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Rugstreeppad zorgde 
voor vertraging
Afgelopen zomer werd de 
beschermde rugstreeppad aange-
troffen op het terrein. Omdat deze 
eerst gevangen en verplaatst moest 
worden, werd de bouw noodge-
dwongen enkele maanden uitge-
steld. De provincie Utrecht verleende 
met spoed een ontheffing en de 
gemeente De Ronde Venen heeft er 
alles aan gedaan om zo snel mogelijk 

de padden verantwoord te vangen 
en te verplaatsen naar een andere 
locatie. “Een goede samenwerking 
die er voor heeft gezorgd dat we 
toch zo snel mogelijk konden 
starten”, aldus Sjuul Stappers, 
directeur bij Bouwmaatschappij 
Verwelius.
De start van fase V sluit aan op fase 
IV, waar nu de opleveringen in volle 
gang zijn. De twee fasen lopen zo 
mooi in elkaar over. Alle heipalen 

zitten nog voor de kerst in de grond. 
De bouw van de woningen duurt 
ongeveer een jaar, zodat de eerste 
woning eind 2021 wordt opgeleverd. 

Goede mix van woningen
Wethouder Kroon: “Met deze vijfde 
en tevens laatste fase kijken we terug 
op een mooie ontwikkeling van ca. 
500 woningen waarin we sinds 2014 
naast reguliere koopwoningen onder 
andere een groot aantal huurwo-
ningen, starterswoningen en levens-
loopbestendige appartementen 
hebben gerealiseerd. Met deze 
verdeling is een goede mix van 
woningen toegevoegd aan de 
woningvoorraad van Wilnis.”

Wilnis - Op 10 december 2020 heeft wethouder Rein Kroon de symboli-
sche eerste paal geslagen van het project de Maricken fase V in Wilnis. 
Hiermee is de start van de laatste fase van de Maricken, de bouw van 100 
koopwoningen door Bouwmaatschappij Verwelius, een feit. Ruim 70% 
van deze woningen is al verkocht.

Wethouder Kroon slaat eerste 
paal 100 woningen de Maricken

Wethouder Kroon en de heer Stappers (directeur Bouwmaatschappij Verwelius).

Mijdrecht - Voor veel mensen is de 
kwaliteit van leven veranderd 
doordat sociale contacten, werk of 
andere vormen van vrijetijdsbeste-
ding door corona zijn weggevallen. 
De dagen zijn voor sommige mensen 
letterlijk en figuurlijk langer en 
donkerder geworden. En dat valt niet 
altijd mee. Tympaan-de Baat wil deze 
mensen graag een hart onder de 

riem steken en ze laten weten dat er 
aan hen gedacht wordt. Weten dat er 
aan je gedacht wordt en dat je er niet 
alleen voor staat geeft kracht om vol 
te houden en moed om door te 
gaan. Het biedt hoop en vertrouwen. 

Wil jij anderen laten weten dat je aan 
ze denkt? Laat dan een positieve 
boodschap achter op de wensmuur! 

Het is een kleine moeite maar een 
groot gebaar. Zo kunnen we het met 
elkaar doen en er voor elkaar zijn. Je 
vindt de wensmuur vanaf vrijdag 
11 december in de doorgang van 
winkelcentrum de Lindeboom 
(Mijdrecht). De wensmuur is mogelijk 
gemaakt dankzij de inzet van de 
Rondeveense Uitdaging, Zaat’s idee, 
HCM en Tympaan-De Baat. 

Een positieve boodschap op de wensmuur

VERMIST OF GEVONDEN

Vermist: 1678244, 11-12-2020, knaagdier / haasachtige, Lieffie, v, konijn, 
wit met bruin op de snoet, rond de ogen, en op de oren. Op de kop, en 
rug bruine vlekken. Molenwiek, Mijdrecht.

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



Regio - Alle bestuurslagen (Rijk, 
provincies en gemeenten) moeten 
meer als één overheid naar buiten 
toe optreden bij besluitvorming over 
Schiphol. Die oproep doet oud- 
staatssecretaris Pieter Van Geel in zijn 
vandaag gepresenteerde advies 
(Schiphol vernieuwd verbinden. 
Verbindingsplan Schiphol en omge-
ving 2021-2025) aan de minister van 
Infrastructuur en Waterstaat. Daar-
naast onderstreept Van Geel het 
belang om de participatie van omge-
vingspartijen bij besluitvorming over 
Schiphol te verbreden en meer struc-
tuur te geven. Evenals de Commissie 
Cohen eerder dit jaar, ziet Van Geel 
daarbij geen toekomst meer wegge-
legd voor de huidige Omgevingsraad 
Schiphol (ORS). In zijn probleemana-
lyse die Van Geel eind vorig jaar 
uitbracht, was hij scherp over de situ-

atie die hij rondom Schiphol 
waarnam: “Schiphol is verweesd 
geraakt. De omgevingspartijen 
voelen zich geen mede-eigenaar van 
de luchthaven. Iedereen is langzaam 
maar zeker afgehaakt”. Toen al gaf hij 
aan dat een ingrijpende herziening 
van het samenwerkingsmodel nood-
zakelijk is. Naar aanleiding van zijn 
probleemanalyse had de minister 
aan Van Geel gevraagd om, na 
overleg met de partijen in de omge-
ving (zoals luchtvaartsector, omwo-
nenden en regionale besturen), met 
een oplossing voor de ontstane situ-
atie te komen. In het nu gepresen-
teerde advies wordt een oplossings-
richting aangereikt. 

Interbestuurlijk programmateam 
De belangrijkste ingreep die Van Geel 
voorstelt, is het uit elkaar halen van 

de ‘interbestuurlijke kolom’ en de 
‘participatiekolom’, zoals die nu in de 
ORS verweven zijn. Van Geel ziet het 
als taak van de rijksoverheid om de 
kaders te stellen, concreet door het 
invullen en borgen van een basis-
leef-kwaliteit, basisparticipatiekwali-
teit en basisinformatiekwaliteit. Voor 
een effectieve aanpak van de vraag-
stukken in de omgeving adviseert hij 
een interbestuurlijke programmati-
sche benadering, zoals die ook wel 
bij besluitvorming over wegen en 
spoor gebruikelijk is. Kernpunt 
daarbij is volgens het advies een 
gelijkwaardig partnerschap tussen 
overheden die als één overheid 
optreden. Een onafhankelijke rappor-
teur moet daarbij jaarlijks een 
externe review geven van de 
voortgang. 

Verbrede en gestructureerde 
participatie 
Voor de participatie van de omge-
vingspartijen adviseert Van Geel een 
verbreding van het betrekken van 
belanghebbenden en een bundeling 
van de participatie en informatie-
voorziening zodat er meer structuur 
en overzicht voor belanghebbenden 
ontstaat. Voor die structuur en de 
continuïteit in de dialoog met de 
omgeving wordt in het advies de 
inrichting van een Maatschappelijke 
Raad Schiphol voorgesteld. Daarin 
krijgen bewoners (waaronder 
jongeren), maatschappelijke groepe-
ringen en inhoudelijke experts een 
plek. De overheden hebben een 
verplichting om participatie te orga-

niseren rond alle besluiten met 
impact op de leefomgeving. Om de 
informatie over de omgevingskwali-
teit en dienstverlening in de regio 
Schiphol transparant, centraal vind-
baar en compleet te ontsluiten voor 
de belanghebbenden, bepleit Van 
Geel een Omgevingshuis Schiphol. 

Urgentie 
De voorgestelde aanpak moet leiden 
tot een versterkte regie op de verbe-
tering van de leefkwaliteit en het 
vertrouwen in de omgeving. Van 
Geel geeft aan dat deze verbetering 
op het spel staat als niet snel voor 
een nieuwe effectieve aanpak wordt 
gekozen. In die aanpak zijn wat hem 
betreft onder meer de volgende 
concrete opgaven aan de orde: 
•	 Uitwerking	van	de	sturing	waarbij	

Schiphol groei kan verdienen door 
hinderreductie; 

•	 	Afstemming	van	woningbouw	
met de ontwikkeling van de 
luchtvaart; 

•	 Implementatie	van	de	voorge-
nomen luchtruimherziening; 

•	 Diverse	route-optimalisaties	en	
maatregelen voor versterking van 
de leefkwaliteit; 

•	 Versterking	van	de	informatievoor-
ziening waaronder met name een 
versterkte rol van metingen naast 
berekeningen. Om snel tot daden 
te komen beveelt Van Geel aan om 
op korte termijn een van de 
partijen onafhankelijk kwartier-
maker aan te stellen die uitwerking 
geeft aan de voorstellen in zijn 
advies. 

Regio - Vorige week was 
Vakcollege Thamen twee-
maal het decor van een 
bijzonder evenement. Op 
woensdag 9 december 
konden leerlingen van groep 
8 in een speciaal voor hen 
leeggemaakte school de 
sfeer komen proeven en 
uitvinden wat Thamen te 
bieden heeft. Omdat middel-
bare scholen vanwege 
corona geen open dagen 
mogen houden, kiezen veel 
scholen, net als Valkcollege 
Thamen, voor een veilig en 
toegestaan alternatief. 
Tijdens deze Try-out konden 
de leerlingen onder andere 
een kerstboom met verlich-

ting in elkaar zetten, in de keuken 
aan de slag, een Tiktok maken of hun 
Thamenkennis testen met een 
Kahoot. Natuurlijk was er ook ruimte 
en tijd om al hun vragen te beant-
woorden. Voor ouders was er ’s 
ochtends een rondleiding georgani-
seerd en kregen zij ook de gelegen-
heid om, coronaproof, kennis te 
maken met de school. 
Vrijdag 11 december was het lande-
lijke Paarse Vrijdag en net als voor-
gaande jaren deed ook Vakcollege 
Thamen daar aan mee. Docenten, 
leerlingen en oudervereniging 
hadden de school paars aangekleed 
en ook de regenbogen waren te zien. 
De boodschap was en is duidelijk: op 
Vakcollege Thamen hoort iedereen er 
bij !
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Milieu
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WWW.MEERBODE.NL

Versterk gezamenlijk bestuurlijk optreden 
en publieke participatie rond Schiphol

Vakcollege Thamen (be)leeft !

De Ronde Venen - De Lionsclubs zijn 
landelijk weer de actie ‘Koffie voor de 
Voedselbanken” gestart in samen-
werking met Douwe Egberts. De 
ingezamelde DE punten worden 
verzilverd voor pakken koffie.
Ook de Lionsclubs Mijdrecht-Wilnis, 
Vinkeveen-Waverveen en Abcoude-
Baambrugge zijn lokaal deze actie 
gestart om onze Voedselbank De 
Ronde Venen te ondersteunen. In 
deze lastige tijd kunnen zij zeker 
extra hulp gebruiken. Koffie is met 
name een product waar de voedsel-

banken om zitten te springen. Koffie 
bederft niet en wordt dan ook maar 
zelden aangeboden door super-
markten en andere toeleveranciers.

Lever ook uw oud & vreemd geld in!
De actie is gecombineerd met het 
inzamelen van oud en vreemd geld. 
Dit geld wordt door de Lionsclub 
omgewisseld in euro’s. 
Voor elke ingezamelde 15 euro kan 
in de Derde Wereld een arme blinde 
gratis aan staar worden geopereerd, 
waarna zij weer normaal kunnen 

Doneer DE-punten voor onze 
Voedselbank! 

zien, werken en leven! Duizenden DE 
punten zijn al ingeleverd. Hartelijk 
dank voor deze donaties maar we 
zijn er nog niet. Daarom roepen we 
iedereen nogmaals op: “haal uw 
keukenkastjes en potjes overhoop en 
doneer uw DE-waardepunten voor 
de voedselbank in onze gemeente en 
uw oud & vreemd geld om Derde 
Wereld blinden hun zicht terug te 
geven!”.  

Inzameling tot eind december
Uw	DE	punten	en	uw	oud	&	vreemd	
geld kunt u t/m eind december inle-
veren met in acht nemen van de 
RIVM richtlijnen op de volgende 
adressen in Mijdrecht: Boni en Hoog-
vliet In Vinkeveen: Jumbo, Albert 

Heijn, Maria-Oord (receptieSMC De 
Bron en De Groentehal. In Wilnis: 
Jumbo.  
De Lionsclub Abcoude-Baambrugge 
zal de waardepunten inzamelen op 
de verkooplocaties van de jaarlijkse 
erwtensoepactie op 16 januari.
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IN MEMORIAM

Op zaterdag 12 december 2020 is Bert van Broekhuijsen overleden. Bert is 
70 jaar geworden. Bijna dertig jaar maakte Bert deel uit van de gemeente-
raad. Eerst in Mijdrecht en later in gemeente De Ronde Venen. Hij was 
fractievoorzitter van de lokale partij Gemeentebelangen. In 1982 deed 
deze politieke groepering  voor het eerst mee aan de verkiezingen. Het 
ging toen om een Mijdrechtse partij, die vooral stemmen trok in de toen-
malige nieuwbouwwijk Twistvlied. Het eerste verkiezingsresultaat mocht 
er zijn: meer dan dertien procent van de stemmen! In 1986 steeg dat tot 
bijna één op de vijf Mijdrechtse kiezers. Met hart en ziel zette Van Broek-
huijsen zich in voor een nieuwe politiek. Hij ergerde zich eraan dat een 
groot deel van de toenmalige raadsleden zich opstelde als “de brave 
schoothondjes” van het college van burgemeester en wethouders. Voor 
Bert ging het om dualisme in de plaatselijke politiek. De gemeenteraad 
moest naar zijn idee veel kritischer de verrichtingen van de plaatselijke 
bestuurders controleren. Nadat hij een vreselijk ongeval kreeg met zijn 
zweefvliegtuigje, liet hij de politiek niet los. Hij vocht zich terug. Hij liet 
zich niet hinderen door zij beperking en in zijn rolstoel was hij overal bij. 
Van Broekhuijsen besteedde veel tijd aan het directe contact met gewone 
inwoners. Toen al ging het hem vooral om een politiek die zich zou 
moeten bezighouden met het bouwen van woningen waar echt behoefte 
aan is. “Als iemand uit de politiek met inwoners praat en achter ze gaat 
staan, heet dat hier al snel de oren laten hangen naar … Jawel, dan wordt 
zelfs geheel ten onrechte vaak de term populisme gebruikt.“ In een terug-
blik liet Van Broekhuijsen in 2009 optekenen: “Het gemeentehuis gaat 
naar mijn mening te vaak uit van eigen gelijk, zonder zelfkritisch te zijn. Ik 
probeer dat in evenwicht te brengen.” 

Luis in de pels
In 1989 fuseerden de toenmalige gemeenten Mijdrecht, Vinkeveen-
Waverveen en Wilnis tot één nieuwe gemeente: De Ronde Venen. Ook 
toen bleef Gemeentebelangen een luis in de pels en Van Broekhuijsen liet 
zich de mond niet snoeren als het ging om het belang van maatschappe-
lijke voorzieningen en de woningbouw. Van Broekhuijsen was één van de 
aanjagers in het politieke conflict dat ontstond toen bleek dat meer dan 
de helft van de bestemmingsplannen niet op orde was en de gemeente 
jarenlang wettelijke bepalingen bij veel bouw- en vergunningsaanvragen 
aan de laars had gelapt. In het dagblad Trouw liet Van Broekhuijsen onder 
meer optekenen: “Dan ligt de democratie op haar kont (…).” 
Niet alleen voor opeenvolgende burgemeesters en wethouders was Bert 
een geduchte tegenspeler, die niet naliet om allerlei financiële kwesties 
tot achter de komma te voorzien van doorwrocht commentaar. Vooraf-
gaand aan de opgelegde fusie met de armlastige en bestuurszwakke 
gemeente Abcoude schoot Van Broekhuijsen succesvol met scherpe 
pijlen op het Utrechtse provinciebestuur. Dat wilde destijds de veel 
grotere herindelingsvariant Vecht en Venen “doordrukken”. De Ronde 
Venen zou moeten fuseren met Breukelen, Maarsen en Loenen. Met 
inspraakreacties zouden de provinciebestuurders volgens hem - en 
anderen - niet correct zijn omgegaan. Uiteindelijk stak een meerderheid 
van de Tweede Kamer - zo waar - een stokje voor dat plan tot  grote 
verbijstering van het toenmalige college in De Ronde Venen. 
De opstelling van Bert was bijna altijd “hard op de zaak, zacht op de 
persoon”. In zijn bijna 30-jarige periode als raadslid, eindigend per 31 
december 2010, richtte Bert zich altijd op het aandragen van oplossingen 
voor de toekomst. Het was bewonderingswaardig hoe hij in het leven 
stond. Het waren niet de makkelijkste jaren voor hem en zijn gezin. Maar 
hij ging door. Bij hem was zijn glas nooit half leeg, maar half vol. Het 
verleden kon hij - in de raadszaal - goed achter zich laten. Er was één 
uitzondering: de doorwerking van de Tweede Wereldoorlog, zoals hij die 
meende waar te nemen. In de zomer van 2007 ontving Bert de gemeen-
telijke erepenning voor zijn bijzondere verdiensten voor de gemeente. In 
december 2010 werd hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Gelauwerd bleef Bert gewoon Bert en kon hij genieten in zijn tuin. Hij was 
al velen jaren uit de politiek, maar hij volgende het nog op de voet. 
Misschien wel hij wel het meest dankbaar en ontroerd als hij zijn 
verjaardag vierde in het bijzijn van anderen!  Rust zacht Bert

Bert van Broekhuijsen

Bert genot ook na het ongeval nog van zijn grootste hobby, zweefvliegen

Vinkeveen - Zaterdag 12 december heeft de Vinkeveense initiatiefneemster van de ‘petitie oversteekplaatsen’, Lyône 
Pothuizen, samen met wethouder Alberta Schuurs alle oversteekplaatsen ‘geschouwd’ en beoordeeld. “Sommige zijn 
makkelijk aan te pakken maar anderen vragen meer tijd”, aldus wethouder Schuurs. Lyône meldde het fijn te vinden dat 
de gemeente open staat voor suggesties!

Oversteekplaatsen ‘geschouwd’ 
met de wethouder

De Ronde Venen – Donderdag jl.  is 
Bert’s Animal verhuur bij kinderdag-
verblijf ‘Partou Oosterlandweg’ op 
bezoek geweest. De schuur was voor 
een ochtend omgetoverd tot een 
kerstknuffel farm. Met verschillende 
decoratie en kerstverlichting was het 
een gezellige kerstsfeer. De verzorger 
van de dieren had zich verkleed als 

Herder en leerde de kinderen kennis 
maken met verschillende diertjes. Zo 
had hij een ezel, kal�e, varkentje, 
geitjes, konijntjes, cavia’s en kleine 
hondjes mee genomen. De kinderen 
mochten de dieren aaien en knuf-
felen. De kinderen hebben enorm 
genoten en gingen met een mooie 
ervaring naar huis.

Kinderen van Partou genoten 
van bezoek Bert’s Animal
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Uithoorn - De gemeente Uithoorn 
biedt voor inwoners met een 
minimum inkomen een collectieve 
zorgverzekering aan van Zorg en 
Zekerheid. Voor wie nog geen collec-
tieve verzekering heeft, meer infor-
matie wil en/of overweegt om over 
te stappen, organiseert de gemeente 
een digitaal spreekuur via Zorg en 
Zekerheid. Een digitale afspraak 
inplannen kan nog tot 20 december. 
Dit kan tussen 13.00 uur en 17.00 uur 
via: https://spreekuur.gezondverze-
kerd.nl/Zorg-en-Zekerheid.

Financieel café
Er bestaat ook een mogelijkheid om 
via het financieel café in Uithoorn 
een afspraak in te plannen. In ieder 
geval iedere dinsdag tussen 9 uur en 
11 uur. Aanmelden voor een afspraak 
bij het financieel café gaat via het 

infopunt nummer: 0297-303044. 
Graag vermelden dat het om een 
afspraak gaat voor de gemeentepolis 
van de gemeente Uithoorn.
Inwoners met een inkomen tot 125 
procent van de bijstandsnorm 
kunnen deelnemen aan deze collec-
tieve zorgverzekering (de gemeente-
polis). Het pakket van de collectieve 
zorgverzekering is uitgebreid met 
extra vergoedingen voor kosten 
zoals bijvoorbeeld brillen, fysiothe-
rapie of de tandarts. Zorg en Zeker-
heid geeft een korting en de 
gemeente betaalt een deel van de 
premie. 

Kinderen gratis meeverzekerd
Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis 
mee worden verzekerd. Er is een keus 
tussen AV Gemeente Standaard en 
AV Gemeente Top. Bij AV Gemeente 

Top is het eigen risico meeverzekerd. 
Bij AV Gemeente Standaard is het 
eigen risico niet meeverzekerd. 
Ter voorbereiding is het goed om van 
te voren te bekijken welke kosten er 
het eerste jaar aankomen om te 
bepalen welk pakket het meest van 
toepassing is. Op www.gezondverze-
kerd.nl/uithoorn is terug te vinden 
welke vergoedingen in de pakketten 
zijn opgenomen.
Het Sociaal Loket van de gemeente 
kan antwoord geven wie in aanmer-
king komt voor deelname aan de 
collectieve verzekering. Het Sociaal 
Loket is bereikbaar via 0297 513 111 
op maandag tot en met vrijdag van 
9.00 uur tot 10.30 uur. Voor inhoude-
lijke vragen over de collectieve verze-
kering kan gebeld worden met Zorg 
en Zekerheid via telefoonnummer 
(071) 5 825 550.

Informatiespreekuur over 
collectieve zorgverzekering

Uithoorn/De Kwakel – De fractie 
van Groen Uithoorn is op zijn zachtst 
gezegd niet blij met de plannen 
langs de Vuurlijn: “ Op het eerst 
gezicht een mooi plan; Thamen 
Honkbal vereniging verplaatsen en 
bouwen maar!

Waarom heeft Groen Uithoorn hier 
moeite mee?
•	 Er	is	een	burgerinitiatief	het	

Legmeerbos, en dat hebben we 
hoogst zelden, zo’n initiatief , nb 
met een mooie SLS subsidiepot 
van 300,000 plus! 

•	 Het	burger	initiatief	Legmeerbos	
past precies in de gebiedsvisie van 
de Metropool Regio Amsterdam en 
Amstelland-Meerlanden overleg 
met de Westeinder- en Amstel 
scheg!

•	 De	uitruil	met	het	leisure	terrein	
waar het Legmeer bos was voor-
zien met de Thamen honkbal voor 
woningbouw is zeer kostbaar en 
sluit ons inziens niet aan bij de 

definitie van algemeen belang. 
•	 De	Schiphol	contouren.	Bouwen	

binnen de LiB5 is in principe 
onwenselijk. We weten allemaal 
waarom. 

•	 Stelling	van	Amsterdam,	daar	valt	
de Vuurlijn onder. Het college wil 
bouwen met in achtmening van de 
kernkwaliteiten van de Stelling van 
Amsterdam ; de variant ‘hoger’ 
bouw valt dan af, volgens ons. De 
enige variant die geen extra geld 
van de gemeenschap vergt.

•	 De	Legmeer,	ook	al	eerder	het	
afvalputje van Uithoorn genoemd, 
verdiend haar Legmeerbos als 
compensatie voor dat wat de 
bewoners daar is afgenomen ivm 
de komst tram, is onze visie. 

Groen Uithoorn is zeker niet tegen 
woningbouw maar dit project is echt 
een brug te ver. 
Herkent u zich in deze punten. Meldt 
u dan aan bij Groen Uithoorn! “, aldus 
Jeroen Albers

Vuurlijn woningbouw

Uithoorn - Het was al half oktober 
toen onze Regioleidster een bericht 
ontving van het hoofdkantoor dat de 
veiligheidsraad regio Amsterdam / 
Amstelland door verder toenemende 
coronaproblematiek het collecteren 
met de zojuist verspreide collecte-
bussen moest staken. Een terechte 
beslissing met nogal wat gevolgen. 
Collectanten werden ineens huis-
aan-huis folderverspreiders. Als 
gevolg van het digitaal collecteren is 
de geschatte opbrengst in Uithoorn 
e.o minder dan voorgaande jaren. Zij 
verwachten dat dit slechts 55% zal 
zijn van het bedrag dat in 2019 via de 
collectebus is gedoneerd en komt, 
geschat, overeen met een bedrag 
van € 3.080. Ook hebben patiënten 
en collectanten persoonlijke digitale 
collectebussen aangemaakt en 
daarmee ook een bijdrage geleverd!
Daarnaast hebben maar liefst 25 
middenstanders en bedrijven ons 
maatschappelijk gesteund met een 
donatie van totaal € 1012,- Het gaat 
te ver om hen in dit bericht indivi-
dueel te noemen, maar u kunt de 
logo’s van de deelnemende bedrijven 
terugvinden op de FB pagina 

Diabetes Fonds afd. Uithoorn, De 
Kwakel en Amstelhoek. 

Dankbaar
Al met al is er naar schatting een 
totaalbedrag in de regio bijeenge-
bracht van ca. € 4.500 en daar mogen 
we trots en dankbaar voor zijn in 
deze bijzondere tijd. 
Met o.a. de jaarlijkse collecte-
opbrengst kan het Diabetes Fonds 
als specialist in wetenschappelijke 
kennis en voorlichting zich inzetten 
voor betere behandelingen via 
onderzoek en betere kwaliteit van 
leven voor mensen met diabetes. Dat 
dit zinvol is, blijkt wel uit het feit dat 
er voor Corona in zeer korte tijd 
(door wetenschappers over de hele 
wereld) in recordtijd, verschillende 
werkende medicijnen op de markt 
konden worden gebracht. Met veel 
geld en samenwerking kan er -voor 
bijvoorbeeld diabetes- ook grote 
resultaten behaald worden. 
Mocht u de mogelijkheid om een gift 
te doen hebben gemist, dan kan dat 
alsnog op rekeningnummer / IBAN: 
NL58 INGB 0000 0057 66 t.n.v. 
Diabetes Fonds Amersfoort.

Resultaat collecte Diabetes 
Fonds 2020

Uithoorn - Het college van burge-
meester en wethouders heeft inge-
stemd met het definitieve ontwerp 
van het verkeersplan voor het dorps-
centrum van Uithoorn. Een belang-
rijke stap op weg naar een vriende-
lijk, groen en veilig ‘dorpshart aan de 
Amstel’. In 2021 en 2022 worden niet 
alleen de wegen, openbare ruimte en 
het groen in het centrum vernieuwd. 
Ook de riolering van het centrum 
pakken we grondig aan en maken we 
klimaatbestendig. Nu het plan defini-
tief is, gaan we op zoek naar een 
aannemer die het verkeersplan gaat 
realiseren. Als alles volgens planning 
verloopt, starten de werkzaamheden 
in het eerste kwartaal van 2021. 

Belangrijkste wijzigingen 
Eind 2019 heeft de gemeenteraad 
het voorlopig ontwerp voor het 
nieuwe verkeerplan vastgesteld. Na 
dit besluit is het voorlopig ontwerp 
verder uitgewerkt en op een aantal 
punten geoptimaliseerd. Zo is het 
ontwerp bij de Thamerlaan in overleg 
met de commissie Thamerlint aange-
past: de voortuinen en het openbaar 
groen zijn samengevoegd tot grote 
groene vlakken. Ook zijn er parkeer-
plaatsen van de Thamerlaan naar de 
Prinses Christinalaan verplaatst. In 
het definitief ontwerp is ook reke-
ning gehouden met de wensen van 
de gemeenteraad: de bedachte 
aftakking voor fietsers bij de Admi-
raal van Ghentlaan is vervallen. In 

plaats daarvan worden de fietsers ter 
hoogte van de Watsonlaan naar het 
Zijdelveld geleid. Via het Zijdelveld 
kunnen de fietsers dan veilig naar het 
centrum fietsen. Een andere optima-
lisatie is de middenberm. In deze 
berm heeft de monumentale 
bomenrij plaatsgemaakt voor een 
mengsel van verschillende bomen. 
Dit zorgt voor een mooi afwisselend 
beeld in kleuren, bladvormen en 
groei. Bovendien stimuleren we met 
het bomenmengsel de biodiversiteit 
en verkleinen we het risico dat alle 
bomen gevoelig zijn voor een ziekte. 
Een kunstwerk op de rotonde bij de 
het kruispunt tussen de Koningin 
Maximalaan, Laan van Meerwijk en 
Thamerlaan maakt het beeld 
compleet. Dit kunstwerk van en voor 
de inwoners bieden we de inwoners 
aan ter ere van het 200 jarig bestaan 
van de gemeente Uithoorn. Verder is 
in overleg met het hoogheemraad-
schap de hoogte van de nieuwe weg 
bij de Thamerlaan en het Zijdelveld 
aangepast. Deze wegen zijn namelijk 
dijklichamen en daar geldt een mini-
male hoogte voor. Tot slot zijn tech-
nische tekeningen gemaakt, die de 
aannemer kan gebruiken om het 
verkeerplan te realiseren. 

Planning realisatie
Door corona beleven we bijzondere 
tijden. Dit vraagt om een flexibele 
houding, ook van ons als gemeente. 
We werken hard om in het eerste 

kwartaal van 2021 te starten met de 
realisatie. We verwachten dat tussen 
1 mei en eind 2022 alle werkzaam-
heden klaar zijn. Uiteraard doen we 
ons best om de overlast zoveel 
mogelijk te beperken. Hier hoort 
zorgvuldige communicatie over 
afsluitingen en omleiding bij. De 
werkzaamheden en afsluitingen zijn 
nu al bekijken op: www.uithoorn.nl/
verkeersplanuithoorn. Hier kunt u 
straks ook de omleidingen en defini-
tieve planning vinden. 

Stichting Leefomgeving Schiphol 
(SLS)
Het project wordt (mede) mogelijk 
gemaakt door Stichting Leefomge-
ving Schiphol (SLS). SLS wordt gefi-
nancierd door het Rijk, de provincie 
Noord-Holland en Schiphol en heeft 
tot doel het verbeteren van de leef-
omgeving en sociale cohesie in de 
Schipholregio. Dit doet SLS door het 
bieden van hulp aan individuele 
bewoners die voor hun gevoel in een 
onleefbare situatie zitten en die op 
geen andere manier worden gecom-
penseerd. SLS gaat samen met hen 
aan de slag om een oplossing te 
vinden voor hun problematiek. Daar-
naast ondersteunt SLS grote en 
kleine initiatieven die een positief 
effect op de leefbaarheid in de 
omgeving hebben. Het gaat dan om 
initiatieven die in samenwerking met 
gemeenten en/of bewoners tot stand 
worden gebracht.

College stelt verkeersplan 
Uithoorn vast

Een impressie hoe het moet gaan worden

Uithoorn - Deze kerst is anders dan 
andere jaren. In deze bijzondere tijd 
is iedereen op zoek naar manieren 
om de kerst samen te vieren. Daarom 
organiseert de Evangelische Christen 
Gemeenschap een digitale kerstwan-
deling waaraan iedereen kan 
meedoen.
“Voorgaande jaren was er een kerst-
diner waar ruim honderd mensen 
aan meededen, maar dit jaar moest 
er een alternatief bedacht worden”, 
vertelt Rens Filius, een van de 
oudsten van de ECG. “Dat is deze 
kerstwandeling geworden.” De 
wandeling kan op elk moment en 
vanaf elke plaats gelopen worden 
met behulp van een smartphone. 
Het thema is: Je wandelt nooit alleen. 
Tijdens de wandeling wordt met 
sketches via de telefoon, het kerst-
verhaal verteld. “Leuk dus om er 
samen met een vriend(in) of het 

gezin erop uit te gaan.” Als er 
toestemming van de gemeente 
Uithoorn komt, kan er ook gestart 
worden vanaf het kerkgebouw van 
de ECG. Dit zal plaatsvinden op de 
avond voor kerst. “Hiervoor moeten 
deelnemers zich opgeven. Ze 
ontvangen dan een vertrektijd. Voor 
actuele informatie kunt u het beste 
de website in de gaten houden”, 
raadt Rens aan. Via deze link kunnen 
wandelaars de digitale kerstwande-
ling starten: www.ecguithoorn.nl/
kerstwandeling
Op Eerste Kerstdag om 10 uur is er 
een samenkomst in het ECG-gebouw 
aan het Herman Gorterhof 3. Deze 
dienst kan ook via livestream 
gevolgd worden via YouTube. 
Wanneer u de dienst fysiek wilt 
bijwonen kunt u zich opgeven via 
www.ecguithoorn.nl/kerstdienst. 
Daar vindt u ook alle details.

Digitale kerstwandeling: 
‘Je wandelt nooit alleen’
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Mijdrecht - Traditioneel wordt op 24 
december dit bijzondere Kerstcon-
cert georganiseerd in de Janskerk. 
De huidige maatregelen vanwege de 
pandemie maken het dit jaar onmo-
gelijk om dit negende concert met 
publiek te organiseren. Toch zal ook 
dit jaar dit concert doorgang vinden 
via de livestream van de kerk.
De bekende organist Martin Mans, 
de trompettiste Jantine Kalkman en 
Wim de Penning met zijn synthesizer 
zullen er een onvergetelijk concert 
van maken.
Het programma bestaat uit verschil-

lende orgelimprovisaties van overbe-
kende en moderne kerstliederen en 
diverse kerstmelodieën gespeeld 
door alle aanwezige instrumenten. 
Zij zullen afwisselend en samen de 
kerstklanken vertolken. 
Het concert is op 24 december vanaf 
11.00 uur te beluisteren en te 
bekijken via de bekende livestreams 
via www.pgmijdrecht.nl (rode knop 
op het beginscherm) of via www.
janskerkconcerten.nl en via het you-
tube kanaal van Martin Mans. U kunt 
dit concert later nog eens 
terugkijken.

Kerstklanken in de morgen

De Ronde Venen - Zie je, vooral dit 
jaar, op tegen de kerst en kun je wel 
een gezellig verzetje gebruiken? Kijk 
dan vooral naar de speciale 
tv-uitzending van KerstInn De Ronde 
Venen, die via RTV De Ronde Venen 
wordt uitgezonden op eerste 
kerstdag om 14.00 uur (met herha-
lingen op tweede kerstdag). Zo 
beleef je, zij het op enige afstand, 
toch de sfeer van de KerstInn zoals 
deze de afgelopen negen jaar heeft 
plaatsgevonden. 
Van 2012 tot en met 2019 (met 
uitzondering van 2018) werd tijdens 
de kerstdagen een feestelijk samen-
zijn gehouden in resp. Het Eet&Drink 
Lokaal, het bedrijfsrestaurant van 
Walraven, de Willisstee en het club-
gebouw van Tennisvereniging 
Mijdrecht. 
Het zal geen verrassing zijn dat er 
door de corona-pandemie helaas dit 
jaar ook geen KerstInn De Ronde 
Venen kan plaatsvinden. Met name 
voor de doelgroep van de KerstInn - 
iedereen die opziet tegen de feest-
dagen of die om verschillende 
redenen kerst niet kan of wil vieren 
met familie en/of vrienden - is dit 
extra zwaar. Toch heeft de organi-
satie alles op alles gezet om een 
alternatieve, corona-proof editie van 
de KerstInn te verzorgen. 

Eigen tv-programma
Op eerste kerstdag wordt (met een 

herhaling op tweede kerstdag) dit 
jaar via RTV Ronde Venen een 
speciaal kerstprogramma uitge-
zonden, geheel in de inmiddels 
welbekende sfeer van de KerstInn. 
Zij kunnen op deze manier onze 
doelgroep toch optimaal bereiken en 
vanuit ieders eigen huiskamer 
kunnen alle kijkers iets van de kerst-
gedachte en kerstsfeer meekrijgen. 
Maar dat niet alleen: er zijn ook nog 
leuke prijsjes te winnen!
Om naar de tv-uitzending te kijken, 
hoef je je natuurlijk niet aan te 
melden. Maar wil je kans maken op 
één van de prijzen die met onze 
traditionele Muzikale Kerstbingo te 
winnen zijn, dan is (gratis) 
aanmelden wel verplicht. 

Hoe?
Meld je vóór vrijdag 18 december bij 
één van de locaties van Servicepunt 
De Ronde Venen via tel. 0297-58 76 
00. Laat je adres en telefoonnummer 
via de voicemail bij hen achter, zodat 
jouw persoonlijke bingokaart tijdig 
bij je bezorgd kan worden. En extra 
leuk: de eerste 50 aanmeldingen 
ontvangen een heerlijke verrassing!

Persoonlijke kerstgroet
Wil je iemand uit gemeente De 
Ronde Venen een persoonlijke kerst-
groet brengen? Schrijf deze dan op 
een kerstkaartje en deponeer deze 
ook vóór vrijdag 18 december in de 

speciaal daarvoor bestemde dozen 
bij één van de Servicepunten (in 
Abcoude, Mijdrecht, Vinkeveen of 
Wilnis). 
Tijdens de uitzending zal een 
speciale gast regelmatig persoonlijke 
kerstgroeten voorlezen. Wie weet, zit 
die van jou er ook bij!

Omzien naar elkaar
Tevens willen ze alle inwoners van De 
Ronde Venen vragen om in deze tijd 
zoveel mogelijk om te zien naar 
medeburgers, zowel oud als jong, 
alleengaand of een gezin. Juist nu, in 
deze uitdagende tijd vol beper-
kingen, is het fijn om het pure kerst-
gevoel te ervaren. Laat aan elkaar 
zien dat kerst een periode is waarin 
we vooral ook voor anderen klaar-
staan en meeleven.
Omzien naar elkaar kan op allerlei 
manieren: stuur een kaartje, breng 
een kleine attentie of maak een 
praatje. 
Of nodig iemand bij je thuis uit om 
gezamenlijk - binnen de overheids-
richtlijnen en op afstand - een kerst-
maaltijd te gebruiken.
Onder de doelgroep van de KerstInn 
verstaan ze iedereen die opziet tegen 
de feestdagen. 
Het gaat dus niet alleen om ouderen 
of armlastigen binnen onze 
gemeente, maar om álle mensen die 
kerst niet kunnen of willen vieren 
met familie en/of vrienden.

KerstInn De Ronde Venen 2020:
corona-proof en op tv

LEZERSPOST

Dank voor de brief, ontvangen op woensdag 9 december 2020, waarin u 
uitlegt hoe u het naast het gescheiden afval, het restafval wilt minderen,
en een adres-gebonden / persoonlijke pas toestuurt. 
Het is al jaren de gewoonte om het afval te scheiden, met wisselend 
succes. In mijn vorige woongemeente, toen nog Breukelen, heeft het 
raadslid Spithoven eens een vuilniswagen met gescheiden afval gevolgd 
en gezien dat alles “bij elkaar gedonderd” werd, richting afvalverwerking 
Amsterdam. Dat zal nu, 15 jaar later, niet zo makkelijk meer lukken. 
Ook daar wilde men vanuit de gemeente een belemmering aanbrengen 
op afgifte van vuil of puin. Het gevolg was, dat er veel illegaal gestort 
werd in het buitengebied, met alle extra kosten van dien om het te 
verwijderen. Daarover kan ik meepraten, want ik woonde in de polder, bij 
het dorp Nieuwer ter Aa.

Illegaal 
Het fenomeen illegaal storten zal u niet onbekend zijn. 
Wat mij belangrijker lijkt, is dat duidelijk op elke verpakking komt te staan 
in welke categorie de verpakking valt. Als voorbeeld noem ik een verpak-
king van speculaas, welke er uit ziet als plastic, maar ook als aluminium.
Of een plastic verpakking met een etiket van papier erop. Of een 
kartonnen doos met een kilometer plastic tape erop. Zo zijn er vele voor-
beelden van onduidelijke bestemming, en vervuiling van dat gescheiden 
afval is dan snel gebeurd, en leidt tot afkeuring en alsnog verbranding 
van de gehele portie. Het is totaal geen moeite om naast de gehele 
opdruk een teken te zetten op welke verpakking dan ook, waar de betref-
fende verpakking heen moet. Het lijkt mij dat u daar meer resultaat mee 
zou hebben dan een toegangsbelemmering.
 
Inzetten
Dat zoiets landelijk geregeld moet worden, sluit niet uit dat u en de 
gemeente De Ronde Venen zich daar voor inzetten……….
Ook mag de overheid zich best inzetten om automatische afvalscheiding 
verder te ontwikkelen in plaats van dat aan de markt over te laten. Ook 
het laten zien wat het resultaat van ieders inspanningen is, lijkt mij een 
mooie opdracht voor de overheid; maak wat video’s. Maak voor iedereen 
helder waarheen het afval gaat, verwerkt wordt en niet ergens in grote 
bergen blijft liggen (plastics) of in het buitenland in zee gestort. Ik geef 
toe, het is meer werk dan een ban uitvaardigen op toegang tot storten 
van vuil en puin, maar op de lange termijn zeker nuttiger. Veel succes 
ermee.
 
Chris Kappers uit Mijdrecht

Pasje voor het vuildepot De Ronde Venen

De Ronde Venen - Op 10 december 
onthulden burgemeester Maarten 
Divendal en Abcoudenaar Arnold 
Berkhout gezamenlijk een infopaneel 
over Slot Abcoude op de Winkeldijk, 
bij de Horn. Slot Abcoude is het 
enige archeologische rijksmonument 
van gemeente De Ronde Venen. Tot 
voor kort herinnerde niets eraan dat 
Slot Abcoude hier ooit stond. Dankzij 
een QR code is het nu mogelijk om 
het kasteel in 3D te zien. Slot 
Abcoude kent een interessante en 
vooral ook roerige geschiedenis. 
Deze is terug te lezen op het infopa-
neel. In de Middeleeuwen ontstond 
een houten fortificatie om het 
gebied van de Bisschop van Utrecht 
te beschermen. Na verwoesting in 

1274, startte in 1328 de bouw van 
een stenen kasteel. Verschillende 
partijen streden erom, het kwam 
leeg te staan, werd verbouwd tot 
buitenplaats, weer verlaten en tussen 
1800 en 1900 steen voor steen 
afgebroken. 
Wens
Burgemeester Maarten Divendal: 
“Gemeente De Ronde Venen had al 
jaren de wens om Slot Abcoude weer 
zichtbaar te maken in het landschap. 
Ik ben heel blij met het initiatief van 
Arnold Berkhout. Dankzij zijn inspan-
ningen en de samenwerking met 
anderen komt onze wens uit.” 
Jarenlang vergaarde de heer Berk-
hout informatie en oude tekeningen 
over slot Abcoude, die hij als tech-

nisch en creatief vormgever samen-
bracht in een 3D-visualisatie. De heer 
Berkhout: “Als jonge jongen hoorde 
ik dat er een slot was, maar niemand 
kon me er iets over vertellen. Toen 
ben ik het zelf gaan uitzoeken”. Dit 
resulteerde in het ontwerp van de 
informatiezuil met tekstuele uitleg 
over Slot Abcoude en een QR code 
om de 3D-visualisatie op te roepen. 
Brouwer Sign B.V. heeft de informa-
tiezuil geprint en gefreesd. Vanaf de 
locatie van deze informatiezuil is het 
slot exact zichtbaar op de plek waar 
het vroeger stond, zodat heden en 
verleden te vergelijken zijn. De 
3D-visualisatie is te zien op YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/
UC0FdsEHXmilUBIJmEtorVBA

Infopaneel Slot Abcoude 
onthuld door de burgemeester

Burgemeester Maarten Divendal en initiatiefnemer Arnold Berkhout bij het 

infopaneel

Projectie van Slot Abcoude





Mijdrecht - Dansstudio Sietske deed 
met vier teams mee. Een week eerder 
hebben zij alle dansen op film, op 
locatie Hoeve Landzicht. Daarna was 
het een week wachten op de 
wedstrijd en dus ook de uitslag.
Als eerste waren de Dss Girls aan de 
beurt. Dit zijn dansers tot en met 10 
jaar oud en de meiden dansten op 
het nummer What time is it van High 
School Musical. De dans stond goed 

op beeld en de energie spatte van 
het scherm. Het was een moeilijke 
categorie met maar liefst 7 tegen-
standers! De prijsuitreiking kwam 
eraan en de Dss Girls werden steeds 
zenuwachtiger. 
De presentator maakte de top 3 
bekend en de Dss Girls hebben de 
tweede prijs gewonnen! Voor de 
meeste meiden was dit hun eerste 
wedstrijd ooit, wat een prestatie. 
Vervolgens was het de beurt aan Dss 
7-up. Deze zeven meiden van 11-13 
jaar dansten op een mix van Bruno 
Mars. Met maar liefst 8 tegenstanders 
werd dit een moeilijke strijd. 
Ondanks dat de dans er super goed 
uit zag zaten er 3 betere teams in de 
groep en zijn deze meiden net buiten 
de prijzen gevallen. Maar de danse-
ressen gaan keihard oefenen en 

komen nog sterker terug. De 
docenten zijn super trots op dit team 
want ze hebben een hele moeilijke 
dans dit seizoen.

Oudste teams
De oudste twee teams moesten nog 
even wachten. Dss X-Plosion onder 
leiding van docente Dillian had een 
super goed filmpje ingeleverd met 
amper foutjes. Maar ook hier was de 

concurrentie sterk en niet alleen de 
meiden maar ook juf Dillian was 
enorm zenuwachtig voor de uitslag. 
Terwijl tijdens de wedstrijd nog wat 
selfie’s en Tiktok filmpjes gemaakt 
werden door de dames, was het na 
lang wachten eindelijk tijd voor de 
uitslag. In de categorie 14+ werd de 
top 3 bekend gemaakt. Dillian en 
haar meiden konden hun oren niet 
geloven toen ze te horen kregen dat 
ze de eerste prijs in ontvangst 
mochten nemen! Wat een enorme 
prestatie, zeker omdat dit Dillian haar 
eerste seizoen is als coach van een 
wedstrijdteam.

18 en ouder
Als laatste waren de Dss Ladies van 
18 jaar en ouder aan de beurt. Dit is 
een verhaal apart. De dames boven 

de 18 jaar, mochten in verband met 
Corona maar in tweetallen trainen. 
Dit betekende veel privélessen en juf 
Sietske die meerdere keren in de 
week hetzelfde stuk aan moest leren 
om te zorgen dat iedereen de dans 
wist. Één week voor het filmen was 
de eerste keer dat dit team compleet 
mocht trainen. Daarnaast moesten er 
nog wat posities aangepast worden 
zodat de meiden boven de 18 jaar 

niet binnen de 1,5 meter van elkaar 
zouden komen. Al met al was het een 
race tegen de klok om deze dans op 
tijd af te krijgen. 
Tijdens het filmen merkte je dat het 
niet optimaal ging maar deze keer 
zouden we het ermee moeten doen. 
Tijdens de wedstrijd was de sfeer 
daarom erg ontspannen, niemand 
verwachtte een prijs dus er werd 
lekker gekletst, gesnackt en gela-
chen. Wat niemand had zien 
aankomen is dat tijdens de prijsuit-
reiking bekend werd dat zij een 
tweede plaats hadden bereikt! De 
dames waren euforisch en konden 
hun geluk niet op. Als ze nu al 
tweede worden met een minder 
goed filmpje, moeten jullie eens zien 
wat er gebeurt als we de dans echt 
goed gaan filmen.
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HOE GAAT HET NU MET
Mijdrecht – Beter in de buitenlucht dan in een overdekt winkelcentrum. 
Dat heeft corona teweeggebracht bij winkelend Nederland. Markt-
koopman van de dameskleding en voorzitter van de Mijdrechtse Markt, 
Peter Vermeij, heeft dit jaar een iets grotere toeloop waargenomen. En 
tijdens toenames van het aantal besmettingen, bezoek van een jonger 
publiek. Zij doen dan de boodschappen voor hun ouders. “Het gedrag 
van bezoekers aan de markt is ook een beetje veranderd dit jaar. Mensen 
zijn meer doelgericht aan het boodschappen doen. Een beetje rondsnuf-
felen bij verschillende kraampjes gebeurt wat minder nu. Normaal 
gesproken, nemen vrouwen bij mijn kraam de tijd om goed te bekijken 
wat ik allemaal aanbied. Dat blijft een beetje uit momenteel. Een markt 
nodigt ook uit om een praatje met elkaar te maken. Nog steeds wordt dat 
gedaan, maar duidelijk met afstand tot elkaar.”

Toch hoor je geen enkele klacht over dit jaar bij de marktkooplieden. Niet 
alleen in Mijdrecht, maar ook op de andere plaatsen ontvangen zij wel 
wat meer bezoek vergeleken tot eerdere jaren. “Aan het begin van de 
crisis was men wat angstvallig. Dat is te begrijpen, want niemand wist wat 
dit allemaal zou betekenen. In grotere steden merk je nog steeds dat de 
markten in het centrum meer vermeden worden. Behalve met Black 
Friday, waarbij het helemaal uit de hand liep op verschillende plekken. 
De kleinere en middelgrote markten zoals hier lopen beter.”

De markt heeft ook de nodige maatregelen getroffen, zodat bezoekers 
veilig hun boodschappen kunnen doen. De kraampjes zijn ruimer van 
elkaar geplaatst. Daardoor kunnen rijen van anderhalve meter afstand tot 
elkaar worden gevormd. Een aantal kramen hebben borden, stickers en 
zelfs kratten of een dranghek geplaatst om klanten te helpen zich aan de 
anderhalve meter regel te houden. “Wij zijn een aantal maanden verder 
sinds het begin van de coronacrisis en ik verwacht dat we er voorlopig 
nog niet vanaf zijn. Ik hoop dat de mensen daar bewust van zijn. Ik moet 
trouwens echt benoemen dat wij heel blij zijn met de gemeente hier. In 
maart lag alles natuurlijk stil, maar zij hebben ons goed geholpen, zodat 
we weer zo snel mogelijk op dit plein konden staan. Dat verschilt wel met 
een aantal andere gemeenten waar ik ook kom. Daar werd soms met de 
hakken in het zand gestaan.”

Coronamaatregelen 14 december
Met het ingaan van de harde lockdown gaan alle niet-essentiële winkels 
dicht voor 5 weken. Winkels die gericht zijn op eerste levensbehoeften 
mogen wel open blijven. Ook de wekelijkse warenmarkt voor levensmid-
delen valt hieronder. De Nieuwe Meerbode heeft om een extra reactie 
gevraagd van de Mijdrechtse Markt. Peter Vermeij: “We zijn zeer 
geschrokken van de maatregelen, maar we willen alle ondernemers het 
beste wensen gedurende deze harde lockdown. Ondanks dit feit, wensen 
wij ook iedereen goede feestdagen toe!”

Bezoekers van de markt doen hun boodschappen meer doelgericht, maar de 

schik zit er nog altijd goed in.

De kraampjes staan voldoende uit elkaar om veilig boodschappen te doen.

Niet alleen horloges behoren tot het assortiment in het jaar 2020.

Prijzenregen voor Dansstudio 
Sietske bij danswedstrijden





Door Roos Uithol

Uithoorn - Nieuwbouw project 
´Thamenhof´ zal naar verwachting 
vanaf eind 2022 een thuis zijn voor 
honderden mensen. Daarmee wordt 
het voormalig bedrijventerrein 
tussen de Vuurlijn en Koningin Máxi-
malaan (voorheen WAPO-terrein) 
getransformeerd tot een woonge-
bied bestaande uit 127 huurapparte-
menten en twee vrije sector koopwo-
ningen. Ook een stuk groen tegen-
over de Vuurlijn en naast de 
sportvelden, zal worden ingeleverd 
voor een aantal vrijstaande 
woningen en appartementen. Dit tot 
ongenoegen van een aantal bewo-
ners aan de Vuurlijn. Nieuwe Meer-
bode sprak met deze bewoners die 
anoniem wensen te blijven. Zij 
hopen medebewoners aan de Vuur-
lijn, maar ook andere dorpsbewoners 
van De Kwakel en Uithoorn te waar-
schuwen over deze plannen.

Bijzonder verleden
De naam van de woonwijk ‘Vuurlijn’, 
verwijst naar het bijzondere verleden 
van het gebied. Onderdeel van de 
Stelling van Amsterdam was het een 
verdedigingslinie rond de hoofdstad 
en staat het op de Werelderfgoedlijst 

van UNESCO. Tegenwoordig is de 
bestemming van het gebied veen-
weide- en natuur/recreatiegebied, 
maar daar lijkt verandering in te 
komen. “Deze groene boulevard of 
strook is helemaal in verbinding 
vanaf het Vrouwentroostpad in 
Kudelstaart tot en met Zijdelmeer in 
Uithoorn. Langs deze dijk zijn ze 
volop aan het ‘knippen’ en ze willen 
het vol maken met huizen en flats. 
Uiteindelijk is het zo dat de meeste 
mensen die hier komen recreëren uit 
de Kwakel komen en de nieuwbouw-
wijk in Uithoorn. Er wordt hier goed 
gewandeld, door sporters en mensen 
die hun honden uitlaten in goed of 
slecht weer. Dat maakt je woonom-
geving meer leefbaar. Zoveel stukjes 
groen binnen wijken zijn er niet meer 
te vinden hier in de Kwakel en 
Uithoorn. En nu willen ze hier in dit 
overgebleven stuk, zes vrijstaande 
woningen en twee flats plaatsen. Je 
beleving in het groen zal hierdoor 
verdwijnen” zegt een van de 
bewoners.

Onderzoeken
Momenteel worden een aantal haal-
baarheidsonderzoeken gedaan voor 
de geplande nieuwbouw op de 
locatie Thamenhof en de verplaat-

sing van Honk- en softbal Thamen en 
Boule Union Thamen naar Legmeer-
West. Draagvlak is een belangrijk 
onderdeel van het onderzoek. Er is 
een aantal gesprekken geweest met 
de sportverenigingen, buurtbeheer 
en organisaties waarbij ook de 
reactie van de omwonenden en geïn-
teresseerden wordt meegenomen.
“In een gesprek met buurtbeheer De 
Kwakel is al het volgende voorstel 
bedacht: De gemeente zou kunnen 
informeren bij de sportverenigingen 
die niet zullen verhuizen. Dat is 
tennis- en hockeyvereniging Qui 
Vive. Door vergrijzing wordt er 
minder gebruik gemaakt van de 
velden. Een aantal sportvelden 
zouden kunnen worden opgegeven 
voor woningbouw in ruil voor een 
mooi bedrag voor deze vereniging. 
Sportvelden verplaatsen voor 
woningbouw is niet dramatisch, 
maar dat er ook een stuk groen 
wordt ingeleverd wel. Bovendien 
heeft deze nieuwbouw ook weer 
parkeerruimte nodig. Dat is voor Qui 
Vive elk weekend al een probleem 
met wedstrijden. Auto’s staan dan op 
de openbare weg geparkeerd. Dat 
gaat er niet beter op worden als er 
een hele buurt bij wordt gebouwd.” 
De pleitbezorgers stellen nog een 
ander alternatief voor: “Ze hebben 
het oude industrieterrein hier al 
opgekocht en dat is heel goed. Wij 
vragen ons af of de golfbaan 
verderop niet ook tot de mogelijk-
heden behoort. ”

Gevolgen
Volgens de Kwakelaars zijn lang niet 
al hun dorpsgenoten bewust van de 
plannen en de gevolgen die daaraan 
verbonden zijn. Zij verwachten dat 
de geplande nieuwbouw het woon- 
en recreatiecomfort zal verminderen. 
Daarnaast zetten zij vragen bij nog 
een aantal veranderingen dat de 
nieuwbouw teweegbrengt. “Dit jaar 
hebben ze een fietsstraat van de 
Vuurlijn gemaakt. Dat is met subsidie 
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Uithoorn – Buurtbeheer Uithoorn 
zet zich enorm in voor het behoud 
van het Legmeerbos. Ze doen ook nu 
weer een oproep: “ In de prachtige 
wijk Legmeer-West is het fijn wonen, 
zeker nu door Corona de overlast van 
de vliegtuigen tijdelijk minder is 
geworden. Er is een prachtig burgeri-
nitiatief van Buurtbeheer Legmeer, 
om de leefkwaliteit van onze wijk te 
vergroten door de geplande aanleg 
van het Legmeerbos. Dit wordt 
gesteund door Stichting Leefomge-
ving Schiphol met een subsidie van € 
325.000. Er wordt groene recreatie-
ruimte gerealiseerd die we hard 
nodig hebben als Schiphol weer op 
volle toeren draait. Het Legmeerbos 
is bedoeld als compensatie en als 
fijne plek om in het groen te recre-
eren. Het initiatief is extra belangrijk 
omdat er de komende tijd ook al 
groen verdwijnt door de komst van 
de Uithoornlijn en het bedrijventer-
rein Amstelveen-Zuid. De komst van 
de lijn en het bedrijventerrein heeft 
voordelen, maar brengt óók extra 
overlast. Het hele plan voor het 
Legmeerbos is in te zien op Face-
book: https://www.facebook.com/
buurtbeheer.legmeer.legmeerbos”
Het plan was om eind dit jaar te 
starten met de realisatie. Helaas is de 

verantwoordelijk wethouder inmid-
dels van plan om honk- en softbal-
club Thamen te verplaatsen naar de 
plek van het toekomstige 
Legmeerbos. Op de oude locatie van 
de club worden dan huizen 
gebouwd. Hiermee wordt niet alleen 
het Legmeerbos onmogelijk 
gemaakt (er wordt dan niet aan de 
voorwaarden voor de subsidie 
voldaan), maar de kwaliteit van de 
leefomgeving in onze buurt gaat 
daarmee verder achteruit. Het zorgt 
voor meer autoverkeer, meer geluid- 
en lichtoverlast en er verdwijnt nog 
meer groen waar je nu nog kan 
wandelen, achter een torenhoog hek. 
Dit is allemaal boven op de overlast 
van Schiphol, de tramlijn en het 
bedrijventerrein.”
Op donderdag 17 december neemt 
de Gemeenteraad van Uithoorn een 
besluit om de verhuizing van 
Thamen verder te onderzoeken. Als 
de gemeenteraad hier akkoord mee 
gaat, betekent het dat het 
Legmeerbos daar niet kan komen en 
de subsidie vervalt. Ben je voor meer 
groen in de buurt? Laat dit de 
gemeenteraad dan nu weten en vul 
de petitie in! https://petities.nl/peti-
tions/start-aanleg-legmeerbos”, aldus 
buurtbeheer Legmeer

Bent u voor behoud 
Legmeerbos? Laat u horen!

Zeg ‘Nee’ tegen het verdwijnen 
van de groenstrook Vuurlijn

Op deze parkeerplaats zou een flat kunnen verrijzen.

Blijft deze fietsstraat veilig?

van de gemeente Amsterdam 
gedaan. Met de laatste plannen 
willen ze vier auto uitritten 
aansluiten op deze fietsstraat. Wij 
vinden het apart dat na een half jaar 
deze fietsstraat weer als ontslui-
tingsweg gaat worden gebruikt. Het 
idee was om verkeer hier te 
minderen, maar door deze plannen 
gaat het tegenovergestelde 
gebeuren.” 

Hakken in het zand
De verdedigers van de ‘groenstrook’ 
zijn overtuigd dat wanneer iedereen 
op de hoogte is van de plannen de 
hakken op tijd in het zand kunnen 
worden gezet. Hoewel zij niet tegen 
nieuwbouw an sich zijn is het duide-
lijk dat zij ook beroep doen op 
bewustwording bij de gemeente zelf. 
“Dat plan zal worden aangepast. 

Door hier een paar huizen te bouwen 
los je het grote woontekort niet op. 
De gemeente heeft natuurlijk ook 
met de gemeente Amsterdam te 
maken. We hebben geen zicht op 
wat er achter de schermen wordt 
besproken, maar de nieuwe bewo-
ners zullen vast niet alleen Kwake-
laars en Uithoornaars betreffen. In 
andere woorden je nodigt hier nog 
meer mensen uit. Je kunt wel zeggen 
dat je overal wat gaat bouwen, maar 
daarmee haal je het woongenot van 
anderen weg. En door mensen uit de 
stad hiernaartoe te halen, zullen de 
mensen uit deze regio achter het net 
vissen. Bezint eer ge begint. Als hier 
de boel wordt volgebouwd, zullen ze 
verderop ook weer een leeg stuk 
groen aantreffen waarop kan worden 
gebouwd. En zo gaat het steeds maar 
door…” 

Nu nog ongerept groen.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. De Nieuwe Meerbode vindt inwoners belangrijk omdat zij grotendeels de lezers zijn van ons weekblad. De lokale 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.

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.

De IVI pagina

Media aandacht
Helaas kan IVI zelf geen woningen 
bouwen. Wat we wel kunnen is 
zoveel als mogelijk het grote woning-
nood probleem onder de aandacht 
brengen in de media en bij de 
verantwoordelijke wethouder en 
gemeente. Deze week en vorige is IVI 
prominent in beeld bij onze lokale 
omroep RTV Ronde Venen. Vorige 
week was er een nieuwsitem te zien 
bij RTV Ronde Venen over de 
woningnood voor starters en deze 
week zijn er grondeigenaren en is de 
wethouder aan het woord.

Emotionele verhalen
Jessica en Mitchell vertellen als 
woningzoekende voor de camera 
hoe hoog de nood is. Ook verteld 
een moeder over de vreemde situatie 
dat zij samen met 2 dochters en een 
kleinkind noodgedwongen in een 
klein gezellig huisje moeten wonen. 

Leuk maar zeker niet ideaal. Bij IVI 
zijn nog veel meer van dit soort 
emotionele verhalen 
binnengekomen. 

Doorstromers 
Vorige week konden we ook lezen 
dat men zeker bezig is met woning-
bouw in De Ronde Venen. Zo zagen 
we de wethouder de 1e paal slaan 
van de Maricken 1 fase 5. Er worden 
100 huizen gebouwd en volgens de 
wethouder gekocht door veel lokale 
inwoners. Goed voor de doorstro-
ming. Maar hoeveel zijn dat er dan 
van die 100? En kunnen de huizen 
die deze mensen achterlaten wel 
gekocht worden door starters? Dat 
zijn vragen die starters hebben. 

De woningbouw en bureaucratie
Ook konden we in deze krant lezen 
dat er bij de stationslocatie in Mijd-
recht en op de Voorbij locatie in 

We schrijven regelmatig op deze IVI pagina artikelen over de woning-
nood in De Ronde Venen. Ook hebben honderden starters op de woning-
markt zich ingeschreven bij Inwoners Voor Inwoners (IVI). Zij zoeken een 
huis en willen van zich laten horen. Dat dit alles niet onopgemerkt is 
gebleven blijkt uit de media aandacht die er momenteel is voor de 
woningnood en woningbouw in De Ronde Venen. IVI was vorige week 
onder andere te zien in tv-programma Nieuwsronde van RTV Ronde 
Venen en deze week komen grondeigenaren aan het woord die samen 
met IVI oplossingen willen aanreiken aan de Wethouder. 

Twee weken geleden stond er op deze IVI-pagina een artikel over de 
toeslagenaffaire en de bureaucratie die er speelt in Nederland. Er werd 
toen geschetst hoe het feit dat ambtenaren zich zo strak aan de regels 
‘moeten’ houden er toe leidt dat onschuldige mensen in de problemen 
komen of diep worden geraakt. Dit bleek ook dicht bij huis het geval, 
namelijk bij drie volwassen kinderen uit de Ronde Venen die pas geleden 
wees zijn geworden. Volgens een betrokken inwoner tijd om op te staan 
en een actie voor hen te starten.

Veel aandacht voor woningnood 
in De Ronde Venen

‘Hart onder de riem’ kerstactie 
voor weeskinderen

Wie wil er een ton ?
Als het aan IVI ligt gaan de inwoners van De Ronde Venen binnenkort een 
ton kunnen afhalen. Dat lijkt ons namelijk een goed idee. Wilt u ook wel 
in aanmerking komen voor een ton? Laat het IVI weten dan noteren we u 
alvast.

Honderdduizend euro? 
Wilt u die ton wel ontvangen? Als u 
dacht dat we het over € 100.000,- 
hebben moeten we u helaas teleur-
stellen. Dat noemen we in de volks-
mond ook en ton, maar wij bedoelen 
een regenton. Maar een regenton 
levert ons ook wat op. Want 
opvangen van regenwater is beter 
voor het milieu, planten en we 
besparen er kosten mee.

Regenwater is gratis. 
Wist u dat 15 minuten sproeien 
ongeveer 100 liter drinkwater kost. 
Daarom is regenwater opvangen en 
hergebruiken veel beter dan water 
uit de grond winnen of kostbaar 
leidingwater gebruiken om je 
planten water te geven en/of de auto 
te wassen. Regenwater is namelijk 
gratis. Het levert een besparing op 
de waterrekening op. 

Hemelwater genoeg
Uit berekeningen van het KNMI blijkt 
dat er nu 20% meer neerslag dan 60 
jaar geleden en vaker te maken 
hebben met hoosbuien. Al dat 
hemelwater zorgt voor wateroverlast. 
Hier kunnen we als inwoners iets aan 
doen. Door regenwater op te vangen. 
Met een regenton kan je jaarlijks 
honderden liters water besparen. 
Leidingwater wordt uit de grond 
gewonnen. Hoe meer water je eruit 
haalt, hoe droger de grond wordt. 
Het zuiveren en transporteren kost 
veel geld. Dit is deels te voorkomen 
door hergebruik van regenwater.
Nog meer voordelen van regenwater
Planten worden er ook blij van. 
Regenwater bevat namelijk nauwe-
lijks kalk, wat voor de meeste plan-
tensoorten beter is. Zelfs ramen-
lappen is leuker met hemelwater 
omdat het minder strepen achterlaat. 
En vang je regenwater op, dan 
worden de riolen minder belast. 

IVI wil samen met gemeente 
tonnen weggeven
IVI wil dat we samen De Ronde Venen 
wat watervriendelijkere gaan maken. 
IVI wil de gemeente vragen om 
samen een plan te maken. Inwoners 
informeren en stimuleren om 
bewuster om te gaan met water. Dat 
begint wat ons betreft met een 
regenton. Het zou mooi zijn als we 
de inwoners een regenton kunnen 
schenken of in ieder geval een 
aantrekkelijke subsidie kunnen 
geven. 

Regenpijp loskoppelen van riool
En dat is helemaal niet zo’n gek idee 
want heel wat gemeenten hebben 

inwoners gestimuleerd om de regen-
pijp van het riool af te koppelen. 
Door de afkoppeling wordt het riool 
ontlast van het hemelwater en dat is 
hard nodig. Vrijwel iedere woning 
met een regenpijp langs de gevel is 
geschikt voor het plaatsen van een 
regenton. Dat water moet natuurlijk 
wel ergens anders heen. Het plaatsen 
van een regenton is de oplossing. 
Veel gemeentes hebben de inwoners 
dan ook een ton geschonken.

Actie “Alle inwoners een ton”
IVI wil zich hiervoor ook hard maken. 
“Alle inwoners een ton in De Ronde 
Venen”. Een mooie uitdaging! IVI gaat 
deze uitdaging graag samen met de 
inwoners en de gemeente aan. Met 
deze actie wil IVI dat zoveel mogelijk 
huishoudens een regenton 
aanschaffen. Inwoners die regen-
water hergebruiken leveren namelijk 
een positieve bijdrage aan het milieu 
en de zorg voor ons mooie groene 
landschap. Daar kan niemand tegen 
zijn. Door grote afname en een 
beetje sponsoring van lokale 
bedrijven kunnen we de tonnen 
wellicht gratis gaan aanbieden. Of in 
ieder geval voor een hele aantrekke-
lijke prijs door een stukje subsidie. 

Hoe gaan we dit organiseren?
IVI wil hierover binnenkort graag in 
gesprek met de wethouder om te 
kijken wat mogelijk is. Het is dan wel 
goed om te weten of de inwoners 
hiervoor interesse hebben. We willen 
daarom binnenkort een enquête 
uitzetten hoeveel animo er onder de 
inwoners is om mee te doen. IVI gaat 
ook in gesprek met leveranciers van 
regentonnen. Dat doen we natuurlijk 
liefst lokaal. Dus als er leveranciers 
van regentonnen zijn die deze actie 
willen ondersteunen neem contact 
met IVI op! 
Heeft u vragen of suggesties laat het 
ons dan weten. Ons e-mailadres is 
info@inwonersvoorinwoners.nl
 

Wilnis best gebouwd zou kunnen 
worden. Maar door allerlei bureau-
cratie en bezwaren duren dit soort 
processen veel te lang. De 
wethouder doet zijn uiterste best om 
dit proces te versnellen maar gaat dit 
hem lukken? Misschien dat het de 
wethouder helpt als wij laten horen 
hoe hoog de nood is. Misschien dat 
de nieuwe omgevingswet waarover 
wij vorige week schreven verande-
ring in kan gaan brengen. 

Wethouder aan het woord
IVI wil graag in oplossingen zoeken 
en niet alleen maar klagen. Daarom 
trekken wij graag samen met de 
wethouder op en hebben hem dan 
ook gevraagd om een reactie. 
Gewoon transparant vertellen wat 
we in 2021 kunnen verwachten? De 
wethouder heeft aangegeven daar 
zeker gebruik van te willen maken en 
binnenkort dus op deze IVI-pagina te 
lezen.  

Misschien heb jij een vraag voor de 
wethouder? Laat het ons weten: 
info@inwonersvoorinwoners.nl

Verlies onderkomen en financiële 
problemen
Na het verlies van hun vader, zijn de 
drie volwassen kinderen uit de 
gemeente pas geleden ook hun 
moeder verloren, waardoor ze nu 
alleen verder moeten. Dit is natuurlijk 
al erg genoeg, maar door de 
bestaande regelgeving dreigen ze 
ook hun ouderlijk huis, waar zij alle 
drie nog wonen, te moeten verlaten 
en hebben ze te maken met finan-
ciële problemen. ‘Dit moet niet 
kunnen’, werd er gedacht bij het 
schrijven van het artikel. Hier moet 
iets aan worden gedaan.

Actie van de inwoners
Zo dachten verschillende andere 
inwoners er ook over, bleek uit de 
reacties op het artikel. Een advocaat 
meldde zich al om hen voor niks te 
helpen en een betrokken inwoonster 
stelde voor om in naam van IVI een 
initiatief te starten om hen een hart 
onder de riem te steken in deze 
kersttijd. Dit past natuurlijk helemaal 
in het gedachtengoed van IVI, want 
IVI staat immers voor ‘Inwoners voor 
Inwoners’. 

Steentje bijdragen
Het plan is opgezet en bedrijven 

kunnen zich nu aanmelden om iets 
voor de kinderen te betekenen. Dit 
kan een financiële bijdrage zijn of 
een bijdrage in een andere vorm: van 
kleding tot het bezorgen van een 
maaltijd tijdens de kerstdagen. Wij 
roepen ondernemers op om hierover 
na te denken. Maar ook als particulier 
kan je je steentje bijdragen.           
Dit kan op je eigen creatieve manier, 
of door een donatie te doen in een 
van de spaarpotjes bij verschillende 
winkels in Mijdrecht centrum.

Heb je vragen over de actie of 
wil je iets betekenen voor 
de kinderen? 
Stuur dan een e-mail naar:: 
info@inwonersvoorinwoners.nl

De tv-uitzendingen van RTV Ronde Venen zijn te zien via de volgende kabelkanalen: 
Ziggo kanaal 41 en 36 (Abcoude en Baambrugge) en andere providers kanaal 1368. 
U kunt de uitzendingen ook terugzien via de website www.rtvrondevenen.nl. 
Ga naar televisie/gemist en zoek naar de juiste Nieuwsronde uitzendingen.



alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Nederland in lockdown 
 

Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een  
minimum beperken. Van 15 december t/m in ieder geval 19 januari gelden de volgende maatregelen:

14 december 2020

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

Heb je klachten? 

Blijf thuis. 

Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter afstand.

Hoest en nies in je  
elleboog.

Is het druk? Ga dan weg.

Draag een mondkapje 
waar dat verplicht is.

Sport

Buiten met max. 2 personen op 
1,5 meter afstand. Kinderen t/m 17 
jaar en topsporters uitgezonderd.  
 
 
Binnensportlocaties dicht. 
 
 
Geen wedstrijden en groeps -
lessen. Topsporters uitgezonderd.

Onderwijs en kinderopvang*

Onderwijs op afstand voor po, vo, 
mbo, hbo, wo en alle overige 
onderwijs-, trainings- en 
educatieve activiteiten. Onder 
andere examens, praktijklessen en 
onderwijs voor kwetsbare leerlingen 
uitgezonderd. 
 
 
Kinderopvang dicht. 
 
 
Er is noodopvang voor kinderen 
van ouders met cruciale beroepen 
en kinderen in een kwetsbare 
positie.

Winkelen en boodschappen

Groepen

Publiek toegankelijke locaties

Binnen en buiten: groep van max. 
2 personen of 1 huishouden.  

Vervoer en reizenThuis

Ontvang max. 2 personen per dag 
(excl. kinderen t/m 12 jaar). Voor de 
periode 24 t/m 26 december geldt: 
ontvang max. 3 personen per dag.

Blijf zoveel mogelijk thuis en reis 
alleen met het ov voor nood -
zakelijke reizen. 
 
 
Reis niet naar het buitenland  
en boek geen reis tot half maart.  

Onder andere musea, bioscopen, 
theaters, dierenparken, 
bibliotheken, zwembaden en 
pretparken dicht.

Contactberoepen

Het uitoefenen van niet-medische 
contactberoepen zoals kappers, 
tatoeëerders en schoonheids -
specialisten verboden.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden dicht. 
Ook in hotels, incl. roomservice. 
 
 
Bestellen bij restaurants mogelijk. 
 
 
Evenementen verboden.   

* Dit geldt van 16 december t/m in ieder geval 17 januari.

Niet-essentiële winkels dicht.  
 
 
Onder andere supermarkten, 
drogisterijen, groentewinkels en 
tankstations open. 
 

Alcoholverbod na 20.00 uur.

 .
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 De locaties aan de Burgemeester des Tombesweg die worden bekeken in verband met de nieuwbouw van de brandweerkazerne

De Ronde Venen - Het onderzoek 
naar een nieuwe plek voor de brand-
weerkazerne in Abcoude is afgerond. 
Het onderzoek is gedaan omdat de 
huidige kazerne aan het Brandweer-
plein niet meer aan de eisen van 
deze tijd voldoet en niet meer 
geschikt te maken is. Afgelopen 
maanden is onderzocht of de bouw 
van een nieuwe kazerne op een 
andere plaats in Abcoude mogelijk is. 
Die is gevonden aan de Burge-
meester des Tombesweg, op de 
zogenaamde Bon-gronden. De 
komende tijd wordt het plan voor de 
bouw van een brandweerkazerne op 
deze locatie verder uitgewerkt en 
wordt in samenspraak met omwo-
nenden gekeken naar de toekomst 
van de huidige brandweerkazerne. 
De huidige brandweerkazerne van 
Abcoude is ruim 80 jaar oud en 
voldoet niet meer aan de brandvei-
ligheid- en Arbo eisen. De voertuigen 

van de brandweer zijn door de jaren 
heen gegroeid waardoor nieuwe 
voertuigen niet meer in de kazerne 
passen. Vanwege de leeftijd, ligging 
en staat van het pand, is het onge-
schikt om grootschalig te 
verbouwen. De gemeenteraad heeft 
in maart 2020 opdracht gegeven op 
zoek te gaan naar een locatie waar 
een nieuwe kazerne gebouwd kan 
worden. Dit onderzoek is samen met 
de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en 
brandweervrijwilligers van het korps 
Abcoude gedaan.

10 locaties onderzocht
In totaal zijn 10 locaties bekeken en 
op basis van een aantal criteria 
beoordeeld. De locatie bij de entree 
van Abcoude langs de Burgemeester 
des Tombesweg lijkt het meest 
geschikt als plek voor de nieuwe 
kazerne. Een tweede mogelijkheid is 
het perceel achter de carpoolplaats 

van Abcoude. Burgemeester Maarten 
Divendal: ,,De locatie die we op het 
oog hebben is een prima uitvalsbasis 
van waaruit de brandweervrijwilli-
gers hun belangrijke werk goed 
kunnen blijven doen.’’ 

Het college van Burgemeester en 
Wethouders heeft besloten om de 
plannen voor de nieuwbouw van de 
kazerne verder uit te werken. In de 
eerste helft van 2021 wordt een 
schetsontwerp opgesteld waar alle 
geïnteresseerden op kunnen 
reageren. Tegelijkertijd wordt 
gekeken naar de toekomst van de 
huidige brandweerkazerne. In een 
zorgvuldig proces wordt samen met 
omwonenden gekeken naar wat de 
beste opties zijn voor het gebied 
waar de kazerne nu staat. Het door 
de VRU en brandweervrijwilligers 
uitgevoerde locatieonderzoek is te 
vinden op www.derondevenen.nl

20 inderegio.nl • 16 december 2020DE RONDE VENEN

De Ronde Venen - Een school moet 
een veilige plek zijn en leerlingen en 
docenten een prettige leer- en werk-
omgeving bieden. Om de veiligheid 
te waarborgen is donderdag 10 
december een kluisjescontrole 
geweest bij alle middelbare scholen 
in De Ronde Venen en Stichtse Vecht. 
De controle was met name gericht 
op de aanwezigheid van vuurwerk. 
Tijdens de controle is niets aange-
troff en. Vanaf 1 december mogen 
consumenten geen knalvuurwerk 
(rotjes), knalstrengen (Chinese 
matten), vuurpijlen en enkelschots-
buizen meer afsteken. Dit is zoge-
naamd categorie F3 vuurwerk. Ook 
Romeinse kaarsen zijn verboden. 
Doel van dit verbod is overbelasting 
van medische hulpverlening en de 
noodhulpdiensten te voorkomen. 
Burgemeester Maarten Divendal: ,,De 
druk op medisch personeel en hulp-
diensten is groot geweest. Artsen en 
verplegers hebben afgelopen 
maanden op hun tenen moeten 

lopen. Het doel van het vuurwerk-
verbod is dat we de druk op medisch 
personeel, politie en brandweer niet 
verhogen als gevolg van alles wat 
gebeurt rond Oud en Nieuw. Het is 
daarom ook belangrijk dat we erop 
toezien dat de regels worden 
nageleefd.’’ 

Handen ineen geslagen
De gemeenten De Ronde Venen, 
Stichtse Vecht, politie en de middel-
bare scholen in beide gemeenten 
hebben daarom de handen ineenge-
slagen en een kluisjescontrole uitge-
voerd. Op grond van het reglement 
en het schoolveiligheidsplan hebben 
de scholen het recht om op gezette 
tijden de kluisjes te controleren. Bij 
de controle zelf was de politie 
aanwezig en aanspreekbaar voor 
vragen of ondernemen van verdere 
actie. Conrector Annemieke Schutte 
van het Veenlanden College: “Wij zijn 
trots op onze leerlingen en gaan met 
vertrouwen het jaar 2021 in.’’

Alle schoolkluisjes waren 
‘brandschoon’

Mijdrecht - Want hoe staat het nu 
eigenlijk met ons gewicht en 
gezondheid? Uit vragenlijstonder-
zoek van het RIVM en de GGD GHOR 
(geneeskundige hulpverleningsorga-
nisatie in de regio) blijkt dat bijna 30 
procent van de mensen tijdens de 
coronacrisis is aangekomen, terwijl 
slechts 16 procent is afgevallen. De 
complicaties van corona hebben te 
maken met een ontsteking van hart- 
en vaten. En veel aandoeningen aan 
juist het hart- en vaatsysteem 
hebben te maken met een slechte 
leefstijl. Gezond leven en veel 

bewegen kan dus indirect de scherpe 
randjes van een coronabesmetting 
afvijlen. Een gezond gewicht is 
sowieso één van de belangrijkste 
stappen die je kunt nemen om je 
kans op kanker, diabetes, een hoog 
cholesterol, hoge bloeddruk en hart- 
en vaatziekten te verkleinen. Tijd 
voor actie dus!

Gezonde leefstijl
Wie in 2021 een gezondere leefstijl 
wil kan terecht bij Slimness, dé erva-
ringsdeskundige op het gebied van 
afvallen en bewegen. Slimness start 6 
en 7 januari een 10-weekse cursus 
met nuttige informatie om eff ectief 
en effi  ciënt af te vallen. Deze cursus 
kan zowel individueel, samen als in 
groepsverband gevolgd worden en 
wordt door meerdere zorgverzeke-
raars vergoed. De resultaten in een 
groep zijn vaak hoger, doordat deel-
nemers elkaar extra motiveren. Tot 
en met 24 december kan men een 
gratis en vrijblijvende intake 
inplannen en kun je in het nieuwe 
jaar meteen beginnen met afvallen. 
Wie zich nu meteen wil opgeven 
voor de cursus afvallen in groepsver-
band of meer informatie wil, kan de 
website slimness.nl bezoeken. 

Afvallen?
Wil jij afvallen zonder begeleiding? 
Dat kan, want Claudia het gezicht 
achter Slimness heeft een boek 
geschreven afvallen zonder Poespas! 
Al haar ervaringen zijn nu gebundeld 
in dit boek. Dit boek laat jou afvallen 

Knallen tegen coronakilo’s!
op een simpele manier, zonder 
honger en is te koop in de praktijk, 
maar ook in elke boekenwinkel en 
bol.com. Dit boek leert je stap voor 
stap de juiste gezonde keuzes maken 
en staan er ruim 30 slanke, héérlijke 
en vooral makkelijke recepten in. 
Slimness werkt niet met eiwit shake’s, 
zakjes of met pillen dus geen jojo-
eff ect. Bij Slimness werken we aan 
een gezondere leefstijl door gezon-
dere keuzes qua eten te maken en 
meer te gaan bewegen. Ben je al een 
keer bij Slimness geweest en zitten je 
kilo’s er - voor het grootste gedeelte 
- weer aan of ben je goed bezig, maar 
sta je op het punt om terug te vallen 
in je oude eetgewoonten, dan ook 
kun je je opgeven om mee te doen in 
de groep. Slimness biedt ook de 
cursus Eerste Hulp Bij Terugval – 
oftewel EHBT – aan. Een wereld 
zonder verleidingen bestaat niet, 
maar goed omgaan met deze verlei-
dingen en eventuele terugvallen wél. 
Waar en wanneer ging het fout? 
Wanneer ben ik toe gaan geven aan 
die verleiding? En wat kan ik doen 
om dit in het vervolg te voorkomen? 
Dit ontdek je tijdens deze cursus van 
SLIMNESS. Van belang hierbij is dat je 
in balans bent en dat je ontdekt waar 
de valkuilen liggen. Alleen dan kun je 
een plan opstellen met als doel 
controle krijgen over wat en hoeveel 
je eet, zodat jij uiteindelijk weer 
lekkerder in je vel zit en blijft. Letter-
lijk én fi guurlijk! U vindt Slimness aan 
Bozenhoven 19a in Mijdrecht. 
06-10903050 | info@slimness.nl 

De Ronde Venen - Op een koude 
decembermiddag vond in het 
Johannes Hospitium een hartverwar-
mend gebaar plaats. 
Wytske van Dijk en Carla Dijkman 
kwamen een cheque overhandigen 
van € 1600,-. Dit bedrag was het 
batig saldo bij het opheff en van de 
Bridgevereniging De Bridgeboei in 
Vinkeveen. De dames, (oud-bestuurs-
leden) vertelden hoe dat zo 
gekomen was. De vereniging 
bestond sinds 1997 en zoals de naam 
zegt, werd er in hoogtijdagen door 
80 leden gebridged in de Boei in 
Vinkeveen. Maar in de loop van de 

jaren nam de belangstelling af en 
bleven uiteindelijk mog maar 30 
leden over. 
Daarom werd vorig jaar in de Alge-
mene Ledenvergadering het besluit 
genomen de vereniging op te heff en 
en dat besluit werd nog eens 
versneld door de Coronacrisis. 
Om het aanzienlijke bedrag dat nog 
in de kas zat een goede bestemming 
te geven, werd bij de (oud)leden 
gesondeerd of het bestuursvoorstel 
dit geld te doneren aan het Johannes 
Hospitium weerklank vond en zo 
werd deze cheque in het hospice met 
grote dankbaarheid aanvaard.

Zestienhonderd euro voor het 
Johannes Hospitium

Wytske van Dijk en Carla Dijkman overhandigde de cheque

Wilnis – De gemeente De Ronde 
Venen heeft de laatste maanden erg 
veel last met bouwprojecten in Wilnis, 
door beschermde dieren. Koste de 
aanvang van een bouwproject in de 
Maricken een boel geld extra en tijd 
door de beschermde rugstreeppad. 
Die hebben ze nog voor de winter-
slaap kunnen vangen en naar een 
veilige plaats kunnen brengen. Afge-
lopen week kon de eerste paal 
worden geslagen. Heel anders is het 
voor de geplande grote renovatie van 
de Wilnisse brandweerkazerne. Daar 
zitten vleermuizen en ook deze zijn 
beschermd en... reeds in de winter-

slaap. De brandweerkazerne van 
Wilnis moet verbouwd worden 
omdat het niet meer voldoet aan de 
eisen van deze tijd. De verbouwing 
zou bijna van start gaan, maar toren 
werden de vleermuizen ontdekt. De 
beschermde dieren houden hun 
winterslaap in de Wilnisse kazerne en 
kunnen niet zomaar verplaatst 
worden. Ze vangen is nu geen optie. 
De beestjes houden nu een winter-
slaap en vliegen niet uit. Het 
ophangen van speciale kastjes is dan 
ook geen optie. Het ziet er nu naar uit 
dat de verbouwing nog even op zich 
moet laten wachten.

Vleermuizen vertragen 
renovatie brandweerkazerne

Onderwerp :

Datum :

JU

T 020 4686733

Fraunhoferstraat 43

Urbanová en Veerman Architecten

Opdrachtgever : gemeente De Ronde Venen

Project : Brandweerpost De Bon-gronden

Burgemeester Des Tombeweg Abcoude
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Locatie naast Bon - gronden

optie 3

post bij carpool parkeerplaats

post buiten woonwijk

optie 4

post buiten woonwijk, dichterbij de kern

eigen inrit tussen de rotondes

Onderzoek nieuwe plek brandweer-
kazerne Abcoude afgerond





22 inderegio.nl • 16 december 2020DE RONDE VENEN

Ter Aar - “Het is niet anders. Ook wij 
hebben de deuren van het tuincen-
trum moeten sluiten”, zegt directeur 
Leen Kroon van tuincentrum Intra-
tuin in Ter Aar. “We geven de moed 
echter niet op”, gaat hij verder. Rond 
wandelen in het tuincentrum is 
weliswaar niet mogelijk, maar digi-
taal de Intratuin bezoeken kan uiter-
aard wel, evenals langs gaan en via 
de buitenverkoop een kerstboom, 
kerststukje of een mooie bos 
bloemen aanschaffen. 
De website (www.intratuin.nl) geeft 

een uitgebreid inzicht van alle 
verkrijgbare producten. Via de 
webshop kunnen deze besteld 
worden en natuurlijk is aan huis 
bezorging in deze mogelijk. Een 
bestelling per mail of telefonisch 
plaatsen, kan eveneens bij Intratuin 
Ter Aar. “Juist”, zegt Kroon. “We 
richten ons volledig op online 
bestellen.” Verder is het tuincentrum 
een post.nl pakketpunt en volgens 
de nieuwe corona-maatregelen mag 
deze dienst met inachtneming van 
de RIVM-regels open blijven. “De 

Buitenverkoop kerstbomen en bloemen
buitenverkoop van kerstbomen en 
kerststukjes blijven wij tot nader 
order doen, in ieder geval tot de 
kerstdagen”, legt Kroon uit. “Onder-
tussen gaan we de kerstartikelen in 
de winkel opruimen. En daarna alle 
ruimten opnieuw inrichten voor een 
gezellige en verrassende ontvangst 
van bezoekers als we weer open 
mogen op 20 januari.”
Intratuin Ter Aar is gevestigd aan de 
Kerkweg 28, is telefonisch bereikbaar 
via 0172-406000 en per mail 
via info@teraar.intratuin.nl. 

LEZERSPOST

Deze week ontving ik een brief van de Gemeente De 
Ronde Venen over het restafval beleid vanaf 2021.
Ik maak ernstig bezwaar tegen het beleid van de 
Gemeente dat de Restafval  vanaf 2021 nog maar eens 
in de drie weken wordt opgehaald. Eens in de drie 
weken de Restafval (grijze) container legen is veel te 
weinig. Heeft de Gemeente en de betreffende ambte-
naren wel eens goed nagedacht wat dit betekent en 
wat dat voor consequenties heeft. In de zomer-
maanden (bij zeer warme temperaturen, hetgeen 
steeds vaker en langer voorkomt) staat de Restafval 
Container te stinken. Het merendeel van de huishou-
dens heeft de containers buiten staan (in de voor- of 
achtertuin) en men doet de restafval gewoon los in de 
container. Een plastic vuilniszak wordt niet gebruikt.
Dat geeft een enorme stankoverlast en het zal ook 
ongedierte (denk aan ratten, muizen etc) aantrekken 
wat weer mogelijk ziektes kan veroorzaken. Uitpui-
lende klikko’s, voer voor vogels en katten.

Stom besluit
Ik vind het dan ook een bijzonder stom besluit wat de 
Gemeente De Ronde Venen heeft genomen om de 
Restafval-container eens in de drie weken te legen. 
Het zelf brengen van restafval naar de Gemeentewerf 
vind ik geen optie! 
En denkt de Gemeente nu echt dat de mensen 
het afval beter gaan scheiden?  Ik denk van niet! 
Want een groot deel van de Nederlandse bevolking 
houdt zich niet eens aan de door de overheid gestelde 
maatregelen ten aanzien van het bestrijden van het 
Corona virus. Helaas neemt daardoor het aantal  
besmettingen nog altijd dagelijks toe. 

Ik hoop, en verwacht dat de Gemeente De Ronde 
Venen het besluit op zeer korte termijn terugdraait.
 
F van den Heuvel 
uit  Mijdrecht 

Restafval beleid De Ronde Venen

De Ronde Venen - Net als vorig jaar 
heeft een weldoener uit de Ronde 
Venen met royale hulp en medewer-
king van Jumbo Vinkeveen alle 
gezinnen die cliënt zijn bij de voed-
selbank van een pakket voorzien. 
Naast een rollade bevat het pakket 
ook artikelen, die niet alleen voed-
zaam zijn, maar ook bijdragen aan 
een wat feestelijke sfeer, die er deze 
maand toch moet zijn.  
Om deze sfeer nog meer te verhogen 

kreeg elk gezin ook een kerst-
boompje met verlichting mee. 
Het pakket werd aangeboden aan 
Kees Schouten, de voorzitter van de 
Voedselbank De Ronde Venen door 
Anco Goldhoorn, raadslid voor 
Ronde Venen Belang.  

Hij sprak namens de gever de wens 
uit dat het pakket voor alle cliënten 
van de Voedselbank wat verlichting 
in deze donkere dagen zal geven.

Verlichting in donkere dagen

LEZERSPOST

Met een doffe plof valt de post op de deurmat. Het is weer de maand dat 
ik de jaarlijkse brief sinds mijn pensionering in 2002 van mijn allereerste 
werkgever, de oude Holland Amerika Lijn, krijg (1959 – 1970.) . Een brief 
waari , ondanks dat het een halve eeuw geleden was dat ik mijn vaarpe-
riode beëindigde,  echt iets leuks staat. . Verrassing ! Een brief waarin 
aangekondigd wordt dat je, na al die jaren,  binnen enkele dagen nog een 
kerstpakket en een kleine “bonus” krijgt van het gelijknamige pensioen-
fonds wat nog steeds de pensioenen indexeert! Maar tussen de zojuist 
gearriveerde post ook een brief van de Gemeente. “Aan de bewoners van 
dit pand”.. Zulke onpersoonlijk geadresseerde brieven van onze semi 
overheid voorspellen meestal niet veel goeds. De vorige brieven van deze 
club, als voorbeeld, stelden je voor een  keuze  WAAR , HOEVEEL,  HOE 
GROOT de afgrijselijk horizonvervuilende torenhoge windturbines wel 
moesten worden die in het kader van de “groen-wording” van Nederland 
zo nodig waren... Of : Waar pletteren we de duizenden vierkante meters 
grote zonnepaneel parken in onze groene polder neer ? Aan U de eer 
beste inwoner. Aan U de keuze….want dan hoeven wij het niet te doen 
en kunt U ons later niets verwijten. Of die brieven van de Gemeente 
luiden een steeds verdere verhoging van de Gemeentelijke of Provinciale  
lasten in.  Ja ja, slimme jongens en meisjes , die ambtenaren. 

Geen keuzes
Maar deze keer geen keuzes,  maar een keiharde mededeling van de 
Beheerder Afvalstromen , zeg maar de vuilnis-ophaal-oppergodin van 
onze gemeente,  Brigitte Koeman. In haar schrijven, aan ons allen gericht, 
deelt zij ons zonder enige gêne mee dat ons huisvuil niet om de twee , 
maar u om de drie weken wordt opgehaald. Ze had net zo goed kunnen 
zeggen: “Beste Ronde Veners ,  binnenkort kunt U uw eigen champignon-
kwekerij gaan beginnen in uw eigen kliko!”. Want dat, beste medeburgers,  
zal het resultaat zijn van 3 weken verzamelen van afval in uw kliko.  
Diverse soorten schimmels,  niet al te frisse geuren en andere zaken 
vooral in de zomerperiode maken zo’n schimmeltuin ( champignons zijn 
ook schimmels) in uw kliko mogelijk .  Zit je op een mooie  zomerdag 
lekker buiten op je terrasje, komt er zo’n blauwgroene strontvlieg op je 
boterham zitten. Rechtstreeks uit de kliko ontsnapt waarin nog 
honderden witte maden staan te trappelen om dezelfde weg te gaan 
zodra ze vleugeltjes hebben.  Maar mevrouw Britten Koeman heeft uiter-
aard ook haar goede kanten. In dezelfde brief doet zij ons allen een 
creditcard-achtig pasje toekomen waarop  uiteraard  uw privégegevens 
vermeld staan.  Lang leve de privacy ! Met dit pasje kunt U zich, met de 
bekende grijze plastic vuilniszak of zakken ( als u meer afval geprodu-
ceerd hebt dan wat er in uw kliko kan...) op uw bult , naar de Gemeente-
werf spoeden waar de slagboom U verwelkomt. Onverbiddelijk is deze als 
U uw pasje bent vergeten en U onverrichterzake met uw eigen vuil weer 
huiswaarts kunt keren. 

Óf er gloort nog enige hoop... misschien  kunt U gebruik maken van de 
enig echte , voor iedereen ten dienste staande Gemeentelijke Bakfiets van 
wethouder , mevrouw Kiki Hagen  ! U weet wel mevrouw Hagen waarover 
ik in een eerder stukje schreef welke als titel had , “ Is het nou Kiki Bakfiets 
of Bakfiets Kiki”... die meende dat er meer dan één wrakkig vehikel voor U 
klaar stond. Mispoes. Misschien kunnen de dames een alliantie sluiten 
zodat het “ zelf naar de Gemeentewerf wegbrengen van al het meerdere, 
dat in drie weken in de kliko weg te stouwen  huisvuil “ opbrengt,  nog 
een leuk uitje wordt. 

Daar zijn wij in deze coronaperiode met de vele beperkingen echt wel 
aan toe. Ik wed niet graag,  maar wedden dat de afvalstoffenheffing bij de 
aanstaande Gemeentelijke Belastingen ook nog eens  omhoog gaan! 
Leuker kan de Gemeente het niet maken. 

C.N.H.van Dijck

Aan de bewoners van dit pand

Mijdrecht – Altijd optimistisch. Altijd 
vol ideeën en nooit gaat hij bij de 
pakken neerzitten. Wie, wel Jeroen 
van het Chocoladehuisje in Mijd-
recht. Net als iedere middenstander 
zit hij in de corona shit, maar Jeroen 
zou Jeroen niet zijn als hij bij de 
pakken ging neerzitten. Samen met 
Cissi van  Trendshop By Cissy introdu-

ceren zij vanaf heden hij introdu-
ceren het etalage shoppen in Mijd-
recht. Hoe werkt dat? 

Gezien de onverwachte opgelegde 
lock down maatregel van afgelopen 
maandag avond 14 december 
hebben Het Chocoladehuisje Mijd-
recht & Trendshop By Cissy een veilig 

en verantwoord aternatief bedacht 
voor het in de gelegenheid stellen 
van kerst inkopen doen. 
Zij hebben hun  grote glazen 
etalages ingericht met hun leukste 
en lekkerste kerstcadeautjes en 
producten. Bij elk artikel staat een 
omschrijving,  een prijs en  product-
nummer. Vervolgens bel je naar het 
aangegeven telefoon nummer die in 
de etalages staan aangegeven en de 
volgende dag komen zij de bestel-
ling bezorgen aan huis in de gehele 
De Ronde Venen.  Zo wordt een 
gezonde middag of avond wande-
ling door Mijdrecht nog leuker! 
Je vind Het Chocoladehuisje aan de 
Dorpsstraat 76 en Trendshop By Cissy 
in De Pasage 24b  

Wie ga jij verassen met de leukste en 
lekkerste kadootjes tijdens de kerst-
dagen volgende week? 

Etalage-shoppen bij het 
Chocoladehuisje en By Cissi

de etalage van het Chocoladehuisje

de etalage van de Trendshop



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

Een stijlvolle 
werkplek voor thuis

Zo verhoog 
je de 

waarde
 van je huis

Zo breng je sfeer 
in je slaapkamer

Zo verhoog 

Maak van je huis 
een groene oase

 van je huis



Een stijlvolle werkplek voor thuis

Daglicht
Heb je de mogelijkheid om direct daglicht op 
je werkplek te krijgen? Doen! Het is bewezen 
dat daglicht beter is voor de productiviteit op 
het werk. Je zult je gemotiveerder voelen, wan-
neer je gedurende je werkt blootgesteld wordt 
aan direct daglicht. Bovendien bespaar je hier-
door ook de kosten voor het extra verlichten 
van de ruimte en dat is natuurlijk mooi mee-
genomen.

Opgeruimd
Combineer dat vooral met een opgeruimde 
werkplek. Wil je spullen opbergen? Kies dan 
voor een gesloten kast, zodat het allemaal 
strak en stijlvol oogt. Staat er een open boe-
kenkast of archiefkast in de ruimte? Zorg er 
dan in elk geval voor dat de inhoud daarvan 

overzichtelijk is opgesteld. Zet boeken weg op 
kleur en koop ordners van dezelfde kleur voor 
een rustiger beeld.

Creëer je eigen stijl
Met mooie, stijlvolle behangprints of een 
mooie muurverf - eventueel met structuur 
- kun je prachtige resultaten verkrijgen. Je 
maakt het helemaal af met wat ver� jnde ac-
cessoires, maar voor de werkplek geldt dat 
die vooral niet te dominant aanwezig moeten 
zijn. Ga minimalistisch te werk maar maak jet 
wel stijlvol en niet rommelig. Zorg ervoor dat 
alle elementen in de ruimte met elkaar in ba-
lans zijn. Wanneer je jezelf gelukkig voelt in de 
ruimte waarin je werkt, draagt dat bij aan zo-
wel de kwaliteit van je werk als dat van je leven 
in algemene zin.

Een werkplek moet overzichtelijk zijn en rust uitstralen. Alleen dan ben je 
goed in staat om je te concentreren op wat je doet. Een roammelige werkplek 
leidt tot rommelige gedachten en dat is niet bevorderlijk voor de productivi-
teit. Zorg er dus voor dat je werkplek aan kant is en richt deze stijlvol in, zo-
dat je er ook mee voor de dag kunt komen wanneer je iemand thuis ontvangt 
voor een bespreking of iets dergelijks. Misschien behoor je tot de grote groep 
mensen die eerder dit jaar in rap tempo een werkplek uit de grond heeft ge-
stampt, om aan het verplichte thuiswerken te kunnen voldoen. In dat geval 
heb je misschien nauwelijks de tijd gehad om er iets knaps van te maken. Als 
je rond de jaarwisseling een paar dagen vrij bent, kun je daar mooi wat extra 
aandacht aan besteden.



Groene vingers
Met planten haal je letterlijk de natuur in huis. 
Niet alleen wat planten in de vensterbank, maar 
ook op een bijzettafeltje, in een hangende pot, 
op het tv-meubel, op de salontafel, enzovoort. 
Er zijn mogelijkheden genoeg, ook voor mensen 
vinden dat ze geen groene vingers hebben. Het 
is een kwestie van de juiste keuzes maken. Loop 
eens binnen bij een tuincentrum en vraag aan 
een expert welke planten het meest geschikt 
zijn voor de door jou beoogde toepassing. Maak 
wat foto’s van je interieur en geef duidelijk aan 
hoeveel zonlicht er komt op de plek waar de 
planten komen te staan. Grote kans dat je direct 
een mooi voorstel krijgt. Noteer zorgvuldig hoe 
de plant verzorgd moet worden en zet een sche-
ma in je agenda. Twee keer per week water ge-
ven? Geen probleem, als je er een schema voor 
maakt. Print het, hang het in de kamer en streep 
af zodra je water gegeven hebt. Simpel te doen 
en zo kan iedereen leren een plant te verzorgen. 
Je zult er veel plezier van hebben!

Tinten combineren
Behalve het echte groen van planten kun je 
ook groentinten in je interieur verwerken in 
de vorm van verf of behang. Zie je de echte 
planten niet zitten, dan kun je bijvoorbeeld 
ook nog kiezen voor behang met een natuur-
print erop. Maar denk ook aan kleine dingen, 
zoals een groen krukje of groene kussens op 
de bank. De verschillende tinten groen la-
ten zich over het algemeen heel goed combi-
neren. Dat loopt van grijsgroen tot aan diep 
flessengroen. Andere leuke tips om op een-
voudige wijze iets aan het interieur te doen, 
zijn het ophangen van extra planken in huis 
(daar kun je dan vervolgens weer een leuke 
plant op zetten) of een grote kast te plaat-
sen om een werkplek in de woonkamer af te 
scheiden van de rest. Met de juiste verlich-
ting erbij maak je het echt helemaal af. En 
lukt het even niet zoals je wilt? Laat je infor-
meren door een deskundige en erger je ze-
ker niet groen!

Maak van je huis een groene oase

Eigenlijk zou je elk seizoen iets aan je interieur moeten veranderen. Dat hoeft 
helemaal niet veel te zijn. Geen grootscheepse verbouwing, maar gewoon er-
gens een nieuw meubelstuk of bijvoorbeeld wat nieuwe accessoires. Zo zorg 
je steeds voor een nieuwe impuls. Elke keer als je er langs loopt, valt het op en 
ben je weer opnieuw een beetje blij omdat het zo leuk staat en zo goed gelukt 
is. Daardoor voel je jezelf veel prettiger in eigen huis. Het is een simpel psy-
chologisch trucje, maar het werkt echt. Dit najaar is groen meer dan ooit de 
trend. Maak van je huis een groene oase, want deze kleur brengt rust in huis, 
maar geeft je tegelijkertijd ook energie. Perfecte combinatie, toch?

*   Met uitzondering van oplegmatrassen, matrassen van North bedsysteem. De promotie loopt vanaf 9 november 2020 t/m 31 januari 2021. 
Kijk voor alle voorwaarden op de TEMPUR® website.
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Vraag naar de voorwaarden Actie geldt van 26 juni t/m 8 juli 2017
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Ideale 
nieuwe vloer
De nieuwe COREtec® vloer STONE CE-
RAtouch is ideaal als je een nieuwe 
vloer wilt. De ondergrond hoeft niet 
vlak te zijn en vergt geen voorberei-
dend werk. CERAtouch past zich aan 
de meeste one� enheden aan. Zelfs de 
bestaande vloer mag blijven liggen, 
CERAtouch kan er zo bovenop. Plaat-
sing en verwerking zijn makkelijk en 
eenvoudig dankzij het beperkte ge-
wicht, de losse plaatsing zonder lijm 
en het kliksysteem. CERAtouch is de-
zelfde dag beloopbaar!

www.coretec� oors.com

Stoer en robuust badmeubel
Stoer en robuust, dat is de Coast van Primabad. Het keramische wastafelblad steekt hoog boven 
de wastafelkast uit en zorgt voor het kenmerkende stoere aanzicht van deze collectie. Daarnaast 
behoort ook tot de mogelijkheden een wastafelblad van imposant beton of een strak Cerablad 
met envelopbodem. De combinatie met een houtstructuur of één van de vele andere corpus- en 
frontkleuren maakt dit design tot in de puntjes af. Vanzelfsprekend zijn er verschillende greep-
mogelijkheden om het meubel naar eigen smaak te complementeren. www.primabad.nl

Perfecte afwerking 
van minerale ondergronden
De trend van nu: betonlook! 
Badkamers, tafels en andere 
meubels met deze betonlook 
hebben een robuuste en toch 
lichte uitstraling, supermooi! 
Maar hoe werk je zo’n beton 
oppervlak netjes af? Je wil im-
mers een onzichtbare en wa-
terdichte, bescherming voor je 
muur of meubel. Trae Lyx Mine-
ral Finish is hiervoor uitermate 
geschikt! De lak heeft een ultra 
matte uitstraling, waardoor de 
kleur en uitstraling van de on-
dergrond niet verandert, maar 
de ondergrond wel optimaal 
beschermt.
www.traelyx.nl

Quooker Fusion Messing Patina
Geef hem de tijd om te rijpen en 
hij wordt mooier, steeds mooi-
er: de Quooker Fusion Messing 
Patina. Patina is een laag die op 
het messing ontstaat door oxi-
datie. Deze verandert langzaam 
van kleur, en wordt plaatselijk 
lichter of juist donkerder bruin. 
Ook het aanraken van het ma-
teriaal heeft invloed. Daar waar 
jouw vingertoppen de kraan 
vastpakken, verkleurt het op-
pervlak. Door dit natuurlijke 
proces wordt jouw kraan veel 
meer dan die praktische keu-
kenhulp. Een persoonlijk sie-
raad voor op het aanrecht. 
www.quooker.nl

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

Effectief tegen aerosolen
De nieuwe PlasmaMa-
de Air Cleaner AAC37170 
met gepatenteerde Plas-
maMade technologie 
is speciaal ontworpen 
om de aerosolen druk 
in sportscholen, scho-
len maar ook in andere 
toepassingsgebieden te 
verlagen. De PlasmaMa-
de Air Cleaner is zeer ef-
fectief tegen aerosolen, 
huisstofmijt, bacteriën, pollen en stof. Met deze mobiele Air Cleaner is schone 
lucht altijd en overal mogelijk. De Air Cleaner creëert een verticale luchtstro-
ming. Deze verticale, opwaartse luchtstroming neemt de aanwezige (� jn)sto� en 
en aerosolen, welke vrij in de ruimte zweven, mee naar beneden.
www.plasmamade.com

Wellness 
op je toilet
Een douchewc is de ultieme li-
chaamshygiëne. Door ook je bil-
len op het toilet met water schoon 
te maken, behoud je de hele dag 
het gevoel of je net onder de dou-
che vandaan komt. Je kan een op-
zetbril met douchefunctie plaat-
sen op je huidige toiletpot of je 
kan kiezen voor een compleet toi-
let met ingebouwde douchefunc-
tie. Alle twee zijn binnen 1 dag te 
realiseren. Vanaf dat moment kan 
je genieten van wellness op je toi-
let. Met één druk op de knop van 
de afstandsbediening of van het 
zijpaneel van het toilet wordt 
de douchefunctie gestart en het 
onderlichaam zacht met water 
schoongemaakt.
www.geberit-aquaclean.nl

Kunst toegankelijk voor iedereen
Onlangs is Swapkunst gelanceerd, een nieuw online initiatief in de kunstwereld waarmee abon-
nees voor een laag bedrag per maand kunst aan de muur kunnen hangen. Marieke Sulman is 
een van de initiatiefnemers van Swapkunst en staat nu aan het roer van de online kunstuitleen-
dienst: ’Mensen hechten steeds minder aan bezit en meer aan gebruik. Dat geldt ook voor kunst. 
Authenticiteit is daarbij wel enorm belangrijk. Wij bieden dan ook echte kunst aan voor een klein 
bedrag per maand. Als mensen hun schilderij willen vervangen, kunnen ze dat direct online re-
gelen.’ Kunstwerken zijn te leen vanaf 12 euro per maand.
www.swapkunst.nl

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

Gespot op WONEN.nl
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Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met de makelaar
Telefoon: 0297-567 863 
E-mail: nieuwbouw@ekz.nl

Dit project wordt ontwikkeld door
UBA Bouw en Projectontwikkeling.

Centraal in Uithoorn, 
op korte afstand 

van Amstelveen en 
Amsterdam, wordt de 
voormalige Rabobank 

getransformeerd naar het 
appartementencomplex  

De Wende.
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De voormalige Rabobank aan de 
Sportlaan 10 in Uithoorn wordt 
getransformeerd van kantoor naar 
luxe appartementen. Het pand is 
eind 2016 aangekocht door UBA 
Projectontwikkeling die daarna de 
plannen is gaan uitwerken. In het 
bestaande pand worden 10 appar-
tementen gerealiseerd en er wordt 
een extra verdieping toegevoegd 
met 3 penthouses. De verkoop van 
de appartementen en penthouses 
is inmiddels gestart en 9 apparte-
menten zijn reeds verkocht.

Het gebied rondom De Wende zal in de komen-
de jaren ook aanzienlijk veranderen. Op het 
voormalige Connexxionterrein ontwikkelt UBA 
een woonwijk met ca. 80 woningen, op het ter-
rein van zwembad De Otter worden woningen 
ontwikkeld en ook de Aldi heeft nieuwbouw-
plannen. Dit is allemaal in lijn met de struc-
tuurvisie van de gemeente die hier een geva-
rieerde woonwijk wenst. De appartementen in 
De Wende variëren in oppervlakte van 110 tot 
158 m² en hebben allemaal een of twee par-
keerplaatsen in de parkeergarage. De pent-
houses hebben royale dakterrassen en de ap-
partementen op de 1e verdieping krijgen een 
ruim balkon. De tuin van de appartementen op 
de half verhoogde parkeergarage is toeganke-
lijk is via een bordes met trap. De natuursteen 
gevel blijft zoveel mogelijk intact zodat het ge-
bouw zijn luxe uitstraling behoudt. Alle appar-
tementen zijn toekomstbestendig, gasloos en 

Voormalige Rabobank 
wordt getransformeerd

krijgen een warmtepomp voor de vloerver-
warming en het warmwater. De duurzaam-
heid wordt nog extra benadrukt door warmte-

terugwin-units en zonnepanelen op het dak. 
De (ver)bouw start in het eerste kwartaal van 
2021 en zal naar verwachting ongeveer een 

jaar duren. Neem bij belangstelling contact 
op met EKZ|Makelaars via 0297-567863 of 
nieuwbouw@ekz.nl.



Neutrale kleuren
Op de eerste plaats speelt de kleurstelling een 
belangrijke rol. Slapen doe je bij voorkeur in 
een rustige omgeving waarin kleuren je niet te 
veel a� eiden. Hier pas je dus bij voorkeur geen 
drukke, schreeuwerige kleuren toe, maar zach-
te, rustgevende tinten met veel licht. De kleur 
blauw wordt al sinds lange tijd geadviseerd 
voor de slaapkamer, omdat deze kleur de rust 
geeft die we ’s nachts nodig hebben. Maar de 
hele kamer in het blauw zetten is ook geen 
goed idee. Denk in het kader van Natural Li-
ving vooral ook aan wit, taupe, zand en nude. 
Dit zijn prima kleuren voor de wanden, je kunt 
ze bovendien uitstekend combineren met bij-
voorbeeld een lichte houten vloer.

Kleuren op je bed
De kamer zelf kan nog zo mooi in balans zijn, 
maar als het textiel op je bed daar niet mee 
in overeenstemming is, werkt het alsnog niet 
goed. Je zult ook de kleuren van je hoeslakens, 
dekbedovertrekken en kussenslopen moeten 

De slaapkamer is in het algemeen 
de ruimte in huis waarin je het 
vaakst te vinden bent. Een derde 
van je leven breng je immers door 
in bed. Je mag dus gerust wel even 
stilstaan bij de inrichting van de-
ze ruimte. Vaak wordt hieraan on-
voldoende tijd besteed. Om echt 
goed tot rust te kunnen komen in 
de slaapkamer, is het van belang 
dat je de ruimte in balans brengt. 
Een recente trend qua inrichting 
van slaapkamers is Natural Living, 
een interieurstijl die zich spiegelt 
aan de natuur.

Zo breng je sfeer in je slaapkamer

Het team van EKZ Makelaars bedankt al haar 
opdrachtgevers voor het vertrouwen 
en wenst u �jne feestdagen en een goede jaarwisseling.

afstemmen op de gekozen stijl. Het bed vormt 
immers - zeker als het tweepersoons is - een be-
hoorlijk oppervlak in de ruimte en is daarmee 
een echte blikvanger. Gelukkig zijn er duizen-
den prints te vinden in alle kleuren van de re-
genboog. Bovendien gaan de ontwerpers van 
dergelijk geprint textiel ook mee met de trends, 
zodat je altijd volop keus hebt.

Gordijnen
Vraag jezelf eens af of je werkelijk gordijnen 
nodig hebt. Het antwoord zal misschien afhan-
gen van de mate waarin er sprake is van inkijk. 
Als niemand je slaapkamer binnenkijkt, waar-
om zou je dan kiezen voor gordijnen? Of an-
ders gezegd, waarom zou je ze sluiten? Bij Na-
tural Living hoort in feite ook leven volgens het 
ritme van de natuur. Als je slaapt met de gor-
dijnen dicht, houd je eigenlijk jezelf voor de 
gek. Je maakt je lichaam wijs dat het nog niet 
licht is buiten en daarmee ontregel je in feite 
je biologische klok. De natuur ontwaakt lang-
zaam, heel geleidelijk wordt het ’s morgens mi-
nuut voor minuut een klein beetje lichter. Als 
je geen gordijnen sluit, kan het daglicht dus 
beetje voor beetje doordringen in je slaap-
kamer, waardoor je op natuurlijke wijze kunt 
ontwaken. De trend valt eveneens samen met 
de ‘kleur van 2019’; een warme aardetint ge-
naamd Spiced Honey, ontwikkeld door het be-
kende verfmerk Flexa. De sfeervolle kleur sluit 
perfect aan op de Natural Living trend en zorgt 
voor een elegante touch. Breng sfeer aan in de 
slaapkamer met de Natural Living trend #slaap-
kamer #beddengoed

Warm en sfeervol
Door in de basis (muren, vloer, vitrage) te star-
ten met het doorvoeren van rustige kleuren, 
ontwikkel je een warm en sfeervol geheel. 
Kleed het vervolgens aan met mooi bedden-
goed. Met het passende, brede aanbod van 
Smulders Textiel kun je alle kanten op. Ook de 
bijpassende accessoires zoals verlichting, een 
vloerkleed, bedsprei of bijvoorbeeld een mooie 
wandhanger mag je niet vergeten. Binnen de 

Natural Living woontrend speelt duurzaam-
heid een prominente rol. Je ziet het terug in het 
gebruik van hergebruikte en/of natuurlijke ma-
terialen, zoals hout, linnen, wol en riet. Er wordt 
veelal gekozen voor de pure en onbehandelde 
versie, die de authentieke sfeer met zich mee-
brengt. Ook in het beddengoed komt het duur-
zame aspect terug. Er wordt steeds meer geko-
zen voor het gebruik van biologisch katoen, lin-
nen en katoen-satijn, waarbij merken ook vaker 
worden gecerti� ceerd met speciale keurmer-
ken en certi� caten. Breng sfeer aan in de slaap-
kamer met de Natural Living trend #slaapka-
mer #beddengoed

Rustgevende sfeer op bed
Na het vormgeven van de basis is het tijd voor 
de verdere aankleding. Heb je een heerlijk ruim 
bed? Dan hoort een mooi dekbedovertrek daar 
steevast bij. Binnen de nieuwe woontrend tref 
je veel dekbedovertrekken in e� en dessins en 
zachte en natuurlijke kleuren zoals o� -white, 
beige, zand en taupe. Ook tinten richting het 
roze, grijs en zelfs geel horen hierin thuis.

Breng sfeer aan in de slaapkamer met de Natu-
ral Living trend #slaapkamer #beddengoed

Maak het plaatje vervolgens compleet met een 
royale stapel sierkussens, een bijpassende bed-
sprei of een heerlijk zachte plaid. Houd hierbij 
de materialen wol, linnen en luchtig katoen in 
gedachten. Natuurlijk mag je ook de hoesla-
kens niet vergeten. Een hoeslaken dient niet al-
leen ter bescherming van het matras, door te 
kiezen voor een bijpassende kleur vormt het 
ook een mooi geheel met het overtrek!



Energiezuinig en
duurzaam wonen
Ieder huis kan energiezuinig zijn. Als je maar weet waar te
beginnen. Met de HuisScan van homeQgo zie je direct
welke energiebesparende maatregelen jij kunt nemen.

Start de HuisScan op
rabobank.nl/huisscan

De Huisscan is

er ook voor niet

Rabobank

klanten!

Stap voor stap naar jouw duurzame woning Ie-
dere woning kan energiezuinig zijn. Je spaart 
het milieu en in veel gevallen stijgt de waarde 
van jouw woning. Er zijn verschillende manie-
ren om energiezuinig en duurzaam te wonen. 
Vaak kun je met een aantal simpele aanpassin-
gen al veel bereiken. Denk aan isolatie en venti-
latie, duurzaam verwarmen en duurzaam ener-
gie opwekken.

Stap 1: Inzicht in jouw 
besparingsmogelijkheden
Wil je weten welke energiebesparende maat-
regelen passen bij jouw situatie? Met de gratis
HomeQgo HuisScan ontdek je welke maat-
regelen geschikt zijn voor het verduurzamen 
van jouw huis. De scan geeft een indicatie met 
welke aanpassingen je energie kunt bespa-
ren en een schatting van de investering. Daar-
naast krijg je een overzicht van gecerti� ceerde 
vakspecialisten, waar je een o� erte kunt opvra-
gen voor jouw duurzame verbouwing. Zo heb 
je alles handig op één plek. Doe de HuisScan op 
rabobank.nl/huisscan. De Huisscan is ook te ge-
bruiken als je geen Rabobank klant bent.

Stap 2: Je duurzame woning of 
verbouwing � nancieren
Om jou te helpen jouw duurzame woonwens 
te realiseren heeft de Rabobank verschillende
slimme � nancieringsmogelijkheden. Zo kan je 

Een duurzaam huis kan je veel opleveren. Een lagere energierekening, meer woon-
comfort en je draagt bij aan een beter milieu. En er zijn meer momenten om te ver-
duurzamen dan je denkt. Als je een huis koopt, bouwt of verbouwt.  Maar ook 
als je je hypotheek aanpast. Bij Rabobank noemen we dit duurzame woonkan-
sen. En wij helpen je ze te benutten. Of het nu gaat om een nieuwbouwwoning of 
het duurzaam verbouwen van de bestaande woning, de Rabobank heeft passen-
de oplossingen om je te helpen met het realiseren van jouw duurzame woonwens.

Energiezuinig en duurzaam wonen?
Rabobank helpt je om in 3 stappen 
jouw huis te verduurzamen.

je spaargeld gebruiken om je duurzame ver-
bouwing te betalen, kan je een duurzaam-
heids- of energiebespaarlening afsluiten of kij-
ken de adviseurs samen met jou naar de mo-
gelijkheden voor een extra hypotheek of extra 
ruimte binnen je bestaande hypotheek. Bekijk 
de voorwaarden op rabobank.nl/duurzaam-
heidskorting om te kijken of een duurzaam-
heidskorting tot de mogelijkheden behoort.

Stap 3: Aan de slag met jouw 
duurzame verbouwing
Als je weet welke maatregelen je wilt nemen en 
hoe je dit gaat � nancieren, dan kun je aan de 
slag. Maar hoe pak je het aan? En bij wie moet 
je zijn? HomeQgo kan je daarbij helpen. Via het 
netwerk van HomeQgo vind je een betrouw-
bare partij voor de klus. Met als resultaat een 
energiezuinig en comfortabel huis.

Wil je meer informatie? 
Neem contact op met één van de 
� nanciële adviseurs van 
Rabobank Regio Schiphol via tel. 
023-549 82 00 of stuur een mail naar 
FinancieelAdvies.regioschiphol@rabobank.nl
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Uithoorn – Het wijkatelier heeft 
hippe tassen gemaakt van reclame-
doeken van de Noord-Hollandse 
Letterenloop. Daarmee werkt ze mee 
aan een goed doel. 
De opbrengst van de tassen is name-
lijk bestemd voor kinderen in de 
townships van Zuid Afrika. Het Wijk-
atelier opende dit voorjaar haar 
deuren en biedt kansen aan mede-
werkers met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Ze hebben met groot 
plezier en deskundigheid aan deze 
tassen gewerkt.

Sociaal en duurzaam
Het Wijkatelier Uithoorn is een 
sociale en duurzame onderneming. 
Het atelier biedt wijkleerwerkplekken 
met als doelstelling: mensen buitens-
huis een plek bieden waar ze worden 
gewaardeerd en waar ze zich kunnen 
ontwikkelen. Bijvoorbeeld doordat ze 
nieuwe dingen leren en een netwerk 
opbouwen. Op dit moment zijn er 9 
deelnemers. Via betaalde opdrachten 
worden inkomsten verkregen. Na het 
maken van de tassen werken de 
deelnemers onder meer aan het 

naaien van schorten van oude 
spijerbroeken. 

Nieuw vak leren
Wethouder Ria Zijlstra complimen-
teerde oprichtster Colleen McArthur 
van het Wijkatelier. ‘Het Wijkatelier is 
vlak voor de uitbraak van corona 
gestart, en het is toch gelukt om 
bijna 10 mensen te helpen met het 
uitoefenen van een nieuw vak, en er 
zijn mooie opdrachten binnenge-
komen. Ze riep bedrijven in en om 
Uithoorn op om hun relatiege-
schenken te laten maken door het 
Wijkatelier. Door hergebruik van 
materialen zijn die producten boven-
dien duurzaam. 

Relatiegeschenken met een goed 
gevoel
Bedrijven en organisaties die banners 
hebben laten maken voor een event 
dat niet doorging, kunnen bijvoor-
beeld ook deze reclamedoeken laten 
omtoveren tot mooie tassen of 
schorten die een origineel relatiege-
schenk vormen. Daarnaast zijn er 
natuurlijk ook mondkapjes leverbaar 

Wijkatelier maakt 
tassen met een verhaal

Frank van den Endt (Letterenloop) overhandigde in het Wijkatelier in Uithoorn de cheque van 3000 Euro aan Leslie Pangamanan 

van Run4Schools. Ook op de foto een selectie van de tassen die in het Wijkatelier zijn gemaakt op industriële naaimachines. 

Op de voorgrond wethouder Ria Zijlstra (gemeente Uithoorn) en Colleen McArthur (Wijkatelier). Netjes op anderhalve meter 

afstand. Met behulp van, hoe kan het ook anders in naaiatelier, een meetlint.

Uithoorn - Afgelopen week heeft 
dirigent Richard Wortel afscheid 
genomen van het Amstel Blazers 
Collectief, tijdens zijn laatste repetitie 
met het orkest. De muzikanten 
waren voor deze gelegenheid in 
concertoutfit gekleed en hebben 
Richard een mooi afscheidscadeau 
overhandigd. 
Richard gaf sinds de oprichting van 
het Amstel Blazers Collectief, januari 
2015, op geheel eigen wijze en in 
een ongedwongen sfeer leiding aan 
het orkest. Plezier hebben in het 
muziek maken stond daarbij voorop. 
Dat maakte dat zowel ervaren als 
beginnende muzikanten zich meteen 
thuis voelen bij het ABC. Ze gaan 
Richard dan ook zeker missen.

Hoogtepunten
Het ABC heeft onder Richards leiding 
veel mooie optredens en fantastische 
concerten mogen geven, zowel 
buiten als binnen onze regio. Hoog-

tepunten daarin zijn de Elfia-
concerten, de muzikale begeleiding 
van de Veteranenavond in de 
gemeente Uithoorn, een bijzonder 
optreden in een kasteel te Wasse-
naar, en natuurlijk de eigen 
concerten afgelopen jaren in de 
Thamerkerk en de Schutse. Alle 
concerten hadden telkens een 
verrassend thema met door Richard 
gearrangeerde muziekstukken. 
Jammer genoeg kon dit jaar het 
geplande jubileumconcert – 5 jaar 
ABC – in november niet doorgaan 
vanwege de coronamaatregelen. Dit 
was een mooi moment geweest voor 
Richard om ook afscheid te kunnen 
nemen van het publiek. 

De komende periode gaat het 
Amstel Blazers Collectief zich richten 
op het aanstellen van een nieuwe 
dirigent. Een aantal gegadigden 
hebben al gesolliciteerd en er 
worden proefdirecties gehouden. 

Het zal vast even wennen zijn, maar 
zoals Richard zelf zegt: ‘Er staat nu 
iets moois en ik weet zeker dat het 
nog mooier kan worden …’

Dirigent Amstel Blazers 
Collectief neemt afscheid

dirigent Richard Wortel

De Kwakel - In de week van 7 tot en 
met 11 december hebben de leer-
lingen van basisschool De Zon in De 
Kwakel artikelen ingezameld voor de 
voedselbank. De voedselbank heeft 
vooral nu extra hulp nodig, want er 
zijn helaas steeds meer mensen 
afhankelijk van deze organisatie.
In de klassen is er deze week ook 
extra aandacht gegeven aan het 
werk van de voedselbank. In verband 
met de Corona regels werd er via een 
filmpje digitaal uitleg gegeven door 

een medewerkster van de voedsel-
bank. Ook is er in de klassen 
gesproken over het hoe en waarom 
van de voedselbank. In de aula stond 
een informatie kraam met kratten, 
die door de leerlingen enthousiast 
gevuld werden. Aan het eind van de 
week gaven de vele gevulde kratten 
een goed beeld van de betrokken-
heid van kinderen en ouders bij deze 
actie. De voedselbank vindt het fijn 
om met deze bijdrage gezinnen die 
het nodig hebben te kunnen helpen.

Inzameling de voedselbank
De kinderen pakte alles keurig in kratjes

of andere producten waar naaiwerk 
aan te pas komt.

Tassen met een verhaal
De tassen van de hardloopwedstrijd 
zijn sinds deze week te koop via de 
website van Run4Schools.nl. Tijdens 
een kleine, coronaproof bijeenkomst 
deze week in het Wijkatelier heeft 
voorzitter Frank van den Endt van de 
stichting Letterenloop een cheque 
van 3000 Euro overhandigd aan 
Leslie Pangamanan van stichting 
Run4Schools. Daarmee kunnen 
kinderen in achterstandssituaties niet 
alleen sporten en bewegen. Sinds de 
uitbraak van corona hebben veel 
gezinnen in de townships het finan-
cieel heel moeilijk en is het ook 
nodig om voedsel te verstrekken. 
Door een tas te kopen (Run4Schools.
nl/webshop) draagt u daaraan bij.
Stichting Letterenloop heeft goede 
hoop om op 6 juni 2021 weer een 
hardloopwedstrijd te kunnen 
houden ten bate van Run4Schools. 
Intussen kunnen sporters instructie-
video’s downloaden om aan de 
conditie te blijven werken.

Uithoorn/De Kwakel - In het zeer 
turbulente jaar 2020 heeft de Voed-
selbank Uithoorn-De Kwakel  (VBU) 
helaas maar 1 keer de mogelijkheid 
gehad om 1 supermarktactie (SMA) 
te houden op de laatste dag in 
februari. In de voorgaande jaren 
konden ze met medewerking van de 
Uithoornse supermarkten elke twee 
maanden een SMA  organiseren. In 
samenwerking met het bereidwillige 
personeel van de supermarkt 
en met een enthousiast team van 
vrijwilligers, aangevuld met leer-
lingen van het Alkwin Kollege, 
stonden ze op de zaterdagmorgen 
om 9.00 uur klaar om de winkelpro-
ducten bij de voedselbankkraam in 
ontvangst te nemen van de goedwil-
lende klanten van de supermarkt. 
Het was altijd spannend om 17.00 
uur wat de opbrengst was van deze 
dag; dat varieerde van 80 tot 100 
goed gevulde kratten. 
Ze ontvangen veel D-E bonnen voor 
pakken koffie en daarnaast werd de 
collectebus gevuld met een bedrag, 
dat ruim boven de € 100,00 uitkwam. 
Wist U dat de VBU een van de 
weinige Voedselbanken van Neder-
land was, die ondanks corona, iedere 
week een voedselpakket uitdeelt?
 
Stabiel
Vanwege het niet kunnen doorgaan 
van de SMA’s hebben ze hun clien-
tèle, bestaande uit ongeveer 60 
gezinnen, onderverdeeld in drie 
groepen, 1-2 / 3-4/ 5 of meer 
personen, toch elke week een 
fatsoenlijk aanbod kunnen doen. Tot 
nu toe is het aantal gezinnen vrij 
stabiel, doch houden ze rekening 
met een stijging in het 1ste kwartaal 
van 2021.
Elke donderdag rijden twee vrijwil-
lige chauffeurs van de VBU, met een 
bestelbus van Van Tol Dier XL, naar 
Hoofddorp om kratten op te halen 
met een basispakket aan producten. 
Deze kratten worden aangevuld met 
producten die de VBU ophaalt in de 
regio o.a. bij zorgboerderij Inner Art, 

de paprikakweker Duijnisveld, groot-
handel EEF, bakkerij Hulleman en ook 
in het seizoen ontvangen ze veel 
groenten en fruit van particulieren 
uit hun volkstuin. Veel mensen 
brengen hun producten  op 
donderdag zelf naar de VBU in de 
Johan de Wittlaan 83.
 
Kratten
De VBU mag sinds enkele maanden 
bij de supermarkten Albert Heijn, Jos 
van den Berg. Jumbo, Peter de Jong, 
Quakel Rehorst kratten neerzetten 
waarin de klanten producten kunnen 
deponeren voor de VBU. In de kerk 
St. Jan in De Kwakel staat een krat en 
een collectebus. 
Deze kratten en de collectebus zijn 
vaak goed gevuld en compenseren  
enigermate het gemis van de 
opbrengst van de supermarktac-
ties. In week 50 organiseerde de VBU 
in samenwerking met de scholen, de 
Zon en de Springschans, een inzame-
lingsactie. De VBU zorgt voor lesma-
teriaal en in de klassen wordt er met 
de leerlingen gesproken over de 
noodzaak van de Voedselbank. Van 
de vele spontane ontvangen finan-
ciële donaties worden (voedsel)
producten gekocht uit o.a. de “schijf 
van vijf”, zodat er een zo 
gezond mogelijk pakket samenge-
steld kan worden.
 
De VBU bedankt, vooral namens haar 
cliënten en alle vrijwilligers, iedereen 
voor de donaties in geld, in voedsel 
en in producten die wij van u mogen 
ontvangen om weer gratis uit te 
delen aan zij die het minder 
getroffen hebben. Met een fantasti-
sche groep aan vrijwilligers gaan zij 
ervoor zorgen om de laatste weken 
van 2020 nog mooie pakketten 
samen te stellen, dankzij Uw 
hulp!!! Gaarne blijft de VBU uw dona-
ties tegemoet zien! Zij hopen in het 
nieuwe jaar 2021, in samenwerking 
met de supermarkten, coronavrij, 
weer de SMA’s  te kunnen 
organiseren. 

Nieuws van de Voedselbank
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Door Paul Hogerwerf

Allereerst gefeliciteerd met je contract-
verlenging Mark. Hoe zijn je eerste 
maanden als hoofdtrainer in De Kwakel 
bevallen? 
“Vanaf het eerste moment dat ik in 
aanraking ben gekomen met KDO, 
was mijn gevoel heel goed. De eerste 
gesprekken eind vorig jaar met Réne 
de Jong en Maurice Bartels verliepen 
zeer positief. Vervolgens heb ik 
diverse spelers en stafleden telefo-
nisch gesproken om nader kennis te 
maken met elkaar. Dit goede beeld is 
in de voorbereiding en met de start 
van de competitie alleen maar beves-
tigd. De samenwerking tussen de 
begeleiding en de spelers bevalt 
prima. Afgelopen donderdag stonden 
er bijvoorbeeld 32 spelers met veel 
goede wil op de trainingsvelden incl. 
6 stafleden”. 

Hoe zien je trainingen er sinds half 
oktober uit, nadat de competitie nood-
gedwongen werd stilgelegd door de 
KNVB? 
“Elke dinsdag en donderdag trainen 
we, met de RIVM richtlijnen in acht 
genomen, met de selectie bij KDO. 
Elke training is opgebouwd uit twee 
gedeeltes. Het eerste gedeelte 
bestaat uit een fysiek en conditioneel 
programma. Hierbij wissel ik af qua 
duur van een oefening, variërend van 
lange duuroefeningen en intervaltrai-
ning. In het tweede gedeelte focus ik 
mij op voetbalvormen in viertallen. 
Elke week wil ik hiervoor nieuwe vari-
aties bedenken, waarbij 3 tegen 1 of 
2 tegen 2 centraal staat. Tevens wil ik 
dat mijn groep het afronden op het 
doel niet verleerd, dit laat ik dan ook 
structureel terugkeren in mijn oefe-
ningen. Als trainer wil ik niet voor-
spelbaar worden en vooral creatief 
blijven richting mijn selectie”. 

Op 11 oktober jl. heb je de laatste 
wedstrijd gespeeld met je team tegen 
VVIJ. Deze wedstrijd eindigde in een 1-1 
gelijkspel. Wat zijn jouw verwachtingen 
voor na de winterstop? 
” Dit blijft koffiedik kijken, maar ik 
hoop in ieder geval snel weer in 
teamverband en zonder beperkingen 
te kunnen gaan trainen met mijn 
groep. Het zou hierbij zeer wenselijk 
zijn als dit vanaf half januari mogelijk 
wordt. Tevens hoop ik dat we vervol-
gens vanaf maart a.s. een halve 

competitie kunnen uitspelen. Het 
belangrijkste voor nu is de groep bij 
elkaar en enthousiast houden. 
Voetbal is een sociale gelegenheid en 
uiteindelijk mist iedereen de 
competitiespanning”. 

Wat vind je van de club KDO? 
” KDO is een hele warme vereniging, 
waarbij de randzaken goed geregeld 
zijn. Na afloop van de wedstrijden in 
de kantine (toen het nog kon…) 
spraken diverse personen, buiten de 
selectie om, mij aan en tonen oprecht 
belangstelling in mij als persoon. Ik 
heb te maken met een voetbalgekke 
selectie, waarbij er veel onderlinge 
betrokkenheid is. Het is prettig 
samenwerken met de totale selectie 
en ik kan mijn eigen ideeën tot 
uitvoer brengen”. 

Wat vind je van de kwaliteit van je 
spelersgroep? 
“Over de kwaliteit van mijn spelers-
groep ben ik tevreden. Het zijn veelal 
jongens uit De Kwakel, die een goed 
niveau weten te behalen. Ik ben er 
alleen wel van overtuigd dat er nog 
veel rek in de groep zit. In de eerste 
vier competitiewedstrijden hebben 
we vijf punten behaald. Dit hadden er 
echter acht kunnen / moeten zijn. Het 
verschil tussen de eerste oefenwed-
strijd en de laatste competitiewed-
strijd vind ik groot. Onze verdedigers 
raakten bijv. steeds meer gewend om 
in kleine ruimtes te voetballen. 
Diverse spelers zijn van nature harde 
werkers, maar hebben nog meer in 
hun mars. Met name qua techniek 
valt er nog veel winst te behalen in 
de komende periode”. 

Nu de competitie al bijna twee 
maanden op zondag stillegt, wat doe jij 
nu op deze dag? 
” Ik probeer mij zo goed mogelijk op 
deze dag te vermaken. Afgelopen 
zondag heb ik bijvoorbeeld twee 
kerstbomen in de tuin geplant. Daar-
naast ga ik soms naar het bos met 
mijn vriendin en zoontje. In maart 
verwacht ik voor de tweede keer 
vader te worden. De zondag is nu een 
prima dag hiervoor om e.e.a. thuis 
voor te bereiden. Tussendoor probeer 
ik zoveel mogelijk Engels en Duits 
voetbal te kijken. Al moet ik oppassen 
dat ik dit niet teveel doe, anders kan 
ik wel een opmerking van mijn 
vriendin verwachten…” 

Hoe schat je de kansen in van KDO in 
de 2e klasse B? 
“Dit vind ik een lastige vraag. Fysiek 
en conditioneel zijn wij op dit 
moment sterk. De vraag is alleen wat 
onze tegenstanders gedaan hebben / 
de komende weken gaan doen. Wij 
hebben nog niet tegen een Amster-
damse club gespeeld en ik ben vooral 
benieuwd hoe mijn spelers zich 
tegen hen kunnen verweren. Ik denk 
dat wij een lastige tegenstander zijn 
om van te winnen. Wij hebben weinig 
blessures op dit moment en een plek 
in de middenmoot vind ik reëel te 
noemen”. 

De thuiswedstrijden van KDO 1 worden 
sinds dit seizoen vastgelegd op een 
videocamera. Waarom maak je gebruik 
van deze techniek? 
“Het belangrijkste doel wat ik 
hiermee heb ik, is het verder ontwik-
kelen van mijn team en individuele 
spelers. Hiermee creëer ik bewust-
wording naar de spelersgroep en 
kunnen we eenvoudig specifieke situ-
aties met elkaar bespreken. Indivi-
duele spelers krijgen bijv. regelmatig 
na een wedstrijd een korte video van 
mij toegezonden. Dit alles om onder-
linge discussies te creëren, waarbij 
continu de vraag gesteld kan worden, 
wat had er beter gekund in deze situ-
atie? Tijdens de wedstrijdbespreking 
kan ik het videomateriaal eveneens 
goed gebruiken. Zelf ben ik groot fan 
van de speelwijze van Liverpool, dit 
neem ik soms ook mee in mijn 
wedstrijdvoorbereiding”. 

Welke persoonlijke ambities heb je als 
trainer voor de komende jaren? 
“Ik wil graag gaan kijken hoe ver in kan 
komen in het amateurvoetbal. Eerst 
wil ik vooral mijzelf zijn bij KDO en ben 
ik in De Kwakel prima op mijn plek. De 
komende jaren wil ik mij daarnaast 
ontwikkelen als trainer en goed werk 
afleveren. Als ik erin slaag om dit voor 
elkaar te krijgen, dan zullen er onge-
twijfeld mogelijkheden komen om 
stap voor stap naar de top van het 
amateurvoetbal door te groeien”. 

Tot slot Mark, hoe erg wordt het voet-
balkamp gemist in je selectie? 
” Haha, sinds augustus jl. heb ik al vele 
video’s gezien van de voorgaande 
seizoenen in de kantine. Het is 
ontzettend jammer dat ik dit zelf in 
januari a.s. nog niet mee kan maken. 
Als trainer vind ik het vooral positief 
om onderweg te zijn met elkaar en 
activiteiten met de groep te onder-
nemen. Hopelijk kunnen we aan het 
einde van het seizoen alsnog een 
weekend inplannen, zodat de 
spelersraad zijn creativiteit weer de 
vrije loop kan geven.” 

De Kwakel - Eind november jl. zijn het veldvoetbalbestuur van KDO en 
hoofdtrainer Mark Wietsma overeengekomen om de samenwerking voor 
één jaar te verlengen. Na een uitgebreid overleg met de spelersgroep en 
de staf werd er snel besloten om verder te gaan met de ambitieuze 
31-jarige inwoner van Utrecht. Het is een zeer opmerkelijke start voor 
Mark als hoofdtrainer in De Kwakel geworden, mede door de coronaperi-
kelen. Op 4 december jl. belde ik Mark op voor een interview.

Mark Wietsma verlengt zijn contract bij KDO
Mark Wietsma verlengde zijn contract bij KDO

NATUUR DICHT BIJ HUIS

Racemerels
Ik ben gewend aan merels in mijn tuin. Elk voorjaar maakt een merelpaar 
een nest in mijn heg. Of het ieder jaar dezelfde merels zijn weet ik niet, 
merels worden niet zo oud. Ze maken het nest in maart, maar dat zie ik 
nooit. Merels willen niet graag dat mensen weten waar hun nest zit. Als ze 
eenmaal jongen hebben vliegen ze natuurlijk af en aan met voer voor de 
jongen. Dan gaan ze nooit de heg in precies waar het nest zit. Altijd een 
meter verderop. Maar ik heb ze door. En de ringer komt de jongen ringen. 
De rest van het jaar en zeker in september zie ik de merels minder. 
En dan opeens, half oktober, zijn er vijf merels op mijn gazon. Uit noord 
Europa komen ze. Ze zijn eigenlijk op trek naar Italië, Zuid-Frankrijk of 
Spanje. Maar als het weer hier ze bevalt blijven ze. Ze zijn ontzettend 
druk. Ze badderen het  vogelbad leeg. Ze graven in alle perken, gooien de 
blaadjes omhoog en maken er een enorme bende van. Onder elk blad 
kan een worm zitten of een insect. Daar zijn merels dol op. Net als op 
bessen,  vruchten, broodresten en allerlei soorten vogelvoer. Wat ze 
verder doen is vooral rennen en ruziën. Ze achtervolgen elkaar. Ze vliegen 
het dak op en duiken naar beneden. Soms staan ze stil. Lopen doen ze 
nooit. Dan rennen ze weer en jagen een andere merel weg. Vriendelijk is 
het niet dit jaar. Soms zijn ze druk met een te grote worm. Die moet naar 
binnen voor één van de anderen hem beet heeft. Als er gezellig een rood-
borst vlak bij komt, kijken ze niet op of om. Niet interessant zo’n vogeltje. 
Als ík buiten kom worden ze boos: ik moet daar weg. Zodra ik mij verstopt 
heb jagen ze weer achter elkaar aan. Merelvrede wordt het niet dit jaar.
Dan begin december komt er orde. Pikorde. Het is duidelijk wie waar mag 
zijn: de sterksten in de achtertuin, de anderen in de voortuin. En zoals het 
nu hoort: op afstand van elkaar. Of ze volgend jaar weer komen en  in 
welk humeur ze dan zijn weet ik niet.

Catherine

Haat en liefde in de polder

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

Hij kent BOEF... 
nu Bowie nog!
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