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KORT NIEUWS:

Fiets gestolen

Uithoorn – Vorige week is de
fiets van een van onze krantenbezorgers gestolen in
Uithoorn. Terwijl hij druk bezig was de krant te bezorgen
bij de bewoners van de Rode Klaver, vond iemand het
nodig om deze fiets te stelen. Het is een grijze Batavus
damesfiets. Hij is omstreeks
9.30 uur gestolen. Weet u
iets? Bel 06-53847419

!
aangenaam persoonlijk
www.h2makelaars.nl
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Komende weken baanonderhoud
aan Polder- en Kaagbaan

Regio - Schiphol voert de komende periode onderhoudswerkzaamheden aan de Polder- en Kaagbaan uit. Aan beide start- en
landingsbanen wordt steeds in een week tijd het jaarlijkse, reguliere onderhoud uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden is de betreffende start- en landingsbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer. Dit heeft gevolgen voor het vliegtuiggeluid in de omgeving.

0297
567 863
www.ekz.nl

2 PAKKEN
5.30 - 6.58

Douwe Egberts
Roodmerk
Filterkofﬁe
Pak 250 gram

3t
Max. 6 pakken per klant

Deze actie is geldig t/m zaterdag 5 september 2020.
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MEERBODE.NL

GEEN KRANT?
0251-674433

Aan de twee start- en landingsbanen wordt regulier jaarlijks
onderhoud uitgevoerd waarbij de bovenste laag van het asfalt wordt vervangen en markering worden hersteld waar
nodig, de hemelwaterafvoer
wordt schoongemaakt en geïnspecteerd, bekabeling en elektra worden gecontroleerd en
omliggende grasvelden worden gemaaid. De werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met Heijmans. Er
wordt in verschillende ploegen
gewerkt. De werkzaamheden
gaan 24 uur per dag door om te
zorgen dat de banen niet langer

dan strikt noodzakelijk buiten
gebruik zijn.
Baanonderhoud Polderbaan
Van maandagochtend 31 augustus tot en met zaterdagmiddag
5 september worden er onderhoudswerkzaamheden aan de Polderbaan uitgevoerd. Tijdens dit
onderhoud wordt meer vliegverkeer op de Zwanenburgbaan verwacht, ook in de nacht. Voor het
nachtelijke verkeer is een ontheffing aangevraagd. Ook kan de Buitenveldertbaan vaker worden ingezet.
Baanonderhoud Kaagbaan

Van maandagochtend 21 september tot en met zaterdagavond
26 september worden er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd
aan de Kaagbaan. Tijdens dit onderhoud wordt er meer landend
vliegverkeer op de Aalsmeerbaan
en Zwanenburgbaan verwacht.
Voor het startend verkeer wordt
er meer gebruik gemaakt van de
Aalsmeerbaan, Buitenveldertbaan
en Zwanenburgbaan.
Bewonersaanspreekpunt
Schiphol
Voor meer informatie of vragen
over het vliegverkeer tijdens de
werkzaamheden kunnen omwonenden contact opnemen met
BAS. Dat is het informatie- en
klachtencentrum over het vliegverkeer van, naar en op Schiphol.
Dit kan via telefoonnummer 0206015555 of het raadplegen van de
website.

Aanmelden kan tot 14 september

Wie wordt de beste vrijwilliger
van de gemeente Uithoorn

Uithoorn – De gemeente Uithoorn heeft besloten de einddatum om iemand te kunnen voordragen voor de vrijwilligersprijs
‘ de Zilveren Schakels’ nog met
twee weken op te rekken. Alle inwoners, maar ook sportverenigingen en diverse vrijwilligers
organisaties kunnen tot 14 september a.s. hun favorieten vrijwilliger voordragen. De winnaar
van de Zilveren Schakel krijgt tijdens een feestelijke avond op 7
december tevens een cheque ter
waarde van 500 euro. Wethouder
Ria Zijlstra: ,”Heeft u wel eens iemand uit onze gemeente in gedachten waarvan u vindt dat deze zoveel goeds doet voor onze
samenleving, dit vrijwillig doet
en ook eens in het zonnetje gezet mag worden? Bent u zelf iemand die al lange tijd regelmatig
hulp krijgt van iemand die dit geheel vrijwillig doet en wilt u hem
of haar hiervoor eens in het zonnetje zetten? Laat het ons weten.

We zouden het heel leuk vinden
als er ook jongeren tussen zitten die voorgedragen worden. Ik
weet dat er jongeren zijn in onze
gemeente die naast hun school
of studie, dag en nacht klaar
staan voor bijvoorbeeld een ziek
familielid. Of belangeloos veel
energie stoppen in de sportvereniging.”

vens van de voorgedragen persoon ontvangen. Na 14 september wordt een online poll opengesteld op www.uithoorndenktmee.nl. Dit uiteraard na goedkeuring van degene die voorgedragen is. Vervolgens kan iedereen een maand lang stemmen op
haar of zijn favoriete vrijwilliger.
De zes die uiteindelijk de meeste stemmen hebben, worden
Iemand voordragen
genomineerd voor de ‘Zilveren
Iemand voordragen kan dus nog Schakel’. Zij krijgen op maandag
tot 14 september via het e-mail- 7 december allemaal de waardeadres
communicatie@duop- ringsspeld uitgereikt. De Zilveren
lus.nl. Met als onderwerp: Zilve- Schakel met de meeste stemmen
ren Schakels. Vermeld in de mail ontvangt daarbij een cheque van
waarom iemand genomineerd 500 euro.
moet worden, leeftijd van de vrijwilliger haar of zijn vrijwilligerswerkzaamheden en hoe lang hij
of zij dit werk al doet. Graag een
uitgebreide motivering. Dit kan
ook via een videoboodschap. Wegens privacyregels, mag de gemeente in eerste instantie nog
geen naam en contactgege-

Rumoer in de Plesmanlaan
Uithoorn - Vanmiddag melding
geweld in de Plesmanlaan Uithoorn. Buurtbewoners hoorden
een vrouw vreselijk gillen en heb-

eindelijk is de heli niet geland en
hebben de ambulances niemand
mee hoeven nemen en keerde na
ben de hulpdiensten gewaar- drie kwartier de rust terug in de
schuwd. Die rukten uit met 2 Am- straat.
bulances, Traumahelikopter en
meerdere politievoertuigen. Uit- Foto Jan Uithol

stoel LISBOA
349,- 261,75

Intratuin Ter Aar ∙ 0172-406000
Alleen geldig bij Intratuin Ter Aar op eigen voorraad
tuinmeubelen (incl. showmodellen) van 4SO. OP=OP!

Nieuwe directeur
Vakcollege Thamen
Uithoorn - Op unanieme voordracht van de benoemingsadviescommissie en een positief advies van de medezeggenschapsraad, heeft het college van bestuur van stichting IRIS, mevrouw
M. Smits-Jansen benoemd tot directeur van Vakcollege Thamen.
Mattie Smits-Jansen is per 1 augustus 2020 de huidige directeur
die Rob de Haan, ad interim, opvolgt. Mattie Smits-Jansen is na
haar studie Nederlands in 2004
gestart met haar loopbaan in het
onderwijs. Eerder was zij onder
andere werkzaam als teamleider
bij het Montessori College Oost
in Amsterdam en het Herbert Vissers College in Nieuw-Vennep.
Vanaf augustus 2016 was zij verbonden aan de HBM in Heemstede: eerst als teamleider; vanaf augustus 2017 als directeur. De benoemingscommissie heeft Mattie
leren kennen als iemand die door

haar verbindende en leidinggevende kwaliteiten de juiste persoon is om Vakcollege Thamen
verder te ontwikkelen.
Vakcollege
Vakcollege Thamen is op 8 november 2019 officieel geopend.
Het is een opleiding waarbij de
leerling vooral zelf actief bezig is,
ook op de mavo. Al vanaf het eerste jaar krijg je beroepsgerichte
praktijklessen, ga je op bezoek bij
bedrijven en instellingen en krijg
je gastlessen van mensen die veel
weten over een bepaald beroep.
De stage is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Een opleiding voor doeners dus. ‘Ik kijk er
naar uit om samen met het enthousiaste team op Thamen verder te bouwen aan het Vakcollege, zodat leerlingen hun talenten
kunnen ontdekken en ontplooien’, zegt Smits-Jansen.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
De Ronde Venen: Alle diensten
van de huisartsen worden gedaan
vanuit Huisartsenpost Leidse Rijn,
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het
weekend en voor werkdagen van
17.00-08.00 uur
Uithoorn: Spoedgevallen overdag
via eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis,
0297-303903. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u.
Wilnis-Dorp Medisch Centrum
Dorpsstraat 65 Wilnis,
0297-441044. Open : ma. t/m vr.
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.
Zuiderwaard Medisch Centrum
Plevierenlaan 23 Vinkeveen
0297-441144. Open : ma. t/m vr.
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57 Vinkeveen,
0297-262033. Open: ma. t/m vr.
8.30-17.30 u;
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583.
Open: 22.00-08.00 u.
Benu Apotheek Zijdelwaard
Zijdelwaardplein 81 Uithoorn,
0297-562851. Open: ma. t/m vr.
08.30-18.00 u., za. 9.00-16.00 u.
Apotheek Boogaard
Amstelplein 27 Uithoorn,
0297-566886. Open: ma. t/m do.
8.30-18.00 u., vr. 8.30-20.00 u., za.
9.00-17.00 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Amstelland
Spoedpost Amstelland Ziekenhuis
Amstelveen. Open: ma. t/m
vr. 17.30-23.00 u., za., zo. en
feestdagen 8.30-23.00 u.
Nachtapotheek OLVG West
Jan Tooropstraat 164 Amsterdam,
020-5108826. Open: na 23.00 u.
ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dgn per week,
24 uur per dag mob. bereikb. voor
bevallingen en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl
STICHTING THUIS STERVEN
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7 dgn per
week, 24 uur per dag bereikbaar,
06-51451130.

MANTELZORGSPREEKUUR
Elke do. tussen 08.30-16.00 u. kan
iedere mantelzorger haar vragen
stellen bij Mantelzorg & Meer.
Tel. 020 333 53 53,
info@mantelzorgenmeer.nl,
www.mantelzorgenmeer.nl
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
0297-263758, www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146

Regio - De provincie Noord-Holland voert van 2 september tot en
maart 2021 werkzaamheden uit
aan het kruispunt Koningin Máximalaan - Legmeerdijk. Om dit te
kunnen doen is de kruising twee
weekenden voor het wegverkeer afgesloten. De werkzaamheden zijn onderdeel van de aanleg
van een nieuwe, vrijliggende busbaan tussen Haarlemmermeer en
Uithoorn. De provincie NoordHolland richt de kruising Koningin Maximálaan met de Legmeerdijk opnieuw in en legt een nieuwe fietstunnel aan onder de Legmeerdijk.
Afsluitingen kruispunt

Koningin Máximalaan
- Poelweg
Van woensdagavond 2 september tot donderdag 3 september
en van donderdag 3 tot vrijdag
4 september is de kruising N196Poelweg tussen 20.00 en 05.00
uur afgesloten.
Weekendafsluitingen
kruising Burgemeester
Kasteleinweg - Legmeerdijk
Van vrijdagavond 4 september
21:00 uur tot en met maandagochtend 7 september 04:00 uur
is het kruispunt afgesloten voor
alle vormen van verkeer. Dezelfde weekendafsluiting geldt vanaf
vrijdag 11 t/m maandag 14 sep-

Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG
Praktijk voor psychologische
hulpverlening
Vijzelmolen 25 Mijdrecht
H. Rapp-Jonkers, 06-15599435
Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info

AKU sluit zomer af met
een tijdloop
Regio - Iedereen kent van het
wielrennen het begrip ‘tijdrit’.
Renners starten met een tussenpoze van 2 of 3 minuten achter
elkaar en leggen individueel een
parcours af van een aantal kilometer. AKU organiseert de laatste
jaren in september als afsluiting

ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl

herbergen, is het maximum nu
98. De stoelen staan in tweetallen op ruime afstand van elkaar
opgesteld, bestemd voor twee
mensen uit hetzelfde huishouden of voor een alleengaande. In
SLACHTOFFERHULP
het laatste geval blijft er één stoel
0900-0101
van het paar onbezet. Zo zal het
www.slachtofferhulp.nl
bezoekersaantal altijd ergens tussen de 49 en de 98 liggen. BezoeBRANDWEER & POLITIE
kers kunnen niet zelf een plaats
Brandweer 030-2404400.
uitzoeken, maar worden geplaBrandweer, tel. 020-5556666.
ceerd. Na afloop blijft iedereen
Politie 0900-8844.
rustig zitten en volgt de instructies voor het verlaten van de zaal.
Er zal geen garderobe aanwezig
zijn, de jas mag mee naar binnen.
Ook is er geen pauze en worden
er geen consumpties verkocht.
Daarmee gaat het ontmoetingsen gezelligheidsaspect voor een
groot deel verloren, maar zo kan
121a. Laat u verrassen door Beet- men in ieder geval wel weer gehoven die zich van zijn vrolijke nieten van kunst en cultuur.
kant laat zien. De deuren van de
zaal gaan om 14.00 uur open; het Abonnementen en losse
concert begint om 14.30 uur. Zo- kaarten niet meer beschikbaar
wel bij het wachten, het binnen- Een vervelende boodschap voor
gaan en het verlaten van de zaal degenen die er wel graag bij hadzullen de bezoekers elkaar ander- den willen zijn: het aanschaffen
halve meter ruimte moeten ge- van een abonnement of een losven. Wanneer iedereen een beet- se kaart voor het SCAU-seizoen
je rekening met de ander houdt, 2020-2021 is niet meer mogelijk!
zal het allemaal soepel en veilig Op 21 augustus j.l. is de grens van
kunnen verlopen.
wat er mogelijk is met de coronamaatregelen al bereikt. Het beHet nieuwe ‘abnormaal’
stuur van de SCAU had in eerste
Waar De Schutse normaal ge- instantie de deadline voor de versproken zo’n 350 mensen kan koop van abonnementen op 31
STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.

tember. Na de weekendafsluitingen is de wegindeling tussen de
Zwarteweg en de Legmeerdijk
definitief.
Omleiding wegverkeer
Doorgaand verkeer rijdt bij Uithoorn en Hoofddorp via de N201.
Bestemmingsverkeer van en naar
Aalsmeer rijdt via de Zwarteweg,
Molenvlietweg en de Middenweg
richting de N201.
Gevolgen voor fietsverkeer
Vanwege de aanleg van de fietstunnel bij de Legmeerdijk volgen fietsers een langdurige omleiding. De openstelling van de
fietstunnel is naar verwachting in
maart 2021.
Het project HOVASZ
De nieuwe HOV-verbinding is een
van de schakels in het regionale
HOV-netwerk R-net en biedt reizigers frequent, comfortabel en
betrouwbaar busvervoer. Naast
de busbaan wordt de N196 in de
Haarlemmermeer, de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer en
de Koningin Maximalaan in Uithoorn, inclusief de fietspaden,
opnieuw ingericht als een tweebaansweg voor lokaal bestemmingsverkeer. Een aanzienlijke
verbetering voor de leefbaarheid,
bereikbaarheid en de veiligheid

Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK
Uithoorn, tel. 0297-565989

Maarten Koningsberger
met ‘Beethoven in Kilt’
Regio - In januari j.l. waren ze te
zien in Podium Witteman: bariton
Maarten Koningsberger en The
Atlantic Trio (Janneke van Prooijen, viool; Ansfried Plat, cello; Bas
Verheijden, piano). Zij brachten toen een aanstekelijk Schots
drinklied van Beethoven. In het
openingsconcert van het nieuwe
seizoen op zondag 13 september a.s. in De Schutse horen we
een heel andere Beethoven dan
we gewend zijn. Ierse en Schotse volksliedjes passeren de revue, maar ook ‘Introductie en Variaties’ over het volksliedje ´Ich
bin der Schneider Kakadu´ Opus

Weekend- en nachtafsluitingen
Máximalaan – Legmeerdijk

van het Berkelaar zomeravondcircuit een uurloop. I.v.m. de coronamaatregelen kan er niet tegelijkertijd met een groep gestart
worden en daarom kwam Jos Lakerveld van de wedstrijdcommissie van AKU op het creatieve idee
om een individuele tijdloop te organiseren.
Na de alternatieve Polderloop die
veel enthousiaste lopers aan de
start bracht, is dit de tweede mogelijkheid om weer het gevoel
van een echte wedstrijd te hebben en de routine van de trainingen te doorbreken.

ste loper om 10.00 uur start en
de laatste om 12.58 uur. Dat betekent dat maximaal 180 lopers aan
dit evenement kunnen meedoen.
De deelnemers lopen op de wielerbaan van onze buur UWTC die
om het sportpark de Randhoorn
in Uithoorn ligt.
De gelopen tijd wordt elektronisch geregistreerd met een chip
in het startnummer. Alle lopers
ontvangen na afloop een mooie
herinnering.
Inschrijven
Om onnodige kontakten te vermijden kan er op de dag van de
loop zelf niet worden ingeschreven, deelnemers geven zich uiterlijk tot 7 september op via www.
inschrijven.nl. en betalen dan direct de inschrijfkosten van €5,-.

Tijdloop Berkelaar
zomeravondcircuit
De tijdloop wordt op zondag 13
september georganiseerd over
een afstand van 10 kilometer.
Er wordt gestart tussen 10.00 uur.
en 13.00 uur. De lopers starten
om de minuut, waarbij de eer-

In de week voor de loop krijg je
van de organisatie een starttijd
doorgegeven, geef daarom bij
het inschrijven een duidelijk en
actueel e-mailadres door.
Je meld je op de dag van de loop
in het clubhuis van atletiekvereniging AKU.

augustus a.s. gezet, maar de belangstelling was dermate groot
– wat een heel goed teken is natuurlijk! – dat de verkoopstop
eerder moest ingaan. Het aanschaffen van losse kaarten was al
niet meer mogelijk online, via de
boekwinkels of een half uur van
te voren aan de zaal. Dat kon alleen nog telefonisch of per e-mail
bij het secretariaat van de SCAU,
maar ook dat is helaas niet meer
mogelijk. Mochten er in de loop
van het seizoen weer meer losse kaarten beschikbaar komen,
bijvoorbeeld door versoepelingen van de corona-maatregelen, dan houden we u daarvan op
de hoogte via de website (www.
scau.nl) en via de Nieuwe Meerbode.

Informatie en/of vragen
Goed om te weten is, dat ondanks het veel kleinere aantal bezoekers en dus sterk verminderde inkomsten de SCAU de volledige gages uitbetaalt! De cultuursector heeft het momenteel erg
zwaar en zo kan de SCAU samen
met u haar steentje bijdragen.
Zowel de uitvoerenden als de bezoekers kunnen weer schoonheid
en troost ervaren, via muziek,
beelden, klanken en woorden die
het hart raken. Dat is het allerbelangrijkste.
Voor informatie en/of vragen
kunt u altijd terecht bij het secretariaat van de SCAU (Anton
Furnee, telefoon 06 4148 8898;
e-mailadres: secretariaat.scau@
gmail.com).

in Aalsmeer. HOVASZ wordt naar
verwachting eind 2021 in gebruik
genomen.
Meer informatie
Met vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en
omwonenden contact opnemen
met het Servicepunt van de provincie via 0800-0200 600 (gratis)
of per mail: servicepunt@noordholland.nl. Actuele informatie
over de werkzaamheden is te vinden op HOVASZ.nl of via de Facebookpagina.

COLOFON

Nieuwe Meerbode
Verschijnt woensdag
EDITIE 2
DE RONDE VENEN,
MIJDRECHT, WILNIS,
AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN
EDITIE 3
UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL
Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
of verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
of redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
133e jaargang
Oplage: 31.650
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
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Charlotte Bruins Slot
neemt afscheid van de
jeugdgezondheidszorg
De Ronde Venen - Vinkeveen zal
een vertrouwd gezicht binnen de
jeugdgezondheidszorg moeten
missen. Met haar afscheid blikt
Charlotte Bruins Slot (JGZ GGD
Regio Utrecht) terug op een bewogen loopbaan, de grote veranderingen die hebben plaatsgevonden in haar vakgebied, de
mooie, minder mooie en indrukwekkende momenten.
- Er is al een afscheidsfeest
geweest. Hoe is dat verlopen
ondanks corona?
“Ik heb dit zelf kunnen organiseren in het dorpshuis van Baambrugge. Gelukkig is daar genoeg
ruimte voor het aantal personen
dat ik had uitgenodigd. Dit waren
(oud)collega’s van de GGD hier,
maar ook uit Amsterdam waar
het allemaal begonnen is. Daarnaast waren er mensen van de
gemeente, de huisarts uit Vinkeveen en mijn gezin met aanhang”.
- Hoe is de liefde voor dit
vakgebied ontstaan?
“Als klein meisje wilde ik altijd
al dokter worden. Ik ging met
mijn vader, die kinderarts in Amsterdam was, elke dag mee naar
het ziekenhuis om daar de afdeling te bezoeken. Zo is de liefde
ontstaan, los van het feit dat de
hoofdzuster mij altijd verwende met snoepjes. Gaandeweg
mijn studie kwam ik er achter dat
ik het werk in de kliniek toch te
zwaar zou vinden, met alle diensten die daarbij hoorden. Zeker
met mijn wens om later kinderen te krijgen, was dat een combinatie die voor mij niet zou lukken. Zo kwam ik op het idee om
de jeugdgezondheidszorg in te
gaan. Op die manier kon ik nog
steeds kinderen helpen en parttime werken”.

andere werkzaamheden. Bijvoorbeeld de vrouwen van de huisartsen die de kinderen van de praktijk op consultatie lieten komen.
Of de wijkzusters die zeer ‘allround’ werkten en daarbij ook het
bureau werk deden. Ik had het
geluk dat ik van deze zeer ervaren mensen het vak heb mogen
leren. Dat begon als consultatiebureau-arts, daarbij werkte je
met kinderen met de leeftijd van
0 - 4 jaar oud. In de loop van de
tijd is dit vak geprofessionaliseerd
en dus is het een specialisatie geworden. Er is een opleiding van 4
jaar gekomen en je moet officieel geregistreerd staan. We moeten ook elk jaar onze verplichte
punten behalen met behulp van
bijscholing en intervisie, net als
elk ander specialisme. We hebben nu ook een eigen beroepsvereniging, genaamd AJN (Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland). Deze wordt zeer serieus
genomen en betrokken in allerlei discussies op ministerieel niveau. De gemeente zelf heeft ook
een rol in de jeugdgezondheidszorg. Zij koopt bepaald maatwerk
in, want de GGD is nu ook een gemeentelijke dienst. Daarbij is de
leeftijd verder uitgebreid naar 0 12 jaar en krijg je te maken met
de basisscholen. Dat biedt de mogelijkheid om kinderen langer te
kunnen volgen en ondersteuning
aan te bieden.

- Wat waren de momenten
die echt zijn bijgebleven?
“13 jaar geleden kwam ik samen
met Mareike Meijerhof in Vinkeveen te werken. Dat was toen
nog een klein bureau, waar wij
de vaste gezichten waren voor alle ouders. Ik heb dit altijd als een
zeer prettige samenwerking ervaren. We hebben veel werk kunnen verzetten en doen dit eigen- Met zoveel jaren ervaring
lijk nog steeds. Er is bijvoorbeeld
heeft u waarschijnlijk ook een
nu een gezin waar wij heel erg
aantal grote veranderingen
ons best voor doen. Voor dit gemeegemaakt binnen de
zin wordt steeds de urgentie afjeugdgezondheidszorg. Kunt
gewezen terwijl dit wel echt nou daar wat over vertellen?
dig is. Wij zijn daarvoor in be“Toen ik 35 jaar geleden begon roep gegaan en als dat lukt dan
met dit werk was het nog een zou dat het mooiste afscheidscaheel ander vak. Ik heb in Amster- deau voor mij zijn. Verder, als het
dam heel lang bij de GGD ge- over momenten gaat die mij echt
werkt en ook in Castricum. In die zijn bijgebleven, moet ik als eertijd was het vak eigenlijk nog iets ste denken aan een kind dat is kowat er bij werd gedaan, naast vele men te overlijden. Wij zijn ook op

de uitvaart van het kind geweest.
Dat gaat je nooit in de koude kleren zitten. Met zo’n verdrietige situatie bedenk ik mij ook dat dit
nog een reden is geweest dat ik
geen kinderarts wilde worden.
Met dat beroep krijg je helaas vaker te maken met het verlies van
jonge levens. Ook het missen
van de juiste diagnose is iets dat
je niet wil meemaken. Ondanks
dat je altijd je best doet, is dit iets
wat kan gebeuren, maar mij gelukkig niet vaak is overkomen. Ik
ben daarom ook heel blij dat mijn
carrière niet is geëindigd met een
tuchtzaak”.

waardoor ik de beslissing heb gemaakt om eerder afscheid te nemen. De toekomst voor de jeugdgezondheidszorg zie ik op dit moment ook een beetje somber in. Ik
ben bang dat er gaat worden bezuinigd en dat er wordt besloten dat bijvoorbeeld de telefonische consultaties voldoende zul- Wat gaat u het meest missen
len zijn. De jonge kinderen en genu u met pensioen gaat?
zinnen die juist aandacht nodig
“Wat ik altijd mooi heb gevon- hebben, zullen hierdoor gaan inden is dat je ouders en kinde- leveren. Wij merken dat de sociren hebt kunnen ondersteunen. ale netwerken van onze gezinBijvoorbeeld als je bij een kind nen niet heel groot zijn. Als het
vroeg de diagnose autisme hebt zwangerschapsverlof ingaat blijkt
kunnen stellen. Dat dit kind op men de buurt nauwelijks te kentijd is doorverwezen naar bege- nen en ook familie woont meestleiding met hulp op maat. Je ziet al ver weg. Wij zijn dan het eerwat voor verlichting dit een gezin ste en enige aanspreekpunt waar
geeft en ook dat het kind goed op zij met hun vragen en zorgen tezijn plek is gekomen. Ik verbeeld recht kunnen. En nu wordt er verons altijd als een spin in een web, wacht dat dit telefonisch of via
doordat wij al die gezinnen in een een online chat kan, maar uit ondorp kennen en wij ons netwerk derzoek blijkt dat deze gezinnen
hebben. Dat voegt zoveel meer- dan toch minder contact zoeken.
waarde toe”.
Er is voorkeur naar ‘face-to-face’
contact”.
- Corona en de toekomst
“Ik wilde eigenlijk nog niet met - Heeft u al plannen gemaakt
pensioen gaan, maar corona wat u allemaal met uw
heeft mijn keuze beïnvloed om nieuwe vrije tijd gaat doen?
met vervroegd pensioen te gaan. “De jeugdgezondheidszorg blijf
Ik heb een kwetsbare gezond- ik een warm hart toedragen. Ik
heid, dus de afgelopen maanden heb buiten mijn werk ook conheb ik vanuit huis telefonisch con- tacten binnen dit gebied waar ik
sultaties gedaan. De jonge ver- nu meer aandacht aan kan bepleegkundigen hebben op het steden. Ik ben mede ‘infant menbureau wel contact met gezin- tal health’ specialist en daarvoor
nen gehad waar acute hulp nodig heb ik een speciale opleiding
was. Hieronder vallen ook nieu- van 2 jaar gevolgd. De opleiding
we gezinnen, waarbij het cruci- richt zich op gezinnen met huilaal is om te kunnen aankaarten baby’s bijvoorbeeld of moeizawat voor hulp wenselijk is. Daar- me relaties tussen ouder en het
naast begin je ook een relatie op jonge kind. Daar zal ik mij mote bouwen met de gezinnen. An- gelijk nu meer op richten. De gedere acute situaties, zoals vacci- meente doet ook mee met het
naties bij jonge kinderen, werden actieprogramma vanuit de overook op het bureau gedaan. Voor heid genaamd: ‘Kansrijke Start’.
mij viel al dit soort werk weg en Daar ben ik ook zijdelings bij bedat heb ik als niet bevredigend trokken.Verder ga ik genieten van
ervaren. Ik miste het directe con- de kleinkinderen en verwacht ik
tact met de gezinnen en mijn col- hulp aan te bieden aan contaclega’s. Ik verwacht niet dat corona ten in het dorp die eventueel om
binnen een jaar de wereld uit is, hulp vragen. Dat doe ik graag”.

Toneelvereniging WIK
speelt voorlopig niet
De Ronde Venen - “Doordat
het coronavirus weer op meer
plaatsen opduikt en de toekomst nog lange tijd onzeker
blijft, hebben wij, toneelvereniging WIK, besloten om zowel het najaarsstuk 2020, als
het voorjaarsstuk 2021 niet
uit te voeren.

Dit is vanwege de regels en de
genomen maatregelen waar
wij, als spelers, ons óók aan
moeten houden en die wij
respecteren. Wij rekenen op
uw begrip.
De leden van Toneelvereniging WIK”

40-jarig bestaan
Stichting Paraplu
De Ronde Venen - Ondanks de
Coronatijd met alle gevolgen van
dien wil Stichting Paraplu toch
zorgen dat inwoners van De Ronde Venen en omgeving op een
prettige maar wel veilige manier
bezig zijn en ook sociale contacten kunnen onderhouden. Daarom heeft het Bestuur besloten
om in september met een aantal cursussen te starten. Natuurlijk wordt voldaan aan alle veiligheidsmaatregelen en is het gebouw daarop aangepast met voldoende afstand van elkaar evenals adequate hygiënische maatregelen. Qua creatieve cursussen bestaat het aanbod uit schilderlessen, zoals schilderen met
materie, portrettekenen en ontdekkingsreis in aquarelleren. Verder zijn er cursussen patchwork
en quilten. Bij de digitale cursussen kun je denken aan: Leer je digitale camera kennen en fotobewerking met Raw-therapie. Bij de
taalcursussen is ook een gevarieerd aanbod wat uiteenloopt van
verschillende cursussen Engels,
Frans, Spaans en dit jaar nieuw:
Nederlands.
Cursussen
Bij de informatieve cursussen kun
je een keuze maken uit: opfris-

cursus Verkeersveiligheid, Hooggevoeligheid en Boekbespreking
van het boek Natuurlijke Analyse.
Deze laatste twee cursussen zijn
nieuw. Bij de Spirituele cursussen zijn er twee docenten die op
maandag en vrijdag afwisselend
yogalessen aanbieden. Maar ook
zijn er volop ontspanningsactiviteiten zoals Stijldansen voor paren of Mondharmonica bespelen. Bij de Workshops kun je een
beeld maken met Powertex. Mensen die een hobby hebben die interessant zou kunnen zijn voor
andere mensen kunnen zich als
docent aanmelden. Stichting Paraplu bestaat op 11 november 40
jaar en is destijds gestart met de
bedoeling om op een laagdrempelig niveau diverse activiteiten
en cursussen aan te bieden. Dit
uitgangspunt wordt trouwens
nog steeds gehanteerd en met
veel succes want van ver uit de
omtrek maken inwoners gebruik
van het gevarieerde aanbod.
Voor meer informatie: zie de
website: www.stichtingparplau.
nl. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij de bibliotheken, Servicepunten en gemeente.

Golfclub Veldzijde

Hij had hiervoor 123 slagen nodig. Cor had uiteindelijk 126 slagen en werd tweede. Op de derde plaats eindigde Dick Blekman
met 129 slagen. Het organiseren
en vieren van de clubkampioenschappen in deze coronatijd is
bijzonder te noemen. De prijsuitWilnis - Op zondag 30 augus- waarbij Astrid Dekker de strijd uitmaken wie in totaal de min- reiking werd aangepast waardoor
tus is op de Par 3 baan van Golf- in haar voordeel beslechtte. Zij ste slagen nodig had. Nadat Cor alleen trofeeën aan de clubkampark Wilnis gestreden om de ti- werd eerste met een totaal van Meulenbelt lang de leiding wist pioenen werden gegeven en de
tel clubkampioen strokeplay van 141 slagen over twee rondes te houden was het uiteindelijk gebruikelijke boeketten voor de
Golfclub Veldzijde. 7 dames en van 18 holes. Tweede werd She- toch Marcel Buyink die er met de beste drie spelers werden dit keer
16 heren gingen de strijd aan. Na may Leeuwenburgh met 150 sla- titel clubkampioen vandoor ging. niet overhandigd.
maanden mooi weer, was het net gen en derde was Sylvia Delfgou
deze dag winderig en vielen ook met 158 slagen. Bij de mannen
aan GroenWest. Met dit concept
twee stevige buien, wat het spe- ging de strijd om de eerste plaats
zijn we in staat snel, betaalbaar
len niet gemakkelijker maakt.
in een flight waarin de beste speen duurzaam appartementen te
Het was bij de dames spannend lers van de eerste ronde moesten
bouwen. Eén week, één appartement”, aldus Ralf Dressel.
Marcel Buyink en Astrid Dekker zijn clubkampioen Strokeplay Par 3 GolfVinkeveen – Vorige week heeft net zoveel energie op als nodig Het gebouw, met veel groen erclub Veldzijde 2020
Bébouw Midreth, zestien sociale is voor de verwarming en ventila- omheen, heeft drie woonlagen
huurappartementen aan de Fu- tie van de woningen. “Een mooie en is voorzien van een lift. Alle
tenlaan in Vinkeveen opgeleverd aanvulling op het woningaanbod
aan woningcorporatie Groen- in De Ronde Venen, waarbij huurWest. Afgelopen woensdag ont- ders die een sociale huurwoning
vingen de huurders de sleutel achterlaten voorrang krijgen. Zo
van hun nieuwe appartement. ‘Ik proberen we tegelijkertijd ook de
kwam vaak even gluren hoe de doorstroming op gang te brenbouw vorderde. Nu ik ook echt gen”, zei Karin Verdooren, direcde woning in mocht was ik posi- teur-bestuurder GroenWest, bij
tief verrast hoe groot de woning de overhandiging (op gepaste afis!’, aldus een bewoner. Alle ap- stand) van de symbolische sleupartementen zijn levensloopbe- tel van het complex door Ralf
stendig, ofwel geschikt voor se- Dressel, directeur van bouwer
nioren en voor wie zorg aan huis Bébouw Midreth. “Dit is het eernodig heeft. De gasloze, energie- ste Plus2Appartementen proneutrale driekamerappartemen- ject en wij zijn trots op het resulten van ongeveer 75m2 wekken taat dat we hebben opgeleverd

Astrid en Marcel clubkampioenen
Strokeplay Par 3 baan

Bewoners ontvangen op
bijzondere wijze hun sleutel

woningen liggen rond een portiek en kijken aan verschillende kanten uit over de omgeving.
De begane grond woningen hebben een tuin met een haag eromheen, de woningen op de verdiepingen hebben een ruim balkon.

Burgemeester Maarten Divendal:

“Neem je verantwoordelijkheid:
voor jezelf en voor anderen”

27 mei 2020

De zomerperiode is achter de rug, nog steeds hebben
we te maken met het coronavirus. Hoewel we het wel
zouden willen, is het niet opeens verdwenen. Nog
steeds zijn er tal van maatregelen die zorgen dat het
virus zich niet verder verspreidt. Het gaat niet om één
regel, maar om wisselende wetgeving en adviezen.
Samen dragen die ertoe bij dat mensen niet weer ernstig
ziek worden en de gezondheidszorg goed kan blijven
functioneren.
Het coronavirus is een ongrijpbaar
virus. Het effectief bestrijden hiervan
is een continue zoektocht naar het
beste. Tegelijkertijd willen we dat de
samenleving zo normaal mogelijk blijft
functioneren. De verschillende regels en
adviezen zijn door al die ingewikkelde
keuzes niet altijd makkelijk te begrijpen.
Vaak wordt gevraagd: “is het allemaal
nog wel nodig?” Een logische vraag:
het valt nu wel mee met het aantal
besmettingen. Als je de cijfers van nu
ziet, zou je bijna vergeten dat het vóór de
zomervakantie heel anders was. Tijdens
de eerste golf van het coronavirus zijn in
De Ronde Venen zo’n 100 mensen besmet
geweest, ongeveer de helft daarvan
heeft in het ziekenhuis gelegen, 13
mensen zijn overleden. Veel inwoners zijn
geconfronteerd met leed en verdriet in
hun directe omgeving, binnen en buiten
onze gemeente. Inderdaad valt het nu
gelukkig mee. Toch zijn inmiddels weer
ongeveer 40 mensen besmet met het
coronavirus. Dit heeft nu gelukkig (nog)
niet geleid tot ziekenhuisopnamen of het
overlijden van mensen.
De gevreesde ‘tweede golf’ is er op dit
moment niet, maar kan zomaar ontstaan.

Nu, of als de herfst en winter er weer
aankomen. Dat wil toch niemand lijkt me.
Daarom is alertheid nodig. Vandaar die
mix van wisselende wetgeving, regels
en adviezen. Iedereen weet dat het
moeilijk is je altijd aan al die afspraken
te houden. We zien dat zelfs mensen
met een voorbeeldfunctie soms fouten
maken. De verleiding is groot om daar de
discussie over te gaan voeren. Of energie
te steken in het bestrijden van regels
die tegenstrijdig (lijken te) zijn. Of de
effectiviteit van handhaving aan de orde
te stellen.
Een kritische benadering van wat we met
elkaar afspreken is natuurlijk nodig. Maar
volgens mij is vooral nodig dat iedereen
zelf zijn of haar verantwoordelijkheid
neemt. In je dagelijkse gedrag. In de
manier waarop je omgaat met alle regels
en adviezen. Ik ben ervan overtuigd dat
je met je gezonde verstand eraan kan
bijdragen dat het virus zich niet verder
verspreidt. Daarom is mijn oproep: neem
die verantwoordelijkheid. Doe het voor je
zelf. En doe het voor de ander.

Basisregels voor iedereen
Alleen wanneer iedereen zich aan de maatregelen houdt,
zetten we samen een stap vooruit.

Heb je klachten?

Blijf thuis.
Laat je testen.

.

Werk zoveel
mogelijk thuis.

Houd 1,5 meter
afstand.

Vermijd drukte.

Was vaak je handen.

Hoest en nies
in je elleboog.

Gebruik papieren
zakdoekjes.

vanaf 1 juni

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

Schud geen
handen.

Voor meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Maarten Divendal
Burgemeester De Ronde Venen

Hoe houden we het coronavirus buiten de deur?
Bezoek thuis
Thuis mag je maximaal 6 personen
(exclusief kinderen t/m 12 jaar)
ontvangen. Dit geldt binnen, op het
balkon en in de tuin. Houd altijd
1,5 meter afstand van elkaar

Terug van vakantie
Kom je terug uit een gebied met een
oranje reisadvies vanwege corona?
Dan ga je 10 dagen in thuisquarantaine.

Sport
Voor het sporten en het gebruik
van sportaccommodaties zijn door
de sportbonden en de beheerders
richtlijnen en adviezen opgesteld.
Deze zijn gebaseerd op adviezen
van het RIVM. Sportverenigingen en
sportaccommodaties geven ieder op
hun eigen wijze invulling aan de regels
en adviezen. Daarbij houden zij tevens
rekening met de voorschriften van de
veiligheidsregio. De regels kunnen per
accommodatie/vereniging verschillen.
Dat komt omdat de omstandigheden per
accommodatie kunnen verschillen.
Zo kan bijvoorbeeld niet bij alle
kleedkamers en sportkantines 1,5 meter
afstand in acht genomen worden.
De richtlijnen/regels van sportbonden/
sportverenigingen/sportaccommodaties
gaan onder meer over:

Het vervoer naar de accommodatie
van (uit)wedstrijden
De aanwezigheid van publiek/ouders
bij trainingen en wedstrijden
Het in acht te nemen van afstand
tussen personen vóór, tijdens en na
wedstrijden en trainingen
De toegankelijkheid/gebruik van
verenigingsgebouwen zoals kantines,
kleedkamers en douches
Als je naar een sportvereniging/
sportaccommodatie gaat, informeer je
dan goed over de coronaregels die daar
gelden en houd je daar aan. De regels en
afspraken zijn te vinden via de website
van de vereniging.

De winkel
Blijf thuis als je verkouden bent of
griep heeft. Vraag familie of buren om
uw boodschappen te doen.
Of bestel deze online
Gebruik in de winkel een wagentje of
een mandje voor uw boodschappen
Raak alleen het product aan dat
u nodig heeft
Kom zoveel mogelijk alleen
naar de winkel
Houd 1,5 meter afstand van het
winkelpersoneel en de anderen.
Ook vóór de winkel
Betaal het liefst met pin of contactloos
Volg altijd aanwijzingen op van het
personeel

Horeca
Het is altijd verplicht:
Om te reserveren. Dit kan vooraf
of aan de deur
Een gezondheidscheck te doen
Een vaste zitplaats te hebben
Alle bezoekers wordt gevraagd zich te
registreren op vrijwillige basis
Het aantal mensen dat wordt
toegelaten in zaak of op terras is
afhankelijk van de beschikbare ruimte
De 1,5 meter is niet verplicht voor:
Kinderen tot 18 jaar
Huishoudens
Hulpbehoevenden
Terras met kuchscherm

Testen op coronavirus
Heb je milde klachten die passen bij het
coronavirus? Zoals verkoudheid, niezen,
keelpijn, hoesten, verhoging of plotseling
verlies van reuk of smaak?
Laat je dan zo snel mogelijk testen.
Bel 0800-1202 voor een afspraak.
Houd je burgerservicenummer (BSN)
bij de hand. Of maak online een
afspraak: rijksoverheid.nl/coronatest
en log in met je DigiD.
Blijf thuis. Ga alleen naar buiten
om je te laten testen.
Heb je ernstige klachten die passen bij het
coronavirus? Zoals benauwdheid, hoge
koorts, of je voelt je steeds zieker worden?

Bel direct je huisarts of de
huisartsenpost
Ga niet naar de huisarts toe
Van de arts hoor je wat je verder
moet doen en waar je getest wordt
Blijf thuis tot de uitslag bekend is
Schrijf op met wie je afgelopen
dagen contact hebt gehad
Je wordt gebeld of je gaat naar de
coronatest website voor de uitslag
Je hoort het resultaat van de test zo
snel mogelijk
Worden de klachten erger? Neem dan
contact op met je huisarts. Heeft u
huisgenoten? Zij blijven ook thuis als
u zware klachten heeft zoals koorts of
benauwdheid.

Meer informatie
Rijksoverheid.nl. Website van de
rijksoverheid met informatie over
alle maatregelen en adviezen.
RIVM.nl, voor alle actuele informatie
over (verspreiding) van het
coronavirus
GGDrU.nl, website van de GGD regio
Utrecht met informatie over het
coronavirus in de regio Utrecht
Derondevenen.nl, met onder andere
informatie voor lokale ondernemers
Deze pagina is gemaakt voor de
persconferentie van dinsdag
1 september 19 uur.
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NIEUWS UIT UITHOORN
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QuiVive Tennis Club
Kampioenschappen Senioren 2020
Uithoorn - Het tennispark van
QuiVive Tennis was van zaterdag
22 t/m zondag 30 augustus het
toneel van de Club Kampioenschappen Senioren. Ruim 90 enthousiaste leden schreven zich in.
“Een recordopkomst”, aldus Peter Kooiman, één van de organisatoren van het toernooi. “Na
het noodgedwongen uitstellen
van de voorjaarscompetitie door
het Coronavirus stonden onze leden duidelijk te popelen om weer
een wedstrijd te mogen spelen.
Ontzettend leuk om dat dan in
clubverband met elkaar te kunnen doen.” Het leuke van dit toernooi is dat alle niveaus mee doen,
waarbij er alleen wordt gedubbeld in mix, dames en heren combinaties.
Door weer en wind
Na de hittengolf, sloeg het weer
om. Het werd minder warm en
ze werden getrakteerd op zeer
wisselvallig weer. Uiteindelijk
hebben ze nog mazzel gehad

en konden alle wedstrijden gespeeld worden. Zaterdag 22 augustus gingen we van start toen
de regen met bakken uit de
lucht kwam, gelukkig klaarde
het ’s middags weer op. Op zondag werden maar liefst 13 partijen gespeeld. Ondanks de storm
op dinsdag- en woensdagavond
gingen de wedstrijden gewoon
door.
“Door Corona hadden we veel
mensen al een hele tijd niet gezien en daarom was het zo leuk
om hen weer te treffen op de
baan of op het terras”, aldus Anjo
van der Made. Zij speelde samen
met haar man Joost en wonnen
2 van de 4 gespeelde wedstrijden. “We waren in een leuke poule ingedeeld en konden meerdere leuke wedstrijden spelen.
Complimenten aan de organisatie, zij hebben ondanks alle Corona maatregelen en weersomstandigheden een leuk toernooi georganiseerd!”

Na afloop van de wedstrijden
werd er nog even geborreld. Uiteraard werd de 1,5 meter nageleefd en ondanks dat was het als
vanouds gezellig op het terras bij
het Chalet, het clubhuis van QuiVive Tennis.
Na regen komt zonneschijn
In het finale weekend, zaterdag
29 en zondag 30 augustus, brak
de zon wat vaker door. Twee wedstrijden in de kwart finales op zaterdagmiddag zijn uitgespeeld
met super spannende Tie Breaks
van Carlo Castelijn en Eddy Hoogland tegen Martin de Roij en Jan
Schaefers, Elsbeth Littooij en Veronique Schuitemaker tegen
Nel Bezuijen en Jolanda van der
Schinkel.
Op zondag werden de halve finales en de finales gespeeld. De
nummers 1 en 2 werden gehuldigd en kregen namens de club
en de sponsoren (Modehuis Blok
en AH Jos van den Berg) een mooi
prijzenpakket aangeboden.
De uitslag:
GD 4-6
1. Jamie Kurver/Martin Jongkind
2. Kirsten Wouters/Nico Tiemens
HD 5-6
1. Schild van Loggem/
Nico Tiemens
2. Richard Broers/
Ruud Schuitemaker
DD 6-7
1. Samantha Maas/Tessa Wouters
2. Elsbeth Littooij/Veronique
Schuitemaker

GD 7
1. Tessa Wouters/
Schilo van Loggem
2. Jacqueline Klaassen/
Arno Jansen
HD 7
1. Arjan van Leeuwen/
Ben van der Rassel
2. Peter Kooiman/Marcel Ranzijn
GD 8-9
1. Claudia Kok/Eddy Hoogland
2. Ingrid Denkers/Arnoud Meijer
DD 8
1. Diana van Ginkel/Vera Roos
2. Jacqueline Biesaart/
Nicolette Rijnen
HD 8
1. Arno Jansen/Erwin Jansen
2. Carlo Castelijn/Eddy Hoogland
Ondanks Corona toch
een toernooi
Normaal gesproken organiseert
de club deze week het 35+ Open
Grastoernooi. Vanwege Corona is dit toernooi uitgesteld naar
volgend jaar. Gelukkig kon deze week ingezet worden voor de
Club Kampioenschappen Senioren. Marcel Ranzijn is één van de
organisatoren en speelt zelf ook
mee. “Gezien de omstandigheden rondom COVID-19 zijn we
blij dat we in ieder geval onze eigen Club Kampioenschappen Senioren hebben kunnen organiseren. Zo’n ‘intern’ toernooi is dan
een stuk overzichtelijker dan een
open toernooi waarbij de mensen toch vanuit alle windhoeken
komen. Daar moet je in deze tijden toch wat voorzichtiger mee
zijn. Ik heb zelf genoten van mijn
wedstrijden en de sfeer rondom
de banen.”
Corona proof sporten?
Ga tennissen!
Wordt nu lid van onze leuke vereniging en betaal pas per 1 januari jouw lidmaatschap voor 2021!
Tennis is een sport die je heel
goed en veilig kan uitoefenen.
1,5 meter afstand houden is geen
probleem. Bovendien speel je bij
QuiVive Tennis het hele jaar buiten op ons fijne tennispark met 7
kunstgrasbanen.
QuiVive Tennis is een kleine, gezellige vereniging met zo’n 450
leden. Er worden vaak (kleinschalige) toernooien georganiseerd.
Er zijn vaste trainers die de tennislessen op verschillende niveaus én leeftijden geven. Voor
ieder wat wils.
Voor meer informatie: www.quivivetennis.nl

Keeper LMV Onder 23
weerstaat aanvallen

Ja! Maskerade speelt weer!
Uithoorn - Gedurende een lange periode van onzekerheid door
corona bleef Toneelgroep Maskerade repeteren voor het nieuwe stuk ‘ Wees maar niet bang in
het donker’ een komische thriller! Voor dit stuk werkt Maskerade met een voor haar bekende
regisseur Pitt de Grooth. In ‘Wees
maar niet bang’ maken we kennis
met toneelschrijver Sebastiaan
Sluw en de rest van de bewoners:
de moordlustige Sluiper, een oude actrice Bep Brul, bekend om
haar huiveringwekkende manier
van gillen, de muizige secretaresse Miranda Wendel, een butler met de naam Bot en een huishouder met de naam Beentjes.
Sluw’s aartsvijand is de slimme,
maar valse toneelcritica Sylvia
Kraai. Ze heeft een hekel aan thrillers op het toneel en heeft Sebastiaan gedwongen zich terug te
trekken. Als wraak heeft Sebastiaan haar bij hem thuis uitgenodigd. Hij is overleden en zijn erfenis moet verdeeld worden.

Advocaat
Alle familieleden worden door
een advocaat uitgenodigd bij de
verdeling van de erfenis aanwezig te zijn. Neef Thom en nicht
Laura, die elkaar nog nooit ontmoet hebben, gaan een groot
deel van de erfenis opstrijken en
wat kleinere legaten zijn voor het
personeel.
Dit onder voorwaarde dat ze 24
uur in het griezelige huis moeten
verblijven en geen tekenen van
labiliteit mogen vertonen. Ja…
en dan gebeuren er hele vreemde dingen!
Maskerade speelt deze keer drie
voorstellingen, omdat er in verband met de cotonamaatregelen minder plaatsen per voorstelling beschikbaar zijn. Naast de extra ruimte per bezoeker is er extra
aandacht voor ventilatie en wordt
voorkomen dat u in de rij hoeft te
staan voor catering. Voor €13,50
heeft u al een ticket! Kijk op onze
website www.toneelgroepmaskerade.nl

Uithoorn - Voor de tweede oefenwedstrijd was Olympia uit Haarlem uitgenodigd, een geduchte
tegenstander. Waar ’s ochtends
de ene na de andere regenbui het
dorp teisterde, was het bij de aftrap om 15.30 stralend weer. Het
veld werd omringd door zeker 50
man publiek, die benieuwd waren of LMV de nederlaag van vorige week had verwerkt. Toen de
bal rolde, nam Olympia al gauw
het initiatief. LMV kon weinig anders doen dan verdedigen en hopen op een enkele uitval. Gelukkig stond de verdediging onder
leiding van het centrum Tom/Demi goed en als het dan toch gevaarlijk werd, liet keeper Carlito
zijn klasse zien en hield alles tegen. Aanvallend had LMV weinig
te bieden, de 0-0 ruststand werd
dan ook als een goede stand gezien.
In de tweede helft gooide coach
Jeffrey zijn team op enkele plaatsen om. Dit bleek een gouden zet,
LMV ging verder van eigen doel
spelen en liet aanvallend ook wat
zien. Na een kwartier stuurde Michael gelegenheidsspits Benjamin diep, hij draaide weg van zijn
tegenstander en schoot beheerst
in de verre hoek binnen. Dit gaf
vertrouwen, 5 minuten later was
het linksbuiten Jules die krap
voorlangs schoot. Een volgende
kansrijke aanval werd als gevolg
van buitenspel teniet gedaan.
Helaas zag voetbalvader Raymond dit anders, en geheel tegen
het Coronabeleid in, reageerde
hij dit met luid volume af op de

scheidsrechter. Gelukkig was zijn
echtgenote Olga zo alert om hem
onder lichte dwang het sportpark
uit te geleiden. Hierdoor misten
zij wel een doelpunt van zoon
Morris. Uit een corner van Jaimy
kwam hij bij de tweede paal inlopen om de bal simpel het doel in
te werken. Het verzet van Olympia was gebroken, de stand bleef
2-0 tot het eindsignaal. Man of
the match keeper Carlito, na enkele omzwervingen weer terug
bij LMV. Hij had een hele drukke
middag, maar liet prachtige reddingen zien en hield daarmee de
nul. Een knap resultaat tegen een
sterke ploeg, op naar de volgende match!

LEZERSPOST

De Ronde Venen Pas

Ongeval bij busbaan
Het ongeluk is gebeurd omdat
de automobilist door rood licht
reed, het OV gaat hier namelijk
altijd voor. Voor een stoplicht
moet je stoppen. Drempels op
de busbaan kan natuurlijk niet,
de busbaan is juist bedoeld
voor snel OV, dan eerder drempels op de Noorddammerweg
voor de auto’s. Bij de bushalte
Burgemeester Kootlaan zijn er
wel overwegbomen aanwezig
voor de fietsers. Bij de Noorddammerweg zou dit extraatje
(overwegbomen) zeker welkom zijn om fietsers èn auto’s

daadwerkelijk te laten stoppen
omdat rood licht blijkbaar niet
genoeg is. Het vreemde is dat
er vlak na aanleg van de busbaan al overwegbomen waren toen de wijk nog niet volgebouwd was. Waarom zijn
die overwegbomen toen weg
gehaald? Het blijkt nu dat die
overwegbomen hard nodig
zijn omdat automobilisten
blijkbaar het rode stoplicht negeren.
Maarten J. Vermeulen
Uithoorn

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen
die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Stilte in ‘t Tourhome
De Kwakel - Ondanks de start van
de Tour de France en de voorbereidingen voor de Tour de Kwakel
was het de afgelopen weken stil
in en rond ’t Tourhome. Ruim een
week voor de start van de Tour
werd de Tour de Kwakel overvallen door het overlijden van haar
oudste deelnemer, Ton Vlasman.
Een deelnemer van het eerste
uur, die sinds 2012 zijn ketelhuis
één maand per jaar beschikbaar
stelde als Tourhome.
Ton was twee jaar geleden de eerste winnaar van de grijze trui voor
beste oudere. Een trui die hij tot
zijn laatste dagen vaak met veel
plezier en trots droeg. We zullen
missen hoe Ton tijdens een kletspraatje op het erf altijd weer kon
overtuigen dat hij toch écht een
punt meer gescoord had dan jij.
Na een moment stilte voor Ton
kon afgelopen woensdag begonnen worden met de loting. Live
op Facebook kon een ieder volgen hoe de 90 deelnemers over
18 ploegen werden verdeelt. De
uitzending kon zelfs in infrarood
bekeken worden. Ondanks dat
enkele directieleden fel oplichtten, was duidelijk dat er geen

sprake was van warme en koude
briefjes.
Inleveren
En dan was het afgelopen vrijdag
tijd voor het inleveren van de eerste gouden lap. Allereerst de realisatie dat het eind september
toch al weer snel donker is. Vervolgens aankomend in een leeg
en muisstil Tourhome. Een aparte
gewaarwording.
Bij het schrijven van dit artikel
zijn de eerste standen nog niet
bekend. Wel is een aantal deelnemers in de traditionele valkuil getrapt van het niet vermelden van
de voorletter van renners met dezelfde achternaam. Marco Pouw
is niet voor één gat te vangen en
plaatste de letter C voor Pedersen. Tot zijn grote schrik was dit
niet de wereldkampioen die de
volgende dag de top 10 in sprintte, maar zijn minder getalenteerde naamgenoot.
Het zijn deze verhalen die de Tour
de Kwakel tot zo’n mooi spel maken. En dat spel leeft ook dit jaar
op afstand voort. Op 1,5 meter,
via de app en voor een enkeling
vanaf grote hoogte.

Open Monumentendag
12 september
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Gemeentehuis

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
(0297) 513 111

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Heeft u de Genieloods bij Fort aan
de Drecht al eens van binnen gezien? Op zaterdag 12 september
kan het. Voor het eerst is de Genieloods opengesteld op Open
Monumentendag. De nieuwe eigenaar gaat het opknappen en
verbouwen, een unieke kans dus
om de loods in huidige staat te bekijken. Zo is de zolderconstructie
heel bijzonder.
Ook in Fort aan de Drecht zelf
kunt u rondkijken. In Uithoorn
zijn verder Brouwerij De Schans
open, het voormalige station van
de Haarlemmermeerspoorlijnen
en de Hoeksteen die dit jaar een
nieuwe eigenaar kreeg. Bij de Tolhuissluis is de theetuin te bezoeken. De panden zijn open van
10.00 tot 16.00 uur, met uitzondering van de Genieloods (sluitingstijd 14.00 uur) en de Hoeksteen,

die is open op de reguliere openingstijden, vanaf 15.00 uur.
De adressen van de panden zijn:
• Station Uithoorn,
Stationsstraat 41-45.
• Tolhuissluis, Jaagpad 33.
• Schansbrouwerij,
Schans 17-21.
• Fort aan de Drecht,
Grevelingen 30-36.
• Genieloods, Grevelingen 40.
• Hoeksteen, (Gerrit)
Alfons Ariënslaan 1.
Een folder met achtergrondinformatie kunt u meenemen bij de
panden die dit jaar in Uithoorn
worden opgesteld. De folder is
daarnaast verkrijgbaar bij de gemeente. Natuurlijk worden de coronamaatregelen in acht genomen. Denk dus aan voldoende afstand.

Vanaf maandagmiddag 23 maart gelden de volgende openingstijden
voor het gemeentehuis:
maandag t/m donderdag
08.30-12.30 uur
woensdag
15.30-20.00 uur
(vrije inloop van 13.00-17.00 uur vervalt voorlopig)
vrijdag
08.30-12.00 uur

Tot 6 april 2020 kan alleen een afspraak gemaakt worden voor het aanvragen van een nieuw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs als uw document een geldigheidsdatum tot uiterlijk 30 april 2020 heeft. Voor een
document dat langer geldig is dan 30 april 2020, kan alleen na 6 april
2020 een afspraak worden gemaakt.

Sociaal loket

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

Financieel café

In het Gezondheidscentrum De Waterlinie aan de Koningin Máximalaan
30 vindt u het Financieel café. Heeft u hulp nodig? Neem contact op via:
(0297) 303 044 info@uithoornvoorelkaar.nu.

Gemeentewerf en scheidingsdepot

ma., wo., vr., za.
09.00-12.30 uur en13.00-16.30 uur
Let op: maatregelen ivm coronavirus.

Makkelijk Melden App

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

Ruimte huren?

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

Openbare vergaderingen welstandscommissie

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

Commissievergaderingen

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

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

Redactie

Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

Verdiepingssessies
afvalinzameling
in Uithoorn en De Kwakel
Zo min mogelijk afval en dat wát
we aanleveren goed scheiden.
Dat is de uitdaging die we met elkaar in Nederland aangaan. Ook
de gemeente Uithoorn wil de hoeveelheid restafval verminderen.
Dat is beter voor het milieu én

voor de portemonnee. Het verwerken van gescheiden afval is
goedkoper dan het verbranden
van het restafval. Bovendien worden de gescheiden ingezamelde
stoffen grotendeels verwerkt als
grondstof voor nieuwe producten.

-

Gemeentelijke informatie en noodverordening Uithoorn
www.uithoorn.nl/coronavirus
Actuele informatie over het coronavirus www.rivm.nl
Actuele informatie voor reizigers www.lcr.nl.
Voor aanvullende vragen is een landelijk informatienummer
beschikbaar: (0800) 13 51.
Meer informatie over de rol van de GGD Amsterdam
www.ggd.amsterdam.nl
Informatie over alle maatregelen via www.rijksoverheid.nl
U kunt u laten testen op corona, bel 0800-1202 voor een
afspraak met de GGD.

Alle evenementen moeten voldoen aan de maatregelen voor
samenkomsten uit de “Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 10 augustus 2020” (zie eerder)
anderhalve meter afstand in acht worden genomen in verband
met corona. Informatie over evenementen: www.uithoorn.nl/
evenementen.

Aanvragen paspoort, identiteitskaart of rijbewijs

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

-

Evenementen

Uiteraard blijven we wel de gehele dag voor u telefonisch bereikbaar:
maandag t/m donderdag
08.30-17.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur

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

Let op: door het toenemend aantal coronabesmettingen volgen de
noodmaatregelen elkaar snel op. Kijk voor de actuele noodmaatregelen op www.uithoorn.nl/coronavirus. Heeft u geen internet? Bel voor de
landelijke maatregelen 0800 13 51.

-

Klant Contact Centrum/receptie

Zoveel mogelijk op afspraak

Blijf op de hoogte van actuele
ontwikkelingen rondom het
coronavirus

Open monumentendag, 12 september.

Cursus Rots en Water
In oktober begint in Uithoorn de
weerbaarheidscursus Rots en
Water voor kinderen. Er zijn twee
groepen: een groep van 7 t/m 9
jaar en een groep van 10 t/m 12
jaar.
Met de weerbaarheidstraining
Rots en Water leer je wanneer je
voor jezelf moet opkomen en je
leert wanneer je je maar beter ergens bij kunt neerleggen. Het is
niet altijd makkelijk je eigen grenzen aan te geven en die van anderen te respecteren. De Rots en
Water-training leert je soms hard
zijn als een rots en soms zacht als
water. De training is bedoeld voor
kinderen die het lastig vinden op
een rustige manier voor zichzelf
op te komen of anderzijds voor
kinderen die juist te vaak over
zich heen laten komen. Ook als
je meer zelfvertrouwen wilt hebben, je makkelijker contact met
anderen wilt leren maken of je gewoon graag rustig wilt leren blijven in vervelende situaties, heb
je veel aan deze training. Het doel
van de training is dat je sterker in
je schoenen komt te staan, je leert
voor jezelf op te komen en bouwt
aan je zelfvertrouwen. Zo kun je
beter omgaan met lastige situaties en je leert betere keuzes te
Gemiddeld biedt een inwoner
van Uithoorn en De Kwakel jaarlijks via de containers voor restafval en het scheidingsdepot nog
ruim 225 kilo restafval aan. De gemeente wil de hoeveelheid restafval van huishoudens flink verminderen en de afvalscheiding verder te verbeteren, om milieu en
kosten te besparen. Daarom werken we aan een nieuw afvalbeleid
voor Uithoorn. Daarin bepalen we
welke doelen voor Uithoorn gewenst en haalbaar zijn en hoe de
inzameling verbeterd kan worden.
Om hier achter te komen heeft de
gemeente recent een enquête uitgezet onder de inwoners. Deze
enquête geeft zeker een goede
indruk van de wensen en de mogelijkheden om restafval te verminderen. Maar daarnaast wil de

maken. Met Rots en Water leer je
je woede en boosheid te beheersen en op een rustige manier voor
jezelf op te komen. Je denkt na
over wat je wel en niet wilt en leert
hoe je dat duidelijk kunt maken.
Ook leer je de grenzen van anderen te respecteren.

Kofferbakmarkt op 13 september 2020,
Evenemententerrein Legmeer-West.

Werk in uitvoering
Blijf op de hoogte van werkzaamheden in Uithoorn
en De Kwakel via www.uithoorn.nl/werkinuitvoering

WEGAFSLUITINGEN DOOR BOUW AAN FIETSTUNNEL
NOORDZIJDE VAN HET KRUISPUNT DE KONINGIN
Trainingen
MÁXIMALAAN
De training wordt twee keer ge- Voor het voor het project HOop donderdag 3 september en
geven: aan de groep van kinde- VA S Z ( h o o g w a a r d i g e o p e n in de nacht van donderdag 3
ren van 10 t/m 12 jaar van 15.00 baarvervoerverbinding tussen
op vrijdag 4 september tussen
tot 16.00 uur en aan kinderen van Aalsmeer en Schiphol-Zuid) van
20.00 en 05.00 uur
7 t/m 9 jaar van 16.00 tot 17.00 Provincie Noord-Holland, zijn er - Weekendafsluiting van vrijdag
uur op 8 woensdagen van 21 ok- werkzaamheden op de kruising
4 t/m zondag 6 september tustober t/m 9 december. Er is plek Legmeerdijk/Koningin Máximasen 21.00 en 04.00 uur
voor maximaal 8 kinderen per trai- laan. Hou rekening met hinder en - Weekendafsluiting van vrijdag
ningsgroep. De locatie is de gym- wegafsluitingen.
11 t/m zondag 13 september
zaal aan de Christinalaan 82 te De werkzaamheden zijn in te detussen 21.00 en 04.00 uur
Uithoorn.
len in drie afsluitingen op verschillende data:
De volledige informatie over deze
Aanmelden
- Twee nachtelijke afsluitingen werkzaamheden leest u via www.
De trainingen gaan altijd door en
in de nacht van woensdag 2 uithoorn.nl/werkinuitvoering .
uw kind kan gratis deelnemen.
Meer informatie op www.rotsenwater.nl. Aanmelden via www.
uithoorn.nl/jeugdhulptrainingen.

Wist je
dat?

gemeente ook graag in gesprek
met bewoners. Dit gebeurt door
middel van verdiepingssessies
waarbij willekeurig inwoners van
onze gemeente zijn uitgenodigd.
Op basis van deze gesprekken en
van onze eigen kennis van afvalinzameling, zal de gemeenteraad
het nieuwe afvalbeleid vaststellen. Daarbij kijken we naar milieu,
kosten en service.
Heeft u vragen over ons nieuwe
afvalbeleid of over deze avonden, dan kunt u een e-mail sturen
naar gemeente@uithoorn.nl onder vermelding van zaaknummer
2020-076246. Bij de bijeenkomsten worden alle op dat moment
geldende regels en maatregelen
rondom corona in acht genomen
en nageleefd.

De gemeente aangesloten is
bij het Jeugdfonds Sport en
Cultuur? Het fonds maakt het
mogelijk dat kinderen en jongeren (0-18 jaar) wiens ouders het financieel niet breed
hebben toch lid kunnen worden van een (sport) vereniging. Het Jeugdfonds betaalt contributies, eventuele
kleding en attributen tot een
maximaal bedrag van 225 euro per jaar voor sport of 450
euro per jaar voor cultuur per
kind. Daarnaast kan er een
apart bedrag worden aangevraagd voor zwemles met diplomagarantie A en/of B. Een
intermediair kan een aanvraag
voor een kind doen. Dit is een
tussenpersoon die het gezin
kent. Denk aan jongerenwerkers, leerkracht, een ouder- en

kindadviseur, huisarts of een
consulent schuldhulpverlener
van de gemeente. Meer informatie op www.jeugdfondssportencultuur.nl of www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen.
Of bel met het Sociaal Loket.
Maandag t/m vrijdag van 9.00
tot 10.30 uur: (0297) 513111.
Op www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen staat ook
informatie over het aanvragen van bijzondere
bijstand, kwijtschelding
voor gemeentebelastingen, hoe je een aanvraag
kan doen voor een computer voor schoolgaande kinderen, de Voedselbank en nog veel meer.

Buurtbeheer Zijdelwaard neemt afscheid
met gift aan De Olievaar
De Vereniging Buurtbeheer Zijdelwaard heeft besloten om te
stoppen met haar activiteiten.
Een gift van 260 Euro aan kinderboerderij De Olievaar is de laatste actie van de vereniging. Dit

bedrag bestaat uit geld dat is opgehaald met de Kerstactie, en het
resterende kasgeld.
De vereniging heeft besloten tot
opheffing omdat er te weinig be-

mensing is. Zij dankt de drijvende
krachten zoals Angeline MensenSuiker, Kees ter Beek en Gerrit
Roseboom. Ook is de inzet van
de penningmeester Arnoud van
Markesteijn zeer gewaardeerd.

Na zijn overlijden in 2019 is het
helaas niet meer gelukt een opvolger te vinden. Dit was de aanleiding voor Kees om te stoppen,
en daarna volgde Angeline hem
daarin. Het is daarna niet meer
gelukt nieuwe vrijwilligers te vinden die het stokje wilden overnemen.
Buurtbeheer Zijdelwaard was actief sinds 2006, toen in Uithoorn

buurtbeheer is begonnen. Eerst
lag de focus op de omgeving, zoals buurtschouwen, later meer op
sociale aspecten in de wijk. Zo
werden er ’s zomers kinderactiviteiten gehouden, onder meer in
samenwerking met Videt en met
buurtbeheer Europarei. Met jaarlijkse kerstacties in het winkelcentrum werd geld ingezameld voor
goede doelen. Vereniging Buurt-

beheer Zijdelwaard bedankt alle
buurtbewoners en andere partijen
waarmee samengewerkt is voor
het vertrouwen. Wij nemen met
weemoed afscheid van ons optreden als buurtbeheer.
Angeline Suiker,
Kees ter Beek,
Gerrit Roseboom.
(Deze brief is iets ingekort.)

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe
u er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via
(0297) 513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de
officiële mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl
en op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
PROCEDURE
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513 111.

Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders
ter inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare
bibliotheek of dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders
vermeld.

Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom
u het niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een
‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw
beroepsschrift brengt de rechtbank griffiekosten in rekening. Het besluit
waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden
en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen
dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.

Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift ook
een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen.
Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 75850, 1070
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet,
net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u het niet eens
bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening
moet u ook betalen.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in De
Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en
verkeersbesluiten alleen nog via www.officielebekendmakingen.nl Ook
ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt
zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat
‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.

TER INZAGE

Vanwege de coronacrisis gelden andere maatregelen. Wilt u stukken die
ter inzage liggen bekijken, belt u dan eerst met ons Klantcontact Centrum
voor de mogelijkheden.
• Intrekking omgevingsvergunning Auto Service Center Van den Berg
B.V. in De Kwakel. Door de beëindiging van de verkoop van LPG is de
inrichting niet langer omgevingsvergunningplichting. Inzage vanaf donderdag 20 augustus gedurende zes weken. Informatie bij loket.odnzkg.
nl of telefonisch via (088) 567 0200.
• Ontwerpbestemmingsplan ‘Zijdelveld, naast nummer 66c’ voor de realisatie van een vrijstaande woning, en het ontwerpbesluit voor het vaststellen van hogere waarde in het kader van de Wet geluidhinder. Inzage vanaf donderdag 3 juli gedurende zes weken. Inlichtingen bij mw. B.
de Jonge, afdeling wonen en werken, (0297) 513111.

(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel

•

2020-075850 Gravenhof 12, het plaatsen van een vlonder en
grondkering (ontvangen 22-08-2020).

Uithoorn
• 2020-075077 P.C. Hooftlaan 1, het bouwen van een tuinhuis met
overkapping(ontvangen 19-08-2020);
• 2020-076244 Allure aan de Amstel BN 48, terrein voormalige Vleeschhoek, het aanleggen van een inrit (ontvangen 24-08-2020).
VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
• 2020-068890, In het Midden 85, het snoeien van takken van een boom
(ingetrokken, verzonden 26-08-2020).
VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:
Uithoorn
• 2020-061690, ter hoogte van Zijdelweg 53 en Amsterdamseweg 26,
het plaatsen van 2 reclameborden aan lichtmasten (verzonden 21-082020).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (regulier)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

De Kwakel
• 2020-061674 Achterweg 27, het bouwen van een nieuwe bedrijfsruimte (verzonden 17-08-2020).
Uithoorn
• 2020-060733 Fender 10, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 1708-2020);
• 2020-070033, Anton Philipsweg 1 en Johan Wagenaarweg 1, het vervangen van een reclamezuil en het aanbrengen van gevelreclame (verzonden 20-08-2020);
• 2020-058290, Wiegerbruinlaan 81, het opdelen van een hal in 2 units
(verzonden 21-08-2020);
• 2020-071646, Zegge 105, het wijzigen van het gebruik van de woning
voor meerdere huishoudens ( alleen voor jongeren) (verzonden 21-082020);
• 2020-063404, Burgemeester Fremery Kalfflaan 7 (Allure aan de Amstel), het realiseren van een in/uitrit (verzonden 24-08-2020).
Tijdens deze terinzagelegging kan beroep worden aangetekend. Hoe u dat
moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
OVERIGE VERGUNNINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
• 2020-073237 Vuurlijn 78, aanvraag horeca-exploitatievergunning (ontvangen 13-08-2020);
• 2020-073246 Vuurlijn 78, aanvraag drank- en horeca vergunning (ontvangen 13-08-2020).
Uithoorn
• 2020-076490, Dorpscentrum, Braderie 12-06-2021 (ontvangen 25-082020);
• 2020-076492, Dorpscentrum, Braderie 09-10-2021 (ontvangen 25-082020);
• 2020-076498, Dorpscentrum, Braderie 17-07-2021 (ontvangen 25-082020).

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
• 2020-071534, Vuurlijn 30, ontheffing art. 35 Drank- en horecawet van
22 t/m 30 augustus 2020 (verzonden 19-08-2020).

Uithoorn
• 2020-066098, Arthur van Schendellaan 40, verkoopvergunning consumentenvuurwerk op 29, 30 en 31 december 2020 (verstuurd 25-082020);
• 2020-050998, Legmeerplein 32, exploitatievergunning horecabedrijf
t/m 25-08-2023 (verstuurd 25-08-2020);

•

2020-055996, Zijdelwaardplein 77B, exploitatievergunning horecabedrijf t/m 26-08-2023 (verstuurd 26-08-2020).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
• 2020-074976, C. Verolmelaan 160-166, magazijnverkoop van 28 t/m 31
oktober 2020 (verzonden 25-08-2020).
MELDINGEN MILIEU
Het indienen van bezwaren hiertegen is niet mogelijk.

Uithoorn
• 2020-073527 Koningin Julianalaan 45, Besluit lozen buiteninrichting
voor het lozen van grondwater t.b.v. grondwerkzaamheden voor nieuwbouw appartementencomplex De Rede (ontvangen 23-07-2020);
• 2020-073530 Marktplein 63, aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichting voor 30 nieuw te bouwen appartementen en
een bibliotheek (ontvangen 23-07-2020).
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

BEVOEGDHEDENREGISTER UITHOORN
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Uithoorn hebben op 18 -08-2020 besloten om het Bevoegdhedenregister Uithoorn, dat op 30-04-2020 bekend is gemaakt, aan te vullen met een achttal bevoegdheden. Het betreft bevoegdheden in verband met de AVG, de
bevoegdhedenregeling Uithoorn-Duo+ 2020, arbeidsovereenkomsten als
gevolg van de Wnra, het vertegenwoordigen van de gemeente in juridische
procedures, het inschakelen van de huisadvocaat, en het in de regeling opnemen van een mandaat dat de raad aan het college heeft verleend in het
kader van het afwijzen van aanvragen om een bestemmingsplan vast te
stellen als bedoeld in art. 3.9 Wet ruimtelijke ordening.
De aanvulling op het Bevoegdhedenregister Uithoorn gaat in een dag na
deze bekendmaking. Er staat geen bezwaar tegen open. De aanvulling
wordt zo spoedig mogelijk op https://www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving geplaatst.
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘ZIJDELVELD, NAAST NUMMER
66C’ EN ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDEN
Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 110c van de Wet geluidhinder (Wgh) bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Zijdelveld, naast nummer 66c’ en het ontwerpbesluit voor het
vaststellen van hogere waarde is vrijgegeven voor ter inzage legging.

Toelichting bestemmingsplan
Zijdelveld is een historisch gegroeid lint, gelegen tussen het Zijdelmeer en
de Koningin Máximalaan. Het lint bestaat vanaf het centrum tot aan het
plangebied uit een aaneenschakeling van met name vrijstaande woningen
en twee-onder-een-kapwoningen.
De eigenaar van Zijdelveld 66 c heeft een verzoek ingediend om op deze
kavel een tweede vrijstaande woning te realiseren. Het is een ruime kavel.
Het realiseren van een extra vrijstaande woning op het perceel is stedenbouwkundig en ruimtelijk gezien goed inpasbaar. Ter plaatse is een goed
woon- en leefklimaat aanwezig. Bestemmingsplan ‘Zijdelveld, naast nummer 66c’ maakt de nieuw te bouwen woning mogelijk.
Toelichting hogere waarden
De nieuw te bouwen woning ligt binnen de wettelijke onderzoekzone van de
Koningin Maximalaan. Uit onderzoek is gebleken dat de voorkeursgrenswaarde wel wordt overschreden, maar de maximale ontheffingswaarde van
63 dB niet. De geluidbelasting is maximaal 55 dB. De gemeente wil voor
deze woning een hogere waarde vaststellen.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Zijdelveld, naast nummer 66c’ en het ontwerpbesluit voor het vaststellen van hogere waarde (met bijbehorende
stukken) liggen vanaf 3 september 2020 gedurende 6 weken ter inzage.
De beide ontwerpbesluiten zijn digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPZijdelvldnaast66ON01. Daarnaast liggen de stukken ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. De openingstijden zijn te vinden op onze website www.uithoorn.nl.

LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van
kracht? Maak dan van te voren een afspraak via het klantcontactcentrum
van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.
Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of
haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de
gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
Een zienswijze over het ontwerpbesluit voor het vaststellen van hogere
waarde kan kenbaar gemaakt worden aan het college van B&W van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
Uithoorn, 2 september 2020

WWW.UITHOORN.NL

Nuttige overwinning
voor Legmeervogels
Uithoorn - De eerste echte wedstrijd van het seizoen 2020-2021
is de bekerwedstrijd tegen OSV
(de Oostzaanse Sport Vereniging) opgericht op 13 januari 1919.en dit seizoen utkomend
in de 2e klasse van het zaterdagvoetbal. Trainer Ton Pronk kon
niet beschikken over middenvelder Othman Lechkar. Deze mocht
door een schorsing opgelopen
vorig seizoen in de bekercompetitie een duel toekijken Onder fraaie weersomstandigheden
brengt scheidsrechter Gerben
Dorrestijn de wedstrijd om 14.30
uur op gang.. Het eerste 10 minuten zijns moeizaam voor de thuisclub. Het tempo ligt laag, de passing is zo nu en dan slordig. Hier
door krijgt OSV de hoop dat er in
Uthoorn een goed resultaat is te

behalen. OSV komt een paar keer
dicht in de buurt van het door
Folke Maenhout verdedigde doel
van Legmeervogels. Zonder ook
maar een moment echt gevaarlijk te worden. In de 13e minuut
slaat Legmeervogels toe. Slordig
uitverdedigen van OSV is de reden dat Romello Austin van Legmeervogels in balbezit weet te
komen. Met een paar fraaie akties weet hij Quint Piris te vinden
die op zijn beurt oog in oog met
de doelman van OSV Loek Jacobs
deze het nakijken weet te geven en Legmeervogels op de 1-0
voorsprong weet te brengen . De
verdediging van Legmeervogels
geeft in de eerste helft slecht een
klein kansje weg aan OSV . Maar
deze ene mogelijkheid wordt niet
benut door OSV. Legmeervogels

gaat dan met een 1-0 voorsprong
samen met OSV de rust in.
Voortvarend
Na de rust begint OSV voortvarend aan de tweede helft. Speelt
eigenljk een spelletje van alles
of niets Hierdoor ontstaat rumte
in de verdediging van OSV. Het is
dan Jasper Burgers die goed anticipeert en de bal weet te veroveren. Zijn pas op de vrijgelopen Regilio Kranenburg is fraai op
maat en Kranenburg weet op een
fraaie manier Legmeervogels op
een 2-0 voorsprong te brengen.
Deze 2-0 is eigenlijk de beslissing in dit duel. De kopjes gaan
hangen bij OSV en Legmeervogels moet de wedstrijd eigenlijk gewoon en rustig uitspelen
en er voor zorgen geen onnodige
kaarten op te lopen. In de slot fase mist Kranenburg nog een grote kans en ziet Max versteeg zijn
schot gestuit worden door de
vuisten van de OSV doelman. In
de slotminuut weet Romello Au-

stin en nog 3-0 van te maken. De
eerste overwinning van dit seizoen in een officiële wedstrijd is
dan binnen en ook nog eens zeer
verdient .

ficials boven de 18 jaar moeten plaats moeten nemen op de re1,5m afstand van elkaar houden, servebank worden geadviseerd
ook op de reservebank. De ex- om achter de omheining plaats te
tra ruimte kan gecreëerd worden nemen, uiteraard ook op 1,5m afdoor bijvoorbeeld het gebruik stand van anderen.
van stoelen naast de dug-out.
In verband met het beperkte aanAfgelast
Deze mogen neergezet worden tal beschikbare plekken op de reDe andere wedstrijd in de pou- buiten de instructiezone rich- servebank wordt een pupil van
le Vitesse’22 tegen vv Maarssen ting de hoekvlag. Alle teamoffi- de week die plaatsneemt op de
werd afgelast ivn met de door de cials die niet strikt noodzakelijk reservebank afgeraden.
vele regen onbespeelbaar grasveld. Deze wedstrijd is dinsdagavond 1 september ingehaald.
IEDER KIND VERDIENT
De volgende wedstrijden in deze
EEN EERLĲKE KANS
poule zjn vv Maarsen za.1 tegen
Legmeervogels zo.1 op zaterdag
5 september 2020 om 14.30 uur.
Hopelijk is het goed weer want
Save the Children geeft in de hele
wereld kinderen een gezonde start, de
dit duel wordt gespeeld op een
kans om te leren en we beschermen
echt grasveld. De andere wedze tegen onrecht en gevaar. Wij doen
alles wat nodig is om het leven van
strijd is dan OSV za.1 tegen Viteskinderen - en daarmee de toekomst
se’22 zo.1 eveneens op zaterdag
van onze samenleving - te verbeteren.
Niet alleen in geval van nood, maar
5 september aanvang 14.00 uur.
elke dag weer.
Dan gelden er ook nog steeds
bj voetbalwedstrijden de RIVM
maatregelen.
www.savethechildren.nl
Deze zijn even voor de duidelijkheid . Reservespelers en teamofBashira, 10 jaar, Syrië

12

NIEUWS UIT DE REGIO

2 september 2020

Open Monumentendag bij Streekarchief
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen
Regio - Op zaterdag 12 september is het Regionaal Historisch
Centrum Vecht en Venen van
10.00 tot 16.00 uur geopend in
verband met de landelijke Open
Monumentendag. Het thema van
dit jaar is ‘Leermonument’. Hierbij kun je denken aan basis- en
middelbare scholen, kloosters,
dansscholen enzovoorts. In vitrines worden verschillende archiefstukken, foto’s en tekeningen tentoongesteld. Ook is de studiezaal
(op afspraak) geopend voor archiefonderzoek naar bijvoor-

beeld een huis of monument uit
de regio. Studiezaalmedewerkers
zorgen hierbij, indien gewenst,
voor professionele begeleiding.
Het RHCVV is die dag ook actief
op social media.

Bilthoven? Of ben je benieuwd
naar een van de andere ‘leermonumenten’ in onze regio? Tijdens
Open Monumentendag zijn in
het RHCVV een aantal vitrines gevuld met archiefstukken, bouwtekeningen, foto’s en meer over dit
Maarten van der Vaartschool
soort leermonumenten uit de geBen je wel eens langs buiten- meenten Stichtse Vecht, De Ronplaats Queekhoven in Breuke- de Venen, De Bilt en Weesp. Ook
len gefietst, heb je nog op de LTS staan medewerkers de hele dag
Maarten van der Vaartschool in klaar om persoonlijk tekst en uitMijdrecht gezeten, de ULO Ho- leg te geven bij de stukken in de
gewey in Weesp of op De Werk- vitrines en de monumenten die
plaats Kindergemeenschap in behandelt worden en te helpen

bij eigen onderzoek op studiezaal.
Mocht het niet lukken naar het archief te komen, houd dan de Facebook en Instagrampagina’s van
het RHCVV in de gaten om digitaal mee te genieten van deze leuke dag. Gedurende de dag
worden op deze kanalen korte filmpjes geüpload waarin een
studiezaalmedewerker een archiefstuk uitlicht.

spraak. Voor onderzoek doen op
de studiezaal is het wel noodzakelijk van tevoren een afspraak te
maken.
Dit kan via het afsprakenformulier op de website van het RHCVV,
hier kun je ook het coronaprotocol inzien dat het RHCVV hanteert
om een veilig en plezierig bezoek
mogelijk te maken: https://www.
rhcvechtenvenen.nl/bezoek-studiezaal
Als streekarchief bewaart en bePraktische informatie
heert het RHCVV de archieven
Toegang is gratis, zonder af- van de gemeenten De Ronde

Venen, Stichtse Vecht, de Bilt en
Weesp. Daarnaast beheert het
een grote verzameling historische archieven van particulieren,
bedrijven, verenigingen en kerken uit de hele streek.
Op de studiezalen in Breukelen
en Weesp kun je terecht voor onderzoek en het inzien van de bibliotheek.
Regelmatig worden er cursussen,
lezingen en tentoonstellingen
georganiseerd.
Voor meer informatie: www.
rhcvechtenvenen.nl.
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Atlantis start seizoen
met nieuw trainersduo

door enkele spelers uit de selectie benaderd werd of hij wellicht
interesse had in deze nieuwe uitdaging, heeft hij hier enthousiast
op gereageerd.

Mijdrecht - Korfbalvereniging Atlantis start het wedstrijdseizoen
zaterdag 5 september a.s. met
een nieuw trainersduo. De selectie is al vanaf 8 augustus bezig
met de voorbereiding, zodat spelers en trainers goed kennis kunnen maken en er een keuze kon
worden gemaakt voor de spelers
van de drie selectieteams.
De nieuwe hoofdtrainer en
coach van het eerste team is Wim
Schaap. Van oorsprong komt Wim
bij AKC Blauw-Wit vandaan waar
hij in zo’n beetje alle jeugdteams
gespeeld heeft. Op zijn zestiende
speelde hij al in het eerste team.
Ook heeft hij in het Nederlands
team gespeeld. Op z’n eenentwintigste kreeg hij een ernstige
knieblessure en heeft hij hard gewerkt om weer op niveau te komen. Helaas is dit vanwege zijn
knie niet meer gelukt.

Jeroen
Jeroen Korver en Berry de Jong
blijven ook dit seizoen de trainers/coaches van Atlantis 3 in
nauwe samenwerking met Wim
en Peter.
Janneke van Ginkel gaat wekelijks een training voor senioren
4 en 5 verzorgen. Zo moet het
gaan lukken om de lijn die ingezet wordt door de hoofdtrainer
bij senioren 1 door te voeren naar
de hele seniorenlaag, maar ook
naar de jeugdteams. Dit is mogelijk omdat een groot deel van de
selectiespelers ook trainer/coach
is van een jeugdteam en zo de
vergaarde kennis doorgeeft.
Ook dit seizoen heeft Atlantis
twee midweekteams en een gezellige groep recreanten. Voor
deze laatste groep wordt nog gezocht naar een enthousiast iemand die het leuk vindt om de-

Daarna heeft hij zich op het trainersvak gestort en is hij bij diverse verenigingen actief geweest.
Bij Atlantis ziet hij de uitdaging
om met deze jonge groep te proberen nog een stapje hogerop te
komen, meedoen om het kampioenschap in de tweede klasse.
Promotie naar de eerste klasse is
de droom van spelers en trainers.
Bekende
Naast hoofdtrainer Wim Schaap
is oude bekende Peter van der
Wel weer terug bij Atlantis. Peter
heeft zelf in jarenlang bij Atlantis gekorfbald, speler in senioren
1 geweest en is daarna ook nog
een paar jaar trainer/coach van
senioren 2 geweest. Vijf jaar geleden vond hij het tijd om de korfbalwereld gedag te zeggen en
zich te richten op andere bezigheden en sporten. Maar toen hij

ze groep wekelijks op dinsdagavond trainen te geven. Geïnteresseerden kunnen zich uiteraard
melden bij de vereniging.
Het door Van Walraven gesponsorde Atlantis wil het trainersduo
Arjan Baerveldt en Mark Goverse
nog bedanken voor hun inzet.
Jammer dat zij vanwege de coronamaatregelen het vorige seizoen niet op de gebruikelijke manier hebben kunnen afsluiten. De
vereniging wenst hen veel succes
toe bij hun nieuwe vereniging
Haarlem.
Hen uit het oog verliezen doet
Atlantis zeker niet, want afgelopen zaterdag hebben de teams
tegen elkaar geoefend en ook in
de competitie zullen zij elkaar tegen komen.
Het seizoen wordt 5 september afgetrapt met uitwedstrijden
voor de selectie, maar op 12 september bent u van harte welkom
op het korfbalveld aan de Hoofdweg, uiteraard met inachtneming
van de verplichte coronamaatregelen.

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

Belangrijk bericht voor woningzoekende
en grondeigenaren in De Ronde Venen
In De Ronde Venen is een nijpend
tekort aan betaalbare woningen
en starterswoningen in het bijzonder. IVI (InwonersVoorInwoners) wil dat dit hoog op de agenda komt en blijft van de gemeentelijke agenda. IVI wil samen met
inwoners en grondeigenaren op-

trekken om van onderaf samen
oplossingen aan te dragen. Daarbij hopen zij dat er geen tegenwerking komt van stakeholders
van bovenaf en dat de bureaucratie, regel en wetgeving geen
onnodige belemmeringen zullen
gaan opleveren om mooie woon-

initiatieven die in de praktijk ook
goed haalbaar zijn te dwarsbomen. Het belang van onze inwoners moet boven dat van euro’s
worden geplaatst.
Door middel van een manifest
wat een ieder kan ondersteunen door zich eenvoudig en kos-

teloos aan te melden bij IVI via
de website www.inwonersvoorinwoners.nl als woningzoekende in De Ronde Venen. Ook als
men geen woningzoekende is
kan men dit manifest ondersteunen door op de website het manifest te lezen en te onderteke-

ZIE
BUTTON
OP DE
WEBSITE!
nen. (zie onderstaande link op
de website). Grondeigenaren in
De Ronde Venen die de inwoners van De Ronde Venen een
warm hart toedragen en moge-

en een grote uittrek tegen te
gaan om vergrijzing te voorkomen. Dit is alleen mogelijk
wanneer jongeren ook in De
Ronde Venen kunnen blijven
wonen.
•

Manifest Starterswoningen
in De Ronde Venen

IVI (InwonersVoorInwoners) heeft een manifest opgesteld met als doel de woonvisie in de Gemeente De Ronde Venen onder de aandacht te brengen en daar waar nodig te beïnvloeden. Degene die
dit manifest onderschrijven willen dat B&W en de gemeente er alles aan doen om de bouw van betaalbare starterswoningen in De Ronde Venen op korte termijn te realiseren en haar medewerking
verlenen aan initiatiefnemers die zich inzetten voor de bouw van starterswoningen.
Constaterende dat:
•
• De belangrijkste doelstelling is
om iedereen die graag in onze
gemeente wil (blijven) wonen
een prettige en betaalbare woning te bieden;
•
• Het erg lastig is om een betaalbare huur- en koopwoning
in De Ronde Venen te vinden;
met name voor starters op de
woningmarkt

Er op dit moment te weinig
woningbouwprogramma’s zijn Overwegende dat:
waar betaalbare woningen • De Ronde Venen toegankelijk
voor starters worden aangebokan blijven voor de doelgroep
den
van starters in de leeftijdcateEr sprake is van woningnood
gorie van 18 t/m 35 jaar door
in De Ronde Venen en er een
het ontwikkelen van een wogroot aantal jongeren noodgeningbouwprogramma dat spedwongen de gemeente verlaciaal is gericht op starters.
ten en zich buiten de gemeen- • Het van belang is jongeren te
te De Ronde Venen vestigen
binden aan De Ronde Venen

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

Verzoekt het college:
• Behandel het wonen als een
basisrecht en als bijdrage aan
het realiseren van maatschappelijke waarde(n) en dus niet
als marktgoed. Stuur gerichter •
op een aantrekkelijke en diverse woonomgeving voor starters en zorg er voor dat dit betaalbaar is.
• Dat er woonconcepten in De
Ronde Venen komen die aansluiten bij de behoefte van
starters.Samen met stakeholders een woningbouwpro- •
gramma te ontwikkelen, gericht op het realiseren van betaalbare woningen voor starters
• Ruimte te geven aan IVI om samen met inwoners en (bouw)
grondeigenaren te zoeken
naar oplossingen in de vorm
van gerichte projecten voor
starters en daarbij een ondersteunende en faciliterende rol
in te nemen
• Stel een substantieel percentage vast voor ruimte voor inwoners wooninitiatieven per kern.

Dit in de vorm van harde eisen
waar de markt niet omheen
kan. Geef voorkeur aan de inwoners wooninitiatieven ten
aanzien van winst in euro’s.
Geen bureaucratisch beleid te
voeren en dus versnelling van
procedures door inbedding en
draagvlak van inwoners voor
woonplannen (bespaart tijd en
geld en levert minder tegenstand en tegenwerking op).
Veranker dit in een omgevingsvisie en -plan per kern. Stel die
visies en plannen vast met inwoners en vertaal uitkomsten
in harde procesafspraken die
gelden voor gemeente, inwoners wooninitiatieven, particulieren, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
Maak ruimte voor collectieve
inwoners wooninitiatieven in
tenderprocedures en prijsvragen en stel geen eisen die hen
uitsluiten, maar geef wooninitiatieven van inwoners voorrang. Stel als eis dat (project)
ontwikkelaars zich moeten
verbinden met inwoners op
het gebied van wonen. En laat
corporaties en inwoners wooninitiatieven samen optrekken
in het tenderproces. Check of
dit niet alleen op papier maar
ook in de praktijk tot stand
komt.

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.

lijkheden en/of kansen zien om
op hun grond starterswoningen
te creëer zijn van harte uitgenodigd om zich te melden bij IVI
(info@inwonersvoorinwoners.nl)

•

•

•

•

•

Stel informatie over vrijkomend vastgoed, tenders en
(voorgenomen)
afspraken
met ontwikkelaars en corporaties (tijdig, overzichtelijk en
goed vindbaar!) beschikbaar
voor de inwoners(initiatieven)
in de gemeente, zodat ze gelijke kansen hebben en niet achter het net vissen. Nog mooier zou zijn om ze een voorkeursbehandeling te geven
en ze eerder in te lichten dan
de markt.
Regel het eerste biedingsrecht
voor inwonersinitiatieven op
vrijkomend vastgoed in buurten en wijken.
Stel (financiële) steun beschikbaar voor de woondoelstelling van de inwoners door IVI
te faciliteren zodat zij de inwoners netwerken de voorgestelde steun ook daadwerkelijk kunnen geven.
Zorg dat de omgevingswet een middel wordt voor
inwoners(woon)initiatieven
om de doelstellingen uit dit
manifest te bewerkstelligen.
Hierover voor 1 januari 2021
te rapporteren aan de raad.

Onderteken het woon-manifest
door via de link op de website
(www.inwonersvoorinwoners.nl)
uw gegevens door te geven.

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl
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D66 niet blij met plannen Amsterdamse schoolbesturen:

”Amsterdamse kinderen voorrang bij
plaatsing voortgezet onderwijs?
De Ronde Venen – De fractie
van D66 De Ronde Venen heeft
het college van burgemeester en
wethouders de volgende vragen
gesteld: Uit een artikel in Het Parool; ‘Alternatief voor matching:
voorrang voor scholier uit eigen
stad’ wordt duidelijk dat er door
de OSVO, de koepel van Amsterdamse schoolbesturen, twee alternatieven zijn bedacht om de
matching van achtstegroepers
te verbeteren. In één daarvan
krijgen Amsterdamse leerlingen
voorrang op kinderen uit de regio. En dat raakt als randgemeente van Amsterdam de gemeente
De Ronde Venen.
D66 raadslid Doorn stelt aan het
College van B&W verschillende vragen. In de eerste plaats of
men zich bewust is dat dit voorstel 14 september a.s. al geagendeerd staat voor de Algemene

Ledenvergadering van de OSVO.
De tijd is dan ook erg kort om tot
normaal overleg te komen. Kort
samengevat komt het voorstel
van OSVO er op neer, dat achtstegroepers die op Amsterdamse
basisscholen zitten, voorrang krijgen bij plaatsing naar het Voortgezet Onderwijs; daarna volgen
leerlingen van buiten Amsterdam waar geen volledig onderwijsaanbod is. Als laatste worden
de leerlingen geplaatst die uit regio’s buiten Amsterdam komen
waar wel een volledig onderwijsaanbod is.
Bewust?
Doorn vraagt zich verder af of
het College zich bewust is van
de enorme impact van het tweede scenario, het zogeheten Deferred Acceptance scenario. “Met
de aanwezigheid van het Veen-

landencollege in onze gemeente
ziet het er naar uit dat de OSVO
onze gemeente ziet als een gemeente met een ‘volledig schoolaanbod’ en dat betekent dat aankomende eerstejaars wel eens op
de laatste plaats kunnen komen
te staan bij een schoolkeuze voor
een school in Amsterdam” zegt
hij daarover. “En dat”, vervolgt
hij, “terwijl vanuit de kern Abcoude vanwege het grote aantal
scholieren dat gebruik maakt van
een school in Amsterdam zelfs is
voorzien in een aparte buslijn die
rijdt op deze scholen en schooltijden in Amsterdam zijn aangepast
op deze bustijden.
Daarnaast fietsen er nogal wat
leerlingen naar het op steenworp
afstand gelegen OSB in Amsterdam Zuidoost, waar zij onderwijs
volgen.” Uit diverse signalen van
ouders en schoolbesturen uit de

Ben Plasmeijer: grote
pluim voor de zorg!

gemeente is Doorn duidelijk dat
dit voorstel veel onrust veroorzaakt onder ouders van achtste
groepers.
D66 vindt dat het college snel
actie moet ondernemen en snel
duidelijkheid moet scheppen
over de nu nog voorstellen die er
liggen. Doorn vraagt het college
in de persoon van wethouder Kiki Hagen daarom snel contact op
te nemen met het bestuur van de
OSVO in de persoon van voorzitter Rob Oudkerk en de gemeente Amsterdam in de persoon van
wethouder Marjolein Moorman.

GVM’79 start nieuwe
seizoen met vol lesrooster

Wij willen ons kleuteraanbod uit- de mogelijkheden. Zij doen mee
breiden op de dinsdagmiddag aan regionale wedstrijden op nivan 15:15 – 16:00. Bij 6 aanmel- veau D1 tm D3. De selectie turndingen/geïnteresseerden kun- sters trainen meerdere uren in
nen ze starten. Vanaf het 6e le- de week en doen weer moeilijMijdrecht - Gymnastiek Vereni- peutergym en later doorgaan bij vensjaar kan er gestart worden kere elementen. Voor alle leeftijging Mijdrecht’79 is een gezel- Kleutergym. Uitermate geschikt met turnen. Turnen is bij uitstek den zijn er selectie groepen en zit
lige en actieve gymnastiekver- om de motoriek van je kleuter een sport waarin het gehele li- je op de middelbare school, dan
eniging. Al sinds 1979 krijgen de op een goede manier te ontwik- chaam wordt getraind en geeft kun je zelf bepalen hoeveel uur je
gymnasten een kwalitatief goede kelen. Vooral in deze tijd waar- dus een goede voorbereiding op in de week wil trainen.
turntraining. Turnen is nog steeds in kinderen minder buitenspelen vrijwel elke sport die je hierna
de hoofdactiviteit van GVM’79. en jongens op school minder mo- zou gaan beoefenen. De turnles- Acrogym
Maar in de loop der jaren zijn er gen “ravotten” is kleutergym on- sen bij GVM richten zich allemaal Naast de hele turntak is er ook
veel verschillende gymdisciplines misbaar in de (motorische) op- op het leggen van een goede ba- een acrogymafdeling bij GVM’79.
bij gekomen. De acrogym is al- voeding.
sis. Zij werken met gekwalificeer- Acrogym is een combinatie van
weer 20 jaar een vast onderdeel
de trainers en talentvollere kin- turnen, acrobatiek en dans en
binnen GVM en deze afdeling Peuters
deren worden snel uitgenodigd daarom ook uitermate geschikt
is altijd zeer succesvol geweest. Bij de peuter- en kleutergym wer- om een niveau hoger te gaan trai- voor meiden die naast dansen,
En de laatste tijd scoort GVM’79 ken we met lessen uit het KNGU nen. Ook binnen de lessen probe- ballet of turnen eens iets anders
goed met de Freerunninglessen Nijntje Beweegdiploma. Een spe- ren ze elke gymnast op zijn eigen willen proberen. Bij acrogym
die zij aanbiedt. Bij GVM’79 kun je ciaal, door de KNGU ontwikkeld, niveau uit te dagen. Er kan mee- staat het samenwerken centraal,
dus veel verschillende takken van programma gericht op alle facet- gedaan worden aan wedstrijden, zowel binnen de groep als binnen
de gymnastieksport beoefenen. ten van de motorische ontwik- maar dat is niet verplicht. Selec- je eigen acroteam. Je moet elkaar
Vanaf 2 jaar kun je starten bij de keling van kinderen van 3-6 jaar. tie turnen hoort bij GVM ook tot leren vertrouwen, zodat je steeds

Open dag
Qui Vive druk
bezocht
Afgelopen zondag was het
weer gezellig druk op en rondom de velden van Qui Vive.
Vanaf half 11 liep het sportcomplex vol met ouders en
kinderen die afkwamen op
de open dag van hockeyclub
Qui Vive. De kinderen konden
bij aankomst met behulp van
jeugdtrainers op het oefenveld kennismaken met hockey.
De ouders aan de kant kregen
van bestuursleden en vrijwilligers uitleg en informatie over
de club, trainingsdagen, tijden, benodigdheden, aanmelding en dergelijke. Om 11 uur
liepen alle kinderen richting
veld 1 voor een hockeyclinic.
Onder leiding van een trainer
en een groep jeugdtrainers
konden de kinderen met allerlei soorten hockeyoefeningen
ervaren hoe leuk hockey is.
Ouders konden (uiteraard op
gepaste afstand) kijken en kregen tussendoor nog informatie over de club en deze sport
te horen van Bert Vreeken,
technisch directeur van Qui Vive. Meer dan 50 kinderen kwamen op deze open dag af en
velen komen ook de komende
weken terug voor proeflessen.
Mocht je ook interesse hebben
in hockey maar is het niet gelukt om tijdens de open dag
langs te komen? Geen probleem… Qui Vive organiseert
de komende 2 weken nog een
aantal proeflessen en vanaf 13
September starten op zondagochtend weer de stokstaartjes-trainingen voor kinderen

van groep 1 en 2. Als je vragen
hebt, of wilt aanmelden voor
de stokstaartjes of de proeflessen, dan kan je een mailtje sturen naar proefles@quivive.nl.
Heren 2
Ook tijdens de rest van de
dag was het gezellig druk. Zo
speelde Heren 2 in de ochtend
een oefenwedstrijd tegen Amsterdam (9-1 winst) en kwam
Dames 1 direct na de open
dag in actie zodat bezoekers
aan de open dag ook nog een
oefenwedstrijd konden kijken
als ze daar tijd en interesse in
hadden. Met een mooie 4-0
overwinning tegen RHC lieten
zij publiek genieten en lieten
zij zien dat zij klaar zijn voor
het nieuwe seizoen. In de middag speelden Heren 1 een oefenwedstrijd tegen HIC die zij,
na een spannende strijd, helaas met 1-2 verloren hadden.
Het is fijn om te zien dat ondanks deze rare Corona-periode waarin we ons bevinden er
evengoed weer lekker gehockeyd kan worden. Met inachtneming van alle huidige Corona-regels, is Qui Vive al weken druk bezig om organisatie,
wedstrijden en bezoekers voor
het nieuwe seizoen in goede
banen te leiden.
Zo wordt er momenteel flink
nagedacht over gezellige mogelijkheden (op en rondom
het terras) voor zowel spelers
als bezoekers om weer van
hockey op Qui Vive te kunnen
genieten!

Ik wil graag een grote pluim geven aan alle verzorgers in ons
land. Van thuiszorg tot specialisten. Snel handelen en kundig
werken heeft mijn leven gered.
Ik ben een grote, sterke en zelfstandige man die altijd zijn eigen boontjes kon doppen. Ik
sta positief in het leven, ben
enthousiast en ben zeer actief
als vrijwilliger bij meerdere organisaties, altijd bereid om een
hand toe te steken. Maar eind
juli voelde ik mij in ene hondsberoerd, had totaal geen eetlust en energie. Huisarts gebeld, deze ondernam direct actie en dezelfde middag al een
bezoek bij een specialist. Opgenomen in het ziekenhuis,
scans en onderzoeken. Er zat
een blokkade bij mijn galwegen. Na meerdere ingrepen
bleken er complicaties te zijn.
Ik werd zieker en zieker. Uiteindelijk na meerdere ingrepen is
de blokkade verholpen.
Vanwege de coronamaatrege-

moeilijkere kunstjes durft te maken. Dit seizoen is er nog veel
plaats voor nieuwe acrobaten.
Zoals eerder genoemd biedt
GVM79 ook Freerunning aan. Deze nog vrij jonge sport staat in
heel Nederland flink in de belangstelling en wordt vaak gebruikt in
stoere commercials. De lessen
staan onder leiding van Samuel,
zelf freerunner in hart en nieren.
De freerunners springen soepel
van het ene onderdeel naar het
andere onderdeel. Dit trainings-

len mocht ik slecht 1 persoon
per keer aan mijn bed ontvangen, wat een drama. Gelukkig
sleepten de zorgmedewerkers
(schoonmaak, catering, verpleging, artsen) mij er mentaal
doorheen met hun warme belangstelling en verzorging. Ik
voelde mij in veilige handen.
Nu ben ik weer thuis, wat heerlijk is maar helaas moet de oorzaak van de blokkade nog operatief verwijderd worden. Maar
ook hier ga ik weer positief in!
Wat betreft de zorg……we
hebben het goed voor elkaar in
Nederland. Dat mag wel eens
gezegd worden.
Ik wil ook graag iedereen bedanken voor alle kaarten, de
vele bloemen en reacties die
ik mocht ontvangen zowel
thuis als in het ziekenhuis. Die
belangstelling deed goed en
heeft zeker ook bijgedragen
aan mijn herstel.
Ben Plasmeijer, De Kwakel

uur is geschikt voor kinderen met
extra veel energie, die het liefst
overal op- en afspringen. E
Bij GVM’79 willen ze alle kinderen
aan het bewegen krijgen en staat
het plezier in bewegen ten alle
tijden voorop! Interesse gekregen in onze beweegactiviteiten?
Kijk dan op onze website www.
gvm79.nl of zoek ons op Facebook of Instagram! Je mag altijd 2
x gratis een proefles doen. Elders
in de krant vind je het lesrooster
van GVM’79.
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20 september 50-dingenfeest bij De Woudreus
De Ronde Venen - Aan het begin
van het nieuwe schooljaar ontvangen alle leerlingen van groep
3 in De Ronde Venen het 50-dingenboek. In het boek staan 50 activiteiten die je voor je 12de gedaan moet hebben in de natuur.
Op zondagmiddag 20 september
bieden we een aantal van die activiteiten aan tijdens het 50-din-

genfeest bij NME-Centrum De
Woudreus. Met een mooie aftekenkaart kunnen kinderen de activiteiten afvinken: ze kunnen bijvoorbeeld waterdiertjes vangen
en bekijken, een rieten bootje of
een natuurkunstwerk maken en
een eigen stok kerven. Boswachter Beer geeft vervolgens voor alle kinderen een voorstelling.

De Ronde Venen - Sinds september 2017 heeft Senior Sportief Actief een Walking Football
groep. Walking football is voetbal
voor senioren vanaf 60 jaar, zowel
vrouwen als mannen. Er wordt
gespeeld met een aantal afwijkende spelregels zoals niet rennen, geen contact, geen slidings,
de bal laag houden, geen keepers. Er wordt gespeeld op een
klein veld, 6 tegen 6. Ze trainen
op maandagmiddag van 14.00
tot 15.00 uur op het veld van VV
Hertha in Vinkeveen. En na afloop
komen ze samen in de kantine
van Hertha voor de ‘derde’ helft.
Eerst liep het niet storm met het
aantal deelnemers, maar in de

Programma
In verband met corona is het programma aangepast. Een ronde
ziet er als volgt uit: het eerste uur
kunnen kinderen negen activiteiten uit het 50-dingenboek doen.
Vervolgens neemt ‘Boswachter
Beer’ de kinderen mee naar zijn
theater voor een openlucht voorstelling van 30 minuten. Na de
voorstelling kunnen kinderen op
expeditie in de (natuur)speeltuin
van het Speelwoud. Daar kunnen
ze aan den lijve hoogteverschillen ervaren, in een boom klimmen en door het hoge riet lopen.

Aanmelden verplicht
We volgen bij de organisatie van
het 50-Dingen feest de richtlijnen
van het RIVM op. Als je wilt komen moet je je daarom verplicht
aanmelden (dat kan vanaf 1 september) via www.dewoudreus.nl,
kijk bij activiteiten. De starttijden
(rondes) zijn: 12.00, 13.15, 14.30
of 15.45 uur. Meld je als gezin/

verzorgers aan voor één starttijd
aan en geef aan hoeveel kinderen
er meekomen (maximaal 4 kinderen per 2 volwassenen). Let op, er
is beperkt plek. Mocht het slecht
weer zijn op 20 september, dan
gaat het feest helaas niet door.
Houd daarvoor de website www.
dewoudreus.nl in de gaten.

Laatste trekking van de
spaar en win actie!

Dat viel goed in de smaak

Jongste markverkoopster
deed goede zaken
Mijdrecht – Zoals wij vorige
week al aankondigde stond donderdag jl op de Mijdrechtse markt
de jongste markverkoopster van
de regio, de negen jarige Louise
Koot uit Wilnis.
Zij had aangegeven dat ze het
heel leuk zou vinden om een
keer kipnuggets te komen baken en natuurlijk verkopen, op de
Mijdrechtse markt. De marktcommissie vond het een pracht idee
en donderdag jl. mocht zij aan

de bak. Wel ze heeft het geweten. Het was me een drukte van
belang. De bedoeling was dat
Louise het echt alleen zou doen,
maar al snel bleek dat de drukte
dit niet toeliet en papa sprong nu
en dan in. Het was de hele middag gezellig druk, nu en dan zelfs
erg druk, maar iedereen vond het
product heerlijk en daar gaat het
om. En zo zie je maar weer, op de
Mijdrechtse markt is altijd wel iets
te beleven.

Mijdrecht - De hele zomervakantie hebben de klanten van
Mijdrecht Dorp kunnen sparen
voor mooie prijzen, en hebben
daar massaal gehoor aan gegeven. De vier inleverbussen zaten tot de nok toe vol. Wat het
bestuur van Mijdrecht Dorp opviel was dat Mijdrecht Dorp ook
enorm geliefd is bij mensen
van omliggende plaatsen en
ver daarbuiten. Mijdrecht Dorp
heeft natuurlijk een compact
centrum met een goede combinatie van zelfstandige winkeliers en ketens en dat wordt erg
gewaardeerd door de klanten.
De actie is een groot succes geweest en wordt nu afgesloten
met de 6e en laatste trekking.
Alle prijswinnaars worden ge-

Walking Football
loop van 2018/2019 steeg het
aantal deelnemers tot 14, bijna voldoende voor een levensvatbare groep. Helaas is het aantal dit jaar gekrompen, waardoor
er niet meer met volledige teams
kan worden gespeeld en we geen
toernooien meer kunnen bezoeken. Je bent van harte welkom!
Op maandag 7 september gaan
we weer starten als de plannen
van de regering blijven zoals ze
nu zijn. U kunt zich opgeven op
de site van Senior Sportief Actief: www.seniorsportiefactiefdrv.
nl/walkingfootball. Of, op 7 september, gewoon langskomen op
Mijdrechtsedwarsweg 4 in Vinkeveen.

Met dank aan de
Zonnebloem Mijdrecht
Mijdrecht - De Zonnebloem wil
hun leden onbezorgde momenten bezorgen en hen aangesloten houden bij de samenleving.
Helaas is dat nog steeds door deze Coronacrisis niet mogelijk. De
afgelopen tijd heeft de Zonnebloem afdeling Mijdrecht middels allerlei presentjes toch con-

tact kunnen houden met leden.
Deze kleine contactmomenten
worden zeer op prijs gesteld. Corona of geen corona de Zonnebloem blijft doorgaan. Afgelopen week hebben ze een pakje
heerlijke stroopwafels bezorgd.
De vrijwilligers zijn er maar druk
mee. Op naar de volgende actie!

beld en mogen hun prijs afhalen bij Dat Leuke Winkeltje.
De fietsen zijn gewonnen
door: Sylvia Rule en mevrouw
of meneer van de Vaart
De cadeaubonnen door:
• Dhr/mevr. J. Meijer
- het Chocoladehuisje
• Nel Winkel
– Swaab Juweliers
• Dave de Jong – Hema
• Bart van Houten – Hoogvliet
• Bram Vis – Prinselijk Proeven
• Lucas Tjaden
– Dat Leuke Winkeltje
• S. van Balgooi-Driehuis
- Dat Leuke Winkeltje
• Gerard Boots – Koot Brillen
• A. Reurings
– Funky Flamingo

”Schrijf mij er alles over”

De mislukte redding van
Reneetje Landau
Abcoude - Direct naast het gemeentehuis van Abcoude woonde het gezin van onderwijzer en
plaatselijk ARP-voorzitter Pieter
Willem Storm. Tijdens de verkiezingscampagne van 1937 sprak
hij zijn afschuw uit over een NSBpropagandabord ‘Mussert of
Moskou’ in zijn woonplaats. In juli 1941 weigerde hij gelden, ledenlijsten en andere bescheiden
van zijn partijafdeling aan de politie over te dragen. Nog later trok
hij de verdere consequentie uit
zijn overtuiging en bood met zijn
vrouw onderdak aan het joodse
meisje Henriëtte Renée Landau.
Het kind was daar in goede handen. Toch liep het mis. Maar hoe
kwam ze daar eigenlijk terecht?
Aldus de inleiding van het artikel dat Gertjan Broek, historisch
onderzoeker, schreef voor ‘de
Proosdijkroniek’, het kwartaalblad van de historische vereniging De Proosdijlanden en de historische kring Abcoude/ Baambrugge. In het artikel beschrijft
Gertjan Broek de zoektocht naar
de gebeurtenissen in het korte leven van het joodse meisje Renée
Landau. Het septembernummer
van de Proosdijkroniek biedt een
keur aan wetenswaardige artikelen, geschreven door een brede
groep auteurs. In de verschillende
verhalen krijgt u antwoorden op
vragen over vroeger en informatie over hoe het ooit was in onze
regio. De schrijvende medewerkers doken in de archieven om
interessante ontwikkelingen van

vroeger tijd te kunnen beschrijven. Deze keer naast het verhaal
over Renée ook artikelen over
de gereformeerde kerk Postwijck
(Baambrugge), het ontstaan van Joke Schiphorst en Jan Willem Lodder zijn clubkampioenen Strokeplay 18
H70 (Vinkeveen), de schilder Dirk holes Golfclub Veldzijde 2020
Breed (Waverveen), de Maranathamavo (Mijdrecht), Thamerlaan
14 (Uithoorn), Wilnis in foto’s van
vroeger en nu en nog veel meer.
Gekoppeld aan de prachtige opmaak door Jaco Kroon (Pijl14) is
deze editie Een genot voor elke
geschiedenisliefhebber.
Losse nummers van De Proosdijkroniek zijn vanaf 9 septem- Wilnis - Van 21 tot en met 23 au- eindsprint om bij de winnaars te
ber voor €5,95 verkrijgbaar in gustus is op de 18 holes golfbaan komen. De clubkampioen 2020
de boekwinkels van Mijdrecht van Golfpark Wilnis gestreden om werd Jan Willem Lodder; met 258
(Mondria), Vinkeveen (Read de titel clubkampioen strokeplay slagen bleef hij de andere deelShop) en Abcoude (Read Shop). van Golfclub Veldzijde. 10 dames nemers net voor. De uitslagen
Leden van De Proosdijlanden en speelden verspreid over drie da- waren vergeleken bij 2019 minde HKAB ontvangen het blad gra- gen, 24 heren op zaterdag en der goed. De clubkampioen 2019
zondag. De heren speelden za- had 247 slagen nodig.
tis.
terdag 2 keer 18 holes en de da- Bij de dames werd de beslismes verdeelden de rondes over sende ronde zondag gespeeld
drie dagen. Zondag werd de be- waar bij de start slechts twee slaslissende ronde over 18 holes ge- gen verschil was tussen de beste
speeld. Een ware slijtageslag ge- twee dames. Joke Delfos eindigzien de wind. Opvallend dit jaar de als derde met 286 slagen, Jowas dat de leeftijden van de deel- sé Adamse werd tweede met 284
nemers varieerden van 17 tot 79 slagen. De titel ging naar Joke
jaar. Dat bewijst dat golf op elke Schiphorst die met 271 slagen
leeftijd gespeeld kan worden.
met overtuiging de beste speelDe heren speelden zaterdag 36 ster was over de drie dagen én
holes bij veel wind en zo werden vier slagen minder nodig had dan
de finalisten voor de wedstrijd op de kampioene van 2019.
zondag bepaald.
De wisseltrofeeën en bokalen
De gedeelde tweede plaats was voor thuis werden dit jaar in vervoor Chiel Aufenacker en Michiel band met corona in sobere omvan der Vaart; zij hadden 260 sla- standigheden uitgereikt door
gen nodig voor 54 holes. Voor Herpert Trouw, de secretaris van
Chiel was het een succesvolle de vereniging.

Clubkampioen Strokeplay

Joke Schiphorst en
Jan Willem Lodder
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Gratis loopbaanadvies –
Week van de loopbaan
Regio - Uit ervaring blijkt dat
veel mensen niet weten wat
loopbaanbegeleiding precies inhoudt. Het blijft vaak ver-vanhun-bedshow totdat ze er noodgedwongen mee te maken krijgen door bijvoorbeeld een reorganisatie. Terwijl loopbaanadvies
veel verder strekt dan alleen maar
‘helpen als je zonder baan zit’. De
Week van de Loopbaan is een hele toegankelijke en laagdrempelige manier voor iedereen om hiermee kennis te maken.

loze redenen zijn waarom je vastloopt in je werk. Ook als je het prima naar je zin hebt, kun je al nadenken over je toekomst. Tenslotte zijn de tijden dat je 30 jaar bij
dezelfde werkgever werkt voorbij. Door jezelf voortdurend te
ontwikkelen blijf je bij en groei
je mee met de veranderende arbeidsmarkt. Voorbeelden van
loopbaanvragen waarover je met
Rose-Marie in gesprek kunt gaan.
Ook zal zij ingaan op het kosteloos Ontwikkeladvies wat vanaf 1
augustus van start is gegaan. Het
Wat kan je dit jaar verwachten doel van het Ontwikkeladvies is
van Week van de Loopbaan?
om je in de gelegenheid te stelDe Week van de Loopbaan is een len je te (her)oriënteren op de arjaarlijks landelijk initiatief van No- beidsmarkt en om jouw kansen
loc – de beroepsvereniging van op de arbeidsmarkt te verhogen.
loopbaanprofessionals – waar- Juist in deze tijd van crisis.
bij werkenden, werkzoekenden
én werkgevers in de gelegen- Aanmelden voor de Week
heid worden gesteld om gratis van de Loopbaan?
en vrijblijvend loopbaanadvies Dat doe je door een e-mail of
in te winnen. Er wordt hiermee WhatsApp te sturen o.v.v. de biaandacht gegeven aan het be- bliotheek waar je wilt afspreken.
lang van LevenLangOntwikkelen Mail snel, want vol = vol.
én alle vormen van (persoonlijke) Mobiel 06 5313 5015
begeleiding van mensen en orga- E-mail info@rooskleurigcoaching.
nisaties op de arbeidsmarkt.
nl
Maandag 14 september van
Erkend
10.00-13.00 uur Bibliotheek UitOok dit jaar doet Rose-Marie Lu- hoorn, Dorpsstraat 43.
cas – Noloc erkend loopbaanpro- Dinsdag 15 september van 14.00fessional van Rooskleurig Coa- 17.00 uur Bibliotheek Aalsmeer,
ching – weer mee en zoals al- Marktstraat 19.
tijd in samenwerking met de bi- Vrijdag 18 september van 14.00bliotheken in de regio. Er is vol- 17.00 uur Bibliotheek Mijdrecht,
op ruimte en aandacht voor jouw Dr. J. van der Haarlaan 8.
loopbaanontwikkeling. Ben je Zaterdag 19 september van
werkzoekend? Wil je meer ple- 10.00-18.00 uur Bibliotheek Amzier en energie uit je werk halen? stelveen, Stadsplein 102.
Sta je stil in je ontwikkeling? Ben Meer informatie vind je op www.
je toe aan een volgende stap in je rooskleurigcoaching.nl
loopbaan? Wil je weten waar je Zie ook de advertentie elders in
kwaliteiten liggen? Er kunnen tal- deze krant

UWTC

Nieuwelingen op dreef
bij Kampioenschap van
Amsterdam
Regio - De 5 nieuwelingen
van Wielrenafdeling UWTC stonden op zaterdag 29 augustus bij
het Kampioenschap van Amsterdam aan de start. Doel was om alles en iedereen terug te halen en
dat is goed gelukt. Verschillende renners probeerden om uit
het peloton te ontsnappen, maar
kwamen niet ver aangezien er
weer één van de groene mannen
het gat dicht reed. Stuk voor stuk
hebben ze zich getoond en zijn
ook zelf ten aanval getrokken.
In de laatste ronde vond er een
ontsnapping plaats en Mike Derogee vroeg aan Duuk van der
Haagen wat te doen. Waarop
Duuk antwoordde; ik rijdt het
gat wel dicht. Mijn benen zijn
goed, maar niet goed genoeg
voor de sprint. En zo geschiedde
het. Duuk reed het gat dicht, een
goede leadout voor Mike, Jens
Versteeg en Rens Grömmel. Een
massasprint volgde waar Jens bijna de winst greep maar met 0.046
achterstand genoegen moest nemen met de tweede plaats. Uitslag: 2 Jens, 5 Mike, 6 Rens, 15
Duuk en 17 Lars.
Ronde van Uithoorn
Zondag 6 september is de am-

bitieuze nieuwelingenploeg van
UWTC ook te bewonderen bij de
Ronde van Uithoorn die op het
clubparcours van UWTC wordt
verreden. Publiek is welkom,
maar we verwachten wel dat iedereen zich dan aan de 1.5 meter
afstand houdt en dus verspreid
gaat staan langs het ruim 1.15
km lange parcours en bij klachten
thuis blijft. Voor de laatste drie
wedstrijden hebben zich al grote
startvelden van rond de 60 renners ingeschreven.
Starttijden: 10.30 uur veteranen
50+, 12.00 uur interclub cat 7&
nieuwelingen, 13.30 uur sportklasse, 15.00 uur amateurs & junioren.
Veteranen
En ook de veteranen van UWTC
waren actief afgelopen weekend.
Zaterdag 29 augustus reden zij
in Tiel. In de 70+ wedstrijd ontstond al vroeg in de wedstrijd
een kopgroep met daarbij Guus
Zantingh. Deze kopgroep nam
een ruime voorsprong. Guus
Zantingh behaalde een mooie 2e
plaats en Leen Blom finishte als
10e. Bij de 60+ draaide het uit op
een massaspurt en hierin eindigde John Tromp als 6e.

NIEUWS UIT DE REGIO

Bril & meer Optiek viert
5-jarig bestaan!
Regio - Vijf jaar geleden opende Bril & meer Optiek haar deuren aan de Kerklaan 11 in Vinkeveen. Inmiddels heeft de brillenzaak haar sporen verdiend en is
niet meer weg te denken uit het
straatbeeld. Tijd voor een terugén vooruitblik met de eigenaren
Sylvia Luijendijk en Jolanda Vermeij.

nen helpen. Je kunt je op dit soort
situaties eigenlijk niet voorbereiden, maar wel op de beste manier
er mee omgaan. Ook dat hoort bij
ondernemen’.

Blik vooruit: Droge
ogen behandeling
De dames zitten niet stil en denken aan nieuwe mogelijkheden
om het zicht van klanten te verTerugblik
beteren. Inmiddels hebben ze op
Na jaren in loondienst alle kneep- de eerste etage van de winkel een
jes van het vak te hebben ge- grote verbouwing uitgevoerd.
leerd, kozen Sylvia en Jolanda vijf Een kamer is omgetoverd tot een
jaar geleden voor het avontuur. luxe behandelkamer voor droge
Het lijkt alweer een eeuwigheid ogen. Jolanda: ‘We hebben sinds
geleden. Toch zijn de jaren voor- kort de beschikking over een rebij gevlogen en kijken de dames volutionair nieuw apparaat dat
trots en tevreden terug op de eer- droge ogen effectief en pijnloos
ste vijf jaar. Jolanda: ‘Ik weet nog bestrijdt. Echt een doorbraak! We
dat we onze plannen maakten in zijn op dit moment de enige opeen periode dat het economisch tiekzaak in Nederland met dit tyniet zo best ging. Gelukkig trok pe apparaat. We nodigen iederdat tegelijk met onze opening een die last heeft van droge ogen
goed bij en we hadden direct de van harte uit bij ons in de winkel
wind mee. We hadden veel aan- zodat we kunnen uitleggen wat
dacht besteed aan een prettige we eraan kunnen doen.’
uitstraling van de winkel en een
mooie, uitgebalanceerde collec- Jubileumactie: 1 glas GRATIS!
tie van brillen- en zonnebrillen. Het vijfjarig bestaan beschouDat sloeg meteen heel erg aan!’
wen Sylvia en Jolanda als een hele mooie mijlpaal. En bij een mijlVoorspoed maar ook tegenslag paal hoort een knallende actie.
Dat het hebben van een eigen Vanaf 1 september 2020 tot en
zaak niet alleen maar voorspoed met 3 oktober 2020 ontvangt u
kent, hebben de dames gemerkt. bij aanschaf van een montuur
COVID-19 zorgt voor een periode één glas gratis.
van veel onzekerheid. Sylvia ‘We Een voordeel dat kan oplopen tot
zijn net als iedereen geconfron- meer dan EUR 500,-. Ook aan de
teerd met de impact en de ge- lenzenklanten is gedacht. Bij aanvolgen van corona. Gelukkig kon- schaf van een halfjaar pakket lenden we met wat beperkingen wel zen ontvangt u één maand graopen blijven en we hebben in- tis daglenzen. Het zijn feestelijke
middels goede maatregelen ge- acties die helemaal passen bij dit
nomen om klanten veilig te kun- mooie jubileum.

Winst in eerste
bekerwedstrijd
Regio - De eerste winst in het
nieuwe seizoen is binnen en behaald in de bekerwedstrijd bij
KDO. Een winst, die in de eerste
helft een logisch resultaat leek,
maar gaandeweg de tweede helft
toch een behoorlijk zware bevalling werd.
In de eerste helft bleek Argon de
ploeg die de overhand had en
aangezien KDO in de 2e klasse
uitkomt, was dat zoals verwacht
mocht worden. Veel balbezit leidde echter niet direct tot veel kansen, het eerste gevaar viel te noteren na ruim een kwartier spelen,
toen Younes Ouaali na een afgeketste vrije trap de bal nogmaals
op de slof kon nemen, doelman
van Tol kon de bal met de nodige
moeite pareren. Enkele minuten
later was hij kansloos toen Giliano Eijken knap werd vrijgespeeld,
maar de linker aanvaller mikte de
bal juist over de deklat. Maar het
was duidelijk, dat de thuisploeg
het moeilijk had en na ruim een
half uur werd dat uitgedrukt in de
score. Sven Beek wist fel jagend
de bal op het Kwakelse deel van
het veld van een tegenstander
af te snoepen, rukte op naar het
strafschopgebied en zette met
een tijdige breedtepass Ian Refos
vrij voor de doelman. De schuiver
die volgde was goed voor de openingstreffer, 0-1. Twee minuten
later liet spits Sven Beek weer van
zich horen, een fraaie slalom binnen het Kwakelse strafschopgebied eindigde met een hard schot
op de voet van de snel reagerende doelman. Het enige gevaar in
de eerste helft namens de thuisploeg ontstond kort voor rust,
toen doelman Marijn van Wandelen wat al te enthousiast uit zijn
doel was gekomen, maar de inzet
van een Kwakelse middenvelder
richting doel werd op tijd geblokt
door Yannick van Doorn.

Geblokt
Na de thee leek het een kwartier lang meer van hetzelfde te
worden, een inzet van Adil Lechkar werd geblokt en na tien minuten kon Yannick van Doorn na
een cornervariant hard via de onderkant van de lat raak koppen
voor de 0-2 tussenstand. Met deze score besloot trainer Ludo Pistorius ook andere spelers speeltijd te geven, Marwin Samseer
en Niels de Vries namen de plaatsen in van Tygo Limburg en Giliano Eijken. Een van de eerste verdedigende acties van Marwin
Samseer op de voor hem vreemde plaats van linkerverdediger leverde echter een overtreding op
binnen de beruchte lijnen en de
terecht toegekende strafschop
werd door Van Rijn langs de wel
naar de goede hoek uitvallende
Marijn van Wandelen geschoten
voor de 1-2.
Het aanvalsspel van Argon verzwakte na deze tegentreffer,
slechts een mooie actie van Niels
de Vries, besloten met een fraaie
stiftbal die nipt langs de verkeerde kant van de paal verdween
zorgde voor bezorgde Kwakelse blikken. De thuisploeg gooide in de slotfase alles op de aanval en de gemiddeld jonge Argon
ploeg slaagde er niet meer echt
in om voetballend onder de druk
uit te komen. Het leidde tot enkele gevaarvolle situaties in het
Mijdrechtse
strafschopgebied,
maar binnen de palen werd niet
meer gemikt zodat Argon uiteindelijk de eerste winst kon noteren. En winst, hoe dan ook behaald, vergroot het vertrouwen
bij spelers, een bekend gegeven.
Zaterdag wordt in ronde twee
van deze poule thuis aangetreden tegen CSW, een derby om
naar uit te kijken, zeker voor de
supporters.

Kerk bezichtigen met
QR-code in Nes
Regio - De deuren van de Urbanuskerk in Nes aan de Amstel
staan op de zondag in het Open
Monumenten-weekend
open.
Bent u ook altijd langs deze grote
monumentale kerk aan de Amstel
gereden of gefietst en nog nooit
binnen geweest? Dit is uw kans!
Dit rijksmonument is nog geheel
in originele staat en ruim 125 jaar
geleden gebouwd door architect Jos Cuypers. De kerk bevat
veel bijzondere ongeschonden
art nouveau-elementen, waaronder unieke tegeltableaus met vele lelies en rozen en kruiswegtableaus.
Speciaal voor deze dag is er een
eenrichtingsverkeer-looproute
gemaakt waarmee u met uw eigen mobiele telefoon (smartphone) informatieve QR-codes kunt
beluisteren (het is aan te raden
om aan te sluiten ‘oortjes’/headset mee te nemen). 1,5 meter afstand houden van andere bezoekers is prima mogelijk. Ook voor
kinderen is de route leuk en leerzaam want voor hen zijn speciale QR-codes gemaakt. Zie de bij-

gaande QR-code voor het welkomstfilmpje.
Bij mooi weer is het terras bij de
oude keuken achter de pastorie
geopend voor een drankje en lekkers wat ouderwets wordt geserveerd door de Saartjes. Vanwege
de 1,5 meter afstandsbeperking
is het helaas niet mogelijk de toren te klimmen.
De kerk is geopend van 11 tot 17
uur en de entree is gratis.
U bent van harte welkom op Amsteldijk Zuid 145, 1189 VL Amstelveen
www.vriendenurbanuskerknes.nl

