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De Ronde Venen – Tijdens de open-
bare raadsvergadering van de 
gemeente De Ronde Venen, kreeg 
VVD- wethouder Alberta Schuurs het 
weer � ink te verduren. En hoewel zij 
zichzelf trachten te redden door het 
boetekleed aan te trekken kon zij 
niet voorkomen dat er door de frac-
ties van CU-SGP en RVB, met steun 
van Lijst 8 Kernen, de Seniorenpartij, 
PvdA-GL (allen niet in het college 
zittende fracties) een motie van 
afkeuring tegen haar werd inge-
diend. Een motie die in de praktijk 
niet veel uitmaakt, maar toch wel een 
smet brengt op de wethouder haar 
werk. Waar ging het over: ‘Het 
aanpassen van de belastingverorde-
ningen en dat was werkelijk op zijn 
zachtst uitgedrukt een treurige 
vertoning. Het vaststellen van veror-
deningen is misschien wel het saaiste 
onderwerp in de politiek, maar van 
bijzonder groot belang voor de 
inwoner. En daarom moet het zorg-
vuldig en foutloos gebeuren. En dat 
is met betrekking tot de belasting-
verordeningen in De Ronde Venen 
zeker niet het geval. Via de belasting-
verordeningen wordt geregeld welk 
prijskaartje er hangt aan de diensten 
die de gemeente aan haar inwoners 
levert. Wat betaalt u aan Onroerend 
Zaak Belasting of voor het afval. Wat 
kost een bouwvergunning of een 
huwelijk. Omdat het direct de porte-
monnee van de inwoner raakt, moet 
dit uiterst zorgvuldig gebeuren. Voor 
het he� en van belastingen en leges 
moeten de verordeningen uiterlijk 
op 31 december zijn aangepast.

Fout na fout
Nadat je de afgelopen jaren al bij 
herhaling zag dat er fouten in de 
verordeningen zaten, die soms op 
het laatste moment (voor het einde 
van het jaar) werden ontdekt was de 
ChristenUnie-SGP bijzonder alert op 
de voorstellen van het college die 
rond eind november weer werden 
voorgelegd aan de raad. Al bij de 
technische vragen bleken er weer 
fouten in de stukken te zitten, tijdens 

de politieke commissie van 2 
december kwamen er nog meer 
fouten boven tafel. Aanleiding voor 
fractievoorzitter Wim Stam om de 
wethouder indringend te vragen 
extra controles uit te voeren voor de 
raadsvergadering.
Maar ook in de periode tussen de 
commissie en de raad bleken er nog 
diverse fouten boven tafel te komen. 
Ook nadat het college had aangeven 
alle stukken grondig nagelopen te 
hebben, ontdekte de ChristenUnie-
SGP nogmaals fouten in de stukken. 
Oude teksten uit eerdere concepten 
doken ineens weer op en amende-
menten waren ineens niet meer 
verwerkt. “Niet zo verwonderlijk als je 
beseft dat de documenten niet eens 
een titel, versie aanduiding, datum of 
paginanummer bevatten” aldus 
Stam. “Dan is het versiebeheer 
natuurlijk ook een drama” is zijn 
conclusie. Voor de ChristenUnie-SGP 
reden om een motie van treurnis 
over de gang van zaken in te dienen.

Niet behandelen
Voor de aanvang van de vergadering 
was het Erik de Haan van RVB die al 
voorstelde om dit agendapunt van 
de agenda te halen: “Ronde Venen 
Belang wil het vaststellen van de 
belastingverordeningen van de 
agenda afhalen en hiervoor een extra 
commissievergadering inlassen en 
aansluitend een raadsvergadering. 
Vervolg elders in deze krant.

VVD wethouder fi nanci n 
aa t er een ooit e an

 Wim Stam CU/SGP: “deze hele zaak is 
een treurige vertoning”

Wethouder Rein Kroon: “In onze 
gemeente is er een grote behoefte is 
aan betaalbare huurwoningen: zowel 
bij senioren als bij jongeren. Daarom 
zetten we vooral in op de bouw van 
kleine levensloopbestendige appar-
tementen. Deze appartementen aan 
de Prins Bernhardlaan zijn daar een 
mooi voorbeeld van. Deze zijn met 
voorrang toegewezen aan onze 
inwoners. Het is � jn dat GroenWest 
280 woningen gaat bouwen tot 
2025.” Jan Peltenburg van de huur-
dersvereniging vult aan: “We willen 

eigenlijk voor ieder wat wils, ook 
voor bestaande huurders. Bestaande 
vaak oudere huurders willen best wel 
kleiner wonen. Laten ze een grotere 
woning achter dan stromen ze met 
voorrang door naar een passende 
nieuwe woning. En maken zo ruimte 
voor bijvoorbeeld gezinnen. Dit 
project Van groot naar beter zetten 
we de komende 4 jaar onverminderd 
voort.”

Goede basis
“Met het ondertekenen van de meer-

jarige prestatieafspraken hebben we 
een goede basis gelegd om ons de 
komende jaren gezamenlijk in te 
zetten voor leefbaarheid, duurzaam-
heid, betaalbaarheid en beschikbaar-
heid voor onze huurders en woning-
zoekenden. We hebben als Groen-
West gelukkig voldoende � nanciële 
armslag om deze aantallen nieuwe 
woningen daadwerkelijk te bouwen. 
We zijn een gezonde corporatie met 
een gezonde ambitie”, besluit direc-
teur Saar Spanjaard.
Vanaf 1 juli van dit jaar geldt de 
herziene Woningwet. Die maakt het 
voor gemeenten mogelijk om voor 
meer jaren afspraken te maken met 
hun woningcorporatie. De prestatie-
afspraken in De Ronde Venen gaan 
naast de bouwambitie over duur-
zaam wonen, wonen met zorg en 
over de leefbaarheid van de huur-
complexen en de buurten. 

De Ronde Venen - Het woningtekort is een landelijk probleem waar ook 
De Ronde Venen mee kampt. Het uitbreiden van de woningvoorraad 
heeft daarom voorrang. Doel is in de periode 2022-2025 ongeveer 280 
sociale huurwoningen erbij bouwen. Dit, en meer staat in de prestatieaf-
spraken die wethouder Rein Kroon (gemeente De Ronde Venen), direc-
teur-bestuurder Saar Spanjaard (GroenWest) en voorzitter Jan Pelten-
burg (huurdersvereniging Weidelanden) woensdag 15 december 2021 
hebben ondertekent.

e eente  roen e t en huurder ereni in  
aan oor etaa aar en erei aar

Foto van links naar rechts: Rein Kroon (wethouder De Ronde Venen), Saar Spanjaard (directeur-bestuurder GroenWest), Jan Peltenburg 
(voorzitter huurdersvereniging Weidelanden) en Michel Bakker (manager vastgoedontwikkeling en bedrijfsvoering GroenWest).

De Ronde Venen - Traditioneel komt 
een afvaardiging van leerlingen van 

alle groepen van de buur’school 
Willespoort van het Johannes Hospi-

Kerstboompjes voor het Johannes Hospitium

tium, voordat ze met vakantie gaan, 
kerstboompjes brengen. Prachtig 
opgetuigd met eigengemaakte versie-
ring. Ware kunstwerken! Hoewel het 
wel wat anders ging dan andere jaren 
i.v.m. de Coronamaatregelen was het 
enthousiasme bij het aanbieden van 
de boompjes er niet minder om . Een 
van de bewoners kwam zelf naar 
buiten om het boompje in ontvangst 
te nemen en even mee op de foto te 
gaan. De andere boompjes werden 
voor de buitendeuren van de kamers 
gezet. Daarna was er nog limonade 
met wat lekkers voor de kinderen, niet 
in het hospice, maar buiten in de tuin 
onder het afdak. Namens de bewoners 
van het Johannes Hospitium: dank-
jewel jongens en meisjes en een pret-
tige Kerstvakantie!

GEEN KRANT GEKREGEN?
BEL: 0251-674433
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Regio - Vanaf maandag 20 december 
gaat de eerste elektrische auto van 
Het VerkeersCollege de weg op. Als je 
met een elektrische auto examen 
doet krijg je een automaat rijbewijs. 
Hiermee mag je dus geen schakel-
auto besturen. Vandaar dat ze deze 
auto alleen inzetten voor onze auto-
maat lessen. Daarnaast is al meer dan 
26 procent van alle auto’s in Neder-
land een automaat. En rond de 60 
procent van alle nieuwe auto’s die 
worden gekocht zijn uitgerust met 
automaat. Grote kans dat de leerling 
na het rijbewijs ook in een automaat 
stapt. Wil je graag je autorijbewijs 
halen en toch bijdragen aan minder 
CO2-uitstoot? Verklein jouw 
CO2-footprint door rijles te volgen in 

een elektrische auto! Dit jaar zijn ze 
ook gestart met ons wagenpark te 
vernieuwen van Diesel naar Benzine 
auto’s. Ook hier weer iets beter voor 
het milieu. Waarschijnlijk zal er over 
een aantal jaren een wetswijziging 
gaan komen (net als bij de vracht-
auto en bus). Dan kun je afrijden met 
een elektrische auto en met een 
extra toets moment ook je schakelrij-
bewijs halen .. Zodra deze regel 
ingaat zullen er meerdere elektrische 
lesvoertuigen gaan komen bij het 
VerkeersCollege. Maar ze starten vast 
met de eerste. Wil jij ervaren hoe het 
is om in een elektrische auto te rijden 
of je rijbewijs halen? Bel dan met het 
VerkeersCollege en maak een 
afspraak: 0297-250 638

Het Verkeerscollege gaat voor 
duurzaam

Wilnis/de Hoef - Het is weer bijna 
Kerst en dus gingen de vrijwilligers 
van de Zonnebloemafdeling Wilnis/
de Hoef bij hun leden langs met het 
ontzettend leuke en lekkere Kerst-

pakket van de Riki Stichting. Ook de 
tweejaarlijkse uitgave van “De 
Zonzijde” zat erbij, boordevol nieuw-
tjes van afdeling. Onze leden waren 
erg blij met deze verwennerij.

Zonnebloem verrast hun leden

Regio - Afgelopen week speelde de 
Kwakelse Jeu de Boulesclub, ‘Het 
Wilgenho�e’ haar vijfde toernooi dat 
meetelt voor het algemeen Club 
Kampioenschap. Dit Toernooi werd 
gesponsord door Kwaliteits slager Eijk 
en Veld. Het werd onder wat moei-
lijker omstandigheden, (Corona 
regels) gespeeld. Er moesten strikt in 
de 1,5meter regeling gespeelt 
worden. De Banen waren op 1,5meter 
buiten uitgezet, De Tent was aan de 
voorkant open en de stoelen hadden 
de gewenste afstand. Een compli-

ment aan de leden, die zich er keurig 
aan hielden. Er deden deze middag 
16 leden mee die streden om de 
eerste plaatsen. We speelden drie 
ronden op tijd 50 minuten, er waren 
er vier die drie ronden wisten te 
winnen. Het was tot de derde ronden 
spannend. Het was uiteindelijk Andre 
de Jong die eerste werd 3+23. 2e 
werd Thera Winter 3+20 en 3e werd 
Willem Cornelissen 3+18. De waarde-
bonnen werden geschonken door 
Kwaliteits slager Eijk en Veld. Het 
volgende Toernooi is 6 januari 2022.

Slagerij Eijk en Veld Sponsor 
Kerst Jeu de Boules Toernooi

Uithoorn - Tijdens de Kerstdagen zijn 
er speciale programma’s op Rick FM. 
Kerstavond 24 december. Twee uur 
‘Apenkooien’, een terugblik op 2021. 
1e Kerstdag 25 december. ‘Gouden 
Zaterdag’, 8 uur t/m 20.00 uur. De 
jaarlijkse traditie dat op de laatste 
zaterdag van het jaar er elke twee uur 
een top 100 uit een bepaald jaar 
wordt behandeld. Met muzikale 
pareltjes uit dat jaar aangevuld met 
historische feiten. ‘The Connection I 
Feel Free’, 20.00-22.00 uur Kerstspe-
cial. ‘Tracks’, 22.00-23.00 uur speciale 
Kerstuitzending. 2e Kerstdag 26 
december. ‘The Good Guys’, 9.00-
10.00 uur, Kerstmuziek uit de jaren 50 
en begin 60. ‘Uit de Kunst’, 10.00-
11.00 uur in kerstsfeer met een inter-
view over de Musical ‘One’, die te zien 
is in de Studio’s Aalsmeer. ‘Sport & Co’, 
11.00-13.00 uur, met deel 1 van een 
terugblik op 2021 met diverse inter-
views. Concert van het Dickenskoor 
The X-mas Vocals, 13.00-14.00 uur. 

‘Het Tussendoortje’, 14.00-17.00 uur 
met een keuze uit meer dan 50 jaar 
Pop en Kerstmuziek. Juli Golin zal 
tussen 17.00 en 19.00 uur het 2e 
Kerstdag diner voorzien van ‘Easy 
winter’ muziek. ‘Country Roads’ en 
‘Nerdallert’ staan ook in het teken van 
de Kerst. En bij het ‘Marjolijstje’ liggen 
de nieuwe releases voor 2022 onder 
de kerstboom en zullen tussen 22.00 
en 23.00 uur worden uitgepakt. 
Maandagavond 27 december, 19.00 
tot 21.00 uur ‘Amstelland top 30 van 
2021’. Ook in het nieuwe jaar is Rick 
FM, dé lokale omroep voor Uithoorn 
en De Kwakel weer volop actief. Met 
ruim zestig enthousiaste vrijwilligers 
zenden ze 24 uur per dag, de hele 
week uit. Er is veel aandacht voor 
lokaal nieuws, sport, kunst, cultuur, 
evenementen en lokale politiek. 
Daarnaast natuurlijk een variëteit aan 
muziekprogramma’s. Meer informatie 
op de website www.rickfm.nl, Face-
book, Twitter en Instagram. 

Programma feestdagen Rick FM

Uithoorn - The X-mas Vocals worden 
gevormd door 50 uitstekende 
amateurzangers uit de regio. Elk jaar 
in november komt de groep weer bij 
elkaar voor een aantal repetities in 
Uithoorn. In december wordt dan in 
kleine groepen a capella opgetreden 
door heel Nederland en België. Dat is 
bij kerstmarkten, in winkelcentra, als 
entree-act bij allerhande kerstfeesten, 
etc. Ze zijn dan gekleed in kostuums 
in de stijl van het Engeland eind 19e 
eeuw, de tijd van Charles Dickens en 
zijn ‘Christmas Carol’. In de week voor 

kerst is er jaarlijks een concert met 
alle zangers samen. Dat concert is 
gratis toegankelijk en de bezoekers 
worden ook getrakteerd op warme 
chocomel en glühwein. Twee jaar 
geleden was 23 december het concert 
in de r.k. De Burght aan het Potgieter-
plein in Uithoorn afgeladen vol. Ieder 
jaar zijn er ook één of meerdere 
solisten uit die het Carol programma 
afwisselen met ander repertoire. Dat 
waren nu sopraan Angelique Warde-
nier en pianist Kees van Zantwijk. 
Samen met hen werd er o.l.v. dirigent 

Ferdinand Beuse een leuk programma 
samengesteld en een heel sfeervol 
kerstconcert gegeven. Het jaarlijkse 
concert, dat al meer dan 15 jaar uitge-
voerd wordt, stond uiteraard ook voor 
dit jaar weer op de planning, maar 
corona gooit roet in het eten. Rick FM 
is enorm blij met het aanbod van diri-
gent Ferdinand Beuse om de hoogte-
punten van dit concert van twee jaar 
geleden te mogen uitzenden tijdens 
de kerstdagen. Een uur lang met 
bekende Carols en Christmas songs 
o.a. O, little Town of Bethlehem, The 
most wonderful time of the year, We 
wish you merry Christmas en Midden 
in de winternacht. Ook hoort u 
minder bekende nummers.

Concert van het Dickenskoor 
The X-mas Vocals, op Rick FM









Door Conny Vos

Uithoorn - Het had de drukste dag 
van het jaar moeten worden en nu 
zijn de gangen van winkelcentrum 
Zijdelwaard uitgestorven. Alle winke-
liers hadden zich voorbereid op een 
extra koopzondag vlak voor de kerst, 
maar de harde lockdown gooide roet 
in het eten. 
Miranda van Shoeby reageert 
gelaten. “Het is niet anders. 
Het was gisteren een gekkenhuis, 
dus ik begrijp de beslissing wel dat 
alles per direct dicht moet.” Ze heeft 
haar klanten via sociale media laten 
weten dat ze haar kunnen appen of 
bellen als ze iets willen kopen. 
“Persoonlijke aandacht is zo belang-
rijk. Klanten kunnen een pastas 
meenemen en wat goed is, rekenen 
we af. We kunnen zelfs heen en weer 
rijden. Ik wil alles voor mijn klanten 
doen.” 
De kledingwinkel is geopend, omdat 
het ook een DHL servicepunt is. Na 
de kerst volgen er aangepaste 
openingstijden.

Website
Bij Intertoys komt een mevrouw een 
cadeau voor de kerst afhalen, dat ze 
via de website heeft besteld. “We 
mogen geen kassahandelingen 
verrichten”, vertelt een werknemer 
vanachter een tafel bij de ingang, 
“maar we hebben een Click & Collect 
service.” Ook bij Brownies & Downies 
hebben ze meteen gereageerd door 
online lekkere broodjes aan te 
bieden, die kunnen worden afge-
haald bij de vestiging in winkelcen-
trum Zijdelwaard. “We gaan niet bij 
de pakken neerzitten.”
Naast beide supermarkten zijn onder 
andere Jamin, Gall & Gall en de 
Alexanderhoeve open, waar ze erg 
blij mee zijn. “Wij kunnen onze 
klanten nog bedienen.” 

Wij zijn weg
Bij Annelies van AnnaperDue moet 
het nieuws nog landen. “De kleine 
ondernemers worden gestraft, maar 
we zetten onze schouders er weer 
onder.” De wintercollectie is nu te 
koop met vijftig procent korting. 

“Klanten kunnen bellen en what-
sappen, dan zorg ik dat het bij hen 
komt.” Ze heeft er wel vertrouwen in 
dat het goed komt. “Ik probeer in elk 
negatiefs, iets positiefs te vinden.” 
Bij Perlo Plaza hebben ze er geen 
vertrouwen meer in, vertelt Kees 
terwijl hij bezig is met maken van 
kersttassen en een ouder echtpaar 
hun lunch komt ophalen. “We 
stoppen ermee. Over drie maanden 
ben ik hier weg.”
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VRAAG HET DE BURGEMEESTER

In mijn column ga ik in op actuele onderwerpen 
of deel ik met u momenten die ik als burge-
meester heb beleefd. Ook ga ik in op vragen die 
aan mij gesteld worden.

De feestdagen: een 
moment van stil staan

Lieve mensen, Kerstmis staat voor de deur. Kerstmis heeft voor iedereen 
een andere betekenis. Voor de één een moment van gezelligheid. Voor de 
ander een moment van verdriet. Het gemis van dierbaren die niet meer 
onder ons zijn, is (nog) groter rond deze dagen. 
Kerstmis betekent voor mij een periode waar je weer even ’stil kunt staan’ 
bij de gebeurtenissen van het afgelopen jaar, ook persoonlijk. 
Het is ook de tijd van extra samenkomen bij elkaar met vrienden en 
familie. Zeker gelet op de coronamaatregelen wordt dat samenzijn wel 
anders. De drie kinderen ‘met aanhang’ kunnen niet tegelijkertijd bij ons 
zijn. Dat is jammer. 

Meelopen op de werkvloer
Onlangs heb ik een dienst meegelopen met de politie. Meelopen met 
mensen op de werkvloer vind ik enorm belangrijk. Het is dan ook niet de 
eerste keer dat ik zoiets doe en zeker niet de laatste. Ik heb enorm veel 
respect voor onze agenten. Zij riskeren dagelijks hun eigen veiligheid 
voor iemand anders. Dat geldt ook voor onze brandweermannen en 
vrouwen. Daarom heb ik direct toegezegd om een woord van dank uit te 
spreken tijdens de jaarlijkse korpsavond. Dit keer helaas online, maar toch 
�jn dat het door kon gaan. Ik heb ze bedankt voor hun inzet. Ik zeg het 
wel vaker, maar nooit vaak genoeg: bij de brandweer gaan is wel even 
wat anders dan een normale functie. En zeker niet te onderschatten. Ik 
hoop dat zij op 1 januari, net als andere hulpverleners die op de been zijn 
tijdens Oud en Nieuw, terug kunnen kijken op een rustige jaarwisseling. 
Jullie verdienen het om erkenning en waardering te krijgen. En dit 
moment wil ik ook aangrijpen om inwoners en ondernemers te 
bedanken. Het is voor niemand een makkelijke tijd. Al bijna twee jaar 
hebben we te maken met het coronavirus. Sinds het afgelopen weekend 
zitten we weer in een lockdown. En dat doet pijn. Maar ik zie veel veer-
kracht in Uithoorn en De Kwakel. De wil om er samen uit te komen. Ik wil 
iedereen daarvoor bedanken en wens iedereen heel veel kracht en 
sterkte toe. 
Mijn column gaat met ‘kerstreces’ . In het nieuwe jaar is deze uiteraard 
weer te lezen in de Nieuwe Meerbode. Ondanks alles hoop ik dat u goede 
dagen tegemoet gaat. Blijf veilig en gezond en kijk naar elkaar om.

Pieter Heiliegers, 
burgemeester van de gemeente Uithoorn.

Lege gangen op drukste zondag 
van het jaar

Uithoorn - Geniet jij in de maand 
december ook zo van de Top2000 op 
de radio? Heerlijk meezingen met 
bekende en minder bekende hits. 
Zondag 2 januari om 10.00 uur nemen 
wij een Top2000 kerkdienst op die via 
een live stream te volgen is. Het is voor 
de vierde keer dat de Protestantse 
Gemeente Uithoorn een Top2000 kerk-
dienst organiseert, de eerste was in 
2015. Het thema van de dienst is “Jij 

hoort erbij”. Uit de Top2000 is bij dit 
thema passende muziek gezocht. Deze 
liederen zullen door jongerenband 
Exodus live gespeeld worden. Een 
dienst voor jong en oud met muziek 
van onder andere Davina Michel, Guus 
Meeuwis en Bob Marley. De dienst 
staat onder leiding van ds. Joep 
Dubbink, samen met andere gemeen-
teleden zal hij de liederen met teksten 
en uitleg aan elkaar verbinden. “Jij 

Top2000 dienst in Uithoorn

Uithoorn - Vorig jaar moest Muziek-
vereniging KnA de voorbereidingen 
voor een kerstconcert staken toen 
een lockdown werd afgekondigd en 
ook de repetitiezaal dicht moest. 
Vorige week berichtte KnA dat dit 
jaar de draad van dat project voor de 
tweede keer werd opgepakt. Dat 
gebeurde als gevolg van de beper-
kingen door de coronaregels dit keer 
in de vorm van een kerstverhaal met 
muziek, maar zonder publiek. Projec-
tensembles uit de KnA-orkesten 
hadden het afwisselende 
programma vorige week klaar voor 
registratie in klank en beeld.

Lege stoelen voor de muzikanten
Zaterdag was het Oude Parochie-

huis in Mijdrecht in feestelijke kerst-
sfeer ingericht voor een professio-
nele opname. Voornemen was dit 
bijzondere studioconcert rond 
Kerst uit te zenden via onder 
andere Youtube en Facebook. De 
zaterdagavond afgekondigde en 
zondag al onmiddellijk ingaande 
strenge lockdown trof ook de voor 
zondag geplande studio-opname. 
De stoelen voor de muzikanten van 
KnA moesten daardoor leeg blijven. 
De leden van KnA hopen na 14 
januari weer samen muziek te 
kunnen maken. KnA wenst de 
lezers en lezeressen van de Nieuwe 
Meerbode ondanks de beper-
kingen mooie en veilige 
kerstdagen.

Met Kerst geen studioproject 
van Muziekvereniging KnA

Uithoorn - Het Boek- en Schrijfplat-
form Uithoorn heeft Stasja Köhler 
uitgenodigd om te komen vertellen 
over haar heftige turnverleden en 
haar boek De Onvrije Oefening. Stasja 
zat als topturnster gevangen in het 
net van haar trainer. Ze woonde zelfs 
bij hem en werd dagelijks uitge-
scholden, bespuugd en vernederd, 
alles om de top te behalen. Ze schreef 
het boek samen met oud-turnster 

Simone Heitinga om deze 
misstanden aan de kaak te stellen. 
Gelukkig zijn er meer turnsters opge-
staan en is er aandacht gekomen 
voor het leed dat hen is aangedaan. 
Hun verhaal is ontluisterend en tege-
lijk is het een waarschuwing voor 
ouders en begeleiders. Stasja pleit 
voor een cultuurverandering en 
hoopt dat topsport veilig wordt en 
blijft voor kinderen. 

Boekpresentatie De Onvrije Oefening
“Aan paardenstaart door zaal gesleept”

hoort erbij” gaat over iedereen inclu-
sief, ongeacht je geloofsachtergrond, 
afkomst of gender. De dienst wordt 
uitgezonden via ww.kerkomroep.nl. en 
via een livestream op Youtube.nl. Meer 
informatie over de dienst en hoe je 
deze kunt volgen, kan je vinden op 
www.pkn-uithoorn.nl. In heel Neder-
land wordt in deze periode rondom 
Kerst en Oud en Nieuw, Top2000 kerk-
dienst gehouden. Wil je meer infor-
matie over een Top2000 kerkdienst 
dan kun je kijken op www.
top2000kerkdiensten.nl.

Op dit moment staat de boekpresen-
tatie gepland voor zondagmiddag 30 
januari in de Bilderdijkhof. Deze 
middag zal het boek De Onvrije Oefe-
ning te koop zijn en desgewenst kan 
Stasja het boek persoonlijk signeren. 
De entreekosten zijn drie euro, inclu-
sief consumptie. Aanmelden is 
verplicht in verband met beperkte 
plaatsen. U kunt zich aanmelden op 
connyvos-schouten@hotmail.com. 
Houd vooral de website in de gaten 
voor de actuele informatie: Boekpre-
sentatie: Stasja Köhler – Boek- en 
SchrijfPlatform Uithoorn (BSPU)
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Wilnis - Vrijdagochtend begonnen 
de leerlingen van de Koningin Julia-
naschool in Wilnis om half 9 met een 
smakelijk kerstontbijt. De ouders van 
de ouderraad hadden gezorgd voor 
lekkere dingen, een versierde school 
en heel veel kaarslicht. Het knispe-
rende haardvuur op het digibord en 
de feestelijk gedekte tafels, zorgden 
voor een gezellige kerstsfeer in de 
klassen. Aansluitend was er in alle 
groepen een kerstviering met eigen 
klas. Met muziek, kerstverhaal en 
declamaties door de kinderen. Helaas 

kon dit jaar vanwege Corona de 
viering met ouders in de kerk niet 
doorgaan. Daarnaast moesten de 
kerstactiviteiten onverwachts een 
week eerder plaatsvinden in verband 
met de schoolsluiting als gevolg van 
de coronamaatregelen. Door de �exi-
biliteit van de ouderraad en de leer-
krachten is het toch gelukt om een 
gezellige jaarafsluiting te organi-
seren. Daarna begon de extra lange 
kerstvakantie voor de leerlingen. De 
school is nog wel open voor 
noodopvang.

Vervroegd kerstontbijt en 
kerstviering Julianaschool

Mijdrecht - In een brief aan de 
bewoners van de Dukaton in Mijd-
recht en aan de raad heeft de 
gemeente laten weten dat het 
opknappen van de Dukaton nog wel 
op zich laat wachten. Zo schrijven ze 
het niet, maar het is wel de eindcon-
clusie. De reactie is op een mail van 
de bewoners van 26 oktober jl over 
de verkeerssituatie van de Dukaton 
en was gericht aan het college en de 
leden van de gemeenteraad. Het 
college stelt in haar brief dat er de 
laatste jaren regelmatig overleg is 
geweest met de bewoners en dat dat 
er ook diverse maatregelen zijn 
genomen. In de brief staat: “Dit is het 
afgelopen jaar gebeurd. Wij hebben 
een toelichting gegeven op de (on)
mogelijkheden om de oversteek bij 
de Dukaton aan te passen. Wij 
hebben extra borden bij de rotonde 
Dukaton/Ho�and geplaatst en bij de 
kruising Oosterlandweg/Oude 

Spoorbaan en Ringdijk 2e Bedijking/
AC Verhoefweg. Helaas constateren 
wij dat de borden bij de laatste krui-
singen aan vandalisme onderhevig 
zijn. U vraagt om bij de reconstructie 
van de Dukaton drie maatregelen te 
nemen. Dat zijn: het aanbrengen van 
geluids-reducerend asfalt, het 
aanbrengen van een extra verkeers-
bord en drie 30 km/h-markeringen”, 
aldus de brief. 

Stiller asfalt
“Wij gebruiken bij de reconstructie 
van de Dukaton stiller asfalt. Er wordt 
een zo klein mogelijke korrelgrootte 
toegepast, waardoor het contactge-
luid met de band minder is. Het 
nieuwe asfalt is daardoor ‘stiller’ dan 
het asfalt dat er nu ligt. 
Het bekende open asfaltbeton kan 
op dit soort wegen niet worden 
toegepast. 
Dit kan alleen op rijkswegen en 

Opknappen Dukaton pas over 
drie tot vier jaar

De Ronde Venen - Burgemeester en 
Wethouders van De Ronde Venen 
hebben afgelopen week een brief op 
poten gestuurd naar Gedeputeerde 
Staten van Provincie Utrecht. Onder-
werp: De busverbindingen tussen 
Uithoorn en Mijdrecht. Of beter 
gezegd, de niet verbindingen. In de 
brief is te lezen: “ Met grote verbijste-
ring hebben wij kennis genomen van 
de gang van zaken rondom wijzi-
gingen in het busvervoer tussen 
Mijdrecht en Uithoorn. Goed busver-
voer tussen Mijdrecht en Uithoorn 
Busstation is voor onze inwoners van 
het allergrootste belang. Het is voor 
studenten en werkenden een 
cruciale verbinding om school of 
werk in de regio Amsterdam snel te 
kunnen bereiken. Wij verwachten dat 
u op de kortst mogelijke termijn met 
een aanvaardbare oplossing komt 
voor de ontstane situatie. 

De voorgestelde situatie is 
onacceptabel
Wij vinden het onacceptabel dat er 

vanaf 3 januari 7 maanden geen 
rechtstreekse busverbinding is 
tussen Mijdrecht en Uithoorn Bussta-
tion. Uithoorn Busstation vervult in 
het openbaar vervoer van en naar 
onze gemeente een essentiële 
schakel. 
Reizigers kunnen hier overstappen 
naar bussen richting Amstelveen, 
Amsterdam, Hoofddorp, Schiphol, 
Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en 
Aalsmeer. 
Wij vinden de (extra) overstap bij de 
Achterberglaan/Guido van Gezelle-
laan in Uithoorn volstrekt onvol-
doende als alternatief voor de recht-
streeks busverbinding. 

Oplossing duurt te lang
Uw provincie is in gesprek met 
Vervoerregio Amsterdam om per 
maart 2022 de buslijn 130 weer naar 
Uithoorn Busstation te laten rijden 
door middel van de inzet van een 
extra bus. Dit duurt wat ons betreft 
te lang. Er moet vanaf 3 januari een 
oplossing komen. Dit kan de inzet 

van een extra bus voor lijn 130 per 3 
januari zijn. Het is voor onze inwo-
ners onduidelijk wat de nieuwe 
dienstregeling per 13 december voor 
hen inhoudt. Dat blijkt uit de vele 
vragen die we krijgen en de artikelen 
die in de media zijn verschenen. De 
dienstregeling is niet verwerkt in de 
reisplanner en er is geen (goede) 
andere communicatie. Reizigers 
weten niet waar ze aan toe zijn en 
het verergert het beeld dat het OV in 
De Ronde Venen al jarenlang een 
ondergeschoven kindje is. 

Snelle oplossing is absolute 
noodzaak
Gezien de prioriteit en het belang dat 
u als provinciebestuur hecht aan 
goed openbaar vervoer verwachten 
wij dat u met een passende oplos-
sing komt.
We weten dat u daar op dit moment 
aan werkt en alles in het werkt stelt 
om tot een voor de reizigers 
aanvaardbare aanpak te komen”, 
aldus de brief. Wordt vervolgd

College De Ronde Venen ‘verbijsterd’ 
over besluit busverbindingen

Vinkeveen - De Lionsclub Vinke-
veen en Waverveen heeft ook dit 
jaar weer kerstpakketten vol lekker-
nijen uitgedeeld aan de Thuisbege-
leiding van Parkub begeleiding en 
mentorschap.   Deze kerstpakketten 

worden door de collega’s van de 
thuisbegeleiding persoonlijk uitge-
deeld aan speciaal geselecteerde 
gezinnen en alleenstaanden in De 
Ronde Venen. Ook de kinderen in 
deze gezinnen worden getrakteerd 

Kerstverrassing van Lionsclub Vinkeveen! lijk nog steeds bijzonder schrijnende 
gevallen tegen in onze gemeente. 
Naast schulden en psychische 
klachten is eenzaamheid ook een 
groot probleem wat de begeleiders 
tegenkomen in het thuisbegelei-
dingswerk. Door de corona beper-
kingen is dit probleem alleen nog 

maar groter geworden. De thuisbe-
geleider is vaak het enige bezoek in 
de week wat deze mensen 
ontvangen.  “Deze kerstpakketten 
komen echt terecht op de plekken 
waar het zeer nodig is en zal zeker 
een mooi kerstgeschenk zijn”, aldus 
Ans van Es.

enkele provinciale wegen, omdat 
hiervoor een grote verkeersintensi-
teit en snelheid noodzakelijk is. Door 
de zuigende werking van de voer-
tuigen blijft het asfalt ‘open’ en vrij 
van vuil. Tevens brengen wij marke-
ringen op de weg aan en plaatsen 
geen extra bord. Wij brengen 30 
km/h-markeringen aan. Dit gebeurt 
in het voorjaar 2022 in combinatie 
met markeringswerkzaamheden aan 
de rotonde Dukaton/Ho�and. Het 
plaatsen van een extra bord past niet 
in ons streven om het aantal borden 
te verminderen. Hierdoor hebben de 
automobilisten extra aandacht voor 
de borden die blijven staan. Wij 
betrekken de bewoners bij deze 
reconstructie. 
Dit is gebruikelijk, zo ook bij deze 
reconstructie. Zodra er een eerste 
ontwerp ligt van de reconstructie 
van de weg bespreken we dit met 
bewoners of wijzigingen wenselijk 
zijn. We nodigen u hiervoor uit zodra 
het ontwerp er ligt. 
De voorbereiding start in 2023; de 
uitvoering start in 2024/2025. 

op een cadeaubon om speelgoed 
uit te kiezen. Een mooie kerstverras-
sing voor diegenen die een beetje 
steun zeker in deze tijd hard kunnen 
gebruiken.  Volgens Ans van Es van 
de Thuisbegeleiding komt ze name-

Vinkeveen - De vrijwilligers van De Morgenster te 
Vinkeveen & Waverveen bakken op 29, 30 en 31 
december weer oliebollen en appelbeignets. Met de 
goede ervaringen van het bezorgen van de oliebollen 
en beignets in de laatste dagen van vorig jaar gaan we 
ook in 2021 de bestellingen in De Ronde Venen gratis 
bezorgen. Daarmee kunnen we drukte en contacten 
beperken wat belangrijk is om verspreiding van 
virussen te voorkomen. De oliebollen worden op de 
gewenste dag thuis afgeleverd tussen 11.00 en 14.00 
uur.  Je kunt ook kiezen voor zelf afhalen bij de kerk. 
Ook staat er drie dagen lang een verkoopkraam bij het 

winkelcentrum Zuiderwaard waar u zonder bestelling 
vooraf kunt kopen.

Speciale oliebollen 
Dit jaar kunnen naast de appelbeignets, 3 soorten olie-
bollen worden besteld. Lekker gevulde oliebollen, 
geheel blanke oliebollen en oliebollen met alleen 
stukjes appel erin. Al deze soorten zijn ook los te koop. 
Speciaal voor mensen met allergie, zijn er op 30 en 31 
december ook lactosevrije oliebollen te koop – goed 
gevuld maar zonder lactose. Voor bestellingen ga je 
naar oliebollenvinkeveen.nl.

Oliebollenactie De Morgenster gaat door 
met bezorgdienst





Door Conny Vos

Uithoorn - “Bij Het Spoorhuis zijn 
historie, comfort en gastvrijheid op 
harmonieuze wijze samenge-
smolten”, staat te lezen in het rapport 
van de mystery guest, die onlangs 
een bezoek bracht aan de Bed & 
Breakfast van Michel en Irene de 
Meijer in de Stationsstraat. De 
geheime bezoeker kwam namens de 
Stichting Bed & Breakfast Nederland 
en deze organisatie beloonde Het 
Spoorhuis met vier tulpen. 
Michel en Irene zijn erg content met 
deze waardering. “Vier tulpen is het 
maximaal haalbare voor onze B&B’, 
legt Michel uit, “omdat er voor vijf 
tulpen wellness faciliteiten aanwezig 
moeten zijn.” De vier tulpen beves-
tigen dat gasten een hoge kwaliteit 
en een uitstekende service mogen 
verwachten en daar staat het echt-
paar ook voor. “Gastvrijheid vinden 
we erg belangrijk”, benadrukt Irene 
die vaak als gastvrouw aanwezig is. 
De dankbare gasten die hun waarde-
ring uiten bewijzen dat dat ook goed 
overkomt. Eerder ontving Het Spoor-
huis al een 9,5 van Booking.com. “We 
hebben gasten van over de hele 
wereld. Ze hebben hier de lusten, 
maar niet de lasten van de stad. De 
stad is makkelijk bereikbaar, maar ze 
kunnen ook varen of �etsen in de 
natuur.” Door corona bleven de verre 
gasten wat weg, maar daar kwamen 
binnenlandse gasten voor in de 
plaats. “Sommige mensen komen 
gewoon om ons te steunen. Anderen 
geven een feest en huren het hele 
Spoorhuis af, zodat hun gasten 
kunnen blijven slapen.

Gastenkamers
” Het Spoorhuis telt vijf gastenkamers 
op de eerste en tweede étage. Deze 
kamers dragen de namen van 
stations. Ze zijn stijlvol ingericht en 
hebben ieder hun eigen sfeer en 
beleving. De mystery guest prees de 
mooie mix van authentieke 
elementen en modern comfort. 
Gasten van de B&B kunnen ’s 
ochtends ontbijten en ’s avonds van 
een heerlijke maaltijd genieten in het 
restaurant. “We krijgen veel te horen 
dat mensen zich thuis voelen bij ons”, 
vertelt Irene. “Het maakt niet uit of 
iemand in overall op klompen bij ons 
komt lunchen of een zakenman in 
driedelig pak. Iedereen is welkom.” 
De menukaart bestaat uit een goede 
balans van klassiekers en nieuwe 
gerechten. “Helaas loopt nu alles 
anders. We willen onze B&B gasten 
graag verwennen, een gratis 
welkomstdrankje aanbieden.” 
Daarom hebben Michel en Irene een 
rigoureus besluit genomen. “We 
gaan drie weken dicht om de keuken 
te verbouwen”, vertelt Michel. Het 
Spoorhuis is een Rijksmonument dus 
het had wat voeten in de aarde om 
toestemming te krijgen. “We zijn al 
drie jaar bezig om het voor elkaar te 
krijgen en het was hard nodig. 

Toveren
Het was bijna toveren wat ons 
keukenpersoneel deed in onze kleine 
keuken.” Een uitbouw leek een logi-
sche stap. “We gaan een glazen serre 
aanbouwen in zwart aluminium. We 
hoeven niets te breken. Door het glas 
blijft de oude muur zichtbaar.” In de 
naastgelegen ruimte komen hoge 

cheftables waar gasten de koks aan 
het werk kunnen zien. “In die zaal 
komt ook meer ruimte. Er konden 
zo’n 55 gasten in en dan kunnen we 
ruim zeventig mensen ontvangen 
voor een feest.” In de compleet 
nieuwe keuken wordt gekookt op 
inductie, dus geen gas meer. Ook zal 
de warmte worden hergebruikt. De 
oude keuken wordt dan de spoel-
keuken. Naast deze grote verbou-
wing zal ook het terras een update 
gaan krijgen, ter voorbereiding op 
de nieuwe Uithoornlijn. “We zijn een 
stationsgebouw uit 1912 en we zijn 
blij dat we straks weer een station 
zullen worden.” In januari gaat de 
aanleg van de Uithoornlijn o�cieel 
van start. In die maand hopen Irene 
en Michel ook weer open te gaan 
voor hun gasten.  
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Bed & Breakfast Het Spoorhuis 
beloont met vier tulpen

Nu de zaak toch weer gesloten is door 
de lock-down start direct de 
verbouwing

Michel en Irene zijn erg content met deze waardering. “Vier tulpen is het maximaal haalbare voor onze B&B’

LEZERSPOST

LEZERSPOST

Uithoorn - Wederom een melding over niet werkende / knipperende 
straatverlichting , ik heb deze melding ook gedaan in Mei jl. aan de 
gemeente , daar ook een bevestiging van gehad dat mijn mail ontvangen 
was , maar er is niks gemaakt. Op de Prinses Christinalaan  tussen de 
Zijdelweg en de Boerlagelaan staan aan de kant van het hotel de LED 
lantaans te knipperen of het een landingsbaan van Schiphol is. Moeten er 
eerst ongelukken gebeuren voordat er eens actie wordt ondernomen? 
Tevens zijn nu op de kruising Zijdelweg t/h van de kruising met de Prinses 
Christinalaan de lantaarnpalen uitgevallen, deze doen het niet tot aan het 
tankstation. Op de Boerlagelaan bij de oversteekplaats t/h van nr 41 staat 
ook ds verlichting hinderlijk te knipperen. Graag hier ook snel actie op in 
deze donkere dagen die anders misschien  voor voetgangers of �etsers 
eindigen in zeer donkere dagen.
Ger de Groot , Uithoorn

Knipperende straatverlichting

Uithoorn - Mijn man en ik hadden een lievelingsplekje en wel bij het 
laantje van het Zijdelveld naar de Boterdijk. We liepen daar graag en 
kletsten dan over de goeie oude tijd, dat we daar schaatsten op de 
ijsbaan en zelfs nog gezwommen hadden in het zwembad, hoe het 
heette weet ik niet meer, we zaten vaak op het bankje aan de kant van 
het Zijdelveld. Helaas is mijn man overleden en zat ik daar vaak alleen te 
mijmeren. Ik ben ik nu afhankelijk van een scootmobiel en kon ik er niet 
meer komen want de weg naar het bruggetje, wat ik over moest, was 
verzakt en ik kon er niet overheen naar mijn bankje! Ik belde de 
gemeente en al héél snel is het probleem opgelost. Hulde aan de mensen 
die dit hebben gedaan, de gemeente verdient óók wel eens een pluim!
Adrie Skubch-Rietdijk

Graag wil ik ze bedanken!

Geef zestig plussers eerst de kans
Regio - KBO Noord-Holland vreest 
dat mensen - na de afkondiging van 
vanavond van de zware lockdown - 
massaal de corona-afsprakenlijn gaan 
bellen, terwijl ouderen er nu al niet 
doorkomen. Gevolg is dat straks de 
jongere leeftijdscategorieën aan de 
beurt komen, maar niet alle zestig-
plussers die dat willen, hun prik 
hebben gehad. Zeker nu minister De 
Jonge heeft aangeven dat álle 

18-plussers in de komende weken de 
gelegenheid moeten krijgen een 
boostervaccinatie te halen. Momen-
teel zijn de zestigplussers aan de 
beurt voor hun boosterprik. Maar het 
is lastig om er telefonisch door te 
komen en lang niet alle ouderen zijn 
digitaal vaardig genoeg om het 
online te regelen. De corona-perscon-
ferentie van vanavond kan leiden tot 
lichte paniek, waardoor mensen in 

Winnares ‘1 min. gratis winkelen 
bij Van Tol Dier XL’ bekend
Uithoorn – Sacha van den Heuvel  
uit Uithoorn is de gelukkige 
winnares van 1 minuut gratis 
winkelen bij megastore Van Tol Dier 
XL. In de periode van 6 september 
t/m 5 oktober maakten klanten, bij 
aanschaf van een deelnemend 
Frontline-product, kans op deze 
mooie prijs. De winnares mocht de 
prijs op 15 december jl. komen 

verzilveren in de winkel. Sacha van 
den Heuvel  was aangenaam verrast 
door het winnen van de prijs: ‘Wat 
ontzettend leuk, ik wist niet wat ik 
meemaakte.’ Een volle boodschap-
penkar vol gratis geshopte 
producten waren dus een kers op de 
taart en een gedeelte van de prijs 
schenkt ze aan het dierenasiel in 
Hoofddorp.

moeten als eerste de boosterprik 
kunnen krijgen. Daarom pleit KBO 
Noord-Holland ervoor: wees 
geduldig en wacht op je beurt, 
houd het afspraak maken op leef-
tijd vast en geef ouderen eerst een 
reële kans om een afspraak te 
maken. Zodat ouderen niet 
opnieuw letterlijk en �guurlijk 
achter in de rij komen te staan. Voor 
de jaarwisseling moeten eerst alle 
zestigplussers geprikt kunnen 
worden. 

Kbo Noord-Holland is verheugd dat 
er met Kerst wel vier mensen op 
bezoek mogen komen. Met vier man 
per dag is het mogelijk om gezellig 
kerst te vieren met de grootouders. 
Wel roept zij op om het deel van de 
ouderen dat eenzaam is, goed in de 
gaten te houden. De angst voor 
besmetting kan ervoor zorgen dat 
mensen passief worden en ‘het maar 
even laten zitten’. Kijk binnen de 
coronamaatregelen wat er wel 
mogelijk is, is de boodschap. 

nog grotere getalen gaan bellen om 
een prikafspraak te maken. Ook als ze 
eigenlijk nog niet aan de beurt zijn. 
Met als gevolg dat het voor de 
ouderen, die al wel een uitnodigings-
brief hebben gehad, nóg moeilijker 
wordt om erdoor te komen. Straks 
worden de jongere leeftijdscatego-
rieën opgeroepen, terwijl de ouderen 
nog niet allemaal geweest zijn. 

Kwetsbaar
Ouderen zijn het kwetsbaarst en 
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Kids College sluit 
2021 bijzonder af!
De Ronde Venen - Het einde van het 
schooljaar liep wederom weer heel 
anders dan gepland. Maar de ouder-
raad van Kids College ziet dat juist als 
een uitdaging. Op donderdag 
begonnen we de dag met het 
uitreiken van de nieuwe boeken voor 
de schoolbieb. Tijdens de kinderboe-
kenweek hebben ontzettend veel 
mensen ons geholpen door een 
kinderboek aan te scha�en bij 
Mondria in Mijdrecht. Een enorm 
succes! De kinderen waren door het 
dolle heen met de nieuwe boeken. 
Wij willen Mondria wederom ontzet-
tend bedanken voor jullie steun, en 
natuurlijk iedereen die een kinder-
boek heeft aangeschaft en het 
bonnetje aan ons heeft gedoneerd.

De kerstviering moest plotseling een 
week eerder plaatsvinden, door de 
sluiting van de school. Maar een paar 
slimme moeders hadden hier al reke-
ning mee gehouden. Tapas De Buur-
vrouw in Mijdrecht heeft voor alle 
kinderen een luxe lunchpakket 
gemaakt. Wat waren de kinderen blij 
en wat was het lekker. Jessica, eige-
naresse van Tapas De Buurvrouw in 
Mijdrecht, bedankt voor je hulp, 
steun en �exibiliteit. Door jou is de 
kerstviering een daverend succes 
geworden. 
Om de allerlaatste schooldag te 
vieren, heeft de Ouderraad de 
kinderen getrakteerd op een verse, 
zelfgemaakte oliebol. Wat een bijzon-
dere, laatste dagen van het jaar 2021. 



De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. De Nieuwe Meerbode vindt inwoners belangrijk omdat zij grotendeels de lezers zijn van ons weekblad. De lokale nieuws-
feiten en berichtgeving is dan ook gericht op de inwoners van De Ronde Venen. In samenwerking met IVI (Inwoner Voor Inwoners) willen wij die inwoners dan ook een stem geven. De IVI-pagina is dan ook een podium waar inwoners van zich kun-
nen laten horen. IVI is een onafhankelijke inwonersbeweging en voor de inwoners. IVI zal net als de Nieuwe Meerbode geen standpunt innemen over geplaatste artikelen. Op deze IVI-pagina plaatsen wij ingezonden stukken van inwoners waar-
bij de inwoner zelf verantwoordelijk blijft voor de inhoud van de door hem/haar ingestuurde en geplaatste tekst. IVI en de Nieuwe Meerbode zijn dan ook geen enkele manier verantwoordelijke voor de inhoud van de artikelen op de IVI-pagina.

De IVI pagina

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

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

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

Stukje geschiedenis
In Vinkeveen lag een vervallen speel-
plaats. Het speelplaatsje werd niet 
meer gebruikt en werd door de 
gemeente ontmanteld. Wat over 
bleef was een plek met tegels. Dat 
kan anders dachten een aantal inwo-
ners in de buurt en met vereende 
krachten toverde ze de saaie plek om 
in een mooie ontmoetingsplek voor 
de buurt. 

Samen kom je verder
Het bedenken en maken van de 
Ontmoetingstuin was een mooi 
proces. Er werd met veel plezier aan 
gewerkt door buurtgenoten en er 
kwam steun van verschillende 
kanten van de gemeenschap. Een 
voorbeeld van lokale samenwerking. 
Na 3 maanden werk was de tuin klaar 
en was de o�ciële opening op 17 
april 2019 een feit. 

De buurt positief veranderd
De Ontmoetingstuin heeft de buurt 
positief veranderd. Bewoners maken 
weer eens tijd om onder genot van 
een drankje even gezellig met elkaar 
een praatje te maken. Zowel voor 

jong en oud is deze ontmoetingsplek 
van meerwaarde. Er wordt weer 
omgekeken naar ouderen in de 
buurt. Voor de jeugd is het interes-
sant om te zien waar onze “eigen” 
groente vandaan komt. Educatie in 
de eigen woonomgeving dus. En 
producten uit de tuin mogen door 
iedereen gratis meegenomen en 
gebruikt worden. 

Bibliotheek en hotel
Het is ook mooi om te zien dat men 
deze plek steeds sociaal aantrekke-
lijker maakt. Inmiddels is er een 
buurtboekenkast waar men een 
boek kan lenen of gezellig op het 
bankje een boekje kan lezen. Er is 
zelfs een hotel gebouwd voor 

Verkiezing beste project provincie Utrecht

Stem op Ontmoetingstuin 
Bijleveld!
We leven in een maatschappij waar persoonlijke contact onder druk 
staat. In onze haastige digitale maatschappij hebben we steeds minder 
ruimte voor een persoonlijk gesprek met elkaar. Eenzaamheid ligt op de 
loer met alle gevolgen van dien. Met de Ontmoetingstuin Bijleveld in 
Vinkeveen hebben de bewoners met een inwonersinitiatief daar wat aan 
gedaan. Zij hebben in hun buurt een plek gemaakt waar zij als buurtge-
noten op een laagdrempelige manier weer met elkaar in verbinding zijn 
gekomen. Wat Inwoners Voor Inwoners (IVI) betreft een voorbeeld van 
een inwonersinitiatief wat als voorbeeld kan dienen voor andere buurt-
gemeenschappen in De Ronde Venen. IVI vindt dan ook dat zij gekozen 
mogen worden tot het beste project van de provincie Utrecht. U kunt 
daar een handje bij helpen door op ze te stemmen. Lees hier hoe u ze 
kunt steunen. Gewoon doen! 

Wij komen veel mooie inwoners tegen die bijzonder zijn. Het is alweer 
een tijdje geleden dat wij op onze IVI-pagina een inwoner in de schijn-
werpers hebben gezet. Dit zijn niet zomaar inwoners maar bijzondere 
Rondeveense Inwoners. Deze week geeft IVI graag wat media aandacht 
aan een bijzonder mens die er al jaren voor zorgt dat het nieuws in De 
Ronde Venen bij de inwoners wekelijks op de mat valt. 

insecten. De Ontmoetingstuin is 
inmiddels ook de plaats waar de 
buurt een feestje viert zoals 
burendag, koningsdag en andere 
buurtbijeenkomsten samen viert. 
Kortom allemaal positieve dingen 
die er gebeuren bij de Ontmoetings-
tuin in Vinkeveen. 

Verkiezing beste project provincie 
De organisatie ‘Kern met Pit’ (onder-
deel van de KNHM) organiseert elk 
jaar de verkiezing beste project 
provincie Utrecht. Er worden per 
provincie een aantal projecten gese-
lecteerd die zich inzetten voor verbe-
tering van de leefbaarheid in de 
plaatselijke samenleving. De 
Ontmoetingstuin Bijleveld in Vinke-
veen is één van de ongeveer 20 
geselecteerde projecten in de 
provincie Utrecht en het enige 
project uit de gemeente De Ronde 
Venen. Logisch want dit is een buurt 
met pit! 

Trots
De initiatiefnemers zijn erg blij met 
deze uitverkiezing. Maar wij als 
Rondeveners mogen ook best een 
beetje trots zijn en we kunnen ze 
helpen aan een geldprijs van € 
1.500,-. De winnaar wordt bepaald 
door 50 % de internetstemmen en 
50% door een jury. Het zou natuurlijk 
geweldig zijn als ze dat bedrag als 
kleine stichting binnen kunnen 
slepen. Daar kunnen zij weer heel 
veel mooie dingen mee doen voor 
en in de buurt. 

Ga stemmen!
Daarom doen we deze oproep om 
op ze te gaan stemmen via een link 
die te vinden is op www.kernmetpit.
nl. De stembus sluit op 17 januari 
2022. Het project is te vinden als 
Uitbreiding Ontmoetingstuin Bijle-
veld. Deel deze oproep (via Face-
book, Instagram, persoonlijk gesprek 
etc.) ook met zoveel mogelijk familie, 
vrienden, kennissen, werkcollega’s 
etc. zodat we samen als Rondeveners 
de Ontmoetingstuin Bijleveld in 
Vinkeveen aan de overwinning 
helpen. Samen kom je verder!

N.B. heeft u ook wel interesse in zo’n 
mooie ontmoetingstuin bij u in de 
buurt laat het ons weten via 
info@inwonersvoorinwoners.nl 

Bijzondere Rondeveense 
Inwoners 

Nel van der Pol is de 
Nieuwe Meerbode
Je hebt van die lokale personen die 
iedereen wel kent. Zij staan vaak op de 
voorgrond en staan zelfs in de krant. 
Maar hoe bekend zouden die mensen 
zijn als er geen lokale krant was? Een 
echte lokale krant in De Ronde Venen is 
natuurlijk De Nieuwe Meerbode. En de 
Nieuwe Meerbode staat voor veel 
inwoners gelijk aan Nel van der Pol. 
Bijna 40 jaar ‘doet’ Nel de Nieuwe Meer-
bode. Haar Rondeveense editie, is 
wekelijks goed voor 16.000 verspreide 
kranten. Nel is echt 7 dagen per week 
bezig met artikelen ophalen, schrijven, 
foto’s maken, advertenties verkopen, 
etc. Het is haar dagelijkse leven. En 
zoals ze het zelf zo mooi kan zeggen 
“niemand hoeft medelijden met mij te 
hebben, hoor. Ik vind dit zulk zalig 
werk.”

Nel is no nonsens
Nel is geen dame van dikdoenerij of 
die zich meer voelt dan een ander. Nel 
is een inwoonster tussen de inwoners. 
Zo een type van doe maar gewoon dan 
doe je al gek genoeg. Nel is no 
nonsens. En zo brengt zij ook wekelijks 
het nieuws. Onafhankelijk. Ze zou dan 
ook de laatste zijn die op de voorgrond 
wil staan en een artikel als dit is hele-
maal niet wat ze wil. Maar op de IVI-
pagina hebben wij de regie en wij 
vinden dat Nel de titel ‘Bijzonder 
Rondeveense inwoner’ meer dan 
verdiend en daarom dit een welver-
diend eerbetoon op de IVI-pagina. . 

Dorp omroepster
Nel draait al een tijdje mee en haar 
netwerk is groot. Als je zoveel mensen 
kent als Nel, komt het nieuws naar je 
toe. Eigenlijk is Nel een lokale media-
magnaat, maar die die titel past haar 
niet. Dorp omroepster die het lokale 
nieuws brengt onder de burgers past 
veel beter bij haar. 

Nel spreekt de taal van de inwoners
Inwoners Voor Inwoners (IVI) heeft 
goede ervaringen met Nel. We werden 
destijds bij Nel uitgenodigd op de 
ko�e. Al gauw was duidelijk dat Nel de 
taal van de inwoners spreekt. Toen wij 
de doelstelling van IVI hadden uitge-
legd en verteld dat wij inwoners wilden 
verbinden en onafhankelijk inwoners 
een podium wilden geven om hun 
verhalen te kunnen vertellen was Nel 
er snel uit. Dan krijgen jullie toch 
gewoon wekelijks een IVI-pagina. 
Gewoon gratis en voor niks. 

De inwonerskrant
De Nieuwe Meerbode is dus wat ons 
betreft echt een inwonerskrant, die het 
lokale nieuws laagdrempelig bij de 
inwoners brengt. Geen commerciële 
trucjes of betaalde content. Het gaat in 
eerste instantie om lokaal nieuws te 
melden. 

Gunfactor
Natuurlijk kan de krant niet zonder 
inkomsten en is het wel belangrijk dat 
er advertentie-inkomsten binnen-
komen. Het is dan ook wel mooi dat er 
adverteerders zijn die het Nel vooral 
gunnen en in moeilijke tijden soms een 
extra advertentie afnemen. Wie goed 
doet wie goed ontmoet zou dan ook 
een heel toepasselijk tegeltje zijn wat 
bij Nel niet zou misstaan aan de muur. 

Nel bedankt! Bedankt namens IVI voor 
deze mooie wekelijkse IVI-pagina en 
natuurlijk ook dank namens al de inwo-
ners voor al het nieuws wat je wekelijks 
bij ons bezorgt. Je bent een bijzondere 
Rondeveense inwoner en wel gewoon 
doorgaan, want zonder Nel geen 
Nieuwe Meerbode! 

N.B. Als iemand onze pagina wil spon-
soren door een advertentie te plaatsen 
dat mag natuurlijk altijd!

Weet u ook bijzondere inwoner uit 
De Ronde Venen die in de schijnwer-
pers gezet mag worden? Laat het 
ons weten en stuur een e-mail naar: 
info@inwonersvoorinwoners.nl
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De Ronde Venen - In de afgelopen 
weken hebben we bericht over het 
aanvragen van een persoonsge-
bonden budget (Pgb) bij de 
gemeente De Ronde Venen. De 
aanvraag van een Pgb, bedoeld voor 
kwetsbare inwoners die extra zorg, 
hulp of begeleiding nodig hebben, 
moet bij de gemeente worden inge-
diend. Dit geldt als het gaat om 
aanvragen via de Jeugdwet of via de 
Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo). 

Beschamend
Uit reacties blijkt dat allerlei inwoners 
ongewild grote problemen onder-
vinden bij hun aanvraag. Het heeft er 
alle schijn van dat de gemeente niet 
in staat is regie te voeren, niet voldoet 
aan eigen servicenormen en herhaal-
delijk wettelijke termijnen over-
schrijdt, zonder dat te melden. Vooral 
dat laatste is beschamend te noemen. 
De gemeente lijkt er vooral veel 
energie in te steken om deze situatie 
geheim te houden. 

Twijfel?
Vast staat dat de gemeentelijke orga-
nisatie over die erbarmelijke situatie 
tot op heden niet actief naar buiten is 
getreden met een persbericht. Alleen 
volgers van de digitale vergaderingen 
weten dat er sprake is van kommer en 
kwel binnen de gemeentelijke organi-
satie van het Sociaal Domein. De 
wachtlijsten zouden schrikbarend zijn 
oplopen. Over deskundigheid en 
oprechte betrokkenheid van ambte-
naren hebben ouders twijfels. 

Angst
We kregen verontrustende reacties op 
onze oproep problemen te melden. 
Opvallend waren de meldingen van 
ouders die telefonisch reageerden en 
hun verhaal deden. Zij wilden vooral 
niet met hun verhaal in de publiciteit, 
omdat ze bang waren voor nadelige 
gevolgen vanuit de gemeente. Het is 
niet vast te stellen of die angst terecht 
is, maar dit soort reacties is wel zorge-
lijk en wekt geen vertrouwen.
Andere ouders reageerden schriftelijk. 
Zo schreef een ouder over de eerdere 
berichtgeving: “Het was haast of ik 
mijn eigen situatie in de krant las.” Een 
andere ouder liet weten: “Tot slot wil 
ik mijn waardering laten blijken voor 
uw initiatief, Het geeft mij als ouder 
het gevoel dat ik er deze keer niet 
alleen voor sta.” 

Niet aan de beurt
Er wordt geklaagd over het feit dat de 
gemeente niet tijdig reageert op 
aanvragen en zelfs geen ontvangstbe-
vestigingen verstuurt. Ook reageerde 
de gemeente volgens een ouder 
verbaasd op de vraag hoe het er mee 
voor stond. “Ik zou nog niet aan de 
beurt zijn en gewoon moeten 
wachten.” Ook werd gemeld dat de 
gemeente ouders wijst op zorgrege-
lingen die de gemeente niet zelf hoeft 
te betalen. 

Geen vergoeding
Ook als de noodzaak tot hulp is vast-
gesteld betekent het niet dat de hulp 
feitelijk kan beginnen. Diverse ouders 
geven aan de kosten voor de zorg zelf 
te zijn gaan betalen, omdat het Pgb 
a�oopt en een nieuwe beschikking 
uitblijft. Dat gebeurt zelfs als er een 
verwijsbrief van de huisarts is. “De 

zorg die we aanvragen is echt nood-
zakelijk en ondertussen wachten we 
op een Pgb. We zijn inmiddels maar 
gestart met de therapie.” Mogelijk is 
dat voor de gemeente zelfs een argu-
ment om geen vergoeding toe te 
kenen. Daarmee lijkt de gemeente 
zich te verschuilen achter regelge-
ving, die de gemeente zelf niet 
naleeft. Is dat meten met twee 
maten? 

Een slechte zaak
Verwijzing naar een zorgverlener die 
niet door de gemeente gecontrac-
teerd is. leidt ook tot problemen. Een 
ouder meldde dat het er op leek dat 
de gemeente er meer energie in stopt 
om zo’n verwijzing onmogelijk te 
maken dan om actief medewerking te 
verlenen aan het snel starten van de 
noodzakelijke hulp. Zo zou de 
gemeente ook veel werk maken van 
het aanbieden van zogenaamde alter-
natieve vormen van hulp, die voor 
ouders en hun kind helemaal geen 
alternatief bleken te zijn. “Al met al 
vinden we dat een zeer slechte zaak, 
zeker als je bedenkt hoeveel extra 
kosten er gemaakt moeten worden 
om onder een Pgb uit te komen. Alle-
maal kosten die wij met zijn allen 
moeten betalen. Wij hebben de 
therapie nu zelf betaald. Wie denkt de 
gemeente te zijn om te kunnen 
bepalen wat wel of niet goed is voor 
ons kind?” 

Onwaarheden
Eerder reageerde de gemeente ook 
op onze publicatie. De gemeente 
schreef: “In de Nieuwe Meerbode van 
1 december 2021 stond een artikel 
over Pgb voor jeugdhulp aanvragen. 
De Jeugdwet is niet goed uitgelegd. 
Dat maakt dat in de krant juridische 
onwaarheden staan.” De gemeente 
liet echter na om die juridische 
onjuistheden duidelijk te benoemen 
en daar op in te gaan. Er werd alleen 
een algemene reactie gegeven. Tot op 
heden is volstrekt onduidelijk wat nou 
precies de behoefte van de gemeente 
was om te reageren. 

Heel erg moe
Een andere ouder meldde: “Ik ben 
heel moe van deze gemeente, want er 
is nog nooit iets goed gegaan met de 
Pgb. Er is altijd gedoe en ik krijg op 
mijn vragen geen heldere 
antwoorden.” 

Geen goed contact
Uit de reacties lijkt het erop dat de 
gemeente ouders die een Pgb voor 
hun kind aanvragen niet echt helpt, 
maar het juist moelijker maakt. “Echt 
onkunde en ze sturen je de verkeerde 
kant op”, zo laat een ouder weten. “Ik 
heb de indruk dat kennis, kunde en 
empathisch vermogen onvoldoende 
aanwezig zin. Het zijn blijkbaar zelf-
sturende ambtenaren. Over de kwali-
teit van brieven zal ik nu niet ingaan. 
Het lijkt erop dat er geen goed 
contractmanagement is en het lijkt te 
ontbreken aan onderling overleg en 
afstemming binnen de afdeling.” 

Slechte communicatie
“Als ouders sta je er bij incidenten 
alleen voor. Er wordt niet goed geluis-
terd en echt slecht of helemaal niet 
gecommuniceerd.” Ook melden 
ouders dat de gemeente hen 
probeert over te halen om Zorg in 

Natura te accepteren en vooral niet 
door te zetten met de aanvraag van 
een persoonsgebonden budget om 
extra zorg hulp of begeleiding in te 
kopen voor hun kind. In principe 
kunnen ouders zelf kiezen hoe ze zorg 
willen ontvangen: via een persoons-
gebonden budget (Pbg) of via zorg in 
natura. Bij een Pgb kopen ouders zelf 
zorg in. Bij Zorg in Natura bepaalt de 
gemeente welke zorgorganisatie 
ouders moeten ‘kiezen’. 

Pgb-verplichtingen
Bij een Pgb wordt aan ouders een 
bedrag toegekend waarmee ze die 
zorg en ondersteuning zelf kunnen 
inkopen. De ouders bepalen dan zelf 
welke zorgverleners hun kind gaan 
ondersteunen en wanneer zij komen. 
Ze sluiten zelf contracten af met zorg-
verleners, maken zelf een planning en 
sturen de zorgverleners aan. Er gelden 
wel voorwaarden en verplichtingen. 
Om een pgb te beheren moet een 
ouder wel Pgb-vaardig zijn. De Sociale 
Verzekeringsbank (SVB) kan hierbij 
helpen. Met behulp van een checklist 
van de rijksoverheid kunnen ouders 
controleren of ze aan de voorwaarden 
voor een Pgb voldoen. Die checklist 
bestaat uit tien punten. Onder het 
artikel staat de verwijzing naar de 
internetsite.

Ontmoedigingsbeleid?
“Het lijkt erop dat de gemeente 
probeert om de kosten voor die hulp 
door te schuiven naar een ander 
potje, zodat de gemeente niet hoeft 
te betalen.” Een andere Pgb-aanvrager 
liet weten: “Ik ervaar het als heel 
bijzonder. Of het nu onder een 
ontmoedigingsbeleid valt, weet ik 
niet. Het is in ieder geval niet erg 
bemoedigend om zo lang te moeten 
wachten en in onzekerheid te worden 
gelaten als je toch al zoveel zorgen 
hebt.”

Verstoppertje spelen?
Het lijkt erop dat de gemeente - met 
het kernteam sociaal domein - al 
maandenlang aanvragen terzijde 
schuift, niet proactief communiceert 
met ouders en bewust afziet van 
verhelderende “keukentafelge-
sprekken”. Uit reactie van ouders lijkt 
het als of de gemeente juist wel veel 
tijd en energie steekt om onbereik-
baar te zijn voor ouders. Ook is er een 
beeld dat de gemeente probeert 
ouders af te schepen of om akkoord 
te laten gaan met vertragingen in de 
afwikkeling, zonder kritisch naar het 
eigen functioneren te kijken. 

Onafhankelijk onderzoek?
Het lijkt de hoogste tijd voor het laten 
uitvoeren van een echt en extern 
onafhankelijk onderzoek. Het zou 
geen verbazing wekken als de 
gemeente dit juist niet wil. Het is 
onbegrijpelijk jammer als de 
gemeente zo’n kans niet benut. De 
uitkomst van zo’n onderzoek zou 
kunnen aantonen dat de gemeente 
het juist heel goed doet en niets te 
verwijten valt! 

checklist Pgb-vaardigheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onder-
werpen/persoonsgebonden-budget-
pgb/documenten/publica-
ties/2021/09/21/
infographic-met-toelichting---toet-
sing-10-punten-pgb-vaardigheid

Schrijnende reacties van ouders 
die PGB aanvragen

Vervolg van de voorpagina

“Ronde Venen Belang wil het vast-
stellen van de belastingverorde-
ningen van de agenda afhalen en 
hiervoor een extra commissieverga-
dering inlassen en aansluitend een 
raadsvergadering. De gehele voorbe-
reiding van dit raadsvoorstel wordt 
gekenmerkt door slordigheid en 
onvolledigheid. In de commissie van 
2 december werd een ander voorstel 
gepresenteerd dan hier nu voor ons 
ligt. Tariefverwisseling, onjuiste 
tarieven, geen uitleg of onderbou-
wing bij tarieven en nieuwe infor-
matie zoals nu de leegstand. Het is 
een rommelige boel en de kwaliteit is 
ver te zoeken in de voorbereiding. De 
wethouder lijkt het spoor zelf ook 
bijster, maar wij zijn het spoor ook 
bijster. En het is maar de vraag of het 
nu wel volledig en correct is. Dat is 
nu niet vast te stellen. Het lijkt ons 
dan ook op zijn plaats dat de 
wethouder dit voorstel van voor tot 
achter nog eens doorspit en bij elke 
wijziging uitleg geeft, en daar waar 
deze ontbreekt het aanvult, zodat wij 
in de commissie dit kunnen 
bespreken en vervolgens in een 
raadsvergadering kunnen vast-
stellen”, aldus de Haan. Hij kreeg 
direct steun van andere fracties, maar 
de meerderheid, de coalitie-partijen 
VVD, CDA en D66, gingen ervoor 
liggen. Zij vonden het wel goed en 
wilde het behandelen. D66 kwam 
nog met: “het moet voor eind van 
jaar in orde zijn, anders loop je 
volgend vast”. Dit blijkt niet helemaal 
zo te zijn. Het enige is dat de 
gemeente dan volgend jaar geen 

belastingverhoging kan doorvoeren 
en de aanslagen van 2021 weer moet 
hanteren.

Schuld bekennen
De wethouder nam de vlucht naar 
voren door bij aanvang van de 
behandeling toe te geven dat het 
allemaal niet goed verlopen was en 
dat het zeker anders moest (wat we 
eerdere jaren ook al gehoord 
hadden). Dat en de diezelfde middag 
toegezonden memo met onder 
andere informatie over aanpassing 
van de werkwijze in het komende 
jaar, wat voor de coalitie van CDA, 
VVD en D66 kennelijk voldoende om 
de wethouder de hand boven het 
hoofd te houden en de motie dus 
niet te steunen. “Voor de Christen-
Unie-SGP telt niet de wethouder, 
maar de kwaliteit van het proces en 
de deugdelijkheid van de verorde-
ningen” stelt Stam. Hopelijk heeft 
deze discussie zoveel losgemaakt, 
dat nu eindelijk het roer in de ambte-
lijke organisatie en bij het college om 
gaat en we voor de komende jaren 
verschoond blijven van deze onno-
dige toestanden”, aldus Wim Stam.

VVD wethouder financien 
maakt er een zooitje van

Vinkeveen - Het Oranje Comité 
Vinkeveen heeft afgelopen 
donderdag 16  december de twee 
Vinkeveense  verzorgingshuizen, 
Zonnehuis Zuiderhof en Careyn Mari-
aOord, bezocht. Lyône van Vliet en 
Harry van Genderen boden alle 
medewerkers, verzorgers en vrijwil-

ligers een extraatje aan voor bij de 
ko�e of thee. Zoals inmiddels 
bekend heeft de zorg het nu weer 
extra zwaar tijdens deze 4e  lock-
down. Een klein gebaar voor hun 
grote verdienste waarbij de hoop 
wordt uitgesproken dat de zorg méér 
wordt gezien dan alleen een applaus

Een klein gebaar





Weeroverzicht De Ronde Venen 2021
Door Paul Dekkers

Winter: Vrijwel normaal in temperatuur en iets te nat. 
December veruit het natst en januari wat kouder dan normaal.

Lente: Bijzonder koud, zowel april als mei ver beneden het gemiddelde. 
Bovendien mei erg nat, daardoor wel een groeizame natuur.

Zomer: Wat teleurstellend, zeker in vergelijking met voorgaande jaren.
Juni was een uitzonderlijk warme maand. 
Juli en augustus bleven daar ruim bij achter.

Herfst: Alle drie herfstmaanden waren aan de zachte kant. 
Vooral september blonk uit door de heerlijke nazomerdagen. 
De neerslag was iets meer dan normaal. 

Prachtig gekleurde zonsopkomst.

WINTER 2020-2021
De meteorologische winter omvat in 
de meteorologie drie volle maanden: 
december, januari en februari. 
December was weer even grijs en nat 
als we de laatste jaren gewend zijn 
van deze maand. De gemiddelde 
etmaal temperatuur, verkregen door 
de hoogste en laagste dagwaarden 
bij elkaar op te tellen en de uitkom-
sten delen door twee, bedroeg 5,7 
graden en was daarmee weer de 
warmste wintermaand. In slechts één 
decembernacht vroor het en dan nog 
zeer bescheiden: -1,0 graden. Op zes 
dagen kwam de kwikkolom boven de 
tien graden uit. Dat februari nog met 
een koude periode op de proppen 
kwam verbaasde bijna iedereen; van 
7 tot en met 14 februari in de Ronde 
Venen in alle nachten matige vorst en 
drie ijsdagen (temperatuur ook 
overdag beneden nul). Nadat de vorst 
was verdwenen, beleefden we tot aan 
het einde van de maand een indruk-
wekkende reeks van warme dagen 
met vijf opeenvolgende nieuwe 
dagrecords.

December 2020
De maand december 2020 was een 
halve graad te zacht en met 113 mm 
neerslag behoorlijk nat. Veruit de 
koudste dag, als je van kou mag 
spreken, was de 9e met ’s nachts één 
graad vorst en overdag 1,7 graden 
boven nul. Van echt winterweer was 
geen sprake. In de aanloop naar Kerst 
viel veel regen, in vijf dagen 40 mm. 
Kerstmis zelf was zo goed als droog 
bij een maximum temperatuur van 6 
graden Op de 27e stormde het langs 
de kust. In de avond van Eerste 
Kerstdag wees de luchtdruk 1027,5 
hPc aan. Daarna maakte deze op de 
nadering van de stormdepressie een 
vrije val naar 1006 hPc in de avond 
van Tweede Kerstdag, om in de avond 
van 27 december zijn laagste stand te 
bereiken: 973,5 hPc, een zeldzaam 
grote en snelle luchtdrukdaling van 
54 hectopascal in slechts 48 uur. Ook 

aan het begin van de maand een 
�inke barometerdaling, zij het iets 
minder spectaculair, van 1020 hPc op 
de 2e naar 977,5 hPc op de 4e. De 
laatste dagen soms weer veel regen.

Januari 2021
Zowel wat temperatuur als neerslag 
betreft hield de louwmaand zich 
vrijwel aan de normalen. Het winter-
weer bleef beperkt tot enkele spel-
denprikjes. De maand begon in het 
westen met Code Oranje vanwege 
zeer dichte mist, mede ontstaan door 
het afsteken van vuurwerk. Hoewel 
de stroming aan het begin van de 
maand noordoostelijk was onder 
invloed van een hoge drukgebied 
boven Scandinavië was het niet echt 
winters. De lucht kwam via een lange 
omweg uit het Middellandse Zeege-
bied. Er volgde wel een tweetal 
nachten met lichte vorst (tot bijna -3 
graden)en rond het midden van de 
maand 3 vorstnachten (tot -0,5 
graden). In de middag van 16 januari 
begon het in De Ronde Venen licht te 
sneeuwen bij een temperatuur die 
terugviel van +1,2 naar -0,4 graden. Er 
vormde zich een sneeuwdekje van 
iets meer dan een centimeter. De 
laatste januarinacht had de laagste 
temperatuur: -3,7 graden. Februari 
zou voor ons een grote verrassing in 
petto hebben. 

Februari
Zowel qua temperatuur als neerslag 
week de maand niet veel af van het 
gemiddelde. De eerste zes dagen 
waren behoorlijk nat met ongeveer 
25 mm aan neerslag en overdag 
temperaturen tot 10 graden. Op de 
7e evenwel vond er een markante 
kou-inval plaats. Deze ging gepaard 
met een forse temperatuurdaling 
naar -5 tot -9 graden , veel wind en 
sneeuw. Het sneeuwdek was moeilijk 
meetbaar als gevolg van de stevige 
noordoostenwind. Op talrijke plekken 
is destijds het sneeuwdek gemeten, 
met als resultaat 11 cm sneeuw in 

onze regio. De vorst in combinatie 
met veel zon leverde heel veel 
schaatsplezier op. Op 14 februari trad 
de dooi in. En die loog er niet om. 
Vanaf 16 februari werd het compleet 
lente met tot aan het einde van de 
maand elke dag een temperatuur 
boven de 10 graden. Het maximum 
van 19,2 graden op de 24e was nog 
net geen record. Dit alles onder 
sterke hoge druk; op de 27e haalde 
de barometer met 1041,5 hPc de 
hoogste stand van het jaar. 

LENTE 2021
Over de lente is veel geklaagd en 
terecht. Eerlijkheidshalve moet 
daarbij ook gezegd worden, dat wij 
de laatste zeven jaar �ink zijn 
verwend met fraaie lentes. De gemid-
delde maximum temperatuur is 
uitgekomen op 13,5 graden en de 
minimum temperatuur bedroeg 4,8 
graden. In 2014 was dat 3 graden 
hoger. In 5 nachten vroor het licht. De 
eerste warme dag van 20 graden en 
meer viel al 30 maart met meteen 
daar achteraan ,op 31 maart, de 
eerste en tevens de enige zomerse 
dag van de lente met 25,3 graden. Op 
beide dagen moest het kwik van heel 
ver komen; op 30 maart van 3,0 naar 
23,0 graden en op 31 maart vanaf een 
minimum van 5,4 graden. Maart en 
april waren droog, mei daarentegen 
was nat; maart en april telden samen 
net zoveel regendagen als mei alleen, 
te weten 22. In ongeveer een halve 
eeuw blijkt de lentetemperatuur met 
1,5 graad te zijn toegenomen, die van 
de zomer met 1,2 graad, van de herfst 
met 0,7 graad en van de winter met 
1,3 graad.

Maart
 De temperatuur van de lentemaand 
week weinig af van normaal. Wel 
gedroegen de thermometers zich als 
een jo jo. Zowel aan het begin als op 
het einde van de maand waren er 
scherpe temperatuurcontrasten. Op 
de 2e was het zeer zonnig en steeg 
het kwik naar 16,3 graden. De 
volgende dag was het langdurig 
mistig en werd het niet warmer dan 
9,9 graden en weer een dag later was 
het met een maximum temperatuur 
van 6,4 graden uitermate kil. Het 
scheelde een winterjas. Op de laatste 
maartdag konden we de eerste 
zomerse dag noteren. Daags 
daarna,op 1 april bleef de tempera-
tuur bij een noorden wind al steken 
op 14,2 graden. Het kwam in vier 
nachten tot lichte vorst . Van 9 tot en 
met 16 maart was de meest wisselval-
lige periode van de maand. In dit 

tijdsbestek van acht dagen viel in 
totaal 30 mm neerslag. Toch viel er 
maar op één dag een etmaal som van 
meer dan 10 mm, dat was op de 13e 
(10,1 mm).

April
De grasmaand was een zeer koude 
maand. De gemiddelde temperatuur 
lag bijna 3 graden onder normaal. De 
maand had niet meer dan 1 warme 
dag van 20 graden (20e). Begin april 
hadden we voor het eerst sinds lange 
tijd weer eens te maken met typisch 
voorjaarsweer: Op 5,6 en 7 april 
vielen er sneeuwbuien, die voor een 
tijdelijk sneeuwdek van 1,5 cm 
zorgden. Op de 5e ook geen hoger 
maximum dan 5,5 graden. Op 12 april 
kregen we opnieuw met sneeuw te 
maken. Er had zich een noordelijke 
stroming ingesteld, waarmee Pool-
lucht naar ons land werd getranspor-
teerd. Vooral de nachten waren 
behoorlijk koud ; talrijke keren lagen 
de minima rond het vriespunt, 
hetgeen goed af te leiden viel uit de 
gemiddelde minimum temperatuur, 
die in Mijdrecht 3,3 graden bedroeg. 
In de laatste bijna 40 jaar van waarne-
mingen had alleen april 1986 bij ons 
nog net iets lager gescoord met 
gemiddeld 3,2 graden. Door over-
heersende hoge druk bleef ook april 
aan de droge kant. 

Mei
Mei evenaarde mei in kou. Het 
grootste deel van de maand was 
bovendien nat en somber. Mei kende 
al een koud en vrij nat begin met 
maximum temperaturen tussen 11 en 
14 graden en ’s nachts enkele graden 
boven nul. Tijdens een bui op de 6e 
vielen er sneeuwvlokken, waarbij het 
kwik overdag tot net onder 7 graden 
zakte. Drie dagen later echter heerste 
lenteweer met bij ons meteen al een 

bijna zomerse waarde van 25 graden. 
Vanaf midden mei lagen de tempera-
turen in een noordwestelijke iets 
onder normaal en vielen er geregeld 
buien. Uiteindelijk kwam het neer-
slagtotaal uit op 100 mm. Op 4 en 
21/22 mei zorgden twee actieve lage-
drukgebieden voor onstuimig weer. 
De luchtdrukveranderingen die hier-
mede gepaard gaan zijn goed waar-
neembaar op een barogram . Zij 
worden geregistreerd op een strook 
papier op een draaiende trommel, de 
zogeheten barograaf. De luchtdruk 
op het weerstation Mijdrecht wordt 
gemeten met een contra vloeistof 
barometer.

ZOMER 2021
Uitvoerig bent u hierover al geïnfor-
meerd in mijn weer column in deze 
krant van 8 september jl. Om de 
warmte in de zomer te meten 
bestaan verschillende methoden. De 
eenvoudigste en die hier wordt 
toegepast, is de gemiddelde etmaal-
temperatuur van de drie zomer-
maanden te nemen en die te verge-
lijken met waarden van voorafgaande 
seizoenen. Er bestaat ook nog een 
methode , waarbij aan de hand van 
de gemiddelde temperatuur van mei 
tot en met september op speciale 
wijze een thermisch zomerkarakter 
berekend wordt. Dit wordt verkregen 
door van elk etmaal met tempera-
tuurgemiddelde boven 18 graden het 
“overschot “ te nemen en die dage-
lijkse “overwinsten”bij elkaar op te 
tellen. Op deze manier is op 1 
oktober het de�nitieve warmtegetal 
van de voorgaande zomer bekend. 
Het aantal warmtedagen kan daarbij 
dus variëren. Mooie zomers zullen in 
de 200 komen, slechte zomers zullen 
beneden de 100 blijven. 

Maand Gem.temp Hgst.temp. Lgst.temp. Neerslagsom
gr.C + afw.  Datum Datum mm en afw.

December 5,7 12,7 -1,0 113
2020 +0,5 22e 9e +33

Januari 3,9 11,1 -3,7 85
2021 -0,7 21e 31e +12

Februari 5,1 19,2 -8,7 60
+0,2 24e 11e +10

Maart 7,3 25,3 -2,7 44
-0,2 31e 6e -26

April 8,0 20,0 -0,8 36
-2,9 20e 6e -11

Mei 11,8 24,7 2,8 101
-2,6 9e 2e en 7e +32

Juni 19,3 30,9 10,0 66
+2,1 17e  7e -9

Juli 19,4 29,6 12,7 64
+0,1 7e 20e -6

Augustus 18,0 26,0 11,0 92
-0,9 11e 2e +28

September 17,3 28,7 7,0 20
+1,6 8e  21e -50

Oktober 12,1 19,0 3,9 147
+0,2 19e  23e +65

November 7,6 13,9 -0,1 80
-0,4 19e 29e +10

Jaar 11,3 30,9 -8,7 908
(-0,2) 17/6 11/2 (+64)

Weerstation Mijdrecht maandcijfers 2020/2021

Vervolg op volgende blz.
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Schitterende sneeuwrollen gevormd door de wind langs de slootkanten.

Juni
Na het koude voorjaar ontpopte juni 
zich als een op en top zomermaand. 
De gemiddelde temperatuur in onze 
regio lag 3 graden boven normaal. 
Totaal bracht de zomermaand ons 23 
warme dagen van 20 graden en meer, 
het dubbele van normaal. En het 
aantal zomerse dagen van 25 graden 
en meer bedroeg 11, waarvan 2 
tropisch met als hoogste maximum 
30,9 graden op de 18e. Normaal telt 
juni 3 zomerse dagen en 1 tropische 
dag. Ons weer werd beheerst door 
hoge drukgebieden die net ten 
noorden van ons land naar het 
oosten trokken en daarmee werd 
vanuit het oosten continentaal 
warme lucht aangevoerd. Plaatselijk 
kreeg ons land met zware buien te 
maken. De Ronde Venen kreeg een 
zware (onweers)bui over zich heen 
op 19 juni, die 20 mm regen achter-
liet. Een paar dagen later, op 21 juni, 
regende het langdurig, met als resul-
taat 15 mm water. Maar dat niet 
alleen. Bij een noordenwind bleef het 
kwik overdag al steken op 15,6 
graden.

Juli
Juli was wat de temperatuur betreft 
vrijwel normaal. Ook de neerslagsom 
week weinig af van het gemiddelde. 
Tropische temperaturen bleven deze 
maand uit. Wel konden we van 8 
zomerse dagen genieten. Onder 
andere de periode 17 tot en met 22 
juli leverde daaraan een bijdrage. Tot 
aan de 23e bleef het behoorlijk 
droog; er was tot dan in Mijdrecht 
niet meer gevallen dan 15 mm. Dat 
zou vanaf 25 juli heel anders worden. 
Wie eind juli in eigen land met 
vakantie ging, was daar geenszins 
over te spreken. Elke dag regen en op 
de 26e bij ons een zware bui met 
onweer, die in vijf kwartier 24 mm 
regen opleverde. Het was de maand 
dat het zuiden van Limburg, de Belgi-
sche Ardennen en de Duitse Eifel 
getro� en werden door zware 
regenval, waarbij de depressie uren-
lang over ongeveer hetzelfde gebied 
bewoog. In het zuiden van Limburg 
viel op meerdere plaatsen meer dan 
100 mm in drie dagen. In Valkenburg 
viel 160 mm en in Schaesberg 191 
mm: tweemaal de maandsom. 

 Augustus
 Zeker in vergelijking met juni viel het 
weer in augustus tegen. Met de 
temperatuur viel het overigens reuze 
mee: op slechts 4 dagen bleef het 
maximum beneden de twintig 
graden. Aan zomerse dagen konden 

er nog 4 worden toegevoegd. Dus 
hitte bleef uit. Ook 4 dagen, van 6-9 
augustus, was het buitengewoon 
wisselvallig met ruim 20 mm aan 
neerslag, waarvan de buien op een 
paar dagen met onweer gepaard 
gingen. Hierna heerste tijdelijk hoge 
druk en bleef het tot aan de 16e 
droog. Daarna weer een regenachtige 
periode, die op de 26e uitmondde in 
een tweetal onweersbuien, ’s 
middags en ’s avonds, die voor de 
grootste etmaalsom van het jaar 
zorgde, te weten 38 mm. Bij een 
wolkbreuk valt er een hoeveelheid 
van minimaal 25 mm in een uur. Meer 
dan 5 mm/uur is zware regen, 1 tot 5 
mm/ uur is matige regen, en lichte 
regen is minder dan 1 mm/uur. 

HERFST 2021
Zomerse dagen met maxima van 25 
graden en hoger komen aan het 
begin van de herfst nog regelmatig 
voor. Ook dit jaar maakte daarop 
geen uitzondering. We kregen er dit 
jaar vier. Tot ongeveer halverwege 
oktober bestaat een kans op een 
zomerse dag. Zelfs tropische dagen 
zijn nog mogelijk vroeg in het najaar, 
zoals de 31,8 graden, die werd 
gemeten op 15 september 2020 in 
Mijdrecht. Maar ook de koudere 
nachten komen er aan, waarbij de 
temperatuur ’s nachts op normale 
waarnemingshoogte van anderhalve 
meter (in de weerhut) reeds tot onder 
het vriespunt kan dalen. In Mijdrecht 
is in september nog nimmer vorst 
voorgekomen op ooghoogte in 
september. In een 38-jarige 
meetreeks was 4,0 graden het laagste 
minimum op dit weerstation. De 
eerste vorst hebben wij hier gehad 
op 19 oktober 1993 en bedroeg -0,3 
graden. De eerste vorst in de Bilt is 
geregistreerd op 16 september 1971 
en bedroeg -0,7 graden. In Winters-
wijk vroor het -2,4 graden.

September
Dankzij vooral september is de herfst 
aan de zachte kant geweest. Oktober 
werd de natste maand en november 
sloot kleddernat af met bijna 50 mm 
neerslag in de laatste zes dagen. Met 
een gemiddelde temperatuur van 
17,3 graden was september behoor-
lijk warm. De maand had heel wat 
nazomerweer te bieden. In het rijtje 
van warmste herfstmaanden sinds de 
beginjaren tachtig van de vorige 
eeuw, toen in Mijdrecht met dage-
lijkse waarnemingen is begonnen, 
staat september 2021 op de zesde 
plaats. Vooral de eerste helft blonk 
uit. In Mijdrecht kwam de tempera-
tuur op 4 dagen boven 25 graden, 
net zoveel als in de maand augustus. 

Op 20 en 21 september werd het 
beduidend frisser; overdag nog maar 
17 à 19 graden en ’s nachts 7 à 9 
graden. Op 27 september trok een 
koufront over ons land; de regenzone 
verdreef de warme lucht, waarin op 
de 26e nog een temperatuur van 
bijna 24 graden. Eindelijk weer eens 
regen (6 mm). Tot dan had de maand 
niet meer dan 0,2 mm aan neerslag 
opgeleverd. Op 29 september 
compleet herfst. 

Oktober
Met. een gemiddelde temperatuur 
van 9,1 graad is de wijnmaand net 
iets warmer verlopen dan normaal. 
Opvallend daarbij is, dat de maand 
niet meer aan een warme dag is 
toegekomen met een temperatuur 
van 20 graden en meer. Gemiddeld 
komt dat tweemaal voor deze maand. 
De temperatuur had weinig specta-
culairs te bieden. De grootste 
aandacht kreeg de regen. Daaraan 
was deze maand geen gebrek. Met 
146 mm was oktober de natste 
maand van het meteorologische jaar 
2021. Zodra we zijn aangeland in 
oktober beginnen de speculaties 
omtrent de komende winter weer de 
kop op te steken. Vroeger speelden 
de zogeheten merkeldagen een rol in 
het volksgeloof. Zij gaven aanwij-
zingen voor het weer van komende 
dagen, weken of maanden. St 
Maarten op 11 november kent er 
vele, zoals deze: “Is het donkere lucht 
op Sint Martijn, Zo zal het een zachte 
winter zijn.” Het was somber, donker 
en grijs die dag 

November
Behoudens het slot van de maand 
met fronten, buien en wind, 
gebeurde er op weergebied nage-
noeg niets. Het was een uitermate 
saaie maand, waarbij voor een mete-
oroloog of weeramateur weinig viel 
te beleven. Dat komt vaker voor in dit 
jaargetijde. Een weergeïnteresseerde 
houdt nou eenmaal van dynamiek in 
de atmosfeer. Ook het fotograferen 
van (buien)wolken is een boeiend 
gebeuren. Eind november konden we 
in een onstabiele koude noordwest 
stroming machtige stapelwolken zien 
opbollen , zgn. congestus. Bij hun 
groei krijgen ze aan de bovenzijde 
vezelige structuren. Dat duidt op 
ijsvorming. Dan heeft de bui de naam 
cumulonimbus calvus gekregen. De 
wolkenontwikkeling gaat dan verti-
caal verder. De opstijgende luchtmas-
sa’s worden gedwongen zijwaarts uit 
te wijken en tonen daardoor een 
duidelijke aambeeldvorm, de incus, 
die geheel uit ijs bestaat. Zo’n cumu-
lomimbus is enorm 

HET WEER
In deze krant een weerrubriek met een terugblik op interessante 
weergebeurtenissen in de regio De Ronde Venen, een vooruitblik op 
het nieuwe seizoen en uitleg van een onderwerp aangaande het 
weer. Reacties zijn welkom.

Nieuwe normalen 
Door Paul Dekkers

Weer en klimaat worden nogal eens door elkaar gehaald. Het dagelijkse 
- veranderlijke - weer is vaak het gespreksonderwerp bij de kapper. Als je 
het weer bekijkt, dat wij dagelijks beleven over een langer tijdvak, krijg je 
het gemiddelde of normale weer met de bijbehorende extremen, bijvoor-
beeld de temperatuur. Dan spreek je over het klimaat, waarover nu zoveel 
te doen is. Naast de temperatuur maken wolken, hoeveelheid zon en 
regen deel uit van het klimaat. Om te zien of het actuele weer normaal is 
voor de tijd van het jaar kijken de meteorologen naar de gemiddelde 
temperatuur in het laatste 30-jarige tijdvak. Tot voor kort besloeg dat de 
periode 1981-2010 en sinds begin dit jaar bestrijkt de normaal periode 
1991-2020. De volgende zal dus weer over 10 jaar aan de beurt zijn. Wat 
meteen opvalt is dat alle maanden (� ink) warmer zij geworden. Verge-
leken met de periode 1961-1990 gemiddeld zo’n 1 à 2 graden. Alleen de 
herfst blijft daar met een toename van de temperatuur van 0,5 graden 
wat bij achter. Februari is een van die warmer geworden maanden. In de 
periode 1961 – 1990 was het klimaatgemiddelde nog 2,5 graden, sinds-
dien is het maandgemiddelde opgewarmd naar 3,9 graden. Het aantal 
o�  ciële vorstdagen is met drie afgenomen en staat nu op 10 en het 
aantal ijsdagen is gehalveerd, van 4 naar 2.

31 Meter sneeuw
Tussen de Noordpool en 66 graden Noorderbreedte valt de neerslag 
uitsluitend in de vorm van sneeuw. Echter, als gevolg van de geringe 
luchtvochtigheid zijn de hoeveelheden, wat velen niet zouden 
verwachten, beperkt. Op gematigde breedten,waarin wij leven, kan het 
door polaire depressies hevig sneeuwen, zeker in de buurt van grote 
meren en zeeën, die als vochtbron dienen, alsmede langs berghellingen 
aan de wind(loef )zijde. De grootste sneeuwval doet zich voor in de 
Amerikaanse Rocky Mountains, waar gemiddeld 7.500 tot 10.000 mm 
neerslag valt, dat is tien keer zoveel als in Nederland. In de Noord Weste-
lijke Paci� c waait ’s winters voortdurend een westenwind. Deze voert 
onophoudelijk buitengewoon vochtige luchtmassa’s aan. Er vindt een 
enorme condensatie plaats, hetgeen leidt tot zware neerslag. In Paradise 
Ranger Station, Mount Rainier, in de staat Washington, valt jaarlijks 
gemiddeld 14,5 (!) meter sneeuw. Record sneeuwen in een jaar deed het 
hier van 19 februari 1971 tot 18 februari 1972: 31 meter. Een Witte Kerst 
hier verzekerd. 

Laatste sneeuw met Kerst was in 2010
Op het nippertje beleefden we in 2010 een Witte Kerst. Het was in een 
uitzonderlijk sneeuwrijke maand, die in de Ronde Venen haar hoogtepunt 
kende op de 20e. Op 17 december was al wat sneeuw gevallen en had 
zich een bescheiden sneeuwdek van 4 cm gevormd. Storingen in de 
koude lucht zorgden op de 20e voor een unieke sneeuwdag. Na een 
nacht met 8 graden vorst, begon het in de ochtend al wat te sneeuwen, 
waardoor het sneeuwdek aangroeide tot 6 à 8 cm. Rond het middaguur 
kwamen vanuit het zuidwesten zware sneeuwbuien opzetten, die het 
zicht � ink beperkten. Hierbij om ongeveer 13.00 uur een felle bliksem� its, 
gevolgd door een donderslag, die velen verraste. Even steeg de tempera-
tuur tot iets boven het vriespunt. (0,3 graden). ’s Avonds bleek het 
sneeuwdek in Mijdrecht 15 cm hoog te zijn. Geleidelijk aan temperde de 
vorst. De Kerstdagen brachten dooi. Echter, er lag nog zoveel sneeuw dat 
van een Witte Kerst gesproken mocht worden. Op Eerste Kerstdag 
regende het langdurig licht en steeg het kwik tot 4,6 graden na een vorst-
vrije nacht. Op Tweede Kerstdag werd het met 6,0 graden nog zachter bij 
� inke opklaringen.

weer. Reacties zijn welkom.

Nieuwe normalen Vervolg van vorige blz.
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Uithoorn - Op woensdagavond 15 
december 2021 heeft de jaarlijkse 
korpsavond plaatsgevonden van de 
brandweermannen/vrouwen van de 
kazerne in Uithoorn. Normaal 
gesproken is dat een fysieke bijeen-
komst in de kazerne, waar ook de 
burgemeester en onze commandant 
bij aanwezig zijn. Alleen, vanwege de 
corona maatregelen konden we dat 
niet op die manier organiseren. Een 
collega kwam op het idee om een 
zogenaamde drive-thru te organi-
seren. Dat betekende dat je met de 
auto naar de kazerne komt, door de 
kazerne heen rijd, en zelf je diploma’s 
en certi� caten mee pakt. Hierdoor is 

er nauwelijks contact met elkaar en 
konden wij de korpsavond in een 
andere vorm door laten gaan. Omdat 
het vorig jaar ook niet kon doorgaan 
waren er dus dit jaar zeer veel diplo-
ma’s en certi� caten uit te reiken. Ook 
werden er veel collega’s bevorderd 
naar andere rangen. En er waren zelfs 
twee jubilarissen. Voorafgaand aan 
het fysiek door de kazerne rijden werd 
er een digitale zoom-sessie gehouden 
vanaf 19.30 uur tot 20.00 uur waarbij 
onze burgemeester, de heer Heilie-
gers en onze commandant een 
woordje tot het korps hebben gericht. 
Dankzij deze techniek kon iedereen 
dat vanuit huis doen. Dus ook dat was 

Korpsavond 2021 - 
brandweerkazerne Uithoorn

volledig corona-proof. Voor de volle-
digheid even een opsomming van de 
bevorderingen etc. Bevorderd van 
aspirant tot manschap zijn: Niels de 
Boer, Jacqueline Kooiman, Jimi 
Nieuwland. Bevorderd tot senior 
manschap zijn: Jelle van den Berg, 
Ruud Blondeau, Glenn van Dam, 
Maarten Everts, Kevin Giebing, Sjoerd 
van den Helder, Mike Kraan, Wiebe 
Posthuma, Tom Stronkhorst, Leroy 
van Tol. Bevorderd tot brandmeester 
is: Rens Theijssen. Jubileum 12,5 jaar 
in dienst: Rens Theijssen, Robbert 
Treur. Daarnaast zijn er drie nieuwe 
collega’s in dienst gekomen: Thomas 
Wagemakers, Iwan van Zijl, Bas 

Uithoorn - In het najaar is Uithoorn 
voor Elkaar in samenwerking met de 
gemeente gestart met Lief & Leed-
straten. In een Lief & Leedstraat geven 
buren aandacht aan elkaar bij persoon-
lijk lief en leed. Iedere deelnemende 
straat ontvangt een potje geld 
waarmee buurtbewoners voor elkaar 
een kleine attentie kunnen kopen bij 
voor- of tegenspoed, het zogenaamde 
Lief & Leedpotje. In dit potje zit een 
bedrag dat je gedurende een jaar kan 

gebruiken voor bijvoorbeeld een 
cadeautje voor de mantelzorger in je 
straat, een fruitmandje voor een zieke 
buurvrouw, een leuk kaartje bij een 
geboorte of een behaald diploma in je 
straat.

De eerste
De eerste straten in Uithoorn zijn erg 
positief over Lief & Leed: “Het klopt echt 
dat een klein gebaar een groot e� ect 
kan hebben! En het zorgt voor zo veel 

Jouw straat ook een Lief & Leedstraat?

Mulderij. Al met al een geslaagde 
korpsavond waarbij een ieder ook 
nog, naast de diploma’s en certi� -
caten, ook een lekkernij van de 
gemeente Uithoorn mocht 
meenemen. Op het doosje chocola-
tjes zat ook een gedicht gemaakt 
door de burgemeester. E.e.a. werd 
door de collega’s zeer gewaardeerd. 
Vanuit de kazerne zelf was er een 
kerstpakket geregeld via AH Jos van 
den Berg. Dit was een zeer compleet 
en goed gevuld kerstpakket waarvoor 

wij Jos graag willen bedanken. Vanaf 
deze plek willen de collega’s van de 
brandweerkazerne Uithoorn alle 
inwoners van Uithoorn en De Kwakel 
hele � jne feestdagen toewensen. En 
ook volgend jaar staan de vrijwilligers 
weer voor u klaar om te helpen als er 
zich een noodgeval voordoet. Mocht 
het team willen versterken kan dat 
uiteraard ook. 
Kijkt u daarvoor even op onze 
website: www.brandweer.nl/kazerne/
amsterdam-amstelland-uithoorn.

meer contact. Door het Lief & Leed 
potje is het contact maken makkelijker, 
door met bijvoorbeeld een bloemetje 
langs te gaan bij een buur die het moei-
lijk heeft. En als je meer buren kent, is 
dat beter voor de sfeer, het helpt tegen 
eenzaamheid, maar buren kunnen 
elkaar ook helpen. Wat boodschappen 
meenemen, een keer wat soep of een 
bloemetje langsbrengen als iemand 
ziek is. Je kunt hierdoor echt verschil 
maken voor iemand, al is het soms een 
klein gebaar. Een goede buur is dan 
zeker beter dan een verre vriend.” 

Gesteund
Kortom: het Lief & Leedpotje zorgt dat 
buren zich gezien, gewaardeerd en 
gesteund voelen in je straat. Daar knapt 
iedereen van op, dus ook je straat! En 
dat kunnen we in deze tijd wel 
gebruiken. Wil je meer informatie of wil 
je (een deel van) je straat of � at 
aanmelden? Neem contact op met de 
Uithoorn voor Elkaar, 0297-303044 of 
info@uithoornvoorelkaar.nu. Voor meer 
informatie en aanmelding kijk op: 
www.uithoornvoorelkaar.nu/
lief-en-leed 

Jouw straat ook een Lief & Leedstraat?

Lees Govani’s schrijnende verhaal op   

WWW.AAP.NL/GOVANI

mishandeld en doodsbang

leeuw Govani

Het is een wonder dat 
leeuw Govani mensen 
nog vertrouwt 
De nagels van Govani zijn uitgetrokken 
en zijn tanden uitgeslagen. Alles om 
deze machtige leeuw te veranderen in 
een doodsbang hoopje ellende. Gelukkig 
is hij nu veilig bij Stichting AAP. 

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

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd/Gratis afhalen*

Telefoon: 2/3

GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST 
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

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

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

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen naar 
onderstaand adres:

Midrethstraat 9 | 3641 CB Mijdrecht

U kunt uw kabaal ook opgeven via internet: 
WWW.MEERBODE.NL/KABALEN-OPGEVEN
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De Ronde Venen - Stel dat de aarde, zoals sommige 
mensen nog steeds geloven, inderdaad plat zou zijn dan 
ligt Mijdrecht (Gemeente de Ronde Venen) qua open-
baar vervoer op het uiterste puntje, bungelend aan de 
afgrond. Toen ik ruim 20 jaar geleden in Mijdrecht kwam 
wonen, was het nog mogelijk om met het openbaar 
vervoer rechtstreeks naar Utrecht en Amsterdam te 
reizen. Een aantal jaar later werd de rechtstreekse 
verbinding naar Utrecht opgeheven en sindsdien leidt 
de reis eerst naar het treinstation van Breukelen om daar 
vervolgens over te stappen. Tot een paar jaar geleden 
kon ik nog voor mijn werk en bezoekjes aan Amsterdam 
gebruik maken van een rechtstreekse verbinding. Dit 
was echt perfect, vooral na een lange werkdag kon ik 
heerlijk tot Mijdrecht blijven zitten. Tot een paar jaar 
geleden … Zowel de provincie Utrecht als Noord-
Holland deden zaken met Connexxion, maar als gevolg 
van een aanbesteding besloot de provincie Utrecht een 
contract met Syntus aan te gaan. Veel bewoners van de 
Ronde Venen waren niet blij met deze beslissing, want 
dit betekende geen rechtstreekse verbinding met 
Amsterdam meer. 

Overstappen
In plaats daarvan moest men overstappen in Uithoorn 
want Syntus had niet het recht om verder te rijden. Op 
het moment dat de aanbesteding speelde, waren er ook 
gemeenteverkiezingen. Op het Facebook account van 
de Ronde Venen las ik destijds veel berichten van inwo-
ners die schreven dat ze niet blij waren met de beslissing 
van de provincie waarop diverse politieke partijen 
aangaven dat ze er alles aan zouden doen om de Ronde 
Venen toch goed bereikbaar te laten blijven. Loze 
beloftes bleek al snel, want de situatie werd al snel nog 
erger. Haltes in Mijdrecht en de nog bestaande directe 
verbinding met Amsterdam tijdens spitsuren werden 
stap voor stap opgeheven. Het ergste zou echter nog 
komen... Vanaf 12 december 2021 is het dienstrooster 
namelijk aangepast. Ik geef u een voorbeeld wat voor 
impact dit nieuwe dienstrooster voor mij heeft. Ik werk 
als zorgverlener in het Amsterdam UMC, locatie VUmc. 
Als ik dagdienst heb dan moet ik rond 07:10 op mijn 
werk zijn. Voor 12 december deed ik er met het open-
baar vervoer, inclusief een overstap in Uithoorn, er onge-
veer 50 minuten over om op mijn werk te komen. Vanaf 
12 december moet ik afhankelijk van het tijdstip waarop 
ik precies wil vertrekken 2 of 3 keer overstappen. 

Anderhalf uur
De reis gaat via Station Bijlmer ArenA of Breukelen en 
duurt ongeveer 1,5 uur. Alleen sporadisch is het nog 
mogelijk om via Uithoorn naar Amsterdam te reizen. 
Met deze dienstregeling vergaat mij helaas alle 
behoefte om het openbaar vervoer te gebruiken, ik 
begrijp de logica ook niet achter dit rooster. Ik ben een 
groot voorstander van 2G. En nee, ik heb het niet over 
Gevaccineerd en Genezen. Ik heb het over 2G in het 
openbaar vervoer: (relatief ) Goedkoop en Groen. 
Milieu- en prijsbewust zijn wordt met deze nieuwe 
dienstregeling niet aantrekkelijk gemaakt. Ik pak vanaf 
12 december met tegenzin, want duurder, minder 
groen en wellicht minder interessant nu het ‘rekening-
rijden’ steeds dichterbij komt, mijn auto en parkeer deze 
in Uithoorn of Amstelveen om vervolgens de bus te 
pakken. Maar hoeveel mensen hebben deze mogelijk-
heid niet en zijn afhankelijk van het openbaar vervoer. 
Ik preek namelijk niet alleen voor mijn eigen parochie, 
maar ook voor al diegenen die naar het VUmc moeten 
om behandeld te worden, een zieke naaste willen 
bezoeken, voor al die jongeren die naar Amsterdam (of 
Uithoorn, of Amstelveen) willen om uit te gaan, voor al 
die personen die graag naar Amstelveen of Amsterdam 
willen om een hapje te eten, of een theater of museum 
willen bezoeken, maar ook voor de medewerkers van 
bedrijven op het industrieterrein in Mijdrecht. 

Minder interessant
Ook voor hen wordt het steeds minder interessant en 
wellicht onmogelijk gemaakt om voor hun werk naar 
Mijdrecht te komen, met als gevolg dat het voor 
bedrijven onaantrekkelijk wordt om in Mijdrecht te 
blijven of zich te vestigen. Kortom, voor elke inwoner 
en bezoeker van de Ronde Venen die behoefte heeft 
om het openbaar vervoer te gebruiken voor werk of 
plezier, uit economisch-, gemaks- of milieuoogpunt en 
tijdens periodes van restrictie vanwege COVID of 
‘normale’ periodes. Ik hoop met deze brief bewustwor-
ding te creëren bij de gemeente de Ronde Venen en de 
provincie Utrecht. De aarde is rond en Mijdrecht ligt 
echt niet op het uiterste randje, ook al ligt het wel op 
een uiteinde van de provincie. Mijdrecht dient wel 
aantrekkelijk te blijven voor de huidige inwoners en zij 
die hier willen wonen en komen werken. Openbaar 
vervoer is één van de voorwaarden van leefgenot in 
een woonplaats. Ik ben van mening dat de gemeente, 
provincie en vervoersbedrijven hier een belangrijke rol 
in kunnen en zelfs moeten hebben. 
Marie-Antoinette Saillard-Kuipers

Openbaar vervoer 
De Ronde Venen

De Ronde Venen - Deze week heb ik met veel enthousiasme meegewerkt 
aan een foto om samen met het JAC en op uitnodiging van het CDA aandacht 
te vragen voor het schrappen van de buslijn naar Uithoorn. Met mij deden 
bijna alle fracties uit de gemeenteraad mee.  Een duidelijk signaal werd 
hiermee afgegeven. De politiek in de provincie Utrecht is verantwoordelijk 
voor het schrappen van die buslijn. En welke partijen zitten in Gedeputeerde 
Staten, het dagelijks bestuur van de Provincie? PvdA, Groen Links, D66, CU 
en het CDA.  Partijen die in De Ronde Venen zich zeggen hard te maken 
voor betere busverbindingen. Jammer dat in de provincie deze partijen er 
heel anders over denken. Minder busverbindingen betekent ook dat de 
Ronde Venen niet zal worden aangemerkt als OV-knooppunt. En dat is de 
absolute voorwaarde om voor extra woningbouw in aanmerking te 
komen. Dus de partijen PvdA, Groen Links, D66, CU en CDA in de 
provincie willen blijkbaar geen extra woningen in De Ronde Venen. Wie 
begrijpt nu nog wat van deze partijen? 
Anco Goldhoorn

Wie wil nu wat met het openbaar vervoer?

Mijdrecht - Voor de tweede keer in korte tijd is dit ons 
overkomen. Tijdens het uitlaten van onze hond langs 
het wandelpad naast de Ringvaart in Mijdrecht snu�elt 
onze aangelijnd hond regelmatig links en rechts in de 
bosjes en hoge gras. Om haar behoefte te doen die wij 
altijd netjes opruimen. Dit in tegenstelling tot vele 
andere hondenbezitters maar ook de lokale jeugd die 
op de bankjes hun snoep, chips, koek en blikjes drinken 
nuttigen en dit dan laten vallen terwijl er 2 meter naast 
het bankje een afvalbak staat! Hoezo respect? Nu 
gebeurde het een maand of twee geleden dat onze 
hond met iets in haar bek al kauwend de struiken uit 
kwam, gealarmeerd opende ik haar bek en trok daar 

een rauwe kippenpoot uit!! Licht bezorgd maar het kan 
toeval zijn. Vandaag 15 december doe ik een loopje 
langs de Ringvaart richting de brug bij Autobedrijf v 
Nieuwkerk, sla linksaf het �etspad op om terug te lopen 
en halverwege duikt onze hond tussen de gevallen 
bladeren om vervolgens weer met een rauwe kippen-
poot tevoorschijn te komen! Wederom deze afgepakt 
en weg- gegooid, stom want deze had ik als bewijsstuk 
bij de politie kunnen inleveren. Dit kan geen toeval zijn 
en ik vermoed dat er iemand een vreselijke hekel aan 
honden heeft en dat dit “bewerkte” kippenpoten zijn 
om de hond ziek te maken of erger, dus hondenbezit-
ters wees op uw hoede.
Een bezorgde buurtbewoner/honden bezitter en 
liefhebber Ron Visser

Hondenliefhebbers opgepast

De Ronde Venen - Regelmatig lees ik in kranten dat 
vrijwilligerswerk een uitstekend middel is tegen 
depressie en/of somberheid. In het Corona tijdperk zou 
ik senioren aanmerken als een kwetsbare groep. 
Kinderen zijn het huis uit en wonen misschien ver weg, 
partner is overleden en activiteiten zijn stopgezet. Vrij-
willigerswerk voor senioren is helaas moeilijk te vinden. 
Mijn ervaring bewijst dat vrijwilligers werk (behalve 
misschien thee of ko�e inschenken) niet weggelegd is 
voor senioren. Ik ben een 70+er en tot een jaar geleden 
heb ik de administratie bij een bedrijf verzorgd – nog 
actief dus. Ik heb gereageerd op een advertentie van 
Tympaan-de Baat om te helpen met de administratie 
van een stichting cursus projecten. Meteen mijn leeftijd 

aangegeven. Een leuk gesprek volgde maar daarna 
stilte! Na een paar maanden heb ik zelf een mailtje 
gestuurd waarop een reactie kwam met excuses 
(persoonlijke problemen). Vier inwoners van DRV 
hadden zich aangeboden maar misschien zou ik ze op 
een andere manier kunnen helpen. Op korte termijn 
zou iemand uit het bestuur langskomen. Dat was 18 
maanden geleden. Afgelopen week stond er tot mijn 
verbazing wederom een oproep voor administratieve 
vrijwilligers bij dezelfde stichting. Ik begrijp best dat er 
meer naar jonge vrijwilligers gezocht wordt dan naar 
oudere. Maar schijf ons niet helemaal af en durf eerlijk 
te zeggen dat jongere leeftijden eerst aan de beurt zijn. 
En kom dan ook niet met een algemeen advies aan 
ouderen om zich in de buurt in te zetten.
Jenny Tonge

Mag ik a.u.b. actief blijven?!

Uithoorn - Een waarheid als een koe... Dat gezegde kent menigeen wel. Het 
betekent niets meer en niets minder dan: Het is overduidelijk waar.
Waarheden zijn er in soorten en maten. De waarheid van Donald J. Trump is 
een voorbeeld van een waarheid, maar dat is zeker geen waarheid als een 
koe. Dat je met de waarheid kunt knoeien is daarmee meteen duidelijk, het 
is wel vaker gebeurd. Waarom zou je dat doen? Wil je iemand overtuigen? 
Van de waarheid? Of van je eigen gelijk? Wil je je eigen gelijk als de waarheid 
verkopen? Als iemand je “de waarheid” vertelt, dan wordt het tijd voor voor-
zichtigheid, enige achterdocht kan op zijn plaats zijn. Nog een ander aspect 
is het platform dat wordt gebruikt. Als je over de grootste roeptoeter 
beschikt maak je de meeste kans op succes om je boodschap te verkopen. In 
het voorbeeld van Donald J. Trump spelen de media een grote rol, Foxnews, 
Twitter, diverse kranten, noem ze maar op. Het beste succes is natuurlijk dat 
“iedereen”, in ieder geval een behoorlijke meerderheid van de bevolking, 
jouw boodschap accepteert als “de waarheid”. Ook in het openbaar vervoer 
spelen boodschappen en “de waarheid” een rol. In het voortraject van de 
NoordZuidlijn werd op een zeker moment een �nanciële bijdrage geclaimd 
op basis van de verwachting dat er zeker wel 200.000 mensen per dag 
vervoerd zouden worden. Dat die verwachting een tikje opgeblazen was 
werd door critici redelijk snel doorgeprikt. Er zit een een groot krachtenveld 
om zo’n project heen. De voor- en tegenstanders buitelen over elkaar heen 
om hun gelijk aan te tonen. Wat waar is, en welke waarheid die van die koe 
is, dat is nog lastig te onderscheiden, want ze doen allemaal hun best. De rol 
van de platforms is daarin heel groot. Wie de grootste roeptoeter heeft 
wordt gehoord. De pers is volgens de fatsoensnormen van de pers nog 
steeds van hoor en wederhoor. Maar of de beide richtingen een even groot 
platform krijgen, dat is nog maar de vraag. Wordt een kritisch geluid, of een 
tegengeluid, net zo goed gehoord? In het voortraject van de Uithoornlijn 
was de grootste roeptoeter die van de projectorganisatie. Al hun medede-
lingen vonden feilloos hun weg via de pers en internet naar hun doelgroep, 
de burgers van Uithoorn. Als je niets anders hoort dan die boodschappen 
zou je kunnen denken dat het waar is. In dat voortraject hebben burgers van 
Uithoorn hun bijdrage geleverd met een kritische kijk op die ontwikkeling. Er 
werd op van alles gewezen. Een veel te klein aantal reizigers voor een tram, 
grote delen van Uithoorn die er niet op vooruit zouden gaan, armzalig 
aanvullend OV in de wijken op grotere afstand van de tram, meer over-
stappen, geen reistijdverbetering, enz., enz. Deze burgers hadden geen plat-
form en geen pers. Een facebookpagina en daar hield het mee op. Kort 
geleden toonde een onderzoek het gelijk van deze burgers aan, er moet 
inderdaad meer overgestapt worden en de reistijd wordt niet beter. Enkele 
weken later komt AT5 met een artikel “Nieuwe tramverbinding van 
Amsterdam-Zuid naar Uithoorn: “Dat is een stuk lekkerder dan steeds met 
die bus”. In dat artikel wordt de boodschap van de projectorganisatie nog 
eens herhaald en er worden enkele reizigers geïnterviewd. Op het busstation 
van Uithoorn verheugt men zich op de komst van de nieuwe verbinding 
naar Amsterdam. “Geweldig, gaat altijd sneller dan de bus denk ik. Dus wat 
mij betreft is dat een goed idee”, vertelt een reiziger. En ook een ander is het 
daar roerend mee eens: “Dat is een stuk lekkerder dan steeds met die bus, 
want dat schiet niet op.” Een oma die op stap is met haar kleinkinderen heeft 
al iets leuks bedacht om te gaan doen. “Ja, ik ben er heel blij mee, want wij 
wonen er vlakbij en dan kunnen wij straks zo naar Amsterdam naar de �lm 
als de lockdown over is.” Zo maar even een paar nietsvermoedende reizigers 
wat vragen. Dat mag natuurlijk. Zouden die reizigers vooraf geïnformeerd 
zijn over de voor- en nadelen van de tram? Een reiziger denkt iets te weten, 
denkt... En zomaar even naar Amsterdam naar de �lm... Wist die oma dat het 
met de tram niet sneller gaat en dat het in ieder geval één keer overstappen 
is op station Zuid, nog afgezien van de afstand tussen huis en tramhalte? 
Wist die oma ook dat je gewoon met de bus van Uithoorn naar de �lm kan 
op het Leidseplein (zolang de tram nog niet rijdt) en de Johan Cruij� Boule-
vard? Wist die JOURNALIST dat eigenlijk wel, of ook niet, werkvoorberei-
ding(!)? Wat is de waarde van zo’n interview? Waar is het hoor en wederhoor? 
Hoe werden deze mensen voorbereid op het interview? Gewoon even kijken 
of je een voor jouw doel bruikbare reactie kon scoren? Hoe kwam AT5 op het 
idee om dit artikel te schrijven? Op aangeven van de projectorganisatie of de 
vervoerregio? Hoe onafhankelijk en objectief is AT5 (“Echt Amsterdams 
nieuws”)? Donald J. Trump was niet de eerste, en zeker ook niet de laatste, 
DAT is tenminste een waarheid als een koe!
Aland van Valkenburg

De ene waarheid is de andere niet
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Door Paul Hogerwerf

De Kwakel - Nadat Mark Wietsma 
begin december jl. bij KDO had aange-
geven volgend seizoen
hoofdtrainer te gaan worden van 
zaterdag eersteklasser Roda’46, is er in 
De Kwakel snel gehandeld om een 
geschikte opvolger te vinden. Na goed 
overleg met de spelersgroep, de staf 
en bestuur is er resoluut besloten om 
Edwin Reder, de huidige trainer van 
KDO 2, door te schuiven als hoofd-
trainer. Het is een zeer opmerkelijke 
samenloop van omstandigheden 
geworden. Op 17 december jl. belde ik 
(Paul Hogerwerf ) Edwin op voor een 
interview. 

Allereerst gefeliciteerd met je promotie 
Edwin. Is dit het scenario waarop je hebt 
gehoopt? 
Ja, uiteindelijk wel, want mijn doel 
was om volgend seizoen weer hoofd-
trainer te worden, hetzij van KDO of 
elders. Toen Mark zijn vertrek twee 
weken geleden aankondigde, heb ik 
vooral met Maurice Bartels veel 
contact en positieve gesprekken 
gehad. Hieruit bleek dat er veel 
vertouwen in mij was binnen KDO en 
duurde het niet lang voordat we eruit 
waren met elkaar. Binnen KDO is er 
altijd open en eerlijke communicatie 
geweest over de interne doorgroei-
mogelijkheden. Ik heb het prima naar 
mijn zin in De Kwakel, er komt een 
goede jeugdlichting aan en ik zie het 
als mooie uitdaging om deze jongens 
nog beter te gaan maken. 

Heb je ook aanbiedingen van 
andere clubs ontvangen? 
Ja, ik heb recent een aanbieding 
gekregen om bij een andere club per 
direct hoofdtrainer te worden. Zij 

konden mij alleen geen zekerheid 
bieden dat ik volgend seizoen ook het 
eerste elftal zou leiden. Deze boot heb 
ik afgehouden en uiteindelijk ben ik 
blij dat alles op zijn plaats valt bij KDO. 

Met Mark heb je twee jaar goed kunnen 
samenwerken. Wat ga je hetzelfde doen 
als Mark?
In grote lijnen komen onze visies 
overeen. Denk hierbij aan de manier 
van trainen in twee groepen, het 
creëren van saamhorigheid en de 
wijze van verdedigen en aanvallen. 
Net als Mark ben ik zeer tevreden over 
de grote en goede begeleidingstaf 
rondom de selectie. Bij het tweede 
hebben wij bijvoorbeeld ook al 
gebruk gemaakt van videobeelden. 
Vanuit KDO is er onlangs geinvesteerd 
in een nog beter videosysteem, wat 
echt leidt tot meer bewustwording 
van de spelers. Spelers komen zelf met 
antwoorden, herkennen situaties 
vaker en zichtbaar zie je verbeteringen 
in het positiespel. 

Wat wil je anders gaan doen dan Mark?
Van nature speel ik graag aanvallend 
voetbal vanuit het 4-3-3 systeem. Hier-
door bepaalt mijn team het spel en 
wordt er snel druk gezet op de tegen-
stander. Dit is wel afhankelijk van het 
type tegenstander, maar nu speel ik 
met het tweede alleen maar 4-3-3. 
Mark is iets behoudender, maar 
tactisch slim. 

Hoe ziet de selectie er volgend 
seizoen uit? 
Daar kan ik nog niet zoveel over 
vertellen. In de komende periode 
gaan we, met name met de oudere 
spelers in de selectie, gesprekken 
inplannen om vorm te geven aan de 
groep van volgend seizoen. 
Vanuit het onder de 19 team zullen er 
in ieder geval een aantal jongens gaan 
doorstromen. Ik ben nu ook de trainer 
van het onder de 23 team en zie veel 
potentie in deze gretige groep. 

Kunnen we versterkingen van 
buitenaf verwachten? 
Nee en dit is ook niet gebruikelijk bij 
KDO. Bovendien is het bij de clubs 
waar ik voorheen heb gewerkt als 
hoofdtrainer (SVW’27 uit Heerhugo-
waard en De Foresters uit Heiloo), de 
reisafstand simpelweg te groot. 

Zijn er spelers die uit het 2e op korte 

In gesprek met de nieuwe 
hoofdtrainer van KDO 1

Uithoorn - Zaterdag 11 december 
hebben de jeugdleden van de UWTC 
wielrenafdeling met elkaar het 
seizoen afgesloten. Alle jeugd tot 
14-jaar was uitgenodigd om mee te 
gaan. Het was een bijzonder seizoen, 
maar wat is de groep toch gezellig, 
gedreven en altijd met elkaar. Voor 
de trainers een goede stimulans om 
op deze weg door te gaan. Eén van 
de ouders had georganiseerd dat we 
bij Funmania terecht konden voor 
indoor klimmen, klauteren en gezel-
ligheid. Na een goede video 
instructie was het tijd voor het 
aantrekken van een klimtuig en 
opzetten van de helm, daarna moest 
er natuurlijk de groepsfoto gemaakt 
worden waarna de jongens en 
meiden los konden gaan. Al snel hing 
iedereen in de touwen en gingen ze 
steeds hoger en hoger in de hal om 
af en toe wat grenzen te verleggen. 
Uiteindelijk was het na ongeveer 2 
uur actief bezig zijn tijd voor wat 
patat en snacks. Als uitsmijter had de 

UWTC voor iedereen een set wielren-
sokken geregeld. Helaas kunnen de 
laatste wedstrijden van de Amster-
damse Cross Competitie door de 
aangescherpte Coronamaatregelen 
niet meer doorgaan. Jammer, want 2 
januari zou de �nale bij UWTC 
worden verreden.

Jeugd UWTC sluit het seizoen af

termijn de overstap naar het 1e kunnen 
maken? 
Een tweetal spelers die vorig seizoen 
bij mij in het tweede hebben 
gespeeld, hebben de overstap dit 
seizoen reeds gemaakt. Kenmerkend 
voor jonge spelers is dat zij uitste-
kende wedstrijden afwisselen met 
mindere duels. Dit vind ik logisch 
vanwege hun leeftijd en kwaliteitsver-
schil met het jeugdvoetbal. In mijn 
huidige tweede teams dicht ik een 
paar spelers ook wel kansen toe. Door 
het spelen van meerdere senioren 
wedstrijden zullen zij hopelijk op 
termijn kunnen aansluiten bij het 
eerste elftal. 

Heb je al doelstellingen bepaald 
voor KDO 1 voor volgend seizoen?
De teams die nu in de competitie van 
het eerste zitten ken ik vrij goed. Met 
het huidige splersmateriaal zou een 
plek bovenin middenmoot dit seizoen 
zeer goed zijn. Volgend seizoen gaan 
er een aantal clubs de overstap maken 
naar het zaterdagvoetbal maken, 
waardoor de reisafstanden waarschijn-
lijk groter gaan worden op zondag. 
Bovendien is mijn selectie nog niet 
rond, waardoor ik het nu houd op 
handhaving in de tweede klasse. 

Heb je in de afgelopen jaren nog 
trainersopleidingen gevolgd? 
Ja, absoluut. In 1999 heb ik mijn TC1 
diploma behaald en om mijn licentie 
hiervoor te behouden, dien ik elk jaar 
een aantal licentiepunten te halen. Zo 
heb ik recent een online training 
gevolgd over interne scouting binnen 
een voetbalvereninging. Ook in de 
komende maanden zal ik enkele 
online curssessen gaan volgen om mij 
door te blijven ontwikkelen. 

Wil je nog wat over je leven naast 
KDO vertellen? 
Ja, zeker, want in het dagelijks leven 
ben ik verkoopadviseur bij Van Poel-
geest BMW & MINI. Bovendien ben ik 
reeds 20 jaar getrouwd, ben 46 jaar, 
heb ik 3 kinderen en woon en werk in 
Heemstede. 

Tot slot, wat vind je van de 
organisatie KDO? 
KDO vind ik een heerlijke organisatie 
in om te kunnen werken. De kantine is 
altijd open als dat mag en de facilti-
eiten zijn er uitstekend. 
Er is veel medewerking binnen de 
vereniging, de velden liggen er top bij 
en op donderdagavond is het altijd 
gezellig met een hapje en een drankje 
erbij. 

Uithoorn - De trainers van de 
zondagselectie Ton Pronk en zijn 
assistent iwan Kolf hebben zelf 
besloten om aan het eind van de 
lopend seizoen 2021-2022 de 
huidige overeenkomst niet te 
verlengen. Dit wil zeggen dat 
Legmeervogels voor het seizoen 
2022-2023 op zoek zal moeten gaan 
naar een nieuwe trainer. Het wordt 
dan de trainer voor de zaterdag-
selectie. Legmeervogels stapt 
immers aan het eind van dit seizoen 
2021-2022 over van de zondag naar 
het zaterdagvoetbal met het 1ste 
selectie elftal. Bij Legmeervogels en 
de spelers van de huidige zondag-
selectie was de intentie om nog een 
seizoen door te gaan met de huidige 

trainer; Ton Pronk en Iwan Kolf. Maar 
op dinsdag 14 december komen 
beide trainers met het bericht dat zij 
toch niet gaan verlengen maar 
kiezen voor een aanbod van een 
andere vereniging. Ton Pronk heeft 
een aanbod gekregen van een 
vereniging uit zijn buurt; 
Amsterdam-Noord en kon naar lang 
nadenken dit aanbod niet afslaan.

Legmeervogels vindt dit erg spijtig 
maar kan niets anders doen dat het 
besluit van beide trainers respec-
teren. Afgesproken is wel dat de trai-
ners en de spelers er alles aan gaan 
doen om ook in het seizoen 2022-
2023 uit te komen in de 1ste klasse 
van dan het zaterdagvoetbal

Trainer Ton Pronk verlaat 
Legmeervogels eind seizoen

Zaalhockey competitie stil 
gelegd

Mijdrecht - Zaterdag 18 december was 
onverwachts de laatste zaalwedstrijd 
voor o.a. de ZH-JB1 van Hockeyvereni-
ging Mijdrecht in de Willisstee. Afge-
lopen weken was het al een uitdaging 
om voor elk team een trainingsmo-
ment te vinden, aangezien alles vanaf 
17.00 uur dicht was. Er werd dus geen 
uurtje onbenut gelaten in de Phoenix 
Hal en de Willisstee om te trainen. De 
KNHB probeert de zaalcompetitie na 
14 januari te hervatten, maar door de 
ontbrekende weekenden kunnen de 
teams geen volledige competitie 
spelen. De ZH-JB1 heeft in ieder geval 
nog 4 wedstrijden, verspreid over 2 
wedstrijddagen, kunnen spelen en 
aangezien deze met �inke doelsaldo’s 
werden gewonnen staan ze voorlopig 
ruim aan kop in de zaalcompetitie. 
HVM gaat zit nu beraden op welke 
manier de hockeyers in conditie 
kunnen blijven en hopelijk kunnen ze 
in het nieuwe jaar weer aan de slag. 








