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Sfeerimpressie van het nieuwe Aldi-�liaal met appartementen voor jongeren

Wethouder Jan Hazen is als 
wethouder van economie en ruimte-
lijke ordening verheugd over de 
vorderingen in het project. “Behoud 
van de Aldi-vestiging aan de Sport-
laan is voor veel bewoners in en 
buiten Uithoorn een uitkomst. 
Hiermee blijft het winkelaanbod in 
Uithoorn mooi gevarieerd.” Op de 
informatieavond voor omwonenden 
en geïnteresseerden in december 
klonk veel lof voor het plan, dat 
duidelijk een verbeterde uitstraling 
van de entree van het Kootpark bete-
kent. Wel zijn er bij enkele bewoners 
van De Wende nog wat zorgen over 
schaduwwerking op het apparte-
mentencomplex. “Daar hebben we 
aandacht voor; we laten bijvoorbeeld 
extra bezonningsstudies uitvoeren,” 
zegt Ruud Mastenbroek van Aldi 
Vastgoed. 

Extra huurwoningen
Wethouder Hazen is er naar eigen 
zeggen enorm blij mee. “Het mooiste 
is dat het plan van de Aldi niet alleen 
bijdraagt aan een mooier stukje 
Kootpark. Het voorziet ook in extra 
huurwoningen voor jongeren, waar 
in deze tijd zo’n behoefte aan is. Op 
de winkel komen 36 huurapparte-
menten, voornamelijk bestemd voor 
jongeren in de sociale huur en jong-
volwassenen. Een deel wordt zelfs 
ingezet in een zorginitiatief voor 
jongeren met een beperking.” Naast 
afspraken over het aantal woningen 
zijn tussen de gemeente en de 
ontwikkelaar afspraken gemaakt 
over onder meer het inrichten van de 
openbare ruimte, parkeren, ontslui-
tingswegen en groen. Eigen Haard 
zal de verhuur van de woningen op 
zich nemen.  

Vervolg: 
bestemmingsplanprocedure 
Na het tekenen van de anterieure 
overeenkomst kan de procedure 
worden opgestart voor de beno-
digde wijzigingen in het bestem-
mingsplan en de omgevingsvergun-
ning. Naar verwachting zal het 
ontwerpbestemmingsplan half maart 
gereed zijn. Rond die datum zal weer 
een informatiemoment voor omwo-
nenden worden georganiseerd. 
Tijdens de periode van inzage van 
het bestemmingsplan en de omge-
vingsvergunning kan een zienswijze 
worden ingediend.

Uithoorn - Er is weer een nieuwe stap gezet op de weg naar een nieuwe 
Aldi met wonen. De gemeente, Aldi Vastgoed en Eigen Haard hebben 
onlangs de gezamenlijke afspraken over de ontwikkeling ondertekend. 
Volgende stappen zijn de start van de procedure voor wijziging van het 
bestemmingsplan en de aanvraag van een omgevingsvergunning. Zo 
komt het moment steeds dichterbij dat Uithoorn een nieuwe supermarkt 
én extra huurwoningen voor jongeren krijgt.

Bouw nieuwe Aldi met 
jongerenwoningen steeds dichterbij

Uithoorn - Na 27 jaar met een pieper 
op zak keert bij Nico Theuns de rust 
in huis terug. “Niet dat ik met 
pensioen ga”, haast hij zich te zeggen. 
“Ik moet nog tien jaar.” Maar het 
actieve uitrukken met de brandweer-
wagen is verleden tijd. Zijn laatste 
aandeel was de brand in ’t Buurtnest. 
Nico werkt als postcoördinator in de 
Uithoornse brandweerkazerne. In 
1994 begon Nico als vrijwilliger bij de 
brandweer. Even werkte hij voor de 
gemeente Uithoorn als brandveilig-
heid specialist, maar in 2006 stapte 
hij weer over van preventie naar 
repressie, het daadwerkelijke blussen. 
“Door de regionalisering van de 
brandweer kwam ik in dienst van 
Amsterdam en werd ik gedetacheerd 
in Uithoorn.” De regel was dat men 
tot 55 jaar bij de vrijwillige brandweer 
werkt, omdat het werk dan fysiek te 
zwaar wordt en het rugzakje met inci-
denten vol zit. Nico heeft het twee 
jaar langer volgehouden. “Ik heb een 
blessure aan mijn knie en wil me niet 
over de kop jagen om de jaarlijkse 
medische keuring te halen.” Zijn 
rugzak zit nog niet vol, maar hij wil 
ook niet wachten totdat wel het geval 

is. “Vroeger hadden we 160 uitrukken, 
nu het dubbele en we krijgen vaker 
heftige dingen te zien.” Hij kan wel 
een boek schrijven over alles wat hij 
heeft meegemaakt. “Het was mijn 
taak als bevelvoerder om de jongens 
in de gaten te houden. We moeten 
veilig ons werk kunnen doen. Ik ben 
dankbaar dat ik nooit een van mijn 
mannen ben verloren. Als er een 
heftig incident was gebeurd, ging de 
deur dicht en mocht er niemand weg 
zonder er eerst over te praten.” Hij 
gaat het werk missen, hoewel het een 
dubbel gevoel is. “Het uitrukken 
maakt het werk leuk, maar het maakt 
ook inbreuk op je leven. Ik heb mijn 
hele leven om de brandweer heen 
gepland, maar die 27 jaar zijn omge-
vlogen. Ik had het nooit kunnen doen 
zonder mijn team. Ik kan niet alleen 
een brand blussen.” Het controleren 
en adviseren blijft Nico als kazerne-
manager nog doen. Ook zal hij 
inzetten om zijn kennis en kunde 
over te dragen aan de nieuwe gene-
ratie. “We hebben een hechte groep 
die goed op elkaar is ingespeeld. Die 
samenwerking op het veld ga ik 
missen.” 

Nico Theuns niet meer op 
brandweerauto

Uithoorn - Een groot aantal senioren 
in Uithoorn en De Kwakel zijn in het 
zonnetje gezet met een grote 
stroomwafel in de vorm van een hart. 
Door het enthousiasme van Uithoorn 
voor Elkaar, Samen aan de Amstel, 
Bakkerij Westerbos, Dwarzmeteen-
zetje en het initiatievenfonds zijn 
deze week 400 senioren verwend 
met een lekkernij. Het was ook 
eenactie om inwoners uit te nodigen 
om aan de ko�etafels plaats te 
nemen, elke dinsdag om 10.00 uur in 
gebouw de Kuyper en elke 
woensdag in het Bilderdijkhof vanaf 
10.00 uur. Ook Samen aan de Amstel 
gaat weer eten en koken met elkaar: 
op 21 februari vanaf 18.00 uur is er 

eindelijk weer een bijeenkomst geor-
ganiseerd, zie de website 
www.samenaandeamstel.nl

Valentijn actie in Uithoorn en 
De Kwakel
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Binnen Uithoorn voor Elkaar zijn we 
actief in het jongerenwerk. Deze 
maand vertellen wij u over de rol van 
de jongerenwerker en een aantal 
lopende activiteiten. 
Het jongerenwerk is er voor alle 
jongeren binnen de gemeente 
Uithoorn. 
De jongerenwerkers sluiten aan bij 
de leefwereld van deze jongeren. 
Door contact te leggen en door 
ondersteuning bij lichte hulpvragen 
stimuleren de jongerenwerkers van 
Uithoorn voor Elkaar de jongeren op 
een positieve manier te werken aan 
hun toekomst. 
Door het organiseren van activiteiten 
worden jongeren ook gestimuleerd 
hun vrije tijd op een positieve manier te 
besteden. 

Wekelijkse activiteiten
Onze activiteiten zijn gericht op 
sport en cultuur. De jongerenwerkers 
kijken samen met de jongeren waar 
de behoefte ligt en zo ontstaat er 
een wekelijks programma. Zo zijn er 
wekelijkse inloopavonden, zaalvoetbal 
activiteiten en is er een huiswerkclub 
waar je op een rustige plek kunt 
leren. Bij Girlpower en Club CaveMen 
werken we aan weerbaarheid en 
zelfvertrouwen. 

Meideninloop
Afgelopen zomer raakten wij tijdens 
een ronde op straat aan de praat met 

voor jongeren 

een groepje meiden. Uit dit gesprek 
bleek dat de meiden behoefte hebben 
aan een eigen plek waar ze samen 
kunnen komen en leuke activiteiten 
kunnen doen. Zo is de Meideninloop 
ontstaan. 
Dit is een inloopavond voor meiden 
tussen de 10 en 18 jaar, inmiddels 
uitgegroeid tot een groot succes 
waarbij iedere donderdag een kwartier 
voor aanvang een grote groep meiden 
stond te trappelen voor de ingang van 
’t Buurtnest. Wij creëren een veilige 
omgeving waarin we creatief bezig 
zijn met het maken van kunstwerken, 
dansen we ook samen en leren we 
over zelfvertrouwen door middel van 
theaterlessen. 

De week van de Ontmoeting
In de Week van de Ontmoeting hebben 
de meiden van de inloop rozen en 
zelfgemaakte kaarten langsgebracht bij 
buurtbewoners in de wijk Europarei. 
De kaarten stonden vol met mooie 
teksten over ontmoeting en verbinding. 
Door deze actie stimuleren wij de 
verbinding tussen verschillende 
groepen in de wijk.

Check de website!
Ook wij kunnen te maken hebben 
met de coronamaatregelen en ook de 
brand in ’t Buurtnest zorgt voor wat 
onzekerheid over de locatie. 
Op www.uithoornvoorelkaar.nu vind je 
welke activiteiten waar doorgaan.

0297-303044
info@uithoornvoorelkaar.nu
www.uithoornvoorelkaar.nu

VRAAG HET DE BURGEMEESTER

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

Blijf alert op online criminelen
Veel Uithoornaars en Kwakelaars, waaronder ook 
ondernemers, zijn dagelijks online en zijn steeds afhan-
kelijker van internet. We ondervinden veel voordelen 
van de digitale wereld. Maar helaas worden mensen 
ook slachto�er van online criminaliteit, ook wel cyber-
criminaliteit genoemd. Denk aan verkoopfraude, 
hacken of ‘phishing’. Bij dit laatste proberen cybercrimi-
nelen met valse e-mails of WhatsApp berichten 
persoonlijke gegevens, geld of wachtwoorden te 
stelen. Verschrikkelijk. Gelukkig worden mensen steeds 
bewuster van het feit dat cybercriminelen op de loer 
liggen. En dat we daarom ook onze wachtwoorden 
geregeld moeten wijzigen. En dat we er niet klakkeloos 
vanuit mogen gaan dat mails ‘betrouwbaar’ zijn. Maar 
laten we waakzaam blijven! Niet alleen inwoners of 
ondernemers krijgen te maken met cyber criminaliteit. 
Ook de overheid heeft er mee te kampen. Met alle 

grote gevolgen van dien. Denk aan het verlies van 
gegevens, uitval van ICT en/of het door onbevoegden 
kennisnemen of manipuleren van bepaalde informatie. 
Namens de gemeente Uithoorn, alsook de Veiligheids-
regio Amsterdam-Amstelland ben ik de ‘cyberburge-
meester’. Dit is een van mijn nevenfuncties die ik 
bekleed. Geregeld heb ik overleg met andere cyberbur-
gemeesters. Het overleg functioneert als ‘zwerm’ met 
als hoofddoel zich over belangrijke digitale ontwikke-
lingen, bedreigingen en oplossingen te laten infor-
meren of om er aandacht voor te vragen. We wisselen 
onderlinge kennis en ervaringen uit en wenden onze 
invloed aan om structurele aandacht en �nanciering te 
verwerven voor digitale veiligheid op regionaal en 
lokaal niveau. In het overleg focussen we ons op het 
geheel van onze rollen vanwege de onderlinge samen-
hang. Denk aan het eigen gemeentehuis op orde 
brengen en houden (informatiebeveiliging) en voorbe-
reiding op cyberincidenten- en crises. Onlangs hebben 
ambtenaren van de gemeente Uithoorn een crisistrai-
ning gedaan met een cyberaanval als onderwerp. Het is 
goed én noodzakelijk om dit geregeld te doen. Er komt 
namelijk heel wat bij kijken als zoiets verschrikkelijks 
gebeurt. Maar uiteraard doen we er ook alles aan om 
een dergelijke aanval te voorkomen. Het zou echter 
naïef zijn om te denken dat het ons niet kan gebeuren. 
Daarom blijven wij ook waakzaam!
Pieter Heiliegers, burgemeester van de gemeente 
Uithoorn.

Uithoorn - Op zaterdag 12 februari 
heeft een afvaardiging van de kandi-
datenlijst van Gemeentebelangen 
een bezoek gebracht aan de knot-
groep van Uithoorn – De Kwakel.
Na het verzamelen en natuurlijk 
uitleg over hoe veilig dit dient te 
gebeuren werd een aanvang 
gemaakt met het knotten in de 
groene bu�erzone tussen Meerwijk-
Oost en Meerwijk-West.
Dit knotten gebeurt al jaren met de 
handzaag, want elektrische of motor-
zagen komen er niet aan te pas bij de 
knotgroep. Staand op de grond of op 
een ladder konden de kandidaten 
zagen naar hartenlust.
In de ko�epauze werden goede 
gesprekken gevoerd met diverse vrij-
willigers die niet alleen afkomstig zijn 
uit onze gemeente, maar uit de 

gehele regio.
Na de pauze werden nog een �ink 
aantal bomen geknot en uiteindelijk 
kwam de groep tot het einde van de 
doorsteek bij de brug aan de Gooi-
meer. Het resultaat is dan ook goed 
zichtbaar als u deze week door de 
groenstrook tussen Meerwijk oost en 
west wandelt of �etst.
Voor Gemeentebelangen waren 
aanwezig Ted Verdegaal, Piet ten 
Brink, Ruud Hogenboom en Leonie 
De Boer-Bezuijen.
Na a�oop was er soep in het gebouw 
aan de Elzenlaan. Weer een fantasti-
sche ochtend geweest.
De knotgroep doet al jaren fantas-
tisch werk in deze gemeente en kan 
nog veel vrijwilligers gebruiken. Meld 
u daarom aan. Ze verdienen de 
steun.

Gemeentebelangen bezoekt 
knotgroep

Uithoorn - “We moeten zuinig zijn 
op de groene plekken die we nog 
over hebben in onze gemeente. We 
moeten deze plekken versterken 
door bijvoorbeeld meer onderhoud 
uit te voeren of groen hieraan toe te 
voegen. Op deze manier worden de 

groenstructuren robuuster en 
kunnen we deze beter behouden 
voor de toekomst.”
Aan het woord is Corry Feitsma-
Zwaan, raadslid voor Gemeentebe-
langen en wederom verkiesbaar bij 
de komende verkiezingen. “Afge-

Gemeentebelangen: een groene 
en groeiende gemeente

Uithoorn - Nergens �etsen mensen 
zo veel als in Nederland. Heel gezond 
natuurlijk, maar het verkeer is vaak 
erg druk. Bovendien �etsen mensen 
als ze ouder worden soms minder 
soepel. Het landelijke programma 
Doortrappen en de gemeente 
Uithoorn willen er samen voor 
zorgen dat ouderen veilig en met 
plezier kunnen blijven �etsen. 
Daarom kunnen oudere �etsers in de 
gemeente Uithoorn nu gratis een 
�etsspiegel laten monteren bij van 
der Schaft tweewielers of Blom en 
Blom Fietsexperts. 
Met een �etsspiegel zie je zonder 

omkijken wat er achter je gebeurt. 
Handig bij het afslaan of inhalen. Ook 
inhalend verkeer zie je eerder 
aankomen als je een spiegel aan het 
stuur monteert. Wil jij ook veilig 
blijven �etsen? Laat dan nu gratis 
een spiegel monteren bij van der 
Schaft tweewielers of Blom en Blom 
Fietsexperts. Op = op, dus wees er 
snel bij. 

Doortrappen tot je 100ste
(Mede) door te �etsen blijven 
ouderen langer gezond, sociaal en 
zelfredzaam. Ze �etsen dan ook 
graag, en willen dit het liefst blijven 

Laat n  een ratis fietss ie el 
monteren

doen, maar zijn tegelijkertijd ook 
kwetsbaar in het verkeer. Gelukkig 
kan iemand, met wat simpele maat-
regelen en oplossingen, vaak nog 
jarenlang veilig én met plezier door-
trappen. Het programma Door-
trappen helpt hierbij en heeft de 
ambitie om ouderen zo lang mogelijk 
veilig te laten �etsen.
Het programma Doortrappen is een 
landelijk initiatief van het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat en 
heeft de ambitie dat ouderen zo lang 
mogelijk veilig en met plezier blijven 
�etsen. Doortrappen wordt in 
opdracht van Vervoerregio 
Amsterdam en gemeente 
Amsterdam regionaal uitgevoerd 
met medewerking van lokale 
partners.

lopen najaar heeft de raad besloten 
tot verdere uitwerking van het 
Masterplan Legmeerbos en de 
groenstructuur vanaf de Westeinder-
plassen tot aan de Amstel. Onze 
fractie heeft met volle overtuiging 
ingestemd met deze plannen en 
hoopt dat we snel tot uitvoering over 
kunnen gaan.”
“Een groene omgeving is niet alleen 
goed voor de gezondheid, maar ook 
voor de sociale samenhang in de 
wijk,” vervolgt Feitsma. “Mensen 
zullen sneller naar buiten gaan voor 
een ommetje als er gewandeld kan 
worden. De coronasituatie heeft ons 
laten zien hoe waardevol het is om 
dit in de buurt te hebben.” 
Over woningbouw in groene 
gebieden is Feitsma duidelijk: “Het 
bouwen van woningen kunnen we 
beter in gebieden doen waar al 
bebouwing is. Als we daarbij ook 
meer woningen per vierkante meter 
bouwen, kunnen we een bijdrage 
blijven leveren aan de woningbe-
hoefte, net zoals we dat de afgelopen 
jaren hebben gedaan.” “Bij toekom-
stige bouwprojecten moet er nog 
meer rekening gehouden worden 
met het voorkomen van verlies van 
groen en biodiversiteit. Door groene 
bouwstenen op te nemen in toekom-
stige projecten kunnen we blijven 
genieten van een groene en groei-
ende gemeente!”
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Uithoorn - Vorige week opende 
Vakcollege op verantwoorde manier 
zijn deuren voor geïnteresseerde 
leerlingen en ouders van groep 8. 
Eind januari zou normaal gesproken 
de Open Dag zijn geweest, maar 
door coronamaatregelen was dat ook 
dit jaar niet mogelijk. 
Een webinar op 26 februari was een 
goede vervanger, maar niet zo leuk 
als een school écht van binnen zien 
De hele week werden daarom in 
kleine groepjes rondleidingen 
gegeven en op 9 februari was er ook 

nog een try-out, een lesjesmiddag, 
om de school te leren kennen en te 
leren door doen. Kinderen van groep 
8 konden kennis maken met diverse 
vakken en in verschillende lessen 
werden mooie dingen gemaakt. 
Zowel de rondleidingen als de 
try-out waren goed bezocht en 
bezoekende ouders en leerlingen 
waren erg enthousiast. 
Leerlingen en personeel van Vakcol-
lege Thamen hebben zich wederom 
vol ingezet om er een succes van te 
maken. 

Vakcollege Thamen opent de 
deuren

Uithoorn - Dankzij de recente 
versoepelingen kon de deur van De 
Schutse zondagmiddag weer open 
voor de bezoekers van een uitgesteld 
concert in de maandelijkse serie van 
de Stichting Culturele Activiteiten 
Uithoorn (SCAU). 
Met voldoende ruimte tussen de 
zitplaatsen vulde het trouwe, veilig 
QR-gecodeerde, SCAU-publiek de 
zaal om te genieten van een fantasti-
sche muziekmiddag. Want op het 
podium gingen om half drie vijf 
gretige jonge muzikanten van 
topklasse zitten. Dat waren Nathalia 
Milstein aan de vleugel, Shin Sihan 
en Yamen Saadi, viool,Takehiro 
Konoe, altviool en Anastasia Feru-
leva, cello. Zij verving uiterst compe-
tent de wegens ziekte plotseling 
verhinderde collega Alexander 
Warenberg.

Meeslepende Franse klanken
Op het programma stonden twee 
pianokwintetten van meesters uit 
het Franse taalgebied. 
De musici begonnen met het 
Pianokwintet nummer 2 in c kleine 
terts, opus 115, van Gabriël Fauré. 
Meteen al was in de akoestisch voor-
tre�elijke Schutse te horen dat een 
ensemble van grote klasse op het 

podium zat. Een volle warme klank 
verraste en verblijdde de aandachtig 
luisterende muziekliefhebbers. 
Orkestraal en vol klonken de 
passages in de snelle delen waarin de 
toetsen en de snaren gepassioneerd 
werden bespeeld. 
Onstuimig en virtuoos ging het 
jonge kwintet de noten van het 
Pianokwintet in F grote terts van 
César Franck muzikaal te lijf. Een 
muziekcriticus uit de tijd van de 
componist, Emile Vuillermoz, schreef 
in 1921 dat dit werk zich kenmerkt 
door het jeugdig privilege van fris-
heid, hartstocht, gulheid en verleide-
lijke tederheid. Als deze criticus 
zondagmiddag in de Schutse zou 
hebben gezeten, had hij kunnen 
vaststellen dat het Chianti Ensemble 
die kenmerken van de meesterlijke 
compositie voortre�elijk tot klinken 
heeft gebracht.
Op zondag 13 maart komen Carel 
den Hertog (viool), Coos Lettink 
(accordeon) en Casper Terra (klarinet) 
zigeuner, klezmer en balkanmuziek 
spelen. Zij vormen het Trio c tot de 
derde. 
Informatie van de SCAU over 
beschikbare plaatsen en kaartver-
koop volgt later, afhankelijk van de 
dan geldende coronamaatregelen.

Chiantikwintet speelt 
orkestraal en vurig

Uithoorn - Vanwege een toene-
mende vraag zoekt Uithoorn voor 
Elkaar naar vrijwilligers die zich willen 
inzetten als budgetcoach. Taken zijn: 
het in kaart brengen van de �nanciële 
situatie van de hulpvrager, het onder-
steunen in het maken van een verant-
woord “huishoudboekje”, helpen bij 
het aanvragen van tegemoetko-
mingen, maken van bezwaarschriften, 
aanvragen van betalingsregelingen 
en het rapporteren van de voortgang 
aan de coördinator. Heb jij voldoende 
tijd beschikbaar (bij aanvang weke-
lijks contact met de hulpvrager) en 
kun jij het zelf oplossend vermogen 
van de hulpvrager laten groeien? Wil 
jij je eigen werk en/of levenservaring 
gebruiken om een ander te kunnen 
helpen? Neem dan contact op met de 
coördinator budgetcoaches, Danielle 
Franken via d.franken@stdb.nl of telnr 
06-86876305.

Geldzorgen
Geldzorgen, schulden, geen over-
zicht meer hebben. Wanneer er 
�nanciële problemen zijn, is het 
lastig om de juiste keuzes te maken 
en de weg te vinden in het doolhof 
van instanties en regelingen. Een 
budgetcoach kan dan uitkomst 
bieden, als aanvulling op de profes-
sionele schuldhulpverlening. 
Budgetcoaches zijn getrainde vrijwil-
ligers die door de coördinator van 
Uithoorn Voor Elkaar worden gekop-
peld aan mensen die te maken 
hebben met schulden of die gebaat 
zijn bij schuldpreventie. De budget-
coach ondersteunt met als doel 
schuldsituaties te voorkomen. Als 
sprake is van professionele schuld-
hulpverlening, begeleidt de budget-
coach de hulpvrager tijdens en na 
dit proces, met het doel terugval te 
voorkomen.

Budgetcoaches gezocht

Uithoorn – Bruggenbouwer en crea-
tief organisator, Marion van Berkum 
(1959), gaat voor in de Preek-van-de-
Leek van 20 februari aanstaande. 
Zeker in De Kwakel, waar zij woont, is 
Marion een Bekende Plaatsgenoot. In 
zo’n preek-van-de-leekdienst 
verbindt een leek – en niet een 
dominee – een Bijbelverhaal met 
haar of zijn passie. Ook het 
programma, de liederen en gebeden 
worden door de leek bepaald en 
uitgekozen. Dat maakt zo’n bijeen-
komst van ongeveer een uur heel 
persoonlijk en spannend. Alle andere 
plaats- en regiogenoten zijn van 
harte welkom dat eens mee te 
maken. De toegang is geheel vrij. 
Maar een vrijwillige bijdrage aan de 
eerste collecte voor het goede doel 
dat Marion deze keer heeft uitge-
kozen, is natuurlijk welkom, net als 
voor de tweede collecte ter bestrij-
ding van de onkosten. Ook houden 
we ons aan de geldende 
corona-maatregelen.

Ouders
De ouders van Marion van Berkum 
waren mensen met een groot sociaal 
hart en levenservaring. Zij hebben 
haar gevormd tot de mens die ze 
geworden is. Een vorming die erop 

aangelegd was de ander altijd te 
laten voorgaan op jezelf. Altijd een 
stapje terug te zetten; maar als dat 
nu eens ten koste van jezelf gaat? 
Zover, dat je niet eens meer goed in 
staat bent voor de ander iets te bete-
kenen, doordat je jezelf helemaal 
hebt weggecijferd? In de loop der 
tijd leerde Marion echter dat ze eerst 
goed voor zichzelf moest zorgen om 
er pas dan echt voor de ander te 
kunnen zijn. Positief zoals ze in het 
leven staat, stak ze haar handen uit 
de mouwen. In haar vrijwilligerswerk 
en in haar dagelijks werk komt het 
aan op het zorgen voor de kwetsbare 
medemens. Natuurlijk kun je dit 
doen door een girootje uit te 
schrijven met het idee dat het zo wel 
goed komt. Maar dat is Marion niet 
genoeg en daar mag het wat haar 
betreft dan ook niet bij blijven. Daad-
werkelijk iets voor een ander doen, 
dàt geeft haar pas voldoening. In 
haar vrije tijd is Marion graag creatief 
bezig, onder meer door te schilderen. 
Dat alles maakt haar evenwel nog 
niet tot een heilige! Deze Preek-van-
de-Leek vindt zondagmiddag 20 
februari as. plaats in De Schutse, De 
Merodelaan 1 in Uithoorn. Aanvang 
16.00 u. Na a�oop is er gelegenheid 
tot napraten bij een drankje

Preek van de week: Goed voor 
jezelf – egoïstisch?

Uithoorn - De voorbereidingen voor 
de nieuwe verdeling van de sociale 
huurwoningen zijn gestart. In het 
nieuwe systeem moeten mensen 
met een dringende huisvestings-
vraag beter aan bod komen. De 
website van WoningNet wordt 
aangepast naar een puntensysteem 
en er komt een digitaal loket voor de 
aanvraag van situatiepunten. De 
veranderingen gaan begin 2023 in. 
De invoering van het nieuwe punten-
systeem is een behoorlijke wijziging. 
Dit vraagt het komend jaar een 
uitgebreide inspanning van alle 
samenwerkende partijen en leveran-
ciers. De gemeenten bouwen een 
nieuw digitaal loket voor de 
aanvraag van situatiepunten en de 
corporaties zijn verantwoordelijk 
voor alle wijzigingen in WoningNet. 
Wethouder Hans Bouma, verant-
woordelijk voor de portefeuille 
Wonen, vindt het natuurlijk jammer 

dat het niet al dit jaar ingaat. “Maar 
een geheel nieuw systeem vraagt om 
een zorgvuldige invoering en daar 
hebben we iets meer tijd voor nodig.” 

Uitgangspunt
Uitgangspunt voor het nieuwe 
puntensysteem is dat het voldoende 
uitlegbaar en uitvoerbaar moet zijn. 
“Tijdens de bouw van de nieuwe ICT-
systemen worden daarom testpanels 
van woningzoekenden ingezet. Zijn 
woningzoekenden straks voldoende 
in staat het nieuwe puntensysteem 
te begrijpen en de juiste acties te 
ondernemen?”, vult de wethouder 
aan. De testresultaten kunnen 
invloed hebben op de inrichting van 
WoningNet én op de planning. De 
invoeringsdatum van het nieuwe 
systeem staat op begin 2023. Halver-
wege dit jaar wordt de de�nitieve 
ingangsdatum vastgesteld. In het 
nieuwe systeem moeten mensen 

met een dringende huisvestings-
vraag beter aan bod komen. Dit 
nieuwe systeem werkt met punten. 
Iedereen die ingeschreven staat op 
WoningNet bouwt straks punten op 
met wachtpunten, zoekduur en 
speciale omstandigheden. Inschrijf-
tijd blijft bestaan. Daarvoor krijgen 
woningzoekenden wachtpunten. Als 
een woningzoekende actief zoekt 
naar een woning krijgt zij of hij zoek-
punten. Er kan ook sprake zijn van 
dringende omstandigheden, zoals bij 
gezinnen met kinderen die bij 
anderen inwonen, mensen die net 
een relatie hebben beëindigd en 
kinderen hebben, of jongeren in een 
problematische situatie. Dan krijgt de 
woningzoekende situatiepunten. Alle 
punten bij elkaar opgeteld bepaalt 
hoe snel iemand een woning krijgt. 
Alle informatie over het nieuwe 
systeem is te vinden op www.sociale-
huurwoningzoeken.nl.

Nieuw puntensysteem sociale huurwoningen
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De Ronde Venen - De gevolgen van 
de Coronacrisis beperken MKB-
ondernemers nog geregeld om op 
een normale manier hun bedrijf te 
runnen. Juist in deze voor onderne-
mers buitengewoon lastige tijd 
tonen toonaangevende onderne-
mers uit De Ronde Venen zich soli-
dair. Op initiatief van de VVD stellen 
in de week van 21 tot en met 25 
februari  deskundige ondernemers 
belangeloos hun tijd en kennis ter 
beschikking om in een kosteloos 
adviesgesprek van maximaal één uur, 
gericht vragen binnen hun vakge-
bied te beantwoorden en onderne-
mers speci�ek van advies te dienen. 
Dat alles met het doel hen in staat te 
stellen in deze tijd verantwoorde 
keuzes te maken. De deelnemende 
ondernemingen zijn FFT Notarissen, 
Hendrikx Advocaten, met kennis op 
het gebied van het ondernemings-
recht, Korver Makelaars, een goed in 
de brede regio geworteld makelaars-
kantoor, Hafkamp Groenewegen 
Gerechtsdeurwaarders, expertise op 
het gebied van incasso en debiteu-
renbeheer, Van Dort en Partners, 
accountants en belastingadviseurs, 
met een ruime MKB praktijk, Spring 
Real Estate gespecialiseerd in 
commercieel bedrijfsvastgoed, Paul 
Reurings, ruime ervaring in alge-
meen ondernemerschap en Dohle 
Consultancy Verzekering & Risicoad-
vies, maar ook brainstormen met een 
creatieve marketeer van team Switch 
Reclamebureau, behoort tot de 
mogelijkheden.  

Aanmelden
Aanmelding kan via info@vvdderon-
devenen.nl onder vermelding van de 

concrete adviesvraag en contactge-
gevens, waarna een afspraak wordt 
gemaakt. “Ondernemers en onderne-
merschap zijn van groot belang voor 
De Ronde Venen. De e�ecten van de 
Coronacrisis zijn groot en dat vraagt 
om steun van de overheid en ruimte 
om weer te kunnen ondernemen”, 
volgens Bart Richter, lijsttrekker van 
de VVD. Het MKB is de motor van de 
economie en zorgt voor banen van 
inwoners, stageplaatsen voor 
jongeren maar ondersteunt ook 
allerlei maatschappelijke activiteiten 
van verenigingen en sportevene-
menten in De Ronde Venen en dat 
vraagt stimulerende maatregelen. 
“Winkels moeten zelf kunnen 
bepalen wanneer zij open zijn en een 
beperking in openingstijden, bijvoor-
beeld op de zondag, is niet meer van 
deze tijd” en “Lokale ondernemers 
moeten als eerste betrokken worden 
bij gemeentelijke opdrachten, zijn 
om die reden belangrijke onder-
werpen uit ons verkiezingspro-
gramma”, aldus Richter.

VVD initieert tweede actie 
Ondernemers voor Ondernemers

Foto: Bart Richter

Vervolg van de voorpagina

Ronde Venen Belang steunt de 
Wilgenlaan
Raadslid Anco Goldhoorn en kandi-
daat raadslid Roger Fernhout 
hebben zich in deze zaak verdiept 
en hebben de bewoners hun steun 
toegezegd. Roger Fernhout: ”Het is 
toch eigenlijk van de zotte. Deze 
mensen hebben aantoonbaar al 
jarenlang deze steigers en boot-
huisjes staan. Zij doen daar niemand 
kwaad mee. Het geeft deze mensen 
de mogelijkheid optimaal gebruik te 
maken van het water bij hun toch al 
kleine woning. Gun deze mensen 
hun paradijsje”. Anco vult aan: “Deze 
gemeente heeft geen best track 
record ten aanzien van handhaving. 
Er wordt alleen gehandhaafd als er 
een handhavingsverzoek wordt 
ingediend. Belangrijk is dan dat je 
als verzoeker ook belanghebbende 
bent. In dit geval is naar mijn 
mening de verzoeker, de eigenaar 
van het perceel aan de andere kant 
van het water, geen belangheb-
bende. De buurman kan volop 
gebruik maken van zijn water en kan 
als hij dat wil zijn water uitbaggeren. 
Hij is bovendien geen belangheb-
bende omdat zijn uitzicht naar zijn 
mening wat minder fraai zou zijn. 
Dus wat mij betreft geen reden tot 
handhaving”. 

Aanpassen bestemmingsplan
In hun brief hebben de bewoners 
gevraagd aan Groen West om samen 
met hen te werken aan een oplos-
sing. Daar zijn er twee van. Of de 
gebouwen aanpassen aan het 
bestemmingsplan of het bestem-
mingsplan aanpassen aan de huidige 
situatie. In een reportage van RTV 
Ronde Venen wordt gemeld dat de 
gemeente niet van zins is om het 
bestemmingsplan aan te passen. 
Anco Goldhoorn: “Ik heb ruim 12 jaar 
in de raad gezeten en diverse malen 
is het bestemmingsplan aangepast 
aan de bestaande situatie. Waarom 
dan hier niet? Waarom wil wethouder 
Kroon niets doen voor deze bewo-
ners? Ik denk dat hij iets te snel heeft 
geantwoord en dat hij op korte 
termijn samen met de bewoners tot 
de conclusie komt dat het bestem-
mingsplan moet worden aangepast. 
Roger Fernhout: Ronde Venen Belang 
wil best met voorbeelden komen 
waar in de gemeente het bestem-
mingsplan wel is aangepast. Dat 
moet hier ook mogelijk zijn. Je maakt 
toch geen onderscheid tussen inwo-
ners? Inwoners mogen toch rekenen 
op de steun van hun bestuur? 
Een bestuur dat gekozen is door 
inwoners en er moet zijn voor inwo-
ners? Ronde Venen Belang vindt van 
wel, want je moet hart hebben voor 
de inwoner!” 

Ronde Venen Belang: 
“Steigers en botenhuisjes zijn al 
decennialang aanwezig!”

Mijdrecht - Er was iets met de twee 
afgelopen zondag voor de wedstrijd-
teams van Jazz- en Showballet Nicole. 
Er gingen twee teams, in twee 
verschillende categorieën naar de 
danswedstrijd van We Know You Can 
Dance. Als eerste waren daar de 
jongere Dancestars aan beurt. In een 
categorie met wel 12 (!) tegenstanders 
mochten zij eindelijk weer live in het 
theater hun dans laten zien. Deze 
dames zijn dan wel de jongste 

wedstrijdgroep van de dansschool, 
maar inmiddels de meest ervaren met 
hun vele optredens en prijzen. Hun 
professionaliteit en plezier straalde 
van het podium af en werd uiteindelijk 
beloond met een prachtige 2e prijs! 
Dezelfde middag, vertrok team Impact 
naar Noordwijk voor de wedstrijd in 
hun eigen leeftijdscategorie. Dit team 
is pas sinds oktober samengesteld en 
deed voor het eerst mee met een 
danswedstrijd. Extra spannend dus! 

Twee keer de tweede prijs voor 
Dansschool Nicole!

Maar van die spanning was niets te 
zien op het podium. Met een eigen-
zinnig nummer, totaal anders dan de 
rest van de deelnemers lieten zij een 
heel originele choreogra�e zien. Dit is 
natuurlijk een gokje, want wordt dit 
gewaardeerd door de jury? Maar ja, 
dat werd het zeker! Ook voor Team 
Impact, een prachtige 2e plek! Ontzet-
tend knap voor hun allereerste 
wedstrijd samen. Twee teams, twee 
wedstrijden, twee prijzen, twee 
enthousiaste docenten, twee keer een 
2e prijs. En dat in de 2e maand van het 
jaar! Op naar nog veel meer plezier en 
mooie wedstrijden met elkaar!

De Ronde Venen - In deze tweede 
week van de hervatting van de 
biljartcompetitie speelden alle teams 
vanwege de tijdelijke corona-lock-
down tegen dezelfde tegenstander 
als in de eerste week na de hervat-
ting. De uitslagen waren in de 
meeste gevallen wel anders dan bij 
de heenwedstrijden. Het opval-
lendste was de maximale score van 
36 punten van De Springbok 1 tegen 
Stieva/Stee-Inn 1, terwijl ze de week 
daarvoor nog maar 25 punten 
hadden gescoord. Frans Rekelhof 
had wel veel beurten nodig voor zijn 
overwinning, Koos de Koning deed 
het al veel beter, maar Pieter Lange-
laan presteerde echt super door in 19 
beurten te winnen van Martien 
Heijman, toch niet de minste. Overi-
gens was dit nog niet de kortste 
partij van de week, twee spelers uit 
de tweede divisie behaalden die eer 
in 18 beurten. In café De Merel 
noteerden de teams Richard’s 1 en 
Richard’s 3 beiden dezelfde uitslag 
van 33-25 tegen respectievelijk DenB 
Diensten en De Biljartmakers. John 
Vrielink kwam nog iets te kort tegen 
Bert Loogman en Dorus van der Meer 
versloeg John Beets in 21 beurten. 

DIO versloeg ditmaal Bar Adelhof 1, 
mede door het goede spel van Cees 
de Jong, uit in 20 beurten en met een 
mooie serie van 10 caramboles. Die 
serie was net niet genoeg voor de 
hoogste serie van de week, die kwam 
op naam van Toon de Kwant van De 
Kromme Mijdrecht 1 (9 uit 33 is 
27,27%). In de eerste divisie hebben 
alle teams evenveel wedstrijden 
gespeeld. De bovenste 4 teams staan 
slechts 13 punten van elkaar, dat kan 
dus nog spannend worden.

Uitslagen 1e divisie
De Merel/Richard’s BV 3 – 
DenB Diensten/Springbok 33-25
De Merel/Richard’s BV 1 – 
De Biljartmakers 33-25
Bar Adelhof 1 – DIO 21-32
De Springbok 1 – 
Stieva/Stee-Inn 1 36-21

Plus- en minpunten
In de tweede divisie is de stand niet 
zo overzichtelijk, omdat 4 teams nog 
een inhaalwedstrijd tegoed hebben, 
maar het is wel duidelijk dat Bar 
Adelhof 2 er relatief het beste voor 
staat. Tegen Beddebeer scoorden ze 
deze week minder goed met 28 

Springbok 1 volle winst wedstrijdpunten tegen 29. Oorzaak 
was de o�-day van Jim van Zwieten, 
die slechts 4 punten scoorde tegen 
een goed presterende Rohan 
Janmaat. Gelukkig voor Bar Adelhof 2 
waren Erik Spiering en Yoeri Veeken 
wel bij de les. Door de herziening van 
Tom Cordes na 4 wedstrijden moest 
De Kromme Mijdrecht 1 in totaal 12 
wedstrijdpunten met terugwerkende 
kracht inleveren. Deze week kreeg 
Stieva/Stee-Inn 2 er daarom 2 
wedstrijdpunten bij, waardoor het 
verlies met 24-31 er minder drama-
tisch uitziet. De Kromme Mijdrecht 2 
deed het met 32-23 nog iets beter dan 
het eerste team, voornamelijk door de 
korte partijen van zowel David Schild 
in 18 en Frans Versteeg in 19 beurten. 
Cens won deze week wel van De Merel 
Richard’s 2 door de goede overwin-
ning van John Oldersma en de – 
samen met David Schild – kortste 
partij van de week door Arjan Gorte-
mulder in 18 beurten.

Uitslagen 2e divisie
De Kromme Mijdrecht 1 – 
Stieva/Stee-Inn 2 31-24
De Kromme Mijdrecht 2 – 
De Springbok 2 32-23
Cens – De Merel/Richard’s BV 2 30-24
Beddebeer – Bar Adelhof 2 29-28

De Ronde Venen - Op zondag 13 
februari zijn de voorronde gespeeld 
van de Persoonlijke Kampioen-
schappen Libre in de klassen 1+2 ster 
en 3 ster. In de klasse 4+ ster waren 
helaas te weinig aanmeldingen. De 
�nales met 5 deelnemers per klasse 
staan gepland op zaterdag 26 en 
zondag 27 februari in De Springbok 
in De Hoef.

Eindstand klasse 1+2 ster
In locatie De Kromme Mijdrecht stak 
Roos Aarsman er met kop en schou-
ders bovenuit. Zij speelde over 3 

wedstrijden 155% boven haar 
huidige moyenne en noteerde ook 
de kortste partij in 19 beurten. De 
hoogste serie heeft Yoeri Veeken op 
het laken neergelegd met 9 caram-
boles. Naast Roos en Yoeri zijn ook 
Martien Heijman, Jan de Jong en 
Willem Holla geplaatst. Omdat 
Willem verhinderd is voor het �nale-
weekend neemt Betty van der Mars 
zijn plaats in. Evert Driehuis kon door 
een blessure niet deelnemen.

Eindstand klasse 3 ster
Bij De Willisstee werden de 

PK Libre finalisten bekend wedstrijden gespeeld in de klasse 3 
ster. Twee deelnemers kwamen niet 
opdagen, waarna Nico Koster zich 
bereid toonde in te vallen, waarvoor 
dank. Hij leverde meteen zijn visite-
kaartje af door overtuigend als eerste 
te eindigen met een uitstekende 
moyenne percentage van 136%. 
Naast Nico plaatsten Peter Stam, Ray 
Kramer, Robert Daalhuizen en Jan 
Koridon zich voor de �nale. De 
kortste partij werd gespeeld door 
Ray Kramer in 19 beurten. Erik Spie-
ring wist de �nale niet te halen, maar 
troostte zich met de hoogste serie 
van 15 caramboles. 
Alle �nalisten veel succes gewenst.





Vinkeveen - Nadat er twee weken 
geleden in Volendam tegen een 8-2 
nederlaag was aangelopen moesten 
de mannen van Hertha j. o. 19-2 aan 
de bak tegen Kockengen. Dat werd 
een spektakelstuk van de eerste orde. 
Om in de voorste linie te blijven 
moest er gewonnen worden. Hertha 
ging voortvarend van start en was in 
het eerste kwartier heer en meester 
op het veld. Daarna zakte het wat 
terug en werd Kockengen sterker. In 
de twintigste minuut was het raak 
voor Kockengen. Na slordig verde-

digen werd het 0-1. Kort daarna een 
schot op de lat van Mika maar een 
paar minuten later was het 0-2. Even 
later gaf Niels een mooie voorzet die 
door Mika feilloos werd ingeschoten. 
1-2. Een minuut later lag de 1-3 in het 
net en vlak daarop knalde Ryan de 2-3 
binnen. Dat was smullen in de laatste 
minuten van de eerste helft. In de rust 
werden de mannen even stevig 
toegesproken en dat was te merken. 
Als een raket schoten ze uit de start-
blokken en Kockengen werd over-
lopen. In de veertiende minuut kwam 

de beloning met weer een fraaie goal 
van Mika. 3-3.Daarna ontspon zich 
een geweldig gevecht. De ene mooie 
actie na de andere met kansen voor 
beide partijen. Na een prachtige 
aanval van Herta die over vele 
schijven liep maakte Daan de 4-3. De 
laatste minuten was de spanning om 
te snijden en jammer genoeg ging 
een paar seconden voor het eind 
signaal toch de gelijkmaker erin. De 
complimenten voor de inzet van het 
hele team die de supporters een 
plezierige middag hebben bezorgd.

Spektakel in Vinkeveen: Hertha -Kockengen

Mijdrecht - Na de naleving van de 
corona-stop zijn op maandag 7 
februari de kaarten weer tevoorschijn 
gehaald, de bieding boxen afgestoft 
en de scoringskastjes gecontroleerd 
en de zaal coronaproof ingericht. 
De leden hadden lang naar dit 
moment uitgekeken. Eindelijk 
konden we onze hersenen pijnigen 
over de biedingen van de tegenstan-
ders en de partner. Snel bleek dat er 
toch weinig spelinzicht verloren was 
gegaan. De uitslag in de A-lijn was als 
volgt: 1) Marja Hartmann & Elly 
Degenaars 58,75 % gelijk met Chris 
van der Wilt & Carla Steenhuis Geert-
sema 58,75%, 3) Dies Bouterse & Ans 
Bruggeman 53,13%. In de B-lijn werd 
zeer hoog gescoord: 1) Henny van 
Nieuwkerk & Richard van Heese 
65,83%, 2) Richard Morssink % Ad in 
’t Veld 64,68% en 3) Ton van Alen & 
Barbara Baron 58,33%.

Donderdag
Zo ook op donderdag 10 februari 
werden er op het groene veld de 
kaarten getrokken, biedingen gedaan 
en gespeeld met al dan niet succes-
volle uitkomsten. Het was weer even 
wennen om 24 spellen te spelen. 
Natuurlijk waren er misverstanden en 
verwachtingen over de plaats in de 
uitslag. Welnu in de A-lijn de uitkomst 
van alle inspanningen: 1) Otto Hoog-
endijk & Ben Ockhuizen 63,75%, 2) 
Elisabeth & nan van den Berg 62,08 
en 3) Lenny van Diemen & Hermine 
Elmoudni 61,81%. In de B-lijn is de 
eerste plaats voor Gerda van Duren & 
Tiny Zwebe 56,74%, tweede Anne-
miek van Lookeren & John Willems 
52,99% en derde Paula Kooijman & 
Koos Wieling 50,72%. Al met al een 
geslaagde opening van het vervolg 
van het seizoen met dank aan de 
wedstrijdleidingen voor hun inzet.

Bridgevereniging Mijdrecht 
Weer begonnen

Uithoorn/De Kwakel - Binnen DUS! 
Uithoorn en De Kwakel (lokale 
samenwerking van D66 en Groen-
Links), maken Fieke Otto-Ossenkop-
pele en Wim Verlaan zich sterk voor 
dit speerpunt van de partij. De grote 
waarde van sport en bewegen als 
onderdeel van een gezonde leefstijl 
voor de volksgezondheid is alge-
meen bekend. Zowel op de fysieke 
als de mentale gezondheid heeft 
bewegen een positieve uitwerking. 
Ook zorgt sporten voor ontmoeting 
en verbinding tussen mensen uit 
verschillende groepen binnen de 
samenleving. Alle reden volgens 
DUS! om juist nu in Coronatijd het 
belang van sport te onderstrepen. 
Begin december werd door het 
bestuur van de Uithoornse huisart-
sencoöperatie (UHAC) en het 
bestuur van de stichting samenwer-
king eerstelijnszorg Uithoorn( SEZU) 

in een brief  een oproep gedaan aan 
het college van B&W en de gemeen-
teraad om de bezuiniging op sport 
terug te draaien. Deze bezuiniging 
werd vlak daarvoor door Gemeente 
Belangen en VVD in de Gemeente-
raad voorgesteld en is met steun 
van het CDA en Groen Uithoorn 
aangenomen. DUS! begrijpt de 
verontwaardiging van de UHAC en 
SEZU goed en heeft daarom 
besloten dat het nodig is sport en 
bewegen tot een van de speer-
punten te maken van haar nieuwe 
verkiezingsprogramma. Ook al is de 
waarde van sport algemeen bekend, 
er is duidelijk nog veel werk aan de 
winkel om het stimuleren en facili-
teren van sport en bewegen priori-
teit te geven bij (politieke) keuzes 
die gemaakt moeten worden. 
Onderzoek wijst uit dat met name 
de jeugd veel minder is gaan 

Sport & Bewegen is een 
speerpunt voor DUS!

Wij halen elke ochtend 
verse groente binnen.

Ontdek ook 
de maaltijden 
van uitgekookt
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Zodat jij moeiteloos je 
vitamines binnenkrijgt.

085-0190066

sporten in de afgelopen Coronape-
riode. Daarom is het juist nu van 
groot belang dat aanbieders van 
sport en bewegen in Uithoorn en de 
Kwakel ondersteund worden in hun 
activiteiten. In het verkiezingspro-
gramma van DUS! is meer te lezen 
over wat DUS! in de nieuwe periode 
wil bereiken met sport en bewegen 
als onderdeel van een gezonde leef-
stijl. Het online verkiezingspro-
gramma vindt u op www.dus-
uithoorn.nl of met een directe link 
naar ons verkiezingsprogramma: 
https://midd.me/eGsN









Uithoorn - De Uithoornse Amy Boon 
strijdt mee voor de titel Miss Beauty 
of Noord-Holland 2022. Ze heeft nog 
spierpijn van de bootcamp die ze 
onlangs in Almere had. “Ze kijken hoe 
je fysiek en mentaal reageert, of je 
doorzet en hoe je met de groep 
omgaat”, vertelt Amy in haar nieuwe 
studio waar ze sinds vier maanden 
woont. “Ik ben een sociaal iemand en 
kan met iedereen opschieten, maar 
de andere meiden zijn ook concur-
renten.” Om de wedstrijd te winnen 
zijn er punten te verdienen. “Ze kijken 
naar je inzet, gedrag, motivatie en 
hoeveel sms’jes je stemfoto krijgt. De 
beoordeling van de jury tijdens de 
� nale telt vijftig procent mee.” Voor de 
stemfoto was een fotoshoot georga-
niseerd. “Ik voelde me een echte ster.” 
Mensen kunnen tot en met 5 maart 
stemmen op Amy’s foto door de tekst 
‘Poll Noordholland Amy’ te sms‘en 
naar 3010. Een sms kost €1,10. De 
winnares met de meeste stemmen 
mag zich Miss Popularity of Noord-
Holland 2022 noemen. “Vroeger was 
ik een onzeker meisje”, bekent de 
21-jarige Amy. “Ik vergeleek mezelf 
met anderen. Sociale media maakt je 

gek. Daarom wil ik met mijn deel-
name een voorbeeld zijn voor jonge 
meiden. Wees jezelf. Kijk niet naar het 
perfecte plaatje.” Van een onzeker 
meisje is ze nu een zelfverzekerde 
jonge vrouw geworden die op het 
podium staat. 

Sterker
“Ik ben sterker geworden en weet nu 
wat ik wil. Met dit mooie traject kan ik 
mezelf laten zien.” Zelf heeft ze ook 
voorbeelden. “Hoe Jessie Jazz in het 
leven staat is een voorbeeld voor mij. 
Ik ben haar gaan volgen en ben de 
missverkiezingen gaan kijken. Toen 
kreeg ik een DM met de vraag of ik 
me wilde aanmelden en heb ik de 
stap gewaagd.” Door corona was er 
geen casting dag, maar moesten we 
een video opsturen. Uit meer dan 
honderd aanmeldingen zat ik bij de 
laatste 38.” De � nale is op 6 maart in 
Purmerend. “We hebben nog twee 
keer een oefendag. Dan gaan we 
kleding passen en een dansje 
bedenken. Ik ben het meest zenuw-
achtig voor de bikinironde, dan moet 
je je echt bloot geven.” Amy’s grootste 
droom is om mee te doen aan Miss 
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Uithoorn – Ze slapen op bananen-
dozen en moeten werken voor hun 
wijntje. Afgelopen dagen hebben 
Martien, Erica en Maxime Meiland 
doorgebracht in Uithoorn en De 
Kwakel voor het programma Chateau 
Bijstand. Ze gingen onder andere naar 
de weekmarkt op het Amstelplein, 
bezochten kringloopwinkel Ceres en 
lieten de honden uit in het Libellebos. 
Een maand lang wil de familie laten 
zien hoe het is om met een klein 
budget te moeten leven. “We krijgen 
€58 per week voor drie volwassenen, 
daarvan kunnen we net het noodza-
kelijke eten kopen. Er kan geen 
lolletje vanaf.” De eerste week kregen 
ze iets meer omdat de twee dochters 
van Maxime erbij waren, die zijn nu 
bij Leroy in Noordwijk, vanwege 
school. Het leven in een doorsneehuis 
valt Martien zwaar. “Ik mis de rust, het 
lijkt wel een kippenhok. Het is zo 
klein, we vliegen elkaar in de haren.” 
Voor Maxime is het juist rustiger 
zonder de meisjes. “Ik heb prima 
geslapen, hoewel ik op bananen-
dozen lig.” Als je een krap budget 
hebt, moet je vaak kiezen en Maxime 
koos voor een � ets in plaats van een 
bed. “Het is een verbetering ten 

opzichte van eerder toen ik op de 
grond lag.” Martien vertelt dat ze 
pallets wilden gebruiken, maar die 
waren te zwaar om naar boven te 
tillen. “Bananendozen zijn gratis. We 
hebben er ook een inloopkast van 
gemaakt.” Om tijdens de buurtborrel 
wat te kunnen aanbieden moest er 
gewerkt worden. Maxime werkte bij 
de Drinkhut om wijn te verdienen en 
samen met haar vader heeft ze 
kamers schoongemaakt bij Hotel 
Uithoorn voor de hapjes. 
  
Goed doel
De familie doet mee aan het 
programma Chateau Bijstand om 
aandacht te vragen voor de Stichting 
Babyspullen. “Het is een grote organi-
satie met sorteercentra en inzamel-
punten”, vertelt Maxime. ‘Overal door 
het land staan rode kliko’s waar 
mensen gebruikte babyspullen in 
kunnen doen.” Toekomstige gezinnen 
die het � nancieel zwaar hebben 
krijgen twee keer een babypakket, 
voor de geboorte en zes maanden 
later. “Elke baby verdient een goede 
start”, vindt Maxime die ambassadrice 
is voor de stichting. “Ik heb ook een 
kliko meegenomen, die staat in 

Meilandjes leven maand van 
€58,00 per week

Noordwijk.” De familie gaat ervoor 
zorgen dat er in elke box een pyjama 
ligt. Op 27 februari is er een meet en 
greet met de Meilandjes. Uit alle 
nieuwe donateurs worden er honderd 
gekozen die mogen komen. Donateur 
worden en kans maken op deze meet 
en greet kan via de website www.
babyspullenbestie.nl. De Uithoornse 
stichting Help ons Helpen van Patries 
Gerrits zet zich ook in voor mensen in 
armoede en heeft zich nu bij deze 
actie aangesloten door babyspullen 
in te zamelen. “We zijn bij Patries 
geweest”, vertelt Martien. “We gaan 
haar helpen met klussen.” De familie 
Meiland hoopt met hun deelname dat 
meer mensen zich bewust worden 
dat het niet overal rozengeur en 
maneschijn is. “Een kleine zelfstandige 
kan zomaar failliet gaan en zijn huis 
kwijtraken. Het kan iedereen over-
komen.” Een op de 13 kinderen groeit 
op in armoede. “Veel mensen weten 
dat niet. Wij wisten dat ook niet. 
Armoede zit nog in de taboesfeer en 
we hopen dat steeds meer mensen 
erover durven te praten, anders 
kunnen ze ook niet geholpen 
worden.” Chateau Bijstand wordt 
vanaf 7 maart uitgezonden op SBS6.  

Strijd om titel Miss Beauty

Nederland. “Misschien is het te hoog 
gegrepen, maar als je iets graag wilt 
moet je doorzetten.” Op dit moment 
werkt Amy bij parfumerie Douglas en 
als hostess bij De Gooische meiden. 
“Bij Douglas werk ik bij de brow bar, 
waar ik wenkbrauwen mag doen. Om 
donaties voor de Linda foundation 
binnen te halen organiseer ik een 
winactie voor een gratis behandeling.” 
Alle � nalisten zetten zich in voor dit 
goede doel om gezinnen die het 
� nancieel zwaar hebben te helpen. 
Amy is actief op sociale media. Hierin 
is Monica Geuse haar voorbeeld. “Er is 
geen school om in� uencer te worden, 
maar ik wil graag die kant op.” Haar 
avonturen als Miss zijn te volgen op 
Instagram, TikTok en YouTube.  

RICK FM
Gemeenteraadsverkiezingen.
Zondag interviews; Uit de Kunst en 
Sport & Co. Ma t/m Vr 1-op-1 debatten 
in Info Direct. Thema’s; Veiligheid, Zorg 
& Welzijn, Wonen, Werk en Klimaat 

Rick FM weekoverzicht Radio programma’s:
Maandag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek

06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland 
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
17:00 - Info-Direct, Regio nieuws 
18:00 - Blikopener, Muziek & Info (1x in de twee weken) 
19:00 - Amstelland Top 30, Muziekprogramma
21:00 - Pop Reünie, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Dinsdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
17:00 - Info-Direct, Regio nieuws 
18:00 - VR Music, Muziekprogramma
19:00 - Reggae Festival, Muziekprogramma
21:00 - Back to the 70’s, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Woensdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
17:00 - Info-Direct, Regio nieuws 
18:00 - Uit de Kunst, Cultuurprogramma (H)
19:00 - Goedenavond Amstelland, Muziekprogramma
21:00 - Amstelland Op Weg Naar Morgen, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Donderdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
17:00 - Info-Direct, Regio nieuws 
18:00 - Door de Mangel, Talkshow i.s.m. Radio Aalsmeer
19:00 - Soul� les, Muziekprogramma
21:00 - Happy Hour, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Vrijdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Historische Top 40, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
15:00 - Amstelland Top 30, Muziekprogramma (H)
17:00 - Info-Direct, Muziek Regio nieuws 
19:00 - Moes draait door, Muziekprogramma
21:00 - VR Music, Muziekprogramma
22:00 - Apenkooien, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Zaterdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek 
07:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziekprogramma 
10:00 - Hit Museum, Muziekprogramma
12:00 - Terug Blikken, Muziekprogramma 
14:00 - Wie kent Sjors, Muziekprogramma
16:00 - Het tussendoortje, Muziekprogramma
18:00 - 60’s en 70’s, Muziekprogramma
20:00 - The Connection I Feel Free, Muziekprogramma 
22:00 - Tracks, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Zondag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek 
07:00 - Goedemorgen Amstelland, Non-Stop Muziek
09:00 - The Good Guys, Muziekprogramma
10:00 - Uit de Kunst, Cultuurprogramma
11:00 - Sport & Co, Sport & verenigingsnieuws
13:00 - Rood Wit Blauw, NL Muziekprogramma
14:00 - Het Tussendoortje, Live Sportprogramma
17:00 - 90’s en 00’s, Muziekprogramma
19:00 - Country Roads, Muziekprogramma
20:00 - Nerdalert, Muziekprogramma
22:00 - ‘t Marjolijstje, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Complete programma informatie en actueel nieuws over de programma’s 
met o.a. interviews en gasten op de website www.rickfm.nl, Facebook en 
Twitter. De radioprogramma’s zijn 14 dagen na de uitzending ook terug te 
luisteren via uitzending gemist; https://www.rickfm.nl/radiogemist/overzicht
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LEZERSPOST

Er was eens….. een dier met korte poten die daarmee heel hard kan 
lopen en snelle wendingen kan maken. Hij heeft grote oren waarmee hij 
goed kan horen (luisteren is iets anders). Zijn korte nek beperkt hem in 
het naar boven kijken. Dankzij zijn grote gestalte kan hij het gemeente-
huis van Uithoorn binnen komen want de deuren gaan automatisch 
open. Iedereen is verbijsterd en men gaat gelijk foto’s maken. Eenmaal in 
de hal vangt hij de woorden: “woontoren” en “renovatie” op. Dat was niet 
tegen dovenmans oren dus kruipt hij in zijn hol en zijn plan voor een  elf 
verdieping tellende woontoren is geboren. Een moeilijke bevalling kan 
het niet worden. Met zijn korte poten veegt hij alle bezwaren (parkeer-
problemen, het dorpse karakter) van tafel. Ik citeer: “Maar het is een parti-
culier initiatief. Het is niet zo dat mensen mogen meebeslissen”. Het 
uitzicht van de huidige en toekomstige bewoners zal niet fraai zijn/
worden. Toch een kwestie van omhoogkijken? Weet hij wel wat de 
wensen van de mensen zijn? Mijn conclusie: “Nee”. Ik zou maar snel het 
hazenpad kiezen want je weet maar nooit hoe een koe (lees burger) een 
haas vangt.
Joke Harte-Bosma

Er was eens een Haas en een woontoren

Uithoorn - De eerste literaire forum-
avond van het Boek en Schrijf Plat-
form Uithoorn, BSPU, in gebouw De 
Kuyper is in vruchtbare aarde 
gevallen. Twaalf aanwezigen waren 
eropaf gekomen. Een ideaal aantal 
om in prima interactie met de tafel-
gasten – twee lokale auteurs, een 
docent levensbeschouwing en de 
coördinator voor culturele activi-
teiten bibliotheken Amstelland – van 
gedachten te wisselen over het enge 
�loso�sche fenomeen nihilisme in de 
hedendaagse romanliteratuur. 
Samen met gespreksleider Paul Snij-
ders ging men het negatieve imago 
ervan te lijf. Het resulteerde in een 
boeiende discussie. De grote thema’s  
die ons bestaan ontregelen en 
bedreigen, zoals klimaatverandering, 

cybercrime, desinformatie, falende 
overheden, sociale misdragingen, en 
pandemische ziektes zijn in veel 
recente publicaties verwerkt. Onheil-
spellende vooruitzichten. Je kunt er 
meer opnoemen. Maar die raakten 
de positieve instelling van vrijwel alle 
aanwezigen niet. Een bemoedigende 
opvatting was dat voor elke verdwij-
nende waarde of norm een nieuwe in 
de plaats komt. En literatuur is een 
van die unieke kunstuitingen die zich 
constant vernieuwt. Conclusies 
werden gelukkig niet getrokken en 
alle eindjes bleven open, zoals het 
hoort in een �loso�sch debat. Voor 
BSPU was de forumavond een ecla-
tant debuut.  Over drie maanden 
volgt a�evering twee. Het thema is 
nog onbekend.

Opgewekt debat over 
nihilistische literatuur

Uithoorn/De Kwakel - DUS! 
Uithoorn en De Kwakel, samenge-
steld uit D66 en GroenLinks, de duur-
zame en groene politieke partij in de 
gemeente Uithoorn en De Kwakel, 
nodigt u van harte uit voor een 
wandeling onder de bezielende 
leiding van Walter Busse. Hij is bota-
nicus en beheerder van de heem-
tuinen in Amstelveen en weet alles 
van planten en de natuur. Tijdens de 
wandeling van 1½ à 2 uur laat Walter 
u details in de natuur zien, die u 
anders waarschijnlijk niet ziet. En 
zelfs in februari valt er heel veel te 
ontdekken aan de schoonheid van 
onze natuur in onze eigen leefomge-
ving!! En dat doen wij graag samen 
met u! Ze verzamelen op zaterdag 26 

februari om 10.00 uur in het Libel-
lebos bij de inganj van de kinder-
boerderij (kant van de �ats). Tijdens 
de wandeling door het Libellebos 
hoor we alles over de interessante 
ontstaansgeschiedenis van het land-
schap rondom Uithoorn en over de 
verscheidenheid aan �ora en fauna. 
Kortom, lekker bewegen in goed 
gezelschap onder begeleiding van 
een ervaren gids! Neem vooral uw 
hond en/of uw kinderen mee!! DUS! 
zorgt dat om 10.00 uur de ko�e klaar 
staat! In verband met de catering is 
het �jn dat ze ongeveer weten 
hoeveel mensen er mee gaan. Laat u 
even weten of u meewandelt door u 
aan te melden op:  secretariaat@dus-
uithoorn.nl

DUS! laat u kennismaken met 
het ‘andere’ Libellebos

Uithoorn - Altijd al willen sporten 
maar is de drempel van een sport-
school te hoog? Kom dan naar de 
lessen Bodyshape, Pilates of Yoga van 
VDO in Uithoorn. VDO is niet zomaar 
een sportclub waar je anoniem aan 
het sporten bent. VDO heeft sport 
voor elke leeftijd en heeft verschil-
lende lessen. (Bodyshape, Pilates, 

Pilates Plus, Pilates 65+ en Yoga) Kijk 
ook op www.vdosport.nl. De lessen 
zijn zorgvuldig opgebouwd en 
bieden variatie tegelijkertijd.
Het niveau in de les ligt hoog en 
tegelijkertijd is er begeleiding op 
maat. Bij VDO is er op die manier voor 
elke leeftijd uitdaging binnen elke 
les. “Mijn buurvrouw heeft me ooit 

Ook bij VDO: Bodyshape, 
Pilates of Yoga

meegenomen naar de lessen Body-
shape”. “ Ik was meteen verkocht, wat 
een complete workout is dat elke 
week weer”, vertelt Ans. 
Het maakt niet uit of je jong of oud 
bent, iedereen sport mee op zijn 
eigen niveau. Een andere sporter 
vertelt: “ Toen mijn kinderen jong 
waren was ik lid van VDO. Inmiddels 
ben ik grootmoeder en weer terug bij 
VDO.” “Ik vind het belangrijk om �t te 
blijven. Op maandagochtend volg ik 
nu Bodyshape en op donderdagoch-
tend Pilates. Het voelt heel vertrouwd 
na al die jaren afwezigheid.” “Alhoewel 
ik eerlijk gezegd wennen moet aan 
de pittige lessen Bodyshape.” “Mijn 
dochter heb ik overgehaald en zij 
gaat met mij naar Bodyshape en 
Pilates, zo hebben we meteen twee 
gezellige momenten voor ons samen 
gecreëerd.” Ineke (83) die al jaren lid is 
zegt : “Zolang ik de lessen kan volgen 
doe ik mee. Het houdt me vitaal.” “Ik 
denk er niet over om te stoppen!”

Tijden
Kom dus snel een proe�es volgen op 
een of meerdere lessen van VDO op:
Maandagochtend 9.15 u Bodyshape 
in het KNA gebouw op het Legmeer-
plein. Maandagavond 19.30 u Yin 
Yoga, 20.30u Pilates in De Kuyper
Dinsdagmiddag 15.15 u Pilates 65+ in 
De Kuyper. Dinsdagavond 19.00 en 
20.00 u Pilates in De Kuyper. Woens-
dagavond 19.00 u en om 20.00 u in 
Meerwijk in de gymzaal van obs ‘De 
Kajuit’. Donderdagochtend 9.00 u 
Pilates KNA gebouw Legmeerplein
Donderdagavond 19.30 u Pilates en 
20.30 u Yoga in De Kuyper. Maak 
contact door een mail te sturen naar 
info@vdosport.nl

De Kwakel - Traditioneel wordt rond 
Valentijnsdag een clubtoernooi voor 
doubletten georganiseerd.
Het bijzondere dit jaar was dat er 
eerst de ALV-jaarvergadering 
gehouden werd. De vergadering 
verliep vlot en het merendeel van het 
bestuur werd herbenoemd voor een 
volgende zittingsperiode. Ook 
werden de prijzen voor de clubkampi-
oenen 2020 en 2021 uitgereikt omdat 
door de coronamaatregelen het daar-
voor bestemde Slottoernooi in beide 
jaren geen doorgang kon vinden. De 
winnaars van het clubkampioenschap 
doubletten waren in beide jaren Ria 
van Beek en Joan van Rekum. Ria van 
Beek had in 2021 ook de titel in het 
tête-à-tête gewonnen. In 2020 was dit 
kampioenschap niet gespeeld. De 
penningmeester, Harry van den 
Dungen, won de clubranglijst 2021 en 
de voorzitter, Nel Bloemers, de jaar-
lijks Jokercompetitie. Na de o�ciële 

handelingen kon worden overgegaan 
naar het Valentijnstoernooi. Voor het 
toernooi hadden tien doubletten 
ingeschreven. Er werden drie ronden 
tot dertien punten gespeeld. De 
samenstelling van de helft van de 
doubletten was nogal verrassend. In 
deze samenstellingen hadden ze nog 
nooit een toernooi gespeeld. De 
eerste speelronde bracht nauwelijks 
verrassingen, hoewel het terrein best 
lastig te bespelen was. Controle over 
de snelheid van de boules was moei-
lijk. In de tweede speelronde wisten 
drie equipes ook hun tweede partij te 
winnen. Het kwam nu aan op de 
derde speelronde. Daarin moesten 
twee ongeslagen equipes tegen 
elkaar en dat hield in dat tenminste 
één equipe ongeslagen zou blijven. 
De derde ongeslagen equipe had de 
loting een beetje mee, want zijn 
moesten tegen een equipe, die nog 
niet gewonnen had. Hoewel dat in 

Eerst vergaderen, daarna petanque spelen
het petanque niets zegt over het te 
verwachten resultaat. Na deze speel-
ronde kon een eindstand worden 
opgemaakt. De top vijf vielen in de 
prijzen (natura) en de hekkensluiter 
kreeg een aanmoedigingsprijs.

De prijswinnaars waren:
1. Joan v. Rekum en Rinus Romeijn
3-19; 2. Ina Hoekstra en Wilma 
Buchner 3-18; 3. Jannie v. Kooten en 
Ria v. Beek 2- 12
De aanmoedigingsprijs ging naar Paul 
Hamstra en Jeroen Stiekema.
Zondag 20 februari spelen twee 
doubletten van Boule Union Thamen 
de uitgestelde tweede speeldag van 
de Wintercompetitie Doubletten van 
District West. BUT 1 speelt dan in 
Nieuw-Vennep en BUT 2 in Bode-
graven. Het volgende clubtoernooi is 
het “Openingstoernooi” 13 maart om 
11.00 uur op de accommodatie aan 
de Vuurlijn.





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

Een lastige keus om dat op één 
moment te kiezen! Zou u liever wat 
vaker op belangrijke momenten 
laten weten wat u van bepaalde 
zaken vindt? Stichting Inwoners Voor 
Inwoners (IVI) vindt dat wel belang-
rijk en onze doelstelling is dan ook 
dat wij de gemeenschap altijd en op 
elk moment willen betrekken bij 
belangrijke zaken die spelen binnen 
de gemeenschap. Voor alle duidelijk-
heid zijn wij absoluut geen politieke 
stroming en kunt u dan ook niet op 
16 maart u stem uitbrengen op IVI, 
Nee IVI is er altijd voor u en wij infor-
meren u en geven u altijd het 
podium om uw stem of mening te 
laten horen. We zijn dus niet links of 
rechts, maar een onafhankelijke 
inwonersbeweging die van onderaf 
inwoners op elk moment en over alle 
thema’s wil laten meepraten over 
belangrijke zaken die er spelen in 
onze gemeente. IVI heeft ook hele-
maal geen politieke voorkeur en wil 
het liefst samenwerken met alle poli-
tieke partijen. Zij zijn wat ons betreft 
allemaal even belangrijk, want zij zijn 
straks samen de gekozen raadsleden 
die het beleid mogen maken. Het is 
wat IVI betreft belangrijk dat ze dan 
op elk moment open staan voor de 
mening die er binnen de gemeen-
schap leeft. Die mening willen wij 
graag voor ze ophalen en ze 
meegeven om daarna als raad wel 
overwegende besluiten te kunnen 
maken. Dus niet alleen maar op 16 
maart stemmen binnen halen IVI 
heeft dan ook alle politieke partijen 
ons podium(de IVI Pagina) aange-
boden om toe te lichten, hoe zij de 
komende 4 jaar de inwonerspartici-
patie denken vorm te geven. De 
vraag is dan ook staan de politieke 
partijen de komende 4 jaar open 

Staan de politieke partijen de komende 4 jaar 
open voor samenwerking vanuit de gemeenschap?
De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur en als inwoners 
hebben we op 16 maart weer wat te kiezen. Welke partij gaat straks uw 
stem voor 4 jaar vertegenwoordigen in De Ronde Venen? 

de plannen en regelt de uitvoe-
ring. Het VNG heeft de wens dat 
hier verandering in komt en dat 
de samenleving het samen gaat 
oppakken. Ook in De Ronde 
Venen wil men de gewenste 
participatie vormgeven. De 
vraag is hoe wij dit samen 
kunnen gaan regelen in De 
Ronde Venen. We zijn dan ook 
benieuwd wat uw partij de 
komende vier jaar gaat 
bijdragen aan de participatie en 
de samenwerking met 
inwoners? 

Vraag 1: 
Wat gaat uw partij bijdragen aan 
die verandering (=de gewenste 
inwonersparticipatie) en de 
samenwerking met inwoners?

Vraag 2: 
Wat verwacht u hierbij van de 
inwoners?

STICHTING INWONERS 
VOOR INWONERS (IVI) 
IVI is een inwonersnetwerk wat 
ten doel heeft om inwoners te 
betrekken bij de lokale gemeen-
schap en om inwoners te stimu-
leren om samen oplossingen te 
vinden voor lokale vraag-
stukken. IVI wil de lokale samen-
leving verbinden waardoor 
inwoners zich gezien en 
gehoord voelen. Hierbij geven 
zij inwoners informatie over 
allerlei zaken die er lokaal spelen 
en geven op verschillende 
manieren een podium aan inwo-
ners om hun verhalen, vragen, 
oplossingen en initiatieven te 
delen. Binnen het netwerk haalt 
IVI met behulp van peilingen, 
raadpleging en dialoogbijeen-
komsten onafhankelijk infor-
matie op in de gemeenschap 
onder de werktitel ‘De gemeen-
schap aan zet’. 

Vraag 3: 
Wat vindt uw partij van de inwo-
nersbeweging Stichting Inwoners 
Voor Inwoners (IVI)?

DE GEMEENSCHAP PEILEN EN 
RAADPLEGEN OVER LOKALE 
VRAAGSTUKKEN 
Wij bieden een participatietool 
aan in De Ronde Venen onder de 
naam ‘Gemeenschap aan zet’. 
Met deze participatietool gaan 
we de gemeenschap betrekken, 
peilen en raadplegen over lokale 
vraagstukken in De Ronde 
Venen. Binnen de tool komt er 
ook een burgerpanel TIPRonde-
Venen. Deze tool zal bijdrage 
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aan de betrokkenheid en 
bewustwording van de samenle-
ving om de gewenste verande-
ring vorm te geven. De relatie en 
daarmee het vertrouwen tussen 
de gemeenschap en de (lokale)
overheid kan hierdoor worden 
hersteld.

Vraag 4: 
Bent u bekend met de participatie-
tool ‘Gemeenschap aan zet’ die 
gaat worden ingezet in De Ronde 
Venen? 

Vraag 5. 
Staat uw partij open om meningen 
en resultaten van raadplegingen 
uit de gemeenschap die door 
middel van de participatietool 
‘Gemeenschap aan zet’ zijn opge-
haald mee te laten wegen in 
besluiten die er genomen moeten 
worden in de raad? 

Vraag 6: 
Wat vindt uw partij van een 
burgerpanel en vindt uw partij dat 
dit van onderaf mag/moet/kan 
worden ingericht?

Antwoord 1: 
De VVD wil inzetten op actieve 
communicatie over actuele onder-
werpen, informatiebijeenkomsten, 
inzet van (sociale) media en uitleg over 
de mogelijkheden om te participeren 
blijft belangrijk. Participatie van inwo-
ners en ondernemers bij ontwikke-
lingen is van groot belang. Dit is nu al 
mogelijk en gebeurt gelukkig ook. Het 
kan wel nog beter en hier zal de VVD 
zich voor inzetten. De VVD wil onder 
andere dat er op een creatieve en 
experimentele manier wordt gekeken 
naar hoe inwoners beter betrokken 
kunnen worden bij oordeelsvorming 
en besluitvorming. Ook digitale 
inspraak, wat laagdrempeliger is dan 
fysieke inspraak, moet mogelijk zijn.

Antwoord 2: 
Communiceren is alleen mogelijk door 
wederzijdse betrokkenheid. Ofwel er 
is een haal- en een brengplicht. Vanuit 
de gemeente moet duidelijk gecom-
municeerd worden wat er speelt 
waarbij inwoners op eenvoudige wijze 

voor samenwerking vanuit de 
gemeenschap. 

We hebben alle politieke partijen de 
ruimte gegeven om op deze IVI-
pagina hun standpunt toe te lichten. 
5 van de 8 politieke partijen hebben 
gebruik gemaakt van dit podium om 
inwoners mee te nemen in hun 
zienswijze. 3 politieke partijen (CDA- 
D66-Seniorenpartij) hebben niet de 
meerwaarde gezien om hier gebruik 
van te maken en hun standpunt te 
ventileren. De antwoorden hebben 
wij uiteraard ongecensureerd hier-
onder geplaatst. Rest ons nog de 
politieke partijen die hebben meege-
werkt te bedanken en aan u de keus 
om straks te kiezen welke partij het 
best bij u past!

Om de nieuwe raad alvast mee te 
geven hoe de gemeenschap in de 
Ronde Venen betrokken wil worden 
en welke thema’s we belangrijk 
vinden, zijn we al begonnen om dit 
te peilen onder de inwoners ga naar 
en doe mee https://derondevenen.
swipocratie.nl

De vragen 
We hebben de lijsttrekkers van alle 
politieke partijen in De Ronde Venen 
gevraagd hoe zij inwonersparticipatie 
willen gaan invullen en hoe zij denken 
over de inwonersbeweging Stichting 
Inwoners Voor Inwoners (IVI)?

PARTICIPATIE 
De Vereniging Nederlandse 
Gemeente (VNG) geeft aan dat 
er een veranderde relatie tussen 
overheid en bewoners gewenst 
is. Nu maakt de gemeente nog 

aanvullende informatie moeten 
kunnen krijgen. De VVD vindt het 
belangrijk dat de initiatieven van 
inwoners, waar nodig, worden onder-
steund. Hierbij uitgaande van de 
eigen kracht hoe deze initiatieven van 
de grond komen. Daarbij rekening 
houdend met voldoende draagvlak 
vanuit de omgeving. Meedenken hoe 
dingen beter kunnen is altijd goed en 
het aandragen van ideeën is hier 
onderdeel van.

Antwoord 3:
De VVD vindt participatie belangrijk 
en partijen die hieraan bijdragen zijn 
van meerwaarde. Hierbij moet 
iedereen wel “op de juiste stoel” 
blijven zitten. De gemeente moet 
zorgen voor begrijpelijke informatie 
en voorlichting, er moet geen vertaal-
slag nodig zijn door andere partijen. 
Partijen die groepen bij elkaar 
brengen, klankborden en belangen 
behartigen dragen bij aan de partici-
patie. Voorbeelden hiervan zijn het 
JAC (Jongeren adviescommissie), 
participatieplatform en IVI maar 
bijvoorbeeld ook de Groene Venen of 
de Belangenvereniging van legakke-
reigenaren. Als dit soort partijen zijn 
van belang om de volksvertegenwoor-
digende rol in de raad uit te kunnen 
voeren.

Antwoord 4:
Wij zijn als VVD aanwezig geweest bij 
de bijeenkomst de gemeenschap 
aanzet. Nu zijn wij benieuwd welke 
maatschappelijke vraagstukken jullie 
bij de gemeenschap hebben 
opgehaald.

Antwoord 5:
Wat de VVD betreft is het zeer belang-
rijk om inwoners, stakeholders en 
maatschappelijke organisaties te 
horen zoals eerder bovenstaand al 
aangegeven. Draagvlak is essentieel 
voor goede besluitvorming en om dat 
te kunnen wegen is alle input van 
belang. 

Antwoord 6: 
De vraag is wat het IVI verstaat onder 
een burgerpanel. Wij zijn tegen een 
soort inwonersjury, de gemeenteraad 
is namelijk de democratisch verkozen 
volksvertegenwoordigende partij. Het 
is de plicht van iedere partij en indivi-
dueel raadslid om deze rol goed uit te 
voeren. Dat doe je onder andere door 
zo breed mogelijk informatie op te 
halen en te horen wat er speelt waar-
onder bij eerdergenoemde partijen en 
door te zorgen voor participatie bij 
gemeentelijk georganiseerde bijeen-
komsten of bij te dragen door infor-
matievoorziening aan bijeenkomsten 
van bijvoorbeeld JAC, participatieplat-
form etc. Voorkomen moet worden 
dat het voor inwoners complexer en 
onduidelijker gemaakt gaat worden 
door steeds meer partijen. Samen-
werken, de handen ineenslaan en 
verbeteren van participatie in plaats 
van versplintering en niet verkozen 
“extra lagen”. 

Vervolg op volgende blz.





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.

Antwoord 1: 
Wij willen de mening van onze inwo-
ners horen en daar ook echt naar 
luisteren. En niet alleen in verkie-
zingstijd! Uiteindelijk willen wij 
graag een (lokaal) referendum 
instellen, op basis waarvan we - in 
tegenstelling tot de landelijke poli-
tiek - beleid maken. Ronde Venen 
Belang staat naast je! Daarnaast 
investeren wij in jongeren. Zo 
hebben wij veel (jonge) nieuwe 
leden erbij gekregen en willen wij de 
rol van de Jongerenadviescommissie 
(JAC) versterken. 

Antwoord 2: Ronde Venen Belang 
wil dat inwoners, ondernemers en 
verenigingen etc. daadwerkelijk 
meepraten. Jij mag het zeggen in de 
praktijk! Zij moeten actief worden 
uitgenodigd rondom besluitvorming 
als het onderwerp hen aangaat. 
Inwoners die actief meedoen worden 
gehoord. Als inwoners niet meedoen, 
moet de gemeente beter hun best 
doen om iedereen mee te nemen bij 
besluiten die er worden genomen. 
Dit moet op een laagdrempelige 
manier, dit kan bijvoorbeeld door 
een kleine enquête rond te laten 
gaan bij een passend onderwerp. 

Antwoord 3: 
RVB vindt het heel goed dat IVI 
bijdraagt door inwoners te betrekken 
bij de gemeenschap en de lokale 
politiek. De informatievoorziening 
die IVI geeft en het podium die inwo-
ners krijgen voegen zeker iets toe. In 
de ideale situatie is de gemeente zelf 
goed in staat om inwoners te 
betrekken bij de besluitvorming en 
om te zorgen dat men weet wat er 
speelt en leeft onder de inwoners. Als 
RVB mag deelnemen aan het 
gemeentebestuur zal hier meer op 
worden ingezet. Jij mag het zeggen 
in de praktijk!

Antwoord 4: 
Ja daar is RVB zeker mee bekend! 
Deze tool kan een handig middel zijn 
om de mening van de inwoner te 
peilen over een lokaal vraagstuk.

Antwoord 5: 
Daar staat RVB zeker voor open. Wij 
zouden nog veel liever zien dat de 
gemeente zelf lokale referenda 
invoert. Dit kan op een laagdrempe-
lige, goedkope en eenvoudige 
manier. Dit kan voor een apart dorp, 
of voor de hele gemeente. Neem 
bijvoorbeeld het verkeersplan in 
Vinkeveen, waarbij de gemeente in 
een raadsvoorstel een aantal vari-
anten voorstelt. Laat de inwoners van 

Vinkeveen voorafgaand aan de 
raadsvergadering zelf online 
stemmen over deze varianten. Het 
resultaat van dit referendum kan de 
gemeenteraad meenemen bij de 
besluitvorming. Dat is pas 
inwonerparticipatie!

Antwoord 6: 
Ronde Venen Belang is geen voor-
stander van een burgerpanel. In de 
praktijk zie je dat altijd dezelfde 
mensen hier aan deelnemen. Dit zijn 
vaak, niet onaardig bedoeld wat 
oudere mannen, hoogopgeleid en 
bovengemiddeld geïnteresseerd in 
de (lokale) politiek. De vraag is of dit 
een juiste afspiegeling is van de hele 
gemeente. RVB denkt dat je veel 
beter op basis van onderwerp zoveel 
mogelijk inwoners de kans moet 
geven om mee te praten als ze dat 
willen.

Antwoord 1: 
Het InwonersCollectief staat voor de 
inwoners en zorgt dat zij de verbin-
ding met de politiek weer weten te 
vinden. Wij willen daarom niet 
zomaar een belofte doen om het u te 
laten zeggen, maar daadwerkelijk 
een duidelijke en transparante 
samenwerking met u aangaan om u 
zo goed mogelijk te vertegenwoor-
digen. Dit willen wij zo concreet 
mogelijk doen aan de hand van drie 
stappen die staan beschreven in ons 
verkiezingsprogramma. 

Antwoord 2: 
Het InwonersCollectief hoort graag 
van u welk beleid of welke gebeur-
tenis voor u en voor andere inwoners 
van belang is. Een directe verbinding 
met u ons kan helpen om te 
begrijpen wat er leeft onder de inwo-
ners. Vervolgens willen we u dan 
vragen samen met ons te kijken naar 
hoe we het beleid beter vorm 
zouden kunnen geven. Hierin komen 
niet alleen uw ideeën naar voren, 
willen wij echt aanzetten tot de 
uitvoering. Hiervoor organiseren wij 
bijeenkomsten, online meetings of 
andere vormen van dialoogtafels om 
u aan het woord te laten komen.

Antwoord 3: 
IVI is een belangrijke beweging 
binnen onze gemeente welke wij 
moeten koesteren. Over de jaren 
heen heeft deze beweging inwoners 
niet alleen met woorden kunnen 
betrekken, maar heeft zij ook daad-
werkelijk inwoners bij het lokale 
beleid kunnen betrekken. De 
gemeente moet deze beweging 

omarmen, omdat het dé beweging is 
die past binnen een sterke lokale 
democratie. 

Antwoord 4:
Het InwonersCollectief is erg enthou-
siast over deze participatietool. Wij 
zien graag dat de inwoner hier 
gebruik van gaat maken om zo in 
kaart te brengen wat er speelt in de 
samenleving. De resultaten van de 
peilingen zien we graag tegemoet 
zodat aan de hand van de verza-
melde informatie actie kan worden 
ondernomen. 

Antwoord 5: 
Het InwonersCollectief gaat deze 
resultaten van raadplegingen 
inzetten en een vaste plek geven in 
het politieke proces. Wij willen u als 
inwoner ook echt invloed willen 
laten uitoefenen door uw stem mee 
te laten tellen bij het standpunt dat 
we in de raad zullen innemen. Zo 
gaan wij op een vernieuwende 
manier invulling geven aan “de volks-
vertegenwoordigende rol” die de 
gemeenteraad heeft. Dat is dan niet 
alleen een gemeente VOOR, maar 
DOOR de inwoner! 

Antwoord 6: 
Een burgerpanel is een van de 
belangrijkste manieren om inwo-
nersparticipatie te bevorderen. Het 
biedt inwoners de ruimte om het 
woord te voeren en goed geïnfor-
meerd te worden over de belangrijke 
politieke vraagstukken. Het initiatief 
van een panel moet vanuit de inwo-
ners komen, maar de politiek moet 
de middelen bieden om dit goed te 
faciliteren. Men moet hierbij denken 
aan het beschikbaar stellen van de 
juiste informatie en het bieden van 
ruimte om bijeenkomsten en infor-
matie-avonden te organiseren

Antwoord 1: 
PvdA/GroenLinks wil inwoners struc-
tureel betrekken bij niet alleen het 
opstellen, maar ook het uitvoeren en 
evalueren van gemeentelijke 
plannen. Dat vraagt een actieve rol 
van de gemeente om inwoners blij-
vend te betrekken. Wij denken 
daarbij ook aan democratische 
vernieuwing. We willen inwoners het 
uitdaagrecht geven, om een taak van 
de gemeente over te nemen als zij 
een plan hebben om dat zelf beter te 
doen. Ook willen we gelote inwoner-
jury’s, waarmee een afspiegeling van 
de inwoners zich in een onderwerp 
verdiept en met een zwaarwegend 
advies komt aan de gemeenteraad.

Ons uitgangspunt is: we nemen 
besluiten mét en niet óver elkaar!

Antwoord 2: 
Dit is alleen succesvol als inwoners 
ook de bereidheid hebben om met 
plannen bij de gemeente te komen. 
Via een burgerinitiatief, een initiatief 
voor het uitdaagrecht, of door ook 
echt deel te nemen als ze ingeloot 
worden voor een inwonerjury. Dat 
vraagt ook dat ideeën van inwoners 
serieus genomen worden. Wij reali-
seren ons wel dat niet iedereen even 
makkelijk kan participeren, zoals 
mensen die in de armoede leven, 
geen Nederlands spreken of bijvoor-
beeld bedgebonden zijn, of het 
moeilijk vinden om te participeren: 
de nu nog vaak zwijgende meerder-
heid. Daarom moeten we er ook voor 
zorgen dat participatie representatief 
en inclusief is, zodat de stem van elke 
inwoner zo goed mogelijk vertegen-
woordigd wordt. 

Antwoord 3: 
Het initiatief van Inwoners voor 
Inwoners (IVI) om een stem te geven 
aan inwoners vinden wij zeer positief. 
Tegelijkertijd denken wij dat er nog 
wel een uitdaging ligt om ook echt 
een breed inwonersnetwerk te 
worden. Net zoals niet elke inwoner 
de weg naar de politiek weet te 
vinden, is dat denken wij ook nog het 
geval voor de weg naar IVI. Daarom 
willen wij inwoners ook uitnodigen 
om hun verhalen, vragen, oplos-
singen en initiatieven te delen met 
de gemeente, met IVI, de gemeente-
raad en/of door direct met ons 
contact op te nemen. Welke route 
ook gekozen wordt: het gaat er ons 
om dat goede ideeën en de inbreng 
van inwoners de politiek bereiken en 
omgezet worden in realiteit!

Antwoord 4:
Ja, daar zijn wij bekend mee. 

Antwoord 5: 
Daar staan wij zeker voor open. Wat 
daarbij voor ons van belang is, is dat 
meningen en resultaten die daaruit 
voortkomen ook representatief zijn. 
Wat wil zeggen: aan goede ideeën 
werken we graag mee, maar als het 
om een groot plan gaat, dan is het 
wel belangrijk dat daar bredere steun 
voor is dan alleen de invullers van de 
tool. Dat kan dan niet de enige vorm 
van raadpleging zijn.

Antwoord 6: 
PvdA/GroenLinks staat positief 
tegenover gelote inwonerjury’s/
panels. Daarmee kan namelijk 
geborgd worden dat er sprake is van 
een goede afspiegeling van de 
mening van inwoners. Daartoe is 
afgelopen periode ook een voorstel 
(motie) van PvdA/GroenLinks aange-
nomen. Helaas alleen nog niet uitge-
voerd. Bij zo’n panel is het wel 
belangrijk dat er een duidelijk kader 
is: waar gaat het over en waar 
denken inwoners over mee? Het 
moet niet zo zijn dat inwoners ergens 
intensief over meedenken, en dat het 
resultaat uiteindelijk niet kan of 
terzijde wordt geschoven. Dat zorgt 
alleen maar voor teleurstelling. De 
organisatie van zo’n burgerpanel kan, 
denken wij, dan ook alleen e�ectief 
met betrokkenheid van de 
gemeente. 

Antwoord 1: 
We willen naar een overheid die 
dienstbaar is en goed communiceert, 
een overheid die echt luistert naar de 
inwoners en samen met die inwoners 
tot oplossingen komt. Dat leidt soms 
tot compromissen die niet iedereen 
blij maakt, maar die dan wel uitge-
legd kunnen worden.Daar waar 
inwoners met goede ideeën komen 
en de continuïteit van uitvoering is 
gewaarborgd, zal de gemeente daar 
een welwillende houding in nemen. 
De overheid moet ook communi-
ceren in duidelijke eenvoudige taal, 
herhaling van de boodschap, trans-
parantie in uitleg over hoe en 
waarom, erkenning van onmogelijk-
heden en beperkingen.

Antwoord 2: 
Constructief meedenken met begrip 
dat soms dingen niet kunnen, 
bijvoorbeeld vanwege capaciteit 
gebrek, wet- en regelgeving, �nan-
ciën of afweging van belangen. 

Antwoord 3: 
Prima als inwoners zich bundelen in 
een netwerk. We hebben wel vele 
pagina’s tekst in de krant gezien, 
waardoor IVI bekendheid heeft 
verworven. Maar we hebben geen 
goed beeld van concrete resultaten 
van IVI. En daarmee kunnen we ons 
voorstellen dat de toegevoegde 
waarde voor de inwoners nog niet 
echt duidelijk is. 

Antwoord 4: 
Nee

Antwoord 5: 
Aangezien we de tool niet kennen, is 
het lastig op deze vraag te 
antwoorden. Waar wij aan hechten is 
dat alle stemmen evenredig gehoord 
worden. Vaak zien je dat of juist de 
tegenstanders of juist de voorstan-
ders zich groeperen en melden, maar 
de zwijgende meerderheid hoor je 
niet. De inspraak rondom zon en 
wind is daar een goed voorbeeld van. 
Daarmee loop je het risico dat de 
“publieke opinie” gekaapt wordt.

Antwoord 6: 
Volgens ons hebben we al een 
burgerpanel. Maar zolang dat even-
wichtig is samengesteld, zien wij 
daar zeker de toegevoegde waarde 
van in.
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Atalante Ministars
In de middag was het de beurt aan 
ons jongste team: de Ministars. Dit 
team is maar met drie, maar strijdt 
voor zes. De kleine meiden Jill en Mila 
gaan samen met de grote Jason voor 
elke bal. Soms ook voor de bal van 
iemand anders, maar ze gaan er wel 
voor. Zo missen ze die vierde speler 
eigenlijk niet. De eerste wedstrijd 
werd gespeeld tegen Spaarnestad. 
De Ministars, die toch pas het tweede 
toernooi ooit speelde, overklasten 
hun Haarlemse opponent op alle 
vlakken. Er werd heel goed geser-
veerd, heel veel gevangen en lekker 
snel gegooid. Ook werd er een paar 
keer gepasst en gevangen, waardoor 
er een extra punt verdiend werd. Alle 
drie de sets werden met gemak 
gewonnen. De tweede wedstrijd 
werd gespeeld tegen VHZ uit Nieuw-
Vennep. De Ministars waren nog heel 
niet moe en gingen weer goed uit de 
startblokken. Aan het einde van de 
set was er soms wat veel a�eiding 
van zand en schelpjes, maar de voor-
sprong was toen al een feit. In deze 
set waren nog wat mooie acties te 

zien met duiken, mooi rechtdoor 
gespeelde ballen en knappe services. 
De winst ging ook nu met 3-0 naar 
Atalante. Hiermee behaalde het team 
voor de tweede keer op rij de 
eindoverwinning.
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Vinkeveen - In februari staat altijd de 
Beach op het programma; een keer 
per jaar maakt de minicompetitie een 
uitstapje naar het zand. Superleuk 
om altijd mee te pakken en dat 
vonden ook de mini’s van Atalante. 
Op 12 februari vertrok Atalante met 3 
teams naar Aalsmeer: Atalante TikTok, 
Atalante Vinketoppers en Atalante 
Ministars.

Atalante TikTok
Dit team is dit seizoen pas begonnen 
en doet het boven verwachting. Het 
team met Isabella, Lynn en Rikki 
moest dit keer zieke Demy missen. 
Gelukkig hebben zich twee nieuwe 
spelers aangemeld: Lotte en Liv. Op 
de training al even extra geoefend 
met de nieuwe spelers erbij.
De eerste partij tegen Haarlem was 
wel even wennen aan de nieuwe 
opstelling, maar de meiden gaven 
zeer goed weerstand. Eerste set werd 
ruim verloren, maar in de tweede set 

maakten ze het nog spannend, nipt 
verloren. De tweede wedstrijd tegen 
een ander Haarlems team. In het 
begin weer even het ritme zoeken. Na 
verlies in de eerste set viel in de 
tweede set alles op zijn plek. Mooie 
serves, goede pass en vangballen. En 
slim over het net gespeelde ballen. 
Een super verdiende winst in de 
tweede set. Als laatste tegen Amstel-
veen. Ook hier moest TikTok even op 
gang komen; eerste set verloren. 
Tweede set ook weer goed opgepakt. 
Ze stonden voor, maar net in de 
zoemer scoorde de opponent nog 
een punt. Een nette 15-15 op het 
score bord. Een heel goed optreden 
van TikTok met 2 debutanten in de 
D-poule van niveau 4!

 Atalante Vinketoppers
Op het andere veld begon iets later 
het wat meer ervaren, maar nog 
jonge team: de Vinketopppers. Zij 
komen uit in de B poule. Hannah, 

Jongste spelers Atalante pakken 
competitie mooi op

Maud, Noa en Roos moesten het 
doen zonder Eleana die nog herstel-
lende is van twee armbreuken. Het 
team startte geconcentreerd de 
eerste partij tegen Nieuw-Vennep. De 
meiden hebben een solide serve en 
goede pass, wel even wennen aan 
het zand. Met de serve veel gescoord, 
als ook in het spel waren ze de betere. 
Een mooie 2-0 winst. De tweede 
partij was tegen SAS uit Uithoorn. 
Deze tegenstander was bijna een kop 
groter en ook wat krachtiger. In het 
eerste bedrijf lieten ze zich eigenlijk 
een beetje overtroeven door deze 
tegenstander. Maar Atalante had het 
betere van het spel en lieten dit zien 
in de tweede set. Goede serve, pass 
en slim geplaatste ballen in het 
middengat. De wedstrijd eindigde in 
een gelijk spel. Als laatste het andere 
team van Nieuw-Vennep. Hier ging 
de eerste set gelijk op, helaas op het 
end net aan verloren. Maar in de 
tweede set deden de meiden een 
schepje erboven op en wonnen deze 
overtuigend. Stand was nog niet 
bekend, maar zal om een van de 
bovenste plaatsen zijn.

Vinkeveen - Sinds lange tijd mocht 
het eerste achttal van korfbalvereni-
ging De Vinken weer een thuiswed-
strijd spelen in de sporthal van het 
Dorpshuis te Vinkeveen. De zaalcom-
petitie is hervat. Weliswaar in kleinere 
poules, maar er mag weer gekorfbald 
worden. Met publiek. Trainer-coach 
Sabrina Kooijman had de volgende 
basisacht ter beschikking: Eva Heme-
laar, Jiska Kroon, Jelle Mul en Levi 
Kroon in de aanval; Dorien 
Verbruggen, Emese Kroon, Jerom 
Stokhof en Rutger Woud in de 
verdediging.

Wervelend begin
De start van de wedstrijd was weerga-
loos. Binnen vijf seconden scoorde 
Levi Kroon van afstand. RDZ 

antwoordde direct en na de vakwissel 
maakte Dorien Verbruggen uit een 
vrije bal 2-1. In de volgende aanval 
was Rutger Woud trefzeker: 3-1 
binnen twee minuten. Een benutte 
strafworp liet RDZ weer aanhaken. 
Hierna zakte de wedstrijd volledig in. 
Een bedenkelijk spelniveau was aan 
beide kanten een zichtbare uiting van 
schijnbare onmacht. Het eerste kwar-
tier bleef de ploeg uit Zeist in het 
kielzog van de thuisploeg. Na de 4-4 
van Emese Kroon wist haar debute-
rende nichtje Jiska haar debuut op te 
sieren met een fraaie doorloopbal: 
5-5. Aanvoerder Jerom Stokhof, die in 
de laatste wedstrijd voor de lockdown 
zijn 300ste doelpunt voor De Vinken 1 
liet noteren, maakte van afstand 6-5. 
Vakmaat en zwager Rutger Woud 

Jubelcijfers bij De Vinken maakte vorige week zijn 400ste doel-
punt in Vinkendienst; zijn 402de bete-
kende 7-5. Na een snel antwoord van 
RDZ maakte Eva Hemelaar van 
afstand 8-6. De ruststand werd 8-7.

Moeizaam gefrommel
In de tweede helft werd het niet veel 
beter. De Vinken hield wel het over-
wicht en het initiatief, maar kwam 
geen enkel moment lekker los. 
Scheidsrechter Van Uden moest heel 
vaak ingrijpen bij het doldrieste spel 
en deelde rijkelijk vrije ballen en straf-
worpen uit. Het maakte het aanzien 
van de wedstrijd niet aantrekkelijker. 
De winst zat hem in de jubileumcij-
fers. Eva Hemelaar speelde in de 
laatste veldwedstrijd voor de winter 
haar 100ste wedstrijd in de Vinken-
hoofdmacht. Deze keer speelde zijn 
een hoofdrol. Met nog eens vijf tref-
fers in de tweede helft (tweemaal van 
afstand en driemaal een strafworp) 
leverde zij het thuispubliek alsnog 
een vrolijke middag. Dorien 
Verbruggen speelde deze wedstrijd 
haar voor de honderdste keer in 
Vinken 1. Zij onderstreepte haar jubi-
leumoptreden met een reeks doel-
punten en kwam viermaal tot scoren. 
Levi Kroon mocht het eindoordeel 
vellen: 18-15, waarna RDZ vanaf de 
stip de eindstand op 18-16 bepaalde. 
Komende zaterdag speelt De Vinken 
uit in IJsselstein tegen de eveneens 
ongeslagen medekoploper 
Fortissimo.

Mijdrecht - Afgelopen zondag, 13 
februari was de eerste zwemwedstrijd 
van het Minioren Circuit. Dit is een 
circuit van 4 wedstrijden voor de 
jongere wedstrijdzwemmers (t/m 12 
jaar). Om 10 over 1 verzamelden ze 
met 4 zwemmers bij de ingang van 
het Sportcomplex Koning Willem-
Alexander in Hoofddorp. Voor 3 van 
onze zwemmers was het hun eerste 
wedstrijd, dus de spanning was groot. 
Ze konden gelukkig lekker bij elkaar 
zitten aan de rand van het band. Na 
het inzwemmen was Julia de eerste 
die in actie kwam voor haar eerste 
o�ciële wedstrijd: 100 vrij. Ondanks 
een te grote slok water na het keer-

punt die haar even de adem ontnam, 
wist zij haar race mooi af te maken. 
Hulde. Daarna dook Rosalyn het water 
in voor haar eerste afstand: 200 vrij, 
Zij wist maar liefst 30 seconden af te 
zwemmen van haar tijd gezwommen 
in de training. Knap gedaan. Daarna 
was het het debuut van Ruhaan en 
Fleur. Hun eerste afstand was 25m 
vlinderslag. Ook zij tikten in een 
mooie tijd aan. Fleur en Ruhaan 
zwommen later op de middag nog de 
50 vrij en voor Rosalyn en Julia 
stonden er nog 2 andere afstanden 
op het programma. Meer informatie 
over zwemmen bij De Amstel? Kijk op 
www.zpv-de-amstel.nl .

Zwem- en Polovereniging De Amstel 
zwemt mee in het Minioren Circuit

Bridgen op zondagmiddag
Wilnis - Op de 4e zondag van februari om 
13.30 uur is het mogelijk om gezellig te 

komen bridgen in “De Willisstee” in Wilnis. Het 
is een open bridgedrive dus iedereen is van 
harte welkom. U kunt zich aanmelden door 
een email te sturen naar: bridge.drv@mail.com 

onder vermelding van uw beider naam, email-
adres en telefoonnummer en ook graag of u 
een A of B speler bent. U ontvangt een 
bevestiging. 

De deelnamekosten zijn 5 euro per persoon te 
voldoen bij binnenkomst. Ze spelen 6 rondes 
van 4 spellen. Aanmelden kan tot uiterlijk 24 
februari.





BBL student
School en werk combineren

kassa-
medewerker

Wij zijn op zoek naar 
kassamedewerkers

De kassamedewerker is voor de klant de laatste en één 
van de belangrijkste schakels in de winkel. 
De kassamedewerker staat op een klantvriendelijke 
wijze de klant te woord en zorgt voor een correcte 
afwikkeling van de aankopen en is verantwoordelijk 
voor beheer van divers assortiment groepen o.a. tabak, 
post NL en tijdschriften.

Wat zoeken wij:

• een klantvriendelijke en fl exibele instelling
• een representatieve uitstraling
• iemand die leergierig en enthousiast is
• iemand die graag in de supermarkt wil werken

Solliciteren:

Denk jij dat je geschikt bent voor deze functie? 
Solliciteren via co3262.personeelstool.nl

Wat bieden wij:

•
•
•

mogelijkheid tot doorgroeien
een prettige werksfeer
een functie met verantwoordelijkheid

verkoop-

medewerker

Wij zijn op zoek naar 
verkoopmedewerker

Als verkoopmedewerker ontvang en controleer je 
de binnengekomen goederen en zorg je er voor 
dat de goederen snel en correct voor de klant 
beschikbaar zijn. Je vult de schappen en vakken 
en houdt de winkelruimte netjes. Je bestelt 
goederen, rekening houdend met omloopsnelheid 
en houdbaarheid van de artikelen. Uiteraard heb 
je ook dagelijks contact met klanten en geef je op 
klantvriendelijke wijze adviezen.

Wat zoeken wij:

• een klantvriendelijke en fl exibele instelling
• een representatieve uitstraling 
• iemand die leergierig en enthousiast is
• iemand die graag in de supermarkt wil werken
• ervaring in de detailhandel is een pré

Solliciteren:

Denk jij dat je geschikt bent voor deze functie? 
Solliciteren via co3262.personeelstool.nl

Wat bieden wij:

•
•
•
•

fulltime contract
mogelijkheid tot doorgroeien
een prettige werksfeer
een functie met verantwoordelijkheid

Kom werken bij Coop
werkenbijcoop.nl

Wij zijn op zoek naar 
BBL-studenten

Heb je (nog) geen MBO-2 diploma? Coop biedt 
medewerkers met ambitie de mogelijkheid om zich 
verder te ontwikkelen.
Als verkoop- en kassamedewerker ben jij van alle 
markten thuis. Je zorgt ervoor dat de inhoud van de 
kassa tot op de laatste cent klopt en dat de schap-
pen in de winkel er piekfi jn uitzien. Je ontvangt en 
controleert goederen, vult de schappen en vakken en 
houdt de winkelruimte netjes.

Wat zoeken wij:

• bent minimaal 16 jaar
• een klantvriendelijke en fl exibele instelling
• een representatieve uitstraling
• iemand die leergiering en enthousiast is
• iemand die graag in de supermarkt wilt werken

Solliciteren:

Via Coop College kun je werken en leren combineren. 
Denk jij dat je geschikt bent voor deze functie? 
Solliciteren kan via co3262.personeelstool.nl

Wat bieden wij:

•
•

•
•

fulltime contract
1 dag per week naar school en de opleiding 
betalen wij
een prettige werksfeer
een functie met verantwoordelijkheid

Kom werken bij Coop
werkenbijcoop.nl

Kom werken bij Coop
werkenbijcoop.nl

Coop Nieuwveen Rehorst
Dorpsstraat 9
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