de
timing niet zo gelukkig. De economische situatie is anders. De recente
OZB-verhoging zal ook niet echt
meewerken. Dus in hoeverre een
ondernemer in de rij zal staan weet ik
niet. Maar we moeten ergens
beginnen. Ik hoop dat het voorstel
wordt aangenomen”.
Even helder
Ook RVB was wel voor. Was alleen
benieuwd welke ondernemer nu, net
nu de OZB zo verhoogd was, nog
bereid zou zijn zoiets te doen. Het
CDA was voor en had nog een bruikbare aanvulling: “misschien een idee
om de eventuele bestelde bankjes te
laten maken door de leerlingen van
het leertraject. Is ook een vorm van
inwonersparticipatie”, aldus Jan
Rouwenhorst
Iedere motie kost geld
Wethouder Kiki Hagen had wat uit te
leggen, hoewel ze eigenlijk vond dat
ze niets verkeerds had gedaan:
“Bewoners, verenigingen, Stichtingen, iedereen kan neen bankje
sponsoren. Dat hoeven geen ondernemers te zijn. Of iemand die altijd
op een bepaald bankje zat en in
haar/zijn nalatenschap dat bankje
sponsort. Dat zou ook kunnen.
Er werd gevraagd wat het kost zo’n
plan uitwerken wel niet”, zo
vervolgde de wethouder, “Ja dat zijn
de consequenties, als je het college
een motie laat uitvoeren. Elke motie
die aangenomen wordt heeft consequenties voor de uren van een
ambtenaar.
Er worden hier ook een aantal
aannames gedaan, daar wil ik even
helderheid in verschaffen. In januari
2020 heb bik gesproken met IVI en
hebben we het ook gehad over de
sponsoring van bankjes. Ik heb hen
toen gezegd dat ik de motie van de
raad gaat buitvoeren en heb tevens
gezegd dat ze zij ook een voorstel
konden indienen. Hun voorstel was
andersom. Wij betalen de bankjes en
de inwoners onderhouden. Dat was
niet de opdracht van de motie.
Vertrouwen
Wij hebben wel degelijk vertrouwen
in deze organisatie. We hebben al

Burgemeester Maarten Divendal:
“Dat zou onwerkbaar worden”

Fons Luijben seniorenpartij:
“Dat kunt u wel vinden”

hun website gefinancierd. Er zou een
inwoners magazine komen dat door
IVI zou worden uitgegeven. Daarvoor
zouden in gesprek gaan met ondernemers. Wij hebben toegezegd
daarin een advertentie te plaatsen en
we zouden hen een brief meegeven
waarin wij ons vertrouwen in hun
uitspraken zodat de ondernemer
meer vertrouwen in IVI zou kunnen
hebben. Het magazine is er nog niet”.
Geen bewijs
De heer Luijben bleef erop hameren
waarom er geen gespreksverslagen
waren van dit soort bijeenkomsten.
Nu kun je niet vaststellen wie de
waarheid spreekt. Ik kom zelf uit het
bedrijfsleven en daar is het onvoorstelbaar dat je van dit soort
gesprekken geen verslag maakt”. De
wethouder zichtbaar geïrriteerd:
“Waarom geen gespreksverslagen?
Omdat ik vind dat ambtenaren aan
de slag moeten aan dingen die
belangrijk zijn. Er wordt vaak gewerkt
met actie -punten en dat is precies
dec reden dat er geen gespreksverslagen zijn”.
Luijben: “dat kunt u wel vinden, maar
wij vinden van niet, zeker niet als er
spraken is van degelijk overleg met
inwoners”
De burgemeester mengde zich in de
steeds grimmig wordende discussie:
“Ik praat nu even als voorzitter van
het college. Er vinden natuurlijk heel
veel gesprekken plaats waarvan we
geen verslagen maken en dat is ook
heel logisch. Je kan niet de hele dag
van ieder gesprek met inwoners
verslagen maken. Dat is onwerkbaar”
Luijben: “Dat geeft in mijn gevoel al
een beetje aan in hoeverre de inwoners als serieuze gesprekspartners
worden gezien. Dat is onzes inziens
een belangrijk iets en als je nu ziet
hoe verschillend de opvattingen zijn
over wat er wel en niet is gezegd, lijkt
het me vanzelfsprekend dat hier leerling uit wordt getrokken en in het
vervolg verslagen worden gemaakt”
“We gaan binnenkort met IVI in
gesprek, vol vertrouwen en zonder
gespreksverslagen”, zo beëindigde de
burgemeester de discussie
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LEZERSPOST
“Chapeau” voor Jos van de Berg Uithoorn

Impressie de Bovenboog

Start verkoop kluswoningen
De Bovenboog Uithoorn
Uithoorn - Projectontwikkelaar
Steenvlinder start in december van
dit jaar met de verkoop van de kluswoningen die gerealiseerd worden in
het voormalig schoolgebouw ‘De
Bovenboog’ aan de Johan de Wittlaan in Uithoorn.
Het gebouw wordt momenteel nog
verhuurd aan diverse (maatschappelijke) ondernemingen. In de zomer
van 2021 krijgt Steenvlinder het
gebouw officieel overgedragen van
de gemeente en start Steenvlinder
met het ‘klusrijp maken’. Dit betekent
dat het gebouw en de individuele
kluswoningen gereed worden

gemaakt voor de oplevering aan de
kopers. Zo worden er bijvoorbeeld
dakkappellen en voordeuren
geplaatst en krijgt elke woning een
meterkast aangelegd en een warmtelus waarop de koper zijn warmtepomp kan aansluiten. Het gebouw
wordt namelijk volledig gasloos
opgeleverd. In het voorjaar van 2022
kunnen de kopers zelf aan de slag
met het afbouwen van hun woning.
De komende maanden begeleidt
Steenvlinder de kopers intensief
tijdens een optieperiode in het doorlopen van alle belangrijke stappen
om tot een haalbaar plan te komen.

Steenvlinder realiseert kluswoningen
in bestaande gebouwen die getransformeerd worden tot moderne
bewoonbare plekken, waar de koper
zelf bepaalt hoe zij de kluswoning
indelen en afbouwen. Zo maken zij
unieke woningen en blazen ze weer
nieuw leven in verouderde
gebouwen.
Hans Sparreboom, mede-oprichter
van Steenvlinder vult aan: “Wij
geloven dat als je zelf mag beslissen
hoe je woont, dit meer woonplezier
geeft. Je bent trots en dat straalt af
op de buurt en geeft nieuwe energie
aan dorp of stad.”

Inger Kristine brengt kleur en
warmte bij Uithoornse senioren
prachtige rose trosroos Rosa Loves
Me® Inger Kristine afstaan om een
warm gevoel met een glimlach over
te brengen op de bewoners en
verzorgers van ‘Het Hoge Heem’
(Uithoorn). Bloemen brengen troost
en geluk, zelfs in een onbegrijpelijke
crisis als Covid-19.
Het is een geweldig gebaar van de
twee Keniaanse producenten, onderdeel van de mZurri Group, die net
weer hun bloemenexport zijn gestart
en de inkomsten hard nodig hebben.
Toch reageerde Peter Kemei, CEO van
de groep, direct met “natuurlijk

willen we dat”, toen John Pouw van
Viking Roses hem benaderde.
Vereerd en trots, hoefde de Noorse
Inger Kristine ook niet lang na te
denken om zelf de bloemen aan te
bieden aan bewoners en medewerkers van ‘Het Hoge Heem’, afgelopen
woensdag. Zij had zelfs een ontroerende speech in het Nederlands
voorbereid. Elke huiskamer, hal en
werkruimte van Het Hoge Heem
wordt nu opgefleurd met een warm
gevoel in deze duistere dagen. Dank
mZurri, dank Viking Roses, dank Inger
Kristine.

Inger Kristine deelt zelf de rozen uit
Foto DVR Marketing

Uithoorn - De tweede Corona-golf
slaat hard toe en het lijkt erop, dat de
aandacht nu meer uitgaat naar de
jongeren, terwijl onze ouderen weer
de deur niet uit mogen, beperkt
bezoek mogen ontvangen en weer
de kwetsbare slachtoffers zijn. Veel
van hen raken in de war. Het is
wreed, maar ook heel moeilijk voor
verzorgers en familie, die zich telkens
moeten aanpassen en bijna machteloos meevoelen met de oudjes die
hen zo aan het hart gaan.
De Deens-Nederlandse rozenveredelaar Viking Roses, samen met de
Keniaanse rozentelers Molo River
Roses en Flora Ola, wilden graag hun

De rozen werden in dankbaarheid aangenomen. Foto DVR Marketing

Jos van den Berg van Albert Heijn Amstelplein Uithoorn verdiend een
Dikke 10! Sinds eind maart van dit jaar toen deze Corona pandemie
begon heeft Jos met zijn gehele team zorggedragen dat je als klant
“veilig” kan winkelen in zijn zaak met uiteraard de aanbevolen 1.50 m
afstand. Nu na ruim 8 maanden is deze grootgrutter nog altijd in TOP
vorm, bij binnenkomst een hartelijk welkom en altijd assistentie aanwezig
voor het gebruik van het desinfectie apparaat betreffende de boodschappenkar daarnaast ook de aanbeveling voor het dragen van een mondkapje en hulp wanneer er weer een muntje nodig is.
Kortom: De inzet die Jos van den Berg zowel binnen als buiten zijn zaak
neer zet en dit al maanden samen met zijn personeels-team realiseert
voor zijn klanten verdiend in mijn ogen een DIKKE 10 ! Ik heb het bij vele
gelijk soortelijke zaken ECHT heel anders meegemaakt d.w.z. armzalige
spuitflessen met rollen papier die je weer terug vind in de boodschappenkar natuurlijk is dat ook aan het winkelend publiek die daar niet goed
mee omgaat helaas... Ik hoor in mijn omgeving zoveel mensen roemen
over A.H. Jos van den Berg Amstelplein en vandaar dit gebaar om via
deze Nieuwe Meerbode krant te kunnen zeggen;
“Bedankt Jos en al je medewerkers”! die het winkelen op deze wijze
mogelijk maakt om toch een goed gevoel te hebben in deze bizarre
Corona tijd. Misschien is het een idee om de klanten van Jos die deze
mening met mij delen dit kenbaar maken in deze A.H. winkel door op het
bord “ iet’s aan te bieden? Vertel het Uithoorn ”een “ Dank je wel Jos &
Team” kaartje te plaatsen. (Dit bord bevind zich achter de bloemen/
planten omgeving van het ING Pinautomaat).
We moeten deze pandemie “SAMEN” doen en Jos van den Berg geeft daar
een goed voorbeeld van. Chapeau...
Nikki Zut

Fietsdocent op 1,5 meter
afstand gezocht
Uithoorn - In deze moeilijke en
onzekere tijd blijf je creatief en gaat
men gewoon aan de slag met een
geringe groep enthousiaste vrijwilligers om iedereen in Uithoorn in
beweging te krijgen. Hoe? Zorg
ervoor dat fietsen van de straat een
tweede leven krijgen. Doe je mee?
Alweer een dik jaar geleden heeft
Recyclo zijn deuren geopend in het
Buurtnest in Uithoorn. Recyclo is een
leer-werkplek voor iedereen die de
kneepjes van het vak wil leren.
Fietsen van de straat worden met
ondersteuning van de gemeente
Uithoorn aan ons project gedoneerd
om fietsen op te knappen. Dit is een
samenwerking tussen Zidiris,
Uithoorn voor Elkaar en VluchtelingenWerk. Voor dat project zijn ze
hard op zoek naar een kundige vrij-

willige fietsenmaker die de medewerkers van Recyclo een boost willen
geven. Wat betekent dat? Jij bent een
man of vrouw die stevig in zijn
schoenen staat en anderen een eind
op weg wil helpen in het vak fietsenmaker. Een deel van de fietsen wordt
voor een zachte prijs verkocht aan
mensen met een minima inkomen,
met de opbrengst blijft het project
duurzaam en onafhankelijk van
externe donoren. Samen zorgen we
ervoor dat Uithoorn gezond,fit en
veilig blijft voor iedereen in deze
corona tijd. Recyclo bevindt zich in
het Buurtnest en is flexibel geopend.
Heb je interesse in deze leuke functie
neem dan contact op met Uithoorn
voor Elkaar, Nasséra Achahboun
0614482132 of VluchtelingenWerk,
Elke Op ’t Root 0613613440.

Kerstconcert zanger-pianist
Roon Staal
Uithoorn - Maandag 7 december a.s.
geeft zanger-pianist Roon Staal een
kerstconcert in De Schutse in
Uithoorn.. Met zijn warme stem en
pianospel weet hij zijn bezoekers te
raken en in de stemming te brengen
van de aankomende kerstperiode
door zijn vertolking van bekende
songs als “Oh Holy Night”, “Silent
Night”, “Mary’s Boy Child”, “Gloria in
Excelsis Deo”, “Away In A Manger”en
“The Holy City”. Ook “Pie Jesu” staat
op het repertoire evenals af en toe
een eigen compositie die past bij de
kerstgedachte. Ook nieuwe songs
van zijn nieuwe kerstalbum Christmasalbum II welke op dit moment
wordt opgenomen zullen ten gehore
worden gebracht. Het concert te
Uithoorn is een van de 14 concerten
in de Kerst Tour 2020. Er zijn 2
concerten. Aanvangstijden zijn 19.00
en 21.00 uur. De locatie is een half
uur voor aanvang van het concert
geopend. Uiteraard wordt ook nu
gehoor gegeven aan de dan

geldende maatregelen door de
overheid gesteld met betrekking tot
de coronapandemie.
Alle informatie over de concerten en
het reserveren van kaarten kunt u
vinden op www.roonstaal.com of via
tel.nr. 0630025992. U vindt de
Schutse aan de Merodelaan 1.

Ron Staal, zanger/pianist
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Aftrap kerst actie Lionsclubs
De Ronde Venen - De Lionsclubs zijn
na het grote succes van voorgaande
jaren landelijk weer de kerstactie
‘Koffie voor de Voedselbanken”
gestart in samenwerking met Douwe
Egberts. Ook de Voedselbanken
worden hard getroffen door het
corona virus. Naast de uitval van vrijwilligers en de logistieke aanpassingen stijgt het aantal mensen dat
een beroep moet doen op de Voedselbank fors. De verwachting is dat
deze groei zich zeker zal voortzetten
in het komende jaar. De behoefte
aan levensmiddelen wordt om die
reden alleen maar groter.
De laatste actie vorig jaar december
leverde maar liefst 134.000 pakken

koffie op voor de voedselbanken.
Ook in de gemeente De Ronde
Venen was massaal gehoor gegeven
aan de oproep van de Lionsclubs om
de DE punten te doneren aan onze
lokale Voedselbank De Ronde Venen.
In totaal zijn maar liefst 500.000
punten binnengehaald, goed voor
1.816 pakken koffie! Hiermee kon de
Voedselbank 120 gezinnen voor ruim
een half jaar van koffie voorzien.
Landelijk maar toch lokaal
Dit jaar willen de Lionsclubs van
Mijdrecht Wilnis, Vinkeveen Waverveen en Abcoude Baambrugge weer
hun steentje bijdragen om hun eigen
Voedselbank De Ronde Venen te

ondersteunen. Ook hier zien
honderden personen zich door de
omstandigheden genoodzaakt om
ondersteuning te zoeken bij de voedselbank. Koffie is met name een
product waar de voedselbanken om
zitten te springen. Koffie bederft niet
en wordt dan ook maar zelden
aangeboden door supermarkten en
andere toeleveranciers.
De door u ingeleverde waardepunten zullen worden verzilverd voor
pakken koffie die worden gedoneerd
aan de Voedselbank De Ronde
Venen.
Dubbele actie: lever ook uw
oud & vreemd geld in!
Het inzamelen van de koffiepunten
wordt gecombineerd met het inzamelen van oud en vreemd geld. Bijna
iedere Nederlander heeft wel oud of
vreemd geld in huis liggen waar niets
mee wordt gedaan De Lionsclub zal
het geld omwisselen voor euro’s.
Voor iedere 15 euro kan in de derde
wereld een arme blinde gratis aan
staar worden geopereerd, waarna zij
weer normaal kunnen zien, werken
en leven!
Inzameling gedurende de
hele maand december
Uw DE waardepunten, bij voorkeur
geteld, en uw oud & vreemd geld
kunt u vanaf 1 december t/m eind
december inleveren in acht nemende
RIVM richtlijnen op de volgende
adressen. In Vinkeveen: Jumbo,
Albert Heijn, Maria-Oord (receptie),
drogisterij De Bree, SMC De Bron en
De Groentehal.
In Mijdrecht: Boni, Hema, Hoogvliet
en Dress for Less Fashion.
In Wilnis: Jumbo en Van Soest
Stoffen.
De Lionsclub Abcoude-Baambrugge
zal de waardepunten inzamelen op
de verkooplocaties van de jaarlijkse
erwtensoepactie op 16 januari.

De inleverdoos bij de Jumbo in Vinkeveen

Bingo actie afgesloten met
winnaar gratis winkelen
Mijdrecht - Afgelopen weekend was het dan zover, de winnaar van de hoofdprijs 1 minuut gratis winkelen Boodschappen doen, mocht de prijs bij elkaar
winkelen en dat deed ze echt in een razend tempo. Heel knap gedaan door
Sylvia, zie de boodschappen die op de foto staan! Dit was een hele mooie
afsluiting van onze Bingo actie, aldus Jan de Jong van de Boni

Slimness heeft nieuwe winnaars
Mijdrecht - Afvallen in groepsverband bij gewichtsconsulentenpraktijk Slimness altijd weer een succes!
In een groep is de motivatie vaak wat
hoger. Hier zijn de winnaars Jacqueline uit Amstelhoek, de zusters
Claudia en Judith uit Mijdrecht (foto)
weer het levende bewijs van. Jacqueline verloor 8,4 kilo en Claudia en
Judith 13,8 kilo tijdens de cursus van
9 weken (10 bijeenkomsten). Buiten
dat de zusters op de ons gelijk zijn
afgevallen verloren zij ook beide
precies 8 centimeter middelomtrek!!
Meerdere resultaten van de groepen
met de voor en na foto staan op de
website, maar ook vele positieve
reviews over het afvallen bij
Slimness.
Nieuwe
Woensdag 6 en donderdag 7 januari
2021 starten er weer nieuwe
groepen. Op woensdag start de
groep om 19:00 en donderdag om
20:30.
Wegens corona bestaan de groepen
uit maximaal 8 personen, zodat we
ons makkelijk aan de juiste afstand
kunnen houden. Omdat Slimness is
aangesloten bij de beroepsvereniging bgn, vergoeden de meeste
verzekeraars alles of een gedeelte
van de cursus. Wil jij in het nieuwe
jaar aan je gewicht, conditie oftewel

gezondheid werken? Doe dan mee!
Wil je meer informatie of wil jij je
opgeven en zeker zijn van een
plekje? Dat kan via de website slimness.nl ga naar afvallen in groepsverband of bel 06-10903050 en vraag
eventueel een vrijblijvende intake
aan.
Afvallen zonder begeleiding middels
mijn boek kan natuurlijk ook! Dit
boek is te koop bij mij in de praktijk,
zonnestudio SunCare, boekhandel
Mondria, Bruna, AH Jos van den Berg
en te bestellen bij bol.com. Op

zaterdag 2 januari 2021 tussen 09:00
en 14:00 heeft Slimness open dag en
is iedereen van harte welkom. Ook
de oud cliënten natuurlijk! Hup
meteen na de oliebollen en appelflappen op de weegschaal.
Een weeg- en meetmoment in het
nieuwe jaar om te kijken hoe het
gaat, kan nooit kwaad. Slimness
Bozenhoven 19a Mijdrecht.

Cees van Uden nieuwe
fractievoorzitter D66

Meindert Brunia
geeft stokje over

Gigantischer verjonging rondom
fractievoorzitterschap
De Ronde Venen - De voorzitter van
De Rondeveense gemeenteraad,
burgemeester Maarten Divendal
maakte tijdens de openbare raadsvergadering van donderdagavond jl.
bekend dat de D66 een nieuwe fractievoorzitter had: Meindert Brunia
heeft het stokje overgedragen aan
Cees van Uden. “En als ik nu zo
nadenk”, zo zei de voorzitter, “lijkt het
wel dat er sinds de verkiezingen een
gigantischer verjonging heeft plaats-

gevonden rondom het fractievoorzitterschap. Eerst de overdracht van
Rene Bultena (van Ronde Venen
Belang) naar Maarten van de Greft.
Toen Jan Rouwenhorst (CDA) naar
Simone Borgstede en nu dan Meindert Brunia (D66) naar Cees van Uden.
De seniorenpartij die heeft in deze
periode bij elkaar denk ik veel raadsfractie wisselingen gehad, maar die is
altijd jeugdig gebleven, Die hebben
het in eigen beheer gehouden”.

Bewoners blussen dakbrandje
Mijdrecht – Zaterdagochtend jl.
hebben de bewoners vaneen woning
aan de Fluitekruid eigenhandig, met
een tuinslang een dakbrandje weten
te blussen. De brand ontstond bij
dakwerkzaamheden aan de woning.
Het vuur was in de spouwmuur
geslagen en zorgde voor een hevige
rookontwikkeling. Terwijl de brandweer onderweg was, zijn de bewo-

ners en de dakdekkers het vuur met
een tuinslang te lijf gegaan. Bij
aankomst van de brandweer was het
vuur al zo goed als gedoofd. Wel
heeft de brandweer een deel van de
buitenmuur verwijderd om er zeker
van te zijn dat er geen vuurhaarden
meer waren. Een dakbedekker had
veel rook ingeademd en is door
ambulance medewerkers behandeld.
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Corona signaal blijft ‘zeer ernstig’
Uithoorn – Zoals elke raadsbijeenkomst gaf burgemeester Pieter
Heiliegers ook donderdagavond jl.
weer de tot toen laatste gegevens
over de corona in Uithoorn. Hij gaf
aan dat het aantal positief geteste
personen iets gedaald was, maar dat
het helaas niet echt doorzette. “Het
blijft in Uithoorn op de signaalwaarden van zeer ernstig”, aldus de
burgemeester. “Wat ook noemenswaardig is, is dat de mensen uit
Uithoorn zich wel laten testen, maar
minder bij de GGD. De laatste week
zijn er bij de GGD 368 getest en zijn
er 75 positief getest.
De ontwikkelingen aan de dienst
verzorgende kant, krijgen we van de
huisartsen berichten dat de reguliere
zorg weer langzaam aan het
herstellen is”.

Handhaving
“Ik heb het idee,” zo vervolgde hij,
“dat de mensen in Uithoorn en De
Kwakel het gewoon goed doen. Ze
letten op elkaar en beseffen dat de
risico’s groot. Nu en dan gaat het fout
en dat zit hem vooral bij de jeugd en
dan bij de overlastpunten. We
kennen de hotspots en daar wordt
extra gesurveilleerd. De politie heeft
tot nu toe 27 formelen waarschuwingen uitgedeeld en de Boa’s 23.

Scholen
Enkele raadsleden vroegen hoe het
was met de scholen en de ventilatie.
Hierop antwoorde wethouder Zijlstra: “De scholen zijn zelf verantwoordelijk voor goede ventilatie. Wij zijn
wel verantwoordelijk voor de Brede
school en die ventilatie voldoet aan
de eisen. Op de vraag of er plannen
waren voor een testlocatie in
Uithoorn, was de burgemeester
duidelijk: “ Nee, nog niet”

Ondernemers
De ondernemers zijn creatief met
oplossingen en wij denken met ze
mee. Wij hebben niet, zoals andere
gemeenten wel hebben gedaan, een
zak met hulpgeld aangekondigd,
maar we komen wel met maatwerk
oplossingen”.

De SAS’70 jeugd traint gewoon door!
Uithoorn - Bij SAS’70 wordt door de
jeugd nog steeds fanatiek getraind
ondanks corona. De jeugd is super
blij dat ze kunnen trainen en lekker
bezigzijn met de bal. De SAS’70
jeugdleden spelen spellen en
oefenen de techniek die er bij het
volleybal komt kijken. De spellen
wisselen elkaar af zowel met bal als
zonder bal. SAS’70 traint één keer in
de week op dinsdag. Er zijn top trai-

ners aanwezig die zorgen dat de
jeugdleden het gedurende anderhalf
uur actief bezig zijn én ze het gezellig
hebben. Lijkt het jou leuk om
volleybal een keer te proberen?
Kom dan op dinsdagavond om 18:00
uur een keer langs in de Scheg.
Wil je ook deel uitmaken van de
gezelligste volleybalvereniging en
komen volleyballen bij SAS’70?
Er zijn mogelijkheden voor de jeugd

vanaf 7 tot 18 jaar (ook in coronatijd), senioren dames en heren
op 2 e en 3 e klasse niveau en recreanten (neem contact op met de
tc-voorzitter, we trainen nu niet
i.v.m. corona). Op de website van
SAS’70 is informatie terug te vinden
www.sas70.nl. En je kunt SAS’70 ook
volgen op Facebook (Volleybalvereniging SAS’70 Uithoorn) en Instagram (@sas70volleybal).

Wielrenster Lorena Wiebes is te
gast bij Rick FM in Sport & Co
Regio - De 21-jarige Lorena Wiebes is
een succesvolle wielrenster uit Mijdrecht. Ze is een groot sprinttalent en
heeft een deel van haar jeugd
wielren jaren doorgebracht bij de
Uithoornse Wieler Trainings Club
(UWTC).
In 2016 werd Wiebes Nederlands
kampioene op de weg bij de junioren. In 2017 werd ze Europees
kampioene op de weg, eveneens bij
de junioren. Haar definitieve doorbraak was in 2019, met de winst op
het Nederlands Kampioenschap in
Ede. Haar eerste prof jaren fietste ze
voor het team Parkhotel Valkenburg.
In haar eerste profjaar won ze de
7-Dorpenomloop Aalburg, de
Omloop van de IJsseldelta en de
Parel van de Veluwe. In 2019 won ze
diverse ereplaatsen in Brugge-De
Panne en Gent-Wevelgem, behaalde
ze genoeg punten om als tweede te
eindigen in het individueel klassement van de UCI World Tour en
tevens de blauwe jongerentrui te
winnen. Met in totaal 15 overwinningen stond ze na het seizoen

bovendien op nummer één van de
UCI-wereldranglijst. Sinds juni van dit
jaar rijdt Lorena voor het Sunweb
team. Zondag 6 december is Lorena
Wiebes te gast in het programma
Sport & Co van Rick FM dat uitgezonden wordt tussen 11.00 en 13.00
uur. Luisteren naar Rick FM:

Caiway: Uithoorn en De Kwakel,
frequentie 99.0 FM en Aalsmeer 93.1
FM. Etherfrequentie 106.3 FM
DAB+: 5a frequentie 174,928 MHz
Live stream; https://www.rickfm.nl/
radiogids/stream
TuneIn App; https://tunein.com/
radio/Rick-FM-1063-s81518/

HOE GAAT HET NU MET
Alexanderhoeve
Uithoorn - De kaas- en notenwinkel draait nog altijd goed te
midden van de crisis. Wederom kan
niemand uit eten, waardoor dit
type gezelligheid in huis moet
worden gezocht. Nootjes, tapenade, kaasfondue, allerlei borrelhapjes en buitenlandse kazen doen
het nu extra goed in de zaak van
Stijn van Melenhorst. Hij leeft dan
ook mee met de horeca waar zeer
lastige tijden worden beleefd. “Het
is zo vervelend wat zij daar nu meemaken. Het is roeien met de riemen
die je hebt. Sommige redden zich nog door bezorgen en afhalen, maar
niet iedereen kan die overstap maken. Wat dat betreft heb ik geluk. Ik heb
in beiden coronagolven niet hoeven te sluiten.” Het is Stijn dit jaar opgevallen dat bedrijven hun personeel een extra warm hart toedragen. Hij
krijgt meer verzoeken voor borrelpakketjes en andere creatieve
geschenken om werknemers te verrassen. “Men komt bij mij langs om te
vragen wat een leuke samenstelling zou kunnen zijn voor een borrelpakketje. Van pubquizen tot pensioen- en jubileumpakketjes. Voor van
allerlei gelegenheden kan iets worden gemaakt! Maar ook de doorsnee
pakketten zoals de kerstpakketten hebben dit jaar een andere insteek
dan normaal. Ik merk dat daaraan veel meer aandacht wordt besteed.”

Duo Plant
Mijdrecht/Uithoorn - Tijden
van crisis kan creatieve
ideeën of oplossingen stimuleren. Dat blijkt ook te gelden
voor het veelzijdige familiebedrijf Duo Plant dat
bloemen en planten levert
aan particulieren en
bedrijven. “Je weet eigenlijk
nooit zo goed waar je aan toe
bent dit jaar. De maatregelen
kunnen steeds veranderen en
dat brengt spanning. Wel houdt het je scherp om te bedenken hoe je aan
de bal kunt blijven. Onze export loopt op dit moment vrij slecht, maar
door de focus naar de binnenlandse handel te verleggen gaat het toch
goed. Zo kunnen we ons personeel binnen die tak houden” vertelt Sandra
van Tol. Veel bedrijven hebben een vast abonnement bij Duo Plant op het
leveren van boeketten voor evenementen. Toen die achter elkaar werden
geannuleerd bij het uitblijven van de evenementen, duurde het niet lang
totdat nieuwe kansen zich voordeden. Nu bewaren deze bedrijven hun
budgetten om boeketten bij de werknemers te laten bezorgen. De vraag
voor bezorgen nam bij particulieren ook toe. Daarbij is een opvallende
ontwikkeling ontstaan. “Er wordt meer telefonisch en via de mail naar
onze diensten gevraagd. Je kan via de webshop bestellen, maar dit jaar
merken we dat mensen echt het persoonlijke contact opzoeken. Daar
nemen wij ook de tijd voor. Oudere mensen die kwetsbaar zijn en het
spannend vinden om naar de winkel te komen bijvoorbeeld. Daarnaast
heb je zoveel schrijnende kwesties doordat mensen geen afscheid
kunnen nemen van hun geliefden door corona. Daarvoor bied je een luisterend oor aan en maken wij zorgvuldig een rouwstuk dat aan alle
wensen voldoet. Voor een plantje in de tuin komt men vaker fysiek naar
de winkel om iets uit te zoeken, terwijl een cadeautje voor een ander via
onze bezorgdiensten worden geregeld. Iedereen wordt wel blij van bloemetje of een plantje en dat wordt elkaar extra gegund dit jaar.

Westerbos & Mens
Mijdrecht/De Kwakel - Als warme
broodjes over de toonbank. Zo
gaat het nog altijd bij de winkel
van de brood- en banketbakkerij.
Toch komt het niet helemaal voor
de bakker dit jaar, al valt de hofleverancier niets te verwijten. Brood
kan bakkerij Westerbos & Mens
nauwelijks kwijt aan de zwaar
getroffen horeca in 2020. En ook
met het afzeggen van diverse
bijeenkomsten door de coronamaatregelen mist de vraag naar bepaalde producten. Jan Westerbos: “Er
wordt minder getrouwd en als er wordt getrouwd is dat in een kleine
kring. De bruidstaarten die we leveren zijn daardoor een stuk kleiner
geworden. Hetzelfde geldt voor kinderfeestjes en begrafenissen. Met dat
laatste lever je normaal zo’n 100 tot 150 broodjes, maar op dit moment
mag er niet meer dan 30 man komen.” De bakker blijft het echter optimistisch bekijken. Er blijft werk genoeg, want zijn winkels worden juist wat
meer bezocht. En met het aanbreken van de tweede coronagolf observeert hij een toename in de verkoop binnen de webshop.
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Nieuw in Uithoorn:
De Schone Tanden Praktijk
Door Roos Uithol
Uithoorn – Veel ondernemers gaan
gebukt door de maatregelen tegen
de verspreiding van het coronavirus.
Maar voor een aantal ondernemers
heeft dit juist ruimte in agenda’s
gecreëerd om dromen eindelijk te
kunnen verwezenlijken. Zo ontstond
voor mondhygiëniste Sanne Bax de
kans om haar eigen praktijk te op te
zetten. Begin november opende zij
‘De Schone Tanden Praktijk’ te Dorpsstraat 46 in Uithoorn.
“Ik had hele scheve tanden en heb
op latere leeftijd pas tanden gewisseld. Daardoor maakte ik de orthodontist zeer bewust mee. Ik vond het
leuk en interessant hoe hij aan de
slag ging met allerlei tangetjes en
andere instrumenten. Daar is de
liefde begonnen en zo ben ik bewust
mijn pad gaan uitstippelen richting
de mondzorgkunde,” vertelt de
geboren en getogen Uithoornse. Na
een vierjarige studie mondzorgkunde in Amsterdam heeft Sanne
Bax meer dan tien jaar lang werkervaring opgedaan bij tandartspraktijken in Uithoorn, Amsterdam en
Amstelveen. Tot de droom om een
eigen praktijk te beginnen haar in
2020 terugbracht naar Uithoorn. “De
tandartsen hier ken ik goed en we
werken ook samen. Bijvoorbeeld bij
het uitwisselen van röntgenfoto’s.
Het prettige van Uithoorn is de echt
‘dorpse’ cultuur. Mensen zijn hier

meer behulpzaam en geïnteresseerd.
Tijdens de verbouwingen kwam men
dan een praatje maken om te weten
wat er allemaal gaat gebeuren. Dat
vind ik zo grappig en het is iets dat je
mogelijk niet zo snel in de stad
tegenkomt. Het blijft dan allemaal
meer anoniem.”
Schoon
De naam, ‘De Schone Tanden Praktijk’
had ze al snel bedacht, want dat is
waarvoor zij garant staat. Iedereen
verlaat haar praktijk met een schoon
gebit. Vooral voor mensen met een
slechte adem, gevoelige tanden,
aanslag of verkleurde tanden, bloedend en/of pijnlijk tandvlees is De
Schone Tanden Praktijk aan te raden.
“Eventuele tandvleesproblemen
worden hier behandeld, maar gaatjes
boren en vullen laat ik aan de tandarts over. Mijn focus ligt op preventie
en vertellen hoe je het eigen gebit
zelf het beste schoonmaakt. Als je dit
goed doet en regelmatig een bezoek
brengt aan de mondhygiënist,
voorkom je gaatjes en andere
problemen. Ik geloof dat de mondhygiënist altijd nodig is. Zelfs als je
denkt dat je het gebit goed schoon
houdt, vinden wij altijd plekjes die
worden overgeslagen. En ook ik
bezoek gewoon de mondhygiënist! ”
Gezinnen
Voor ouders en kinderen die moeite
hebben met poetsen, zijn ook deze

gezinnen bij Sanne Bax helemaal aan
het juiste adres. Vanaf de leeftijd dat
kinderen naar de tandarts gaan (2
jaar), kunnen ze ook naar de mondhygiënist, een specialisme binnen De
Schone Tanden Praktijk. “Ik laat
kinderen spelenderwijs wennen aan
behandelingen. In stapjes leg ik
uitgebreid uit wat ik doe tijdens de
behandeling en wat ze thuis kunnen
doen. Daaronder valt poetsinstructie
en voedingsadviezen om gaatjes te
voorkomen. Ik kan duidelijk zien hoe
effectief deze behandeling bij mij is.
Soms geef ik ook lessen op scholen.
Van leraren krijg ik te horen dat
kinderen dankzij de lessen aan hun
ouders uitleggen dat zij hun tanden
verkeerd poetsen! Heel veel ouders
weten ook niet dat een behandeling
tot 18 jaar volledig vergoed wordt
vanuit de basisverzekering. Dat is
zonde, want er kan zoveel leed
worden voorkomen.”
Tevreden
Over het verloop, van de eerste
weken na de opening van haar praktijk, is Sanne zeer tevreden. Haar
dagen zijn goed met werkzaamheden gevuld, hoewel dat altijd ‘nog
meer’ mag zijn vertelt zij met een
knipoog. “Eén van de leukste
aspecten van een eigen praktijk vind
ik het persoonlijke contact met
mensen. Verwacht van mij geen
wijzende vinger, want ik werk graag
samen naar het beste resultaat. Als je

Mondhygiëniste Sanne Bax voor haar praktijk

streng aangeeft wat de patiënt allemaal moet gebruiken voor een
schoon gebit, komt dat niet ten
goede van de onderlinge band en
het uiteindelijke resultaat dat je wil
bereiken. In mijn werk ben ik
geduldig en nauwkeurig, en ik neem
altijd ruim de tijd voor patiënten. Dat
is anders dan bij een tandartsassistent die het reinigen veel vlugger
doet. Met zout en warm water maak
ik gebitten schoon.
Dat maakt het behandelen minder
gevoelig en pijnlijk. Het proces hoeft
ook helemaal niet pijnlijk te zijn! Dat
is iets wat veel mensen denken over
een behandeling bij een tandarts of
mondhygiënist.” De praktijk draait
Sanne momenteel alleen, maar over
ongeveer twee jaar trekt mogelijk
een tweede mondhygiënist binnen
in haar praktijk. Er zijn drie ruimtes
waarvan één als behandelruimte
wordt gebruikt. Daarom is er plaats

voor meer. Voor nu ligt de prioriteit
voor haar om full time in haar eigen
praktijk te gaan werken. Zo kan
Sanne Bax meer momenten voor
haar patiënten aanbieden om een
afspraak te plannen.
Tot slot een laatste aanbeveling van
de mondhygiëniste:
“Het is een vergissing dat er geen
keuze is wie je als mondhygiënist wil
hebben. Als je bijvoorbeeld geen klik
hebt met de mondhygiënist van
dezelfde praktijk als je tandarts, heb
je de vrijheid om bij een andere
mondhygiënist een afspraak te
maken. Het is echt belangrijk dat je
een klikt hebt, omdat de hygiënist je
helpt te voorzien van goede begeleiding en adviezen voor een gezond
gebit.” Voor een bezoek aan De
Schone Tanden Praktijk is geen
verwijzing of toestemming nodig
van de tandarts. De praktijk is ook ‘s
avonds en in het weekend geopend.

Met de SCAU coronabestendig
in De Sneeuwstorm
Uithoorn – Voor concert- en theaterorganisatoren gelden helaas nog
strenge beperkingen. Immers er
mogen maar ten hoogste dertig
bezoekers in een zaal. Dat is een
ramp voor de grote concertzalen en
theaters. Ook voor de Stichting
Culturele Activiteiten Uithoorn
(SCAU) betekent die beperking een
organisatorische puzzel als er
negentig belangstellenden zijn voor
een muzikale voordrachtsmiddag.
Zoals zondag. Al voordat het coronatijdperk begon, had de SCAU voor
zondag 29 november een interessant
literair programma bedacht. De gerenommeerde vertaler van Russische
literatuur, Hans Boland, was uitgenodigd om het verhaal “De
Sneeuwstorm”van Alexander
Poesjkin voor te dragen. Gelukkig
had de SCAU na de weken waarin
vrijwel niets mogelijk was wel weer

de ruimte om dertig bezoekers in de
Schutse te ontvangen. En als je dan
rond negentig belangstellende
abonnees en andere liefhebbers toch
wilt laten genieten van zo’n prachtig
verhalenprogramma van een uur,
dan is er maar één oplossing: drie
voorstellingen voor iedere keer maximaal dertig bezoekers op dezelfde
zondag.Hans Boland vond dat geen
probleem. Dat gold ook voor zijn
muzikale compagnon, de voortreffelijke accordeonist Oleg Lysenko.
Door drie keer alle bezoekers in de
reglementair toegestane aantallen
om twee, vier en zeven uur, te
verwelkomen, hoefde de SCAU
zondag niemand van de trouwe
supporters teleur te stellen.
Sneeuwstorm met muziek
Het was SCAU-secretaris Anton
Furneé gelukt om alle belangstel-

Hans Boland vertelde het verhaal samen met zijn accordeonist Oleg Lysenko

lenden tevoren administratief evenwichtig te verdelen. Toen zij allen,
behoedzaam begeleid naar hun
wijdverspreide zitplaatsen in de kerk,
hun mondkapjes hadden afgedaan,
stak zondag maar liefst drie keer
Poesjkins Sneeuwstorm op. Hans
Boland droeg het mooie verhaal met
zijn verrassende ontknoping beeldend voor. Maar er was meer. Want
naast hem zat accordeonist Oleg
Lysenko. Hij speelde tussen de
onderdelen van de poëtische liefdesgeschiedenis van meisje Masja en
huzaar Boermin de eigenhandig
knap gearrangeerde muziek op zijn
fraaie grote accordeon.
Dankzij de melancholieke en ook
vrolijke klanken die Lysenko kundig
aan zijn donker, orgelachtig klinkende instrument ontlokte kreeg de
voordracht door Hans Boland een
prachtige muzikale omlijsting. De
grote door Jacqueline Kasemier
geschilderde winterlandschappen
die achter de kunstenaars waren
opgesteld troffen goed de sfeer van
het winterverhaal. Het SCAU-publiek
genoot ervan. Hulde aan Hans
Boland en Oleg Lysenko die drie keer
met volledige inzet onversaagd op
het podium in actie bleven.
Op zondag 20 december staat bij de
SCAU wederom de liefde centraal in
het vocale programma“Amor”van de
groep Musica Externa. De SCAU zal
belangstellenden later op basis van
de dan actuele coronaregels
informeren.

De slang om de boot, houdt de vervuiling tegen maar stopt het niet. (eigen foto)

Boot lekt olie in de Amstel
Uithoorn – Een oplettende bewoner
van Uithoorn bemerkte dat er al ruim
een week lekt olie uit een bootwrak
in de Amstel. De politie is er vorig
weekend bij geweest, er is een slang
omheen gelegd, maar dit is niet

afdoende. “Ik laat onze hond hieruit
en zie iedere dag dat er olie (of
diesel) op het water drijft. Locatie is
tegenover oude Cindy hoofdkantoor”. Hopelijk wordt er binnenkort
echt iets aan gedaan.

Afvalruimen door de Kajuit
Uithoorn - In groep 7 is het bij de
Kajuit tijd voor het houden van een
eigen presentatie. Voor de kinderen
een spannende en leerzame oefening.
De afgelopen weken waren al
verhalen verteld over de Kip, de Wolf,
de Vikingen, het Menselijk lichaam en
Oceanen. Deze week was Sytse Knaap
aan de beurt met zijn thema Natuurvervuiling. Hij had niet alleen een
presentatie voorbereid, maar ook zelf
bij de gemeente grijpstokken en afval-

zakken geregeld. In de aansluitende
pauze ging de klas dan ook gelijk de
omgeving van de school afvalvrij
maken. De klas was in 6 groepen
verdeeld en door het competitieelement raakten de zakken al gauw
gevuld. Meest vreemde vondst was
een kluwen van wel 20 mondkapjes
en een vest bij de skateboard-baan.
Verder werd er veel glas, peuken en
blikjes gevonden. Fijn dat de buitenruimte weer wat schoner is kinderen!
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Pietengym en cadeautjesspel
bij GVM’79 in Mijdrecht

Waar vinden inwoners zonnevelden
en windmolens passend?
De Ronde Venen - Van 21 september tot 12 oktober hebben inwoners via
de Zon en Wind kaart aangegeven welke gebieden zij geschikt vinden
voor zonnevelden en windmolens. Ruim 1500 inwoners hebben de digitale kaart ingevuld. Tijdens een online sessie op 7 december legt
gemeente De Ronde Venen de resultaten van de digitale kaart voor aan
inwoners. Alle ingevulde kaarten vormen samen ‘vlekkenkaarten’. Op die
‘vlekkenkaarten’ is te zien welke gebieden door veel inwoners worden
aangewezen als geschikte locatie voor zonnevelden en windmolens. En
welke gebieden inwoners ongeschikt vinden. Aanmelden kan via www.
derondevenen.nl/zonenwind.
Effecten
De effecten van klimaatverandering
zijn steeds meer te zien. Denk aan
grotere stormen, hittegolven, overstromingen. Daardoor ontstaan
klimaatproblemen zoals stijging van
de zeespiegel. Zonder dijken wordt
het onmogelijk te wonen op land dat
laag ligt. Landbouw op vruchtbare
grond wordt moeilijker als het te
koud of te heet wordt. Om klimaatverandering tegen te gaan zet
gemeente De Ronde Venen, net als
de rest van Nederland, stappen om
CO2- uitstoot tegen te gaan. De
gemeenteraad gaf in 2016 de aftrap
van deze koers; ze namen de motie
aan De Ronde Venen klimaatneutraal
in 2040. Een belangrijke stap is eigen
energie opwekken met windmolens
of zonnevelden. Zo draagt de
gemeente bij aan de landelijke

klimaatopgave. Samen met inwoners
onderzoekt de gemeente welke
gebieden geschikt zijn voor windmolens en zonnevelden.Wethouder Kiki
Hagen (Duurzaamheid): “De doelstelling van de gemeente vraagt om te
kiezen voor gebieden waar we duurzame energie kunnen opwekken. Het
is een afweging tussen landschap,
natuur en draagvlak. Voor deze
ingrijpende keuzes willen we graag
weten wat inwoners hiervan vinden.
Zij wonen, recreëren en leven in het
gebied. Daarom blijven we graag
met u in gesprek over deze
afwegingen.”
Online
Op 7 december presenteert de
gemeente de uitkomsten van de Zon
en Wind kaart aan inwoners en
belangenvertegenwoordigers. Dit

gebeurt tijdens een onlinebijeenkomst. Tijdens deze sessie geeft
gemeente uitleg hoe deze resultaten
in het verdere proces gebruikt
worden. Samen met inwoners wordt
er bekeken of er overeenkomsten
zijn met de eerdere vragenlijst over
randvoorwaarden voor zonnevelden
en windmolens. Maar ook of inwoners een sterkere voorkeur hebben
voor zonnevelden of juist windmolens. In het nieuwe jaar houdt de
gemeente een 2e sessie. Tijdens deze
vervolgsessie worden de voors en
tegens van kansrijke gebieden
besproken.
Schrijf u in
De online sessie vindt plaats op
maandag 7 december om 20.00 uur.
Het programma duurt 1,5 uur.
Aanmelden kan via www.derondevenen.nl/zonenwind. In het aanmeldformulier kunnen inwoners vragen
stellen waarop ze graag antwoord
willen hebben . Een dag voor de
sessie ontvangt u een bevestigingsmail. In deze email staat ook de link
om deel te nemen aan de online
sessie. Geen email ontvangen? Neem
dan telefonisch contact op via 0297
29 16 16. Of stuur een e-mail naar
duurzaam@derondevenen.nl.

Mijdrecht - Op woensdag 25
november waren er 2 sinterklaasfeesten bij GVM’79. De hele middag
werd er door de kinderen tot en met
8 jaar aan Pietengym gedaan.
Normaal gesproken zijn alle kinderen
(max 90) tegelijkertijd in de zaal
aanwezig en kunnen er veel ouders
helpen. Dit jaar, in verband met
Corona, werd het geheel in 4 kleine
feestjes gesplitst en hielpen er een
handjevol ouders. De kinderen
hadden er geen centje minder
plezier om. De meesten kinderen
kwamen verkleed naar de gymzaal.
Er werden pakjes in schoorstenen
gegooid, geklommen op de daken,
gekke pietensprongen gemaakt en
van dak naar dak gesprongen.
Natuurlijk konden de echte Roetveeg
Pieten niet ontbreken en die waren
dan ook de hele middag aanwezig.

presentje, zakje pepernoten en een
dikke glimlach weer naar huis! In de
avond was er ook voor de oudere
gymnasten en freerunners een leuk
feestje georganiseerd. Onder leiding
van 2 ouders werd er een cadeautjesspel gedaan. In 6 groepjes werd er
gedobbeld om de leukste cadeautjes! Ook hier kregen de kinderen
allemaal wat lekkers en een glas
limonade. Na 1,5 uur de cadeautjes
heen en weer te hebben geschoven
ging ook hier iedereen met een glimlach weer naar huis! Het was een zeer
geslaagde middag bij GVM’79.

Pakjes kamer
Zij hadden een echte pakjeskamer
ingericht in de kleedkamer en alle
kinderen konden hier zelf een leuk
cadeautje uitzoeken. Aan het einde
van de les ging iedereen met een

Cliënten Voedselbank krijgen
energievouchers
Uithoorn – Twee energiecoaches
hebben donderdag jl. bij de Voedselbank energiebonnen uitgedeeld. De
bonnen -die door de gemeente
Uithoorn beschikbaar zijn gesteldhebben een waarde van 44 euro.
De cliënten van de Voedselbank
kunnen deze verzilveren op de
webshop van het Regionaal Energieloket. Hier kunnen ze duurzame
producten kopen, zoals ledlampen,
radiatorfolie en tochtstrips.
Wethouder Ria Zijlstra (sociaal
domein): ,,We vinden het belangrijk
dat mensen met een krappe beurs de
kans krijgen om hun huis te verduurzamen. Naast dat het goed voor het
milieu is, kan het ook de energierekening verlagen.”
De energiecoaches hebben
donderdag ook verschillende besparingstips gegeven aan de cliënten
van de Voedselbank. Ook kregen zij
folders met informatie over hoe zij
een afspraak kunnen maken met een

van de energiecoaches. Zij kunnen
een afspraak inplannen als ze meer
informatie willen over de aangeschafte producten of meer hulp
willen bij het omlaag krijgen van de
energierekening.
Mensen kunnen een afspraak
inplannen met een energiecoach op
www.bespaarafspraak.nl/uithoorn.

Sinterklaas training bij HVM

Liesbeth Hendriks en Rob de Jong delen lekkers uit

Mijdrecht - Dit jaar was het voor
Sinterklaas en zijn Pieten niet mogelijk om bij HVM langs te komen. Daar
is natuurlijk iedereen erg bedroefd
over. Gelukkig mag de jeugd nog wel
trainen en interne wedstrijden
spelen. Afgelopen zaterdag waren er
diverse interne oefenwedstrijden op
HVM. Deze werden muzikaal begeleid door DJ Niek. Hij heeft de hele
dag gedraaid in de tent, die HVM
buiten heeft staan. Het zal lang
geduurd hebben voordat DJ Niek
weer ontdooid was. Maar hoe leuk is
het als de jeugd ondanks alle belemmeringen toch kan oefenen. Onder
de huidige regelgeving mag er niet
veel geregeld worden, maar HVM
heeft er toch iets op gevonden.
De hoofdtrainer heeft er voor
gezorgd, dat de looplijnen duidelijk
zijn en het toegangshek tot het
complex dicht is, zodat alleen de

spelers en trainers toegang hebben
tot de trainingen. En ook de trainingsvormen zijn daarop gebaseerd.
Muziek
Ondanks dat Sint en Pieten niet
konden komen, heeft de Activiteiten
Commissie ruimte kunnen vinden
om toch iets leuks te doen voor al
onze jonge spelers en speelsters.
Liesbeth Hendriks en Rob de Jong
hebben geregeld dat er tijdens de
trainingen leuke muziek op het veld
te horen was en hebben ze ervoor
gezorgd, dat iedereen aan het einde
van de training een zakje kregen met
wat lekkers. Het was ook fantastisch
om te zien, dat heel veel spelers en
speelsters hun uiterste best hebben
gedaan om prachtig verkleed op de
training te komen. Hopelijk kan HVM
volgend jaar Sinterklaas en zijn
Pieten weer op de velden begroeten.
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Afscheid op afstand van
raadslid Bultena
De Ronde Venen – Tijdens de laatste
raadsvergadering van donderdag jl.
werd - op afstand - (de afscheidsnemer was er niet) afscheid
genomen van gemeenteraadslid
Rene Bultena van Ronde Venen
Belang. Burgemeester Divendal: “Na
afloop van de laatste raadsvergadering kreeg ik een telefoontje van
Rene Bultena, die mij mededeelde
dat hij moest stoppen met zijn raadlidmaatschap, omdat hij snel ging
verhuizen.
Hij is inmiddels verhuisd naar
Terschelling en Terschelling is een
gemeente waar je alleen maar een

Lovende woorden bij afscheid
Rene Bultena

huis kunt kopen, als je daar ook ingeschreven staat. Dat was hij ook van
plan, maar het moest met onmiddellijke ingang. Rene, we gaan ervanuit
dat je nu naar ons kijkt, maar
niemand weet dat zeker, want jij bent
natuurlijk altijd al een beetje ondoorgrondelijk. Het is best lastig iemand
toe te spreken die er niet is. Ik ga het
daarom niet heel lang houden. Maar
ik denk wel dat ik namens de gehele
raad, het college en zeker voor
mezelf, dat we je zullen gaan missen”.
Expertise
“Ik wil echt tot uitdrukking brengen
dat je binnen jouw raadswerk aan
het werk bent geweest en met jouw
expertise er vaak voor hebt gezorgd,
dat je dat ook ten goede liet komen
aan de hele raad. En met je expertise
bedoel ik ook: veel verstand van
financiën. Soms werden mensen er
wel eens horendol van.
Bijvoorbeeld met het vaststellen van
belastingverordeningen om maar
eens wat te noemen. Dat is toch iets
waaraan misschien sommige ambtenaren en de wethouder niet graag
terugdenken. Ik denk eigenlijk dat ze
dat zo snel als mogelijk gewist
hebben.
Maar Rene je hebt gewoon heel veel
goed en veel werk verricht voor de

raad en voor de gemeente en daarbij
ook de zorgvuldigheid laten zien,
hoe we als raad omgaan met elkaar
en met de besluitvorming. Je kan
hard zijn in de besluitvorming, maar
warm in de persoonlijke sfeer. Je
speelde nooit op de man/vrouw en
dat is wat je graag ziet in een raad.
Namens iedereen hier, hartelijk dank.
Ik kom zelf regelmatig op Terschelling, dus ik weet je te vinden”, aldus
Divendal.
Bedankt
Anco Goldhoorn sprak namens RVB:
“Door de corona kan nik Rene helaas
niet persoonlijk toespreken. Daarom
kan ik hem nu ook niet persoonlijke
dat: we blij waren dat hij deel
uitmaakte van onze fractie. Dat we
bewondering voor hem hadden bij
de coalitie onderhandelingen. Dat
wij hem als fractie van hem genoten
hebben van zijn blik op financiën en
zijn creativiteit om problemen op te
lossen. Dat we blij zijn met zijn
sociale inslag, wat niet door iedereen
werd gezien of gewaardeerd.
Dat er weinig mensen zijn die zon
integer zijn als Rene.
Dat wij als fractie en daarbuiten heel
veel met elkaar gelachen hebben.
Dat wij hem in de fractie zullen gaan
missen”.

Agenda van Vinkeveen, een leuk
cadeautje om te geven
Vinkeveen - Enkele weken geleden
verscheen het nieuwe agendaboekje
over Vinkeveen. Een zeer fraaie
agenda met ‘luchtige’ verhaaltjes en
herkenbare beelden over Vinkeveen
in de vorige eeuw. Inmiddels hebben
al heel veel Vinkeveners de agenda in
huis. Zeker in deze donkere en voor
sommige mensen eenzame dagen is
het heerlijk om even terug te zwijmelen naar hoe het vroeger was
(schaatswedstrijden en toertochten
op de plas, de feestweek, de Natte
Zeelten, zaal Ruimzicht et cetera).
Kortom een ideaal cadeautje voor
jezelf of voor familieleden die uit

Vinkeveen vertrokken zijn. Er staat
namelijk genoeg herkenbaars in.
Voor de prijs (€ 9,50) hoeft u het niet
te laten. Wees er wel snel bij, want
op=op.
Bestellen
Vanwege de corona is er geen huisaan-huis verkoop dit jaar. De agenda
is eenvoudig te bestellen via
www.de-vinken.nl, via de mail (sponsorzaken@de-vinken.nl) of door te
bellen met 06 27291849 (avonduren).
Op de site van De Vinken
(www.de-vinken.nl) kunt u een
preview van het boekje bekijken.

LEZERSPOST
Waarom geen eenrichtingsverkeer?

Fleece dekens voor leerlingen
van het VeenLanden College

De Ronde Venen - Maandagochtend
30 november wachtten de leerlingen
op het VeenLanden College een
aangename verrassing. Na de eerste
nacht met nachtvorst keken zij ‘s
morgens niet uit naar hun lessen op
school. Sinds de pandemie staan de
ramen namelijk open voor de broodnodige ventilatie in de klas. Het was
die ochtend extreem koud, maar
hulp was onderweg. De conciërges

op het VeenLanden College
begonnen aan een geheime
operatie: ‘operatie Fleece deken’. Alle
leerlingen op beide locaties kregen
een fleece deken uitgereikt waarmee
ze voor de duur van de pandemie
tijdens de lessen warm kunnen
blijven. Op de gang kwam de rector
Henk Ligthart die morgen een
docent tegen die hem vertelde hoe
koud het was in de klas.

“Dat ga ik nu voor je oplossen!”, zei
hij en momenten later deelde ook hij
dekens uit. Het deed hem zichtbaar
veel plezier. De dekens gingen vergezeld van een gedicht van Sinterklaas,
dat zo begon: Door corona moeten
we sociaal distantiëren, erger nog:
moeten we in de winter vooral ventileren. De ramen staan open al is het
nog zo koud en kil, dat is voor leerlingen en docenten een bittere pil.
Tot overmaat van ramp kreeg Sint
een negatief reisadvies: “Blijf thuis in
Spanje!”, dat was het dringende
devies. En dus ligt Sint zelf lekker in
de zon te chillen, terwijl wij hier van
de kou zitten te rillen.
De school hoopt in ieder geval wat
snotneuzen te kunnen voorkomen,
want zo’n test is ook geen pretje. “We
slaan ons samen door deze barre
periode heen”, aldus een trotse Henk
Ligthart.

Al eerder schreef ik een stukje over de nieuw ingerichte parkeerplaats bij
de Boni. Toen had ik het specifiek over de onmogelijk hoge en steile
verkeersdrempels die zich daar bevonden, klaarblijkelijk bedoeld om de
snelheid van de auto’s tot een acceptabel niveau terug te brengen maar
ook een regelrechte ramp vormden voor de onderkanten van menig voertuig. Een poos later meen ik waargenomen te hebben dat er stratenmakers bezig waren aan deze drempels, maar of zij daadwerkelijk iets aan de
vorm en hoogte hebben gedaan weet ik eigenlijk niet. In ieder geval werd
het geen opmerkelijke “blikvanger”...en was het verschil vóór en ná nauwelijks tot niet merkbaar. De In- en Uitrit zijn echter nog steeds een bron van
ergernis en aantoonbaar gevaarlijk. Nog steeds zijn er hele volksstammen
autobestuurders die het verschil tussen de Ingang (het dichtst bij de
ophaalbrug) en de Uitgang (het dichtst bij het Gemeentehuis) niet
kennen, ondanks de duidelijke bebording. Het hufterige gedrag om de
Uitgang als ingang te gebruiken als men via de Kroonstadlaan de parkeerplaats nadert, viert hoogtij. Mogelijk alleen maar omdat men uit de verte
al een lege plaats ziet die een andere automobilist die al zoekende op het
parkeerterrein zijn of haar rondjes rijdt nog niet ontdekt heeft. Ikke, ikke,
ikke...en de rest kan stikken...is dan het credo. Een aanrijding tussen in-enuitrijdend verkeer is derhalve levensgroot. Ja, en dan nog een opmerking
over de afbakening van de parkeervakken zelf. Hiervoor heeft men een
kleur gekozen die mijns inziens absoluut niet voldoet en voor verbetering
vatbaar is. Bij mooi droog en zonnig weer is het kleurverschil van de afbakeningen en de rest van de bestrating redelijk goed te zien. Maar het
aantal natte en donkere dagen heeft in ons landje echt de overhand. Het is
mij daarom ook een raadsel waarom men niet voor witte of (nog beter) de
bij slecht en donker weer goed zichtbare gele afbakeningen gekozen
heeft. Tot slot zou de verantwoordelijke ambtenaar van onze eminente
gemeente zijn of haar gedachte eens kunnen laten gaan over een ÉÉN
RICHTING verkeerssysteem op de parkeerplaats zodat het gekrakeel
tussen twee bestuurders, die ieder van een andere richting komen om een
vrij plekje te bemachtigen, over zal zijn. We zullen wel zien.
C.N.H. van Dijck, Mijdrecht

GEVEN OM MOLENS IS

GEVEN AAN

MOLENS
molenfonds.nl
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‘What’s in a name?’
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.

De toeslagenaffaire en Bureaucratie
Ik heb de afgelopen tijd met verbijstering op televisie de verhoren
gevolgd over de toeslagenaffaire. Dat er bureaucratie bestaat en dat we
als inwoners hier allemaal last van hebben en ons regelmatig irriteren in
ons dagelijks leven is inmiddels wel duidelijk. Dat de ambtenaren zo
strak de regels (moeten) uitvoeren ook al gaat dit ten koste van de
waarde van het leven van inwoners, is toch gewoon niet geloven. De
ambtenaren hebben het wel degelijk aangegeven aan de politiek
(beleidsbepalers). Het is tegen dovenmansoren gezegd want zij veranderden er niets aan. Dan gaan we er dus gewoon mee door! Ja, wie is hier
schuldig? En hoe kan het zover komen? Eén ding is zeker er zijn een heleboel onschuldige inwoners ten onrechte diep geraakt en in de problemen
gekomen. Dat moet anders!
Hoe heeft het zover kunnen
komen?
Als je de persoonlijke verhalen hoort
is het voor de betreffende gezinnen
heel heftig en de sociale schade
soms onherstelbaar. Het zal toch niet
zo zijn dat dit bewust gedaan is? Dat
kan je gewoon niet geloven, maar
dat voelt natuurlijk wel zo. Zeker als
je hoort dat er al zo lang signalen zijn
afgegeven die gewoon bewust in de
doofpot gestopt moest worden.
De maatschappij van nu
Mijn persoonlijke analyse is wel dat
dit de maatschappij van nu is. “zorg
eerst voor jezelf en dan pas voor een
ander”. Als uitvoerend ambtenaar wil
je het best één keertje aankaarten bij
je leidinggevende. Maar als je dan
krijgt te horen dat je “gewoon” moet
uitvoeren wat er van je verwacht
wordt en anders wellicht jouw baan
op het spel komt ga je weer over tot
de orde van de dag! In dit geval de
regels uitvoeren, waardoor anderen
willens en wetens in onoverkomelijke
financiële problemen komen.
Vervelende situatie
Het is natuurlijk een vreemde mentaliteit. Deze mentaliteit zorgt er namelijk voor dat andere in een vervelende situatie komen. Maar is dat in
ons systeem uitzondering of regel?
Het lijkt een geaccepteerde mentaliteit, want wie zal zo ver durven te
gaan om dit gewoon te melden als
jouw werkgever niet wil luisteren.
Bijvoorbeeld aan de media. Of
gewoon niet gaan uitvoeren. Je bent
dan al gauw een klokkenluider en de
ervaring leert dat je zelf binnen de
korstte keren op straat staat en in
vervelende situatie zit. Zolang jij de
taken uitvoert, kom jij niet in de
problemen en heb je zelf een prima
leven. Die ander die door jouw werkwijze in de problemen komt is niet
jouw zorg maar die van de staat.
Onacceptabel
Natuurlijk is deze situatie en mentaliteit onacceptabel, maar hoe kunnen
we dit in deze tijd van individualisatie nog oplossen. Dit valt echt niet
mee. Iedereen begrijpt dat je tegenwoordig eerst voor jezelf kiest en dat
is niet alleen zo in het ambtelijke

apparaat. De saamhorigheid en
sociale omgang met elkaar is soms
ver te zoeken in onze “beschaafde”
wereld.
Zo ga je niet met elkaar om
Ik zou dan ook wel willen
uitschreeuwen: “zo gaan we niet met
elkaar om”. De norm in onze samenleving zou moeten zijn: respect voor
ieder individu en dat we opkomen
voor onze collega’s, buren, vrienden
en eigenlijk gewoon voor alle inwoners die dat verdienen. Hiervoor is lef
nodig en een omgeving waar je je
veilig voelt om dit altijd als eerste te
doen. Dit moeten we met elkaar echt
anders willen gaan organiseren.
Andere spelregels nodig
Hiervoor zijn andere spelregels
nodig, dan die er nu zijn. Gelukkig
zijn op politiek niveau al vele jaren
wetten en regels aan het veranderen
om als inwoner meer invloed te
nemen op je eigen leven. Zo is er in
2015 de decentralisatie ingevoerd.
Met als doel dat er minder regelgeving moest komen en de verantwoordelijkheid meer bij de bevolking
kwam te liggen. Dit is helaas nog niet
geslaagd en vraagt om een stevige
evaluatie. Ook gaat de omgevingswet veranderen en deze wet
moet het mogelijk maken dat je
meer te vertellen krijgt over je eigen
omgeving. Ook hier is het de bedoeling dat we zaken dichter bij en met
elkaar oplossen. Hierover zal IVI de
komende tijd de inwoners gaan
inlichten, want dit is een hele belangrijke wetswijziging als het gaat om
inwonersparticipatie.
Verandering in denken en doen
Gezien de genoemde wetswijzigingen wordt er van bovenaf echt
wel over nagedacht, maar het daadwerkelijk veranderen gebeurt alleen
als we met zijn allen het ook echt

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

gaan uitvoeren. We moeten echt de
strijd durven aan te gaan met de
oude regels en de individualistische
mentaliteit die in de samenleving is
geslopen. Hier is lef en strijd voor
nodig. De gevestigde orde verandert
niet vanzelf. Die verandering begint
bij onszelf.
Voorbeeld dichter bij huis
Misschien lijkt dit onrecht van de
toeslagenaffaire ver van ons bed.
Maar ook in onze eigen gemeente
zijn er voorbeelden van misstanden
te noemen die wat mij betreft niet
kunnen en alles met bureaucratie te
maken hebben. Onacceptabel maar
wie steekt zijn/haar nek uit om het
voor een ander op te lossen? Zo is er
grote woningnood voor starters,
maar ook voor statushouders en voor
inwoners in urgente situaties. Dan
moeten we het niet alleen hebben
over rode contouren en milieuwetgeving, maar moeten we met zijn allen
oplossingen gaan zoeken om het
leed op te gaan lossen.
Nog persoonlijker
En soms hoor je het leed gewoon bij
je om de hoek. Neem bijvoorbeeld
het verhaal wat in onze eigen
gemeente speelt van volwassen
kinderen die hun beide ouders
verloren hebben en nog thuiswonend zijn. Ze zijn nu in een heel
vervelende situatie terecht komen en
dreigen hun ouderlijk huis uitgezet
te worden. Dit zijn misschien inderdaad de regels, maar dit hoort
gewoon niet te gebeuren. Wie wil dit
nou? Dat noemen we dan bureaucratie ten top. Niemand wordt hier
beter van!
Wie lost dit op
Dit is dus een voorbeeld, waar een
ander zijn nek voor moet uitsteken.
Zij hebben wel wat anders aan hun
hoofd dan te strijden tegen bureaucratie. Maar wie durft het op te
nemen voor deze kinderen? Wie
durft de regels ter discussie te
stellen? IVI wil graag een lans voor ze
breken en wat aandacht vragen voor
dit onrecht. Toch heeft IVI niet de
mogelijkheden om de regels te
veranderen. Wat IVI kan is het via
deze media naar buiten brengen en
voor dit soort zaken aandacht
vragen. We hopen maar dat er
mensen zijn die dit oppakken en op
kunnen en willen lossen. Dus wilt u
helpen in deze casus stuur een mail
naar: info@inwonersvoorinwoners.nl

Zoals u wellicht weet hebben we het oranje kopje hierboven een naam
gegeven. Hij heet IVI. Een eenvoudige naam die slechts uit drie letters
bestaat. Toch merken we dat veel mensen met de uitspraak wel wat
moeite hebben. In dit stuk proberen we dat voor eens en altijd op te
lossen en hopen wij dat iedereen het inwonerssymbool bij zijn juiste
naam gaat noemen.
Inwoners Voor Inwoners
IVI is eigenlijk gewoon de afkorting
voor Inwoners Voor Inwoners. De
inwonersbeweging die in De Ronde
Venen de inwonersparticipatie wil
vorm geven en een podium wil
geven aan alle inwoners. We dachten
Inwoners Voor Inwoners is best een
mond vol en de afkorting IVI is eigenlijk wel een leuke naam. Net als
bijvoorbeeld Eva, Ada, Isa, Ali, Ivo,
Gio, etc. Maar zo eenvoudig is het
schijnbaar toch niet want we horen
verschillende uitspraken van de
naam IVI.
IVI in een illuster uitspraakrijtje
Er zijn van die woorden die mensen
gewoon allemaal op hun eigen
manier uitspreken en IVI lijkt daar bij
te gaan horen. Een paar voorbeelden
van woorden die u misschien wel
herkent. Zo hadden meisjes vroeger
een poëziealbum waarin familie en
vrienden een verhaaltje in konden
schrijven? Voor veel meisjes was dit
een poessie album. Maar dat werd
vaak gecorrigeerd door ouders om
het toch vooral als poëzie (Po-é-zie)
album uit te spreken. Andere
woorden met een gelijke uitspraakverwarring zijn Monopolie. Want het
is echt geen MON-NOPLIE, maar toch
echt MO-NO-POLIE. En geen PUUZEL.
maar PUZZEL. En dan Catalogus!
Waar leg je bij dit woord de klemtoon? Op de o of op de tweede a? En
dan tot slot natuurlijk nog WIFI is het
nou WAIFAI of gewoon WIEFIE.
IVI
Nou WIFI spreek je dus officieel uit als
WAIFAI en niet als WIEFIE. Maar nu
terug naar IVI hoe spreek je dat uit.
IVI spreek je uit als IEVIE. Dus zeg
maar WIEFIE zonder de W ervoor. Het
was dan ook best grappig om
mensen te horen zeggen AIFIE of
IE-VEE-IE. Ook leuk om te horen dat
mensen er geneigd zijn een lidwoord
voor te zeggen De IVI of Het IVI. We
hopen dat we het nu duidelijk
hebben kunnen maken dat de enige
echt goede uitspraak is: IEVIE.
Maar what’s in a name?
Een wel bekende uitdrukking die u
vast wel eens tegen bent gekomen.
Het is een citaat uit Romeo en Julia
van Shakespeare. Shakespeare
bedoelde hier mee te zeggen ook al
zou een roos anders heten, dan zou
het nog steeds een mooie heerlijk
geurende bloem zijn, dus wat zegt
een naam nu helemaal. Met die

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.

uitspraak had Shakespeare een dijk
van een punt. Want inderdaad, op
zichzelf heeft een naam natuurlijk
geen betekenis, omdat die niets zegt
over degene die of het iets wat hem
draagt.
Naam onbelangrijk
Op basis van de naam van een ding
of persoon kan je niet weten wat het
is en/of kan. Het gaat natuurlijk niet
om de naam. Al verklaard de naam
Stofzuiger wel veel maar van mijn
part had dat ding de naam Krokobolleke gekregen dan was voor mij het
belangrijkste dat-ie stofzuigt. En dat
geldt ook voor IVI. Het is niet zo
belangrijk dat mensen de naam niet
helemaal goed uitspreken als ze
maar weten waar IVI voor staat.
IVI is voor en van de inwoners
En waar staat IVI dan voor? IVI staat
voor Inwoners Voor Inwoners en is
voor en van de inwoners. Dus het
gaat bij IVI zoals u merkt om het wel
en wee van de inwoners van De
Ronde Venen. IVI wil de inwonersparticipatie vorm geven. Of anders
gezegd IVI wil inwoners informeren,
een podium geven en verbinden. IVI
wil vooral samen voor en met inwoners dingen gaan doen! IVI wil er
voor zorgen dat inwoners meer
invloed krijgen op het gemeentelijk
beleid, maar ook op de uitvoering
van dat beleid. Met dure woorden
heet dat van participatie (gebruiken
van democratie) naar deliberatie
(bijdragen aan democratie).
IVI heeft een droom
Niet alleen Shakespeare had zinnige
uitspraken maar ook Martin Luther
King sprak historische woorden die
IVI aanspreken. In 1963 hield hij als
voorvechter van gelijkheid een
legendarische toespraak “I Have a
Dream”, waarin hij zijn hoop uitsprak
dat mensen ooit op hun gedrag en
niet op hun huidskleur beoordeeld
zouden worden. Een jaar later, op 10
december 1964, kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede. IVI is zeker niet
uit op de Nobelprijs voor de vrede
maar heeft wel een droom. De
droom van IVI is dat er een samenleving in De Ronde Venen komt waar
iedereen zich prettig en gehoord
voelt. Een samenleving waar
iedereen zijn verantwoordelijkheid
kent, neemt en aan mee doet!
Dat is waar IVI (...ik zeg IEVIE)
voor staat!
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