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KORT NIEUWS:

Eigenaar gezocht
Uithoorn - Zo goed als nieuwe, lichtblauwe kinderfiets
(die op slot staat) uit de bosjes gehaald. Op de hoek Joh.
Van Oldenbarneveltlaan/Ruys
de Beerenbroucklaan in Uithoorn, waar hij was in gegooid. Er moet toch iemand
zijn die zijn/haar fiets kwijt is.
Het is ook al opgegeven bij de
politie.

WELKOM

MATRASSEN+

Vernieuwde website over
Uithoorn en De Kwakel

Uithoorn/De Kwakel - Sinds enige tijd is de vernieuwde website
over Uithoorn en De Kwakel in de lucht. Op www.uithoornaandeamstel.nl kun je van alles lezen over wonen, werken en recreëren
in Uithoorn en De Kwakel. Waar kun je sporten, borrelen, eten of
overnachten, welke nieuwbouwplannen zijn er, wat zijn interessante bedrijven, welke evenementen staan op stapel, enzovoorts.
De website is een initiatief van de SPUK, de Stichting Promotie
Uithoorn en De Kwakel.

0297
567 863
www.ekz.nl

tie en de teksten zijn grotendeels
gemaakt door Eveline Steenaart.
Beiden zijn lid van de denktank
van de SPUK, die maandelijks bijeenkomt. De website is nog niet
volledig en wordt regelmatig bijgewerkt. SPUK-voorzitter Gidus
Buisman roept de inwoners van
Uithoorn en De Kwakel op om
De SPUK bestaat uit een verte- pen vergroot. Eigen initiatieven hun nieuws en aanvullingen op
genwoordiging van de gemeen- van de SPUK zijn de vernieuwde de website door te geven: “Wij
te Uithoorn en een aantal lokale website www.uithoornaandeam- streven naar een informatieve
ondernemers, allen vrijwilligers. stel.nl en de gids ‘Ontdek het! Uit- en actuele website, dus tips over
De SPUK wil de leuke, mooie en hoorn en De Kwakel’, die jaarlijks evenementen en bezienswaarbijzondere kanten van Uithoorn wordt uitgegeven.
digheden in onze woonplaatsen
en De Kwakel belichten en on- De nieuwe website is ontworpen zijn zeer welkom. Stuur ze per edersteunt initiatieven die de aan- en gebouwd door Martin van Wil- mail naar tip@uithoornaandeamtrekkingskracht van beide dor- tenburg van Lekker Communica- stel!”

BOXSPRING
10-DAAGSE
t/m 27 september

10%

tot wel

70%
korting

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054

MORPHEUS.NL

!
aangenaam persoonlijk
www.h2makelaars.nl

Tel. 0297-59 11 22

MEDEWERKER RESTAURANT

(m/v)
Parttime & fulltime seizoensmedewerkers gevraagd
Je bent een energiek persoon met een passie voor eten en drinken.
Je steekt graag je handen uit je mouwen en houdt van mensen om je heen.
Je vind het leuk om klanten te bedienen en kleine gerechten te bereiden.
Door jouw enthousiasme en servicegerichte instelling
voelen klanten zich altijd welkom in ons restaurant.
Seizoensbaan van oktober t/m december.
Bekijk de vacature op werkenbij.intratuin.nl

PER KILO
1.19

0r

Intratuin Ter Aar ∙ 0172-406000

Max. 6 kilo per klant

Direct solliciteren? Mail je sollicitatiebrief
met CV naar sollicitatie@teraar.intratuin.nl

n
e e nte U i t h o o r

VOOR HET
GEMEENTENIEUWS
ZIE PAGINA 8

ADVERTEREN?
IN DE

INFORMATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERKOOPUITHOORN@
MEERBODE.NL

GEEN KRANT?
0251-674433
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Deze actie is geldig t/m zaterdag 19 september 2020
bij Vomar Uithoorn
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Turbana Bananen

Genieloods publiekstrekker
Open Monumentendag
BEZORGERS/STERS
Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

Uithoorn - “Een topdag.” Zo omschreef een woordvoerder van
het Uithoornse Comité de Open
Monumentendag, afgelopen zaterdag. Ook burgemeester Heiliegers was present. Hij deelde
het enthousiasme van organisatoren en bezoekers van de Genieloods op het historische terrein van het Fort aan de Drecht.
“De geschiedenis leeft hier als het
ware.” Zes monumenten in de gemeente Uithoorn deden mee aan
de Open Monumentendag. Publiekstrekker dit jaar was de Genieloods. De Genieloods was
slechts eenmaal geopend voor
publiek voordat de nieuwe eigenaar, Coup Urban, start met uitgebreide restauratie. Zeker 150

bezoekers uit Uithoorn en van
buiten kwamen op de gelegenheid af om de loods waar ze vaak
al jaren langsrijden een keer van
binnen te bekijken. Burgemeester Heiliegers deelde het enthousiasme van de organisatoren en
bezoekers. “Het was de moeite
waard, al was het maar vanwege
de dakconstructie van de loods
met de bijzondere traveeën. Ook
leuk zijn de kleine tekeningen en
schilderijtjes die zijn achtergelaten op het hout. Teksten en jaartallen zijn nog goed zichtbaar. De
geschiedenis leeft hier als het ware.”

teerde met zeker 100 bezoekers
van de massale belangstelling
voor de loods. Ook het Spoorhuis, de theetuin bij de Tolhuissluis en brouwerij De Schans, vaste deelnemers aan de monumentendag, hadden niet te klagen
over belangstelling. De Schanseigenaresse: “Ik heb niet geteld,
maar het was zeker veel drukker
dan vorig jaar.” De Hoeksteen was
zaterdag de hekkensluiter; toen
de voormalige kerk van architect
Gerrit Rietveld om 3 uur openging, stonden belangstellenden
al een kwartier voor de deur te
popelen.

“Veel drukker dan vorig jaar”
Het Fort aan de Drecht zelf profi-

Smaakt naar meer
“Een topdag”, concludeerde een

Uithoorn: Thamerweg (230 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL
INFO@VERSPREIDNET.NL

woordvoerder van het Uithoornse Comité, die de Open Monumentendag organiseerde. “Voor
Uithoornse begrippen hadden
we enorm veel bezoekers. Bezoekers die doorvroegen, met échte
belangstelling voor ons erfgoed!”
En dat smaakt naar meer. In zijn
toespraak meldde burgemeester
Heiliegers dat de gemeente het

aantal monumenten wil uitbreiden. Hij riep de Comité Uithoorn
op om daarbij een adviserende
rol te spelen. Naar verwachting
zal het Comité graag gehoor geven aan die oproep. Voorzitter Peter Schat vertelde op de Monumentendag onder meer over de
plannen om de unieke pantserstand beter toegankelijk te maken “fortofielen”.
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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 Vinkeveen,
Tuinderslaantje 3, 3645 EX
Vinkeveen, 0297-262 033. Open:
ma. t/m vr. 8.00-17.30 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.
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

Regio - Dansschool Nicole is al
meer dan 32 jaar een begrip in
De Ronde Venen. En in de loop
van al die jaren, verandert er nog
wel eens wat. In dit geval was het
tijd, na 18 jaar met veel plezier in
de zaal op het Industrieterrein te
hebben gedanst, voor een mooie,
nieuwe locatie centraler gelegen
in Mijdrecht te zoeken. En dat is
gelukt.
Al voor de “corona-tijd” was er
besloten over te gaan naar de
nieuwe locatie in de Sporthal De
Phoenix. En in die “corona-tijd”,
toen er niet meer binnen gesport
mocht worden, was al meteen
duidelijk dat dit een verstandig
besluit was. Sporthal De Phoenix
stelde een deel van de parkeerplaats beschikbaar voor de buitenlessen van de dansschool. Een
mooie samenwerking.
Maar gelukkig mag er na de zomervakantie weer binnen gedanst worden. In de zomer is er
hard geklust om de nieuwe dansstudio zo mooi mogelijk in te richten. En dat is gelukt. Woensdag 9
september opende wethouder
Rein Kroon samen met eigenaresse Nicole van Spengen de nieuwe dansstudio, onder toeziend

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

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
STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie 0900-8844.

worden deze lessen met veel succes verzorgd door Stephen en Patricia van SalsaSirena. Helemaal
onbekend zijn ze niet. Ze zijn begonnen binnen danscentrum Colijn. Die zijn er mee gestopt en nu
openen Stephen en Patricia hun
eigen dansschool. Stephen en Patricia zijn gediplomeerde docenten met jaren ervaring. Maar het
allerbelangrijkste vinden ze dat
je een fantastische danservaring
hebt: “ Wij zochten iets wat we samen konden doen, en waarmee
we gelijk dat heerlijke zomergevoel vast konden houden.De ultieme manier om je het hele jaar

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

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

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

oog van een groep enthousiaste danseressen en een aantal docenten. Natuurlijk hadden ze liever een groot openingsfeest gegeven voor iedereen, maar in deze tijd en setting, is het op deze
manier ook heel goed gelukt.
Een prachtige nieuwe studio,
met de juiste ventilatie, mooie
verlichting en het belangrijkste:
heel veel positieve reacties van
de leerlingen. Een mooie nieuwe start van het seizoen én klaar
voor nog vele swingende jaren in
de toekomst.

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Praktijk voor psychologische
hulpverlening
Vijzelmolen 25 Mijdrecht
H. Rapp-Jonkers, 06-15599435

Nieuwe Salsa
Dansschool in Uithoorn
Regio - Sinds afgelopen week is
Uithoorn weer een dansschool
rijker, SalsaSirena. In Uithoorn

Nieuwe dansstudio Dansschool
Nicole feestelijk geopend!

Open dag bij Schijf Groep:

Demolition Day 2020 een blik
op het échte werk!

Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Regio - De Schijf Groep gespecialiseerd in Renovatie, Restauratie,
Mutatie en Fundatie sloopwerken, Asbestverwijdering, Boren
en zagen met diamantgereedschap en specialistisch Transport
stelt op zaterdag 19 september
2020, Demolition Day, als deelnemend lid van branchevereniging VERAS (www.sloopaannemers.nl), zijn deuren open voor
het publiek.
Wat kunt u verwachten?
Diverse specialistische demonstraties gedurende de dag, Een
volledig overzicht van hun materieel en materiaal, Een blik in
de winkel van 3000 m2 met vrijgekomen bouwmaterialen die in
het gedachtengoed van de circulaire economie een tweede leven krijgen. Een nagebootste asbestverwijderings-situatie. Direct
contact met personeelszaken om
uw carrièremogelijkheden te be-

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

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

spreken. Informatie over de opleiding MBO Slopen, een hapje
en een drankje en diverse activiteiten voor de kinderen. U vindt
hen aan de C.T. Storkweg 21 in

Uithoorn. Tijdstip van 10:00 tot
16:00 uur (gratis parkeren). Aanmelden voor deze dag is vanwege een strikt Covid-19 protocol
verplicht en kan via deze link:

door in de Tropen te wanen is het Legmeerplein 49. Een proefles
dansen van Salsa!
meedoen? Geef je op (liefst met
Van deze tropische klanken gaat
je humeur met sprongen vooruit,
bewegen is goed, maar dansen is
leuker. Heb je ook twee linkervoeten en totaal geen ritmegevoel?
Wij gaan de uitdaging aan!
Je mag de eerste les geheel vrijblijvend als proefles volgen”, aldus Stephen en Patricia.
Bij SalsaSirena volg je Salsa en Bachata lessen die voldoen aan alle
Corona richtlijnen van het landelijk protocol Dans en de overheid.
In Uithoorn gaan de Salsalessen
binnenkort weer van start. Ze
dansen in het ruime en goed geventileerde KnA gebouw aan het

partner). info@salsasirena.nl of
06-41613334

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
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.

WWW.MEERBODE.NL
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Oudere dieren kunnen hier nog ouder worden!

‘Diervriendelijk kinderboerderij’ keurmerk

voor De Olievaar

Uithoorn – Om er achter te komen of de dieren bij kinderboerderij De Olievaar gelukkig zijn is
er geen hulp van Dr. Dolittle nodig. Tevreden gemekker, geknor,
gekakel en gekwaak is uit iedere hoek van het erf te horen. Dit
heeft niet alleen te maken met
het gezellige, dagelijkse bezoek
van kinderen aan de dieren. De
dieren mogen namelijk ‘oud worden’ bij De Olievaar, iets wat vanzelfsprekend lijkt, maar in de
praktijk nog niet veel voorkomt
bij kinderboerderijen en fokkers.
Sinds 2018 heeft Comité Dierennoodhulp daarom op 12 september Oudere Dierendag in het leven geroepen. Daarbij worden
kinderboerderijen die het juiste
voorbeeld geven in het zonnetje
gezet met het overhandigen van
een eervol keurmerk. Afgelopen
zaterdag was dit bij De Olievaar
het geval, in het bijzijn van de vrijwilligers en vaste bezoekers Eva
(10 jaar) en Roos (8 jaar). En voor
de dieren zelf een traktatie bestaande uit lekkers als mais, wortels, appels, andijvie en pompoen.

dacht voor de kwestie te vragen.
“Wij zijn heel erg blij dat deze
kinderboerderij het goede voorbeeld geeft.
Kinderen verdienen het om te
mogen leren dat dieren oud kunnen worden. Een dier moet je
niet enkel geboren laten worden
als schattige attractie, om het later als overtollig van de hand te
doen of te doden. Dat is respect-

loos, zo gaan we niet met onze
kat en hond om en zo horen we
ook niet met andere dieren om te
gaan. Dieren willen net als mensen ook prettig oud worden.” aldus Sandra van de Werd van Comité Dierennoodhulp.
Dochter Gitte van vrijwilligers en
beheerder Joke en Willem Körnmann hadden De Olievaar voor-

dragen aan de stichting voor het
speciale keurmerk ‘Diervriendelijke kinderboerderijen’. Zij kwam
erachter dat de kinderboerderij in
het Libellebos eigenlijk al aan alle
15 voorwaarden voldeed om het
keurmerk te verkrijgen.
Voorbeelden van deze voorwaarden zijn dat de dieren oud mogen
worden, zich kunnen terugtrekken van de bezoekers en geen ac-

Elk voorjaar worden er bij de
meeste kinderboerderijen en fokkers veel dieren geboren: talloze
kuikens, biggen, konijnen, geitjes,
lammetjes en kalfjes. Om dit jonge leven te vieren worden speciale dagen georganiseerd, wat
meestal positieve aandacht oplevert bij bezoekers en de media. Maar volgens Comité Dierennoodhulp worden over de consequenties van het fokken geen vragen gesteld en heerst een groot
zwijgen over het eindstation van
deze dieren als ze wat ouder zijn
geworden. Door het bedenken
van de ‘Oudere Dierendag’ hopen Van links naar rechts: Willem en Joke Körnmann (De Olievaar), zusjes Roos en Eva, Sandra van de Werd
zij op een positieve manier aan- (Comité Dierennoodhulp)

Door Roos Uithol
tieve knuffeluurtjes met prooidieren (bijvoorbeeld konijnen) zijn.
In vergelijking tot andere kinderboerderijen valt ook op dat De
Olievaar niet een heel grote hoeveelheid aan dieren heeft. Willem
Körnmann: “Het blijkt dat kinderen tijdens het bezoek aan een
kinderboerderij maar 10 tot 15
procent van de tijd besteden aan

de dieren. Voor de rest spelen ze
in de speeltuin en dat is gewoon
prima! Maar waarom zou je dus
zo veel dieren nemen als er door
de kinderen zo weinig tijd wordt
doorgebracht met deze dieren?”
Vaste bezoekers van de kinderboerderij, Eva en Roos, waren ook
zeer trots op het verkregen keurmerk. Roos: “Ik vind het gaaf dat
dit een diervriendelijke boerderij
is. Ze hebben ook een paar legkippen die gered zijn. Eerst waren
die bijna kaal, maar nu hebben
ze bijna alle veertjes terug! Als ze
zo opgepropt zitten gaan ze ook
pikken naar elkaar en daar worden ze niet gelukkig van.”
In Nederland zijn er nu 467 kinderboerderijen, waarvan 7 het
‘Diervriendelijke kinderboerderijen’ keurmerk bezitten.
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Bijzondere Rondeveense Inwoner en een bijzondere plek

Hertenkamp al 50 jaar een
groene oase met sociale waarde
De Ronde Venen - Rectivicatie:
Vorige week zag u op de IVI pagina wel de foto’s, maar niet het
artikel over het hertenkamp in
Mijdrecht. Excuus, foutje van de
opmaak. Deze week het complete artikel:
In een gemeente waar woningnood is wordt vaak gekeken welke ruimte gebruikt kan worden
voor woningbouw. Dat gaat dan
soms ten koste van de natuur. Een
moeilijke afweging . Maar over
één ding zijn we het in De Ronde Venen wel eens dat sommige groene plekken gewoon nooit
mogen verdwijnen.
Het hertenkamp in Mijdrecht is
zo een plek die niet meer weg te
denken is en wat IVI betreft koste
wat het kost behouden moet blijven. Het is zo een typische groene oase met veel sociale waarde
voor de inwoners. Een stukje puur
natuur midden in het dorp. Een
plek waar ouders, opa’s en oma’s
met hun (klein)kinderen graag
even naar toe wandelen om naar
de prachtige beestjes te kijken.
Maar ook waar mensen af en toe
eens even op een bankje gaan zitten om hun hoofd leeg te maken
of om een praatje te maken met
een buurtgenoot. Echt een sociale verzamelplek die op natuurlijk wijze uitnodigt om naar toe te
gaan. Absoluut van grote sociale
waarde voor de inwoners. We lazen in een oud krantenbericht in
De Mijdrechtse courant uit de jaren tachtig van de vorige eeuw
dat het Hertenkamp er niet zomaar is gekomen. Het heeft ruim
tien jaar geduurd voordat het 13
oktober 1970 er eindelijk was.
Het is dan ook niet zo gek dat de
inwoners een aantal jaar geleden al in opstand kwamen toen

het toenmalige college de geldkraan wilde dichtdraaien voor
het onderhoud van het hertenkamp en een mogelijk einde in
zicht zou komen. Dat is destijds
door inbreng van de inwoners en
de oppositie gelukkig niet doorgegaan. Dat mag ook nooit gaan
gebeuren als het aan IVI ligt. Dit
is een stukje heilig groen in onze gemeente. Binnenkort dus het
50 jarig bestaan van het Hertenkamp en dit moeten we natuurlijk gaan vieren. Dit zou natuurlijk
heel mooi zijn en een eerbetoon
aan de familie Wahlen.
Want als je het over het Hertenkamp hebt dan kan je natuurlijk niet om de familie Wahlen
heen. Er staat niet voor niets een
bord met daarop de tekst ‘Het
Wahlenplantsoen’. Het begon bij
Cor Wahlen. Hij werkte destijds
bij de gemeente en woonde tegenover het hertenkamp. Voor
de gemeente was dat 1+1=2 en
Cor werd als eerste aangesteld
als beheerder. Nou aangesteld is
een groot woord, want men zei
bij de gemeente gewoon gekscherend dat Cor als buurman
er als vanzelfsprekend een beetje voor moest gaan zorgen. Dat
was overigens niet tegen dovenmansoren gezegd want Cor nam
dit graag op zich. Met veel passie
nam hij zijn nieuwe taak heel serieus en hij betrok daar zijn hele
familie bij.
Zo ging menig familie-uitje naar
een hertenkamp elders om aldaar ervaring op te doen. Na de
dood van Cor heeft zijn vrouw
het werk voortgezet en heeft dit
vele jaren met overtuiging en dezelfde passie gedaan. Het was
een dame afkomstig uit een boerenfamilie en wist goed met de

dieren om te gaan. Dat de naam
Wahlen nog steeds aan het Hertenkamp verbonden is komt omdat zoon Harry Wahlen het stokje als bijna vanzelfsprekend heeft
overgenomen. Het was voor hem
natuurlijk niet nieuw want het
hoorde min of meer bij de familietraditie. Net als zijn ouders
is Harry Wahlen niet zomaar iemand. Hij is zo een bijzonder inwoner die IVI dan ook graag in
het zonnetje zet. Niet alleen omdat Harry het hertenkamp onderhoud. Nee Harry is ook zo’n sociaal dier die heel veel inwoners
gewoon kent. Natuurlijk heeft hij
menig tuin van de inwoners in
De Ronde Venen aangelegd en
is er daardoor een connectie met
hem. Maar daarnaast maakt Harry gewoon ook graag een praatje
met iedereen die langs komt lopen. Hij maakt tussen zijn werkzaamheden door gewoon even
tijd voor een sociaal contact. Veel
inwoners die voorbij komen zeggen Harry dan ook vrolijk gedag
en stappen soms speciaal even
af van de fiets om Harry te groeten en het recente buurt nieuws
kort door te nemen. Terwijl hij
doorgaat met zijn werk (want dat
moet natuurlijk doorgaan!) luistert hij naar de verhalen van de
inwoners.
Harry weet dan ook veel wat er
allemaal speelt in onze gemeente en is een soort Wikipedia van
De Ronde Venen. IVI ziet Harry dan ook als een soort Burgemeester met kaplaarzen en werkhandschoenen. Zijn werkdagen
nemen vaak meer dan 12 uur in
beslag. Maar voor Harry is werken geen straf want hij geniet als
hij buiten mag zijn en met de natuur mag spelen. Wat planten en
dieren betreft is hij dan ook een
wandelende encyclopedie. Deze
week trok ik met Harry een paar
dagen op. Ik kan u verzekeren
dat er weinig stiltes vallen. Buiten het feit dat het gewoon een
gezellige en sociale vent is, steek
je ook nog het één en ander op.
Een soort biologieles krijg je tussendoor over planten en dieren.
En dan gaat opeens Harry’s telefoon. Niet één keer maar een stuk
of twintig keer. Paniek in de tent
of liever gezegd problemen in
het Hertenkamp. Inwoners hadden een hertje gespot met prikkeldraad in het gewei. Dan bellen de inwoners gelijk Harry, want
onze Freek Vonk van De Ronde venen moet dan een oplossing gaan zoeken. Die komt er natuurlijk ook. Als we bij het hertenkampje staan, om het hert te bevrijden van het ongewenste prikkeldraad, verteld Harry weer een
paar mooie anekdotes en biologielesjes. De hertjes staan op ge-

met afbeeldingen van handen in
diverse posities. Bijzonder is de
spiegelende laag waardoor naast
de handen ook de Janskerk is te
zien. Het vernieuwde hekwerk
van de begraafplaats naast de
Janskerk is voorzien van afbeeldingen van dieren die in de Bijbel
voorkomen.
Op het plein is een driehoekige voorziening gemaakt waar-

De Ronde Venen - Begin september is in De Ronde Venen de regionale publiekscampagne ‘Hou
vol – zo houden we corona onder controle’ gestart. Veel van de
inwoners lukt het gelukkig goed
om zich aan de adviezen te houden. Dat positieve gegeven wil
de gemeente op een sympathieke manier aanmoedigen. De
campagne wordt behalve in De
Ronde Venen ook in de 25 andere gemeentes van Veiligheidsregio Utrecht gevoerd. Aanleiding
is het feit dat de besmettingen in
regio sinds de versoepeling van
de coronamaatregelen weer toenemen. Doel van de campagne
is de 1,3 miljoen inwoners en bezoekers stimuleren om de regels
goed te blijven naleven. Daarom
is gekozen voor een positieve reminder, bij wijzen van hart onder
de riem: ‘Hou vol, zo houden we
corona onder controle’.

De basisregels onveranderd
Burgemeester Maarten Divendal:
“Op veel plekken in De Ronde Venen houden mensen zich goed
aan de coronaregels, op andere
wat minder.
Deze campagne is bedoeld om
iedereen nog eens te herinneren
aan de afspraken. We begrijpen
dat dat niet altijd meevalt, vandaar de oproep ‘Hou vol’. Want alleen samen kunnen we besmetting met en verdere verspreiding
van het virus proberen te voorkomen.” Deze afspraken zijn: Houd
1,5 meter afstand, blijf thuis bij
klachten en laat je testen, blijf
weg van drukke plekken, was
vaak je handen en werk zoveel
mogelijk thuis
De campagne loopt in alle 26 gemeentes van de Veiligheidsregio
Utrecht, van Amersfoort tot en
met Zeist. Zie poster op de achterpagina van deze krant.

Inloophuis ’t Anker nu
echt verhuisd
paste afstand naar ons te kijken.
Harry zegt dat ze voelen dat er
iets gaat gebeuren. Normaal hadden ze Harry allang komen begroeten, maar omdat er vreemde
mensen bij hem staan komen ze
nu niet. Tussendoor geeft hij nog
even aan dat het prikkeldraad eigenlijk anders bevestigd moet
worden om te voorkomen dat er
volgende keer weer een Hert met
een stuk in zijn gewei moet rondlopen. Hij hoopt dat daar budget
voor vrij komt want dit kost natuurlijk ook geld. Preventie heet
dat! Misschien een mooi cadeau
van de Gemeente ter ere van het
50 jarig bestaan van het Hertenkamp. Dan wijst Harry naar het
huis tegenover het hertenkamp
waar ze vroeger met de familie
woonde en vertelde dat hij vanuit zijn kamerraam op het hertenkamp uitkeek. “Dat is toch mooi”,
zegt Harry met een twinkel in zijn
ogen. Inderdaad Harry dat zijn wij
helemaal met je eens. Het is een
prachtig stukje groen in onze gemeente waar inwoners met veel
plezier even langs gaan.
En Harry jij bent ook een mooi
mens en een bijzonder Rondeveense inwoner waar we gewoon
heel blij mee mogen zijn. Vandaar dat jij en eigenlijk de familie
Wahlen een plaatsje hebben gekregen in onze eregalerij van bijzondere Rondeveense inwoners.
Harry en familie Wahlen bedankt!
Kent u ook zo een mooie inwoner die iets (heeft) toegevoegd
aan onze lokale samenleving laat
het ons weten en stuur een email naar: info@inwonersvoorinwoners.nl

Mijdrecht - Inloophuis ’t Anker,
voor mensen die te maken hebben met kanker, is oktober vorig jaar verhuisd naar de Karekiet
49. Voorheen was het inloophuis
gehuisvest bij S.V. Argon en daar
was nog steeds een groot naambord zichtbaar op de gevel. Ook
stond nog een groot en zwaar anker op de locatie aan de Hoofdweg. De verhuizing was een hele klus en het blok beton met het
anker en het (te) hoog hangende bord waren zaken die niet zo
makkelijk meeverhuisd konden
worden. Nu zijn beide laatste
loodjes gedaan. Met dank aan de
firma A.W. Rijneveld Infra en T.C.
Gortenmulder die met resp. shovel en hoogwerker/verreiker anker en bord van hun plaats gekregen hebben.
Het anker staat inmiddels op het
plein aan de Karekiet en maakt
zichtbaar waar het inloophuis is.
Een anker als symbool van hoop
in bange tijden, als teken dat iedereen die ‘geraakt wordt’ door
Compliment
Burgemeester Maarten Divendal
complimenteerde de organisatoren van dit feest dat ondanks de
corona crisis toch in aangepaste vorm gevierd kan worden. Het
viel hem bij zijn komst in 2011 op
dat de Janskerk op zo’n verborgen plek stond. Door de sloop
van enkele gebouwen is de kerk
weer goed zichtbaar en beter bereikbaar geworden vanuit het
centrum van Mijdrecht en dat is
een aanwinst!. Hiermee wordt
de kerk beter in staat gesteld om
haar verhaal te vertellen en een
verbindende rol te spelen in de
dorpsgemeenschap. De kerkgemeenschappen hebben hierin
een belangrijke plaats in de burgerlijke gemeente.

kanker, als (oud-) patiënt, nabestaande of naaste, mag ‘aanleggen’ en welkom is op dinsdag
en/of donderdag van 10.00u tot
15.30u. ’t Anker biedt in een veilige omgeving (RIVM-maatregels
zijn van kracht) lotgenotencontact, een luisterend oor en ontspanning en afleiding. Zie www.
inloophuishetanker.nl of bel 0627 18 14 16 of 06-18 07 28 67 voor
nadere informatie.

bordje staat een korte tekst over
Johannes de Doper vermeld.
De aanwezigen hieven hierna
het glas op het plein, dat voortze verhalen te blijven vertellen.
aan Janskerkplein zal heten. Het
Maar gelukkig zijn er nog steeds
is een prachtige ontmoetingsplek
ouders en grootouders die de bijgeworden voor heel Mijdrecht!
bel verhalen en hun betekenis Orgel
aan hun kinderen en kleinkinde- Wim de Penning, de kerkmusicus Vanwege de corona crisis konden
ren vertellen. Elise legde een link van de Protestantse gemeente, helaas slechts een beperkt aantal
met Johannes de Doper, de voor- speelde vervolgens als intermez- genodigden aanwezig zijn. Maar
op planten, een lantaarnpaal loper van Jezus, die in zijn tijd het zo “Stay with me till the morning” dankzij een livestream, verzorgd
met spots, die de kerktoren en verhaal van Jezus vertelde.
in de bewerking van Tom Parker door Wim en Ellen de Penning,
het kerkplein verlichten, en een
op het monumentale Bätz orgel. die het bedrijf WIPEsoft Mediabeeld van Johannes de Doper zijn Bijbelse dieren
Tenslotte vertelde Wijnand Gil- producties runnen, te starten via
geplaatst.
Vervolgens nam ds. Erick Versloot le, voorzitter van het college van www.pgmijdrecht.nl , kan iederhet woord. Hij gaf een toelich- Kerkrentmeesters, over het vele een deze bijeenkomst alsnog beOnthuld
ting op de foto’s met handen en werk dat verricht is om tot de re- kijken. (foto’s H van der Wel)
Op zaterdagmorgen 12 septem- de afbeeldingen van Bijbelse die- alisatie van het prachtige plein te
ber vond de officiële in gebruik ren op het nieuwe hekwerk van komen.
neming van het plein plaats, de begraafplaats. Dat zijn tekens Hierna werd iedereen uitgenowaarbij het beeld werd onthuld. van leven. Zo zijn levenden en digd om naar buiten te gaan en
Voorafgaande hieraan vond doden geplaatst in het hart van een kring te vormen rond het
een korte bijeenkomst plaats de Mijdrechtse gemeenschap. De beeld, afgedekt door een doek
in de Janskerk. Roel Radema- kerk nodigt hierbij uit tot het ver- met teksten en afbeeldingen en
ker, voorzitter van de kerkenraad tellen van de verhalen. Zo gaat gemaakt door tieners van de
van de Protestantse gemeente het verhaal door.
Mijdrecht, verwelkomde de aan- In het boekje “Beeldspraak” dat Jeugdkerk.
wezigen en na een korte inleiding ter gelegenheid van deze ge- Burgemeester Divendal en ds.
gaf hij het woord aan ds. Elise Jan- beurtenis is verschenen staan Elise hebben de eer het beeld te
sen. Zij vertelde dat veel jongeren achtergronden en toelichtingen onthullen. Zij halen het doek weg
geen enkele kennis meer hebben gegeven van alle kunstwerken en het prachtige bronzen beeld
van het Christelijke geloof met de rond het kerkplein, de beide kerk- van Johannes de Doper die een
verhalen, omdat ze die niet meer gebouwen van onze gemeen- lam in zijn armen houdt, wordt
van hun ouders hebben meege- te en enkele andere plekken in zichtbaar. Het beeld straalt kracht
kregen. Het is belangrijk om de- Mijdrecht.
en kwetsbaarheid uit. Op een

Het Janskerkplein, een inspirerende
plek in het hart van Mijdrecht
Regio - Na jaren van voorbereiding en werkzaamheden heeft
het kerkplein bij de Janskerk een
totale metamorfose ondergaan!
De bestrating van het kerkplein
is vernieuwd en niet meer als parkeerplaats beschikbaar. Op de
halfronde wand van de achterzijde van het onlangs gerenoveerde overdekte winkelcentrum De
Lindeboom zijn foto’s geplaatst

Rondeveense campagne
‘Hou vol’ van start
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www.uithoorn.nl

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

Gemeentehuis

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

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

Klant Contact Centrum/receptie

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

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

Aanvragen paspoort, identiteitskaart of rijbewijs

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.

Webinar afvalinzameling in
Uithoorn en De Kwakel

Taalhuis Uithoorn
zoekt vrijwilligers

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.

Er komen dit najaar alweer veel aanmeldingen binnen bij het Taalhuis. Deze mensen
hebben ondersteuning nodig bij het verwerven/verbeteren van de Nederlands taal. Zo
kunnen zij veel beter meedoen en voelen ze
zich zelfredzamer. Het gaat hier om anderstaligen en laaggeletterden.

Beter scheiden en minder
restafval
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
verbeteren, om milieu en kosten
te besparen. Daarom werken we
aan een nieuw afvalbeleid voor
Uithoorn. Daarin bepalen we welke tussendoelen voor Uithoorn
gewenst en haalbaar zijn en hoe
de inzameling verbeterd kan worden.
Meedoen via een Webinar
Om hier achter te komen heeft
de gemeente recent een enquête
uitgezet onder de inwoners. De-

ze enquête geeft zeker een goede indruk van de wensen en de
mogelijkheden om restafval te
verminderen. Ook is de gemeente in gesprek gegaan met bewoners over het afvalbeleid. Als laatste wil de gemeente graag in gesprek via een Webinar op woensdag 23 september om 20:00 uur.
U kunt zich hiervoor opgeven en
thuis achter uw laptop of computer meedoen met het Webinar. Zo
wordt er een presentatie gegeven en worden er aan de deelnemers vragen gesteld. Ook kunt u
vragen stellen via de chatfunctie.
De resultaten van de enquête, de
gesprekken en het Webinar worden meegenomen in het nieuw op
te stellen afvalbeleid. Uiteindelijk
wordt dit nieuwe afvalbeleid vastgesteld door de gemeenteraad.
Aanmelden Webinar
U kunt zich aanmelden voor het
Webinar via communicatie@
duoplus.nl onder vermelding van
‘Webinar afvalbeleid Uithoorn’.
U krijgt op woensdagochtend 23
september de juiste link en gegevens om hier aan deel te nemen.
We gebruiken uw e-mailadres om
op dag van het Webinar een link
toe te sturen zodat u kunt inloggen voor het Webinar om 20:00
uur. Na het Webinar en het toesturen van de presentatie verwijderen wij uw persoonsgegevens.

Zoveel mogelijk op afspraak

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

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.
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

Werk in uitvoering
Blijf op de hoogte van werkzaamheden in Uithoorn
en De Kwakel via www.uithoorn.nl/werkinuitvoering
ASFALTEREN IN UITHOORN
Het verkeer in Uithoorn heeft op
21 en 22 september overlast van
asfaltwerkzaamheden. Het gaat
onder meer om onvoorziene reparaties. Verkeersregelaars zorgen ervoor dat het verkeer om en
om door kan rijden, automobilisten moeten dus rekening houden
met een wachttijd.
Afhankelijk van de weersomstandigheden en de verkeersdrukte
kan de uitvoering sneller gaan of
juist vertragen. De verwachting is
als volgt:
21 september 19.00 uur tot
22 september 05.00 uur
- Amsterdamseweg
- Wiegerbruinlaan
- Industrieweg
- Anthony Fokkerweg
- Molenlaan
- C. Verolmelaan

-

Arthur van Schendellaan
Zijdelweg
Koningin Máximalaan

21 en 22 september overdag
staan de volgende reparatievlakken in de planning
- Amsteldijk-Noord
- Wilhelminakade
- Joh. Enschedéweg
- Anton Philipsweg
- Wiegerbruinlaan
- Aan de Zoom
- Bertram
- Op de Klucht
- Vuurlijn
- Ringdijk
- Hoofdweg
- Amsteldijk-Zuid
Blijf op de hoogte van werkzaamheden in Uithoorn en De Kwakel via
www.uithoorn.nl/werkinuitvoering.

Blijf op de hoogte van actuele
ontwikkelingen rondom het
coronavirus
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.
-

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.

Kijk ook eens op www.taalhuisuithoorn.nl

Bijeenkomst voor
pleeggezinnen
De Nederlandse Vereniging voor
Pleeggezinnen (NVP) organiseert
een bijeenkomst voor pleegouders in de regio Amsterdam-Amstelland.
Op de bijeenkomst kunnen pleegouders ervaringen uitwisselen en
inspiratie opdoen. Maar ook hun
behoeften delen, met elkaar en
met de NVP. Daarmee gaat de
NVP aan de slag; met nieuwe
plannen en nieuwe ontmoetingen
werken ze samen aan een netwerk van pleegouders in de buurt.

Waar en wanneer:
De bijeenkomst voor de plaatsen
Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen,
Ouder-Amstel en Diemen wordt
gehouden in Diemen, op donderdag 24 september van 20.00 tot
22.00 uur.
Meer weten, of aanmelden?
Meld u aan via www.denvp.nl/amsterdam. Het exacte adres ontvangt u na aanmelding. Vragen?
Bel met Kaoutar Beni Driss van
de NVP: 06-17360026.

Melding feest of samenkomst
vanaf 100 personen

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

Financieel café

Heb je affiniteit met taal, kun je goed omgaan met culturele diversiteit, ben je geduldig en wil je graag het verschil kunnen maken? Dan is het Taalhuis op zoek naar jou om als taalvrijwilliger
aan de slag te gaan. Wij zorgen voor de juiste methodes en instructie. Natuurlijk houden wij rekening met de coronamaatregelen. Interesse? Neem snel contact op met Nici Sonderman
via 0297-230280, mailen mag ook naar taalhuis@stdb.nl.

-

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.

Vanaf 25 augustus 2020 is het in
de regio Amsterdam-Amstelland
verplicht om iedere samenkomst
met een feestelijk of persoonlijk
karakter waarbij meer dan 100
bezoekers aanwezig zijn te melden. Het gaat om samenkomsten
zoals verjaardagen, bruiloften,
uitvaarten, jubilea etc. Het maakt
niet uit of deze buiten of binnen
plaatsvinden, voor beide geldt
een meldplicht. Deze melding
dient u uiterlijk 48 uur voor aanvang van uw evenement te doen.
Organiseert u een samenkomst
of feest in de openbare ruimte?

Of in een ruimte waar de bestaande horecavergunningen niet kloppen met wat u wilt organiseren?
Dan moet u eerst een evenementenvergunning aanvragen of een
‘melding klein evenement’ doen,
voordat u de melding meer dan
100 bezoekers doet. Of uw feest
of samenkomst een evenement is
kunt u nalezen op de website van
de gemeente, www.uithoorn.nl,
“een evenement organiseren”.
De meldplicht geldt niet voor privéwoningen. Het dringende advies hiervoor blijft om niet meer
dan 6 mensen thuis te ontvangen.

Wist je
dat?
September is de maand dat
alles weer begint: de scholen, een nieuw (sport)seizoen
en allerlei leuke culturele activiteiten. De gemeente wil dat
alle kinderen hier aan kunnen
meedoen. Voor gezinnen met
weinig inkomen biedt de gemeente daarom een Kindpakket aan. Kinderen van 4-18
jaar kunnen een bijdrage krijgen voor de kosten van bijvoorbeeld school, vervoer,
fiets, vakantie of kinderactiviteiten. Deze regeling uit het
Kindpakket heet: ‘Declaratiefonds maatschappelijke participatie jongeren’. Het bedrag
voor kinderen die naar de basisschool gaan is maximaal
129 euro per jaar. Het bedrag
voor kinderen die naar het
voortgezet onderwijs gaan is
maximaal 180 euro per jaar.
Ook is de gemeente aangesloten bij het Jeugdfonds
Sport & Cultuur. Uit dit fonds
wordt contributie of lesgeld be-

taald voor kinderen die lid willen worden van een (sport)vereniging. Gaat uw kind naar het
voortgezet onderwijs en heeft
hij/zij een computer nodig?
Dan komt u mogelijk in aanmerking voor maximaal 450
euro voor de aanschaf hiervan. Dit noemen wij de computerregeling. Meer informatie over deze 3 regelingen uit
het Kindpakket op Uithoorn.nl/
laatgeengeldliggen. Of bel met
(0297) 513 111.
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.

Training Omgaan met geld
Goed omgaan met geld is voor
veel mensen moeilijk. Voordat je
het weet is je geld op. Ga jij goed
om met je geld? En kan je misschien geld overhouden? In deze training gaan we in op onderwerpen over geldzaken die jij wil

leren. De cursus is voor mensen
vanaf 18 jaar.
Onderwerpen kunnen zijn:
• al je inkomsten en uitgaven
op een rijtje zetten
• ja en nee kunnen zeggen

•
•
•
•

hoe je kan sparen
maken van keuzes
aan wie je vragen kan
stellen over geldzaken
wie je kan ondersteunen
met vragen over geldzaken

tie De Bovenboog, Joh. de Wittlaan 83. Groepen bestaan uit minstens 6 en maximaal 12 deelnemers, bij voldoende belangstelling start een groep.

Start: dinsdag 22 september
Bijeenkomsten
2020. De overige data zijn: 29
Er zijn 5 wekelijkse bijeenkom- september en 6, 13 en 20 oktosten van 2 uur in Uithoorn, loca- ber. Tijd: 16.00-18.00 uur

Aanmelden en meer
informatie
Deelname is gratis. De kosten
van deelname worden vergoed
door de gemeente Uithoorn. ‘Uithoorn voor Elkaar’ organiseert
de cursus in samenwerking met
MEE Amstel en Zaan. Aanmelden
via: cursus@meeaz.nl, informatie: (020) 5127272.

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 regels. Wilt u stukken die ter inzage liggen bekijken, belt u dan eerst met ons Klantcontact Centrum voor
de mogelijkheden.
- 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 september 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
- 2020-063418, Jaagpad 14, het aanleggen van een steiger (verzonden
02-09-2020);
- 2020-063897, Iepenlaan 21, het plaatsen van een dam en maken van
een inrit (verzonden 04-09-2020).

Uithoorn
- 2020-078885, Cort van der Lindenplein 7, het verwijderen van een ongebruikte leiding (ontvangen 01-09-2020);
- 2020-079916, In het Midden 117, het plaatsen van een dakopbouw
(ontvangen 04-09-2020).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
- 2020-069998, Burgemeester Brautigamlaan 50, het plaatsen van diverse bouwwerken (ingetrokken 26-08-2020);
- 2020-072950, Jacob Catslaan 36, het plaatsen van een overkapping
(vergunningsvrij 09-09-2020);
- 2020-065904, Thamerlaan 2, het maken van een fietsuitrit in de achtertuin (vergunningsvrij 09-09-2020).
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
- 2020-037273 Nabij Vuurlijn 78, het ophogen van percelen (verzonden
01-09-2020).
Uithoorn
• 2020-063439, Plesmanlaan 2 t/m 16, 20 t/m 54, 58 t/m 74, 29 t/m 69,
75, 79 t/m 87 en Admiraal de Ruyterlaan 3 t/m 73, het renoveren van
98 woningen (verzonden 31-08-2020);
• 2020-058672, Vogellaan 43, het realiseren van een dakterras en het
wijzigen van de gevel (verzonden 10-09-2020).
OVERIGE VERGUNNINGEN

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

Uithoorn
- 2020-079760, Koningin Julianalaan 16. Kennisgeving incidentele festiviteit 19 september 2020 (ontvangen 04-09-2020);
- 2020-080305, Hoek Prinses Christinalaan. Admiraal van Gentlaan, het
plaatsen van een bouwbord (ontvangen 07-09-2020).
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
- 2020-078332 Centrum De Kwakel, standplaatsvergunning oliebollenkraam van 03 t/m 06 september 2020 (verzonden 01-09-2020).

Uithoorn
- 2020-057573, Zijdelwaardplein 100, exploitatievergunning horecabedrijf tot 8 september 2023 (verzonden 08-09-2020).

WWW.UITHOORN.NL
Exposities, gedichten, cabaret en livemuziek

Kunst en Cultuur in Aalsmeer:
Ook in 2020 onmisbaar!
Aalsmeer - Concertgangers en
andere kunstliefhebbers zijn
weer welkom. De vrijwilligers
van KCA zijn hard aan het werk
geweest om in deze barre tijden
nagenoeg alle culturele evenementen weer mogelijk te maken.
Op beperkte schaal, met inachtneming van de inmiddels bekende coronaregels.
Amateurs en Oude Raadhuis
De Kunstroute gaat dit jaar niet
door. Maar er zijn nog wel enkele
andere buitenactiviteiten te beleven. De hele maand september

zijn de Amazing Amateurs in de
Etalage – een samenwerking met
Cultuurpunt Aalsmeer - te bezichtigen; ruim vijftig amateurkunstenaars tonen hun bijzondere werken, van foto’s tot schilderijen en
beelden, in de etalages van tientallen winkels in het centrum van
Aalsmeer. De Gedichtentuin ‘Mijmeren’ op het Boomkwekerskerkhof is nog te zien in het weekend van 19 en 20 september. En
op 18 september opent het Oude
Raadhuis eindelijk weer zijn deuren met de (uitgestelde) expositie
‘Contradictons’.

Swingin’ Paris, 26 september in Bacchus. Foto: Anouk van Nunen

Muziek in De Oude Veiling
De sfeervolle bovenzaal van De
Oude Veiling was in normale tijden het ‘theater’ van Bob & Gon.
Omdat die zaal nu minder capaciteit heeft, zijn de plaatsbewijzen voor twee uitgestelde voorstellingen al ‘uitverkocht’. Op 18
oktober ‘Ramses’ van Gerard Alderliefste en op 5 november Tango duo ‘Duende’ met Argentijnse
muziek. Volgend jaar willen Bob &
Gon weer zo gauw mogelijk starten – ook dan weer met twee keer
dezelfde voorstelling op één middag.
Cabaret en Jazz in Bacchus
Het knusse Cultureel Café Bacchus is helaas geen optie meer,
maar de vrijwilligers van Bacchus
zetten hun schouders eronder
om de grote zaal, het zogenaamde Parochiehuis voor de cabaretvoorstellingen en jazzconcerten
in het komende seizoen geheel
naar de huidige richtlijnen om te
toveren tot theaterzaal, geheel in
de sfeer van Bacchus. Vanaf september 2020 maakt KCA daar
dankbaar gebruik van. De uitgestelde cabaretvoorstelling van
Ronald Snijders ‘Een avond met
mij’ was snel uitverkocht. Wel zijn
nog kaarten beschikbaar voor
‘Kleine Wereld’ van Fabian Franciscus op 30 oktober en voor ‘Tot
hier en niet verder’ van Jasper van
Kuijk op 21 november. Volgend
voorjaar zijn nog vier voorstellingen te verwachten, steeds op de
derde zaterdag van de maand.
Voordat zij de ‘grote theaters ingaan’, openen Michael Varekamp
& The Legends op 26 september
in Bacchus het jazzseizoen met
de muzikale show ‘Swingin’ Paris’.

Zanger/trompettist Michael Varekamp neemt de bezoekers met
zijn bluesy stemgeluid, samen
met rijzende ster en chansonnière Tess Merlot mee door de straten van het bruisende Parijs. Zij
duiken in de Franse tijd van paradijsvogels als Josephine Baker,
Louis Armstrong, Edith Piaff en
Sydney Bechet. Mis het niet! Er
zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar. Dit jaar volgen dan nog drie
jazzconcerten: op 10 oktober het
kwintet van Columbiaans/Nederlandse pianist Tico (Pierhagen)
y Aguabajo met ‘Puro’, op 14 november het jonge internationale kwartet Quartzite, en op 12 december ‘Tibute to Coltrane’, door
het kwartet van de grootse saxofonist Ben van den Dungen. Volgend jaar zijn tot de zomer nog
vijf jazzconcerten gepland.
Jazzclub
Voor degenen die de jazzconcerten van KCA en Cultureel Café Bacchus een warm hart toedragen, is de ‘KCA Jazzclub Bacchus’ opgericht. Het lidmaatschap kost 25 euro per persoon
(een extra donatie wordt zeer op
prijs gesteld) en is het hele seizoen geldig. Daarmee kan Bacchus met KCA hét jazzpodium
van Aalsmeer blijven en kan jong
talent volop kansen geboden
worden. Het lidmaatschap geeft
recht op 5 euro korting per concert en voorrang in de voorverkoop Op www.skca is alle informatie over het veelzijdige culturele aanbod van KCA te vinden.
Kaartjes zijn uitsluitend te koop
in de online KCA Ticketshop op
www.skca.nl.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

Uithoorn centrum schoon
Uithoorn - Zaterdag 19 September om 14.00 uur doet Buurtbeheer Uithoorn Centrum, opgericht door Stichting Oranjebuurt, mee met de World Cleanup Day. Deze wereldwijde burgeractie helpt jaarlijks om het
probleem van het zwerfvuil aan
te pakken door het organiseren
van opruimacties. Meer informatie vind je op www.worldcleanupday.nl. We hebben een groot
aantal afvalgrijpers en vuilniszakken om het gevonden zwerfvuil
af te voeren. Ook maken ze verkeersborden schoon en sporen
ze bewoners aan het onkruid van
de stoep voor hun huis te verwij-

deren. De plek waar iedereen samenkomt is het Oranjepark (tegenover Vormar in het Centrum
van Uithoorn). Na afloop, om
15.30 uur, is er iets lekkers voor
iedereen die heeft geholpen. Je
hoeft je niet aan te melden.
Natuurlijk maken ze er een gezellige middag van, waarbij het Centrum niet alleen mooier wordt,
maar je ook nog eens je buurtgenoten leert kennen. Kortom: het
nuttige met het aangename verenigen! Heb je vragen, bel of mail
Sylvia Zethoven, secretaris Stichting Oranjebuurt (06-36107303,
stichtingoranjebuur t@gmail.
com).

Wij kiezen
voor een
beter milieu.

facebook.com/

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.
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Wandel door 200 jaar
geschiedenis
Uithoorn - Bewegen is goed voor
ons en één van de beste dingen
die we voor onszelf kunnen doen
is een wandeling maken. Dit is
goed voor het lichaam, stimulerend voor het hart en zorgt voor
een open en alerte geest. Na een
wandeling keer je weer opgefrist en ontspannen terug. Gelukkig biedt de omgeving van Uithoorn een redelijk aantal wandelmogelijkheden. De wandelmogelijkheden zijn dit jaar zelfs uitgebreid. De plaatselijke wandelvereniging AKU heeft in het kader
van het 200 jarig bestaan van Uithoorn/de Kwakel een aantal wandelingen opgezet die de historie
van het mooie dorp benadrukken. Deze wandelingen zijn in
een fraai boekje samengevat met
foto’s , anekdotes en toelichtingen. Helaas zijn vanwege de coronaperikelen de evenementen
rond de viering van de genoemde 200 jaar uitgesteld naar 2021
en zijn de boekjes bij de drukker
in opslag geplaatst.
Omdat bewegen op dit moment
een van de belangrijkste activi-

teiten is om ons enigszins te wapenen tegen allerlei nare fysieke klachten, heeft AKU gemeend
om de boekjes met wandelingen toch dit jaar al beschikbaar
te stellen. Gedurende een aantal dagen, om precies te zijn vanaf 23 september a.s. tot en met
27 september a.s. zullen de boekjes te koop worden aangeboden
bij Brouwerij de Schans, Schans
17. Het boekje is een uniek werkje met een beperkte oplage. Een
echt collectors item dus! Iedere
wandelaar en heembelangstellende in Uithoorn en de Kwakel
zou eigenlijk zo’n boekje in zijn
boekenkast moeten hebben.
De kosten voor het boekje zijn €
7,50. Als de situatie het toelaat,
organiseert de AKU op zondag 11
april 2021 het wandelevenement
“Uithoorns Mooiste, de wandeling”. U kunt bij de brouwerij uw
mailadres of telefoonnummer
achterlaten, zodat wij u hierover
tegen die tijd kunnen informeren.
Door de aankoop van dit boekje
kunt u kosteloos aan dit evenement deelnemen.

Invalidewagentje en
auto uitgebrand
Uithoorn - Zondagavond rond
half twee werd de Brandweer van
Uithoorn gealarmeerd voor een
voertuigbrand op de Fender. Ter
plaatse bleek een invalidewagentje in lichterlaaie te staan. Brand-

weer Uithoorn heeft de brand
snel bedwongen. De ernaast geparkeerde auto liep zware brandschade op en moet mogelijk
eveneens als verloren worden beschouwd. (Foto’s Jan Uithol)

Gem

Legmeervogels bereiken
de knok - bouwfase
Uithoorn - ‘’De eerste helft hebben wij prima onder controle.
Verzuimen het dan al te beslissen waardoor wij het ons onnodig moeilijk maken. Toen wij in de
tweede helft het tempo verhoogde ging het ook steeds makkelijker. Moet het alleen wat slimmer
gaan uitvoeren. Dat in de 2e helft
dan de treffer valt is dan ook een
logisch gevolg van ons aanvallende impulsen. De 0-1 overwinning is dan ook verdiend. Had alleen hoger moeten uitvallen deze overwinning. Nu een leuke tegenstander in de volgende ronde. Een leuke hoofdklasser bij
ons thuis zou een leuke wedstrijd
kunnen worden’’, aldus de match
winnaar van Legmeervogels, Nick
Verschut na afloop van de gewonnen bekerwedstrijd in Castricum tegen Vitesse’22.
Zondag
Het duel dat voor zondag 13 september op het programma stond,
Vitesse’22 tegen Legmeervogels
begint 15 minuten later dan gewenst. Scheidsrechter Leo van
Dokkum had het veld afgekeurd
omdat de lijnen niet duidelijk op
stonden. Dan moet er eerst nog
iemand opgetrommeld worden
om een en ander in orde te brengen uiteindelijk wordt alles opgelost en kan het duel beginnen. De
eerste 10 a 15 minuten zijn dan
even voor de thuisclub. Veel balbezit maar worden niet echt gevaarlijk. Meer als een paar terugspeelballen op te rapen is er voor
Legmeervogels doelman Folke
Maenhout niet te doen. De doelman van Vitesse’22 heeft het vele malen drukker dan n de andere
kant Maenhout. Legmeervogels
zijn dan wel beter maar het spel
is zo nu en dan ook te onzorgvuldig waardoor er in de laatste fase
veel misverstanden ontstaan en
de beslissende pas achterwege
blijft. De 0-0 stand bij de rust kan
op het conto worden geschreven

van Legmeervogels dat verzuimd
heeft de wedstrijd al voor de rust
te beslissen.
Meer aanvallen
Na de rust een nog meer aanvallend Legmeervogels dat dan
weer de kansen krijgt om het bal
van de score te openen. Kansen
zijn er voor Regilio Kranenburg,
Quint Piris. Nu zijn ook de mooiste aanvallen van Legmeervogels
heel vaak afgevlagd door de fanatiek vlaggende ass scheidsrechter
aan de kant van Vitesse’22. Pas
ver in de 2e helft na een goed
gesprek tussen ass scheidsrechter en de scheidsrechter bleef de
vlag duidelijk vaker naar beneden. Dan in de 65ste minuut valt
de meer dan verdiende goal voor
Legemeervogels. Een voorzet van
Quint Piris en een overstapje van
Sven van Beek komt de bal voor
de voeten van Nick Verschut die
dan met een bekeken schot de
doelman van Vitesse’22 eindelijk het nakijken geeft. Deze 0-1
is maar een magere afspiegeling
van het veld overwicht dat Legmeervogels heeft gehad in deze
3e bekerwedstrijd. Het 1ste doel
van trainer Ton Pronk is gehaald
en dat is Legmeervogels de poule fase heeft overleefd. De eindstand in de poule , waarbij de
nummer 1 en 2 door gaan is. 1,
Maarssen 3-9. 2. Legmeervogels
3-6. 3. Vitesse’22 3-1.
4. OSV 3-1. De volgende bekerronde staat gepland in het weekend van 14 en 15 november 2020.
Volgende week zondag gaat dan
de competitie van start en voor
Legmeervogels vindt de start
plaats in Rijpwetering Daar wordt
dan gespeeld ROAC zo.1 – Legmeervogels zo.1, aanvang 14.00
uur. IVM de corona maatregelen
bij ROAC dienen de bezoekers
van het duel ROAC – Legmeervogels zich vooraf aan te melden bij
ROAC. Hoe het precies moet kunt
u lezen op de Website: svroac.nl

Spanning stijgt in
Tour de Kwakel

e e nte U i t h o o r

n

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

kers samen die gespecialiseerd
zijn in het werken met probleemjongeren. De gemeente heeft ‘Criminal Minded’ in de
arm genomen om samen met
Streetcornerwork het specialistische jongerenwerk op te pakken. Zij gaan, ook ’s avonds, in
gesprek met de jongeren. Zij
bieden werk of onderwijsondersteuning en ze begeleiden
op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Verder organiseren en verzorgen ze activiteiten en creatieve workshops
of masterclasses op het gebied
van kunst, cultuur en sport. Zij
hebben gemerkt dat daar zeker
behoefte aan is.

Na een zomerstop van enkele weken kunt u vandaag weer
mijn eerste column lezen. Ik
hoop dat u kan terugkijken op
een mooie zomer. Maar bovenal hoop ik dat u gezond
bent gebleven en blijft natuurlijk. Gezondheid is immers ons
grootste goed.
Mijn zomer stond in het teken
van werken én klussen in mijn
nieuwe huis in De Kwakel. Mijn
José en ik hebben flink de handen uit de mouwen gestoken. Camera’s
Maar wat zijn we blij dat we ons Misschien heeft u het al gelenu lekker kunnen settelen!
zen: vorige week is er ook een
camera opgehangen op het
Veiligheidsplan
busstation van Uithoorn. VolHet nieuwe politieke jaar is gende maand zullen er daar
van start. Afgelopen donder- nog twee worden opgehandag stond er direct een zeer be- gen.
langrijk onderwerp op de agen- We bekijken ook of we mogeda van de commissieleden van lijk in andere delen van Uitde raad. Namelijk de veiligheid hoorn camera’s moeten ophanin Uithoorn. Het is geen geheim gen. Maar het is een zwaar middat we in bepaalde delen in Uit- del die we niet zomaar mogen
hoorn te maken hebben met inzetten. Aangiftes van inwojeugdoverlast.
ners en/of ondernemers helpt.
Ook is het tijdens de laatste Als die er niet zijn, of maar een
jaarwisseling behoorlijk misge- paar, dan zal het Openbaar Migaan. Dat is natuurlijk onaccep- nisterie het verzoek direct aftabel. We zetten enorm in om wijzen.
de overlast te verminderen en Ik weet dat veel inwoners
om de komende jaarwisseling ‘meldmoe’ zijn. Ze hebben het
veiliger te laten verlopen.
gevoel dat er niks met hun melDonderdag hebben we het ding of aangifte wordt gedaan.
nieuwe veiligheidsplan toege- Ik begrijp dat gevoel. Maar het
licht aan de commissie. Daarin heeft wel degelijk zin!
staat onder andere dat we ex- Aangifte doen kan ook anotra politiecapaciteit hebben ge- niem. Via Meld Misdaad Anokregen en dat we extra boa’s tot niem: 0800-7000.
onze beschikking hebben.
Ik beloof u dat we de veiligheid
Zij zullen nu ook vaker in de in Uithoorn en De Kwakel als
avond en in de weekenden op prioriteit blijven zien.
straat zijn. Uiteraard met name En ik weet dat de gemeentebij de overlastplekken en er zal raad zich hierbij aansluit.
niet geschroomd worden om
stevig in te grijpen.
Pieter Heiliegers,
We werken met jongerenwer- burgemeester

niet in de bovenste regionen van
het klassement terug te vinden.
Toch leveren zij misschien wel de
spannendste strijd van deze Tour.
Gerda Voorn en Willy Turk leiden het klassement voor de besDe Kwakel - Inmiddels lijkt dui- ook witte trui Joris Kortenhorst te vrouw met 1 punt voorsprong
delijk geworden dat de Tour de zich tussen de grote mannen. In op Ria Verhoef, Marcia Navest en
France een Sloveense tweestrijd het klassement voor de beste jon- Marjo Plasmeijer.
wordt. In de marge van het ge- gere wordt Joris op de voet ge- De laatste zes etappes van de
vecht om de gele trui levert Peter volgd door Mike van Wees. Door- Tour de France gaan bepalen wie
Sagan een gevecht met Sam Ben- dat Antoon de rode trui draagt, in De Kwakel de opvolger wordt
nett om de groene trui. Ook in De is de grijze trui voor beste oude- van Eric Zethof. Wint de TourKwakel is er volop strijd in de ver- re momenteel virtueel eigendom ervaring van oud-winnaar Jim
schillende klassementen.
Voorn het van de levenservaring
van Jan Harte.
Antoon Meijer en Jan Harte le- Een speciale vermelding is er de- van Antoon Meijer, die pas voor
verden afgelopen week strijd aan ze week voor Arnoud van der de tweede keer deelneemt? Ovekop in ‘t Tourhome, waarbij An- Knaap.
rigens lijkt zesvoudig winnaar Eric
toon altijd net een half wiel voor Hij pakte met Soler de Aai Krulpot Zethof zelf in de schaduw ook zijn
Jan reed. Jim Voorn leverde ech- en mocht het astronomische be- kans nog af te wachten om toe te
ter twee gouden lappen af in het drag van 3,50 euro aan zijn prijweekend en wist zich naast An- zenpot toevoegen. Willem Holla
toon aan kop te nestelen.
baarde ook opzien. Ondanks dat
Daarmee zijn de nummer 1 en 2 er dit jaar geen kermis in De Kwavan de Tour de Kwakel in dezelfde kel werd gevierd, kwam hij op “de
ploeg te vinden. Niet geheel ver- dinsdag van” maar tot negen narassend is dit dan ook de ploeg men voor zijn lap. Op 10 stond
die het ploegenklassement leidt. “Sorry, kermis”.
Onder de naam Pff, een uitspraak Daarmee is er in dit verslag nog
van Joop Zoetemelk, strijden An- geen vrouw vernoemd. Terwijl
toon en Jim samen met Vincent vrouwen een onmisbare schakel
Bartels, Roel Egberts en Werner vormen in het Tourspel.
van ’t Hart tegen de ploeg Meaux, Zo is het ook dit jaar weer Gerlinvernoemd naar de huidige woon- de van Scheppingen die dagelijks
plaats van Joop.
de 90 lappen nakijkt. Ingrid van
Veel spanning is er ook in het Weerdenburg en Marga Kouw
klassement van de rode trui, in zorgen ervoor dat de standen van
de Tourhome-app ook wel omge- Gerlinde dagelijks worden bijgedoopt tot het Peter Mayenburg- schreven op het bord in ’t Tourklassement.
home. Ondergetekende vond deze power-vrouwen maandagochStrijd
tend om 9:00 uur alweer druk aan
Ook hier leveren Jim Voorn en het werk (zie foto). Chapeau!
Antoon Meijer strijd, maar mengt Binnen het spel zijn de vrouwen

slaan. Het gaat een spannende
slotweek worden in ’t Tourhome.
Algemeen klassement
na 15e etappe
• Jim Voorn
• Antoon Meijer
• Jan Harte
• Joost Hogerwerf
• Martijn van der Belt

87
87
85
84
82

Rode trui
• Antoon Meijer
• Joris Kortenhorst
• Jim Voorn

22
21
21

Ploegenklassement
• Pff
• Meaux
• Rijpwetering

264
261
259

12

NIEUWS UIT DE RONDE VENEN

16 september 2020

Gemeente De Ronde Venen zoekt
nieuwe monumenten
De Ronde Venen - In de acht dorpen van De Ronde Venen staan
veel historische gebouwen. Een
klein deel hiervan is zó bijzonder, dat de gemeente ze voor de
toekomst wil behouden. Deze
molens, gemalen, boerderijen,
woonhuizen, bruggen en forten
zijn onderdeel van de geschiedenis van de gemeente. Om dit verhaal te kunnen vertellen en om
de gebouwen voor de volgende generaties te bewaren, krijgt
een aantal in 2020 de status van

gemeentelijk monument. De gemeente roept inwoners op om
aan te geven welke gebouwen
zij willen behouden voor de toekomst. Dit kunnen bouwwerken
zijn die een lokaal-historisch verhaal vertellen, bijvoorbeeld een
huis waar tijdens de oorlog onderduikers zaten. Het mogen
ook gebouwen zijn waar iemand
een persoonlijke band mee heeft
of die mooie herinneringen oproepen. Denk aan de school van
vroeger of de plek waar iemand

De monumentale Veenmolen in Wilnis

zijn of haar geliefde ontmoette.
Maar het mag natuurlijk ook gewoon een mooi gebouw zijn.
Belangrijk
Burgemeester Maarten Divendal:
“Het is belangrijk dat we oude en
mooie gebouwen bewaren voor
de komende generaties. Gebouwen die experts belangrijk vinden, maar vooral bouwwerken
waar onze inwoners om geven
en waar zij een geschiedenis mee
hebben. Ik ben benieuwd naar de
verhalen erachter. Want juist deze
verhalen maken deze gebouwen
van waarde.”
Na indienen beoordeelt de gemeente met vier kenners uit De
Ronde Venen de aanmelding. Op
basis van het aantal keren dat
een gebouw is ingediend en de
toelichting wordt dan besloten of
het een gemeentelijk monument
wordt. Indienen kan tot 1 oktober 2020.
Inwoners kunnen hun voorstellen
voor bijzondere gebouwen via
de website indienen: www.derondevenen.nl/nieuwemonumenten . De officiële bekendmaking
volgt via de krant en sociale media. Contactpersoon voor meer
informatie is Gertjan de Boer
(g.deboer@derondevenen.nl).

Kinderburgemeesters samen
aan zet tegen pesten
De Ronde Venen - Kinderburgemeesters Sanne Wigt en Lucas
Koorn komen in actie tijdens de
Week tegen Pesten. Samen met
Mirelle Valentijn van de Stichting
Omgaan met Pesten hebben zij
een programma bedacht om pesten tegen te gaan en de slachtoffers van pesten een hart onder de

riem te steken. Hun TikTok-video
wordt ingezet als aftrap van deze week.
Sanne en Lucas hebben op
school allebei al eens ervaren wat
de impact van pesten kan zijn. “In
groep 4 had ik niet zoveel vrienden’’, vertelt Lucas, die inmiddels
in groep 8 zit. “Dat vond ik toen

niet fijn.’’ Sanne zag laatst dat één
van de meiden uit haar klas geen
aansluiting vond bij de groepjes.
“Toen heb ik haar erbij geroepen’’,
zegt zij. “Het is niet fijn als iemand
alleen is.’’

TikTok met de burgemeester
Om kinderen die gepest worden
te helpen en anderen te wijzen op
de gevolgen van pesten, maakten Sanne en Lucas samen een
TikTok-video. Ook burgemeester
Maarten Divendal en wethouder
Kiki Hagen kregen een rol. “Veel
kinderen zitten op TikTok’’, vertelt Sanne over het online platform waarop kinderen en jongeren korte filmpjes delen waarin
ze zingen, playbacken en dansen.
“Met onze video laten we zien dat
pesten niet oké is. We brengen
bordjes in beeld met de teksten:
‘Jij bent mooi zoals je bent’, ‘Pesten is niet oké’, #samenaanzet en
#verschilmakers. Wij hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen deze video bekijken en dat
dit uiteindelijk viral gaat.’’

Grote impact
Naast de TikTok-video maken
Kinderburgemeesters Sanne Wigt en Lucas Koorn komen in actie tijdens Sanne en Lucas een digitale quiz
de Week tegen Pesten.
over pesten. “Deze quiz kunnen
meesters en juffen doen met hun
klas’’, legt Lucas uit. “Eigenlijk kan
heel Nederland hem spelen. Via
internet is hij te vinden.’’ In de-

Keurige winst voor
De Vinken
Vinkeveen - In de eerste thuiswedstrijd van de nieuwe veldcompetitie heeft het eerste achttal van De Vinken opnieuw de
volle buit binnen gehaald. In een
regelmatig oplopende score trok
de equipe van trainer-coach Johan Kroon tegen het bezoekende HBC uit Heemskerk terecht
aan het langste eind. Via een 126 ruststand finishten de korfbalteams op 24-13.
Met Zoë van Dasler, Eva Hemelaar, Jerom Stokhof en Rutger
Woud in de eerste aanval was
het binnen twee minuten 2-0 via
doelpunten van Rutger en Jerom. Zowel aanvallend als defensief overheersten de Vinkeveners
de eerste twintig minuten. De
tweede aanval met Emese Kroon,
Mariska Meulstee, Gideon Leeflang en Levi Kroon was eveneens
productief. Treffers van Levi, Jerom (2x), Rutger, Emese en Mariska (2x) brachten de tussenstand

Scouts Jan van Speyk vliegen over
Mijdrecht - Een parcours over,
nat en vies worden, oftewel ‘overvliegen’: als scout kom je er niet

ze quiz zetten de makers aan tot
nadenken over de gevolgen van
pesten. “Wist je bijvoorbeeld dat
je daar echt nog heel lang last van
kunt hebben?’’, stelt Lucas. “Dat is
echt zielig.’’
Mirelle Valentijn, voorzitter van
de Stichting Omgaan met Pesten, heeft Sanne en Lucas begeleid. “Bij Sanne in de klas zal ik
een workshop geven’’, vertelt Mirelle. “Sanne vindt het fijn om te
werken met sketches. In deze rollenspellen kunnen de leerlingen
zelf ervaren dat ze altijd iets kunnen doen. Samen maken we het
verschil. Dat is ons motto.’’
Aandacht voor pesten, juist nu
Volgens Mirelle is het juist in deze gekke tijd van het grootste
belang om aandacht te besteden aan pesten. “In veel groepen
is onrust ontstaan. Wel school,
geen school, halve klassen. De
groepsdynamiek is verstoord. Ieder schooljaar begint met gouden weken; weken waarin het
noodzaak is om te investeren in
de groep. Samen brengen we een
stevige basis aan. Die is nodig, zeker in deze tijd. Dat kan alleen als
we het samen doen. Ook hier maken we samen het verschil.’’
Naast een workshop voor leerlingen voorziet Mirelle Valentijn in
een workshop voor vrijwilligers
van Tympaan-De Baat. Ook Ouders Lokaal besteedt aandacht
aan de Week Tegen Pesten. Corrie
Versluis voorziet in een workshop
over cyberpesten, donderdagavond 24 september van 20.00
tot 22.00 uur. Aanmelden kan via
www.ouderslokaal.nl

op 9-3. Na drie tegentreffers van
HBC brachten Gideon en Rutger
de ruststand op 12-6.
Rutger en Robin
De eerste tien minuten na rust
mocht HBC nog geloven in aanhaken, maar na 14-9 scoorde
de thuisploeg vijfmaal op rij. In
de laatste fase van de wedstrijd
kreeg jongeling Robin Troost
nog speelminuten. Robin luisterde zijn debuut op met een fraaie
treffer: 21-11. Daarna walste de
Vinkenaanval stevig door. Rutger Woud maakte met zijn achtste dagtreffer 22-11. Eva Hemelaar 23-11 en aanvoerster Mariska Meulstee legde de 24-11 erin.
Een onrustig einde van de wedstrijd met nogal wat Heemskerkse overtredingen en enkele gele
kaarten voor herhaald ruw spel
leverde de bezoekers in de laatste minuut nog wel twee treffers
op: eindstand 24-13.
Levi Kroon (14) legt aan voor een afstandsschoot

onderuit. Bij Scouting Jan van ge activiteit. De oudste kinderen
Speyk is het overvliegen altijd van de speltakken (leeftijdsgroeweer een uitdagende en gezelli- pen) vliegen over naar de volgende groep. Het parcours begint
met een stormbaan gevolgd door
een steile wand, waar de deelnemers op moeten klimmen. Vervolgens moeten zij, volgens de traditie, een paar keer de sloot over
met een touwbrug, zwembanden
en een vlot. Hoe ouder de deelnemer, hoe moeilijker het parcours
werd gemaakt. Aan het einde van
het overvliegparcours werden de
scouts opgewacht door hun nieuwe speltak.
Ben jij tussen de 5 en 88 jaar oud
en zou jij een keertje willen kijken
bij scouting? Dat kan! Kijk dan
op
www.janvanspeykgroep.nl
voor meer informatie.

Van Walraven verlengt
sponsorcontract Atlantis
Mijdrecht - Op zaterdag
12 september heeft ‘Van
Walraven’ het lopende
sponsorcontract met Korfbalvereniging Atlantis’ verlengd. Voor de wedstrijd
van Atlantis 1 werd door
Henk van Walraven en Petra Taal het contract ondertekend. Dit in het bijzijn van de spelers van Atlantis 1, het voltallige bestuur en de familie van
Walraven. Atlantis waardeert de ondersteuning
die ‘Van Walraven’ de vereniging geeft zeer. Dat ook
Atlantis 1 zich goed voelt
in de mooie shirts van ‘Van
Walraven’ bleek wel weer
uit de mooie overwinning
Atlantis 1.

Bezoek Vinkeveen by Night
Vinkeveen - VinkeveenForYou
organiseert op vrijdag 25 en zaterdag 26 september ‘Vinkeveen
by Night’, een lichtjesfestival op
de Vinkeveense Plassen. Vinkeveen by Night wordt georganiseerd omdat de Nacht van Neptunus, de traditionele afsluiting van het vaarseizoen, dit jaar
niet doorgaat en er toch behoefte is aan wat leuks. Vinkeveen by
Night is gratis te bezoeken. Op
vrijdag- en zaterdagavond 25 en
26 september wordt een mooie
vaarroute uitgezet. Op deze route kom je langs tal van bijzondere lichtobjecten, zoals een hemel van sterren waar je onderdoor vaart, het monster van Loch
Ness en nog veel meer. De route
zal uit 10 objecten bestaan. Vinkeveen by Night start om 20:00
en kan tot 23:00 gevaren worden.
De te volgen route en lichtobjecten worden aangegeven in de
VinkeveenForYou- app. Komende
weken komt de informatie hierover in de app beschikbaar. Zorg
du The Driving Force B.V. Postbus
189, 1420 AD Uithoorn. +31 297
514455 info@thedrivingforce.nl
www.thedrivingforce.nl
BTW NL809332723B01
KvK
30143249 IBAN NL15RABO 0109
2960 87 BIC nr RABONL2U
The Driving Force B.V. Postbus
189, 1420 AD Uithoorn. +31 297
514455 info@thedrivingforce.nl
www.thedrivingforce.nl
BTW
NL809332723B01
KvK
30143249 IBAN NL15RABO 0109
2960 87 BIC nr RABONL2U

Coronaproof
Vinkeveen by Night is te bekijken
vanaf je eigen boot en is daarom
coronaproof. We roepen bezoekers op om zich aan de geldende coronaregelgeving te houden:
dus alleen personen uit het eigen
huishouden aan boord, of zorgen voor 1,5 meter afstand. Heb
je geen boot? Geen probleem, je
kunt er eentje huren met VinkeveenForYou. Kijk onder ‘Huur een
boot’
Dineren bij kaarslicht
Voordat je aan de route begint
kun je bij kaarslicht een hapje
eten bij Restaurant Bon. Zij stellen een speciaal diner samen voor
Vinkeveen by Night. Ook is er de
mogelijkheid om een mandje
met lekkers mee te krijgen voor
onderweg. Binnenkort te reserveren met VinkevenForYou.
Kortom: het worden leuke avonden, dus zet het in de agenda en
houd VinkeveenForYou in de gaten voor meer informatie!
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Goed weekend voor
Thamen jeugd
De Kwakel - Inmiddels zijn de
meeste Thamen jeugdteams halverwege hun aangepaste 2020
competitie en dat zorgt voor
mooie spelmomenten en vooral
ook veel plezier. Dinsdagavond
begon Honkbal Aspiranten 2 een
inhaalwedstrijd tegen Quick Amsterdam AH1 en dat werd een 160 overwinning in 2 innings en dit
was een combinatie van prima
pitching en een heleboel mooie
honkslagen. Ook zondag stonden zij weer in het veld, ook deze
wedstrijd was eerder verregend.
Na de eerste inning keken zij tegen een 0-8 achterstand aan tegen DVH AH2, echter langzaam
krabbelde zij weer dichterbij, met
als gevolg dat na 2 innings de
stand 13-10 in het voordeel van
Thamen was.
Zaterdagochtend was het de
beurt aan de Honkbal Pupillen
1 en die speelden fantastisch tegen DSS PH1, dit na een zure nederlaag vorige week. Dit team bestaat uit 10 jongens en 1 meisje
en die waren er op gebrand om
deze keer te winnen en door een
wat aangepaste opstelling was iedereen scherp. Thamen wist heel
veel te scoren door mooie honkslagen, veldfoutjes van de tegenpartij en goed honklopen. Daarbij gooiden pitchers Romein en
Ted samen een prima wedstrijd
en dus konden de coaches en
spelers na 1,5 uur met een 12-1
overwinning van het veld lopen.
Aspiranten 1
De Honkbal Aspiranten 1 mochten zaterdagmiddag naar Zuidvogels in Huizen. Thamen weet in de
eerste inning niet te scoren, echter Zuidvogels weet in hun gelijkmakende slagbeurt meteen de 2e
pitch over de hekken te slaan, de
jongens en ook hier 1 meisje wa-

ze vele jeugdteams.
Wij hebben mogelijkheden voor kinderen vanaf 5 jaar. Voor
meer informatie stuur
een e-mail naar info@
ren gewaarschuwd. Zuidvogels thamen.info of stuur
was daarna eigenlijk kansloos op een whatsapp bericht
het pitchen van Quinto, die in to- naar 06-51679394.
taal 11 keer drie slag gooide. Thamen weet door honkslagen en
een homerun van Bram daarna snel de voorsprong te pakken en Zuidvogels weet nog 1 Op de foto: Ralph Rookeer te scoren en ook hier was na sendaal op de heuvel
1,5 uur spelen de stand 2-7 in het voor HB aspiranten 2
voordeel van Thamen. Komende (foto gemaakt door H.
zondag om 14.00 uur spelen de Vogelaar)
honkbal aspiranten 1 thuis tegen
medekoploper HCAW 1.
Pupillen
De Honkbal Pupillen 4, die nog
met een iets zachtere bal spelen,
kregen zondagochtend RCH Pinguins PH1 op bezoek. Deze kinderen waren al wat groter dan die
van Thamen, maar waren in sommige gevallen ook technisch al
een paar stappen verder, na een
leuke wedstrijd was de uitslag
hier 3-10 voor RCH.
Ondertussen stond de Honkbal
Pupillen 2 van Thamen een dubbele wedstrijd te spelen tegen
The Herons PH1, uit Heerhugowaard. Hier werd de eerst wedstrijd best heel spannend, maar
Thamen ging er met een 7-2
overwinning vandoor. In de 2e
wedstrijd waren de pupillen 2 helemaal scherp en was het na ruim
een uurtje spelen 0-11 voor Thamen. Helaas waren er dit weekend geen wedstrijden voor onze
Honkbal Pupillen 3 en Honkbal
Junioren door afzeggingen van
de tegenpartij.
De komende weken zijn er nog
heel veel wedstrijden voor onze
jeugdteams en de meeste teams
spelen ook gewoon nog door tot
half oktober. Lijkt het jou ook leuk
om een keer kennis te maken met
honkbal? Kom dan geheel vrijblijven 3x meetrainen bij 1 van on-

Start bouw appartementen
Leendershof
De Kwakel – Samen met de gemeente Uithoorn heeft MEER
Vastgoed in goede samenwerking 16 appartementen aan de
Drechtdijk in De Kwakel ontwikkeld. Op de locatie waar voorheen Business & Party Centrum
Leenders en Bistro 9 gesitueerd
waren worden nu 16 appartementen, genaamd Leendershof, gerealiseerd. De start van de
bouw werd op 2 september feestelijke gevierd met alle partijen
én de toekomstige bewoners.
De plek waar straks Leendershof komt aan de Drechtdijk kent
een rijke historie. De Drechtdijk

Uithoorn - Na de zomervakantie
zijn de lessen van VDO Sport inmiddels weer van start gegaan.
Er zijn dit seizoen zelfs twee nieuwe lessen speciaal voor senioren
opgenomen in het lesprogramma. Op dinsdagmiddag start er
een uur Pilates 65+. De oefenstof in deze les is gebaseerd op
de bekende oefenvorm Pilates
maar is speciaal aangepast en
geschikt voor senioren. Er wordt
in deze les staand maar ook liggend op de mat gewerkt. Matten
zijn aanwezig. De les is van 15.00
uur tot 16.00 uur en wordt gegeven in de gymnastiekzaal van de
Bovenboog aan de Prinses Christinalaan.
Latin Dance 60+
Ook nieuw bij VDO Sport is de Latin Dance Workout 60+ speciaal
ontwikkeld voor senioren. Latin
Dance 60+ is een leuke combinatie van fitness en latin dance. Op
meeslepende, vaak latijns-amerikaanse ritmes worden (eenvoudige) passen en bewegingen gedaan die voor iedereen goed te
trekt onze regio veel mensen aan.
Het aantal woningen blijft alleen
achter bij de groei van het aantal huishoudens, waardoor de
schaarste aan woonruimte verder
toeneemt. De gemeente heeft
daarom de Woonvisie en Actieplan opgesteld.
De visie en het plan geven ruimte
aan initiatieven van bewoners en
voldoende flexibiliteit voor ontwikkelende partijen.
De wens van de gemeente was
dan ook dat dit geschikt zou zijn
voor senioren en dat is gelukkig
terugkomen.
Meepraten tijdens workshops
“In 2019 zijn er workshops georganiseerd met belangstellen-

Past bij Woonvisie en Actieplan
Door de groeiende economie

belletje pleegt. Of je navigatie gebruikt, zolang je die vooraf instelt.
Wél een probleem als je berichtjes leest of schrijft terwijl je rijdt.
Dat is de boodschap van de jaarlijkse MONO-campagne: Ongestoord Onderweg. Verkeerswethouder Jan Hazen vindt het heel
belangrijk dat die boodschap regelmatig wordt herhaald. “Je mobiel is een vast onderdeel van je
dagelijks leven.
Bij elk bericht haal je hem vanzelfsprekend tevoorschijn, om direct
te lezen en te reageren. Die aandacht heb je dan niet meer voor
het verkeer.”

LEZERSPOST

De Ronde Venen Pas

Zonnebloem

VDO Sport start 2 nieuwe
lessen voor senioren!

is in 1884 aangelegd en in 1887
heeft Jasper Leenders een boerderij aangekocht en omgebouwd
tot bakkerij annex café Leenders.
Wethouder Hans Bouma, portefeuillehouder Wonen, is blij met
deze ontwikkeling en dat de
naam Leenders waardig terugkomt. “De bouw van deze duurzame appartementen zal een
bijdrage leveren aan het knusse centrum van De Kwakel en het
past bij de visie op het gebied van
wonen bij de gemeente.”

Ga ongestoord onderweg!
Uithoorn/De Kwakel - Tien miljoen mensen in Nederland hebben een smartphone.
De helft gebruikt hem onderweg,
bijvoorbeeld in de auto. Geen
probleem als je handsfree een

NIEUWS UIT UITHOORN

Meer verkeersdoden
Jaarlijks vallen er tientallen verkeersdoden en honderden gewonden door mensen die op hun
smartphone kijken terwijl ze rijden. En het aantal slachtoffers
stijgt, vooral onder fietsers. De
kans op een verkeersongeluk is
een factor 25 hoger als iemand
onder het rijden berichtjes leest
en schrijft.
Geen social media
aan het stuur
De wethouder vat de boodschap
samen: “Bescherm jezelf tegen jezelf. En de mensen in ons dorp. Ga
ongestoord onderweg. Zet je telefoon op stil als je hem niet nodig hebt. Demp in ieder geval de
alerts van je social media. Je kan

volgen zijn. Je werkt op die manier op een leuke en ontspannen
manier aan je conditie, aan balans, aan spierkracht en aan lenigheid. Je danst individueel, tegelijk
met de andere deelnemers, dus
niet in paren. De les wordt gegeven in het KNA-gebouw aan het
Legmeerplein op dinsdagmiddag
van 13.30 – 14.30 uur.
Alle lessen van VDO Sport worden gegeven met inachtneming
van de coronaregels. Dat betekent dat er een maximum aantal
deelnemers per les is ingesteld
zodat er voldoende afstand tussen de deelnemers is. Daarnaast
is er op elke locatie handenalcohol aanwezig en is er tijd tussen
de lessen zodat deelnemers veilig
van les kunnen wisselen.
Het volgen van een gratis proefles is nog altijd mogelijk maar ivm
het maximum aantal deelnemers,
is het noodzakelijk om je vooraf aan te melden via info@vdosport.nl
Meer informatie over deze en andere uren vind je op onze website, www.vdosport.nl
den die met name uit De Kwakel en Uithoorn kwamen. De
deelnemers mochten meedenken en praten over het ontwerp
en de omgeving. We hebben geprobeerd zo veel mogelijk rekening te houden met de wensen,
ideeën en adviezen. Vanuit deze
workshops zijn er ook veel uiteindelijke kopers ontstaan en dat bevordert de betrokkenheid.
Duidelijk is dat voornamelijk senioren een woning hebben gekocht. Dat bleek ook al tijdens de
workshop en bij het verder ontwerpen van de woningen is daar
zo veel mogelijk rekening mee
gehouden.” vertelt Ilja van Luling
enthousiast, directrice van MEER
Vastgoed

“Zijn er zonnebloemen in Uithoorn die hoger zijn dan de onze?
Dit jaar een hoogte gehaald van 3,85 meter”.
Lotte van Ramesdonk (8 jaar)
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.

Regisseur Pitt de Grooth
vraagt het uiterste

Uithoorn - Na afloop van de laatste Maskerade-voorstelling van
het vorige toneelstuk, werd de titel van het nieuwe stuk bekend
gemaakt: ‘Wees maar niet bang
in het Donker’. De artistieke leiding vertelde hoe de rollen zijn
verdeeld en wie de andere taken op zich gaan nemen, want
ook achter de schermen zijn zeer
veel mensen actief. De artistieke spin in het web van de toneelvoorstelling is de regisseur. Voor
‘Wees maar nier bang in het donker’ is Pitt de Grooth gevraagd. De
Grooth heeft veel ervaring als tomaar één ding tegelijk. Actief in neelregisseur maar ook als acteur,
het verkeer én op social media schrijver en producent.
gaat niet!”
Twee bedrijven
‘Wees maar niet Bang in het DonMeer weten over MONO?
De MONO-campagne start op 7 ker’ is opgedeeld in twee bedrijseptember en loopt tot eind okto- ven, met tussendoor een pauze.
ber. Meer informatie op de websi- Elk bedrijf bestaat uit een aantes van Veilig Verkeer Nederland: tal scènes: afgeronde mini-vervvn.nl/mono, en van TeamAlert: haaltjes. Iedere scène op papier
wordt door de regisseur vertaald
teamalert.nl/hoe-rij-ik-mono/
naar de juiste vorm op het toneel:
Hoe de tekst wordt uitgesproken,
waar en hoe de acteurs op het tofacebook.com/
neel staan, welke kleding ze dragen, welke rekwisieten worden
gebruikt en hoe het decor eruit
ziet. Aangevuld met licht en geluid. Als alles klopt komt de scène tot leven, en ‘werkt’ het: dramatisch of humoristisch.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

Hardop
Tijdens de eerste repetities wordt
het stuk alleen hardop gelezen
door de acteurs. Tijdens de volgende repetities worden de scènes een voor een geoefend, liefst
met ‘gekende tekst’. Het is belangrijk dat de teksten zo snel mogelijk uit het hoofd zijn geleerd, zodat de acteurs zich ook kunnen
gaan concentreren op timing,
houding, interactie en mimiek.
Het wordt steeds duidelijker wat
de toon van het stuk gaat worden, en Pitt loopt handenwrijvend door de repetitieruimte als
hij vertelt wat hij heeft bedacht
om een scène nog beter te maken.
Een klein detail kan een enorm
verschil maken. Als zijn idee lukt,
worden de spelers beloond met
een schaterlach, van de andere
leden en zeker ook van de regisseur.
Tijdens de repetities wordt steeds
duidelijker aan welke eisen het
decor moet voldoen: de decorploeg kan beginnen, waarover
een volgende keer meer.
“Wees maar niet bang in het donker’ speelt op 15, 16 en 17 oktober.
Kaarten zijn te bestellen via www.
toneelgroepmaskerade.nl. Uiteraard neemt Maskerade alle corona maatregelen in acht!
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Gemeente helpt inwoners hun energierekening omlaag te brengen

Woningeigenaren ontvangen een
waardebon van €70,De Ronde Venen - Woningeigenaren in De Ronde Venen ontvangen in september een waardebon van € 70,-. Met de waardebon kunnen inwoners energiebesparende producten kopen
bij bouwmarkten en webwinkels.
Daarnaast kunnen inwoners tot
30 november 2020 gebruikmaken van de inkoopactie. Deze inkoopactie geldt voor zonnepanelen, vloerisolatie, spouwmuurisolatie, hybride warmtepomp, isolatieglas en het waterzijdig inregelen van cv-installaties. Daar komt
bij dat voor isolatiemaatregelen
30% vergoeding beschikbaar is.
Het inschrijven voor de inkoopactie en informatie over de waardebon is te vinden op winstuitjewoning.nl. In totaal is €282.025,- beschikbaar in de gemeente voor
de actie. Op winstuitjewoning.
nl is te zien hoeveel geld er nog
beschikbaar is. Als het geld op is,
vervalt de waardebon.
Woonlasten verlagen
De meeste woningeigenaren weten dat zij met isolatiemaatregelen en het plaatsen van zonnepanelen hun energierekening
enorm verlagen. En hun woonplezier flink verhogen. Het gevolg
van kleinere energiebesparingsproducten is minder bekend. Terwijl het plaatsen ervan makkelijk is en veel oplevert. Een LEDlamp is al snel 90% zuiniger dan

een gloeilamp en gaat veel langer mee. Tochtstrips helpen je om
minder gas te verbruiken en zorgt
voor minder tocht in huis. Zo zijn
er nog veel meer producten die
woningeigenaren helpen goedkoper en prettiger te wonen.
Daarna uploaden zij de waardebon en het aanschafbewijs via
de website van Winst uit je woning. Winst uit je woning controleert de aanvragen en zorgt samen met de gemeente dat het
bedrag na goedkeuring van de
aanvraag op de rekening van de
bewoner wordt gestort. De aanvraag is voor woningeigenaren
heel simpel, aangesloten winkels hoeven niets te doen. Kijk op
www.winstuitjewoning.nl/derondevenen voor meer informatie
over de actie.
Terugverdientijd
Het zelf opwekken van duurzame
energie met zonnepanelen is erg
interessant en biedt voordelen
voor alle woningeigenaren. De
prijs van zonnepanelen is de afgelopen jaren sterk gedaald. Ook
ontvangt iedereen ongeveer 20%
van de aanschafprijs terug van de
Belastingdienst. Door verbeterde
techniek en lagere prijzen ligt de
terugverdientijd van zonnepanelen tussen de 6 tot 8 jaar. Daarna
krijgen inwoners nog ruim 20 jaar
gratis groene stroom van hun eigen dak.

Lagere energiekosten
door isolatie
Vooral woningen die voor 1976
zijn gebouwd, zijn vaak niet of
slecht geïsoleerd.
Dit gebrek aan isolatie kost de eigenaren van deze woningen onnodig veel energie.
Spouwmuurisolatie levert veel op
en kost in verhouding weinig. De
terugverdientijd is tussen de 3 en
5 jaar.
Met vloerisolatie en isolatieglas
besparen huiseigenaren op hun
energierekening en maken zij
hun huis een stuk comfortabeler.
Een onafhankelijk adviseur controleert elke woning én helpt inwoners keuzes te maken voor het
meest geschikte isolatietype.

Daarnaast verbruikt een slecht afgesteld systeem vaak veel meer
gas dan nodig.
Lokale installateurs zijn beschikbaar om cv-systemen zo goed
mogelijk in te regelen.
De inkoopactie biedt ook ‘doehet-zelf kits’ voor de handige
klusser.
Woning verwarmen met een
Hybride warmtepomp
Een hybride warmtepomp werkt
samen met uw cv-ketel. De
warmtepomp werkt op elektriciteit en zorgt voor een groot deel
van de warmte in huis. Dit leidt
tot een sterke daling van het gasverbruik. Alleen voor de verwarming van het tapwater of als de
warmtepomp niet aan de warmtevraag kan voldoen doordat het
buiten erg koud is, springt de cvketel aan. Hoe beter uw huis geisoleerd is, hoe minder de cv-ketel hoeft bij te springen en hoe
meer u bespaart op de energierekening.

Een kwartet wint het
kwintettentoernooi

Regio - In september wordt altijd
het kwintettentoernooi van Boule Union Thamen gespeeld.
Uit de inschrijvingen worden
dan drie teams van vijf spelers en
Gemiddeld 30 procent
speelsters samengesteld.
vergoeding
Er worden drie rondes gespeeld
Huiseigenaren die 2 of meer isoen per ronde speelt elk team een
latiemaatregelen afnemen, krijdoublettenpartij en een tripletgen van de Rijksoverheid 1 keer
tenpartij. De samenstelling van
rond de 30% vergoeding op de
deze equipes wisselt per speelkosten.
ronde. De wedstrijdleider stelt de
Alle aangeboden isolatiemaatteams samen met als doel gelijkregelen binnen de inkoopactie Meer weten over
waardige teams te krijgen. Echter
voldoen aan de subsidie-eisen. duurzaamheid?
Winst uit je Woning helpen inwo- Meer informatie over wat de ge- de vorm van de dag is daarin de
ners met de subsidieaanvraag.
meente, inwoners en onderne- onbekende factor.
mers allemaal aan duurzame Dit toernooi had in het kader van
Meer gemak
stappen zetten, staat op www. het 35 jarig bestaan van de vereniging moeten staan door een
De meeste verwarmingen in hui- duurzaamderondevenen.nl.
zen zijn slecht afgesteld. Hierdoor Of meld u aan voor onze nieuws- barbecue als afsluiting. Echter
worden sommige kamers snel brief via www.derondevenen.nl/ de coronamaatregelen zouden
bij minder weer en niet buiten
bloedheet en andere traag warm. duurzaam.
kunnen verblijven niet goed gehandhaafd kunnen worden. Echvoor de schaatstechniek, afge- ter het weer was uitstekend en
wisseld met spelletjes. Daarnaast met een eigen terras op een deel
is er ruimte om lekker rondjes van de boulbaan hoefden ze zich
te gaan schaatsen op het eigen ook niet te mengen met de honk
tempo. Dat kan fanatiek, maar en softballers van HSV Thamen,
ook gezellig babbelend met een die hun competitiewedstrijden
Regio - Met de recordtempera- vrindje of vriendinnetje.
moesten spelen.
turen deze week is het lekker na- De schaatslessen worden ver- Helaas bleef het aantal inschrijzomeren. Dat weerhoudt de le- zorgd door ervaren vrijwilligers, vingen voor het toernooi steken
den van IJsclub Nooit Gedacht er die zelf ook veel schaatsen. Naast op negentien en dus konden er
niet van om zich voor te bereiden de schaatslessen zijn er geduren- geen vier vijftallen gevormd worop het nieuwe schaatsseizoen. Er de het seizoen diverse activitei- den.
wordt volop getraind op de fiets ten op het ijs, zoals het Sinteren op de veldtrainingen om de klaasfeest en de Elfstedentocht Nu was dat geen onoverkomelijk
conditie optimaal te krijgen en en een heus schaatsexamen. Het probleem. Met drie vijftallen en
daarnaast wordt er geskeelerd seizoen wordt altijd afgesloten een viertal kon het toernooi priom de schaatstechniek te verbe- met een sportieve en gezellige ma gespeeld worden door een
teren.
doublet van het viertal tegen
middag in de sporthal.
Zeer binnenkort gaat de Jaap Bij IJsclub Nooit Gedacht wordt
Edenbaan ook weer open en wel er geschaatst op noren. Kindeop 3 oktober. Vanaf dat moment ren die pas voor het eerst gaan
starten ook de schaatslessen voor schaatsen, starten meestal op
de jeugd bij IJsclub Nooit Ge- combinoren, een schaats met
dacht. Aangezien de Jaap Eden- een hoge schoen. Daarmee rabaan geen dak heeft, wordt er in ken zij snel vertrouwd met de
de buitenlucht geschaatst. Dat is dunne ijzers en het gladde ijs.
niet anders dan andere jaren er- Iedere week zie je de kinderen
voor, maar vooral nu is dat wel met sprongen vooruit gaan en
zo’n prettig idee. Op de ijsbaan hun zelfvertrouwen groeien. Het
zijn ook de nodige voorzorgs- schaatsen is tevens een heel goemaatregelen getroffen om in de- de sport voor de motorische ontze tijden van Corona, veilig te wikkeling en prima te combinekunnen sporten.
ren wanneer er ook nog aan een
Wat betreft het jeugdschaat- andere sport gedaan wordt.
sen zijn er opnieuw veel kinde- Zoals gezegd wordt er iederen in de leeftijd van 6 tm 12 jaar re week geschaatst op de Jaap
die zich hebben ingeschreven. Edenbaan. Dat is op de zaterdagZij gaan vanaf 10 oktober iede- middag van 16:55 uur tot 17:55
re zaterdagmiddag naar de Jaap uur. Er is nog voldoende plek over
Edenbaan om daar schaatsles te om ook te komen schaatsen. Ben
krijgen.
je geïnteresseerd, ga dan naar
www.ijsclubnooitgedacht.nl en
Lessen
schijf je in voor het komende
De lessen bestaan uit oefeningen schaatsseizoen.

Lekker sporten in de buitenlucht bij
IJsclub Nooit Gedacht!

Fitbiking bij UWTC
Regio - Na jaren lid te zijn geweest bij de UWTC als wielrenner en triatleet lijkt het Anton
Bouter een leuk plan om voor de
doelgroep van 55 plussers ( waar
hij inmiddels zelf ook onder valt)
een recreatieve sportvorm te bedenken die nauw aansluit met
het wielrennen. Echter zonder
wedstrijd vorm. En waar de veiligheid op de eerste plaats staat.
Vandaar de verzonnen naam fitbiking. In samenwerking met Peter Zijerveld gaan zij deze sportvorm opstarten op de donderdagochtenden. Peter Zijerveld ,
65 jaar en nog steeds actief in de
sportwereld, heeft zijn prof- wie-

oktober. Aanvang 9.45 uur Randhoornweg 90 in Uithoorn. Begintijd training 10.00 uur - einde trailercarrière destijds verruild voor ning 11.00 uur. Wat heb je node professionele triathlon sport dig: sportfiets met versnellingen,
en is nog steeds werkzaam bij sport/wielerkleding en een helm
de KNWU als talentcoach. Anton is verplicht. Voor de prijs hoeft u
Bouter, 63 jaar nog steeds actief het niet te laten. Het eerste half
met sport bezig. Komt ook uit de jaar is gratis. Fitbiking is voor iewielrennerij en de triathlon we- dereen die zich zeker wil voelen
reld en is gediplomeerd recrea- op en met de fiets. Onder leiding
tiesportleider . De doelgroep is 55 van ervaren (ex) wielrenners zal
plus en voor hen die enige affini- behendigheid en conditieverbeteit hebben (gehad)met de wie- tering de sleutelrol zijn van het
lersport. Man of vrouw, beiden fitbiken. Veiligheid moet voorop
is prima. Het doel is fitheid ver- staan bij het fit biken. Dat is dan
krijgen/ behouden en fietsvaar- ook de reden dat er geen enkele
digheid verbeteren en vergroten. vorm van wedstrijd gerelateerde
De trainingen worden gegeven in competities worden aangegaan.
Uithoorn op het UWTC parcours Het gaat puur om fitheid te ver(1,2 km). De start is donderdag 8 krijgen en om de stuurbehendig-

heid te vergroten.
Vormen van oefening
en uitvoering:
1. Fietsbehendigheid door middel van oefeningen
2. Het gezamenlijk fietsen van
bepaalde afstand op het parcours. Er zal ten alle tijden een
voorrijder zijn die een maximaal tempo hanteert.
3. Door tijdritjes te rijden op het
parcours kun je je fitheid testen
4. Rek- en strekoefeningen bij /
op en naast de fiets.
5. Koffie /thee na afloop.
Voor deelname kunt u zich aanmelden bij: Anton Bouter, bouteranton@gmail.com

een triplet te laten spelen. Het
toernooisysteem was zo dat een
overwinning in de doublettenpartij twee wedstrijdpunten voor
het team opleverde en een overwinning in de triplettenpartij drie
wedstrijdpunten. Het toernooi
verliep vlot en kende in de laatste
ronde eigenlijk een finale.
Team 4 moest tegen team 1 en
de laatste partij tussen Harry vd
Dungen/Ria van Beek ern Ina
Hoekstra/Jeroen Stiekema en de
winnaar van deze partij zou de
eindoverwinning ook binnenhalen. In een spannende partij werd
deze gewonnen door Ina en Jeroen (13-10) en daarmee ging
de eindoverwinning naar team
1 bestaande uit Ina Hoekstra, Joan van Rekum, Marja de Ru en Jeroen Stiekema. De winnaars kregen als aandenken een sleutelhanger en voor alle deelnemers
waren er versnaperingen, zodat
de dag mede door de zon nog
een vrolijk tintje kreeg.
Eindstand:
• Team 4
12 pnt
• Team 1
11 pnt
• Team 3
7 pnt
De spelers van Boule Union Thamen maken zich nu op voor de
start van de Nationale Petanquecompetitie, die 19 september
start met de uitwedstrijd tegen
De Vaste Voet in Sassenheim.
Het volgende clubevenement,
het Herfsttoernooi, is op zondag
11 oktober op de accommodatie
aan de Vuurlijn

30 ste editie
Zilveren Turfloop gaat
toch niet door!

Regio - In tegenstelling tot
eerdere berichten in deze krant heeft de organisatie
van de Zilveren Turfloop toch
moeten besluiten de 30e editie te verzetten naar volgend
jaar. Op dit moment is het
voor de organisatie niet mogelijk een veilig evenement
te organiseren. Het COVID-19
virus is onder ons, en voor de
organisatie is de veiligheid
van deelnemers en vrijwilligers één van de belangrijkste

aspecten bij de keuze om de
Zilveren Turfloop dit jaar niet
door te laten gaan.
Maar volgend jaar zijn ze terug: op zondag 7 november
2021 staat de extra feestelijke
jubileumeditie gepland. Atletiekvereniging de Veenlopers
is trots om dan voor de dertigste keer het grootste sportevenement in de Ronde Venen te
kunnen organiseren. Blijf genieten van het hardlopen en
tot volgend jaar.
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Eindelijk gebeurt er iets op de hoek
Bozenhoven/Anselmusstraat

Mijdrecht – Al heel veel jaren vragen de bewoners van Mijdrecht
zich af wanneer er nu eens iets
gebeurt met die oude bouwval
op de kruising Bozenhoven-An-

selmusstraat in Mijdrecht.
Er komen appartementen! Dat
hoor je al zeker 10 jaar, maar wat
er kwam, niets.
Het gebouw werd steeds meer

een bouwval. Woningbouw zou
niet mogen in verband met de
gastank van het benzinestation
tegenover het pand. Die gastank
is alweer jaren verdwenen, maar
er gebeurde weinig.
Tot afgelopen week, opeens kwamen de slopers en lag het gebouw binnen enkele dagen tegen de vlakte. Wat komt er nu?
Even kijken op de site van de gemeente bij bouwplannen/aanvragen in Mijdrecht.
Niets te vinden. De wethouder
gebeld:
“We hebben de sloopvergunning
op 30 april afgegeven.
Er zijn nog geen officiële plannen
ingediend, daar wordt nog aan
gewerkt”. Wordt vervolgd.

Ruimingen op de begraafplaatsen
De Ronde Venen - Op de drie algemene begraafplaatsen in De
Ronde Venen zijn diverse algemene en particuliere graven waarvan de uitgiftetermijnen verlopen zijn en waarvan afstand is gedaan. Graven waarvan afstand is
gedaan, worden jaarlijks geruimd
door de gemeente. Hierbij wordt
eventueel nog aanwezige grafbedekking verwijderd en vernietigd
door een erkend verwerkingsbedrijf en de stoffelijke resten worden overgebracht in het verzamelgraf op de betreffende begraafplaats. De planning is om na
1 oktober 2020 te gaan ruimen.
Het betreft in totaal vijftien particuliere graven en vier algemene graven in Abcoude. In Baambrugge zijn het twee particuliere graven. In Wilnis gaat het om
27 particuliere graven en tien algemene graven. Daarnaast zal in
Wilnis één stoffelijk overschot uit
een algemeen graf worden opgegraven om deze te herbegraven
in een particulier graf en er wordt
één asbus uit een algemeen graf
bijgezet in een particulier graf. De
ruimingswerkzaamheden zullen
duidelijk afgeschermd en niet direct zichtbaar voor omstanders
worden uitgevoerd. De werkzaamheden zullen per begraafplaats in een zo kort mogelijk
tijdsbestek uitgevoegd worden.
Om de nabestaanden die afstand
gedaan hebben van een graf toch
een mogelijkheid te bieden om
hun dierbaren te gedenken, is
er op elke begraafplaats een gedenkboom aanwezig waarvoor
een koper blaadje met de gegevens van de overledene gekocht
kan worden.

Communicatie
De nabestaanden zijn binnen
de wettelijke termijn vooraf persoonlijk geïnformeerd. Het verlopen van de grafrechten is ten
minste één jaar vooraf per brief
aan de rechthebbende of, wanneer het een algemeen graf betreft, tenminste een half jaar
vooraf aan de belanghebbende
bekend gemaakt. Bij geen reactie
op de brief is men tevens geïnformeerd middels informatiebordjes
bij de graven. In de brieven aan
rechthebbenden van particuliere
graven is de mogelijkheid geboden de rechten te verlengen of de
rechten te beëindigen.
In de brieven aan de belanghebbenden van algemene graven
zijn drie mogelijkheden geboden
als gevolg van de ruiming. De eerste mogelijkheid is het aanschaffen van een particulier graf. Hier-

bij wordt het stoffelijk overschot
uit het algemene graf opgegraven om te herbegraven in een
particulier graf. Een tweede mogelijkheid is het stoffelijk overschot te laten opgraven ten behoeve van crematie. Een derde
mogelijkheid is het graf te laten
ruimen waarbij het stoffelijk overschot bijgezet wordt in het verzamelgraf op de begraafplaats. Bij
het ruimen is de mogelijkheid geboden de eventueel aanwezige
grafbedekking te behouden en
dit tijdig op te (laten) halen. Het
voornemen tot ruiming is aangekondigd op de informatieborden
bij de ingangen van de begraafplaatsen.
De daadwerkelijke ruiming wordt
gecommuniceerd op de gemeentepagina in de krant, op de website van de gemeente en op de informatieborden bij de ingangen.

HVM HA start uitstekend
De Ronde Venen - Wat een raar
seizoen. Op zondag 11 maart
speelden ze hun laatste wedstrijd
en dat was een thuiswedstrijd. En
gewonnen. Maar… Voor Covid19
was het eigenlijk al jaren gewoon
geworden dat er op de training
een partijtje gespeeld werd, maar
nu door de beperkingen mocht
een partijtje niet en hebben we
besloten om ouderwets weer
eens oefeningen te doen. En dat
bracht toch weer veel enthousiasme in het team. Maar nu konden
ze gelukkig weer gewoon spelen. Vorige week uit bij Zandvoort

(wat een leuke gezellige club) en
daar waren ze eigenlijk veel sterker. Het was 5-1 voor hen door 3
doelpunten van Gilbert Winkel en
2 doelpunten van David de Graaf.
Door een slordigheidje kregen ze
helaas toch een tegendoelpunt.
Zouden die oefeningen dan toch
zin hebben? Zelfs voor de Veteranen. Dennis Capel speelde met
het team mee en dat deed hij zoals we hem kennen op geheel eigen wijze.
Thuis
Afgelopen zondag onze eerste

Repair Café Vinkeveen weer open
De Ronde Venen - Op maandag 21 september van 9.30 tot
12.30 uur is het Repair Café Vinkeveen weer open. Het Repair Café is in Sociaal Cultureel Centrum
de Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen. Ingang via de achteringang
van de Boei (via parkeerplaats en
naast Sport Medisch Centrum de
Bron). Ze zijn open van 09.30 tot
12.30. Bij het Repair Café zijn vrijwilligers aanwezig die de door u
meegebrachte kapotte spullen of
kleding gratis voor u repareren.
Het Repair Café wil laten zien
dat repareren leuk is en vaak heel
makkelijk. En weggooien is niet
altijd de enige oplossing!! Waardeer je spullen, dus repareer ze
en het is natuurlijk ook veel beter
voor het milieu.
Bij het Repair Café kunt u terecht
voor allerlei reparaties zoals kleding, kleine elektrische apparaten, computerapparatuur, (niet al
te grote) stoelen en krukjes, houten speelgoed, porselein, aarde-

werk of wat u verder thuis tegenkomt dat kapot is en u eigenlijk
gerepareerd zou willen hebben.
Ze staan te trappelen om u en uw

van de KNGU. Op deze manier leren de kinderen alle grondbeginselen van bewegen, zoals zwaaien/draaien/springen/klimmen/
rollen/evenwicht etc etc. Natuurlijk begint de les met een gezellig
muziekje en zo leren de kinderen
ook bewegen op muziek. Kleuter- en Peutergym zijn een prima
voorbereiding op elke sport die je
kindje daarna zou gaan doen.
Bij GVM’79 kun je de komende
weken gratis proeflessen komen
doen en kun je kennismaken met
onze lessen.
Kom op woensdag 10:30 naar de
Peutergym in gymzaal de Brug
of om 13:15 naar de Kleutergym
in gymzaal de Eendracht. Kun je
op deze dagen niet? Op dinsdag
15:15 kan er bij 5 geïnteresseerden een nieuwe groep gestart
worden.
Nieuw
Naast de gymactiviteiten voor
kinderen van 2 tot en met 6 jaar
wil GVM binnenkort ook starten
met Mini Freerun!! Het Freerunnen is erg populair en kinderen
willen hier ook vroeg mee beginnen. Nu kan je pas starten vanaf 7 jaar in Freerunning groep 1,

maar GVM wil het nu ook aanbieden voor kinderen vanaf 5,5 jaar!!
Bij de Mini Freerun staan de toestellen wat lager, maar maak je
dezelfde coole sprongen als bij
Freerunning.
Daarnaast leer je op een goede
manier landen en klimmen. Mini
Freerun kan van start bij 5 geïnteresseerden op vrijdag om 14:30.
Heb jij hier interesse in?
Meld je dan aan via proefles@gvmijdrecht79.nl . Voor meer informatie kun je kijken op de website
of facebook/instagram.

vercup competitie. De eerste Silvercup wedstrijd is afgelopen
vrijdag (11/09/2020) thuis gespeeld tegen Montfoort D1. Het
was een super spannende wedstrijd waarin beide teams hard
hebben gestreden.

toe maar wist Atlantis deze weg
te werken. Dit resulteerde in een
startte: Nina Baars, Kim Stolk, Ti- kleine voorsprong met een rustmo Jongerling en Davey van Put- stand van 7 – 6.
ten. Op de banken namen plaats In de tweede helft wist Atlantis
Janneke van Ginkel en coaches steeds meer aan de winnende
Jeroen Korver en Berry de Jong kant van de score te komen door
voor de nodige support en aan- meerdere keren uit te lopen tot 2
wijzingen. De wedstrijd kwam punten voor maar Velocitas toonvan beiden kanten moeilijk op de dezelfde veerkracht.
gang. Er werd prima aangeval- Tot in de laatste minuten bleef
len en verdedigd maar de eerste de wedstrijd spannend met goals
doelpunten lieten even op zich door beide teams. Deze spanning
wachten. Met name de eerste leverde steeds meer kleine frushelft trok Velocitas de voorsprong traties op en maakte het spel van
steeds weer opnieuw naar zich beide kanten iets minder vriende-

lijk. Er werden steeds meer fysieke
overtredingen gemaakt, dus het
eind signaal van de scheidsrechter kwam op het juiste moment.
In de laatste aanval kwam Atlantis
nog tot een kans op de gelijkmaker maar deze werd helaas misgeschoten. Eindstand was 14-15
en helaas opnieuw geen punten
voor Atlantis 3 dit seizoen.
Volgende week staat de wedstrijd tegen Madjoe 3 om 12.30u
in Rijnsburg op het programma.
Hopelijk weten we dan wel de
punten mee terug te nemen naar
Mijdrecht.

HVM dames 1 bij
Silvercup 2020
Mijdrecht - HVM heeft sinds dit
seizoen weer een echt Dames 1
team! Een team van “jonge dames” die voor het eerst in de senioren competitie meedoen. Afgelopen week is de reguliere competitie weer begonnen en de Sil-

Atlantis 3 komt net te kort
Mijdrecht - Het door Rabobank
gesponsorde Atlantis 3 mocht in
de tweede wedstrijd van de competitie op eigen veld aantreden
tegen Velocitas 4. De wedstrijd
was spannend tot de laatste minuut met de nodige doelpunten
aan beiden kanten, maar Atlantis
trok in de laatste minuten aan het
kortste eind. Einduitslag: 14-15.
In het eerste aanvalsvak stonden:
Zoë Trompert, Chantal Poolman,
Koen van Wermeskerken en Mark
Kruiswijk. En in de verdediging

kapotte spullen te ontvangen! U
bent van harte welkom. Wij werken conform de huidige RIVM regels.
Aan toeschouwers was geen gebrek! Helaas werd er gedurende
het derde kwart door de Montfoort dames gescoord en kwamen de HVM dames op 0 – 1 achter te staan. Gedurende de rest
van het derde kwart en het hele
4e kwart hebben de HVM dames
keihard geknokt om de gelijkmaker te scoren maar dit, ondanks
de vele corners, wilde niet lukken.
Ondanks het, kleine, verlies kunnen we concluderen dat er uitmuntend gespeeld is en dat er
veel goede punten zijn om stappen te maken en te groeien in de
reguliere competitie!
De HVM Dames spelen, samen
met de HVM heren, op de zondagen. De volgende thuiswedstrijden van de dames zijn op 20/09,
22/09 en 04/10. Houd de HVM
website, facebook en het Instagram account (hvm.dames1) van
de dames in gaten voor de tijden
en kom ze aanmoedigen.

Sporten voor Peuters en Kleuters
en Mini Freerun!
Mijdrecht – Bij GVM’79 willen ze
voor iedereen veilig en verantwoord sporten aanbieden.
En dat begint al bij de allerjongste kinderen. Het is belangrijk dat
kinderen al vroeg in aanraking
komen met bewegen en zich motorisch goed ontwikkelen. Daarnaast is het goed als ze ervaren dat bewegen hartstikke leuk
is. GVM’79 volgt we hiervoor de
stappen van het beweegdiploma

thuiswedstrijd. Wel wat vroeg
want ze moesten om 11:00 tegen
Athena HE.
Zij hadden hun 1e wedstrijd verloren, maar dat zegt niet alles.
Het was een gezellig team, maar
goed waren ze niet.
De spits Gilbert Winkel had een
blessure en kon niet meedoen,
maar invaller Thijs Dull wilde heel
graag meedoen.
En dat bleek een goede zet te
zijn, want Thijs heeft 2x gescoord.
De andere 2 doelpunten werden
door David de Graaf, die 2 keer
heel attent was met de rebound.
Dus een hele goede start na een
half jaar wachten. Komende zondag weer een thuis wedstrijd.
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Veiligheidsplan gemeente richt
zich op daling jeugdoverlast
Uithoorn – Burgemeester Pieter
Heiliegers en wethouder Jeugd
Ria Zijlstra hebben donderdag
het ‘Plan van aanpak Jaarwisseling en Jeugdoverlast’ toegelicht aan de commissieleden van
de gemeenteraad. Dit plan van
aanpak is erop gericht de veiligheid rond de komende jaarwisseling te verbeteren en de algemene jeugdoverlast in Uithoorn
te verminderen. Daarbij is het belangrijk om op te merken dat de
jeugdoverlast gedurende het jaar
en rond de jaarwisseling wordt
veroorzaakt door ‘slechts’ een
klein gedeelte van de jeugd in
Uithoorn. De maatregelen in het
plan van aanpak zijn dan ook gericht op die specifieke, vaak relatief kleine groepen die overlast
veroorzaken.
Specialisme
De gemeente werkt in de uitvoering van het plan nauw samen
met jongerenwerkers die gespecialiseerd zijn in het werken met
probleemjeugd. Het jongerenwerk bestaat uit twee onderdelen. Namelijk het aanbod van activiteiten voor jongeren en het
specialistisch jongerenwerk gericht op contact en begeleiding
met jongeren. Jongerenwerkers
leggen en houden contact met
jongeren die aansluiting bij de
samenleving (dreigen te) verliezen. Ze leggen deze contacten op
straat en bij de overlastlocaties.
Donderdag was Rivelino Rigters,
directeur van ‘Criminal Minded’
aanwezig om de commissieleden
uitleg te geven over hun werk. De
gemeente heeft Criminal Minded
in de arm genomen om samen
met Streetcornerwork het specialistische jongerenwerk op te
pakken. Rigters: ,,Ons doel is om
de talenten van deze jongens te
benutten. We bieden werk of onderwijsondersteuning en we begeleiden op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Verder organiseren en verzorgen we activiteiten en creatieve workshops of
masterclasses op het gebied van
kunst, cultuur en sport. Wij begrijpen van die jongens dat daar een
behoefte ligt. Verder vinden we
het zeer belangrijk dat deze jongens trajecten gaan volgen met
als doel om hun talenten te ontwikkelen.”
Cameratoezicht
En ander onderdeel van het veiligheidsplan is de inzet van beveiligingscamera’s op het busstation
van Uithoorn. Woensdag 9 september is reeds één camera opgehangen. Volgende maand zullen nog twee extra camera’s opgehangen worden op dit station.
De commissieleden wilden van

31 arrestaties
Verder gaf Heiliegers donderdag aan dat er dit jaar tot nog toe
twaalf grote incidenten zijn geweest. ,,In totaal zijn hiervoor 31
arrestaties verricht. Het grootste deel van de raddraaiers komt
uit Uithoorn.” Op de vraag vanuit
de commissie of de burgemeester of wethouder ook in contact
zijn getreden met ouders van de
jongeren, was het antwoord ‘ja’.
,,Je krijgt verschillende reacties.
Een aantal ouders gaf aan niet
te weten dat hun zoon dit doet
en schrokken ervan. Maar er zijn
ook ouders die in alle toonaarden ontkennen dat hun kind iets
fout doet. Dat is natuurlijk jammer. Maar de gesprekken zijn wel
nuttig. Ook al is het maar om het
kleine feit dat het voor de jongeren niet leuk is dat we praten met
Aandacht wijk
In het veiligheidsplan is er ook hun ouders.”
aandacht voor de wijk Groen Rode Scheg. Daar ondervinden be- Scholen
woners al een lange tijd veel over- Wethouder Ria Zijlstra (jeugd):
last van jeugd. De maat is voor de ,,Naast ouders hebben we tevens
inwoners vol. Onlangs is daar nog een gesprek gehad met Vakcoleen steen door een ruit van een lege Thamen en de moskee. En
woning gegooid. Daarom is door willen we de andere middelbade gemeente besloten om de ge- re scholen, Alkwin College en de
beurtenissen in de Groen Rode Praktijkschool ook gaan betrekScheg op te pakken in het kader ken. Met hen willen we ook savan een “opgavegericht wijkaan- menwerken om de overlast tepak”. Dat houdt in het kort in dat gen te gaan.” Vervolgt: ,,Ik ben blij
de gemeente onderzoek doet om dat er heel veel jongeren in onze
beter zicht te krijgen op de wijk, gemeente zijn die het heel goed
bewoners te betrekken bij veilig- doen. Maar helaas niet allemaal.
heidsonderwerpen en hen te la- We kunnen niet garanderen dat
ten participeren in het borgen we straks helemaal geen jeugdvan de veiligheid in de wijk. De overlast meer hebben, maar we
gemeente Uithoorn zal de pilot, gaan er alles aan doen om onze
die is gestart rond het busstation inwoners weer een veilig gevoel
in de wijk Thamerdal en het Ou- te geven.”
de Dorp uitbreiden met de Groen De gemeenteraad heeft eerder
Rode Scheg en omgeving. Naast al toegezegd aan het college van
deze acties zal de politie zorgdra- burgemeester en wethouders dat
gen voor extra inzet in de wijk. De al het benodigde geld beschikgemeenteraad heeft bovendien baar wordt gesteld om de veiligextra geld beschikbaar gesteld heid te verbeteren in Uithoorn.
voor meer boa’s. Daardoor kunnen zij ook vaker in de avond en Raadsvergadering
in het weekend op straat aanwe- Het veiligheidsplan wordt verder
zig zijn. Waaronder in de Groen besproken tijdens de raadsvergadering van donderdag 24 sepRode Scheg.
tember. Wegens de coronamaatregelen was de vergadering beVuurwerkoverlast
In aanloop naar Oud en Nieuw perkt toegankelijk. De vergadeis er verder extra aandacht voor ring is terug te beluisteren via htvuurwerkoverlast. Zo worden er tps://uithoorn.notubiz.nl/dashmeerdere vuurwerkcontroles in- board
gepland. Jongeren die door politie of handhaving worden aangehouden in relatie tot een vuurwerkovertreding, worden direct
verwezen naar Halt. Verder overweegt de burgemeester in aanloop naar de jaarwisseling om
een meldplicht in te stellen. Mensen die zich misdragen tijdens de
jaarwisseling moeten zich volgend jaar verplicht melden op
het politiebureau, zodat ze niet
opnieuw de fout in gaan.
de burgemeester weten of cameratoezicht in andere delen
van Uithoorn ook tot de mogelijkheden behoort. ,,Dat is zeker
een optie,” aldus de burgemeester stellig. Maar we kijken verder
ook naar de mogelijkheden om
personen een gebiedsverbod op
te leggen of een groepsverbod in
te stellen. Dit zijn echter zeer zware middelen. Die mogen we niet
zomaar inzetten. We moeten kunnen bewijzen dat het écht noodzakelijk is. Veel aangiftes vanuit de samenleving helpt daar
bij. Helaas merken we dat inwoners ‘meldmoe’ zijn. Dat begrijp
ik. Maar zonder aangiftes kunnen
we bij het OM niks beginnen. Dan
hebben we geen voldoende juridische basis.”

TCU verwent 60-plussers
Uithoorn - De voorzitter van TCU
was wat teleur gesteld in het aantal deelnemers uit de categorie 60-plussers die hadden meegedaan aan de clubkampioenschappen vorige maand. Zijn
waarneming was juist, maar deze groep tennissers had het bewust wat af laten weten, gezien
de drukte die er bij clubkampioenschappen altijd op het park is.
Deze groep, met al wat jaren achter de kiezen, dacht namelijk: wij
komen nog wel aan de beurt op
een coronaveilige manier. Deze
gedachtegang bleek juist.
Op maandag 14 september werd
er door dezelfde voorzitter een

60 plus mixtoernooi georganiseerd en dit was in de kortste keren vol geboekt. Op de zeven banen werd een dagtoernooi gespeeld met totaal van acht en
twintig deelnemers. Met in achtneming van de corona maatregelen was dit het maximale aantal dat deze verwendag kon meemaken. Om tien uur werd gestart met de wedstrijden en in
het schema was de indeling zodanig dat iedereen 4 wedstrijden
van een half uur kon spelen. Om
twaalf uur werd het toernooi stil
gelegd en werd er een voortreffelijke lunch geserveerd. Het toernooi en de lunch werd totaal ver-

zorgd door de voorzitter en hiervoor hulde. Er werd door sommige deelnemers zelfs gesuggereerd dat hij ook voor het mooie
weer had gezorgd, maar dit gaat
deze rapporteur toch iets te ver.
Er waren spannende partijen bij
en het leek er af en toe op dat
de deelnemers nog dachten aan
een toekomstige carrière bij grote toernooien. Als kenner van het
spelletje zag de rapporteur dit
ook als ijdele hoop.
Rond vier uur waren alle partijen
gespeeld en kon worden overgegaan tot de prijsuitreiking, maar
natuurlijk nog belangrijker de
niet te missen zgn. derde helft.

Stokstaartjestraining weer van start
De Kwakel - Afgelopen zondag
is het najaar blok van de stokstaartjes weer begonnen en wat
een feestje was dat. Kinderen uit
groep 1 en 2 kwamen in de ochtend naar het hockeyveld toe
(gelegen aan de Vuurlijn) om
daar allerlei leuke hockeyspelletjes te doen. Sommige kinderen
waren vorig seizoen ook al geweest maar voor veel kinderen
was het helemaal nieuw. Daardoor begonnen sommigen wat
verlegen maar dat was na de warming up bij de meeste kinderen
wel verdwenen. Wat voor iedereen nieuw was, waren de stok-

staartjes coördinatoren. Sinds
dit seizoen laten Angad en Lisette de kinderen ervaren hoe leuk
hockey is. Zij worden hierbij geholpen door meerdere jeugdtrainers. Het najaarsblok bestaat net
als voorgaande blokken uit 8 trainingen waarbij de kinderen spelenderwijs leren hockeyen. De
laatste training wordt afgesloten
met het spelen van wedstrijdjes
zodat de kinderen ook leren hoe
dat in zijn werk gaat.
De training duurt een uur en
wordt iedere week gezamenlijk
afgesloten door gezellig met elkaar wat te gaan drinken. Som-

Winst voor
Legmeervogels -23
Uithoorn - Zaterdag 12 september de eerste wedstrijd in de
nieuwe competitie voor teams
onder 23 jaar. Helaas moesten speler Michael en coach Jeffrey wegens Corona-verschijnselen verstek laten gaan. Good
old Frans, net als zijn roemruchte
naamgenoot Franz Beckenbauer deze week 75 jaar geworden,
nam de honneurs op de bank
waar. De tegenstander was ASC
Volewijckers, de roemruchte club
uit Amsterdam-Noord, in de jaren
60 bekend als de Mosveld baby’s
deelnemend aan de eredivisie.
De profsectie ging op in FC Amsterdam, de amateurtak ging onder dezelfde naam verder. Dit jaar
vieren zij het eeuwfeest. Volewijckers bleek voor 3 punten het IJ
overgestoken en zette LMV vast
op eigen helft. Na een kwartier
een vrije trap op de rand van het
strafschopgebied, die onhoudbaar voor Carlito in het doel werd
gewerkt. Volewijckers nam geen

gas terug en 10 minuten later kregen ze een welverdiende penalty.
Tijd voor Carlito om zich te laten
gelden, hij dook de goede hoek
in en ranselde de bal uit het doel.
Coach Frans besloot tot een tactische omzetting en wisselde de
linksback met de linksbuiten. Dit
had al snel resultaat, toen Benjamin diep werd gestuurd en
de back van Volewijckers hem
slechts kon afstoppen door zijn
hand op de bal te leggen. Helaas voor hem in het strafschopgebied: penalty ! Helaas werd een
oude regel uit het voetbalhandboek geschonden, Benjamin nam
zelf de strafschop met het bekende resultaat. 5 minuten later
was het wel raak toen Benjamin,
Mick en Stan een fraai driehoekje in het vijandelijke 16 metergebied uitvoerden, die keurig door
Stan met de gelijkmaker werd afgerond. De tweede helft liet in
eerste instantie hetzelfde beeld
zien, Volewijckers nam het initia-

mige kinderen konden er al na de
eerste training geen genoeg van
krijgen en gingen op het oefenveld, na wat gedronken te hebben, nog even verder hockeyen.
De zondagochtend wordt met
deze trainingen dus op een gezellige, sportieve manier begonnen.
Als je ook graag een keer kennis
wil maken met hockey, kun je altijd even een mailtje sturen naar
proefles@quivive.nl om meer informatie hierover te krijgen. Vanaf 4 jaar kun je bij Qui Vive terecht
en vervolgens hebben we voor alle leeftijden, jong en oud, allerlei
mogelijkheden.
tief en LMV werd gedwongen te
verdedigen. Onder de bezielende leiding van aanvoerder Tom
lukte dit prima, Volewijckers kon
slechts met schoten van buiten
het strafschopgebied enig gevaar
stichten. Coach Frans bracht verse krachten met als doel de counter te zoeken. Wederom een tactische voltreffer, in de 70e minuut
kon Benjamin aanvalsgenoot Jules aanspelen, die met zijn chocolade linkerbeen de bal onder de
keeper frommelde voor de 2-1.
Bij een volgende counter ging
Jules voor eigen succes en wist
de bal onhoudbaar onder de lat
binnen te schieten. Volewijckers
drong nog aan, maar dit leidde
slechts tot een schot op de lat. Na
het eindsignaal stortte het merendeel van LMV van vermoeidheid in elkaar. Moe maar voldaan togen zij naar de kleedkamer, alwaar het bier rijkelijk vloeide. Een knap resultaat tegen een
beter voetballende ploeg, de eerste 3 punten zijn binnen. Man of
the match Jules dankzij zijn 2 treffers. Eervolle vermelding voor
de gehele verdediging, die knap
stand hield onder de druk van
Volewijckers.

Sponsor voor Legmeervogels zat. 1
Uithoorn - Een nieuw team en
nieuwe samenwerkingen. Bij de
aftrap van het seizoen 2020/2021
heeft Amsterdam Buitenveldert
Sportclub zich als nieuwe sponsor voor onze Zaterdag 1, verbonden aan Legmeervogels en voorziet dit hele team van nieuwe kleding en tassen. Voor de bekerwedstrijd van Legmeervogels Za-

terdag 1 tegen De Meteoor, heeft
het team uit handen van de sponsor een nieuwe set kleding ontvangen verpakt in mooi bedrukte rugtassen. Speciaal voor deze gelegenheid waren Erwin en
Mirjam Hijne naar Legmeervogels gekomen, waar ze voor de
wedstrijd door het team en de
vereniging zijn ontvangen om

zo zelf alle mooie spullen aan de
mannen te overhandigen. Na een
dankwoord namens het team en
de vereniging, ontving het team
de tassen en konden ze met de
prachtig bedrukte kleding het
veld op voor de bekerwedstrijd.
De sponsor werd daar tevens getrakteerd op een mooie overwinning.
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De financiële gevolgen van de corona
voor de sportverenigingen
Vervolg voorpagina

derhoudskosten en energie met
betrekking tot verenigingsgeTijdens de periode dat bij de bouwen. Met uitzondering van
veldsportverenigingen de sport zwemvereniging ZDRV hebben
stillag, liepen diverse kosten ge- zaal- en zwemsportverenigingen
woon door. Dat betrof onder immers geen eigen verenigingsmeer de accommodatiehuur, gebouwen. De financiële schade
energie, afdrachten aan de bond, heeft voor zaal- en zwemsporteventuele (contractueel) over- verenigingen daarmee een gerineengekomen vergoedingen voor gere omvang dan voor veldsporttrainers, fysiotherapeuten e.d., verenigingen.
eventuele kapitaallasten/afschrijvingen, onderhoudskosten, be- Zaalsportaccomodaties
lastingen en verzekeringen voor Voor
beheerders/exploitande verenigingsgebouwen. Het ten van zaalsportaccommodagedwongen stilleggen van de ties (de stichtingen in Abcouverenigingsactiviteiten heeft in de, Baambrugge, De Hoef, Vinbeginsel geen gevolgen voor de keveen en Wilnis, de gemeente
contributie-inkomsten en spon- en Laco DRV) geldt eveneens dat
sorinkomsten. Wellicht heeft een ondanks de gedwongen sluiting
aantal sponsors, gedwongen veel kosten doorliepen. Dat bedoor de omstandigheden, niet treft onder meer de accommodaaan de financiële afspraken/toe- tiehuur (indien de accommodazeggingen kunnen voldoen. De tie wordt gehuurd), energie, pergrootste financiële consequentie soneelskosten, kapitaallasten/afvoor veel veldsportverenigingen schrijvingen en onderhoudskosbetreft de gedwongen sluiting ten. Het gedwongen stilleggen
van de sportkantine geduren- en later in beperkte mate opstarde een reeks van maanden. Dit ten van de zaalsportactiviteiten
heeft vanzelfsprekend geleid tot door verenigingen heeft vooralseen aanzienlijke derving van kan- nog geen effect gehad op de met
tine-inkomsten. De huidige coro- huurders contractueel reeds vastna-beperkingen zorgen er bij de gelegde gebruiksuren en in rekemeeste verenigingen nog steeds ning te brengen huurvergoeding.
voor dat de sportkantine nog niet In afwachting van een rijksrege(volledig) kan worden benut. De ling is de betalingsverplichting
situatie bij andere verenigingen hooguit opgeschort. De financimet een “eigen” accommoda- ele schade ten aanzien van zaaltie (gehuurd of in eigendom) is huur heeft daarmee vooralsnog
in grote lijnen gelijk aan die van alleen betrekking op incidentele
de veldsportverenigingen. Hier- (medio maart nog niet vastgelegbij gaat het bijvoorbeeld om de de) accommodatieverhuur. VanJeu de Boulesclub in Abcoude, zelfsprekend heeft de gedwonIJsvereniging Baambrugge en Ka- gen sluiting van de horecavoornovereniging De Ronde Venen.
ziening geleid tot het uitblijven
van horecabaten.
Huren
Zaal- en zwemsportverenigin- Veenbad
gen zijn huur(betalings)verplich- Voor het Veenweide bad (Optitingen aangegaan voor door hun sport) spelen alle de bij de zaalbij
accommodatieverhuurders sportaccommodaties genoemvastgelegde/gereserveerde ge- de aspecten een rol. Daarnaast
bruiksuren. Voor nog niet gere- mist Optisport baten van indiviserveerde (incidentele), gebruik- duele bezoekers (kaartverkoop
suren hoeven zij geen vergoe- voor recreatief zwemmen, zwemding te betalen. Er bestaat van les, aquasporten). Baten van indidie uren immers nog geen huur- viduele bezoekers vormen, in teovereenkomst en –verplichting. genstelling tot bij zaalsportacDe bij veldsport genoemde ef- commodaties, voor het Veenweifecten met betrekking tot contri- de bad een aanzienlijk van de tobutie, sponsors, afdrachten aan tale baten.
de bond, eventuele (contractu- Tussen 16 maart en 11 mei 2020
eel) overeengekomen vergoedin- was het zwembad volledig gegen voor trainers, fysiotherapeu- sloten. Vanaf 12 mei is het zwemten, contributie en sponsors spe- bad (met gemaximeerde bezoelen ook bij zaal- en zwemsport- kersaantallen) weer open. Voor
verenigingen een rol.
de (overige) commerciële sporDat is over het algemeen niet het taanbieders (onder meer sportgeval voor de horecabaten en scholen/fitnesscentra) zijn de gevoor eventuele kapitaallasten/ volgen vergelijkbaar met die voor
afschrijvingen, belastingen, ac- Optisport met het Veenweide
commodatieverzekeringen, on- bad. Diverse zaalverenigingen/

zaalsportaanbieders hebben de
inkomstendaling zoveel mogelijk beperkt door, zodra dit mogelijk werd, buitenactiviteiten aan
te bieden. Blijven sporters de vereniging/sportaanbieder trouw?
Wanneer zijn de omstandigheden weer zodanig dat de nog bestaande corona-beperkingen niet
meer nodig zijn? Het hervatten
van sportactiviteiten en van de
competitie betekent helaas nog
niet het einde aan de beperkingen voor de sport en een einde
aan de onzekerheid.
Algemene
compensatieregelingen
Alle verenigingen/sportaanbieders konden/kunnen ter compensatie van schade een beroep
doen op de diverse (rijks)regelingen. Dit betreft zowel de TOGS
(eenmalige tegemoetkoming van
€ 4.000) en de NOW-regelingen
met betrekking tot personeelskosten. Niet alle sportverenigingen (met name de zaalsportverenigingen) komen, vanwege de
te beperkte omvang van de financiële schade, voor alle (rijks)
regelingen in aanmerking. Op 1
mei heeft het kabinet maatregelen aangekondigd om de amateursport te ondersteunen. Dat
doet het rijk door 90 miljoen euro
beschikbaar te stellen voor compensatie van door verenigingen
te betalen huur over de periode
maart tot en met mei 2020. Het
kabinet heeft verder 20 miljoen
euro beschikbaar gesteld voor
buitensportverenigingen
met
(deels) een eigen accommodatie
(bijvoorbeeld een kantine).
Compensatie
Bij aankondiging van de regeling
over compensatie van de huur
werd aanvankelijk aangekondigd
dat het hierbij ging om door verenigingen aan gemeenten te betalen huur voor sportaccommodaties. Gemeente De Ronde Venen heeft onder meer bij de Vereniging Sport en Gemeenten gevraagd om bij het nader uitwerken van de compensatieregeling
aandacht te schenken aan sportverenigingen die een sportaccommodatie niet (rechtstreeks)
bij een gemeente huren, maar
bij een stichting of bij een exploitant. Deze situatie doet zich in
De Ronde Venen immers bij veel
sportverenigingen voor. Eind augustus zijn de contouren van de
regeling bekend gemaakt. Alle verhuurders die over de periode maart tot en met mei de huur
aan amateursportverenigingen
kwijtschelden, kunnen bij het rijk

hiervoor compensatie krijgen. De
compensatie geldt alleen voor
het kwijtschelden van huur aan
huurders die blijkens de SBI-code bij de Kamer van Koophandel
een amateursportvereniging zijn.
Het budget voor de regeling is
gemaximeerd. Daardoor hebben
verhuurders geen garantie dat
zij volledig gecompenseerd worden als zij de huur over de maanden maart tot en met mei volledig kwijtschelden. Uit voorlopige
berichten (de tekst van de regeling is nog niet gepubliceerd) valt
op te maken, dat het verhuurders
wordt toegestaan om de kwijtschelding aan verenigingen te
maximeren op de in een later stadium te ontvangen compensatie
vanuit het rijk. De gemeente zal
op korte termijn sportverenigingen (die beschikken over een SBIcode waaruit blijkt dat het een
amateursportvereniging betreft)
huur kwijtschelden met betrekking tot de periode maart tot en
met mei. De kwijtschelding wordt
gemaximeerd op de door het rijk
aan de gemeente beschikbaar te
stellen tegemoetkoming. De gemeente vraagt vervolgens een tegemoetkoming bij het rijk aan. In
de afgelopen maanden is de rijksregeling onderwerp van gesprek
geweest in het overleg met stichtingen en exploitanten die hun
sportaccommodatie aan sportverenigingen verhuren. Vanzelfsprekend worden deze gesprekken voortgezet om ervoor te zorgen alle sportverenigingen kunnen profiteren van de rijksregeling met betrekking tot de huur
van sportaccommodaties. Het
kabinet heeft verder 20 miljoen
euro beschikbaar gesteld voor
buitensportverenigingen
met
(deels) een eigen accommodatie (bijvoorbeeld een kantine).
Amateursportverenigingen kunnen in aanmerking komen voor
een tegemoetkoming van € 2.500
(TASO-regeling). Deze eenmalige regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die door
de coronamaatregelen ten minste 20% omzetverlies hebben geleden. Het kabinet heeft het Mulier Instituut gevraagd om de effecten van de coronacrisis op de
gehele sportsector in kaart te
brengen. Aan de hand van de uitkomsten kijkt het kabinet in hoeverre aanvullende steun nodig is.
Sportverenigingen worden (onder meer met een nieuwsbrief )
geïnformeerd over de ontwikkelingen ten aanzien van de compensatieregeling voor de verhuur
van sportaccommodaties aan
zaalsportverenigingen.

