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Ook het CDA vindt het onbegrijpelijk 
dat er weer een verbinding verslech-
terd. Fractievoorzitter Simone Borg-
stede: “Bij elke gelegenheid geven 
geeft het CDA aan dat beter open-
baar vervoer nodig is om de N201 te 
ontlasten. Helaas gebeurt het tegen-
overgestelde. Timo Brockho� van de 
VVD: “De reistijden nemen door deze 
verandering toe, mensen zijn langer 
onderweg naar school of werk. Wim 
Stam, CU/SGP verzuchte ‘dat dit er 
juist voor zorgt dat men weer in de 
auto stapt’. We zitten in een uithoek 
van de provincie en hebben te 
maken met twee vervoersregio’s en 
twee provincies, het lijkt of we slacht-
o�er worden van onze ligging. Een 
aantal weken geleden werd bekend 
dat de slechte bereikbaarheid met 
OV gevolgen heeft voor de werkgele-
genheid in onze gemeente. Bayer 
vertrekt uit onze gemeente, een van 

de redenen daarvoor is de slechte 
bereikbaarheid met het OV voor 
medewerkers van buiten de 
gemeente. Eerder stelde de Daniel 
Storm voorzitter van de VIB (onder-
nemersvereniging) dat het moeite 
kost om medewerkers te vinden en 
behouden door de slechte bereik-
baarheid van het Industrieterrein in 
Mijdrecht met OV. 

Niet de busbaan
Het gaat niet alleen om de werkzaam-
heden aan de busbaan. Er is een 
bezuinig gedaan door de provincie. 
Door Corona rijdt bus 340 niet meer 
van Mijdrecht centrum naar Uithoorn 
Busstation. Het CDA begrijpt en onder-
steunt de Jongeren Advies Commissie 
deze keer een petitie is gestart om 
aandacht te vragen voor de slechte 
bereikbaarheid van de gemeente met 
OV. Wij roepen iedereen op om de 

petitie te tekenen via via 
https://verbindderondevenen.nl.
Daarnaast heeft het CDA vragen 
gestuurd naar het college om te 
kijken welke oplossingen er nog 
mogelijk zijn. 
- Op welke datum is het college 

geïnformeerd over de afsluiting 
van de Busbaan?

- Wie heeft u hierover 
geïnformeerd?

- Welke actie heeft u ondernomen 
toen dit bekend werd?

- Welke gesprekken zijn er geweest 
over de inkorting van lijn 340?

- Op welke datum is het college 
geïnformeerd over het besluit tot 
de inkorting van lijn 340?

- Welke actie heeft u ondernomen 
toen dit bekend werd?

- Welke vervolgstappen zijn er 
mogelijk?

Verschillende fracties hebben inmid-
dels contact opgenomen met hun 
collega’s in de Provincie, die beslissen 
namelijk over het openbaar vervoer 
in onze gemeente. Alle hulp is 
welkom. Wij houden u op de hoogte 
van het vervolg.

De Ronde Venen - Afgelopen week werd de gemeenteraad opgeschrikt 
met de mededeling dat buslijn 340 niet langer doorrijdt naar het bussta-
tion in Uithoorn. Wederom een verslechtering van de bereikbaarheid van 
De Ronde Venen voor studenten, werkenden op Schiphol, bloemenvei-
ling of in Hoofddorp etc.

Gemeenteraad maakt zich zorgen: 
Openbaar vervoer weer slechter

Voor goed openbaar vervoer! Simone Borgstede CDA, Rody van der Pouw JAC, Daniël Storm en Leon Raadschelders VIB, Michel 
van Dijkman en Timo Brockhof VVD, Anco Goldhoorn RVB,, Marja Becker en Fons Luijben Seniorenpartij, Ernst Schreurs PVDA/
GroenLinks , Annemiek Groen L8Kernen. Wim Stam CU/SGP en Thijmen Klinkhamer D66 steunen het initiatief eveneens. 

Jessica Meijer winnaar Boni Disney 
spaaractie
Mijdrecht - De vaste klanten van 
Boni supermarkt in Mijdrecht hebben 
ongetwijfeld gemerkt dat afgelopen 
maand er een leuke spaaractie is 
geweest voor Disney servies. Gekop-
peld aan deze actie was een inlever-
actie met 3 mooie Disneyprijzen. Er 
was ook een landelijke hoofdprijs: 

Een geheel verzorgde brunch door 
een chef kok en daarbij het complete 
Disney servies! Deze hoofdprijs is 
gewonnen in Mijdrecht door Jessica 
Meijer! De prijswinnaars zijn in het 
zonnetje gezet door bedrijfsleider 
Wilco Versluis. Alle prijswinnaars van 
harte gefeliciteerd.

Vinkeveen - RegioBank is al ruim 100 
jaar de bank in de buurt. Met Zelf-
standig Adviseurs is RegioBank actief in 
heel veel buurten in dorpen en kleine 
steden. In al die jaren zijn Zelfstandig 
Adviseurs van RegioBank uitgegroeid 
tot een vertrouwd gezicht in de buurt. 
Zij weten hoe belangrijk een leefbare 
buurt is. Dat is een buurt waar iedereen 
zich thuis voelt: bewoners, onderne-
mers, verenigingen en stichtingen. 
Daarom steunt RegioBank samen met 
het Oranje Fonds lokale projecten die 
het buurgevoel vergroten. Stichting 
Ons Dorpshuis in Vinkeveen krijgt een 
bijdrage vanuit het VoordeBuurt Fonds. 
Het fonds is een samenwerking van het 
Oranje Fonds en RegioBank, O.V.M 
Vinkeveen, Zelfstandig Adviseur van 
RegioBank in Vinkeveen, heeft stichting 
Ons Dorpshuis voorgedragen bij het 
fonds.

100 jaar
RegioBank is al ruim 100 jaar de bank 
in de buurt. Met Zelfstandig Adviseurs 
is RegioBank actief in heel veel buurten 
in dorpen en kleine steden. In al die 
jaren zijn Zelfstandig Adviseurs van 
RegioBank uitgegroeid tot een 
vertrouwd gezicht in de buurt. Zij 
weten hoe belangrijk een leefbare 
buurt is. Dat is een buurt waar iedereen 
zich thuis voelt: bewoners, onderne-
mers, verenigingen en stichtingen. 
Daarom steunt RegioBank samen met 
het Oranje Fonds lokale projecten die 
het buurgevoel vergroten. Stichting 
Ons Dorpshuis in Vinkeveen wil graag 
nieuw meubilair aanscha�en voor “De 
Buurtkamer”, een plek voor alle 
ouderen uit Vinkeveen die op zoek zijn 
naar gezelligheid, verbondenheid, een 
luisterend oor of gewoon een kopje 

RegioBank steunt Dorpshuis de Boei

Het nieuwe meubilair voor de Boei

De Ronde Venen - Heeft u al een brief gekregen om 
een afspraak te maken voor een boosterprik, de extra 
coronavaccinatie? U krijgt een brief als uw geboorte-
jaar aan de beurt is voor een boosterprik. U kunt dan 
online een prikafspraak maken. Een afspraak maken 
kan ook telefonisch, maar online, met DigiD, gaat het 
sneller. Vindt u het lastig om online een afspraak te 
maken. Op de website van de Bibliotheek staat uitge-
legd hoe u een afspraak kunt maken. De online uitleg is 

te vinden op www.bibliotheekavv.nl/coronaprik. Vindt 
u het toch lastig om zelf een afspraak te maken? Bij de 
Bibliotheek helpen we u verder. U 
kunt gewoon langs komen en u 
hoeft ook geen lid te zijn van de 
Bibliotheek. Wilt u weten wanneer 
de Bibliotheek open is? Kijk op 
www.bibliotheekavv.nl/
openingstijden

De Bibliotheek helpt bij afspraak boosterprik

ko�e of thee. OVM Vinkeveen is Zelf-
standig Adviseur van RegioBank en 
steunt dit mooie initiatief dat bijdraagt 
aan een sociaal vitaal Vinkeveen.

Verbinding
VoordeBuurt Fonds is er voor elk initia-
tief dat zorgt voor verbinding en 
bijdraagt aan leefbaarheid in de buurt. 
Ook “De Buurtkamer” in Vinkeveen kan 
uw hulp heel goed gebruiken voor de 
aanschaf van nieuwe stoelen en tafels. 
Daarom zijn donaties vanuit Vinkeveen 
en omgeving meer dan welkom. Hoe 
meer steun, hoe beter. Zo dragen we 
samen bij aan een �jne plek voor 
iedereen. Want een sociaal Vinkeveen 
maken we samen. Het VoordeBuurt 
Fonds draagt bij aan een sociaal vitale 
buurt. Een buurt waarin je �jn woont, 
je thuis voelt en waar mensen naar 
elkaar omkijken. Dat willen het Oranje 
Fonds en RegioBank voor de buurtbe-
woners. U kunt voor donaties gaan 
naar: Voordebuurtfonds.nl. Stichting 
Ons Dorpshuis verbindt inwoners 
Vinkeveen, of kijken op een van de 
posters die bij verschillende winkeliers 
hangen in Vinkeveen.
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Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Regio - Vanaf 14 december exposeert 
Nico van Oosten met een serie schil-
derijen in Gezondheidscentrum de 
Waterlinie in Uithoorn. Nico van 
Oosten (1957) schilderde vanaf 1991 
t/m 2018 bij Atelier de Kromme Mijd-
recht in De Ronde Venen. Daarna 
volgde hij een 2-jarige basisopleiding 
beeldende kunst bij de Nieuwe 
Academie Utrecht. Van 1991-2001 
bekwaamde hij zich met olieverf in de 
stijl van het impressionisme. Daarna 
stapte hij over op acryl en werd de 

stijl expressionistischer (zwanen, 
koeien, kippen en klaprozen). Vanaf 
2010 ontwikkelde hij een stijl die zich 
het beste laat omschrijven als abstract 
expressionisme (vogels). Aan de 
Nieuwe Academie Utrecht is hij afge-
studeerd op natuurlijke structuren in 
close-up (kleine werken). In het 
gezondheidscentrum laat de kunste-
naar een deel van zijn ontwikkeling 
zien vanaf de eeuwwisseling. De 
expositie is zeker de moeite waard om 
te gaan bekijken. 

Nico van Oosten exposeert

De Ronde Venen - De VVD blijft zich 
inzetten voor het verbeteren van het 
openbaar vervoer. Onderdeel 
daarvan is een goede busverbinding 
richting Uithoorn, wat ook is opge-
nomen in hun verkiezingspro-
gramma. Nu Connexxtion bus 340 
schrapt en Syntus ook snijdt in hun 
netwerk is er de komende maanden 
(vanaf januari) geen rechtstreekse 
verbinding tussen Mijdrecht en 
Uithoorn Busstation. Dit mag volgens 
de VVD niet gebeuren.
Deze keuze is gemaakt vanwege de 
werkzaamheden aan de busbaan 
tussen Uithoorn-Centrum en 
Uithoorn Busstation en de bezuini-
gingen vanwege het lagere reizigers-
aantal door corona. Volgens de VVD 
mag dit niet betekenen dat inwoners 
Uithoorn Busstation niet meer 
kunnen bereiken met de bus. Timo 
Brockho�, de fractieondersteuner 
geeft aan: “Door deze wijziging doen 
mensen er veel langer over om op 
hun werk, studie of een andere 
locatie te komen. Deze verbinding is 
ontzettend belangrijk voor onze 
inwoners en met name onze 
jongeren.” 

Overvol
De VVD wil dat de belangen van de 
inwoners worden meegenomen. 
Tijdens de spits is de enige buslijn de 
130 al overvol. Verder moeten de 
passagiers zo’n 1,5 kilometer lopen 
om bij Uithoorn Busstation te komen. 
Ze willen daarom een passende 
oplossing, zodat de reistijd van inwo-
ners zo beperkt mogelijk blijft rich-

ting Amsterdam, Haarlem en Hoofd-
dorp. Michel van Dijkman, VVD 
woordvoerder openbaar vervoer: “De 
bereikbaarheid tussen De Ronde 
Venen en Uithoorn Busstation is en 
blijft noodzakelijk, hier moet voor 
gestreden worden”

College
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft ook laten weten 
het niet acceptabel te vinden dat er 
de komende maanden (vanaf 
januari) geen rechtstreekse verbin-
ding meer is tussen Mijdrecht en 
Uithoorn Busstation. De gemeente 
trekt daarom samen op met de 
gemeente Uithoorn om de provincie 
Utrecht en de provincie Noord-
Holland te bewegen om zo snel 
mogelijk met een oplossing te 
komen. De VVD is blij dat hun 
wethouder dit ook direct namens het 
college opgepakt heeft. Zelf zullen zij 
hun provinciale staten fractie 
oproepen om aandacht te vragen 
voor dit probleem. Ze hopen dat de 
partijgenoten van de fracties, en 
vooral die bij de provincie in de 
coalitie zitten, dat ook doen.
Verder steunen ze het initiatief van 
de Jongeren Advies Commissie en 
enkele jongeren. Zij zijn een petitie 
gestart waarin zij de provincies 
Utrecht en Noord-Holland oproepen 
de belangen van de gemeente De 
Ronde Venen mee te nemen bij de 
nieuwe concessies en dienstrege-
lingen. De petitie kan via www.
verbindderondevenen.nl worden 
ondertekend.

De VVD wil goede busverbin-
dingen, ook naar Uithoorn

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

Haat en liefde in de polder

Een eenden stel heeft nooit rust...
Het ideale eendenleven. De eenden zijn zo vanaf eind september echt 
wel klaar met zorg en zorgen. Als er nog jongen in de buurt zijn gedragen 
ze zich als volwassen familie met hun eigen besognes. Iedereen heeft 
geruid. De woerden eerst. Ze doen er een maand over, in juli meestal. 
Ze verliezen dan al hun veren tegelijk. Ze houden zich stil en kunnen 
niet vliegen. Dat is heel rustig voor de vrouw-eenden die dan nog op 
de jongen letten. Die zijn de maand daarna aan de beurt. Ook zij ruien 
een maand. De jongen ruien niet in hun eerste jaar. En dan vanaf eind 
september is het tijd voor het ideale eendenleven. De mannen dragen 
hun mooiste verenpak. Ook de vrouwen hebben nieuwe veren. En ze 
hoeven een paar maanden niet te zorgen. Tijd dus om hun oude maatje 
weer op te zoeken. Of een nieuw maatje? Hoewel nog veel mensen 
volhouden dat eenden paartrouw zijn lijken ze toch in het najaar 
opnieuw hun keus te bepalen en soms ook nog in het voorjaar. In elk 
geval vormen ze paartjes. En wat ga je doen als paartje? Wel, gewoon 
rustig wat zwemmen met z’n tweeën. Niet snel, maar echt zonder haast. 
En als het zwemmen even klaar is: rustig op de kant zitten, een beetje 
dommelen, een beetje tegen elkaar aanleunen. Gepaste afstand van 
het volgende stel. Nog geen wilde paarpartijen. Nog geen woerden die 
de vrouw-eenden bij hun kroost wegrukken. Serene rust. Dat dacht ik. 
Maar als ik heel stilletjes naar buiten stap om een foto te maken gaat elk 
stel waakzaam rechtop zitten. Ik trek mij gauw terug. Al snel nemen de 
eenden weer hun lounge-positie in. Tot de plaatselijke Siamese poes de 
tuin in sluipt. Alsof ze ogen in hun rug hebben slaan ze alarm, vliegen op 
en landen luid kwakend in het water. Een eend heeft nooit echt rust...

Catherine
http://ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn 

Vinkeveen - Maandag 20 december 
a.s. van 9.30 tot 12.30 uur is het 
Repair Café Vinkeveen (onderdeel van 
Tympaan-De Baat) weer aanwezig in 
Sociaal Cultureel Centrum de Boei, 
Kerklaan 32 te Vinkeveen. Bij het 
Repair Café zijn vrijwilligers aanwezig 
die de door u meegebrachte kapotte 
spullen of kleding gratis voor u repa-
reren. Het Repair Café wil laten zien 
dat repareren leuk is en vaak heel 
makkelijk. En weggooien is niet altijd 
de enige oplossing!! Repareren kan in 
veel gevallen en het is natuurlijk ook 

veel beter voor het milieu!! Bij het 
Repair Café kunt u terecht voor 
allerlei reparaties zoals kleding, kleine 
elektrische apparaten, computerap-
paratuur, (niet al te grote) stoelen en 
krukjes, houten speelgoed, porselein, 
aardewerk of wat u verder thuis 
tegenkomt dat kapot is en u eigenlijk 
nog graag gerepareerd zou willen 
hebben. We helpen u graag op maan-
dagochtend 20 december a.s. met uw 
kapotte spullen, u bent van harte 
welkom. Zij nemen de geldende 
RIVM regels in acht.

Repair Café Vinkeveen

Extra koopzondag in winkelcentrum Zijdelwaard!
Uithoorn - Het einde van de maand 
december komt weer in zicht. Dat 
betekent dat het weer bijna tijd is voor 
Kerstmis! Onder de kerstboom mogen 
ook dit jaar natuurlijk geen cadeautjes 
ontbreken. Daarom zorgt winkelcen-
trum Zijdelwaard ervoor dat u op een 
veilige manier uw mooiste kerstca-

deaus kunt komen kopen. Op zondag 
19 december aanstaande organiseert 
winkelcentrum Zijdelwaard daarom 
een extra koopzondag om zo de 
drukte voor de feestdagen te kunnen 
spreiden. Bijna alle winkels gaan deze 
dag extra open (van 12:00-17:00 uur) 
om u te helpen met het uitkiezen van 

het perfécte kerstcadeau. Let op: niet 
alle winkels zijn geopend en sommige 
winkels (zoals de supermarkten) 
hanteren afwijkende openingstijden. 
Kijk daarom altijd even op de website 
van uw favoriete winkel om de actuele 
openingstijden terug te lezen. Komt u 
ook langs voor een mooi cadeau?
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De Ronde Venen - Begin december 
plaatsten wij een oproep over het 
persoonsgebonden budget (PGB) via 
de Jeugdwet. Boven dat artikel 
stond: ‘Wat is uw ervaring? Mag je 
van de gemeente wel een PGB 
aanvragen?’ Onze oproep leidde tot 
diverse reacties van ouders, die van 
mening zijn dat het beter kan en zou 
moeten. Wilt u ook nog reageren 
over uw ervaring met de aanvraag 
Pgb’s jeugdhulp? Neem dan 
contact op met de redactie 
(redactiemijdrecht@meerbode.nl).

Juridisch onjuist
Afgelopen week maakten wij ruimte 
voor een toelichting van de 
gemeente op het eerdere artikel over 
het pgb voor jeugdhulp. De 
gemeente had behoefte aan een 
reactie op ons eerdere artikel. Het 
plaatsen van de reactie van de 
gemeente past bij het journalistieke 
beginsel van hoor en wederhoor. 
Volgens de gemeente zou in ons 
artikel de Jeugdwet niet goed zijn 
uitgelegd. De gemeente merkte op: 
”Dat maakt dat in de krant juridische 
onjuistheden staan.” Het is een 
gemiste kans dat de gemeente hele-
maal niet aangeeft wat dan die 
gesignaleerde “juridische onwaar-
heden” zouden zijn. 

Zorgregeling ingewikkeld
In ons land is de zorg op een inge-
wikkelde manier geregeld, want er 
zijn meerdere zorgwetten. Daarom is 
het goed te weten bij welke instantie 
men terecht kan voor de aanvraag 
van een Pgb. In twee soorten 
gevallen moet men bij het ‘loket’ van 
de gemeente zijn voor het indienen 
van een Pgb-aanvraag. 

Gemeente is ‘loket’
De gemeente is het enige loket voor 
een Pgb-aanvraag, die voortkomt uit 
de Wet maatschappelijke ondersteu-
ning (Wmo), zoals het aanvragen van 
huishoudelijke hulp. De gemeente is 
ook het loket voor de aanvraag voor 
Jeugdzorg. Bij een zorgvraag zal de 
gemeente doorgaans verwijzen naar 
een zorgaanbieder die door de 
gemeente gecontracteerd is. De 
gemeente betaalt dan de zorgaan-
bieder voor de geleverde zorg. Dat 
heet zorg in natura (ZIN). Als ouders 
aantonen dat de door de gemeente 
aangeboden zorg in natura niet 
passend is, kunnen zij zelf een zorg-
aanbieder kiezen. 

Geen ZIN?
De ouders hebben dan een keuze uit 
twee mogelijkheden: een andere 
gecontracteerde aanbieder óf kiezen 
voor een niet-gecontracteerde 
aanbieder. In de laatstgenoemde 
situatie geldt dat ouders dan een Pgb 
aanvragen. Wellicht laat de 
gemeente daar steken vallen. Eén 

van de ouders liet weten: “Ik wil 
graag mijn waardering laten blijken 
voor uw initiatief. Het geeft mij als 
ouder het gevoel dat ik er deze keer 
niet alleen voor sta.” 

Huisarts is ook ‘loket’
De Jeugdwet speelt erop in dat veel 
gevallen van Jeugdhulp via de huis-
arts lopen. Huisartsen kunnen dan 
twee routes bewandelen. De eerste 
route is ‘via het gemeenteloket’ 
verwijzen naar zorg in natura, d.w.z. 
een zorgaanbieder die door de 
gemeente is gecontracteerd. De 
tweede route is de zogeheten ‘medi-
sche verwijsroute’.

De ‘medische verwijsroute’ 
De huisarts en ook andere medische 
specialisten hebben de mogelijkheid 
binnen de Jeugdwet om een 
passende therapie of zorgaanbieder 
voor te schrijven, buiten de zorgaan-
bieders die een contract hebben met 
de gemeente. Die behandeling moet 
dan plaatsvinden via een persoons-
gebonden budget (Pgb). 

Pgb en voorwaarden
Ouders kunnen als wettelijk verte-
genwoordiger een Pb aanvragen 
voor hun kind(eren) onder de 18 jaar 
als is vastgesteld dat er hulp of 
ondersteuning nodig is. Aan het 
toekennen van zo’n persoonsge-
bonden budget gelden wel voor-
waarden: ouders moeten voldoen 
aan bepaalde regels en verplich-
tingen. Heel belangrijk is dat ouders 
goed onderbouwd aangeven 
waarom er hulp nodig is en zorg in 
natura niet voldoet. Een Pgb geeft 
ouders de vrijheid om de benodigde 
zorg en ondersteuning zoveel moge-
lijk zelf te regelen.

Aanvraag onderzoeken
De gebruikelijke route is als volgt: de 
gemeente onderzoekt de aanvraag 
voor een Pgb. Dit mag maximaal 6 
weken duren. Tijdens die onder-
zoeksperiode organiseert de 
gemeente gewoonlijk een ‘keukenta-
felgesprek’ om meer zicht te krijgen 
op de problematiek. Vervolgens doet 
de gemeente verslag van het inge-
stelde onderzoek. Het is van groot 
belang dat ouders duidelijk 
aangeven ze het verslag schriftelijk 
wensen te ontvangen en dat ze de 
beslissing van de gemeente heel 
duidelijk beargumenteerd op schrift 
willen zien. Er zijn verhalen over 
gemeenten die het proberen het af 
te doen met een telefoontje. 

Letten op kwaliteit
Ook is het voor ouders om goed te 
letten op de kwaliteit van het onder-
zoek dat de gemeente heeft gedaan. 
Als een ouder het eens is met de 
inhoud van het verslag, dan staat hen 
niets in de weg om het verslag te 

ondertekenen. Als een ouder het niet 
eens is met de bevindingen van de 
gemeente is het belangrijk niets te 
ondertekenen, maar om juist met 
argumenten aan te geven waarom 
men het er niet mee eens is. Nadat 
de gemeente de reactie van de ouder 
heeft ontvangen, behoort de 
gemeente binnen enkele weken een 
beslissing te nemen over de aange-
vraagde hulp. 

Oneens met beslissing?
Die jeugdhulp kan verleend worden 
als ‘zorg in natura’. Dat betekent dat 
de gemeente bepaalt welke zorgaan-
bieder wordt aangesteld. Maar 
ouders kunnen dus hun voorkeur 
voor een persoonsgebonden budget 
(Pgb) aangeven. Dit geldt als zij zelf 
willen bepalen door wie, wanneer en 
waar de zorg verleend wordt, 
bijvoorbeeld omdat die zorg beter 
aansluit op de omstandigheden van 
hun kind. De huisarts kan daarin een 
belangrijke rol spelen. 

Zelf kunnen
Met een Pgb kunnen ouders dan zelf 
de zorg inkopen. De ouder moet dan 
wel in staat zijn de uitgaven strak te 
controleren en de administratie bij te 
kunnen houden. Het kunnen 
opstellen van een persoonlijk plan 
met verwachtingen en doelen van de 
zorg is een pré. Ouders kunnen 
daarbij hulp krijgen. Een ouder kan 
het oneens zijn met het besluit van 
de gemeente, zoals in het geval er 
geen hulp wordt toegekend, of 
wanneer de hulp alleen via ‘zorg in 
natura’ wordt aangeboden. Dan kan 
de ouder schriftelijk o�cieel bezwaar 
maken. 

Bezwaar en dwangsom
Een onafhankelijke commissie 
bezwaarschriften heeft tot taak het 
gemeentebestuur te adviseren over 
bezwaarschriften. Deze commissie is 
samengesteld uit externe deskun-
digen. Als het besluit van de 
gemeente uitblijft, dan heeft een 
ouder recht op een dwangsom. Dit is 
een geldbedrag dat dan door de 
gemeente aan de ouder betaald 
moet worden. De hoogte van de 
dwangsom is afhankelijk van de duur 
van de vertraging. Voordat een ouder 
recht heeft op een dwangsom moet 
die ouder de gemeente wel schrifte-
lijk in gebreke stellen. Het is de vraag 
of de gemeente over die procedures 
erg transparant is naar ouders en hen 
actief daarop wijst.

Reacties van ouders
Volgende week zal de redactie 
aandacht besteden aan de binnen-
gekomen reacties van ouders over 
Pgb’s. Zelf kunt u ook nog reageren 
met uw verhaal. Uw gegevens 
worden strikt vertrouwelijk 
behandeld. 

Wat is uw ervaring met de 
Persoonsgebonden budget (PGB)

Uithoorn – De drie beveiligingsca-
mera’s op het busstation van 
Uithoorn blijven hangen. Dat heeft 
burgemeester Pieter Heiliegers 
besloten samen met de politie en het 
Openbaar Ministerie. De burge-
meester besloot in het najaar van 
2020 de camera’s te plaatsen in 
verband met de aanhoudende over-
last op het busstation. Omdat came-
ratoezicht een zwaar middel is, moet 
regelmatig afgewogen worden of het 
nog noodzakelijk en passend is. 
Heiliegers: “We hebben gemerkt dat 
het e�ect heeft gehad. En nog steeds 
heeft. En mede met het oog op de 
jaarwisseling die weer in aantocht is, 
heb ik besloten om de camera’s nu 
niet weg te halen.”

Overlast en onveiligheid rond 
jaarwisseling
Het besluit van vorig jaar om de 
camera’s te plaatsen maakt deel uit 
van het plan van de gemeente voor 
de aanpak van jeugdoverlast en 
veiligheid, mede rond de jaarwisse-
ling. Naast cameratoezicht heeft de 
burgemeester vorig jaar ook andere 
maatregelen getro�en om de over-
last (onder meer op het busstation) 
tegen te gaan. Op plekken waar 
meer overlast wordt ervaren, zoge-
noemde ‘hotspots’, wordt extra 
gesurveilleerd. 

Wijkgerichte aanpak
De gemeente is ook gestart met 
meer wijkgericht werken. Als opgave 
is gesteld om de veiligheid rondom 
het busstation integraal en proactief 
aan te pakken. Dat doet de 
gemeente samen met haar veilig-
heidspartners, met de scholen, met 
de ondernemers en de bewoners. 
Verder heeft de gemeente acties 
ondernomen om de doorlooproute 
Marijnenlaan / busstation veiliger te 
maken. Zo is daar vorig jaar de 
verlichting aangepast, zodat het niet 
meer zo donker is. Bovendien 
zorgden de vele gestalde �etsen op 
deze doorlooproute voor onveilig-
heid, vooral voor mensen die 
mindervalide zijn. De gemeente 
heeft daarom hekwerken geplaatst 
om de doorlooproute op te vullen en 
�etsonvriendelijker te maken.

Camera’s op busstation 
Uithoorn blijven hangen

Uithoorn - De SCAU (Stichting Cultu-
rele Activiteiten Uithoorn) heeft een 
teleurstellende mededeling voor alle 
mensen die zich hadden verheugd op 
een beetje muzikaal ‘licht in de duis-
ternis’ - het thema van het kerstcon-
cert 2021 -: de dirigent van Kamer-
koor Cantabile, Simon Stelling, heeft 
besloten om de beide kerstconcerten 
in Alphen aan den Rijn en in Uithoorn 
te annuleren.

Hij schrijft het volgende:
“Ik heb me goed laten informeren 
over de huidige situatie in de corona-
crisis. (...) Ik wil graag verantwoorde-
lijkheid nemen om contacten tussen 
mensen te beperken. (…) Hoe erg 
ook: ik moet vanuit mijn geweten de 
Kerstconcerten 2021 van Kamerkoor 
Cantabile annuleren”. Het bestuur van 
de SCAU heeft alle begrip voor deze 

beslissing. Deze annulering is vooral 
een grote teleurstelling voor het koor 
zelf, dat in september j.l. net weer vol 
goede moed was begonnen met 
repeteren voor het kerstconcert, na 
een lange periode van gedwongen 
inactiviteit. De SCAU streeft ernaar om 
in december volgend jaar alsnog het 
kerstconcert met Cantabile doorgang 
te laten vinden, als een extra concert. 
Wanneer u al een kaart voor het kerst-
concert 2021 had gekocht, in uw 
abonnement of los, dan kunt u resti-
tutie ontvangen als u dat wilt. Neem 
daarvoor contact op met de secretaris 
van de SCAU, Anton Furnee, liefst via 
e-mail: secretariaat.scau@gmail.com. 
Dit kan tot uiterlijk 18 december a.s. U 
kunt ook helemaal niets doen: dan 
steunt u de SCAU �nancieel in deze 
voor de cultuursector nog steeds 
moeilijke tijden. Bedankt alvast!

Kerstconcert 19 december 
geannuleerd

Uithoorn – Het is nu tijd voor de 
aankomende wedstrijd, en wel die 
van Dorpsdichter Uithoorn. De eerste 
inzendingen zijn inmiddels binnen 
bij de jury. Er is nog tijd tot en met 27 
januari, de nationale dag van de 
poëzie. Omdat er ’s avonds niet meer 
gesport of naar het theater gegaan 

kan worden, is er niets mooier dan 
heerlijk bij de open haard of wat 
brandende kaarsen een mooi 
gedicht te schrijven met als thema 
‘Uithoorn in 2040.’ Het leuke van een 
thema is dat het vrij te interpreteren 
is. De jury is dus erg benieuwd naar 
alle creatieve breinen en hoe die dit 

Wie wordt de dorpsdichter? tot uiting hebben gebracht. Daar-
naast moet er nog een gedicht naar 
vrije keuze ingeleverd worden. Dit is 
helemaal de ultieme kans om los te 
gaan en alle poëtische elementen te 
omarmen die er zijn. Gedichten 
kunnen gemaild worden naar dorps-
dichteruithoorn@gmail.com. De jury 
en organisatie wenst de kandidaten 
veel succes en vooral plezier!









G E M E E N T E N I E U W S

Gemeente Uithoo
rn

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
(0297) 513 111 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact Centrum/receptie
maandag t/m donderdag 08.30-12.30 uur
woensdag 15.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Uiteraard blijven we wel de gehele dag voor u telefonisch bereikbaar:
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Zoveel mogelijk op afspraak
Een aantal diensten zijn nu op afspraak:
- Het afhalen van aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen
- Uittreksels BRP. U kunt dit ook direct online regelen.

Afspraak maken
Online kunt u direct een afspraak inplannen www.uithoorn.nl/afspraak; 
Of bellen om een afspraak te maken via (0297) 513 111: 
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur 
vrijdag 08.30-12.00 uur

Sociaal loket
We helpen u graag tijdens een telefoongesprek. Huisbezoeken mogen 
in verband met de maatregelen tegen het coronavirus op dit moment 
niet gebeuren. Het vrije inloopspreekuur op woensdagmiddag is voor-
lopig vervallen. Alle loketten voor het Wmo en Werk en inkomen op het 
gemeentehuis zijn nu gesloten. Heeft u vragen of hulp nodig, mail naar 
sociaal.loket@uithoorn.nl of bel ons op (0297) 513 111 tijdens onze te-
lefonische spreekuren van 09.00-10.30 uur van maandag t/m vrijdag. 

Locatie Infopunt Uithoorn voor Elkaar
Gezondheidscentrum De Waterlinie, Koningin Máximalaan 30.
Inloop maandag- en dinsdagochtend 08.30-12.00 uur. 
Info via www.uithoornvoorelkaar.nl

Financieel café
Gezondheidscentrum De Waterlinie, Koningin Máximalaan 30. 
Heeft u hulp nodig? Neem contact op via (0297) 303 044 
info@uithoornvoorelkaar.nu. 

Gemeentewerf en scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 en13.00-16.30 uur

Makkelijk Melden App
Inwoners van gemeente Uithoorn kunnen een melding openbare ruimte 
doorgeven via www.uithoorn.nl/melding of via de Makkelijk Melden App. 
De app kunt u downloaden via de Apple Store of Play Store.

Bouw- en woningtoezicht
Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-10.30 uur
Bezoek op afspraak: maandag t/m vrijdag van 10.30-12.30 uur

Ruimte huren?
Accommodatie van de gemeente Uithoorn huren? 
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren 

Openbare vergaderingen welstandscommissie
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en 
wethouders over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wilt 
u een vergadering wilt bijwonen of meer informatie? Meld u aan via 
(0297) 513231.

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissievergaderingen en informatie over de raad op 
www.uithoorn.nl/gemeenteraad. Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via (0297) 513 111 
of via gemeente@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Handige links en informatie:
- Gemeente Uithoorn www.uithoorn.nl/coronavirus 
- RIVM www.rivm.nl of (0800) 13 51. 
- Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl 

(reisadviezen, informatie over maateregelen) 
- Rijksoverheid dashboard coronacijfers 

www.coronadashboard.rijksoverheid.nl
- GGD Amsterdam: actuele cijfers regio Amsterdam-Amstelland, 

vaccinatielocaties, testinformatie www.ggd.amsterdam.nl 
- Testen op corona of een vaccinatieafspraak maken 

www.coronatest.nl of via 0800-1202 (testafspraak) 
of 0800-1702 (vaccinatieafspraak)

- Testen voor toegang www.testenvoortoegang.org 
- Bekijk priklocaties op de kaart: 

https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl/prikbus
- Check het reisadvies www.nederlandwereldwijd.nl 
- Coronatoegangsbewijs / coronacheckapp: www.coronacheck.nl 

printversie coronatoegangsbewijs www.coronacheck.nl/nl/print
- Gebruik van mondkapjes: www.rijksoverheid.nl/mondkapjes 
- Coronamaatregelen: www.rijksoverheid.nl/coronamaatregelen 

WWW.UITHOORN.NL

Op veel plekken geldt het verplichte coronatoegangsbewijs. Het la-
ten zien van een coronatoegangsbewijs geldt voor iedereen van 13 
jaar en ouder. Vanaf 14 jaar is het tonen van een ID-bewijs daarbij 
ook verplicht. Waar u het coronatoegangsbewijs verplicht is en ove-
rige informatie over het coronatoegangsbewijs kunt u hier nalezen: 
www.rijksoverheid.nl/coronatoegangsbewijs 

Heeft u een oproep ontvangen voor de boostervaccinatie tegen co-
rona maar weet u niet hoe bij de priklocatie te komen? ANWB Auto-
Maatje vervoert mensen die minder mobiel zijn. Tegen een kilometer-
vergoeding van 30 cent per kilometer worden mensen door een vrij-
willige chauffeur uit de buurt naar de plek van bestemming gebracht - 
en weer terug naar huis uiteraard. “Voor sommige ouderen is het een 
punt van zorg hoe ze op de plek van bestemming komen”, zegt Huib 
Vogelaar van ANWB AutoMaatje Uithoorn. “Met deze ritten zorgen we 
voor geruststelling over het vervoer naar de priklocaties. Als iemand 
een vervoersprobleem heeft naar de vaccinatielocatie, kan ANWB Au-
toMaatje een uitkomst zijn.” Deelnemers van de vervoerservice hoe-
ven geen lid te zijn van de ANWB. Ze moeten wel inwoner van de ge-
meente Uithoorn zijn. Tijdens het eerste telefoontje is er een gesprek-
je om de persoonlijke situatie in kaart te brengen. Daarna wordt de rit 
ingepland waarbij wordt gezocht naar een chauffeur die het dichtst in 
de buurt woont en tijd heeft. Wie voor de boostervaccinatie een beroep 
wil doen op deze service, kan zich aanmelden bij ANWB AutoMaatje 
Uithoorn via (0297) 303103 (maandag t/m donderdag van 9 tot 12 uur) 
of automaatje@uithoornvoorelkaar.nu. Chauffeurs die zich als vrijwilli-
ger willen aanmelden, kunnen zich hier ook aanmelden. Meer informa-
tie vindt u op www.automaatje-uithoorn.nl. Bij het vervoer worden de 
coronamaatregelen van het RIVM gevolgd. Mondkapjes zijn dus ver-
plicht en de voertuigen worden na elke rit ontsmet.

Coronatoegangsbewijs voor horeca, 
evenementen en andere activiteiten

AutoMaatje voor vervoer naar de 
vaccinatielocatie 

Een mondkapje is verplicht op veel openbare plekken waar u geen co-
ronatoegangsbewijs hoeft te laten zien. Zoals de supermarkt, in het 
openbaar vervoer, het mbo en hoger onderwijs. De mondkapjesplicht 
geldt voor iedereen vanaf 13 jaar. Kijk hier voor alle informatie over het 
dragen van mondkapjes. www.rijksoverheid.nl/mondkapjes 

Gebruik mondkapje

Maatregelen 

U kunt een papieren coronatoegangsbewijs maken van een vaccinatie 
en/of van een testuitslag. Het papieren bewijs moet u wel via een com-
puter maken. Daarvoor gaat u naar https://coronacheck.nl/nl/print. U 
logt in met uw DiGid en kunt u uw papieren bewijs printen. 
LET OP: De papieren versie biedt minder privacy. Door regelmatig een 
nieuwe QR-code te printen kunt u dit voorkomen.

Coronahelpdesk
Wie geen DigiD, smartphone of computer met printer heeft, kan een 
coronabewijs op papier toegestuurd krijgen. Hiervoor kunt u bellen 
naar de helpdesk van de CoronaCheck via het tel. 0800-14 21.

Krijg toegang met een papieren bewijs

www.facebook.com/gemeenteuithoorn
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Op de website www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/situatie-regio-am-
sterdam-amstelland deelt de GGD Amsterdam wekelijks cijfers het 
aantal gezette vaccinaties en het aantal afgenomen en positieve coro-
natesten in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VRAA). Hier-
onder vermelden wij de gegevens van de gemeente Uithoorn. Voor 
meer informatie en cijfers kunt u naar het genoemde webadres gaan.

Gevaccineerde personen
Aantal inwoners van de VRAA gevaccineerd
• 727.216 inwoners van de VRAA zijn volledig gevaccineerd
• 27.026 inwoners van de VRAA zijn gedeeltelijk gevaccineerd

Uithoorn Volledig Volledig Gedeeltelijk Vaccinatie Vaccinatie
gevac. gevac. gevac. gepland nog niet 

+ booster (1/2)  gepland

Week 46 72%  11% 2% 14%
Week 48 71% 3% 11% 3% 13%

Positief geteste personen
In week 48 (29 november t/m 5 december) is het aantal positief getes-
te mensen in Amsterdam-Amstelland afgenomen met 5% vergeleken 
met de week daarvoor. 
Cijfers gemeente Uithoorn

Week 48   Week 46

Absoluut /100.000 inw Absoluut /100.000 inw
275 933  295 1.001

Testen op GGD-locaties 
Het aantal inwoners binnen Amsterdam-Amstelland dat zich afgelopen 
week bij een GGD-testlocatie liet testen was 4% lager dan de week er-
voor. Het percentage testen met een positieve uitslag bleef met 17,7% 
gelijk ten opzichte van de voorgaande week.
Cijfers gemeente Uithoorn

Week 48   Week 46

Absoluut /100.000 inw Absoluut /100.000 inw
1.407 4.773  1.719 5.831

Actuele coronacijfers gemeente 
Uithoorn week 48

Om de verspreiding van het virus te beperken, is het erg belangrijk dat 
iedereen de basisregels blijft volgen. Onderstaande maatregelen ko-
men boven op de adviezen en regels die op dit moment al voor ieder-
een gelden zoals:

In en om huis
-	 Het thuiswerkadvies wordt aangescherpt naar ‘ erk thuis. Kan dat

niet: houd op het werk altijd 1,5 meter afstand.
- Ontvang thuis maximaal 4 gasten per dag. Kinderen tot en met 12 

jaar zijn hiervan uitgezonderd. 
- Gaat u bij anderen op bezoek of ontvangt bezoek? Doe dan een 

zelftest.
- Als uw huisgenoot besmet is dan moeten uw huisgenoot en u in 

quarantaine.
- Wees extra voorzichtig bij contacten tussen ouderen vanaf 70 jaar 

en kinderen tot en met 12 jaar.

Sluitingstijden
-	 oodzakelijke winkels blijven open tot 20.00 uur ‘s avonds. oals

de supermarkt en de drogist.
- Essentiele dienstverlening zoals de notaris of advocaat, hypo-

theekadviseur en medische contactberoepen houden normale ope-
ningstijden.

- Er geldt een sluitingstijd voor alle locaties en evenementen tussen 
17.00 en 05.00 uur.

Sport
Amateursport (wedstrijden en trainingen) is tussen 17.00 en 05.00 uur 
niet meer toegestaan. Topsporters (trainen en wedstrijden spelen) en 
professionele kunst en cultuur beoefening mag wel na 17.00 uur. Zon-
der publiek.

Onderwijs 
Het onderwijs blijft open. Wel komen er extra afspraken om versprei-
ding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Zoals looproutes in 
de scholen en voor personeel en leerlingen vanaf groep 6 en in het 
voortgezet onderwijs mondkapjes in de gang. En regelmatige zelftes-
ten. Kinderen jonger dan 12 jaar met milde neusverkoudheid en een 
snottebel moeten thuisblijven en zich laten testen bij de GGD.

Alle maatregelen teruglezen: www.rijksoverheid.nl/coronamaatregelen 

Net als vorig jaar geldt er dit jaar 
een vuurwerkverbod. Alleen kin-

dervuurwerk als sterretjes en 
knalerwten mogen worden afge-
stoken zonder overlast te veroor-
zaken. Verknal het niet voor een 
ander! https://www.rijksoverheid.
nl/onderwerpen/vuurwerk Wordt 
er vuurwerk afgestoken in je 
buurt? Dan kun je dat melden via 
www.uithoorn.nl/melden, “melden 
vuurwerkoverlast”. Bel bij over-
last de politie op 0900-8844. Ben 
je getuige van illegale handel of 
opslag van vuurwerk? Bel 112 of 
0800 - 7000 (Meld Misdaad Ano-
niem). Handhavers en politie zul-
len extra surveilleren op plekken 
waar veel overlast gemeld wordt. 
Het heeft dus wel degelijk zin om 
te melden

Vuurwerk melden!

Foto: Jonathan Andrew



In	januari	2022	start	de	aanleg	van	de	Uithoornlijn	officieel.	Op	dit	mo-
ment	vinden	er	voorbereidende	werkzaamheden	plaats	op	de	spoor-
dijk	in	De	 egmeer	en	vlak	bij	de	huidige	bushalte	Uithoorn	Centrum.	
Er	worden	ook	voorbereidingen	gedaan	om	de	kruising	van	de	spoor-
dijk	met	de	Randweg	in	te	richten	voor	de	tram.	 ia	onder	andere	de	
gemeentepagina	houden	wij	u	regelmatig	op	de	hoogte	van	de	werk-
zaamheden	voor	de	Uithoornlijn.	

Spoordijk en oversteek bij Bieslook afgesloten 
vanaf woensdag 8 december
anaf	 	december	2021	rijdt	er	veel	bouwverkeer	over	de	spoordijk.	

Om	te	voorkomen	dat	bouwverkeer	en	fietsers/voetgangers	elkaar	
kruisen,	wordt	de	spoordijk	vanaf	dat	moment	afgesloten	voor	wan-
delaars	en	geldt	er	een	tijdelijke	omleiding.	 ietsers	en	voetgangers	
maken	gebruik	van	de	oversteek	bij	Aan	de	 oom/ aunalaan.	De	om-
leiding	geldt	tot	april	202 .	 anwege	de	werkzaamheden	aan	de	fun-
dering	van	de	bruggen,	worden	de	bruggen	tijdens	de	aanleg	van	de	
tramlijn	elders	opgeslagen.	

Afsluiting Randweg voorbij, nog wel verkeersmaatregelen
De	werkzaamheden	aan	het	verleggen	van	de	duiker	en	het	voorberei-
den	van	de	tijdelijke	brug	over	de	Hoofdtocht	bij	de	Randweg	zijn	klaar.	
De	Randweg/Op	de	Klucht	is	weer	open	voor	doorgaand	verkeer.	Het	
kan	zijn	dat	u	voor	een	verkeerslicht	moet	wachten	wanneer	het	bouw-
verkeer	wil	oversteken	tussen	bouwterrein	en	de	spoordijk.

Werkzaamheden omgeving halte Uithoorn Centrum
De	toekomstige	Uithoornlijn	eindigt	net	voor	de	Amstel	bij	de	huidige	
bushalte	Uithoorn	Centrum.	Om	hier	de	tramlijn	en	de	nieuwe	tramhal-
te	Uithoorn	Centrum	aan	te	leggen,	is	ruimte	nodig.	Daarom	rijden	de	
bussen	vanaf	2022	tijdelijk	een	omleiding	en	wordt	er	een	tijdelijke	op-	
en	afrit	aangelegd.	Rond	de	huidige	bushalte	Uithoorn	Centrum	vin-
den	tot	vrijdag	2 	december	2021	de	volgende	voorbereidende	werk-
zaamheden	plaats:
• erplaatsen	van	de	huidige	van	bushaltes
• Aanleg	tijdelijke	busaf-	en	oprit	van	de	busbaan	naar	de	 etrus	

Steenkampweg
• Aanbrengen	van	keerwanden	en	fundering	vanaf	de	 etrus	Steen-

kampweg
• Aanbrengen	van	damwanden	tussen	de	busbaan	en	het	parkeer-

terrein
• Aanpassen	aansluiting	 etrus	Steenkampweg	op	Amsterdamse-

weg	(voor	de	komende	busomleiding)
• erwijderen	van	een	aantal	bomen
• Aanpassen	van	het	bestaande	parkeerterrein	(21	parkeerplaatsen	

blijven	altijd	beschikbaar)..
Uitgebreide	informatie	over	deze	werkzaamheden	leest	u	op:	
https://uithoornlijn.nl/nieuws/2021/werkzaamheden-omgeving-halte-
uithoorn-centrum-bewonersbrief	

Meer informatie en nieuws volgen?
ilt	u	geen	nieuws	missen 	 eldt	u	dan	aan	voor	de	digitale	nieuws-

brief,	de	automatische	e-mailnotificatie	of	volg	het	project	via	 ace-
book	of	de	https://debouw.app/projects/uithoornlijn/updates	.
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Handige links om wegwerkzaamheden en 
projectwerkzaamheden in de gaten te houden:
- erk	in	uitvoering	gemeente:	www.uithoorn.nl/werkinuitvoering
- Interactieve	kaart	met	wegwerkzaamheden	in	de	omgeving:	

https://melvin.ndw.nu/public
- Gladheidsbestrijding	beleid	en	veel	gestelde	vragen:	

www.uithoorn.nl/gladheidsbestrijding	
- rojecten	Uithoornlijn	en	 erkeersplan	Uithoorn	via	de	bouwapp:	

https://debouw.app/home/projects	kunt	u	alle	projecten	online	
bekijken	en	volgen.

Werk in uitvoering

Tijdens de feestdagen gelden er 
andere	openingstijden	voor	het	
scheidingsdepot.	 et	hierop	als	
u	afval	wilt	wegbrengen.	U	vindt	
het	scheidingsdepot	aan	de	Indu-
strieweg	29	in	Uithoorn.

Afwijkende openingstijden
aterdag	25	en	zondag	2 	de-

cember	2021	(1e	en	2e	Kerstdag)	
en	zaterdag	1	januari	2022	is	het	
scheidingsdepot	gesloten.	Het	
scheidingsdepot	is	elke	maan-
dag,	woensdag,	vrijdag	en	zater-
dag	open 	

Scheidingsdepot	is	op	2 	en	 1	
december	open	tot	15. 0	uur.

Scheidingsdepot

Website: www.gezondverzekerd.nl/uithoorn. 
Voor inhoudelijke vragen over de collectieve 
verzekering kan gebeld worden met Zorg en Zekerheid 
via tel. (071) 5825550.

De	gemeente	Uithoorn	voor	
inwoners	met	een	laag	inko-
men	een	collectieve	zorgver-
zekering	aanbiedt	van	 org	
en	 ekerheid 	 eedoen	bete-
kent	minder	betalen	voor	meer	
zorgverzekering.	Overstap-
pen	kan	nog	tot	en	met	 1	de-
cember.	Inwoners	met	een	in-
komen	tot	125	procent	van	de	
bijstandsnorm	kunnen	deel-
nemen	aan	deze	collectieve	
zorgverzekering	(de	gemeen-
tepolis).	 et	op:	ook	mensen	
die	( exibel)	werk	hebben	(of	

‘ers),	kunnen	in	aanmer-
king	komen 	Het	Sociaal	 o-
ket	van	de	gemeente	kan	ant-

woord	geven	wie	in	aanmer-
king	komt	voor	deelname	aan	
de	collectieve	verzekering.	Het	
Sociaal	 oket	is	bereikbaar	via	
029 -51 111	op	maandag	t/m	
vrijdag	van	9.00	tot	10. 0	uur.

Wat zijn de voordelen?
Het	pakket	van	de	collectie-
ve	zorgverzekering	biedt	extra	
vergoedingen	voor	kosten	zo-
als	bijvoorbeeld	brillen,	f sio-
therapie	of	de	tandarts.	 org	
en	 ekerheid	geeft	een	korting	
en	de	gemeente	betaalt	een	
deel	van	de	premie.	Kinderen	
tot	1 	jaar	kunnen	gratis	mee	
worden	verzekerd.	

Inspraak Mobiliteitsvisie 
U   ‘V , L  

 B  U ’
oor	de	zomer	heeft	de	gemeente	

inwoners,	ondernemers	en	bezoe-
kers	van	Uithoorn	gevraagd	naar	
hun	mening	over	de	mobiliteit	in	
Uithoorn.	 ijdens	de	week	van	de	
participatie	kon	ook	nog	over	een	
aantal	dilemma’s	worden	meege-
dacht.	De	uitkomsten	van	de	en-
u te	en	online	bijeenkomsten	zijn	
verwerkt	in	de	 obiliteitsvisie	Uit-
hoorn	20 0	‘ eilig,	 eefbaar	en	
ereikbaar	Uithoorn’.	De	 urge-

meester	en	 ethouders	hebben	
dit	concept	op	 0	november	goed-
gekeurd.	Graag	horen	wij	ook	van	
onze	inwoners,	ondernemers	en	
bezoekers	wat	zij	vinden	van	deze	
visie.	 ot	en	met	12	januari	2022	
kunt	u	op	het	concept	reageren.

Geef uw mening 
U	leest	de	 obiliteitsvisie	Uithoorn	
20 0	op	www.uithoorndenktmee.
nl,	onder	projecten,	 obiliteitsvi-
sie.	Hier	kunt	u	ook	uw	mening	ge-
ven	of	zich	opgeven	voor	het	vra-
genuur.	

Vraag voor 26 maart 2022 
subsidie aan bij het 
Burgemeester Kootfonds
Stichting	 urgemeester	Koot-
fonds	verleent	financiële	steun	
aan	verenigingen,	instellingen,	
organisaties	en	personen	die	
binnen	de	gemeente	Uithoorn	
(Uithoorn	én	De	Kwakel)	werk-
zaam	zijn	op	het	gebied	van	
sport,	cultuur	en	sociaal-maat-
schappelijke	activiteiten.	 ij	
kunnen	op	grond	van	hun	activi-
teiten	én	financiële	positie,	aan-
spraak	maken	op	steun	van	de	
stichting.

Subsidie aanvragen
Herkent	u	zich	hierin,	stuur	dan	
v r	2 	maart	2022	een	onder-
bouwde	subsidieaanvraag	in	via	
het	aanvraagformulier.	Stuur	ook	
een	zo	recent	mogelijk	inzicht	in	
de	financiële	positie	van	de	aan-
vrager	mee.	De	aanvraag	stuurt	u	

aan	bkf uithoorn.nl	t.a.v.	de	heer	
. . .	Schrandt.	

Kosten die niet vergoed worden
Het	 urgemeester	Kootfonds	ver-
leent	in	beginsel	geen	bijdragen	in	
normale	uitgaven.	Die	moeten	be-
taald	kunnen	worden	uit	de	nor-
male	inkomsten,	zoals	contribu-
ties	en	dergelijke.

Beslissing
De	subsidieaanvragen	worden	in	
april	2022	door	het	bestuur	van	
Stichting	 urgemeester	Koot-
fonds	beoordeeld.	Alle	aanvra-
gers	krijgen	schriftelijk	bericht	van	
de	beslissing.	

oor	meer	informatie,	neem	con-
tact	op	met	de	heer	 . . .	Schrandt,	
tel.	(029 )	51 1 5.

Word lid van ons 
reizigerspanel en verbeter 
jouw reiservaring

Dit zijn Wij Uithoorn 
zoekt nieuwe deelnemers

Er	is	in	2021	hard	gewerkt	aan	de	realisatie	van	het	 erkeers-
plan	Centrum	Uithoorn.	In	2022	starten	we	met	de	bovengrond-
se	werkzaamheden	en	gaan	we	langzaamaan	zien	hoe	mooi	
het	centrum	wordt.	 ij	danken	u	voor	uw	begrip	het	afgelopen	
jaar	en	kijken	uit	naar	een	mooi	eindresultaat 	 lijf	op	de	hoogte	
en	volg	alle	werkzaamheden	via	de	 ouwApp.

Bedankje namens de projectgroep 
Verkeersplan Uithoorn

In	 ‘Dit	 ijn	 ij	Uithoorn’	gaan	
twee	inwoners	die	elkaar	niet	ken-
nen,	met	elkaar	in	gesprek.	Om	
de	ander	beter	te	leren	kennen,	
tot	nieuwe	inzichten	te	komen	
of	een	leuk	gesprek	te	hebben	
met	een	plaatsgenoot.	Het	pro-
ject	is	op	zoek	naar	nieuwe	deel-

nemers.	 ijkt	het	u	leuk	om	mee	
te	doen,	om	in	gesprek	te	gaan	
met	een	plaatsgenoot	die	u	niet	
kent 	Geef	u	dan	op	via	ditzijnwij-
uithoorn gmail.com.	 ermeld	in	
uw	mail	uw	adres,	telefoonnum-
mer	en	leeftijd.	Daarna	nemen	wij	
contact	met	u	op.

Kon	u	uw	fiets	goed	kwijt	vandaag	
bij	een	bushalte	of	station 	Hoe	
ervaart	u	het	reizen	in	de	spits	
met	het	openbaar	vervoer 	 oelt	
u	zich	altijd	veilig	tijdens	uw	reis 	
aat	het	de	 ervoerregio	Amster-
dam	weten 	
U	bent	de	specialist	in	onze	re-
gio.	 raat	daarom	mee	en	laat	
ons	weten	wat	uw	(reis)bele-
ving	is	op	de	stations-,	parkeer-	
en	reisvoorzieningen.	 raat	mee	

via	https://praatmee.vervoerre-
gio.nl/home.html	en	meld	u	zich	
direct	aan	voor	het	reizigerspanel	
van	de	 ervoerregio	Amsterdam.	
Hierdoor	kunt	u	vaker	deelnemen	
aan	onderzoeken.	Omdat	uw	in-
breng	van	grote	waarde	is,	belo-
nen	we	u	voor	iedere	volledig	in-
gevulde	vragenlijst	met	100	pun-
ten.	Daarmee	kunt	u	sparen	voor	
cadeaubonnen	voor	alle	artikelen	
van	O Shop	of	bol.com.



WWW.UITHOORN.NL

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
• Herstelbesluit (ex artikel 6:19 Awb) bestemmingsplan Vuurlijn 78. Inza-

geperiode van 2 december 2021 tot en met 13 januari 2022. Inlichtin-
gen bij S. Meulenbelt, afdeling Wonen en Werken (0297) 513 111.

•	 Het	bestemmingsplan	CO₂	transportleiding	‘de	Kwakel’.	Inzageperiode	
van 16 december 2021 tot en met 26 januari 2022. Inlichtingen bij A. 
Stevens, afdeling Wonen en Werken (0297) 513111.

BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN CO₂ TRANSPORTLEIDING 
‘DE KWAKEL’, UITHOORN
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van artikel 
3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn 
in	zijn	vergadering	van	25	november	2021	het	bestemmingsplan	CO₂	
transportleiding	‘de	Kwakel’,	Uithoorn	als	vervat	in	planidentifi	catiecode	
NL.IMRO.0451. BPCO2leiding-VG01 heeft vastgesteld.
Toelichting
De aanleiding voor het opstellen van onderhavig bestemmingsplan is het 
initiatief van OCAP (Organic Carbondioxide for Assimilation of Plants) om 
het	CO₂	netwerk	verder	uit	te	bouwen	en	het	voornemen	om	het	kernglas-
tuinbouwgebied	De	Kwakel	aan	te	sluiten	op	CO₂	(kooldioxide).	Door	de	
verdere	uitbouw	van	het	CO₂	netwerk	en	het	voornemen	om	het	kernglas-
tuinbouwgebied	De	Kwakel	aan	te	sluiten	op	CO₂	zal	een	nieuwe	CO₂-
leiding	(hogedruk)	worden	aangelegd	tussen	de	bestaande	CO₂-	leiding	
gelegen ten zuidoosten van de A4 nabij knooppunt Burgerveen en het 
kernglastuinbouwgebied de Kwakel. Aan de Hoofdweg wordt een redu-
ceerstation	geplaatst.	Het	tracé	van	de	nieuwe	CO₂-	leiding	doorsnijdt	een	
viertal gemeenten. Het leggen van hogedruk leidingen voor het transporte-
ren	van	CO₂	is	niet	in	overeenstemming	met	de	huidige	planologische	ka-
ders. De herziening van meerdere bestemmingsplannen is daarom nood-
zakelijk. Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de gewenste juridisch-
planologische kaders om het voornemen binnen het grondgebied van de 
gemeente Uithoorn mogelijk te maken.
Ter inzage
Het	bestemmingsplan	CO₂	transportleiding	‘de	Kwakel’,	Uithoorn	ligt	vanaf	
16 december 2021 tot en met 26 januari 2022 ter inzage. Het vastgestelde 
bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl. Daar-
naast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatie-
centrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van 
het gemeentehuis.
LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van 
kracht? Maak dan van te voren een afspraak via het klantcontactcentrum 
van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513111.
Indienen beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de 
gemeenteraad (het bestemmingsplan) beroep worden ingesteld door de-
genen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad en/of het college 
hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet 
in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad en/of het college te wenden 
en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aan-
gebracht in het vastgestelde bestemmingsplan ten opzichte van het ont-
werp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak	van	de	Raad	van	State,	postbus	20019,	2500	EA	‘s-Graven-
hage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het tref-
fen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan 
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Uithoorn, 15 december 2021.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in 
De Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordenin-
gen	en	verkeersbesluiten	alleen	nog	via	www.offi	cielebekendmakin-
gen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepa-
gina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailser-
vice.	U	wordt	dat	‘automatisch’	geïnformeerd	over	besluiten	uit	de	ge-
meente Uithoorn.

(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN 
 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2021-109469, Vuurlijn 19, het bouwen van een woning. (ontvangen 30-

11-2021);
• 2021-110205, Jaagpad 20A, het vervangen van een houten schuur. 

(ontvangen 01-12-2021);
• 2021-111891, Chrysantenlaan 3, het plaatsen van een dakkapel. (ont-

vangen 08-12-2021).
Uithoorn
• 2021-108200, Colijnlaan 24, het plaatsen van een dakkapel. (ontvan-

gen 27-11-2021);
• 2021-110198, Zijdelweg mastnr. 93, het plaatsen van lichtreclame. (ont-

vangen 02-12-2021);
• 2021-112184, Coupure 10, het verhuren onder een Friends-huurcon-

tract. (ontvangen 09-12-2021).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
• 2021-104435, Canadese Gans 27, het vervangen van de garagedeur 

voor een kozijn (vergunningvrij, verzonden 09-12-2021).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (regulier)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
• 2021-105233, Zanglijster 10, het verwijderen van een draagmuur (ver-

zonden 09-12-2021).

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
• 2021-102903, Drechtdijk 21, het aanwezig hebben van kansspelauto-

maten voor 2022 (verzonden 01-12-2021);
• 2021-082354, Zijdelveld 54, exploitatievergunning horecabedrijf (ver-

zonden 9-12-2021);
• 2021-080887, Marijnenlaan 32, exploitatievergunning horecabedrijf 

(verzonden 8-12-2021).

TER INZAGE
Vanwege de coronacrisis gelden andere maatregelen. Wilt u stukken die 
ter inzage liggen bekijken, belt u dan eerst met ons Klantcontact Centrum 
voor de mogelijkheden.

In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in 
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe 
u er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via 
(0297) 513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de 
offi	ciële	mededelingen	en	bekendmakingen	ook	op	www.uithoorn.nl	
en	op	https://zoek.offi	cielebekendmakingen.nl/

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513 111. 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken lig-
gen in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders 
ter inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare 
bibliotheek of dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, ge-
richt aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders 
vermeld.
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt 
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen bin-
nen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom 
u het niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten 
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden op-
gestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waar-
tegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en 
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaar-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zor-
gen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een 
‘voorlopige	voorziening’	worden	aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in be-
roep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u 
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U 
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van 
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector be-
stuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam 
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw 
beroepsschrift	brengt	de	rechtbank	griffi	ekosten	in	rekening.	Het	be-
sluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon 
gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw 
beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor 
te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan 
een	‘voorlopige	voorziening’	worden	aangevraagd.	
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift 
ook een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank in-
dienen. Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt 
van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht 
van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voor-
ziening moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u 
het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlo-
pige voorziening moet u ook betalen.

Muziekvereniging KnA met 
Kerstproject online
De Kwakel - Zoals veel koren en 
orkesten was ook Muziekvereniging 
KnA in het najaar een kerstconcert 
aan het voorbereiden. De repetities 
van het Leerlingenorkest en het 
Harmonieorkest waren al in volle 
gang, toen onverwacht de nieuwe 
coronamaatregelen en de avond 
lockdown werden afgekondigd. 
Avondrepetities en het voorge-
nomen concert met publiek in de 
zaal moesten daarom worden afge-
last. Gelukkig betekende dat geen 
streep door de rekening. Ook de 
muzikanten van KnA willen blijven 

spelen. En van zich laten horen. 
Gezocht werd naar een creatieve en 
haalbare oplossing. Die werd 
gevonden in de vorm van een 
bijzonder Kerstproject. Dit is mogelijk 
dank zij een bijdrage van het 
Initiatievenfonds.

Kerstverhaal met muziek
Al zit dan geen publiek in een zaal, 
KnA laat zich rond Kerst wel degelijk 
horen en zien. Dat gebeurt nu via 
Youtube en Facebook. Leden van de 
muziekvereniging vertellen het 
prachtige verhaal van de Russische 

Kerststallen expositie geopend
Uithoorn - In De Schutse bij het 
winkelcentrum Zijdelwaard is de 
kerststallen expositie 2021 
geopend. Iedere werkdag is de 
tentoonstelling te bezoeken tussen 

10.00 uur en 16.00 uur. De corona-
toegangsregels zijn van kracht. De 
expositie is in de grote kerkzaal 
ruim opgezet waardoor afstand 
houden goed mogelijk is. De zaal is 

Kerstwensboom: 
Wie wil jij in het licht zetten?
Uithoorn - De Kwakel - Ook dit jaar 
staat traditiegetrouw de Kerstwens-
boom voor Restaurant Geniet aan de 
Amstel in het dorpscentrum van 
Uithoorn. Winkeliersvereniging Het 
Oude Dorp /Uit in Uithoorn en Buurt-
beheer Uithoorn Centrum zijn de initi-
atiefnemers hiervan. Zij roepen 
iedereen in Uithoorn en de Kwakel op, 
om een wens in de Kerstwensboom te 
hangen. Daarbij kun je denken aan: 
iemand bedanken, een ode brengen 
aan een belangrijk persoon in jouw 
leven, sorry tegen iemand zeggen, 
iemand een hart onder de riem 
steken of juist iemand de liefde 
verklaren... Hoe mooi zou het zijn als 
we dit jaar een Kerstwensboom 
hebben, die hélemaal vol hangt met 
wensen? Jouw wens, waarvan de initi-
atiefnemers een aantal in januari, in 

de media willen uitlichten. En ook, 
voor zover mogelijk in deze tijd, 
natuurlijk willen laten uitkomen!! In 
het Centrum van Uithoorn zijn de 
kerstwens�yers bij de winkeliers en 
horeca te vinden of je kunt je kerst-
wens mailen naar stichtingoranje-
buurt@gmail.com .Dan zorgen zij dat 
jouw wens alsnog in de kerstwens-
boom komt te hangen. De kerstwens-
�yers kunnen worden ingeleverd bij 
Esplanada, Nelson in het Oude Dorp, 
PS Looove of DUO Plant. Wil jij dat er 
extra aandacht wordt besteed aan 
jouw wens? Noteer dan je naam en 
telefoonnummer bij de wens en/of 
mail naar Buurtbeheer Uithoorn 
Centrum (stichtingoranjebuurt@
gmail.com) . In januari nemen we dan 
contact met je op om extra aandacht 
te besteden aan jouw wens. 

schrijver Leo Tolstoi over de wonder-
lijke kerst van vadertje Panov. Tussen 
de onderdelen van het voorgedragen 
verhaal spelen ensembles uit de 
orkesten van KnA bijpassende kerst-
muziek. Die is door dirigent Gerhart 
Drijvers voor de ensembles op maat 
gearrangeerd. Enthousiast zijn de 
projectensembles inmiddels op 
zondagrepetities overdag met de 
voorbereiding begonnen. In het fees-
telijk aangeklede Oude Parochiehuis 
in Mijdrecht wordt zondag in beeld 
en geluid een professionele opname 
gemaakt van deze bijzondere uitvoe-
ring. Later is het gemonteerde resul-
taat van de opname te zien en te 
beluisteren via de digitale media. 
Daarover volgt nadere informatie.

met vele lichtjes in een grote kerst-
boom en guirlandes al feestelijk 
ingericht. Een bezoek in deze 
donkere dagen zal dan ook zeker 
bijdragen om in de kerstsfeer te 
komen. De expositie is geopend tot 
30 december.
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ACHTERDE SCHERMEN

De Mijdrechtse Kluis
Door Roos Uithol

Alexander en Irene brengen een 
belangrijk stuk veiligheid terug in de 
regio van De Ronde Venen. Van 
spullen met waarde in valuta tot aan 
spullen met emotionele waarde. Dat 
kan allemaal weer veilig worden 
opgeborgen in de diverse kluizen in 
het voormalige Rabobank �liaal aan 
de Bozenhoven te Mijdrecht. 
Alexander en zijn zakenpartner Irene gingen aan de slag om in deze 
ruimte alles geschikt te maken voor bijzondere bezittingen die veilig-
heidshalve beter niet in huis bewaard moeten worden.

Alexander en Irene denken in oplossingen
Het voormalige Rabopand is drastisch verbouwd en in gereedheid 
gebracht als onderkomen voor allerlei verschillende bedrijven. Door een 
verdeling in allerlei kleinere units biedt het ruimte aan een verscheiden-
heid van bedrijven. Daarbij bleef de oude kluisruimte van de Rabobank 
nog over. Toen dit Alexander en Irene ter ore kwam, was het snel na een 
bezoek en wat rekenwerk duidelijk wat er met de ruimte moest 
gebeuren. Een plek waar veilig kostbaar bezit kon worden geborgen 
werd gemist. Daarom brengen de twee ondernemers dat terug, maar dan 
op grotere schaal. En bovendien met goed betaalbare huurprijzen.

Veiligheid en privacy
Voor hun klanten is het van het grootste belang dat hun waardevolle 
objecten veilig bewaard worden en de privacy optimaal is. Daarvoor 
hebben zij voorzieningen getro�en zoals een nieuw ‘state of the art’ 
beveiligingssysteem naast de vertrouwde zware toegangsdeur van de 
kluisruimte. De kluisjes zijn vervangen door de moderne versies en 
verhoogd in aantal. Er zijn nu 1034 kluizen beschikbaar in acht verschil-
lende formaten. Voor ieder waardevol object, van sieraden tot belangrijke 
documenten, zijn er voldoende mogelijkheden beschikbaar. Daarnaast 
zijn er zijn twee kamers ingericht ter wille van de privacy van de klanten. 
Zo kan er in een aparte kamer ongestoord de inhoud voor de kluis 
worden uitgepakt. Alexander: “Voorheen liep je gelijk de kluisruimte in. 
Daar stond een lange tafel waarop je de inhoud van je kluis plaatste 
onder het toeziend oog van een camera. Dat idee vonden wij niet prettig. 
Daarom hebben we privé kamertjes gebouwd. Het gaat niemand iets aan 
wat voor waardevolle spullen je bij ons komt opbergen. Ons niet en 
andere mensen ook niet.” Bij het gebouw is voldoende parkeergelegen-
heid en dat is voor de veiligheid van de klanten een extra pluspunt. Van 
de parkeerplaats naar de toegang van het gebouw is een kwestie van 
enkele meters en dat is een groot bijkomend voordeel. Om de hoek ligt 
tevens het politiebureau van Mijdrecht. Als boef is er dus weinig tijd voor 
een succesvolle beroving.

OP = OP
Om in aanmerking te komen voor de huur van een kluisje moet er een 
huurcontract worden afgesloten. Afhankelijk van wat men veilig wil 
bewaren wordt een kluisje uitgekozen, waarbij de klant twee sleutels 
krijgt. De klant mag zelf bepalen hoe deze sleutels worden gebruikt, 
eventueel kan de klant iemand machtigen om toegang tot het kluisje te 
hebben. Alexander en Irene beschikken zelf niet over sleutels, zodat de 
kluisjes ultiem privé zijn.Van de meer dan 1000 kluisjes zijn er al veel 
verhuurd. De ondernemers van De Mijdrechtse Kluis raden dan ook aan 
om niet te lang te wachten om een kluisje te huren. Anders zijn straks alle 
kluisjes in gebruik genomen. Alexander: “We kunnen prima een wachtlijst 
aanmaken. Maar als de huidige klanten het huurcontract niet verlengen 
zou het eerste loketje pas volgend jaar weer vrij kunnen komen”.

De Mijdrechtse Kluis is geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 
09.00-17.00 uur en op zaterdag van 09.00-12.00 uur. Men kan zich melden 
bij de receptie voor toegang tot de kluisruimte. Bij de receptie moet een 
persoonlijke identi�catie worden getoond en vervolgens wordt de klant 
begeleid naar de kluisruimte. De Mijdrechtse Kluis is gevestigd aan 
Bozenhoven 93, unit-K en is bereikbaar via de hoofdingang van het voor-
malige Rabobankkantoor. Tel.0297 745545 of mailen naar info@dmkluis.
nl. Meer informatie over de huur van een kluisje kan men vinden via 
website www.dmkluis.nl

LEZERSPOST

Wat al een tijdje rond zoemde over het wederom redu-
ceren van het openbaar vervoer (OV), blijkt helaas waar. 
Steeds weer wordt het OV buiten de stad Utrecht 
verder beperkt in praktisch gebruik door het inkorten 
-of ophe�en van lijnen. Kennelijk gebeurt dit met 
instemming van de provincies Utrecht en Noord-
Holland, welke verantwoordelijk zijn voor de vergun-
ningen van de vervoersmaatschappijen. Het is begrij-
pelijk dat onrendabele lijnen moeten wijken, en werk-
zaamheden de lijn kunnen onderbreken; om daarop 
toe te zien hebben we managers. Maar... het lijkt er op 
dat het besef dat er ook nog een praktische mogelijk-
heid moet zijn voor de gebruikers van het OV, om 
binnen een redelijke tijd van A naar B en C te komen, 
zonder dat de reistijd, de inspanningen en de kosten 

van jong -en oud uit de hand lopen. Men zou denken 
dat vóóraf door vakmensen nagedacht wordt over de 
gevolgen van kleine -en grote ingrepen in het net, 
maar dat blijkt niet altijd. Klachten achteraf zijn lastig te 
behandelen of worden gewoon genegeerd; �guurlijk 
de makkelijkste weg. Het is steeds hetzelfde: degenen 
die beslissen zijn direct afhankelijk van hun opdracht-
gevers en opdrachten om te bezuinigen, maar hoeven 
zelf geen gebruik te maken van de onmogelijke lijnen, 
overstap mogelijkheden, stopplaatsen, en hoeven vaak 
geen stap te zetten dankzij de dienstwagen.  Wat nu 
weer tussen Mijdrecht en Uithoorn is bedacht aan 
kneveling van de OV-passagiers is triest. Het benieuwt 
me of de Provincie(s) en de Gemeente(n) nog iets 
zinnigs willen bedenken om een redelijke verbinding 
met omliggende gemeenten te handhaven.

Met vriendelijke groet, Chris Kappers, Mijdrecht

Beste manager van Connexion.
Kent u het spreekwoord: Wie goed doet goed ontmoet. 
Blijkbaar komt dat niet voor in uw vocabulaire. Wat een 
schaamteloze actie om 2 dagen voor 12 december in 
de plaatselijke krantjes bekend te maken dat u stopt 
met lijn 340. U haalt corona aan vanwege de reizigers 
aantallen. Wat doet u als corona over een half jaar geen 
reden meer is om minder reizigers te vervoeren. Denkt 
u dan, lekker bezuinigd, we laten het zo. Scholieren die 
in Uithoorn en Aalsmeer op school zitten moeten maar 
zien hoe ze daar komen. Wat dacht u van onze seni-
oren. Laat u die in de winterse omstandigheden ander-
halve kilometer lopen naar het busstation. Men kan 
overstappen op de buurtbus. Die rijdt een maal in de 
twee uur. Stel dat overstappen wel lukt, hoe denkt u dat 
een volle bus zijn passagiers in het kleine buurtbusje 
krijgt. Ook de werkzaamheden in Uithoorn zorgen voor 

overlast voor uw bedrijf maar een beetje planner moet 
daar toch een oplossing voor kunnen bedenken. Ik geef 
u een paar voorbeelden: Laat de 340 van Mijdrecht via 
de n 201 naar de afslag Zijdelweg in Uithoorn rijden en 
dan naar het busstation. Zonder tussenhaltes kost dat 
weinig extra tijd en elke passagier kan fatsoenlijk over-
stappen. Dezelfde route maar dan linksaf de Amster-
damseweg op rechtsaf de Wiegerbruinlaan op en 
aansluitend de reguliere route volgen die al een aantal 
bussen nemen. Nog een voorbeeld, Als je zonder een 
eind lopen en vertraging in Uithoorn van Mijdrecht 
naar Hoofddorp wil reizen is de gunstigste verbinding 
via de Bijlmermeer. Wie dat bedenkt moet nodig terug 
naar school. Samengevat: Het openbaar vervoer heeft 
de laatste jaren De Ronde Venen en dan met name 
Mijdrecht behoorlijk in de kou laten staan. Vanaf twaalf 
december laat u  honderden inwoners van ons mooie 
dorp wederom in de kou staan.

Rinus de Waard uit Mijdrecht

Openbaar vervoeren of openlijk 
tegenhouden? (2)

Tot onze verbazing wordt uit openbaar vervoer nog 
slechter richting Mijdrecht; Betreft dit; de nieuwe 
dienstregeling per 13 december 2021. Lijn 340: 
Haarlem Station - Uithoorn Busstation. Deze lijn rijdt 
niet meer van en naar Mijdrecht, het begin-/eindpunt is 
Uithoorn busstation. Hierdoor is Mijdrecht  nog maar 
1x per 30 minuten per bus te bereiken i.p.v. met de 340 
elk kwartier. Op het traject rijdt nu enkel de Syntus 130 
bus (traject Uithoorn-Mijdrecht/ Breukelen.) Dat 
worden s’morgens en s’middags hele volle bussen en 
lange wachtentijden met overstap in Uithoorn. Hoe is 
het mogelijk dat dit soort verslechteringen er zomaar 
worden door gedrukt zonder rekening te houden met 
de reizigers? Heeft de Gemeente geen macht om dit 
alsnog te laten terugdraaien?”. 

De gemeente gaf snel dit antwoord: 
De gemeente is in overleg met de Provincie Utrecht. Zij 

zijn verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in de 
gemeente. Er spelen drie dingen:
• De werkzaamheden aan de Uithoornlijn, waardoor 

de busbaan tussen de Uithoorn-Centrum en het 
busstation voor een periode van 7 maanden niet kan 
worden gebruikt;

• De inkorting van lijn 340 door Connexxion als bezui-
nigingsmaatregel i.v.m. het lagere reizigersaantal 
door corona;

• De aangepaste dienstregeling vanaf half december is 
nog niet opgenomen in 9292.nl.

 De gemeente vindt het niet acceptabel dat er de 
komende maanden (vanaf januari) geen rechtstreekse 
verbinding is tussen Mijdrecht en Uithoorn Busstation. 
We hebben dit ook gezegd tegen de provincie en we 
verwachten dat zij met een oplossing komen. Ik vraag u 
om uw opmerkingen ook rechtstreeks aan de provincie 
Utrecht te sturen.Daarmee ondersteunt u onze inzet 
voor een acceptabele tijdelijke oplossing.

Familie van Nobelen

Openbaar vervoeren of openlijk 
tegenhouden? (3)

Openbaar vervoeren of openlijk 
tegenhouden? (1)

Uithoorn - Een van de doelstellingen 
van het Sportakkoord van Uithoorn is 
dat iedere inwoner van de gemeente 
Uithoorn kan sporten en bewegen. 
Een totaal overzicht van het aanbod 
in de gemeente ontbreekt echter 
nog. Daarom wordt een inventari-
satie uitgevoerd van alle sport- en 
beweegactiviteiten in de gemeente. 
Sportadviseur Erik Leus van de 
gemeente: “We roepen alle aanbie-
ders, groot en klein, op om zich aan 
te melden voor opname op de 
‘Sportkaart van Uithoorn’.”
Sportadviseur Leus: In Uithoorn en 
De Kwakel zijn veel partijen actief 
met sport en bewegen. We willen het 
totale aanbod in kaart brengen. Veel 
van de sportverenigingen, commer-
ciële sportaanbieders kennen we 

natuurlijk al. Net als de regionale en 
landelijke initiatieven van het Minis-
terie van VWS en de provincie. De 
gemeentelijke activiteiten zoals 
Wandelen met Alzheimer van 
Mantelzorg & Meer en het Wandel-
plan van Amstelland Zorg. Maar ook 
particuliere initiatieven horen erbij, 
zoals de �etstraining voor ouderen 
die UWTC organiseert. En de dansac-
tiviteiten in een buurthuis. Als alle 
partijen, groot en klein, in beeld zijn, 
is het veel beter mogelijk om hun 
ideeën en activiteiten met elkaar te 
verbinden en te faciliteren. Een laag-
drempelig en stimulerend aanbod 
voor iedereen in Uithoorn en De 
Kwakel die wil sporten of bewegen 
voor een lang, gezond en zelfstandig 
leven.”

De ‘Sportkaart van Uithoorn’
Online-platform
Bureau KYBYS is tot en met januari 
volgend jaar bezig met de brede 
inventarisatie van het sport- en 
beweegaanbod in de gemeente 
Uithoorn. Die inventarisatie moet 
uiteindelijk leiden tot de inrichting 
van een online-sportplatform 
waarop iedereen kan zien wat er te 
doen is en wie ze kunnen benaderen 
om mee te doen: de Sportkaart van 
Uithoorn.

Meer weten? Aanmelden?
De inventarisatie loopt tot en met 
januari 2022. Wilt u uw sport- en 
beweegactiviteit aanmelden? Neem 
contact op met Maartje Geurtz van 
KYBYS, via sportplatformuithoorn@
kybys.nl. Of kijk op www.uithoorn-
denktmee.nl/sportakkoord.
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Uithoorn - Even leek het 
afzwemmen (net als vorig jaar) weer 
niet door te gaan maar met mede-
werking en �exibiliteit van zwembad 
De Otter en de examinatoren van 
Reddingsbrigade Nederland kon het 
afzwemmen toch plaatsvinden! Op 
zaterdagmiddag 11 december van 
15.00 uur tot 17.00 uur hebben 23 
kinderen afgezwommen en zijn alle 
23 geslaagd! Van harte gefeliciteerd 
met deze prestatie! Want een pres-
tatie is het zeker. Uitgerekend in de 
laatste weken voor het afzwemmen, 
waarin de laatste puntjes op de i 
gezet worden met betrekking tot de 
vaardigheidseisen, ging de avond-
lockdown in en konden de reguliere 
zwemlessen van 18.30-19.30 uur 
geen doorgang vinden. Gelukkig 
hadden de zwemmers en de instruc-
teurs al �ink geoefend vanaf de 
zomervakantie. Met al die opgedane 
en goed onthouden zwemvaardig-
heden en theorie konden de 

kinderen met zelfvertrouwen hun 
diploma tegemoet zwemmen. 

Droog
Nou ja, je diploma tegemoet 
zwemmen; een van de oudere leden 
kreeg een theorie examen op het 
droge. Hij zwom af voor zijn brevet 
Life Saver. Naast een EHBO diploma 
hoort ook een theorie examen over 
het bewaken van een evenement of 
het leidinggeven bij een redding. Dat 
werd afgenomen op 1,5 m afstand 
van elkaar in het bubbelbad. “Ik heb 
nog nooit zo’n ontspannen examen 
gehad” vertelde Herald na a�oop. 

Brevet
De eerste groep afzwemmers zwom 
voor hun brevet Junior Redder 1, 2, 3 
of 4. De nadruk ligt daarbij op het 
kunnen redden van jezelf of je 
vriendje, wanneer je onverwachts 
tijdens het spelen in het water valt. 
De tweede groep afzwemmers 

De Uithoornse Reddingsbrigade kon 
het afzwemmen doorlaten gaan

(middelbare school leeftijd) leert 
daadwerkelijk alarmeren, drenke-
lingen redden en vervoeren. Deze 
kandidaten moesten laten zien welke 
reddingsgrepen er zijn en wanneer je 
die toepast. De URB had twee oud 
leden gevraagd om drenkeling te 
spelen. Een van de instructeurs, 
tevens penningmeester ging ook het 
water in als dummy. 

Spannend
Al met al was een spannende middag 
voor de afzwemmers (en ook altijd 
een beetje voor de instructeurs). Het 
was afgelopen zaterdag, 11 
december, dus een dubbele opluch-
ting voor zowel de zwemmers als de 
instructeurs, dat het afzwemmen 
door kon gaan en dat alle zwem-
mend redders geslaagd zijn! De URB 
kijkt tevreden terug op deze middag 
en bedankt het zwembad en de 
ouders, familieleden voor hun 
medewerking.
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Mijdrecht - Ho, Ho, Ho... bijna Kerst! 
Nog even en de vakantie breekt aan 
en kunnen de leerlingen van OBS De 
Eendracht gezellig Kerst gaan vieren. 
De school ziet er prachtig uit, overal 
wijzen bordjes aan waar de Noord-
pool is... en in de hal staat een 
levensgrote Polar Express. 
Echte conducteurs knippen de trein-
kaartjes als de leerlingen voor het 
eerst de versierde school in komen. 
Ze mogen fantaseren over reizen in 

een prachtige trein uit de �lm over 
Billy die samen met andere kinderen 
op reis gaat naar de Noordpool. We 
bekijken de �lm en genieten van een 
gezellige periode waarin alle 
groepen knutselen met juf Naomi, 
kerstliedjes maken met meester 
Wilco of een goed gesprek voeren in 
de klas met de eigen leerkracht. Niet 
alleen maar leren en werken maar 
ook tijd maken voor alles wat bij dit 
feest hoort!

De groepen 7 en 8 helpen deze 
dagen na schooltijd de Riki Stichting 
met het uitdelen van prachtige kerst-
pakketten aan ouderen in hun eigen 
omgeving, een van de acties waar-
voor deze stichting zich hard maakt. 
De eenzaamheid onder ouderen 
neemt toe en De Riki Stichting geeft 
hen extra aandacht door onder 
andere de leerlingen van OBS De 
Eendracht de kerstpakketten te laten 
uitdelen.

Kerstsfeer bij OBS De Eendracht!

GRATIS KABAAL
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd/Gratis afhalen*

Telefoon: 2/3

GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST 
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

- Van elk artikel moet een vraagprijs worden vermeld
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto’s*
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,-* 
- Géén personeels- of zakenadvertenties*
- Géén werk gevraagd of aangeboden*
- Alléén regionale aanbieders komen in aanmerking voor plaatsing 
- Maximaal één kabaaltje per week, meer wordt niet geplaatst!
- De uitgever kan zonder kennisgeving het aangeboden kabaaltje weigeren 

* Dit zijn commerciele advertenties. Neem contact op met onze verkoopafdeling.

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen naar 
onderstaand adres:

Midrethstraat 9 | 3641 CB Mijdrecht

U kunt uw kabaal ook opgeven via internet: 
WWW.MEERBODE.NL/KABALEN-OPGEVEN

Te koop:
Thrillers: Dan Brown: De Davincicode, 
Het Bernini mysterie. N. Schuman: 
Het meisje met sneeuw in het haar. 
Romans: Khaled Hosseini: De vliege-
raar, Tatiana de Rosnay: Haar naam 
was Sarah, p.st. €2,-. Tel. 0297-567813
Gevraagd:
Longarm quiltmachine met frame die 
ik tegen vergoeding per uur/dagdeel 
mag gebruiken. Tel. 06-15654651
Te koop:
Tv Samsung 65 cm €20,-. Tel. 
06-51711339
Te koop:
Weekend sporttassen p.st. €65,-. Tel. 
0297-286264
Te koop:
Aardbeiplanten Lambada à €75,-. Tel. 
0297-264904
Gratis afhalen:
Vrieskist (over enkele weken). Tel. 
0297-264904
Te koop:
Hr colbert zwart mt 52 en blauw mt 
52, .st. €5,-. hr colbert zwart mt 49 €5,-. 
15 Stropdassen €3,-. Kunstkerstboom 
180 cm zonder standaard €15,-. Doos 
met 43 glazen kerstballen €5,-. Lage 
zwart hr jas mt 46 €10,. Tel. 0297-
282842
Te koop:
4 Winterbanden Vredestein in 
snowtrack op stalen velgen Citroen-
Peugeot 185-65-15 nwst. €120,-. Tel. 
06-26434346

Te koop:
Bas banning pockets, volledige serie, 
10 delen en een hc € 20,-. Tel. 0297-
344489
Te koop:
Hometrainer i.z.g.st.t €65,-. 3 Boeken 
olympische spelen, p.st. €17,50, 3 
voor €45,-. Tel. 06-38819380
Te koop:
Jaargangen van Donald Duck, ze zijn 
bijna antiek €30,-. Tel. 0297-527709
Gratis afhalen:
Grote opblaasbare 8 en 0 voor 
versiering (voor aank. jarige). Tel. 
0297-527709
Te koop:
4 winterbanden 165/70r-14 €40,-. 
Stenen wagen €10,-. Wasmachine 
Seko €100,-. Tel. 0297-329180
Te koop:
Wortelnoten porseleinkast, louis xv- 
stijl, 3 laden, hg 2.00 x br 1.20 x dp 40 
€350,-. Tel. 0172-407345
Te koop:
Jaren ‘60 chromen berkel weeg-
schaal, moet afgesteld worden, hg 72 
cm €60,-. Tel. 06-20930822
Te koop:
Pc met windows 10, voeding en 
memory zijn nw. 8gb / 240gb ssd €30. 
Losse monitor e.d. €20,-. Tel. 0297-
287715
Gevraagd:
Oude ansichtkaarten van Nederland. 
Tel. 06-10770891

Te koop:
Dames- en heren�ets Gazelle 28”en 
26” i.g.st. goede banden versn. + 
verlichting €150,-. Tel. 06-34540047
Te koop:
White wash hoogslaper, trap kan 
links en rechts, recht of schuin. €125,-. 
Villeroy & Boch new wave ko�e-
koppen 2 st. €15,-. Mooie, blauwe 
Cars meisjesjas,  voor 10-12  jr €10,-. 
Tel. 06-10423044
Gevraagd:
Crash museum Fort Aalsmeer zoekt 
spulletjes uit 2e wereldoorlog voor 
in de vitrines schenking of bruikleen. 
Tel. 06-20961396
Gezocht:
Oud aambeeld. Tel. 06-20930822
Gevraagd:
Oude ladekast werkbank schoolkast 
etc. Tel. 06-53346064
Gezocht:
Antieke stoommachine trein ea oud 
blikken speelgoed. Verzamelaar 
geeft prima prijs . Tel. 06-20893486
Gevraagd:
Goede prijs voor oude ansicht-
kaarten en foto’s van voor 1960, 
ook hele verzamelingen. Tel. 
06-15451873
Gevraagd:
Bridgers die willen bridgen onder 
begeleiding op de vr.middag in de 
Quakel bij leerkomgabridgen@
gmail.com. Tel. 06-54108456

Gevraagd:
Verzamelaar geeft een eerlijke prijs 
voor lp’s singeltjes popmuziek uit de 
jaren 50-60-70. Tel. 06-12946730
Gevraagd:
Defecte audio , computer,versterker 
cd speler tuner, dvd, cass deck enz. 
metalen, koper, aluminium, roestvrij 
staal. Tel. 0297-521651
Gevraagd:
Hobbyist zoekt oude en defecte 
bang&olufsen platen -speler stereo 
apparatuur cd speler enz. Tel. 
06-48344508
* Aangeboden.
Burbri Antiek. 5000 m2 antiek en 
curiosa. Eigen imp.; rechtstr. naar 
particulier. Oosteinderweg 201a, 
Aalsmeer. Tel. 0297-320058
*Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektr. en gewone 
�etsen om te knutselen. 
Tel. 06-14069852
De uitgever van deze krant kan 
geen enkele aansprakelijkheid 
aanvaarden voor schade van wel-
ke aard ook, ontstaan door het 
niet tijdig en/of onjuist plaatsen 
van advertenties in onze bladen.
Fouten in telefonisch opgegeven 
advertenties of ontstaan door 
onduidelijk handschrift van de 
opdrachtgever behoeven door ons 
niet te worden gecompenseerd.
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Mijdrecht - Afgelopen zondag 12-12 
was het eindelijk zo ver, na anderhalf 
jaar online wedstrijden dansen, vond 
de eerste fysieke wedstrijd weer 
plaats met vier teams van Juuds-
DanceCentre bij WeKnowYouCan-
Dance in Noordwijk. Uiteraard met 
allerlei aanpassingen conform de 
heersende corona maatregelen 
mocht en kon de wedstrijd doorgaan 
met publiek. ’s Morgens was het 
team van D-Maniacs al vroeg 
aanwezig in Noordwijk, in show 1 
mochten zij het spits afbijten. Met de 
nodige gezonde zenuwen maakten 
ze zich klaar: kostuums, haren en 
make up in orde maken daarna in de 
foyer nog even kort oefenen. In hun 

categorie was de concurrentie erg 
groot, met veel teams en een hoog 
niveau dans. D-Maniacs was als 
laatste aan de beurt voor de jury, als 
net startend team voor de eerste 
keer echt op het podium was dat wel 
heel erg spannend na al die andere 
goede teams. Eenmaal op het 
podium leek het of alle zenuwen 
waren verdwenen, want ze lieten hun 
dans perfect zien. Met heel veel 
plezier, iedereen op de juiste plek 
werd de choreo vol overgave 
gedanst, wat een feestje op het 
podium. Dit ontging de jury niet, dus 
zij werden beloond met een mooie 
3e plaats. Echt verdiend voor jullie 
stoere optreden met de stokken.

Eerste bekers voor Juud’s 
Dance Centre

Mijdrecht - Zoals bij menig sportver-
eniging het geval is, kunnen ook de 
leden van IJsclub Nooit Gedacht niet 
meer trainen op de avonden. Bijna 
iedere avond is er wel een trainings-
groep actiefop de ijsbaan, variërend 
van recreanten tot aan wedstrijdrij-
ders. Slechts de trainingsgroep die op 
zaterdagochtend haar rondjes 
schaatst is nog in staat om dit iedere 
week te blijven doen. De Jaap Eden-
baan is de verenigingen tegemoetge-
komen door de mogelijkheid aan te 
bieden om overdag te komen 
schaatsen. Op doordeweekse dagen 
gebeurt dat vanaf het vroege tijdstip 
van 7:30. Voor volwassenen die 
�exibel hun werktijd kunnen indelen, 
is dit een mooie oplossing. Nieuwe 
trainingsgroepjes hebben zicht 
gevormd, echter van een gelijk-
waardig schaatsniveau is nu geen 
sprake meer is. Dit is ook niet meer het 
belangrijkste. Het kunnen schaatsen 
en met elkaar je hobby uitoefenen 
staat nu voorop. Dat dit lang niet voor 
iedereen mogelijk is moge duidelijk 
zijn. De oudere schoolgaande jeugd 
heeft vaak niet deze mogelijkheid en 
zij moeten het nu al een paar weken 
zonder trainingen doen. Het enige wat 
voor hen nog wel mogelijk is, zijn de 
wedstrijden op zondagmorgen 7:00 
uur. Ondanks het hele vroege tijstip , 
zijn er veel van Nooit Gedacht die hun 
kans grijpen en zich inschrijven voor 
deze wedstrijden. Komende zondag 
staan er maar liefst 21 kinderen aan de 
start van de langebaan en 
marathonwedstrijd!

Jeugd
De jeugdschaatsers van 6 tm 12 jaar 
bij IJsclub Nooit Gedacht hebben 
gelukkig ook de mogelijkheid 
gekregen om te blijven schaatsen. 
Normaliter schaatsen zij iedere 
zaterdag van vijf tot zes uur en dat zou 
door de avondlockdown ook niet 
meer mogelijk geweest zijn. Met de 1e 
kerstdag en nieuwjaarsdag op een 
zaterdag, zou dat betekenen dat er vijf 
zaterdagen op rij niet geschaatst zou 
worden. Gelukkig heeft de Jaap Eden-
baan meegewerkt aan een hele mooie 
oplossing. Door het vrije publieksuur 
eerder te laten stoppen, kan de jeugd 
van Nooit Gedacht en van andere 
verenigingen aan het eind van de 
middag alsnog terecht op de Jaap 
Edenbaan. Ondank alle beperkende 
maatregelen hoopt de ijsclub dat de 
meeste van haar leden op deze 
manier toch nog blijven schaatsen!

Er wordt nog geschaatst bij 
IJsclub Nooit Gedacht

De Ronde Venen - Zondag was een 
dag vol winnaars! Vooral voor de 
Dancestars van Jazz- en Showballet 
Nicole, want zij deden die dag mee 
aan twee danswedstrijden van twee 
verschillende dansorganisaties. Bij 
We Know You Can Dance was het 
even spannend of de wedstrijd in 
het theater door kon gaan vanwege 
alle aangescherpte coronaregels. Het 
zou de eerste wedstrijd worden van 
een nieuw seizoen voor de 
Dancestars met een geheel nieuw 
bedachte choreo, nieuwe kostuums 
en nieuwe muziek. Zou het dit jaar 
lukken om alle successen van de 
voorgaande jaren te evenaren? 
Gelukkig mocht dit optreden “live” 

doorgaan! Met een geweldige 
energie knalden de meiden van het 
podium af. Het was duidelijk te zien 
dat ze dit na anderhalf jaar enorm 
hadden gemist! En dat had de jury 
ook wel door. Zij beloonden de 
Dancestars met de 1e prijs in hun 
categorie die vol met veel goede 
concurrentie zat. Wat een feest! Nog 
maar net bekomen van deze winst, 
moesten de meiden door voor de 
volgende wedstrijd van Shell We 
Dance. Deze was wel online, dus 
moest er van tevoren een �lmpje 
ingestuurd worden. Gelukkig 
hadden de Dancestars nog voor de 
strenge maatregelen dit �lmpje 
kunnen maken op een stoere locatie 

Dancestars van Jazz- en Showballet 
Nicole winnen eerste prijs!

Drie shows
In show 3 waren de andere 3 teams 
van JuudsDanceCentre te bewon-
deren. Formation en De�nition 
dansten in dezelfde categorie. 
Doordat alles in een hoog tempo 
achter elkaar doorliep, werd Forma-
tion kort na binnenkomst al snel 
geroepen om klaar te staan, want zij 
waren de eerste van hun categorie. 
Nog niet alle haren perfect en klaar 
maar toch maar richting podium, 
gelukkig wel de kostuums al aan en 
de make-up gedaan. Door allerlei 
omstandigheden had Formation 
helaas niet de perfecte voorberei-
ding gehad voor deze wedstrijd, dus 
ze waren extra zenuwachtig. Maar 
wat hebben de meiden zich hier 
goed doorheen geslagen, de choreo 
van de Lady Gagamix ging goed, ze 
stonden er alsof ze alle trainingen 
gewoon hadden gehad. Vol enthou-
siasme en plezier lieten ze hun dans 
zien aan de jury, alle bewegingen 
afgemaakt, pirouettes goed 
gedraaid, nu maar afwachten wat de 
jury voor punten had gegeven.
De�nition stond inmiddels al klaar in 
de gang bij de coulissen toen Forma-
tion a�iep. In dit team waren er een 
aantal nieuwe meiden die nog nooit 
een wedstrijd op een podium 
hadden gedanst. Een wedstrijd is 
altijd spannend, maar voor zo’n 
eerste keer is de spanning toch net 
even wat meer. Het plezier straalden 
er zeker vanaf, de J-Lomix presen-
teerden ze heel goed, hier en daar 
misschien een klein foutje, maar voor 
de eerste keer zag het er erg netjes 
uit. Wederom afwachten wat de jury 
van hun performance vond, want 
eerst mocht de categorie van 
X-plosion nog dansen voordat de 
prijzen zouden worden verdeeld.

Nieuw
De samenstelling van het team 
X-plosion was dit jaar ook helemaal 
nieuw. Door ziekte waren ze helaas 
niet compleet vandaag, dus af en toe 
een lege plek in de choreo was helaas 
niet te vermijden. Toch hebben de 
meiden alles uit de kast gehaald om 
hun dans zo goed mogelijk te laten 
zien, van een sexy start, geleidelijk 
opbouwend naar een knallend einde, 
alles kwam voorbij. Dat ze er plezier 
in hadden om eindelijk op een echt 
podium te staan was duidelijk te zien. 
Nadat zij als allerlaatste van hun cate-
gorie aan de beurt waren geweest, 
volgde direct de prijsuitreiking van 
de diverse categorieën. Eerst cate-
gorie 5 Freestyle waar De�nition en 
Formation in hadden gedanst, nadat 
de 3e plaats was opgenoemd 

dachten de groepen dat ze geen kans 
meer maakten. De concurrentie was 
heel goed en divers, behoorlijk wat 
modern/jazzstijl kwam helaas voorbij 
terwijl de categorie toch echt free-
style was. Maar de tweede plaats 
werd genoemd en deze was voor 
Formation, supergoed gedaan 
meiden! De jury had hen dus zien 
stralen en hen beloond met een 
beker. Daarna de uitslag van cate-
gorie 4 van X-Plosion. De�nition en 
X-Plosion zijn ondanks hun goede 
optredens net buiten de prijzen 
gevallen, dit keer geen beker mee 
naar huis voor hen, maar de ervaring 
en het genieten op het podium met 
echt publiek pakt niemand meer van 
hen af. Op naar de volgende 
wedstrijd, dat belooft veel moois met 
deze teams.

wat goed bij hun nummer paste. 
Walraven Mijdrecht had hun maga-
zijn ter beschikbaar gesteld, iets waar 
de meiden erg dankbaar voor waren! 
Kijken, wachten, duimen draaien en 
toen was daar ook de prijsuitreiking. 
De Dancestars werden steeds maar 
niet genoemd... Het zou toch niet? En 
jawel! De eerste prijs ging ook naar 
de Dancestars! Erg knap van deze 
groep die voor het eerst na anderhalf 
jaar meteen weer een prijs weet te 
bemachtigen en dat zelfs twee keer 
op een dag! Mede dankzij de altijd 
enthousiaste docente Nancy, de 
bereid willende ouders en het mooie 
teamwerk op de dansschool een 
geweldige prestatie!



Hier voor Amstelland
Zorg en Zekerheid. 
Beter in jouw buurt. 
Wij zijn Zorg en Zekerheid. De regionale zorgverzekeraar die thuis 
is in jouw leefwereld. Vanuit onze Leidse thuisbasis komen we 
op voor de beste zorg bij jou in de buurt en werken we aan onze 
missie: van onze regio het gezondste stukje van Nederland maken. 
In deze krant lees je wat we voor jouw buurt doen. Dat doen we 
niet alleen, maar met verschillende partners en via onze Stichting 
Zorg en Zekerheid. Zo helpen we jou om de gezondste versie van 
jezelf te zijn.

Benieuwd wat Zorg en Zekerheid nog meer doet in jouw buurt? 
Kijk op zorgenzekerheid.nl/hiervoorjou

Stap over naar Zorg en Zekerheid
AMSTELLAND Voor iedereen in Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn of Ouder-Amstel is er 
een speciale zorgverzekering. Eentje die goed is voor jou, jouw buurt en de mensen om 
je heen. Die een vergoeding geeft voor sporten. En waar je voor € 12,75 per maand een 
aanvullende verzekering hebt voor je tandarts en fysiotherapeut. Stap voor 31 december 
over, dan zegt Zorg en Zekerheid je huidige zorgverzekering voor je op. Je regelt het via 
zorgenzekerheid.nl

Groot hart voor 
alle zorgverleners
Dank voor jullie tomeloze inzet. 
Jullie maken het verschil, redden 
levens en zorgen ervoor dat wij als 
maatschappij overeind blijven. Wij 
wensen jullie in 2022 alle goeds en 
vooral veel gezondheid.

Kom je niet rond? Samen kijken we naar de mogelijkheden.
AMSTELLAND Je � nanciën op orde 
hebben helpt om gezond te blijven. 
Kom je niet rond? Neem dan contact 
op met je gemeente of met Participe 
Amstelland. Die bieden snel hulp op 
maat.

Betaal je twee maanden geen zorgpre-
mie? Dan word je automatisch aange-
meld bij je gemeente. Dit heet Vroegsig-

nalering. Iedere gemeente in Nederland 
werkt hieraan mee en kijkt of ze kunnen 
helpen bij het oplossen van je achter-
stand.

Je kunt ook zelf om hulp vragen, bij-
voorbeeld bij Zorg en Zekerheid. We 
kijken dan samen naar de mogelijkhe-
den. Zo kun je bij ons je eigen risico 
en eigen bijdrage in delen betalen. Dit 

heet betaalgemak en regel je in MijnZZ 
(inloggen met je DigID). De incasso 
gebeurt altijd op de laatste werkdag van 
de maand. Spaar je liever voor het eigen 
risico dat nog komen gaat in 2022? 
Ook dat kun je regelen in MijnZZ, door 
te kiezen voor gespreid betalen eigen 
risico. Zo kom je niet voor verrassingen 
te staan.

Zorg en Zekerheid en de gemeente 
Amstelveen en Aalsmeer bieden men-
sen met een kleine portemonnee een 
collectieve zorgverzekering. Ook op deze 
manier werkt Zorg en Zekerheid samen 
aan het voorkomen van schulden.

De voordelen van de gemeentepolis: je 
krijgt korting op je premie van Zorg en 
Zekerheid en ook de gemeente betaalt 
mee. Je krijgt uitgebreide vergoedingen 
voor tandarts, fysiotherapie en brillen. 
De gemeentepolis vraag je aan via je 
gemeente.

Weten wat Zorg en Zekerheid nog meer 
in jouw buurt doet op het gebied van 
� nancieel meedoen, kijk dan op zorgen-
zekerheid.nl/� nancieelmeedoen

Nog een tip: loop eens binnen bij 
het Financieel Café in Aalsmeer, 
Amstelveen, Ouder Amstel (Duiven-
drecht) en Uithoorn. Meer informatie: 
www.participe-amstelland.nu

Medicijnen én hulpmiddelen bij je eigen apotheek 
AALSMEER Gebruik je medicijnen 
en hulpmiddelen, zoals verband-
materialen? Als verzekerde bij Zorg 
en Zekerheid kun je hiervoor terecht 
bij je eigen apotheek. Je krijgt deze 
zorg dus op één vertrouwd adres.  

Zorg en Zekerheid werkt graag samen 
met regionale zorgverleners. Hierdoor 
kunnen we inspelen op de behoefte 
van de inwoners. “Op advies van de 

apothekers kiest Zorg en Zekerheid 
ervoor de levering van medicijnen en 
hulpmiddelen niet van elkaar te schei-
den”, vertelt apotheker Adhien. “Zo 
blijft de zorg lokaal, laagdrempelig en 
toegankelijk.” 

Voor mensen die zorg nodig hebben en 
verzekerd zijn bij Zorg en Zekerheid is 
dit goed nieuws. Zij hoeven voor hun 
medicijnen en hulpmiddelen niet naar 

verschillende zorgverleners. In plaats 
daarvan kunnen zij terecht in hun ver-
trouwde apotheek. 

Deze zorg wordt volledig vergoed 
vanuit je basisverzekering. Wel telt dit 
mee voor het verplichte eigen risico. 
Ook kan er een eigen bijdrage gelden. 
Informeer naar de mogelijkheden bij je 
apotheek.

Verlaag je risico 
om te vallen
AMSTELVEEN Elke 5 minuten belandt 
iemand van 65 jaar of ouder in het 
ziekenhuis na een val. Weer thuis 
kunnen mensen zich minder goed 
redden. De gemeente Amstelveen en 
Zorg en Zekerheid bieden daarom een 
preventieve oplossing op maat.

“In Amstelveen hebben we samen met 
zorgverleners onderzocht waarom 
mensen vallen”, vertelt zorginkoper 
Inge Huernink van Zorg en Zekerheid. 
“Bepaalde medicijnen blijken het valrisi-
co te vergroten terwijl een nieuwe bril of 
betere schoenen het risico juist kunnen 
verkleinen.”

Wat altijd werkt, is bewegen. “Dat kan 
bijvoorbeeld gratis in de beweegtuin 
De Marne, die Zorg en Zekerheid mede 
mogelijk heeft gemaakt”, vertelt Inge. 
“Bewegen is gezond voor lichaam en 
geest én het risico om te vallen wordt 
kleiner. Je staat letterlijk steviger in je 
schoenen en ervaart meer kwaliteit van 
leven.” Zo kunnen mensen langer en 
prettiger thuis blijven wonen.  

Wandelen met 
Zorg en Zekerheid 
AMSTELVEEN Wekelijks wandelen 
met een gids kan sinds kort ook in 
Amstelveen, dankzij Zorg en Zeker-
heid. “Gezond Natuur Wandelen past 
uitstekend bij onze visie”, vertelt Ton 
van Houten, voorzitter van de Raad 
van Bestuur. “Bewegen is gezond voor 
lichaam en geest. Zo voorkom je dat 
mensen medische zorg nodig hebben.”

Zelf wandelt Ton van Houten vrij veel. 
“Ik maak ’s ochtends om een uur of 
zeven mijn eerste rondje, met mijn 
hond. Hem uitlaten voelt zeker niet als 
een verplichting, want wandelen vind 
ik heerlijk. Op kantoor loop ik ook ieder 
kwartier, half uur even en ik haal regel-
matig een frisse neus. Als je eenmaal 
wandelt, kan het bijna verslavend wer-
ken. Lopen is zo veel beter dan zitten. 
Ik raad het iedereen aan.” 

Kijk op zorgenzekerheid.nl/hiervoorjou

je heen. Die een vergoeding geeft voor sporten. En waar je voor € 12,75 per maand een 
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3X3 Unites: beter voor de buurt en de jeugd

AMSTELVEEN In maart is op het basketbalcourt aan de 
Hortensialaan een gloednieuw initiatief van start gegaan: 3X3 
Unites. Maar liefst 12 jongeren zijn de afgelopen maanden 
opgeleid tot 3X3 Leader. Zij zijn nu o�cieel gediplomeerd en 
organiseren basketbalactiviteiten in de buurt. Dit programma in 
Amstelveen is een initiatief van Stichting 3X3 Unites, Stichting 
Zorg en Zekerheid in samenwerking met basketbalvereniging 
MBCA. 

“Bij ons leren jongeren vaardig-
heden waar ze hun leven lang 
plezier van hebben”, vertelt 
oud-profbasketballer Jesper 

Jobse van Stichting 3X3 Unites. 
“Samenwerken, �exibel zijn en 
de leiding durven nemen zijn op 
het speelveld en in het dage-

lijks leven. Daarnaast hebben 
we de jongeren geleerd hoe ze 
impact in hun omgeving kunnen 
maken, door activiteiten in de 
buurt te organiseren. Zo wordt 
Amstelveen nog gezonder.” 

De activiteiten van 3X3 Unites 
in Amstelveen worden moge-
lijk gemaakt door Stichting 
Zorg en Zekerheid. De twee 
vinden elkaar in de wens om 
lokaal impact te maken en de 
buurt beter maken. Zorg en 
Zekerheid is al jaren sponsor 
van topbasketbal. ‘Bewegen 
is gezond en leuk, maar in 
teamverband bewegen is 
nog gezonder’, vertelt ons 
bestuurslid Henk Gerla. ‘Mooie 
bijvangst van het basketbal 
is het groepsgevoel en de 
teamspirit. Wij zijn heel blij dat 
we kunnen samenwerken met 
een partner als 3X3 Unites die 
basketbal op een maatschap-
pelijke manier inzet. Zo maakt 
‘onze’ sport deze groep jonge-
ren, de wijk en uiteindelijk heel 
Amstelveen gezonder.’ 
Meedoen of meer weten? 
Kijk op www.3×3unites.com

en etsen  l c en en genieten
AMSTELVEEN Mensen die niet meer 
zelfstandig kunnen �etsen, gaan 
lekker samen met een vrijwilliger op 
pad. Fietsmaatjes spreidt zich als een 
olievlek uit over heel Nederland, ook 
in de regio Amstelland. Mede mogelijk 
gemaakt door Zorg en Zekerheid.

“Ik geniet van het �etsen in de natuur, 
het gezellige contact met mijn klein-
zoon en ik blijf zo in beweging. Heel 
leuk”, zegt oma Nel. “Tien jaar geleden 
had ik voor het laatste ge�etst. Na een 
auto-ongeluk kon ik mijn been niet 
meer goed bewegen, maar met Joren 
kan ik weer �etsen. Ik merk dat mijn 
voeten door het bewegen minder stijf 
worden en je bent in de frisse buiten-
lucht.”

Landelijk
Zes jaar geleden startte Fietsmaatjes 
in Warmond. Sindsdien heeft het zich 
als een olievlek verspreid over de regio. 

Er zijn inmiddels zeven stichtingen 
actief, zoals in Amstelveen, Alphen aan 
den Rijn, Leiden, Leiderdorp en Kaag 
en Braassem. Ook Zorg en Zekerheid 
steunt de organisatie. Een groot aantal 
duo�etsen is door hen ge�nancierd. 

Even spannend
“Het is heel gezellig, we lachen veel 
onderweg”, lacht oma. Regelmatig rin-
kelt de �etsbel bij een voor- of tegen-
ligger. Joren: “Het was even spannend 
toen ik voor het eerst op pad ging. Je 

neemt de bochten toch iets anders, 
maar we �etsen niet te hard. En het 
sociale aspect is net zo belangrijk als 
het bewegen.” 

Weten wat Zorg en Zekerheid nog 
meer in jouw buurt doet op het 
gebied van sociaal meedoen, kijk op 
zorgenzekerheid.nl/sociaalmeedoen

Bewegen voor mensen met een uitdaging

UITHOORN Mensen ‘met een uitdaging’ laten bewegen, dat is 
de missie van Tamara Kwint. Door haar inmiddels overleden 
zus raakte ze betrokken bij Ons Tweede Thuis. Dankzij 
haar enthousiasme doet een groep bewoners, familieleden, 
medewerkers en vrijwilliger én haar eigen vader mee aan het 
Zorg en Zekerheid Circuit. 

“Mensen met een beper-
king worden snel in hokjes 
geplaatst. Hierdoor bewegen 
ze weinig, terwijl ze dat zelf 
vaak wel heel graag willen.” 
Tamara startte daarom, samen 
met collega Nico Pater, in 
samenwerking met atletiekclub 
AKU in Uithoorn een unieke cli-
nic. Hiermee konden bewoners 
naar een wedstrijd toewerken: 
de ‘Special run’. “Iedereen 
doet mee op zijn of haar eigen 
niveau”, lacht Tamara. 

De eerste keer deden een 
handjevol cliënten en mede-
werkers en een vader mee. 
Inmiddels staat de teller tijdens 
een SpecialRun op zo'n 100 
deelnemers en de groep groeit 
nog steeds. “We organiseren 
nu wekelijkse trainingen bij de 
AKU en ongeveer acht wed-
strijden. De inzet is dat ieder-

een mag meedoen en erbij 
hoort. Het gaat om beweging, 
maar ook om verbinding in de 
regio. Zo komen mensen met 
én zonder een uitdaging uit hun 
sociaal isolement. ” 

Ons Tweede Thuis kreeg 
vorig jaar een duo�ets van de 
Stichting Zorg en Zekerheid. 
Nu kunnen bewoners dus niet 
alleen lopen maar ook �etsen. 
Daarnaast is de groep altijd op 

zoek naar meer beweegmo-
gelijkheden en zijn momenteel 
aan het onderzoeken of er 
ook een wekelijkse bootcamp 
georganiseerd kan worden bij 
de AKU. Houd deze groep dus 
in de gaten!

Weten wat Zorg en Zekerheid 
nog meer in jouw buurt doet op 
het gebied van fysieke �theid, 
kijk op zorgenzekerheid.nl/
fysieke�theid

€300,-
korting
voor jou

Hoge korting op je 
zorgverzekering bij €500,- 
vrijwillig eigen risico. Kom bij ons.

Gezocht: fietsmaatjes
Wil je in jouw gemeente ook aan 
de slag met Fietsmaatjes en zie je 
mogelijkheden voor het oprichten van 
Fietsmaatjes in jouw gemeente? 
Stuur dan een mail naar 
communicatie@zorgenzekerheid.nl 

Hou je van �etsen en wil je deze 
passie delen? Dat komt goed uit, want 
Fietsmaatjes zoekt nog vrijwilligers. 
Ga naar www.�etsmaatjes.nl om je 
– zowel gast als vrijwilliger - aan te 
melden.



AMSTELVEEN Jolanda Peper 
uit Amstelveen had een droom: 
een buurtclub opzetten waar 
iedereen zich welkom voelt. Waar 
je elkaar helpt om gezond en 
gezellig oud te worden. Die droom 
wordt werkelijkheid in meerdere 
Amstelveense wijken, mede dankzij 
Zorg en Zekerheid. 

‘Jolanda woont al jaren heel prettig 
in de Amstelveense wijk Elsrijk. ‘Door 
corona werk ik thuis, maar tot voor kort 
was ik elke dag ergens in Nederland te 
vinden’, vertelt ze. ‘Het leek me zo leuk 
om mensen uit de buurt te leren kennen 
en samen leuke en gezonde dingen te 
doen.’  

Spijkerbroek 
De behoefte van Jolanda groeide nadat 
ze een hartinfarct kreeg. ‘Ik besefte dat 
een gezonde leefstijl iets is waar je het 
beste samen aan kunt werken. Het liefst 
met mensen uit je directe omgeving. 
Een gezonde leefstijl is zoveel belangrij-
ker dan weer in je favoriete spijkerbroek 
passen.’

Toen haar wijk in 2019 een oproep 
deed om gezonde ideeën in te stu-
ren, aarzelde Jolanda geen moment. 
Het wijkbestuur stelde een budget 
en ruimte ter beschikking en Jolanda 
ging van start. ‘We begonnen met een 
klein groepje in Huis Elsrijk. Bij mooi 
weer gaan we naar buiten. Inmiddels 

bestaan we uit ongeveer 15 mensen 
van 55 jaar of ouder.’

Succesformule
In het tweede jaar van Buurtclub 
Leefstijl had Jolanda een paar keer 
contact met zorginkoper Erik Kramer 
van Zorg en Zekerheid. ‘Erik weet 

veel over Positieve Gezondheid. Hij 
wist mij steeds in de juiste richting 
te sturen. Bracht me in contact met 
zorgverleners waar Zorg en Zekerheid 
mee samenwerkt. Hij spoorde me ook 
aan Buurtclub Leefstijl in andere wijken 
op te zetten en te professionaliseren. 
Daarvoor heb ik een aanvraag bij de 
Stichting Zorg en Zekerheid gedaan en 
die is gehonoreerd!’

Anders
Het aanbod van activiteiten in Buurtclub 
Leefstijl is gevarieerd en heeft een link 
met Positieve Gezondheid. ‘De ene keer 
vertelt iemand over gezonde en lekkere 
voeding of een ander leefstijlonder-
werp. De andere keer gaan we samen 
koken, ontspannen en omgaan met 
stress, door anders te leren ademhalen. 
Zo brengen we de theorie meteen in 
de praktijk. En houden we een gezonde 
verandering ook eerder thuis vol.’

Meedoen?
Buurtclub Leefstijl is actief in Amstel-
veen. Wil je meedoen? Stuur dan een 
e-mail naar: info@buurtclubleefstijl.nl. 

Bij Buurtclub Leefstijl word je gezond en gezellig oud

Rug- of knieklachten? Dan hoef 
je niet meer naar het ziekenhuis
AMSTELLAND Rugpijn of knieklachten? Sommige huisartsen 
verwijzen je in één beweging door naar het ziekenhuis. Voor 
een röntgenfoto of een afspraak met een orthopeed. Daarna 
krijg je een injectie, medicijnen of een operatieve ingreep. 
In de regio Amstelland doen ze het anders. 

Huisartsen, apothekers en 
fysiotherapeuten hebben, in 
overleg met Zorg en Zeker-
heid, een nieuwe aanpak 
ontwikkeld. Het resultaat: je 
krijgt betere zorg dicht bij huis, 
hebt zelf een rol in de behan-
deling en het ziekenhuis is vaak 
niet nodig. Extra goed nieuws, 
zeker in deze coronatijd.

Naast de behandeling op maat 
hebben patiënten zelf een 
nadrukkelijke rol in de nieuwe 
aanpak. Hierbij wordt niet 
alleen naar de klacht gekeken 
maar vooral naar de patiënt: 

hoe staat hij of zij in het 
leven? Vanuit deze positieve 
gezondheidsgedachte zal het 
advies vaak zijn om, naast de 
behandeling, meer te gaan 
bewegen. 

Niet alleen voor Zorg en 
Zekerheid-verzekerden
Het zorgprogramma Orthope-
die is, na de succesvolle proef 
in gezondheidscentrum De 
Marne en Bankras, is binnen-
kort in de gehele regio Amstel-
land beschikbaar. En niet alleen 
voor mensen die bij Zorg en 
Zekerheid zijn verzekerd. 

Bel of mail ons als je zorg nodig hebt
AALSMEER Het team Zorg-
advies en Bemiddeling van 
Zorg en Zekerheid neemt 
ook nu de tijd voor je. Onze 
zorgadviseurs luisteren, 
beantwoorden je zorgvragen 
en kijken of je ergens anders 
sneller zorg kunt krijgen. “Wij 
zoeken graag uit wat er voor 
jou mogelijk is.” 

De coronapandemie is nog niet 
voorbij. Steeds vaker wordt de 
zorg in de ziekenhuizen uitge-
steld. Ook is er steeds minder 
personeel en moet er veel zorg 
worden ingehaald.

Zelfstandige behandelcentra 
(ZBC’s) kunnen voor sommige 
mensen een alternatief zijn, 
zeggen de zorgadviseurs. 
“Vorig jaar hebben we 68% van 
onze verzekerden, die naar het 
ziekenhuis moesten, kunnen 
bemiddelen naar een ZBC.”

Een ZBC heeft een aantal voor- 
en nadelen. “Zij voeren alleen 

bepaalde behandelingen en 
operatieve ingrepen uit”, leg-
gen de zorgadviseurs uit. “Het 
gaat dan bijvoorbeeld om een 
knie- of heupoperatie. En niet 
elke verzekerde kan er terecht. 
Mensen moeten gezond zijn en 
geen overgewicht of bepaalde 
medicatie gebruiken.”

Vorig jaar wist het team Zorg-
advies en Bemiddeling 27.400 
dagen te besparen. Dat is 58 
dagen per verzekerde. 

Heb jij zorg nodig of heb je 
een zorgvraag? “Bel of mail ons 
dan via 071-5825828 of
zorgadvies@zorgenzekerheid.nl.”

Ben je somber? Praat erover, het helpt echt!   

AMSTELVEEN Gezondheidscentrum Duizendblad zette in 2018 
samen met praktijkondersteuners, apothekers, maatschappelijk 
werkers en wijkcoaches het project ´#ikhebjenodig’ op. Zorg en 
Zekerheid zorgde vanaf het begin voor de �nanciering. 

Het doel: bewoners en hun 
naasten helpen depressie-
klachten te herkennen en te 
stimuleren om eerder hulp te 
zoeken. Door erover te pra-
ten en hulp te zoeken, kun je 
voorkomen dat klachten steeds 
erger worden. Handige tools 
en tips op www.ikhebjenodig.
nl helpen je daarbij.

Welzijn op Recept
Het projectteam van ‘#ikheb-
jenodig’ zocht ook de samen-
werking met de gemeente 
Amstelveen en Participe. Zo 
werd een mooie verbinding 
gelegd met Welzijn op Recept. 
Hierbij verwijst de zorgverlener 
mensen door naar het socia-
le domein. Daarna volgt een 
advies om bijvoorbeeld meer 
te bewegen of actief te worden 
in de buurt. Want ook dat helpt 
om je gezonder te voelen.

Weten wat Zorg en Zekerheid nog meer in jouw buurt doet op het gebied 
van mentale 	theid, kijk op zorgenzekerheid.nl/mentale	theid

Gebruik de tandartsvergoeding 
die je partner niet nodig heeft. 
Kom bij ons.

Tandarts-
vergoeding
delen

Scan de QR-code of kijk op 
zorgenzekerheid.nl/delen

Gebruik de tandartsvergoeding 
die je partner niet nodig heeft. 
Kom bij ons.

Tandarts-
vergoeding
delen

Scan de QR-code of kijk op 
zorgenzekerheid.nl/delen

€300,-
korting
voor jou

Hoge korting op je 
zorgverzekering bij €500,- 
vrijwillig eigen risico. Kom bij ons.





Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 11 
december hebben 5 leerlingen van 
de Show- & Marchingband van 
Muziekvereniging VIOS examen 
gedaan bij de bond. Met trots 
mogen wij melden dat al onze leer-
lingen zijn geslaagd. Examen hebben 
gedaan: Donna de Vink op saxofoon 
voor het A-diploma, Sietse Zeinstra 
op trompet voor het A-diploma, 
Mirthe de Groot op dwars�uit voor 
het B-diploma en Fabiënne Mayen-
burg en Quinten Raadschelders op 
trompet voor het B-diploma.

De Ronde Venen - Met trots heeft 
VVD De Ronde Venen hun kandida-
tenlijst voor de gemeenteraadsver-
kiezingen 2022 gepresenteerd. Een 
lijst met maar liefst 10 verkiesbare 
leden wat het ambitieniveau van de 
liberalen duidelijk laat zien. Alle 
kandidaten hebben een sterke 
binding met de acht dorpen in de 
gemeente, brengen gezamenlijk 
brede en inhoudelijke kennis mee en 
zijn bijzonder gedreven. “Ik ben 
bijzonder trots op het totale team! 
Het is de ideale mix van mensen uit 
onze dorpen, vrouwen en mannen 
met verschillende leeftijden en allen 
met veel kennis en expertise. Ik kijk er 
naar uit om straks ook met het 
nieuwe team aan de slag te gaan 
voor alle inwoners en ondernemers in 
onze unieke gemeente” aldus Bart 
Richter, lijsttrekker van de VVD

De lijst staat onder aanvoering 
van lijsttrekker
Bart Richter (47): Bart zit sinds 2018 
in de raad en is de huidige fractie-
voorzitter. Hij zet zich volop in voor 
veiligheid, ondernemerschap, gezond 
�nancieel beleid en het verbeteren 
van de communicatie. Naast zijn 
raadswerk kennen velen hem 

vanwege zijn voormalige vrijwilligers-
functies bij de brandweer in Vinke-
veen en Mijdrecht en zijn werk als 
adviseur integrale veiligheid in de 
voormalige gemeente Abcoude. 
Margreth de Wit (59): Op de tweede 
plaats staat Margreth de Wit (59) uit 
Wilnis. Is 41 jaar werkzaam in de zorg, 
haar expertise op dit gebied zet ze 
dan ook graag in.
Timo Brockho� (23): Op de derde 
plek staat Timo Brockho� (23) uit 
Vinkeveen. Een ambitieuze jonge 
man die inmiddels al ruim drie jaar als 
fractieondersteuner meeloopt. Hij 
richt zich hierbij vooral op bouwen, 
wonen en veiligheid. 
Anja Visser (57): Nummer vier is Anja 
Visser (57) uit Vinkeveen. Anja woont 
samen met haar echtgenoot, zoon en 
dochter in Vinkeveen. Nadat haar 
studie civiele techniek en een carrière 
bij Dura Vermeer en Eneco/Joulz 
geeft zij momenteel leiding aan een 
Business unit Energie van het Cana-
dese ingenieursbureau WSP. Dit jaar 
(2021) is zij uitgeroepen tot bouw-
vrouw van het jaar, een fantastische 
prestatie. Anja heeft zich als vrijwil-
liger actief ingezet in de oudercom-
missie van de crèches, buitenschoolse 
opvang en als voorzitter van de OR 

van het Veenlanden College. Haar 
kennis en expertise liggen vooral in 
de aandachtsgebieden ruimtelijke 
ordening, energietransitie, afvalbe-
heer, verkeer en vervoer en sport en 
onderwijs.
Rob Evers (64): Op de vijfde plaats 
staat Rob Evers (64) Wilnis die sinds 
2017 in de gemeenteraad actief is. 
Hiermee neemt hij, net als de lijst-
trekker, kennis en expertise vanuit de 
huidige raad mee naar de nieuwe 
raad. Rob richt zich in de huidige raad 
op de aandachtgebieden ruimtelijke 
ordening, duurzaamheid en verkeers-
veiligheid. Als veteraan en reserveof-
�cier b.d. heeft Rob ook speci�ek oog 
voor deze groep inwoners. Rob is 
ondernemer en verzorgt coachings-
trajecten op gebied van teamontwik-
keling en hybride werken. Rob en zijn 
vrouw trekken er graag op uit met 
hun camper, vaart regelmatig uit met 
de kajak op pad en zingt in een 
popkoor in Amstelhoek.
Verder zijn er nog: Hans Groene-
wegen (63 uit Mijdrecht), Pepijn 
Schae�er (22) uit Mijdrecht) Michel 
Grotens (57, Vinkeveen) en zo zijn er 
nog meer. 
Voor de volledige lijst zie de site van 
de VVD fractie.
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U heeft het vaker in het nieuws gehoord: de zorg is overbelast, de zieken-
huizen liggen weer vol met COVID patiënten. Wij willen met het beant-
woorden van vaak gestelde vragen u duidelijkheid geven over de situatie 
in de huisartsenpraktijken in De Ronde Venen.

Wat merken wij als huisartsen in De Ronde Venen van de 
overbelasting van de zorg? 
Wij merken dat het voor patiënten soms lastig is dat ze niet meteen 
geholpen kunnen worden. Dat is zeker zo. Daarvoor hebben we ook alle 
begrip.

Hoe komt het dat de patiënten niet direct geholpen kunnen worden?
 Natuurlijk door de Corona pandemie zelf. Veel mensen zijn op dit 
moment besmet. Zij hebben begrijpelijkerwijs vaak vragen, en bellen 
daarvoor de huisarts. Mochten deze mensen toch zieker worden, dan is 
een consult of een visite aan huis nodig. Dit moeten wij uiteraard in 
beschermend pak doen. Dit kost extra tijd en organisatie, en na een visite 
bij een Corona patiënt ga je liever niet direct hierna bij een kwetsbare 
oudere op bezoek. 

Zijn er nog meer redenen te noemen voor het feit dat 
patiënten soms langer moeten wachten?
Omdat de ziekenhuizen zo vol liggen, doen de specialisten er alles aan 
om mensen zo kort mogelijk op te nemen, en na de hoognodige zorg 
weer naar huis te sturen. Dat is goed te begrijpen, maar deze mensen 
hebben thuis wel extra zorg nodig. Dit komt op de schouders van de 
huisartsen terecht. Daarnaast is er krapte in de thuiszorg. Dat betekent 
voor de huisarts-assistentes veel overleg om thuiszorg te vinden voor 
deze patiënten. Nog meer extra zorg dus.

Hoe kunt u als patiënt helpen de drukte in de huisartsenzorg 
te verminderen? 
Ten eerste zouden wij u willen vragen om vooral te blijven komen met uw 
vragen en problemen. Daar zijn we voor! Het is wel heel prettig als u zich 
realiseert dat de huisartsenzorg op dit moment erg druk is met zorg voor 
veel kwetsbare patiënten. Dat de assistente veel tijd kwijt is met het 
beantwoorden van (COVID) vragen, en met het regelen van onder andere 
thuiszorg. Dat het soms wat langer duurt aan de balie, of voordat de tele-
foon opgenomen wordt. En dat het langer duurt voordat u een afspraak 
kunt maken, of voordat de huisarts u terugbelt. 
Ten tweede kunt u, als dat mogelijk is, gebruik maken van het e-consult. 
Dit is een beveiligde manier van mailen met de huisarts via de website 
van de praktijk. Ook kunt u uw klachten alvast opzoeken op thuisarts.nl, 
waar veel waardevolle informatie staat. Als u vragen heeft over COVID of 
over de (booster) vaccinatie, kunt u beter de GGD bellen dan uw huisarts. 
Het nummer is 0800-1351. De huisartsen zetten geen booster-vaccinaties, 
dat doet alleen de GGD. Tevens kunt u met de assistente meedenken als 
het gaat om COVID-klachten. Een zelftest is al heel �jn. En vraagt de 
doktersassistente of de huisarts u toch om een afspraak bij de GGD te 
maken voor een test, bedenk dan dat wij hier goede redenen voor 
hebben. Dit doen wij om onszelf en de kwetsbare patiënten te 
beschermen. 
Hopelijk hebben we u hiermee wat meer duidelijkheid kunnen geven.
Het zal nog even duren, maar met begrip en de inzet van iedereen moet 
het goed komen. En als afsluiting: een complimentje aan de dokters-assis-
tente voor haar harde werk is altijd welkom!

Namens alle huisartsen van de Ronde Venen
Phons Link, huisarts Mijdrecht
Lonneke Hegeman, huisarts Vinkeveen

De huisartsenpraktijk in COVID-tijd
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Het rondje met ´t hondje, dat hoort erbij, iedere avond. Wat me dan vaak 
opvalt is de houtstookgeur in de wijk. Ik zeg niks nieuws als bewezen is 
dat houtrook erg slecht is voor de gezondheid; het zit vol (ultra)�jnstof. 
De platformmedewerkers -en ook hun collega’s in de kantoren- op 
Schiphol weten er alles van door de alom aanwezige uitlaatgassen van 
vliegtuigen. Die je soms zelfs in Mijdrecht kunt ruiken bij noordwesten-
wind. Erger is het als vrijwel elke avond in je eigen omgeving de lucht niet 
schoon is. Maar ach, gezellig toch, zo’n open haard/houtkachel.? Ja, maar 
bedenk voor hoeveel mensen u de lucht verpest in uw wijk: dat zijn er 
honderden. Als ik namelijk door de wijk loop en ik zie rookkringels uit 
slechts 2 (!) schoorstenen komen tijdens mijn rondje met de hond ruik ik 
toch overal een sterke houtrooklucht. Dat dringt dus ook de slaapkamers 
binnen. Alsof je de hele nacht de ene sigaret na de andere over je longen 
rookt. De gemeente Utrecht heeft inmiddels ’n lumineus idee geopperd: 
geef elke houtstoker 2000 euro als hij/zij belooft de houtkachel niet meer 
te gebruiken (dit geeft wel aan dat het daar kennelijk een serieus 
probleem is). Gemeente de Ronde Venen: ik nodig u van harte uit dit 
voorbeeld te volgen!
Ron Hartsink uit Mijdrecht

Ik wil niet stoken hoor...

Donna

Fabiënne Quinten

VIOS-leerlingen goed gestemd

Michel van Dijkman

9

Luuk Smit

10

Michel Grotens

8

Pepijn Schaeffer

76

Hans Groenewegen

Rob Evers

5

Anja Vijselaar

4

Timo Brockhoff

32

Margreth de Wit

1

Bart Richter

Kandidatenlijst VVD De Ronde Venen 

VVD De Ronde Venen 
presenteert kandidatenlijst

Mirthe

Sietse





Mijdrecht - Toen in het begin van 
2020 de coronapandemie voet aan de 
grond zette in Nederland had 
niemand van Muziekvereniging VIOS 
gedacht dat ze half maart met zijn 
allen stil zouden komen te zitten. Voor 
alle leden van de vereniging was het 
na de jaarlijkse algemene ledenverga-
dering dan ook een triest moment om 
voor onbepaalde tijd de deuren van 
het clubgebouw achter zich dicht te 
trekken. Niet vermoedend dat wij een 
maandenlange lockdown tegemoet 
gingen. Maar toch was er op een 
gegeven moment weer licht aan de 
horizon voor de leden van de vereni-
ging. Mondjesmaat mocht er steeds 
meer open en uiteindelijk mocht ook 
de culturele sector weer op gaan 
starten. De borrels na a�oop waren 
nog even niet aan de orde maar 
gelukkig kon eenieder weer doen 
waar hij/zij zo veel plezier en voldoe-
ning uit haalde, namelijk muziek 
maken. De eerste repetities waren 
dan ook redelijk onrustig maar plezier 
was er voor tien. Gelukkig zijn de 
tijden nu iets anders. Ondanks dat de 
repetities momenteel geen doorgang 
kunnen vinden, is er voor de leden 
van de vereniging gelukkig wel de 
mogelijkheid om op te treden. Zo 
heeft onlangs de Muziekpietenbende 
een aantal mooie optredens mogen 
verzorgen en vele kinderharten 
mogen vullen met plezier. 

Sinterklaas
Na de verjaardag van de goedhei-
ligman is het inmiddels al tijd om na 
te denken over de Kerst. Door de 
huidige maatregelen is het voor de 
grote WinterWonderBand helaas niet 
mogelijk, want waar moet je een 

grote band kwijt? Nu is er twee jaar 
geleden het WinterWonderBand 
Ensemble ontstaan. Dit ensemble 
bestaat uit een trompettist, 
saxofonist(e), bassist, trombonist en 
twee slagwerkers. De muzikanten die 
hieraan meedoen wilden graag wat 
extra dagen op stap om hetgeen te 
doen wat zij o zo graag doen, name-
lijk lachen en muziek maken. Afge-
lopen zaterdag waren zij op pad om 
in Amstelveen de uitgifte van Kerst-
pakketten op te leuken met een 
vrolijke noot. En komende zaterdag 
zijn ze alweer in de buurt te bewon-
deren. Het WWB Ensemble treedt dan 
op in het winkelcentrum in Ter Aar. 
Hier zullen zij te zien zijn tussen 12:00 
en 16:00 uur en zullen ook hier een 
vrolijke noot laten klinken om 
iedereen in de Kerstsferen te krijgen. 
Lijkt het u nu leuk om te komen kijken, 
schroom dan niet, we zien u graag 
verschijnen. Heeft u na het zien en 
horen van deze muzikanten de krie-
bels gekregen om het muziek maken 
(weer) op te pakken, kunt u altijd op 
onze website kijken voor meer infor-
matie (www.vios-mijdrecht.nl). 
Als de regels het weer toestaan zien 
wij u ook graag een keer verschijnen 
bij een van onze repetities. De blazers 
van Show- & Marchingband VIOS 
repeteren iedere maandag, de mallets 
op woensdag en de slagwerkers elke 
donderdag. “Dweilorkest Dorst” in 
Corona tijd nog ‘Springlevend’ Ook 
voor het dweilorkest sloeg de corona 
pandemie sloeg toe begin 2020 zij 
nog blijven repeteren, maar dit werd 
ook stil gelegd door de regering. Hele 
discussies werden landelijk gevoerd 
over het verspreiden van aerosolen 
via blaasinstrumenten. Het gevolg... 3 

½ maand on hold.  Daarna... Dan 
praten we over half juni, mochten ze 
weer gaan repeteren, maar optreden 
was uit den boze, tenminste binnen. 
Buiten mochten ze op gepaste 
afstand nog iets doen. Ze bezochten 
de verzorgingshuizen in De Ronde 
Venen en speelden voor onze grote 
fan Thijler in Huize Ursula in Nieuw-
veen. Maar waar gaan we nu voor 
repeteren? Binnen optredens mogen 
niet plaatsvinden, festivals zijn 
verboden, kortom er bleef niets over 
om voor te repeteren en ook het 
perspectief bleef uit. Iedere week 
weer op dezelfde liedjes repeteren 
word je ook niet vrolijk van. Dus eerst 
dan maar op vakantie en daarna zien 
we wel weer. 

Nieuwe band
A�jn, na de vakantie was er eigenlijk 
niet veel veranderd. Toen kwam er 
iemand op het idee om een Charles 
Dickens band op te starten zodat we 
iets hadden om voor te repeteren. 
Nieuwe muziek en ook weer iets om 
naar toe te werken. Dit werd bij de 
leden in de week gelegd en eigenlijk 
zag het gros van de leden dit wel 
zitten. Kerstmuziek is natuurlijk wel 
heel iets anders als een dweilorkest, 
de mensen gaan immers niet in polo-
naise door de straat op “I‘m dreaming 
of a white Christmas” Een groot aantal 
Dorst muzikanten komt echter al uit 
de traditionelere fanfare en harmonie 
wereld en zijn dus wel bekend met dit 
soort muziek, daarbij komt dat de 
wintermaanden toch altijd al een stille 
periode voor een dweilorkest is. 

Dickens kleding
Toen ging de trein in versnelling, 
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Muziekvereniging VIOS en Dweilorkest 
Dorst orkest in de coronatijd

want in september iets bedenken dat 
je in december moet gaan uitvoeren 
is een behoorlijke uitdaging, maar je 
merkte ook dat het meteen een boost 
gaf in het orkest. Na 10 maanden 
eigenlijk niks gedaan te hebben 
hadden ze weer een uitdaging. Een 
kledingcommissie ging op zoektocht 
naar Dickens kleding, marktplaats 
werd afgestruind, kostuum winkels 
bezocht. Alleen alles moest wel 
binnen een bescheiden budget 
blijven. 

Kerstmuziek
Dan de muziek nog. Gelukkig heeft 
VIOS in het verleden al eens een 
kerstmannen orkest gehad en daar 
was alle muziek nog digitaal van 
aanwezig. Daarnaast werden er nog 
wat nummers aangekocht en ze 
konden van start. Dus 2 weken na het 
plan begonnen we aan de kerstmu-
ziek... Dat was nog een hele klus en 
ook apart om bij 25 graden en zweet 
op het voorhoofd kerstmuziek in te 
studeren. Na weken van repeteren, 
hier een petje scoren, daar een hoge 
hoed vandaan halen, een oude jas 
van marktplaats, een hoelahoep rok, 
een leuk Saartjes Mutsje... de “Dorst 
Charles Dickens” band krijgt vorm. 

Optreden
En nu nog optreden, gelukkig is de 
instructeur ook de eigenaar en impre-
sario van MACentertainment. Jaarlijks 
zet hij 100 Pietenbandjes en kerst-
bandjes weg, dus hem lief aange-
keken en ja hoor, hij heeft voor Aals-
meer en Voorburg. En toen sloeg het 
noodlot toe, Nederland gaat half 
december in totale lockdown. Alles 
voor niets en weer zitten ze thuis, wat 

een domper en wat waren ze terneer-
geslagen. Alle energie en de lol van 
het voorbereiden in één klap 
weggevaagd. 

Een jaar verder, 2021 
Wederom hebben ze de kerstmuziek 
opgepakt. Iets later in oktober. 
En warempel het zat er nog best 
aardig in, toch niet voor niets 
geweest in 2020. Ze zijn er wederom 
helemaal klaar voor. De kleding uit de 
kast gehaald en Aalsmeer is vastge-
legd voor 18 december. Zaterdag 11 
december gaan ze naar WC Castellum 
in Houten. En nu maar hopen dat ze 
mogen. 

Dorst iets voor u? 
Enthousiast geworden? Iets willen 
weten over Charles Dickens of Dweil-
orkest Dorst, altijd al leuke eigen-
tijdse muziek willen spelen? 
Of... en nog belangrijker in deze 
tijden, gezelligheid? Kom dan eens 
kijken op de woensdagavond, maar 
eerst zijn we helaas nog even in de 
lockdown. Optreden mag, alleen 
repeteren niet helaas. 
Maar toch al zien of kennismaken, 
zaterdag 18 december zijn ze te zien 
in de Zijdstraat te Aalsmeer.
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Uithoorn - Vorig jaar kon dit prach-
tige loopevenement i.v.m. de lock-
down destijds niet doorgaan. Dit jaar 
hebben we uiteraard ook nog te 
maken met de beperkingen door 
corona maar met enige aanpas-
singen kan Uithoorns Mooiste op 30 
januari 2022 weer doorgaan, dit jaar 
de 37e editie. Uithoorns Mooiste is 
ook dit jaar weer een onderdeel van 
het Zorg en Zekerheid Circuit. 
Het circuit is gestart met een 
geslaagde Zilveren Tulploop in begin 
november, door de verscherpte 
maatregelen heeft de organisatie van 
de loop in Lisse besloten de loop niet 
door te laten gaan en te verplaatsen 
naar maart. 
De start en �nish vinden onveran-
derd plaats op sportpark de Rand-
hoorn en we kunnen weer gebruik 
maken van de kantine en kleedka-
mers van onze buren van de 
Legmeervogels.
Speciale aanpassingen
Bij het toegangshek naar het sport-
park worden deelnemers en mensen 
die bij de organisatie betrokken zijn 
gecontroleerd op QRcode of geldig 

testbewijs. Met de huidige maatre-
gelen zijn toeschouwers niet toege-
staan op het sportpark. Wij hopen 
dat wij hen eind januari weer mogen 
verwelkomen bij de start/�nish en in 
de kantine. De kantine van Legmeer-
vogels is een doorstroomlocatie voor 
deelnemers om hun startnummer 
met chip op te halen. Indien nodig 
worden buiten tenten neergezet om 
de doorstroming en afhalen van de 
startnummers zo soepel mogelijk te 
laten verlopen. Kleedkamers en 
douches kunnen gebruikt worden en 
tassen en andere kostbare spullen 
kunnen veilig worden bewaard.
Businessloop en 1 kilometer niet in 
het programma De businessloop 
gaat dit jaar niet door omdat het niet 
mogelijk is om de deelnemende 
teams verantwoord en met 
voldoende afstand op te vangen in 
het clubhuis van UWTC. Bedrijven en 
instellingen zijn uiteraard welkom 
om met een team aan een van de 
afstanden deel te nemen.
De AH Jos van den Berg GeZZinsloop 
over 1 kilometer gaat op 30 januari 
niet door maar wordt op een later 

Uithoorns Mooiste:
De loop komt er weer aan

Vinkeveen - De mannen van Jeroen 
Stubbe beleven een mooi voetbalsei-
zoen! Uitkomend in de Hoofdklasse 
is er elke week een sportieve uitda-
ging en zijn deze mannetjes samen 
echt een team. Bovendien is er altijd 
sfeer en humor en die combinatie 
van dat alles maakt letterlijk en 
�guurlijk de doelpunten... 
Het eerste jeugdelftal van Hertha 
draaide deze zaterdag een vroege 
voorstelling tegen Joga Fortius in 
Amsterdam. Er stond vandaag wat 
op het spel want bij een overwinning 
zou SV Hertha deze eerste seizoen-
helft de vierde plaats bereiken met 
een nog grotere uitdaging in het 
vooruitzicht voor 2022. De Vinkeve-
ners waren het begin van de eerste 
helft wat slordig in de passing, wel of 
niet vanwege gierende adrenaline of 
zenuwen. Daarna pakte Hertha de 
wedstrijd en bereikten steeds meer 
aanvalsgolven steeds vaker het vijan-
dige Amsterdamse doel. 

Kansen
Met goede kansen voor spits Sem 
Werneke, tweede spits Michel Passet, 
linker spits Yanick Sumajow. Aan de 

andere kant voorkwamen. Nick 
Verwey, Sander de Vries en Lucas 
Veenhof tegentre�ers door scherp te 
verdedigen. Ruststand 0-0. 
In de rust werd besloten nog aanval-
lender te gaan spelen met de abso-
lute wil om te winnen(!). Dat resul-
teerde in een schitterende voetbal-
show die zich vooral op de helft van 
de tegenstander afspeelde. Ook de 
tweede helft waren de kansen voor 
de Vinkeveners maar het lukte Yanick 
Sumajow, Mats Klinkhamer en Niels 
Maas net niet. Maar dat tie ging 
vallen was voelbaar, een goal kon 
niet uitblijven. Tegelijkertijd werd het 
een ware conditieslag.
De dugout van Hertha leek met heel 
veel uitvallers de 2e helft wel een 
veldhospitaal geworden. Helemaal 
toen Ciraran Green na een schitte-
rende passerbeweging net buiten 
het 16 meter gebied onderuit werd 
gezaagd en ook het veld bijna per 
brancard moest verlaten. Er waren 
nog 5 minuten te spelen en Hertha 
moest verder met 9 man((!) maar had 
wel een vrije trap liggen. Rens Kok 
draaide de bal de doelmond in en de 
bal caramboleerde de goal in; 0-1.

Hertha JO19-1: 
Dat is een goed stel hoor!

tijdstip gehouden, als toeschouwers 
weer bij de start/�nish aanwezig 
mogen zijn en ouders of bekenden 
met een van de jongere kinderen 
kunnen meelopen.

Programma
10.30 u.: G-run, de Specials
11.00 u.: van Schie 5 kilometerloop
11.05 u.: Takii 10 kilometerloop
11.05 u.: Amovatiebedrijf Aalsmeer 
10 Engelse Mijlen
Het parcours van de 10 kilometer en 
10 Engelse Mijlen is onveranderd en 
zal weer langs de mooiste stukjes in 
Uithoorn en de Kwakel gaan, zoals de 
Amstel, Vrouwenakker, het Zijdel-
meer, etc. Het parcours van de 5 kilo-
meter is wel aangepast i.v.m. veran-
deringen in de verkeerssituatie.

Voorinschrijven
Nainschrijven op de dag van de loop 
zelf is wel mogelijk maar om grote 
opeenhoping van mensen te voor-
komen willen wij deelnemers vragen 
om zich van te voren in te schrijven.
Dat is nu al mogelijk via www.
inschrijven.nl. 
Informatie over Uithoorns Mooiste 
kunt u vinden op www.uithoorns-
mooiste.nl of op www.zorgenzeker-
heidcircuit.nl.

Uithoorn - In de zevende speelronde 
van de Nationale Petanque Compe-
titie moest het team van BUT in 
Gouda tegen het vierde team van 
Petanque Vereniging Gouda spelen/
In verband met de aangescherpte 
coronaregels werd de ontmoeting 
een uur vervroegd, zodat om 17.00 
uur de sportaccommodatie gesloten 
kon worden. Het was voor BUT de 
laatste ronde van de eerste helft van 
de competitie . Ondanks door vakan-
ties drie vaste spelers te missen ging 
de aangevulde equipe vol goede 
moed op weg naar Gouda. In de 
overdekte accommodatie van Gouda 
vonden twee ontmoetingen plaats. 
Gouda tegen MIDI en in Gouda 4 
tegen BUT 1 in de zesde divisie.
De start van BUT was niet sterk. De 
eerste doublettenronde werd met 
2-1 verloren. In de triplettenronde 
nam BUT de leiding over door beide 
partijen te winnen. Nu moesten in 
ieder geval twee van de drie partijen 
in de afsluitende doublettenronde 
winnen om de ontmoeting te 
winnen. De equipe Ben Disseldorp/
Henk van Rekum kregen geen grip 
op het terrein en hun tegenstander 
en verloren hun partij met 13-6. De 
equipe Ina Hoekstra/Joan van Rekum 
hadden dezelfde problemen en 
verloren met 13-5. 

Gelijk spel
Daarmee kwam Gouda op een 4-4 

voorsprong en kon de equipe Wilma 
en Michiel Buchner met winst nog 
een gelijkspel bereiken. Zij hadden 
daar alle kans op. Op een stand van 
11-8 hat de equipe nog maar twee 
punten nodig voor dat gelijke spel. 
Helaas gaven twee mislukte schoten 
de tegenstander de gelegenheid om 
op 11-12 te komen. In de volgende 
werpronde plaatste de pointeur zijn 
boule boven op het butje. 
De spelers van BUT lukte het niet om 
de boule van de tegenstander te 
verwijderen en verloren de partij en 
daarmee ging de overwinning van 
de ontmoeting naar Gouda die 
daarmee na een halve competitie 
met een punt achterstand op de 
tweede plaats kwam achter De Boel 
de Boule 4. De equipe van BUT staat 
op de vierde plaats. 
De competitie wordt in januari voort-
gezet met de tweede helft. BUT 
begint met een vrijloting op 8 januari 
en speelt op 22 januari tegen OSB in 
Bodegraven.

Slottoernooi
Op zondag 19 december vindt het 
jaarlijkse Slottoernooi van BUT plaats. 
Vorig jaar niet vanwege de corona en 
dit jaar wordt de gezamenlijke maal-
tijd vervangen door een lunch met 
hulde van de clubkampioenen. En er 
word natuurlijk ook gebouled. Helaas 
mag er geen publiek toegelaten 
worden.

Boule Union Thamen verliest 
van PV Goude

Uithoorn - VDO doet haar naam eer 
aan; Volhouden Doet Overwinnen. 
Toch is het dit seizoen erop of 
eronder voor deze Uithoornse sport-
club. VDO - sport is opgericht op 25 
juni 1946, als R.K. gymnastiekvereni-
ging. Gymnastiek wordt er al lang 
niet meer gegeven en men kent de 
vereniging als VDO - sport. Hans 
Broers is al 19 jaar bestuurslid van 
VDO - sport. Hij vertelt: “Ik kan niet 
over VDO praten zonder de familie 
Ottenhof te noemen, de familie heeft 
VDO - sport grootgemaakt als lesge-
vers en organisatoren. Inmiddels is 
VDO mijn eigen kind geworden. 
Door Corona, mijn gezondheid en 
die van mijn medebestuurders, heeft 
het bestuur van VDO het zwaar deze 
laatste twee jaar. Die laatste zware 
jaren houden we vol, we doen onze 
naam eer aan. We vervullen onze 
bestuursfuncties. Het bestuur laat 
zich niet klein maken door Corona! 
“Zo ging ik o.a. op zoek naar een 
reserveringssysteem voor de lessen 

en weer later hielp ik de trainsters 
met het opzetten van de lessen via 
Zoom. Hans vindt het vanzelfspre-
kend om de trouwe leden van VDO 
te voorzien van de kwalitatief goede 
lessen van de trainsters”.

Opvolgers
“Echter”, vervolgt Hans Broers, “We 
zoeken al jaren opvolgers, nieuwe 
bestuurders die ons levenswerk 
willen en kunnen voortzetten. Zeker 
nu, door Corona, hebben we leden 
verloren terwijl we juist nieuwe leden 
nodig hebben om een gezonde 
vereniging te blijven.”
Hans vertelt verder: “Met behulp van 
enkele trouwe leden hebben we 
�yers uitgedeeld, zijn we zichtbaar 
geworden op sociale media en 
maken we mond tot mondreclame. 
Zo hebben we al 17 nieuwe leden 
geworven! De volgende stap is het 
vinden van nieuwe bestuurders” zegt 
bestuurslid Hans. “Dus sport je al 
jaren bij VDO en wil jij je bijdrage 

Bij VDO sport: Volhouden Doet 
Overwinnen

Hans Broers

leveren, of je partner, buurman of 
collega, draag je steentje bij aan de 
maatschappij en zet je in voor een 
bestuursfunctie bij VDO!”
Dit is een oproep om VDO te laten 
overwinnen in deze onzekere tijd.
Het bestuur heeft al 1 nieuwe 
bestuurder en zij zoekt medebe-
stuursleden die samen met haar VDO 
sport laten voortbestaan. Wil je meer 
weten, (ook over de lessen) maak 
contact en vraag info door een mail 
te sturen naar info@vdosport.nl
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De Ronde Venen - Jongerenwerk De 
Ronde Venen, onderdeel van 
Tympaan-De Baat, organiseert “Panna 
Tour DRV” voor jongeren (14 t/m 18 
jaar oud) in De Ronde Venen. De 
Panna Tour bestaat uit vier voorrondes 
en één �naleronde. De deelnemers 
maken kans op een Footlocker waar-
debon ter waarde van 100 euro. De 
eerste ronde vindt plaats op 
woensdag 22 december van 14.00 tot 
16.30 uur op het schoolplein van het 
VLC in Vinkeveen. De tweede ronde 
vindt plaats op donderdag 23 
december van 14.00 tot 16.30 uur op 

het schoolplein van het VLC in Mijd-
recht. De derde ronde wordt 
gehouden op maandag 27 december 
van 12.00 tot 15.00 uur op het kerk-
plein in Abcoude. De vierde ronde zal 
plaatsvinden op dinsdag 28 december 
van 14.00 tot 16.30 uur op het school-
plein van het Kidscollege in Wilnis. 

Minder sporten
Door de coronacrisis zijn jongeren 
over het algemeen minder gaan 
sporten in teamverband en heeft 
fysiek sociaal contact plaatsgemaakt 
voor meer gamen en telefoonge-

Panna tour voor jongeren

SAS’70 Meisjes C winterkampioen

Uithoorn - Op zaterdag 27 
november werden er roei-indoor-
kampioenschappen georganiseerd 
voor junior roeiers georganiseerd. 
Dat zijn roeiwedstrijden op roeima-
chines. Normaal wordt deze 
wedstrijd aan het eind van het jaar 
door een roeivereniging in Den Haag 
georganiseerd, maar vanwege de 
Corona perikelen werd er bij veel 
roeiverenigingen in Nederland zelf 
geroeid en de tijden werden doorge-
geven aan de roeivereniging in Den 
Haag. Er waren in totaal zo’n 160 
deelnemers/deelneemsters , inge-
deeld in diverse categorieën, naar 
geslacht en naar leeftijd, ingedeeld. 
Van Roeivereniging Michiel de Ruyter 
waren er 6 deelnemers. 

Wesley Hu-A-Ng
Wesley deed mee in de categorie 
jongens 16-17 jaar en is 20e 
geworden in een veld van 23 
deelnemers. 
De tijden lagen dicht tegen elkaar 
aan en Wesley moest roeien tegen 
jongens, die veelal ouder waren dan 
hij, zodat hij een goede prestatie 
geleverd heeft. 

Julian Croes
In de categorie 14-15 jaar is Julian 4e 
geworden in een veld van 25 deelne-
mers. Dat is zonder meer een goede 
prestatie te noemen.

Olaf Hogerwerf
Olaf is in dezelfde categorie is 15e 
geworden. Dat is zonder meer klasse, 
want Olaf is in oktober van dit jaar 
begonnen met roeien en dan 15e 
worden in een veld van 25 deelne-
mers is geweldig.

Sanne Burggraaf
Sanne deed mee in de categorie 14- 
15 jaar en is 8e geworden in een veld 
van 15 deelneemsters, helemaal 
geen gekke prestatie, want Sanne is 
10 juni van dit jaar lid geworden van 
Michiel de Ruyter. 
I
ris Croes
Zij heeft een top prestatie verricht, 
want zij is in haar categorie 2e 
geworden in een veld 21 deelneem-
sters. zij kreeg afgelopen zaterdag 
een zilveren medaille uitgereikt.

Sabrina Roets
Sabrina deed ook mee in de jongste 
categorie. Zij is in september begon-
nen met roeien en haar roeitechniek 
wordt steeds beter. Zij was de 
jongste deelneemster en bij 
volgende wedstrijden zal zij onge-
twijfeld sneller roeien. 

De junior leden van Michiel de Ruyter 
zijn vaak aanwezig bij trainingen en 
dat vertaalt zich meteen in goede tot 
uitstekende prestaties bij jeugdergo-
meter wedstrijden. Ook bij 
wedstrijden op het water wordt er 
goed gepresteerd door junior leden 
van Michiel de Ruyter. Zo is begin 
november bij de Korte Vliet wed-
strijden door een combinatie ploeg 
van RV Alphen en Michiel de Ruyter 
een 2e plek gehaald. Ze hebben zelfs 
een boot ingelopen. De deelneem-
sters aan deze wedstrijd waren Sanne 
Burggraaf, Isabelle Croes en Danya 
Tellekamp. Het bestuur van Michiel 
de Ruyter denkt dat wij nog veel 
zullen horen over goede prestaties 
van deze MDR-roeiers. Belangstel-
ling? Kijk op MDR.nu.

Junior roeiers van 
Michiel de Ruyter

Vinkeveen - De laatste wedstrijd van 
2021 moest Hertha JO 19 aantreden 
in Hoofddorp tegen UNA. Het eerste 
kwartier werd Hertha meteen in de 
verdediging gedrukt en al snel was 
het 1-0. Hertha was wakker geschut 
en de ommekeer kwam na een 
fantastische actie van Nick en Ryan. 
Achterin onderschepte Nick de bal, 
gaf een pass van veertig meter over 
rechts die Ryan oppikte en de bal 
met een schitterend schot in de 
bovenhoek knalde. 1-1. Dat was ook 
de ruststand en na de rust kwam 
UNO er niet meer aan te pas. De ene 
aanval na de andere ging richting 
doel maar diverse open kansen 

werden gemist. Toch lukte het Daan 
om de 1-2 binnen te schieten. Dat 
gaf wat rust maar coach Roger 
besloot om te wisselen. Dat was wat 
je noemt een gouden wissel. Rico 
stond 1 minuut in het veld en schoot 
binnen twee minuten nummer 3 en 4 
binnen. Even later gaf Bram een pass 
op Mika die binnen schoot maar 
jammer genoeg werd afgekeurd 
wegens buiten spel. Bjorn werd 
weggestuurd met een gele kaart en 
met 10 man lukte het Hertha om ook 
nog een vijfde tre�er te maken. Een 
geweldige teamprestatie die Hertha 
naar de derde plaats in de competitie 
brengt.

Gouden wissel in Hoofddorp

De Ronde Venen - Zowel het Argon 
meidenteam MO11 als MO15 pakten 
afgelopen zaterdag de winst en 
hebben nu beide 4 wedstrijden op rij 
gewonnen. Toevallig speelden beide 
meidenteams de derby tegen CSW 
waarbij de jongste Argon meiden 
relatief eenvoudig wonnen en de 
oudste meiden met pijn en moeite 
de overwinning naar ze toe trokken.

Argon MO11 wint met 11-1
Wat de uitslag al doet vermoeden 
was er op het veld een duidelijk 
verschil te zien. Vanaf het 1e �uitsig-
naal waren het de Argon meiden die 
gingen jagen op doelpunten en al 
snel werden beloond; binnen 10 
minuten stond het 3-0. Toen CSW na 

een spaarzame aanval er ineens 3-1 
van maakte en ook veel beter gingen 
voetballen stonden de Argon meiden 
even vreemd te kijken: Ze dachten 
dat ze al gewonnen hadden maar er 
moest nog ruim 40 minuten 
gespeeld worden. Even waren ze aan 
elkaar gewaagd en werd er mooi 
gestreden maar toen Argon de 4-1 
maakte was het verzet gebroken en 
nog voor rust stond het 6-1. Na de 
drinkpauze schoot CSW nog wel op 
de paal maar het was Argon wat 
telkens doelpunten maakte wat 
leidde naar een eindstand van 11-1. 
Met een brede glimlach en rode 
wangetjes mochten de meiden het 
veld verlaten en vol trots de ouders 
vertellen dat ze weer gewonnen 

Argon meiden op stoom en winnen van CSW!
hadden! Aanstaande zaterdag speelt 
Argon MO11 thuis tegen Legmeervo-
gels MO11 om 09:00uur. Leuk feitje: 
De thuiswedstrijden van Argon 
MO11 worden telkens ge�oten door 
de enthousiaste meiden uit Argon 
MO15.

Argon MO15 wint met 3-0
Gezien de stand in de competitie 
dachten de Argon meiden er 
misschien iets te makkelijk over: 
Argon MO15 staat namelijk 8 plekken 
hoger en heeft ook een veel hoger 
doelsaldo dan de MO15-2 van CSW. 
Argon dacht deze klus even snel te 
klaren maar juist hierdoor ging er van 
alles mis de 1e helft en speelde 
Argon vooral tegen zichzelf ipv tegen 

CSW. Mede door slap, slordig en 
egoïstisch spel viel er weinig te 
genieten de 1e helft en het is dat de 
Argon keeper er telkens goed uit 
kwam anders had CSW nog heel 
gevaarlijk kunnen worden. In de rust 
moesten de Argon coaches een 
�inke peptalk geven om de instelling 
te keren naar scherp en goed samen-
spel. De 2e helft leverde dan ook een 
ander spelbeeld op en werden er 
meerdere kansen gecreëerd door de 
Argon meiden wat halverwege de 2e 
helft de bevrijdende 1-0 betekende: 
Na een gevaarlijke voorzet vanaf 
rechts werd de bal door CSW half 
weggewerkt en schoot Senna vanaf 
een meter of 20 met een kanons-
kogel op de onderkant van de lat 
waarna Nikki de bal in het doel kon 
werken. Het verzet was gebroken en 

de 2-0 (door een schot van Eline) en 
de 3-0 (door een actie van Naomi) 
volgden snel waarna deze moeizame 
overwinning gevierd kon worden. 
Argon MO15, met sponsor “Perfect-
Plan Opleiding en Advies” (www.
perfectplan.nl ) op het shirt, staat nu 
4e in de competitie met nog 2 
wedstrijden te gaan. Aanstaande 
zaterdag speelt Argon MO15 uit 
tegen Sporting Martinus MO15 om 
11:30uur.

Meidenvoetbal bij Argon
Wist je dat ook bij Argon het meiden-
voetbal enorm snel groeit?! 
Hopelijk komen er elk seizoen meer 
en meer speelsters en teams bij. Inte-
resse om eens mee te trainen of heb 
je vragen? Mail dan naar coordinator.
meisjes@svargon.nl

bruik. Het Jongerenwerk wil hierop 
inspelen door het aanbieden van een 
“Panna Tour” voor de jeugd in De 
Ronde Venen. De waarden sportivi-
teit, verbinding, ontmoeting en spel-
plezier staan centraal tijdens de 
Panna Tour. Ben jij de Panna koning 
van De Ronde Venen? Strijd dan mee 
en geef je op voor één van de voor-
rondes. De winnaars van de voor-
rondes worden uitgenodigd op de 
�naledag op woensdag 29 december 
om 14.00 uur bij De Trekvogel in 
Mijdrecht. Meld je gratis aan voor de 
voorrondes via Mark van Breukelen 
via 0651053266 of 
m.vanbreukelen@stdb.nl.

Uithoorn - Tot het einde toe bleef het 
spannend in de 3e klasse . Maar 
uiteindelijk was het SAS’70 die zich 
kampioen mag noemen van de 1e 
helft competitie in Regio West. Een 
kampioenschap met extra glans, 
aangezien SAS’70 het enige team in 
de poule was zonder dispensatiespe-
lers. Door de coronamaatregelen 
geen trainingen en wedstrijden meer 
voor het Meiden C team van SAS’70, 
maar wel een huldiging binnen de 
geldende maatregelen. Op zaterdag 
11 december werden de meiden en 
hun ouders verwacht op het evene-
mententerrein. Daar werden zij toege-
sproken en gecomplimenteerd door 
de voorzitter in kerstmannenout�t. Na 
het uitreiken van de medailles en 
presentjes voor de trainers, werd er 
nog getoast met een glas alcoholvrije 
bubbels. Het feestje was compleet. 
Succes heeft aantrekkingskracht. Dat 
blijkt wel, aangezien SAS’70 in de 2e 
helft van de competitie met 2 meiden 
C teams aan de start verschijnt. Wie 
weet in mei nog zo’n feest?





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 nieuws-
feiten 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 kun-
nen 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 waar-
bij 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 IVI pagina

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

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

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

Doorbouwen aan De Ronde Venen 
Dat een groot deel van de inwoners 
niet altijd even blij is met het 
woningaanbod in De Ronde Venen 
en het niet snel genoeg kan gaan 
met het bouwen van huizen is wel 
duidelijk. Toch kunnen we niet 
zeggen dat onze wethouder Rein 
Kroon er niets aan doet. Het heeft 
zijn hoogste prioriteit en in het 
verkiezingsprogramma van zijn partij 
waar hij als lijsttrekker is gepresen-
teerd is de slogan “Lokale Kracht: 
Doorbouwen aan De Ronde Venen”. 
In het programma is de focus gericht 
op het bouwen van nieuwe 
woningen en het doorbouwen aan 
De Ronde Venen, een gemeente 
waar het �jn wonen, werken en 
recreëren is. Daar zijn we het denk ik 
wel mee eens. 

Onbegrip bij inwoners
Toch is het voor inwoners niet altijd 
duidelijk waarom er op sommige 
plaatsen niet gebouwd mag worden 
en zijn er vragen over het toewij-
zingsbeleid en kritiek op de hoge 
koopprijzen. Wij bespeuren dan ook 
wat onbegrip voor het beleid. Toch is 
dit vaak niet gebasseerd op onwil, 
maar heeft dit te maken met de wet 
en regelgeving waar een gemeente 
en wethouder zich aan moeten 
houden. Het lijkt ons dan ook een 

goede zaak dat we daar transparant 
in zijn en dat we weten waarom 
bepaalde zaken anders lopen dan 
gewenst. Daarom is het ook een 
goede zaak dat de wethouder vragen 
beantwoord van inwoners. Hierna 
een aantal vragen, die wij aan de 
wethouder hebben gesteld namens 
de inwoners.

Vraag IVI: 
Geldt er in De Ronde Venen 
zelfbewoningsplicht?
Antwoord: Ja: in gemeente De Ronde 
Venen zijn sociale koopwoningen 
bedoeld om zelf in te wonen. Met 
zelfbewoningplicht voorkomt de 
gemeente dat beleggers sociale 
koopwoningen opkopen voor 
verhuur. Ook geldt voor deze 
woningen een anti-speculatiebeding. 
Met een anti-speculatiebeding mag 
de koper de sociale koopwoning niet 
goedkoop aanscha�en om vervol-
gens duur te verkopen. Met deze 
instrumenten wil de gemeente 
zorgen dat sociale koopwoning 
gebruikt wordt om in te wonen en 
niet als beleggingsobject waar (parti-
culiere) beleggers die door verhuur 
of doorverkoop �inke winst maken. 
Dit soort regelingen legt de 
gemeente per project vast in een 
overeenkomst met de ontwikkelaar. 
Deze 2 regelingen gelden bijvoor-

Vragen over wonen 
aan de wethouder
Op onze IVI pagina veel aandacht voor de wooncrisis en daarop krijgen 
wij ook veel reacties en vragen van inwoners. Ook onze wethouder Rein 
Kroon, die verantwoordelijk is voor het woonbeleid in onze gemeente, 
leest onze artikelen met belangstelling en begrijpt dat er veel vragen zijn 
van inwoners over het thema wonen. Hij heeft ons ook gevraagd als er 
vragen of onduidelijkheden zijn deze aan hem voor te leggen zodat hij 
daar antwoorden op kan geven. Dit kan misverstanden voorkomen. Het 
is namelijk met alle wet en regelgeving vaak niet zo eenvoudig als het 
lijkt om woningen te bouwen. Inwoners Voor Inwoners (IVI) maakt graag 
gebruik van dit aanbod en speelt vragen die wij binnen krijgen op de 
redactie door aan de wethouder. Ook deze week kregen wij weer een 
aantal verhelderende antwoorden. Heeft u ook vragen voor de 
wethouder stelt u ze dan gerust via een emailbericht naar : 
info@inwonersvoorinwoners.nl

beeld voor de starterswoningen op 
de locatie Twistvlied. Hier heeft de 
gemeente zelfbewoningsplicht voor 
onbepaalde tijd opgelegd en geldt 
een anti-speculatiebeding. 

Vraag IVI: 
Hoe zit het met de voorrang voor eigen 
inwoners bij koophuizen 
Antwoord: De verkoper bepaalt aan 
wie hij de woningen verkoopt 
De gemeente wil wel zoveel mogelijk 
lokale inwoners in de woningen 
binnen de gemeente krijgen. Maar 
de gemeente mag met de ontwikke-
laar geen afspraken maken over het 
met voorrang toewijzen van nieuw-
bouw koopwoningen aan eigen 
inwoners. Een ontwikkelaar mag de 
koopwoningen verkopen aan wie hij 
wil. De gemeente heeft hierin geen 
zeggenschap. De gemeente vraagt 
de ontwikkelaar wel altijd of ze de 
verkoop eerst lokaal bekend maken. 
En dan het liefst via bijvoorbeeld 
kranten en niet online. Zo hebben 
inwoners uit de gemeente de eerste 
en grootste kans op een woning. De 
meeste mensen die zich hebben 
ingeschreven voor Spoorpark komen 
uit Mijdrecht. Dit blijkt uit de data 
van de ontwikkelaar (zie afbeelding). 

Vraag IVI: 
Klopt het dat er alleenstaande 
statushouders in eengezinswoning 
wonen?
In 2021 moest De Ronde Venen 63 
statushouders vestigen. Iedere 
gemeente in Nederland heeft een 
taakstelling voor de huisvesting van 
statushouders. Zo helpt de overheid 

Persbericht Stichting Inwoners Voor Inwoners

Officiële IVI-woordvoerders 
thema Wonen 
Wonen is een thema wat veel 
aandacht vraagt binnen Stichting 
Inwoners Voor Inwoners (IVI). 
Veel starters hebben zich aange-
meldt bij IVI en daarnaast melden 
zich steeds meer inwoners die op het 
thema wonen opmerkingen, oplos-
singen en vragen hebben. Ook zijn er 
grondeigenaren en ondernemers die 
samen willen zoeken naar oplos-

singen voor gepaste woningbouw. 
Contacten met de lokale overheid 
vragen ook de nodige aandacht en 
overleg. Het is dan ook prettig te 
melden dat wij vanaf 1 december 
2021 de inwoners Ab Frohwein en 
Steph Kronenburg bereid hebben 
gevonden om als o�ciële woord-
voerders wonen namens de Stichting 
aan de slag te gaan. 

asielzoekers die in Nederland mogen 
blijven (statushouders) bij het 
opbouwen van hun bestaan. Daar 
hoort een thuis bij. Via de Huisves-
tingswet is geregeld dat gemeenten 
voor huisvesting van statushouders 
zorgen. Als gemeenten niet voldoen 
worden ze onder curatele gesteld 
door de provincie. Als gemeente 
zetten we in op gezinnen, omdat dat 
er dan minder woningen nodig zijn
Deze gezinnen met kinderen worden 
ook snel in de sociale netwerken 
opgenomen. Voor deze taakstelling 
werkt de gemeente samen met 
woningcorporatie GroenWest.
GroenWest heeft jaarlijks ongeveer 
200 verhuizingen in De Ronde Venen. 
De helft hiervan biedt GroenWest 
aan via Woningnet. Voor de andere 
helft bemiddelt GroenWest. Hier-
onder vallen de statushouders en 
urgenten, zoals mensen in de maat-
schappelijke opvang en beschermt 
wonen. Bijvoorbeeld mensen die nu 
bij het Leger Des Heils wonen. De 
grootte van de woonruimte moet 
passen bij de grootte van het huis-
houden. Alleenstaanden komen in 
aanmerking voor een eengezinswo-
ning tot 60 m2. Dit geldt ook voor 
statushouders. Grotere woningen 
zijn alleen voor meerpersoonshuis-
houdens. Alleen als er nareizigers op 
komst zijn, dan kan het voorkomen 
dat een statushouder tijdelijk alleen 
woont in een grotere eengezinswo-
ning. De gemeente vindt het niet 
wenselijk als de statushouder dan 2 
keer in korte tijd moet verhuizen.

Samen optrekken
Twee antwoorden die weer een hoop 
duidelijk maken. Natuurlijk zijn er 
nog veel meer vragen en onduide-
lijkheden die spelen onder de inwo-
ners. En vaak zullen we het ook niet 
eens zijn dat zaken zo zijn zo als ze 
geregeld zijn. Dat wil overigens niet 
zeggen dat de wethouder en de 
ambtenaren het ook niet anders 
zouden willen zien. Wat dat betreft is 
het goed als we met elkaar in 
gesprek blijven en samen optrekken. 
Wellicht dat het mogelijk is om zaken 
te veranderen. Als we hierin samen 
optrekken ontstaat er lokale kracht 
waar de wethouder waarschijnlijk op 
doelt in zijn verkiezingsprogramma. 

IVI gaat graag in gesprek 
IVI gaat graag in gesprek met de 
gemeenschap om samen oplos-
singen te zoeken. Uiteraard is de 
lokale overheid een onderdeel van 
die gemeenschap en trekken dan 
ook graag samen hen op. We zijn er 
van overtuigd dat we elkaar kunnen 
versterken. Met ruim 400 starters die 
zich bij IVI hebben ingeschreven is 
het thema wonen een belangrijk 
aandachtsgebied voor IVI. In dit 
kader heeft Stichting Inwoners Voor 
Inwoners dan ook besloten om voor 
het thema wonen twee o�ciële 
woordvoerders wonen aan te stellen. 
Zie hiervoor elders het persbericht. 

Heeft u vragen over wonen 
stuur een email naar: 
info@inwonersvoorinwoners.nl 

De insteek van IVI is dat we als inwo-
ners samen prettig en met respect 
voor elkaar kunnen wonen in De 
Ronde Venen. In dit kader vinden wij 
het belangrijk dat wij hier de juiste 
tijd en aandacht aan kunnen 
schenken. Met beide heren zijn wij er 
van overtuigd dat het dossier wonen 
in goede handen is en dat zij onaf-
hankelijk samen met verschillende 
stakeholders binnen de gemeen-
schap naar de beste oplossingen 
zullen gaan zoeken voor woningzoe-
kende en het woongenot van de 
inwoners van De Ronde Venen 
proberen te waarborgen. 

Ab Frohwein Steph Kronenburg

Herkomst inschrijvingen voor het Spoorpark (data van de ontwikkelaar)
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