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Serie ‘Kunst die je bij blijft’
Ted Verdegaal in gesprek met 
burgemeester over ‘De Kaashandelaren’

30 september 2020

Uithoorn - Deze � ets staat al 
een paar weken bij de school “De 
Springschans”. Merk Batavus met 
blauwe spatborden. Heeft een 
platte voorband en staat op slot. 
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SPEELGOED & (BORD)SPELLEN
BETAALBAAR VERMAAK VOOR JONG EN OUD

In de buitenruimte. Uithoornaar 
Ted Verdegaal heeft zich aange-
meld voor de serie om met de 
burgemeester te praten over zijn 
favoriete kunstwerk ‘De Kaashan-
delaren’ op het Marktplein in het 
centrum van Uithoorn. Deze is 
gemaakt door de beroemde kun-
stenaar uit Haarlem Kees Verka-
de. Het beeld is een eerbetoon 
aan de kaasmarkt die tot 1960 
wekelijks op het Marktplein in 
Uithoorn werd gehouden. In de 
Julianalaan op de gevel van het 
was- en toiletgebouw bij het ha-
venkantoor wordt een toelichting 
gegeven op het beeld en de be-
tekenis van deze markt. ,”Helaas 
staat er een aantal fouten in het 
bericht,” laat Verdegaal weten aan 
Heiliegers. 

Uitleg
Hij legt uit: ,”Bij de toelichting 
staat bijvoorbeeld dat het een 
beeld is van twee kaashandela-
ren. Maar dat is niet correct. Als 

je goed kijkt, zie je dat het om 
een kaashandelaar gaat en een 
boer.” Het beeld is op 29 augus-
tus 1981 aangeboden door Jan 
de Hoop namens de stichting Wil-
lem Meindert de Hoop. Verde-
gaal: ,”Op de website van de stich-
ting staat het beeld eveneens af-
gebeeld als logo van de stich-
ting en wordt gesuggereerd dat 
de handelaar de heer De Hoop is 
uit Uithoorn. Maar dit is ook niet 
juist. De kunstenaar Kees Verka-
de ging naar de kaasmarkt in Bo-
degraven om zijn inspiratie op te 
doen. De gebeeldhouwde kaas-
handelaar is een statige man met 
fors postuur, terwijl Wim de Hoop 
klein van stuk was. Burgemeester 
Heiliegers is blij dat Verdegaal zo-
veel achtergrondinformatie heeft 
over het kunstwerk. ,”Dit wist ik 
niet. De fouten in de teksten moe-
ten snel hersteld worden.”

Bijna een eeuw
Heiliegers wil graag weten waar-

om Verdegaal juist dit beeld 
heeft uitgekozen voor de serie. 
,”Het is een prachtig beeld, dat 
ons herinnert aan de kaasmarkt 
die bijna een eeuw op het Markt-
plein plaatsvond. En mijn vader 
was een van de drie genoem-
de kaashandelaren op de markt. 
Het beeld staat vlak bij de steeg 
waar hij zijn pakhuis had. Het 
doet me dus denken aan mijn 
jeugd.” De burgemeester vindt 
het beeld zelf ook prachtig. ,”Ik 
ben groot fan van de kunste-
naar Kees Verkade. Hij komt, net 
als ik, uit Haarlem en hij maakt 
prachtige kunstwerken. De kaas- 
en veemarkt was zeer belangrijk 
voor onze gemeente. Deze kaas 
had zelfs zo’n goede naam dat 
handelaren uit de wijde omtrek 
naar de kaasmarkt in Uithoorn 
reisden. Mooi dat we dit beeld 
hebben dat ons daaraan herin-
nert.

De � lm die gemaakt is van het 
gesprek tussen Ted Verdegaal 
en Pieter Heiliegers is te zien op 
de Facebookpagina van de ge-
meente Uithoorn. 

Uithoorn – De gemeente Uithoorn is gestart met de serie ‘Kunst 
die je bij blijft’. In deze serie gaan inwoners in gesprek met de bur-
gemeester over hun favorieten kunstwerk.

De Kwakel - Echtpaar Stuart-Dek-
ker uit De Kwakel is zestig jaar ge-
trouwd. Burgemeester Pieter Hei-
liegers belde het paar op om 
hen hartelijk te feliciteren met 
dit heugelijke feit. Normaal ge-
sproken zou de burgemeester 
op bezoek gaan bij het diaman-
ten echtpaar, maar door de co-
ronacrisis is dit nog niet mogelijk. 

Maar deze mooie mijlpaal zomaar 
voorbij laten gaan, dat wilde de 
burgervader niet. Daarom belde 
hij het paar vorige week op. Dat 
stelde het echtpaar zeer op prijs. 
Ze vertelden via de telefoon dat 
zij 17 jaar geleden vanuit Amster-
dam (4 hoog achter en zonder 
lift) verhuisd zijn naar De Kwa-
kel. Omdat hun dochter met hun 

twee kleinzoons ook in De Kwa-
kel wonen. Nu hebben ze een 
prachtige tuin en daar is met na-
me de heer Stuart ontzettend 
blij mee. Zo liet hij aan de burge-
meester weten. Want tuinieren is 
een van zijn hobby’s. Het bruids-
paar kreeg na het telefoontje nog 
een bloemetje en een kaartje be-
zorgd. 

Burgemeester Heiliegers feliciteert 
diamanten bruidspaar Stuart-Dekker

Regio - Ondanks dat dit jaar in 
de Kwakel de kermis niet door-
ging vanwege het Coronavirus 
hebben deze vrijwilligers in stijl 
gecollecteerd. Van 6 tot en met 
12 september is er door vrijwil-
ligers van het Prinses Beatrix 
Spierfonds gecollecteerd in Uit-
hoorn, de Kwakel en Amstel-
hoek. Samen hebben zij in de-
ze bijzondere tijd een prachtige 
opbrengst van € 6612,99 opge-
haald voor wetenschappelijk on-
derzoek naar spierziekten. De in-

zet van vrijwilligers is onmisbaar. 
Zij maken het mede mogelijk dat 
het fonds in het komende jaar 
meer onderzoek naar spierziek-
ten kan � nancieren 

Collectant gemist?
Heeft u de collectant gemist, 
maar wilt u toch nog een bijdra-
ge overmaken? Ga naar www.
prinsesbeatrixspierfonds.nl/col-
lectebus en doneer een bedrag 
naar keuze voor wetenschappe-
lijk onderzoek naar spierziekten.

Beatrix Spierfonds 
bedankt allen

Deze actie is geldig t/m zaterdag 3 oktober 2020

Park Villa
Chardonnay, Merlot 
of Rosé. Fles 750 ml. 
Per fl es 5.49
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 10.98
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Van wie? Is vermoedelijk door een feest-
rijder achtergelaten. De � ets is 
voorlopig ‘veilig gesteld’. In een 
� etsenrek bij de Euphraat. Van 
wie is deze � ets? Afhalen binnen 
14 dagen is wel gewenst, anders 
wordt hij afgevoerd naar de af-
val. 
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tert en dat daardoor de CO2-uit-
stoot vermindert.

De provincie Noord-Holland in-
vesteert volop in Smart Mobility 
maatregelen. Met de innovatie-
ve wachtrijvoorspeller heeft het 
verkeer minder last van onnodi-
ge opstoppingen. Dat scheelt tijd 
en brandstof wat goed is voor de 
bereikbaarheid en het milieu. De 
provincie werkt samen met data 
intelligence bedrijf HAL24K aan de 
wachtrijvoorspellingen in Noord-
Holland. HAL24K levert software 
en data science producten aan 
bedrijven en overheden voor da-
tagedreven besluitvorming. 

Regio - De provincie Noord-Hol-
land kan met een nieuwe tech-
niek het aantal wachtende au-
to’s, motoren en vrachtauto’s voor 
een verkeerslicht voorspellen. Met 
de ‘wachtrijvoorspeller’ is het mo-
gelijk om vanuit de verkeerscen-
trale van de provincie het verkeer 
optimaal te regelen en opstoppin-
gen te voorkomen. Met deze in-
novatieve aanpak hoeft het ver-
keer minder lang te wachten en 
kan het verkeer niet alleen op het 

kruispunt beter doorrijden, maar 
in heel de regio. 

Hoe werkt het?
Op de provinciale wegen liggen 
bij kruispunten met verkeerslich-
ten sensoren in het wegdek. De-
ze sensoren geven aan hoe druk 
het is voor een verkeerslicht. Die 
informatie wordt gecombineerd 
met eerdere gegevens over het 
verkeer op datzelfde kruispunt 
De kunstmatig-intelligente-

wachtrijvoorspeller past vervol-
gens zelfstandig de groentijden 
van het verkeerslicht aan zodat 
het verkeer optimaal kan door-
stromen. Jeroen Olthof, gedepu-
teerde Bereikbaarheid en Mobili-
teit: “Het voordeel van de wacht-
rijvoorspeller is dat de verkeers-
lichten al rekening houden met 
naderende drukte voordat er een 
opstopping ontstaat. Dat is pret-
tig voor de weggebruiker en beter 
voor het milieu.”

Test op 8 kruispunten 
Begin dit jaar is de provincie ge-
start met het testen van de wacht-
rijvoorspeller op 4 kruispunten 
op de N201 bij Schiphol. In sep-
tember worden deze testen uit-
gebreid met 4 kruispunten in de 
regio Alkmaar en omstreken. Er 
wordt dan gekeken welk effect de 
wachtrijvoorspeller heeft op de 
groene golf en op het andere ver-
keer dat staat te wachten bij het 
kruispunt. Daarna wordt onder-
zocht of de voorspeller voor de 
andere 270 kruispunten in Noord-
Holland ingezet kan worden. De 
verwachting is dat de doorstro-
ming tussen de 4% en 10% verbe-
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Verschijnt woensdag
EDITIE 2 
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NES A/D AMSTEL

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl 
of verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl 
of redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en 
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media 
Groep B.V.
133e jaargang

Oplage: 31.650

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
dient ondertekend te zijn en 
voorzien van naam, adres, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd 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 volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.
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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
Ho�and 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

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 Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562 
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG

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

Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 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

ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Ho�, 06-51994830
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod 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.slachto�erhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie 0900-8844.

INFORMATIEF Noord-Holland voorspelt wachtrijen met kunstmatige intelligentie

Minder wachten voor het verkeerslicht

Diabetes Fonds zoekt 
collectantanten
Regio - Het Diabetes Fonds afde-
ling Uithoorn/de Kwakel en Am-
stelhoek is dringend op zoek naar 
collectanten die in de week van 
26 t/m 31 oktober 2020 genegen 
zijn enkele uren te willen collecte-
ren. Met de opbrengst van o.a. de 
landelijke collecte, vindt weten-
schappelijk onderzoek plaats ter 
voorkoming en bestrijding van 
Diabetes. Hoewel we in Uithoorn/
De Kwakel en Amstelhoek een 
team hebben van ruim 90 collec-
tanten, bestaat er in een aantal 
wijken toch nog een tekort waar-
door mogelijk in uw straat / buurt 
niet gecollecteerd kan worden en 

dat is zonde, toch? Vooral de wij-
ken Thamerdal, Legmeer-west en 
de in 2020 opgeleverde nieuw-
bouwwijken, zouden uw hulp 
goed kunnen gebruiken!!!

Bewoners
Er zijn ook in onze gemeente een 
aantal appartement complexen, 
die uitsluitend (in overleg met 
bewonerscommissie) door eigen 
bewoners mogen worden gecol-
lecteerd. Welke bewoners kun-
nen / willen ons daar bij helpen? 
Inmiddels leven er meer dan 1,2 
miljoen diabeten in Nederland. 
Het is dus goed mogelijk dat u, 

één van uw naasten of beken-
den, aan deze ziekte lijdt. Met 
uw hulp kan het Diabetes Fonds 
de kwaliteit van leven van diabe-
ten verbeteren en mogelijk ge-
nezen en voorkomen! De lande-
lijke collecte draait volledig op 
vrijwilligers, het Diabetes Fonds 
ontvangt geen overheidssubsi-
die. Niet alleen het collecteteam 
maar bovenal de diabeten (van 0 
tot 100+) zullen u heel dankbaar 
zijn voor uw hulp bij de collecte. 
Voor vragen en/of aanmeldin-
gen bel a.u.b. onze collecteor-
ganisator: Pauline van der Does, 
Tel. 0297-568460 of mob. 06-
28798906.

Grandioze Garagedeur Dagen bij VOKU
Tijd voor een nieuwe garagedeur!
Regio - Op 2 en 3 oktober organi-
seert VOKU de Grandioze Garage-
deur Dagen. Wanneer je tijdens 
deze dagen de showroom be-
zoekt aan de Communicatieweg 
4 en een garagedeur bestelt, dan 
krijg je bij de aanschaf van een 
openslaande garagedeur (Duo-
port) een waarde-cheque t.w.v. 
€ 500,- inzetbaar voor korting op 
de deur en/of de aanschaf van ac-
cessoires én een gratis gasdruk-
veer. Bij aanschaf van een secti-
onaaldeur krijg je de aandrijving 
én een codeschakelaar gratis. Te-
vens ding je mee naar een gratis 
garagedeur. 

Michiel Voortjes en zijn team la-
ten je graag de diverse mogelijk-

heden zien op het gebied van ga-
ragedeuren. 

Gratis garagedeur
VOKU is dealer van Novoferm. 
De fabrikant en leverancier No-
voferm is een grote internatio-
nale speler in de wereld van ga-
ragedeuren. Kwaliteit staat hoog 
in het vaandel. Om iedere klant 
van de beste service te voorzien, 
kiest Novoferm ervoor om samen 
te werken met verschillende dea-
lers verspreid door het hele land. 
Tijdens de Grandioze Garagedeur 
Dagen verloot Novoferm vier gra-
tis garagedeuren onder de inge-
zonden bestellingen van de deel-
nemende dealers. Op maandag-
ochtend trekt een notaris de prijs-

winnaars. Bij aanschaf van een 
openslaande garagedeur ont-
vang je een waardecheque t.w.v. 
€ 500, inzetbaar voor korting op 
de deur en/of de aanschaf van ac-
cessoires én een gratis gasdruk-
veer. Bij aanschaf van een secti-
onaaldeur krijg je de aandrijving 
én een codeschakelaar gratis. 

Diverse mogelijkheden
Om tot de juiste keuze van een 
type garagedeur te komen is het 
belangrijk om alle criteria goed te 
bespreken met je Novoferm dea-
ler. De mogelijkheden zijn zeer 
divers. Denk aan een enkelwan-
dige klassieke kanteldeur, een ge-
isoleerde variant, maar ook sec-
tionaaldeuren, al dan niet op af-
stand bedienbaar of openslaande 
garagedeuren. 

Openslaande garagedeuren
De openslaande deuren zijn erg 
in trek. Het comfort van de dub-
bele openslaande garagedeu-
ren, de Duoport, staat met stip 
op nummer één. Dit blijkt uit on-
derzoek naar de belangrijkste re-
denen om voor de Duoport ga-
ragedeur te kiezen. Mensen vin-
den het prettig om zonder gedoe 
naar binnen en buiten te kunnen 
gaan. Daarnaast speelt de on-
derhoudsvriendelijkheid een be-
langrijke rol in hun keuze. 
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SeniorenWeb weer 
bereikbaar
De Ronde Venen - De PC hulp-
vragen blijven ondanks Corona. 
Maar met ingang van volgende 
week hoeft u zich niet meer voor-
af telefonisch aan te melden als u 
onze hulp wil met het oplossen 
van uw problemen met de lap-
top, tablet of smartphone. 
U kunt dan gewoon op een 
maandag- of woensdagmid-
dag om 14.00 uur naar de bieb 
in Mijdrecht komen waar wij u in 
ons leslokaal helpen. Houd u er 
wel rekening mee dat we, i.v.m 
de 1,5 meter onderlinge afstand, 

maar twee hulpvragers tegelijk 
kunnen helpen en er maar ruim-
te is voor twee wachtenden. Na-
dien is er ook registratie nodig 
om te zien wie met wie onder-
ling contact heeft gehad. Verder 
start SenWeb op 22 oktober in de 
bieb met maximaal zes cursisten 
ook weer een Windows 10 cursus. 
Voor dit alles zijn we bereikbaar 
op 06 5345 4196 of een mailtje 
naar seniorwebdrv@gmail.com. 
Op onze website www.senior-
webderondevenen.nl ziet u nog 
meer info. 

Veenergie.nl houdt raadsvoorstel aan

Uitstel is zeker geen afstel
De Ronde Venen - Donderdag 
1 oktober staat het burgeriniti-
atief van de coöperatie Veener-
gie.nu op de agenda van de ge-
meenteraad. Het bestuur van de 
coöperatie had na de commissie 
behandeling in eerste instantie 
aangegeven het voorstel te be-
handelen. Echter na raadpleging 
van deskundigen en een aantal 
mede-indieners is door het be-
stuur van de coöperatie Veener-
gie.nl besloten het voorstel aan 
te houden. Belangrijkste motive-
ring hiervoor is dat voor het bur-
gerinitiatief er op dit moment te 
weinig draagvlak is, omdat in de 
commissiebehandeling bleek dat 
de gemeenteraad eerst zoekge-
bieden wil aanwijzen alvorens 
het burgerinitiatief te beoorde-
len. De griffier van de gemeente 
is gevraagd om het punt van de 
agenda te halen.

Ten onrechte getoetst 
aan nieuw beleid
René Bultena: “De gemeente-
raad heeft in februari 2018 be-
sloten dat er met spoed 40 hec-
tare zonneveleden moesten ko-
men. Er is echter tot op heden 
nog niets gebeurd, dus daarom 
kwamen wij met het burgeriniti-
atief voor 6,5 ha zonnepanelen, 
waarvan de opbrengsten maxi-

maal ten goede komen aan de in-
woners. In juli is het beleid wind-
molens en zonnevelden goedge-
keurd. Het burgerinitiatief is inge-
diend in november 2019. Wij ver-
wachtten dan ook een normale 
behandeling. Wethouder Hagen 
heeft echter ons voorstel beoor-
deeld aan het nieuwe beleid van 
juli 2020.”
Anco Goldhoorn: “Ondanks dat in 
dat beleid op veel punten de cri-
teria niet zijn uitgewerkt, heeft de 
wethouder haar eigen interpreta-
tie daaraan gegeven en een oor-
deel gegeven over het burgerini-
tiatief. Heel discutabel, gezien on-
ze heldere presentatie, waarin wij 
die interpretatie van de wethou-
der met heel andere inzichten ter 
discussie stelden. Ondanks die 
presentatie was wel het gevolg 
dat veel raadsfracties het burge-
rinitiatief als onvoldoende beoor-
deelden. 

Geen natuur
De wethouder en diverse inspre-
kers stelden dat het plangebied 
natuur zou zijn. Goldhoorn: “Ge-
heel ten onrechte. In onze pre-
sentatie toonden we met een of-
ficieel schrijven van de provincie 
Utrecht aan dat het geen natuur-
gebied is. De wethouder bleef 
echter volhouden dat het natuur 

Brugklassers hebben 
draai gevonden bij 
voorgezet onderwijs
De Ronde Venen - De afgelopen 
maanden kwamen jongens en 
meiden van basisscholen uit on-
ze gemeente tien keer bij elkaar 
om zich voor te bereiden op de 
overstap naar het voortgezet on-
derwijs. De training startte in de 
locked down met online intakes. 
Het vinden van een locatie bleek 
in die periode een uitdaging. 
Léon Raadschelders van Walra-
ven dacht mee en bood de hel-
pende hand. In de meeting ruim-
te kwamen de trainers van Stich-
ting Samen Sterk voor Kinderen 
en aankomend brugklassers bij 
elkaar om te bouwen aan zelfver-
trouwen. “Het maatschappelijk 
gevoel bij het bedrijfsleven in de-
ze tijd is echt groots” vertelt Mirel-
le Valentijn. 
Vijf lessen vonden plaats voor de 
zomervakantie en vijf lessen in de 
afgelopen weken, waarin de start 
is gemaakt in de brugklas. Met el-
kaar is gesproken over onzeker-
heden rond het beginnen in de 
brugklas, het omgaan met nieu-
we en onbekende situaties en 

de spanning die dat kan geven. 
In spel en toneel oefende de tie-
ners met vaardigheden als het 
maken van nieuwe vrienden, om-
gaan met klasgenoten en opko-
men voor jezelf op het voortge-
zet onderwijs. Natuurlijk was er 
ook aandacht voor omgaan met 
huiswerk, plannen en het maken 
van toetsen.  
De laatste les werd feestelijk afge-
sloten met lekkers met het laat-
ste thema ‘sterk staan in de onli-
newereld’. Hoe ga je om met so-
ciale media, alle whatsappjes, be-
richten op sociale media, gamen 
terwijl je ook huiswerk moet ma-
ken en hoe kun je voor jezelf op-
komen bij cyberpesten bleken 
belangrijke vragen om met elkaar 
te beantwoorden.  
De trainers kijken terug op een 
geslaagde training. “Het is prach-
tig om te zien dat ze allemaal hun 
plek in de brugklas vinden. Het 
was lijn om voor deze tieners een 
steuntje in de rug te mogen zijn” 
aldus Mirelle Valentijn, Astrid Mil-
lenaar en Mariska van Hamburg. 

Renee Bultena

Anco Goldhoorn

was en wilde haar notitie niet 
aanpassen, ook niet op dit punt. 
En de commissie stemde hier 
mee in.”

Voorstel komt terug
Het burgerinitiatief is aangehou-
den. Dit betekent dat het terug-
komt op de agenda. 
René Bultena: “Het proces van 
zoekgebieden is gestart. Wij zijn 
ervan overtuigd dat er in onze 
gemeente maar weinig gebieden 
overblijven waar een windmolen 
of zonneveld kan worden gesitu-
eerd, zonder bezwaren van om-
wonenden of andere redenen zo-
als, beperkingen Schiphol, NNN-
gebied, Vogelhabitat, Stelling 
van Amsterdam, Unesco Wereld-
erfgoed. En er is nog een prak-
tisch bezwaar. De infrastructuur 
van Stedin heeft te weinig capa-
citeit en je zult voor windmolens 
en zonnevelden zelf een kabel 
moeten aanleggen. Dat zal voor 
grote delen van de gemeente te 
duur zijn. En dan komen we met 
ons voorstel weer terug.”
Anco Goldhoorn: “Wij blijven ons 
namelijk inzetten om inwoners 
door een lagere stroomprijs te 
laten profiteren van de energie-
transitie. Dit omdat het voordeel 
niet uitsluitend mag gaan naar 
mensen met geld die in staat zijn 

te investeren in windmolens of 
zonnepanelen. Ongeacht de om-
vang van de portemonnee moet 
iedere inwoner er beter van kun-
nen worden. Die kans komt zeker 
terug.”

Biljartclub de Merel
Richard Leeflang`s 
Waterwerken nieuwe sponsor
Vinkeveen - Richard`s waterwer-
ken en tuinonderhoud uit Waver-
veen is voor 3 jaar de hoofdspon-
sor van Biljart Club de Merel uit 
Vinkeveen. 
Richard`s zal de naam ook dragen 
op haar kleding tijdens de Ronde 
Venen competitie en op de club-
avonden, Richard Leeflang is de 
eigenaar van dat mooie bedrijf 
waar u terecht kan voor alle wa-
ter en tuin werkzaamheden, de 
Merel bestaat op dit moment uit 
26 leden en kan er nog wel wat 
leden bij hebben, zowel heren 
als dames zijn van harte welkom 
eventueel ook voor het spelen in 
de Ronde Venen Competitie, de 

speelavond voor de interne com-
petitie is op dinsdag en de aan-
vang van de avonden is 20.00 uur 
en we starten op dinsdag 6 ok-
tober 2020 voor meer informatie 
kan u zich wenden naar Café de 
Merel, Arkenpark MUR 43, 3645 
EH Vinkeveen, tel. 0297-263562 
of 06-47944950 of 06-47944949 
of e-mail thcw@xs4all.nl .
Komt de dinsdagavond u niet ge-
legen, dan kunt u zich ook op de 
donderdagavond club DIO mel-
den voor het spelen van compe-
titie die gaan starten op donder-
dag 8 oktober 2020. 
De aanvang zal 20.00 uur zijn ook 
in Café de Merel.

Peuterpret bij De Vinken
Vinkeveen - Het sportveld van 
korfbalvereniging De Vinken 
stroomde zaterdagochtend 26 
september al vroeg vol met een 
grote groep vrolijke peuters. 
Maar liefst 25 kinderen van 2 tot 
4 jaar deden mee aan de twee-
de editie van de peuterspeloch-
tend. Het werd een zeer geslaag-
de, zonnige ochtend vol blije kin-
dergezichtjes. Met de peuterspe-
lochtend biedt De Vinken een 
leuke sport- en spelactiviteit voor 
en ouder en kind, om de moto-
rische ontwikkeling van jongen 
kinderen te bevorderen. Na een 
gezamenlijk openingsspel liepen 
de kinderen in groepjes afwisse-
lende spelonderdelen af. Op het 
motoriekparcours waagden de 

peuters zich dapper over hordes 
en een balanstoestel, er werd ge-
sprongen in de loopladder, ge-
gooid en gerold met ballen en 
pittenzakjes en natuurlijk werd 
er ook al geschoten op een echte 
korfbalkorf. Met wat hulp van pa-
pa of mama lukte dat prima. Bo-
venal werd er met heel veel ple-
zier gesport.
Na nog een laatste spel en een 
verdiend bekertje drinken, vet-
rokken de kinderen met een ge-
vulde verrassingstas weer huis-
waarts. Een zeer geslaagde twee-
de editie van de peuterspeloch-
tend. Reden voor De Vinken om 
de peuterspelochtend als terug-
kerende activiteit aan het pro-
gramma toe te voegen.

Ouder-kind workshop bij 
Atelier De Kromme Mijdrecht
De Ronde Venen - Al een aantal 
jaren organiseert AKM de ouder-
kind workshop voor een ouder en 
een kind (vanaf 8 jaar) of voor een 
ouder en 2 kinderen. 
De ouder kan uiteraard ook een 
verzorger, leuke oom of tante, of 
grootouder zijn. Dit seizoen bie-
den we 2x een workshop van 2 
lessen op zaterdagen, het eer-
ste tweetal in oktober, op zater-
dag 17 & 24 oktober, de tweede 
set staat gepland op 6 & 13 maart. 
De onderwerpen van de lessen in 
oktober en maart zijn verschil-
lend en minimaal 5 en maximaal 
9 personen kunnen meedoen. 
Het AKM atelier in voormalig OBS 
De Trekvogel aan de Karekiet 49 
te Mijdrecht is ingericht volgens 
de laatste Corona richtlijnen. 
De workshop op 17 en 24 oktober 
behandelt 2 leuke onderwerpen 
onder leiding van docent Moniek 
van Dijk. De 1e zaterdag gaan we 

aan de hand van een zelf meege-
nomen foto op A-4 formaat met 
de zogenaamde techniek ‘zen-
tangle’ samen 1 groot werk ma-
ken zoals bijgaand voorbeeld. 
De foto kan in zwart-wit zijn of in 
kleur en met 1 of 2 personen. De 
tweede zaterdag gaat het creatie-
ve junior-senior duo samen 1 gro-
te bloemenzee met acryl op doek 
maken. 
Op https://atelierdekrom-
memijdrecht.nl/workshops vind 
je meer voorbeelden en ook in-
formatie over de andere work-
shops van dit seizoen, zoals 2x 
een 2-daagse workshops ‘acryl 
gieten’ of ook wel ‘pouring’ ge-
noemd in november en in april, 
en de workshop ‘boetseren met 
powertex’ in december, januari 
en februari. 
Aanmelden of informatie vragen 
kan via mail aan leden@atelierde-
krommemijdrecht.nl

Atlantis maakt het 
zichzelf moeilijk
Mijdrecht - Zaterdag 27 septem-
ber, alweer wedstrijd nummer 4 
van het corona seizoen. Een voor-
zichtige balans kunnen we wel 
opmaken, dat er op dit moment 
in deze poule geen één ploeg vei-
lig is als ze een slechte dag heb-
ben. En zeker deze wedstrijd te-
gen ZKC ’31 was voor het vlag-
genschip uit Mijdrecht de zaak 
om met volle overtuiging en 
drive de wedstrijd in te vliegen. 
Toch gebeurde dit niet zoals van 
te voren werd verwacht. Atlantis 
had wel het initiatief met steeds 
een kleine voorsprong maar ZKC 
’31 bleef de hele tijd gevaarlijk 
dichtbij. Bij het door Van Walra-
ven BV. Gesponsorde team zat er 
gewoon iets te weinig pit in het 
spel. De aanvallende explosivi-
teit was er gewoon niet en soms 
werd er meer vragend naar elkaar 

gekeken wat de bedoeling was, 
dan dat er gekorfbald werd zoals 
we dat graag zouden willen doen. 
Desondanks bleef Atlantis echter 
wel gewoon zijn doelpunten ma-
ken en gingen we rusten met een 
op het oog ruime voorsprong van 
13-9.

Gebrek aan pit
Trainer Wim Schaap was met na-
me ontevreden over het gebrek 
aan pit en felheid en wilde dat 
we onszelf meer op zouden pak-
ken. Dit gebeurde dan ook wel 
gelijk aan het begin van de 2de 
helft want de voorsprong werd 
nog verder uitgebreid naar 15-
9. Maar toen kwam de sleet er in 
en werden voornamelijk de ge-
creëerde kansen ook niet meer 
afgerond. ZKC ’31 daar in tegen 
begon na een aantal aanpassin-

gen in de opstelling weer te sco-
ren en kwam daarmee beetje bij 
beetje terug in de wedstrijd. Rich-
ting het einde van de wedstrijd 
was het gat ineens nog maar een 
gaatje van 2 doelpunten gewor-
den en werden de billetjes toch al 
een beetje samen geknepen. Ech-
ter rondde Atlantis op het einde 
weer een paar aanvallen goed af 
en was er met nog maar 1 minuut 
te gaan een 19-17 voorsprong en 
ondanks dat de tegenpartij nog 
in de laatste seconde een straf-
worp kreeg was de wedstrijd ge-
daan; 19-18 en weer 2 hele be-
langrijke punten.

Slechte dag
Zo bleek vandaag voor Atlan-
tis dat ondanks een slechte dag 
het toch nog goed mogelijk was 
om de punten gewoon binnen te 
kunnen halen, maar dat moet na-
tuurlijk niet te vaak gebeuren. De-
ze week weer hard aan het werk 
om ervoor te zorgen dat we er 
volgende week tegen OKV uit 
Oostzaan weer gewoon staan. 

17 oktober zullen we pas weer in 
Mijdrecht aantreden en dan zul-
len we weer voor onze suppor-
ters een partij gaan “sleuren” om 
ook dan voor jullie de wedstrijd 
te gaan winnen. Dank jullie wel 
weer voor het enorme support 
en blijf goed en veilig met elkaar 
omgaan zodat we ook deze wed-
strijden voor jullie kunnen blijven 
spelen #corona #staysafe!
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Gemeente De Ronde Venen is gedwongen 
zwaar te bezuinigen

De Ronde Venen - Al een jaar ge-
leden - in oktober 2019 - heeft 
het college van burgemeester en 
wethouders zorgen geuit over 
het fi nanciële meerjarenperspec-
tief. Vooral de kosten voor de 
Jeugdzorg vallen fors hoger uit. 
Dit jaar moest de gemeenteraad 
al een onvoorzien bedrag van 2,5 
miljoen euro extra uitgegeven 
aan kosten voor kwetsbare kinde-
ren. De beheersing van die kos-
ten is ook de komende jaren niet 
op orde. 

Openeinderegeling
Dat komt omdat vooraf onbe-
kend is hoeveel kinderen worden 
doorverwezen naar de jeugd-
hulp, hoe lang behandeltrajecten 
gaan duren en hoog hoe de in-
gediende facturen en declaraties 
zullen zijn. Dit wordt een “open-
einderegeling” genoemd. Ook in 
de toekomst stijgen deze kosten, 
omdat een toenemend beroep 
op de jeugdzorg zal worden ge-

daan. De rijksbijdragen zijn in de 
verste verte niet dekkend. 

Ombuigingen
Daarnaast verwacht het college 
van b en w een blijvend nega-
tief gevolg door een nieuwe ver-
deling van het gemeentefonds. 
Hierdoor zou de gemeente jaar-
lijks tussen de één en twee mil-
joen euro minder van de rijks-
overheid gaan ontvangen. 
De fi nanciële tegenvallers leiden 
tot hogere kosten voor de inwo-
ners, kortingen op subsidies en 
versobering van de gemeentelij-
ke taakuitvoering. 

Met een verhullende benaming 
worden dat “ombuigingen” ge-
noemd. 
 
Ondergrens reserves
De gemeente gaat het komend 
jaar drie miljoen euro aan eigen 
reserves inzetten om zo “bij te 
plussen” bij de oplopende tekor-

ten. Daardoor dalen de gemeen-
telijke reserves snel. Was er in 
2019 nog ruim 22 miljoen euro in 
kas, in 2021 zal dat zijn terugge-
lopen tot 13 miljoen euro en een 
jaar later zal de gemeentelijke re-
serve minder dan 12 miljoen eu-
ro bedragen. Daarmee wordt de 
vastgestelde ondergrens van 10 
miljoen euro dicht benaderd.

Dialoog met gemeente
Een van de voorstellen van het 
college van b en w is om de hef-
fi ng van de onroerendzaakbelas-
ting (OZB) bij eigenaren en ge-
bruikers van bedrijfspanden te 
verhogen met ingang van 2021. 
Het zou gaan om een verhoging 
van zeker 88 procent. Met verwij-
zing naar de negatieve coronage-
volgen voor de economie en on-
dernemers zijn al felle protesten 
naar voren gebracht door de lo-
kale ondernemersgroeperingen. 
De manier waarop de belasting-
heffi  ng wordt opgeschroefd zou 
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juist nu ongelegen komen en on-
verantwoord en absurd zijn. De 
ondernemers zouden wel de dia-
loog met de gemeente willen 
aangaan. 

Hekkensluiter
Feit is dat de gemeente over een 
lange reeks van jaren een zeer 
laag OZB-tarief voor bedrijfspan-
den heeft gehanteerd. Dat blijkt 
uit een vergelijking met andere 
gemeenten. Van de 26 gemeen-
ten in de provincie Utrecht hante-
ren 24 gemeenten nu een hoger 
OZB-tarief voor bedrijfspanden. 
De Ronde Venen is één van de 

Tarieven OZB 2020 in vergelijking met andere gemeenten in de provincie

Gemeente
in de provincie Utrecht op
op alfabetische volgorde 

Amersfoort  0,3499  0,2856
Baarn  0,2215  0,1872
Bunnik  0,3144  0,2514
Bunschoten  0,1855  0,1484
De Bilt  0,2865  0,2292
De Ronde Venen  0,1396  0,1040
Eemnes  0,2992  geen belasting voor gebruikers
Houten  0,3116  0,2321
IJsselstein  0,1829  0,1469
Leusden  0,3055  0,2462
Lopik  0,1357  0,1088
Montfoort  0,3510  0,2943
Nieuwegein  0,3463  0,2770
Oudewater  0,2741  0,2029
Renswoude  0,1628  0,1463
Rhenen  0,2530  0,1999
Soest  0,3010  0,2400
Stichtse Vecht  0,2004  0,1503
Utrecht  0,3137  0,2534
Utrechtse Heuvelrug  0,1977  0,1643
Veenendaal  0,2485  0,1985
Vijfheerenlanden  0,2476  0,1971
Wijk bij Duurstede  0,3020  0,1788
Woerden  0,2582  0,1909
Woudenberg  0,1739  0,1396
Zeist  0,1893  0,1558

% WOZ waarde in 2020
Tarief eigenaren
niet-woningen

% WOZ waarde in 2020
Tarief gebruikers

niet-woningen

Gemeente
in de provincie Utrecht
van laag naar hoog tarief 2020

Lopik  0,1357  0,1088
De Ronde Venen  0,1396 0,1040
Renswoude  0,1628  0,1463
Woudenberg  0,1739 0,1396
IJsselstein  0,1829  0,1469
Bunschoten  0,1855  0,1484
Zeist  0,1893  0,1558
Utrechtse Heuvelrug  0,1977  0,1643
Stichtse Vecht  0,2004  0,1503
Baarn  0,2215  0,1872
Vijfheerenlanden  0,2476  0,1971
Veenendaal  0,2485  0,1985
Rhenen  0,2530  0,1999
Woerden  0,2582  0,1909
Oudewater  0,2741  0,2029
De Bilt  0,2865  0,2292
Eemnes  0,2992  geen belasting voor gebruikers
Soest  0,3010  0,2400
Wijk bij Duurstede  0,3020  0,1788
Leusden  0,3055  0,2462
Houten  0,3116 0,2321
Utrecht  0,3137  0,2534
Bunnik  0,3144  0,2514
Nieuwegein  0,3463  0,2770
Amersfoort  0,3499  0,2856
Montfoort  0,3510  0,2943

% WOZ waarde in 2020
Tarief eigenaren
niet-woningen

% WOZ waarde in 2020
Tarief gebruikers

niet-woningen

Gemeente
in regio buiten prov. Utrecht
van laag naar hoog tarief 2020

De Ronde Venen  0,1396 0,1040
Wijdemeren 0,2072  0,1587
Aalsmeer  0,2165  0,1889
Uithoorn  0,2497  0,1924
Amstelveen  0,2534  0,2040
Ouder-Amste 0,2595  0,2247
Nieuwkoop  0,3522  0,2775

% WOZ waarde in 2020
Tarief eigenaren
niet-woningen

% WOZ waarde in 2020
Tarief gebruikers

niet-woningen

twee hekkensluiters als het om 
de tarieven gaat. Ook in vergelij-
king met regiogemeenten buiten 
de provincie Utrecht heft De Ron-
de Venen een fors lager tarief. 

Weer in de pas
De OZB-tarieven in De Ronde Ve-
nen voor ondernemers zijn de af-
gelopen tien jaar globaal steeds 
50 procent lager geweest dan het 
landelijk gemiddelde. Met een 
verdubbeling van het OZB-tarief 
voor bedrijfsgebouwen in het ko-
mende jaar zou De Ronde Venen 
landelijk gezien weer in de pas 
lopen. Waarschijnlijk wordt zelfs 

ook dan het landelijk gemiddelde 
niet gehaald.

Middenpositie
In de provincie Utrecht zou een 
verdubbeling van het OZB-tarief 
per 2021 in De Ronde Venen - uit-
gaande van gelijkblijvende tarie-
ven in de 25 andere gemeenten - 
leiden tot een middenpositie op 
de ranglijst. Dat blijkt uit recente 
cijfers uit 2020 van het Centrum 
voor Onderzoek van de Economie 
van de Lagere Overheden (COELO) 
en het dataplatform Waarstaatje-
gemeente.nl van de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten (VNG). 
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Vraag het de 
burgemeester

In mijn column ga ik in op ac-
tuele onderwerpen of deel ik 
met u momenten die ik als bur-
gemeester heb beleefd. Ook ga 
ik in op vragen die aan mij ge-
steld worden.

Alleen als je samenwerkt, 
kom je verder
Als burgemeester word ik ge-
regeld aangesproken over al-
lerlei onderwerpen die in Uit-
hoorn en de Kwakel spelen. Dat 
vind ik mooi. Want dat betekent 
dat mensen geen drempel voe-
len om mij aan te spreken. En 
zo hoort het ook! Maar natuur-
lijk kan ik niet altijd direct met 
een pasklaar antwoord komen. 
Want als burgemeester bestuur 
ik niet alleen, maar samen met 
de drie wethouders Ria Zijlstra, 
Jan Hazen en Hans Bouma. We 
hebben allemaal onze eigen ta-
ken op verschillende terreinen. 
We noemen dat ‘portefeuilles’.
Ik ga geregeld samen op werk-
bezoek met een van de drie 
(vak)wethouders. Onlangs ben 
ik samen met wethouder Hans 
Bouma langs geweest bij De 
Hoeksteen in Zijdelwaard. Daar 
hebben we de nieuwe theater-
zaal in wording bekeken. Dit 
kan mede gerealiseerd worden 
door subsidiegeld van Schip-
hol, de portefeuille van wet-
houder Bouma. Erg leuk om te 
zien dat ze allerlei initiatieven 
aan het bekijken zijn die daar 
mogelijk gerealiseerd kunnen 
worden. Denk aan een film-
huis, muziekoptredens en the-
atervoorstellingen voor school-
klassen. 
Vorige week hebben wethou-
der Jan Hazen (Economie) en ik 
de horecaondernemers op be-
zoek gehad in het gemeente-
huis. We weten allemaal dat de-
ze coronatijd vreselijk is voor 
deze groep. We zijn in gesprek 

gegaan om van hen te horen 
waar ze tegen aan lopen en 
waar wij misschien kunnen on-
dersteunen. Ook hebben we 
uitgelegd wat de nieuwe co-
ronaregels inhouden die van-
uit de Veiligheidsregio Amster-
dam-Amstelland gemaakt zijn. 
Onze gemeente is daar onder-
deel van en wij moeten ons dan 
ook echt houden aan die re-
gels. De ondernemers kwamen 
met het idee om posters de la-
ten drukken waarop de regels 
staan, zodat ze bij het corrige-
ren van mensen daar naar kun-
nen verwijzen. Wethouder Jan 
Hazen heeft toegezegd dat wij 
dat vanuit de gemeente gaan 
regelen. 
En ook in de aanpak om de 
jeugdoverlast te verminde-
ren werk ik nauw samen. Sa-
men met wethouder Ria Zijl-
stra (Jeugd) voeren we onder 
andere gesprekken met onze 
gespecialiseerde jongerenwer-
kers die in onze gemeente aan 
de slag zijn met jongeren die 
overlast geven. Ook zijn we sa-
men verantwoordelijk voor de 
realisatie en de uitvoering van 
het nieuwe veiligheidsplan dat 
vorige week besproken is in de 
gemeenteraad. Dit veiligheids-
plan moet ervoor zorgen dat 
inwoners die zich nu niet veilig 
voelen in hun wijk, weer prettig 
kunnen wonen. Maar ook is er 
in dit plan veel aandacht voor 
de komende jaarwisseling. We 
gaan er alles aan doen om her-
haling van vorig jaar te voorko-
men. Oud en Nieuw moet een 
feest voor iedereen zijn.
Kortom, een burgemeester 
doet niet alles alleen. Gelukkig 
maar, want alleen als je samen-
werkt, kom je verder!

Pieter Heiliegers,
burgemeester

Dammers halen met 
moeite dam
De Kwakel - Het viel de eerste 
dammiddag in ‘t Fort De Kwakel 
niet mee om aan de overkant van 
het bord te komen. De tafels wa-
ren ivm de Corona maatregelen 
in de lengte geplaatst, als men 
dan de damlijn bereikte viel het 
niet mee om je schijf tot dam te 
kronen. Dit huzarenstukje wist 
Kees Harte met uiterste inspan-
ning te bewerkstelligen en daar-
na snel zijn partij tegen Bert van 
Wermeskerken te beslissen. Kees 
gaat nu als koploper het nieuwe 
seizoen van damclub K&G in. Het 
toptreffen tussen de beide Wim-
men, Wim Keessen en Wim Konst 
ontaardde uiteindelijk in remise. 
De huidig kampioen Wim Konst, 
gratis een jaar verlengd door het 

afgebroken seizoen van het af-
gelopen jaar, moest doorvoor al 
de verdedigende zeilen bijzet-
ten. Vanwege het oneven aantal 
dammers was Adrie Voorn ver-
oordeeld tot Theodoor, de dam-
computer. Met enige moeite kon 
Theodoor op gang worden ge-
bracht, lege batterijen? In verlo-
ren stelling gaf Theodoor er ver-
volgens de brui aan, computer-
nerd Wim Konst mag de komen-
de week proberen Theodoor tot 
leven te wekken anders is de toch 
al zo kleine club weer een dam-
mer armer. Volgende week is er 
weer een dammiddag in ‘t Fort, 
damliefhebbers zijn van harte 
welkom vanaf 13.15 uur, inlichtin-
gen Adrie Voorn 0297 568472

Carteam Uithoorn 
sponsort tassen
Uithoorn - Carteam Uit-
hoorn heeft zich vanaf seizoen 
2020/2021 toegevoegd aan het 
rijtje van zondag 1 sponsors. 
Daarmee verbindt Carteam Uit-
hoorn zich voor de komende sei-
zoenen aan Legmeervogels en 
voorziet het hele eerste elftal van 
de zondag van prachtig bedrukte 
rugtassen.
Bij de start van het nieuwe sei-
zoen zijn de spelers van de Leg-
meervogels Zondag 1 verrast met 
nieuwe sporttassen. Deze veras-
sing komt voort uit het besluit 
van Carteam Uithoorn om spon-
sor van Legmeervogels te wor-
den. 

Legmeervogels heeft Rob Cats-
man (eigenaar Carteam Uit-
hoorn) afgelopen zondag offici-
eel verwelkomt als nieuwe spon-
sor van de Legmeervogels. Sa-
men met de sponsor is er geke-
ken naar de wedstrijd van Zon-
dag 1, die het thuis opnamen te-
gen DSOV uit Vijfhuizen. Na een 
spannende wedstrijd die helaas 
eindigde in een 0-0, hebben de 
spelers Rob de mooie tassen la-
ten zien en hem persoonlijk be-
dankt voor de sponsoring. “Het is 
een plezier om als lokale onder-
nemer de lokale sportvereniging 
te kunnen sponsoren”, aldus Rob 
Catsman.

Bouw nieuwe accommodatie 
kinderboerderij gestart
Uithoorn - Op 23 september is 
officiële de start van de bouw van 
de nieuwe accommodatie van de 
kinderboerderij feestelijk gevierd. 
Wethouder Hans Bouma heeft 
samen met de vrijwilligers van 
stichting Kinderboerderij De Olie-
vaar het bouwbord onthuld. 
Onder de genodigden was ook 
een vertegenwoordiging van 
Stichting Leefomgeving Schiphol 
(SLS). SLS subsidieert de nieuwe 
accommodatie volledig. 
Met deze subsidie komt een 

droom uit voor de kinderboer-
derij. 

Goede samenwerking
De gemeente heeft namens de 
stichting Kinderboerderij De Olie-
vaar bij SLS een subsidie aange-
vraagd en gekregen voor de ver-
vanging van de huidige bouw-
keet door nieuwbouw. 
Afgelopen jaar is er hard gewerkt 
aan een ontwerp en druk gezocht 
om een aannemer te vinden die 
de bouw gaat realiseren. Lokaal 

‘Hart voor de medemens’ 
op de Atletiekbaan
Uithoorn - Voor veel mensen in 
dienstverlenende beroepen maar 

ook in bedrijven heeft het coro-
navirus dat ons overviel veel im-

18B2 Bouw en Design uit Naar-
den is inmiddels gestart en hoopt 
eind van het jaar de nieuwbouw 
te kunnen opleveren. 

Wethouder Hans Bouma:
“Dit is een heel mooi resultaat. 
Door goed met elkaar samen te 
werken is dit tot stand gekomen 
en wordt de kinderboerderij in 
Uithoorn weer een stukje mooier.”

Nieuwbouw voor de 
kinderboerderij

“De kinderboerderij wordt be-
heerd door vrijwilligers. De doel-
stelling is om enthousiasme voor 
natuur, milieu en duurzaamheid 
over te brengen op kinderen 
en volwassenen. Het biedt een 
laagdrempelige (buurt) voorzie-
ning in Uithoorn waarbij een ie-
der kan genieten van deze bij-
zondere plek in het Libellebos en 
waar kinderen in een veilige om-
geving leren omgaan met dieren. 
De kinderboerderij heeft beperk-
te ruimte, dus extra accommoda-
tie op het terrein is erg welkom,” 
aldus Willem Körnmann, voorzit-
ter van de stichting. 

Wie of wat is SLS?
SLS is een onafhankelijke Stich-
ting, gefinancierd door Schiphol, 
Provincie Noord-Holland en de 
Rijksoverheid. SLS stelt subsidies 
beschikbaar voor gemeenten die 
veel hinder ondervinden van de 
luchthaven. 
“Ook is er budget voor (kleine) 
particuliere initiatieven die de 
leefbaarheid in de buurt verbete-
ren, zoals de bouw van een nieu-
we accommodatie voor de kin-
derboerderij,” vertelt Ine Kuipers 
van SLS. Voor meer informatie 
over SLS, kijk op Leefomgeving-
schiphol.nl.

pact gehad en dat zal het de ko-
mende tijd, nu het aantal besmet-
tingen heel snel toeneemt, nog 
steeds hebben. Dat geldt voor 
leerkrachten in het onderwijs, 
mensen in de gezondheidszorg, 
medewerkers van supermarkten 
en andere winkels, gemeentelijke 
instellingen, bedrijven , etc. 
Daarnaast is er ook nog de on-
zekerheid over je baan, voortbe-
staan van je bedrijf.

Gratis loopclinic
Atletiekvereniging AKU wil  zijn 
waardering voor jullie werk graag 
praktisch tonen vooral omdat 
goed blijven bewegen voor ie-
dereen belangrijk is om gezond 
te blijven en de weerstand te ver-

hogen. De looptrainers van AKU 
nodigen alle medewerkers van 
scholen, bedrijven en instellingen 
en werkers in de gezondheids-
zorg in Uithoorn en de Kwakel uit 
om deel te nemen aan een gra-
tis loopclinic van 8 weken, van 29 
oktober tot en met 17 december. 
Er wordt op verschillende niveau’s 
getraind, de clinic is dus geschikt 
voor beginnende en geoefende 
lopers. De clinic vindt plaats op 
donderdag onder leiding van ge-
kwalificeerde en ervaren trainers. 
In overleg kan er ook op andere 
momenten getraind worden. 
Tijdens de clinic wordt ook advies 
en informatie gegeven over bles-
surepreventie, voeding, en ge-
schikte kleding en schoeisel.
Daarnaast is hardlopen in een 
groep gewoon leuk en stimule-
rend. De clinic vindt plaats op de 
atletiekaccommodatie van AKU 
op sportpark de Randhoorn. Aan-
vangstijd: 19.30 uur. Voor vragen 
en informatie: Rene Noorbergen, 
rene.noorbergen@gmail.com, 06-
55858584

Bestellen voor groepen vanaf 5 personen

Iets te vieren in coronatijd? 
Bel Catering Aelsmeer
Aalsmeer - Bij Catering Aelsmeer 
zitten ze niet stil. Vanaf april is er 
een omslag gemaakt binnen het 
bedrijf om juist nu, in deze on-
stuimige periode, toch te kunnen 
blijven voldoen aan de wensen 
van de klant. De afgelopen maan-
den is er keihard gewerkt om me-
nu’s samen te stellen voor de klei-
nere groepen. Waar voorheen 20 
personen het minimum aantal 
was, is dit nu verlaagd naar 5 per-
sonen. Zelfs vanaf 10 personen 
wordt u buffet warm én gratis be-
zorgd in Aalsmeer! Ook over het 
bezorgen en afhalen is goed na-
gedacht. Catering Aelsmeer heeft 
maatregelen getroffen waar no-
dig was en volgt de vastgestelde 
richtlijnen en aanwijzingen van 
het RIVM. 

1,5 meter assortiment
Wat is er gezelliger dan borrelen 
of dineren met vrienden of fami-
lie? Omdat het in deze tijd net 
even anders is dan anders, heeft 
Catering Aelsmeer hiervoor een 
1,5 meter assortiment geïntrodu-
ceerd. De borrelplank, shared di-
ning en de high tea uit dit assorti-
ment zijn te bestellen vanaf 5 per-
sonen. De gerechtjes kunt u ser-
veren op de 1,5 meter plank die 
wordt meegeleverd. Zo maakt u 
er thuis een waar feestje van! Ide-
aal voor een verjaardag, trouw-
dag of andere gelegenheid. 
In de maand oktober heeft Ca-
tering Aelsmeer overigens een 

heerlijke aanbieding. Deze ad-
vertentie is terug te vinden elders 
in de krant. Wilt u meer weten? 
Bel of mail gerust. Tessa en Kelly 
staan graag voor u klaar.

Kerstmenu’s
Tijdens de warme zomerda-
gen zat het team van Catering 
Aelsmeer met haar neus in de 
kerstmenu’s. De kerstbrochure is 
inmiddels af en is gedrukt. Van-
af 6 december gaan kerstmenu’s 
aangeboden worden vanaf 4 per-
sonen. Zodat u lekker thuis met 
familie of vrienden kunt genieten 
van een overheerlijk kerstdiner. 
Op deze manier wordt de klant 
echt ontzorgd. Dus wilt u geen 
kerststress en niet in de super-
markt met een overvolle bood-
schappenkar lopen? Dan bent 
u bij Catering Aelsmeer aan het 
juiste adres!
Houd de social media van Cate-
ring Aelsmeer in de gaten voor 
de aanbiedingen de komen-
de tijd! De website is altijd up to 
date, maar bellen kan ook: 0297-
367979. 





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 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl 
en op https://zoek.offi cielebekendmakingen.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 lig-
gen 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, ge-
richt 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 bin-

G E M E E N T E N I E U W S

Gemeente Uithoorn

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 aan-
vragen van een nieuw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs als uw do-
cument 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.

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.

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

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 voor-
lopig vervallen. Alle loketten voor het Wmo en Werk en inkomen op het 
gemeentehuis zijn nu gesloten. Ook het loket Informatie- en Adviespunt 
in de Waterlinie is dicht. Heeft u vragen of hulp nodig, mail naar sociaal.
loket@uithoorn.nl of bel ons op (0297) 513 111 tijdens onze telefonische 
spreekuren van 09.00-10.30 uur van maandag t/m vrijdag. 

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

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

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

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

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

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

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

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

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 noodmaatrege-
len 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. 
- Meer informatie over de rol van de GGD Amsterdam 
 www.ggd.amsterdam.nl 
- Informatie over alle maatregelen via www.rijksoverheid.nl 
- Informatie en actuele cijfers met betrekking tot corona 
 https://coronadashboard.rijksoverheid.nl
- U kunt u laten testen op corona, bel 0800-1202 
 voor een afspraak met de GGD.

Blijf op de hoogte van werkzaamheden in Uithoorn 
en De Kwakel via www.uithoorn.nl/werkinuitvoering. Hier vindt u 
meer informatie over o.a. de volgende werkzaamheden.

Werk in uitvoering

 Van vrijdag 25 september tot en met donderdag 22 oktober vinden 
werkzaamheden plaats aan de Vuurlijn Oost. 

 Rioolwerkzaamheden en het ophogen van de straten op Grift, 
Grebbe en Gaastmeer vanaf maandag 28 september.

Extra maatregelen tegen 
het oplopend aantal 
besmettingen

Bladkorven
In de week van 12 oktober wor-
den er weer bladkorven in de 
gemeente geplaatst. U kunt uw 
bladafval gratis kwijt op veel plek-
ken bij u in de buurt. Wij maken 
regelmatig de korven leeg. Ook 
vegen we regelmatig de straten in 
de periode van bladval. De blad-
korven halen we weer weg zodra 
het blad van de bomen is.

Alleen bladeren in bladkorf
In de bladkorven doet u alleen 
bladeren. U mag er geen zakken, 
takken, snoeiafval, hout of ander 
groen in kwijt. Dit levert namelijk 
problemen op bij het opruimen 
van het bladafval. Als we bij het le-
gen van de korven merken dat er 
toch ander tuinafval in de bladkor-
ven zit, dan halen we deze blad-
korf weg. Heeft u snoeiafval, tak-
ken of ander tuinafval? Die kunt u 
gratis kwijt bij het scheidingsdepot 
of in onze tuingroendepots. Zie 
uithoorn.nl/afval voor openingstij-
den scheidingsdepot en locaties 
van de tuingroendepots.

Bladkorf tussentijds vol?
Is de bladkorf in uw buurt vol en 
wilt u dat de gemeente deze tus-
sentijds leegt? Neem dan contact 
met ons op via telefoonnummer 
(0297) 513 111.

Blad als tuinbemesting
Blad wordt vaak gezien als afval 
dat uit de tuin verwijderd moet 
worden. Op het gazon of in de 
vijver is dat ook het geval, maar 
blad tussen de beplanting is een 
prima grondbedekking. Een laag 
van maximaal 10 centimeter blad 
is uitstekend geschikt om vaste 
planten te beschermen tegen de 
vorst en het tegengaan van on-
kruid. 

Ook is het een goede leefomge-
ving voor onder andere wormen, 
vogels en egels. Zelf verwijde-
ren we regelmatig het overtollig 
blad van wegdek en gras maar 
níet overal om zo een steentje bij 
te dragen aan een gezonde en 
evenwichtige natuur.

Tozo 3 per 1 oktober 
van kracht
Vanaf 1 oktober 2020 kunnen on-
dernemers met fi nanciële proble-
men door de coronacrisis zich 
aanmelden voor de Tozo 3-re-
geling. De regeling loopt tot 1 ju-
li 2021. Tozo 2, die per 1 oktober 
afl oopt, werd vooral aangevraagd 
door zelfstandigen in de evene-
mentenbranche, horeca en taxi-
branche. Eerder maakten ook 
veel kappers, schoonheidsspeci-
alisten, sportinstructeurs en win-
keliers gebruik van de Tozo 1-re-
geling. 
Wethouder Hazen (Economische 
Zaken): “De aantallen zijn de af-
gelopen tijd teruggelopen. We 

zijn blij dat de ondernemers zich 
blijkbaar weten te herstellen zon-
der extra fi nanciële steun. De ge-
meente heeft de afgelopen maan-
den hard gewerkt om de aanvra-
gen snel te verwerken. Dat is op 
zich goed nieuws. Maar de laat-
ste ontwikkelingen in het land en 
in de regio zijn zorgwekkend. We 
zijn blij dat we de ondernemers in 
Uithoorn en De Kwakel kunnen 
blijven ondersteunen.”

Informatie en aanvragen
Voor meer informatie en het aan-
vraagformulier Tozo 3 kunt u te-
recht op uithoorn.nl/tozo.

Ieder mens voelt zich wel eens 
eenzaam, maar wanneer dit gro-
tere vormen gaat aannemen en 
langdurig aanwezig is, ontstaat 
er een probleem waar veel men-
sen lastig vanaf komen. Daarom 
is het belangrijk dat ook vrijwilli-
gers handvatten krijgen om met 
dit onderwerp om te gaan. Het 
Steunpunt Vrijwilligers Uithoorn 
en de Ronde Venen organiseert 
daarom een lezing over dit thema. 
De lezing vindt plaats op maan-
dagavond 19 oktober om 19.30 in 

Uithoorn. Deelname is kosteloos. 
Helaas is er vanwege corona 
maar plek voor maximaal 12 men-
sen. Aanmelden kan door een 
mail te sturen aan: s.ridderhof@
stdb.nl. Meer informatie over de 
lezing is te vinden op www.steun-
puntvrijwilligerswerk.info/

Lezing Week tegen de 
Eenzaamheid

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
nen 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 op-
gestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waar-
tegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en 
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaar-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zor-
gen 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 be-
roep 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 be-
stuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam 
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw 
beroepsschrift brengt de rechtbank griffi ekosten in rekening. Het besluit 
waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden 
en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw beroeps-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen 
dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voor-
lopige voorziening’ worden aangevraagd. 

Vanaf dinsdag 29 september om 
18.00 uur gelden nieuwe landelij-
ke maatregelen tegen het corona-
virus. De afgekondigde regels du-
ren tenminste 3 weken. Het aan-
tal besmettingen in de regio Am-
sterdam-Amstelland, waaronder 
de gemeente  Uithoorn valt, ver-
dubbelt bijna wekelijks. De veilig-
heidsregio werkte gisteren, dins-
dag, aan de nieuwe noodveror-
dening die ook op de website van 
de gemeente Uithoorn wordt ge-
publiceerd. We vragen u drin-
gend sociale contacten de ko-
mende weken drastisch te beper-
ken om zo het virus onder contro-
le te brengen. Dringend advies is 
het dragen van mondkapjes in pu-
bliek toegankelijke binnenruim-
ten, bijvoorbeeld in supermarkten 
en andere winkels, bibliotheek en 
gemeentehuis.

Nieuwe regels binnen
• Werk thuis, tenzij het niet an-

ders kan.
• Ontvang thuis maximaal 3 

gasten. Kinderen tot en met 12 
jaar tellen niet mee.

• U mag met een groep van 4 
mensen samen afspreken. 
Bijvoorbeeld in een bioscoop 
of restaurant. Kinderen tot en 
met 12 jaar tellen niet mee.

• In een ruimte binnen mogen 
maximaal 30 mensen samen 
zijn. Kinderen tellen mee voor 
dit aantal.

• Om 22.00 uur sluiten de cafés 
en restaurants. U moet dan 
weg zijn. Tot 21.00 uur kunt u 
naar binnen. U geeft dan uw 

naam en telefoonnummer op. 
Wordt iemand ziek die in het 
restaurant of café is geweest? 
Dan belt de GGD u op.

• Sportkantines zijn dicht.
• U moet reserveren voor be-

zoek aan een museum of bi-
bliotheek.

• Winkels laten alleen klanten 
toe als er genoeg ruimte is.

• In de supermarkten komen er 
speciale winkeltijden voor ou-
deren en zieken .

• Mensen met een contactbe-
roep, zoals kappers, moeten 
klanten registeren. 

Nieuwe regels buiten
• Alle sportwedstrijden worden 

gespeeld zonder publiek. Ook 
bij de training mogen mensen 
niet komen kijken.

• In de buitenlucht komen maxi-
maal 40 mensen op 1 plek sa-
men. Kinderen tellen mee bij 
dit aantal. Mensen houden 1,5 
meter afstand en lopen niet 
rond op die plek.

• Musea en dierenparken laten 
beperkt mensen toe. U moet 
reserveren en dan hoort u van 
hoe laat tot hoe laat u mag ko-
men.

Meer informatie
Kijk voor uitzonderingen op de 
website van de rijksoverheid, 
www.rijksoverheid.nl/corona. Op 
de website van de gemeente Uit-
hoorn worden ook de specifie-
ke aanvullingen voor deze regio 
gepubliceerd, www.uithoorn.nl/
coronavirus. 
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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 ver-
gunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de ar-
rondissementsrechtbank (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.offi cielebekendmakingen.nl Ook 
ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt 
zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat 
‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.

 TER INZAGE
Vanwege de coronacrisis gelden andere maatregelen. Wilt u stukken die 
ter inzage liggen bekijken, belt u dan eerst met ons Klantcontact Centrum 
voor de mogelijkheden.
• Ontwerpbestemmingsplan ‘Zijdelveld, naast nummer 66c’ voor de rea-

lisatie van een vrijstaande woning, en het ontwerpbesluit voor het vast-
stellen van hogere waarde in het kader van de Wet geluidhinder. Inza-
ge 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
• 2020-082387 Anjerlaan 1, het plaatsen van een warmtepomp op het 

dak van de school de Zon (ontvangen 14-09-20200;
• 2020-084011 Noorddammerweg 1c, het aanbouwen van een serre (ont-

vangen 19-09-2020).
Uithoorn
• 2020-081518 Weegbree 64, het plaatsen van dakkapellen voorzijde 

woning (ontvangen 10-09-2020);

• 2020-082386 Pastoor J. van Dijklaan 71, het plaatsen van een dakka-
pel (ontvangen 14-09-2020);

• 2020-083990 Amsteldijk-Noord 26, het plaatsen van zonnecollectoren 
en het vervangen van een kozijn. (ontvangen 16-09-2020);

• 2020-083993 Wiegerbruinlaan lichtmast nr. 24, het plaatsen van licht-
mastreclame (ontvangen 17-09-2020);

• 2020-083999 Vuurlijn 30, het plaatsen van een terrasoverkapping (ont-
vangen 17-09-2020);

• 2020-084939 Ebro 96, het plaatsen van een tuinhuis/blokhut (ontvan-
gen 20-09-2020);

• 2020-084943 Amsteldijk-Noord 95, het plaatsen van een aanlegsteiger 
(ontvangen 21-09-2020);

• 2020-084948 Randweg 99, het plaatsen van nieuwe kozijnen (ontvan-
gen 21-09-2020);

• 2020-084959 Vuurlijn 13, het bouwen van een nieuwe woning (ontvan-
gen 22-09-2020).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
• 2020-051531, Amsteldijk-Noord 35, het plaatsen van nieuwe gevels en 

inrichting t.b.v. short-stay appartementen (ingetrokken, verzonden 15-
09-2020);

• 2020-068881, nabij Aalberselaan 10, het oprichten van een bouwplaats 
(vergunningsvrij, verzonden 17-09-2020). 

BUITEN BEHANDELING / GEWEIGERDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van 
de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen, leest u 
in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
• 2020-048024, C. Verolmelaan 200, het afwijken van het bestemmings-

plan voor het geven van fi tness op maat (buiten behandeling, verzon-
den 17-09-2020).

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethou-
ders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de be-
slistermijn met zes weken:
Uithoorn
• 2020-065481, Grevelingen 19, het aanleggen van een steiger (verzon-

den 10 september 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
• 2020-051536, Boterdijk 78, het bouwen van een nieuwe schuur (ver-

zonden 23-09-2020);
• 2020-057405, Jaagpad 18 C, het plaatsen van een steiger (verzonden 

23-09-2020);
• 2020-055288, Jaagpad 18 A, het plaatsen van een steiger (verzonden 

23-09-2020).
Uithoorn
• 2020-065327, Marijnenlaan 12, het tijdelijk gebruiken gedurende 12 

maanden van een kamer voor B&B (verzonden 14-09-2020);
• 2020-056511, Boterdijk 34, het afwijken van het bestemmingsplan voor 

het tijdelijk gebruiken van de schuur als woning tijdens renovatie hoofd-
woning gedurende maximaal 1,5 jaar tot uiterlijk 22 maart 2022 (verzon-
den 23-09-2020);

• 2020-056501, Boterdijk 34, het vergroten van de woning en realiseren 
van een aanbouw aan de zijgevel van de woning (verzonden 23-09-
2020);

• 2020-054172, Tesselschadelaan 74, het plaatsen van dakkapellen aan 
de voor- en achterzijde van de woning (verzonden 22-09-2020).

• 2020-073266, Tesselschadelaan 23, voor het realiseren van een door-
braak in de woning (verzonden 22-09-2020);

• 2020-075077, P.C.Hooftlaan 1, het realiseren van een tuinhuis met 
overkapping en het plaatsen van een erfafscheiding rondom de woning 
(verzonden 24-09-2020).

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
• 2020-083400 Grevelingen 40, het restaureren van de Genieloods, (ont-

vangen 17-09-2020);
• 2020-084581 project Aalberselaan, het creëren van een bouwplaats. 

(ontvangen 18-09-2020);
• 2020-084590 Vogellaan 112, het plaatsen van een hoogwerker voor 

dak werkzaamheden. (ontvangen 21-09-2020);
• 2020-084066 Willem Alexander Poort thv huisnummer 74, het plaatsen 

van een provisorium. (ontvangen 22-09-2020).

Legmeervogels scoort een punt
Uithoorn - In de drie eerdere du-
els tegen DSOV heeft Legmeer-
vogels geen wedstrijdpunt ge-
scoord; even zoveel keer is het 
duel uitgelopen op een neder-
laag voor de Vogels. Deze keer 
heeft Legmeervogels aan het 
thuisduel tegen Door Sport Ont-
spanning Vijfhuizen een puntver-
diend. Dit is dan teven het eerste 
punt voor Legmeervogels in de 
competitie seizoen 2020-2021. 
Heeft Legmeervogels in het du-
el tegen ROAC de vele kansen, in 
het duel tegen DSOV is het niet 
veel minder. Tot drie maal toe 
moest een verdediger, nadat de 
DSOV doelman als was gepas-
seerd, zijn doelman te hulp schie-
ten door de bal vlak voor dat de 
bal de doellijn zou passeren de-
ze weg te schieten of weg te kop-
pen. Ook komt regelmatig een 
speler van Legmeervogels oog 
in oog met de doelman van DS-
OV . Maar helaas ook deze week 
wordt er uit deze situaties niet ge-
scoord. Legmeervogels treedt in 
het duel tegen DSOV aan zonder 
de geschorste Oltman Lechkar; 
voor twee duels geschorst naar 
aanleiding van zijn rode kaart op-
gelopen in het duel tegen ROAC. 
Zijn plaats zou worden ingeno-
men door Mitchell Verschut. Maar 
tijdens de warming up geeft Ver-

schut aan dat het toch niet 100% 
is. Dit betekent dan dat Jasper 
Burgers gaat starten in de basis 
elf van Legmeervogels.
De eerste kans in dit duel is voor 
de bezoekers.Een schot van DS-
OV speler Vince de kwant dwingt 
de doelman van Legmeervogels, 
Folke Maenhout gestrekt naar de 
hoek te gaan en op deze manier 
de bal uit het doel te houden. Aan 
de andere kant is er in de `13e mi-
nuut voor Legmeervogels net 
buiten het strafschopgebied een 
vrije trap. Een tikje van Regilio 
Kranenburg op vrij staande Sven 
van Beek eindigt met een schot 
in de muur. Na een actie van Ro-
mello Austin is het de doelman 
van DSOV die een fractie eerder 
bij de bal is dan de aanstormen-
de Nick Verschut. Niet veel later 
wederom een kans voor de ope-
ningstreffer voor Legmeervogels. 
Een corner genomen door Regilio 
Kranenburg wordt door Kenneth 
van der Nolk van Gogh door ge-
kopt naar Nick Verschut en deze 
probeert met een omhaal de DS-
OV doelman te verrassen. Helaas 
de verrassing komt er niet. DSOV 
slaagt er in de eerste 45 minuten 
maar zelden in om in de buurt te 
komen dan Legmeervogels doel-
man Folke Maenhout. Slechts een 
keer slagen de bezoekers daarin. 

Uithoorn - In de afgelopen we-
ken heeft u kunnen lezen hoe To-
neelgroep Maskerade zich voor 
en achter de schermen aan het 
voorbereiden is op het nieuwe 
stuk Wees Maar Niet Bang In Het 
Donker. Ondertussen zijn alle scè-
nes van het toneelstuk ‘gezet’ - er 
is precies bepaald hoe en op wel-
ke manier de acteurs zich op het 
toneel bewegen. Tijd voor de 
doorloop. Afgelopen zondag was 
het de eerste keer dat het hele 
stuk achter elkaar werd gespeeld. 
Spannend, want bij zo’n doorloop 
blijkt of het verhaal goed te vol-
gen is, en vooral of iedereen zijn 
rol goed kent. Voor het ritme van 
het stuk is het belangrijk dat ie-
dereen snel op elkaar reageert. 
Dat blijkt altijd lastig als alles ach-
ter elkaar wordt doorgespeeld, 
zonder dat er tussendoor nog tijd 
is om even in het script te spieken. 

Goed
De eerste doorloop is nog in de 
repetitieruimte en daar wordt de-
ze keer een hele zondag voor uit-
getrokken. Iedereen draagt zijn 
toneelkleding en alle aanwezi-
ge rekwisieten worden ingezet 
om de laatste puntjes op de i’s te 

Wees Maar Niet Bang In 
Het Donker

kunnen zetten. En wat ging het 
goed. Op wat schoonheidsfout-
jes na kloppen de meeste scè-
nes en overgangen. Dus vanaf nu 
worden de doorlopen gespeeld. 
Op die manier komt er routine 
en snelheid in het stuk en komt 
er meer ruimte is om ontspannen 
te spelen en de personages meer 
tot hun recht te laten komen. 
Het is de bedoeling dat de door-
loop zo vlekkeloos mogelijk 
wordt gespeeld voordat de ‘to-
neelweek’ van start gaat. De to-
neelweek is de week voorafgaand 
aan de voorstellingen. In die week 
wordt eerst het decor verplaatst 
naar het Alkwin Kollege, wordt 
het theater ingericht en worden 
licht en geluid geïnstalleerd. Zo-
dra alles is opgebouwd wordt di-
rect begonnen met de technische 
doorloop, om te kijken of alles in-
derdaad past zoals het in de re-
petitieruimte is bedacht. Even-
tueel kunnen dan nog aanpas-
singen worden gedaan aan het 
spel of het decor. Wees Maar Niet 
Bang In Het Donker speelt zich af 
in het geheimzinnige huis van de 
excentrieke thrillerschrijver Se-
bastiaan Sluw. Terwijl de erfgena-
men samenkomen en het testa-

Sebastiaan Sluw, de thriller-schrij-
ver die altijd een zakdoek over zijn 
hoofd droeg

ment van Sluw krijgen voorgele-
zen, is theater-recensent Sylvia de 
Kraaij op zoek naar een foto van 
Sebastiaan zónder zakdoek over 
zijn hoofd. 

Komt u ook kijken naar dit tot in 
de puntjes voorbereide stuk van 
Toneelgroep Maskerade? 
Wees Maar Niet Bang In Het Don-
ker wordt gespeeld op donder-
dag 15, vrijdag 16 en zaterdag 
17 oktober in het Alkwin Kollege. 
Kaarten zijn verkrijgbaar via to-
neelgroepmaskerade.nl 

Een counter levert een overwicht 
aan aanvallers op ten opzichte 
van de verdedigers van Legmeer-
vogels maar door goed ingrijpen 
van Max Versteeg wordt dit over-
wicht te niet gedaan. De begin 
stand van dit duel 0-0 is dan ook 
de ruststand. De tweede helft ei-
genlijk hetzelfde beeld als in de 
eerste helft. Een goed spelende 
Legmeervogels dat weer kansen 
weet te creëren maar de afwer-
king laat te wensen over. 
In de 53ste minuut een actie van 
Romello Austin maar zijn pas dan 
net even te scherp voor de vrij-
staande Quint Piris. Enkele ogen-
blikken later staat Romello Aus-
tin op aangeven van Regilio Kra-
nenburg oog in oog met de DSOV 
doelman. Ook deze keer lukt het 
niet om de bal in het DSOV doel 
te werken en blijft de 0-0 nog op 
het scorebord staan. Zelden lukt 
het de bezoekers om het de ver-
dediging van de thuisclub moei-
lijk te maken. Die ene keer dat 
het lukt is het de zeer betrouwba-
re doelman van Legmeervogels 
Folke Maenhout die de klus weet 
te klaren en op deze manier DS-
OV van een treffer af te houden. 
In de slotminuut van dit duel is 
het Mitch Vernooij die de 1-0 op 
zijn schoen heeft. Ook deze keer 
weet de DSOV doelman een tref-
fer te voorkomen. Een treffer die 
gelet op spel van de thuisclub ze-
ker verdient zou zijn geweest. 

Geslaagde burendag op de Briljant
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 26 
september vond er een zeer geslaag-
de eerste Burendag plaats op de Bril-
jant en een gedeelte van de Saffier in 
Mijdrecht. Eerder dit jaar verzamelden 
de bewoners zich al in de straat om 
met de gepaste 1,5 meter afstand ge-
zamenlijk Koningsdag te vieren. Na dit 
zeer succesvolle en gezellige samen-
zijn was het snel besloten om deel te 
nemen aan de landelijke Burendag ge-
organiseerd door het Oranjefonds en 
Douwe Egberts. Het plan vond dan al 
snel draagvlak onder de bewoners. Als 

gezamenlijke activiteit werd gekozen 
voor het ophangen van 10 zogenaam-
de hanging baskets aan lantaarnpalen 
in de straat. Verschillende enthousias-
te buren stonden klaar om de planten-
bakken op te hangen en te vullen met 
heideplantjes. Een activiteit waarmee 
de buurtbewoners samen de handen 
uit de mouwen steken én die de straat 
opfleurt. Ook tijdens de buurtborrel bo-
den veel buren de helpende hand. Zo 
stonden diverse buren klaar om heerlij-
ke hapjes te bereiden. En werden party-
tenten, statafels en vlaggetjes uit schu-

ren getoverd. Met wederom de 1,5 me-
ter in acht houdend werd het een gezel-
lige middag. De kinderen leefden zich 
uit op het springkussen. De buurtbewo-
ners streden in samengestelde teams 
om de Briljant wisselbokaal tijdens een 
spannende pubquiz. En aan het eind 
van de dag kwam pizzabakker Strom-
boli langs met zijn bakfiets om iedereen 
te voorzien van verse pizza’s. Het bleef 
nog lang gezellig. Al met al een erg ge-
slaagde dag waarin de buurt weer een 
stukje nader tot elkaar is gekomen. Dit 
smaakt naar meer.



Kijk voor actuele agenda's en 
commissievergaderingen op 

www.uithoorn.nl/bis

G E M E E N T E R A A D

Laat geen geld liggen! 
Geldproblemen tijdig aanpakken

Inwoners met een laag inkomen kunnen 
om een �nanciële bijdrage vragen voor 
sociale, culturele, sportieve of educatieve 
activiteiten. Hiermee kunt u bijvoorbeeld 
lid worden van een vereniging, een cursus 
volgen, naar een voorstelling gaan of 
aan een activiteit meedoen. Het geld 
kan besteed worden om iets te leren, om 
mensen te ontmoeten of om te ontspannen. 

Ouders die de contributie of lesgeld van 
een (sport)vereniging niet kunnen betalen, 
kunnen rekenen op hulp in Uithoorn. 
Uit onderzoek blijkt dat in de gemeente 
Uithoorn ruim 600 kinderen opgroeien in een 
gezin met een inkomen tot 125 procent van 
het sociaal minimum. Deze kinderen komen 
allemaal in aanmerking voor een bijdrage uit 
het fonds. 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is er voor 
kinderen van 0 tot 18 jaar. Een intermediair 
kan een aanvraag voor een kind doen. Dit is 
een tussenpersoon die het gezin kent en met 

Beste inwoners en ondernemers van Uithoorn en De Kwakel,

Iedereen kan, door verschillende oorzaken, in de �nanciële problemen terecht komen. Door bijvoorbeeld 
een scheiding, een overlijden, verlies van baan, de coronacrisis. Plotseling daalt uw inkomen. Het kan 
ook zijn dat uw inkomen gelijk blijft maar er meer uitgaven zijn. Bijvoorbeeld als u een baby heeft 
gekregen. Al deze levensgebeurtenissen hebben invloed op uw portemonnee, maar de rekeningen 
moeten toch betaald worden. Als dat niet lukt, dan kunnen schulden in een hoog tempo oplopen. En 
dan is de situatie snel niet meer te overzien. Dat moeten we -met elkaar- zien te voorkomen!

Met deze dubbele pagina in de krant willen we inwoners met een krappe beurs een beeld geven 
op welke manier de gemeente Uithoorn kan helpen. Naast inwoners hebben we ook verschillende 
regelingen waar onze ondernemers gebruik van kunnen maken. We weten maar al te goed wat voor 
impact de coronacrisis heeft op ondernemers/ZZP’ers.

Bewaar deze spread goed, misschien niet voor uzelf maar 
voor iemand in uw omgeving. Kijk ook eens op onze website 
www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen of in de gemeentegids 
waar nog veel meer regelingen en voorzieningen zijn te vinden.

Vriendelijke groeten, Ria Zijlstra, wethouder van het sociaal domein.

Meer grip op uw geldzaken 
met de online geldplannen 

Om bewoners en ondernemers te helpen 
om meer grip te hebben op hun geldzaken, 
is de gemeente Uithoorn aangesloten bij 
Startpunt Geldzaken. Startpunt Geldzaken 
stelt online geldplannen beschikbaar 
voor huishoudens in verschillende 
omstandigheden. Het kan onder andere 
uitkomst bieden voor mensen die meer geld 
over zouden willen houden, in �nanciële 
problemen zitten, maar ook voor mensen 
die juist regelmatig geld over houden of 
willen sparen voor de studie van (klein)
kinderen. Ook zijn er plannen beschikbaar 
voor jongeren en ondernemers. 

Voordeel van de online geldplannen is dat 
ze anoniem ingevuld kunnen worden en op 
een tijdstip dat het uitkomt. De geldplannen 
zijn te vinden via: 
www.startpuntgeldzaken.nl/uithoorn.

Schulden voorkomen of aanpakken

Meedoen aan activiteiten!

Jeugdfonds Sport & Cultuur 

W W W . U I T H O O R N . N L / L A A T G E E N G E L D L I G G E N

De regeling heet ‘Declaratiefonds 
maatschappelijke participatie’ en is bedoeld 
voor inwoners met een laag inkomen, tot 
110 procent van de bijstandsnorm. 
Voor volwassenen is het jaarlijkse bedrag 
maximaal 154 euro per persoon. Voor 
ouderen (vanaf pensioengerechtigde 
leeftijd) is de jaarlijkse bijdrage maximaal 
139 euro per persoon

het kind kan bekijken wat hij of zij graag zou 
willen doen. Jongerenwerkers van Videt, een 
leerkracht, een ouder- en kindadviseur, een 
huisarts, een medewerker van het Sociaal 
Loket van de gemeente, de Voedselbank zijn 
bijvorbeeld allemaal intermediair. Voor sport 
is 225 euro per jaar per kind beschikbaar 
en voor zwemlessen wordt eenmalig een 
bedrag van 800 betaald voor het behalen 
van het A en B diploma. Voor culturele 
activiteiten is de bijdrage 450 euro per kind.

www.jeugdfondssportencultuur.nl of 
www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen.

Hulp bij 
schulden 
Wilt u meer grip op uw �nanciën? 
Heeft u schulden waar uzelf niet 
meer uitkomt? Vindt u het lastig 
betalingsregelingen te tre�en? 
De medewerkers van onze 
schuldhulpverlening helpen graag. 
Schulden kunnen (ernstige) gevolgen 
hebben op de kwaliteit van het leven. 
Wordt er niets aan gedaan, dan 
worden de gevolgen ernstiger. 

Waarbij ondersteunen onze 
schuldhulpverleners u bijvoorbeeld?
•	 Bij	het	maken	van	een	overzicht	
 van uw inkomsten en uitgaven;
•	 Bij	het	maken	van	betaalafspraken	
 met schuldeisers;
•	 Wanneer	er	beslag	op	inkomen	
 of uitkering is gelegd

Aanmelden
Denkt u dat de medewerkers van 
schuldhulpverlening kunnen helpen? 
Maak dan een afspraak met een van 
onze schuldhulpverleners via het 
Sociaal Loket. Zij zijn te bereiken 
van maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 tot 10.30 uur via (0297) 
513 111. Een e-mail sturen kan ook: 
schuldhulpverlening@uithoorn.nl.

Hulp voor 
ondernemers
Ondernemers die �nanciële 
problemen hebben kunnen gratis 
hulp en begeleiding krijgen. De 
gemeente werkt hiervoor samen met 
Zuidweg & Partners, gespecialiseerd in 
schuldhulpverlening bij zelfstandigen. 
Ondernemers die achterstanden 
dreigen te krijgen of schulden hebben 
waar ze niet meer uitkomen, kunnen 
bij Zuidweg & Partners terecht. De 
gemeente werkt hiervoor samen met 
Zuidweg & Partners. De kosten voor de 
begeleiding worden geheel vergoed.

Ondernemers kunnen zich aanmelden 
via de website van Zuidweg & Partners: 
www.zuidweg-partners.nl.

Maatje voor elkaar

‘Maatje voor Elkaar’ biedt de mogelijkheid 
tot het inzetten van een bijzondere 
vrijwilliger: de budgetcoachvrijwilliger. 
Deze getrainde vrijwilliger wordt gekoppeld 
aan iemand die tijdelijk een steuntje in 
de rug kan gebruiken om weer overzicht 
te krijgen in zijn of haar �nanciën. De 
budgetcoachvrijwilliger kan onder andere 
ondersteuning bieden in het ordenen van 
de administratie en het opstellen van een 
begroting/ budgetplan. De budgetcoach 
ondersteunt met als doel schuldsituaties te 
voorkomen. Als sprake is van professionele 
schuldhulpverlening, begeleidt de 
budgetcoach de hulpvrager tijdens en na dit 
proces, om terugval te voorkomen.

Meer informatie over budgetcoaches via 
Danielle Franken: d.franken@stdb.nl, of 
0297-230.280. 

Financieel Café Uithoorn 

In het Financieel Café van Uithoorn 
van Elkaar staan elke dinsdag tussen 
9:00 en 11.00 uur medewerkers en 
getrainde vrijwilligers klaar voor alle 
vragen over geldzaken en administratie. 
Het Financieel Café kan bijvoorbeeld 
helpen met het aanvragen van een WW- 
of bijstandsuitkering, als je zorgen hebt 
omdat je je vaste lasten niet kunt betalen, 
als je hulp nodig hebt met het maken van 
betalingsregelingen of als je je post niet 
meer open durft te maken omdat je het 
overzicht kwijt bent. 

Kom langs in Gezondheidscentrum De 
Waterlinie aan de Koningin Máximalaan 
30. Vanwege Corona werkt het Financieel 
Café nu op afspraak. Afspraak maken kan 
dagelijks van 09:00-17:00 uur via (0297) 
303044 of info@uithoornvoorelkaar.nu. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Kinderen
Schoolgaande kinderen kunnen ook 
een bijdrage krijgen. Voor de kosten van 
bijvoorbeeld school, vervoer, �ets, vakantie 
of kinderactiviteiten. 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. Het ‘declaratiefonds 
maatschappelijke participatie jongeren’ 

kan worden aangevraagd door ouders/
verzorgers uit de gemeente Uithoorn 
met een inkomen tot 125 procent van de 
bijstandsnorm.

Aanvraag doen?
Heeft u vragen of wilt u een aanvraag doen? 
Neem contact op met het Sociaal Loket. 
Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag 
van 9.00 tot 10.30 uur: 513111. 
Mail: sociaal.loket@uithoorn.nl.

Voor advies, hulp of ondersteuning 
kunt u behalve het gemeentehuis ook 
terecht bij het Info- en Adviespunt van 
de gemeente en Uithoorn voor Elkaar. 
Te vinden in De Waterlinie, Koning 
Máximalaan 30.

In het Info- en Adviespunt werken de 
gemeente en de vijf organisaties van 
Uithoorn voor Elkaar samen, zodat 
u snel de juiste ondersteuning, hulp 
of adviezen krijgt. Loop vrijblijvend 
binnen, er zijn geen kosten aan 
verbonden.

Het Info- en Adviespunt 
is geopend op:
maandag  8:30-12:00 uur.
dinsdag  8:30-12:00 uur.
donderdag  8:30-12:00 uur.

Tel. bereikbaar op 0297-303044 en per
e-mail via info@uithoornvoorelkaar.nu
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Laat geen geld liggen! 
Geldproblemen tijdig aanpakken

Inwoners met een laag inkomen kunnen 
om een �nanciële bijdrage vragen voor 
sociale, culturele, sportieve of educatieve 
activiteiten. Hiermee kunt u bijvoorbeeld 
lid worden van een vereniging, een cursus 
volgen, naar een voorstelling gaan of 
aan een activiteit meedoen. Het geld 
kan besteed worden om iets te leren, om 
mensen te ontmoeten of om te ontspannen. 

Ouders die de contributie of lesgeld van 
een (sport)vereniging niet kunnen betalen, 
kunnen rekenen op hulp in Uithoorn. 
Uit onderzoek blijkt dat in de gemeente 
Uithoorn ruim 600 kinderen opgroeien in een 
gezin met een inkomen tot 125 procent van 
het sociaal minimum. Deze kinderen komen 
allemaal in aanmerking voor een bijdrage uit 
het fonds. 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is er voor 
kinderen van 0 tot 18 jaar. Een intermediair 
kan een aanvraag voor een kind doen. Dit is 
een tussenpersoon die het gezin kent en met 

Beste inwoners en ondernemers van Uithoorn en De Kwakel,

Iedereen kan, door verschillende oorzaken, in de �nanciële problemen terecht komen. Door bijvoorbeeld 
een scheiding, een overlijden, verlies van baan, de coronacrisis. Plotseling daalt uw inkomen. Het kan 
ook zijn dat uw inkomen gelijk blijft maar er meer uitgaven zijn. Bijvoorbeeld als u een baby heeft 
gekregen. Al deze levensgebeurtenissen hebben invloed op uw portemonnee, maar de rekeningen 
moeten toch betaald worden. Als dat niet lukt, dan kunnen schulden in een hoog tempo oplopen. En 
dan is de situatie snel niet meer te overzien. Dat moeten we -met elkaar- zien te voorkomen!

Met deze dubbele pagina in de krant willen we inwoners met een krappe beurs een beeld geven 
op welke manier de gemeente Uithoorn kan helpen. Naast inwoners hebben we ook verschillende 
regelingen waar onze ondernemers gebruik van kunnen maken. We weten maar al te goed wat voor 
impact de coronacrisis heeft op ondernemers/ZZP’ers.

Bewaar deze spread goed, misschien niet voor uzelf maar 
voor iemand in uw omgeving. Kijk ook eens op onze website 
www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen of in de gemeentegids 
waar nog veel meer regelingen en voorzieningen zijn te vinden.

Vriendelijke groeten, Ria Zijlstra, wethouder van het sociaal domein.

Meer grip op uw geldzaken 
met de online geldplannen 

Om bewoners en ondernemers te helpen 
om meer grip te hebben op hun geldzaken, 
is de gemeente Uithoorn aangesloten bij 
Startpunt Geldzaken. Startpunt Geldzaken 
stelt online geldplannen beschikbaar 
voor huishoudens in verschillende 
omstandigheden. Het kan onder andere 
uitkomst bieden voor mensen die meer geld 
over zouden willen houden, in �nanciële 
problemen zitten, maar ook voor mensen 
die juist regelmatig geld over houden of 
willen sparen voor de studie van (klein)
kinderen. Ook zijn er plannen beschikbaar 
voor jongeren en ondernemers. 

Voordeel van de online geldplannen is dat 
ze anoniem ingevuld kunnen worden en op 
een tijdstip dat het uitkomt. De geldplannen 
zijn te vinden via: 
www.startpuntgeldzaken.nl/uithoorn.

Schulden voorkomen of aanpakken

Meedoen aan activiteiten!

Jeugdfonds Sport & Cultuur 
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De regeling heet ‘Declaratiefonds 
maatschappelijke participatie’ en is bedoeld 
voor inwoners met een laag inkomen, tot 
110 procent van de bijstandsnorm. 
Voor volwassenen is het jaarlijkse bedrag 
maximaal 154 euro per persoon. Voor 
ouderen (vanaf pensioengerechtigde 
leeftijd) is de jaarlijkse bijdrage maximaal 
139 euro per persoon

het kind kan bekijken wat hij of zij graag zou 
willen doen. Jongerenwerkers van Videt, een 
leerkracht, een ouder- en kindadviseur, een 
huisarts, een medewerker van het Sociaal 
Loket van de gemeente, de Voedselbank zijn 
bijvorbeeld allemaal intermediair. Voor sport 
is 225 euro per jaar per kind beschikbaar 
en voor zwemlessen wordt eenmalig een 
bedrag van 800 betaald voor het behalen 
van het A en B diploma. Voor culturele 
activiteiten is de bijdrage 450 euro per kind.

www.jeugdfondssportencultuur.nl of 
www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen.

Hulp bij 
schulden 
Wilt u meer grip op uw �nanciën? 
Heeft u schulden waar uzelf niet 
meer uitkomt? Vindt u het lastig 
betalingsregelingen te tre�en? 
De medewerkers van onze 
schuldhulpverlening helpen graag. 
Schulden kunnen (ernstige) gevolgen 
hebben op de kwaliteit van het leven. 
Wordt er niets aan gedaan, dan 
worden de gevolgen ernstiger. 

Waarbij ondersteunen onze 
schuldhulpverleners u bijvoorbeeld?
•	 Bij	het	maken	van	een	overzicht	
 van uw inkomsten en uitgaven;
•	 Bij	het	maken	van	betaalafspraken	
 met schuldeisers;
•	 Wanneer	er	beslag	op	inkomen	
 of uitkering is gelegd

Aanmelden
Denkt u dat de medewerkers van 
schuldhulpverlening kunnen helpen? 
Maak dan een afspraak met een van 
onze schuldhulpverleners via het 
Sociaal Loket. Zij zijn te bereiken 
van maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 tot 10.30 uur via (0297) 
513 111. Een e-mail sturen kan ook: 
schuldhulpverlening@uithoorn.nl.

Hulp voor 
ondernemers
Ondernemers die �nanciële 
problemen hebben kunnen gratis 
hulp en begeleiding krijgen. De 
gemeente werkt hiervoor samen met 
Zuidweg & Partners, gespecialiseerd in 
schuldhulpverlening bij zelfstandigen. 
Ondernemers die achterstanden 
dreigen te krijgen of schulden hebben 
waar ze niet meer uitkomen, kunnen 
bij Zuidweg & Partners terecht. De 
gemeente werkt hiervoor samen met 
Zuidweg & Partners. De kosten voor de 
begeleiding worden geheel vergoed.

Ondernemers kunnen zich aanmelden 
via de website van Zuidweg & Partners: 
www.zuidweg-partners.nl.

Maatje voor elkaar

‘Maatje voor Elkaar’ biedt de mogelijkheid 
tot het inzetten van een bijzondere 
vrijwilliger: de budgetcoachvrijwilliger. 
Deze getrainde vrijwilliger wordt gekoppeld 
aan iemand die tijdelijk een steuntje in 
de rug kan gebruiken om weer overzicht 
te krijgen in zijn of haar �nanciën. De 
budgetcoachvrijwilliger kan onder andere 
ondersteuning bieden in het ordenen van 
de administratie en het opstellen van een 
begroting/ budgetplan. De budgetcoach 
ondersteunt met als doel schuldsituaties te 
voorkomen. Als sprake is van professionele 
schuldhulpverlening, begeleidt de 
budgetcoach de hulpvrager tijdens en na dit 
proces, om terugval te voorkomen.

Meer informatie over budgetcoaches via 
Danielle Franken: d.franken@stdb.nl, of 
0297-230.280. 

Financieel Café Uithoorn 

In het Financieel Café van Uithoorn 
van Elkaar staan elke dinsdag tussen 
9:00 en 11.00 uur medewerkers en 
getrainde vrijwilligers klaar voor alle 
vragen over geldzaken en administratie. 
Het Financieel Café kan bijvoorbeeld 
helpen met het aanvragen van een WW- 
of bijstandsuitkering, als je zorgen hebt 
omdat je je vaste lasten niet kunt betalen, 
als je hulp nodig hebt met het maken van 
betalingsregelingen of als je je post niet 
meer open durft te maken omdat je het 
overzicht kwijt bent. 

Kom langs in Gezondheidscentrum De 
Waterlinie aan de Koningin Máximalaan 
30. Vanwege Corona werkt het Financieel 
Café nu op afspraak. Afspraak maken kan 
dagelijks van 09:00-17:00 uur via (0297) 
303044 of info@uithoornvoorelkaar.nu. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Kinderen
Schoolgaande kinderen kunnen ook 
een bijdrage krijgen. Voor de kosten van 
bijvoorbeeld school, vervoer, �ets, vakantie 
of kinderactiviteiten. 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. Het ‘declaratiefonds 
maatschappelijke participatie jongeren’ 

kan worden aangevraagd door ouders/
verzorgers uit de gemeente Uithoorn 
met een inkomen tot 125 procent van de 
bijstandsnorm.

Aanvraag doen?
Heeft u vragen of wilt u een aanvraag doen? 
Neem contact op met het Sociaal Loket. 
Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag 
van 9.00 tot 10.30 uur: 513111. 
Mail: sociaal.loket@uithoorn.nl.

Voor advies, hulp of ondersteuning 
kunt u behalve het gemeentehuis ook 
terecht bij het Info- en Adviespunt van 
de gemeente en Uithoorn voor Elkaar. 
Te vinden in De Waterlinie, Koning 
Máximalaan 30.

In het Info- en Adviespunt werken de 
gemeente en de vijf organisaties van 
Uithoorn voor Elkaar samen, zodat 
u snel de juiste ondersteuning, hulp 
of adviezen krijgt. Loop vrijblijvend 
binnen, er zijn geen kosten aan 
verbonden.

Het Info- en Adviespunt 
is geopend op:
maandag  8:30-12:00 uur.
dinsdag  8:30-12:00 uur.
donderdag  8:30-12:00 uur.

Tel. bereikbaar op 0297-303044 en per
e-mail via info@uithoornvoorelkaar.nu
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Het weerHet weer
In deze krant een weerrubriek met een terugblik op interessante 
weergebeurtenissen in de regio De Ronde Venen, een vooruitblik 
op het nieuwe seizoen en uitleg van een onderwerp aangaande 
het weer. Reacties zijn welkom.

Paul Dekkers

Nu de “r” in de maand is vindt 
er een toename van vocht  
plaats in de atmosfeer. Dit kan 
zich onder meer uiten in de 
vorm van mist of dauw. Van 
mist kunnen we hinder onder-
vinden  doordat lage wolken 
(in de weerkunde aangeduid 
met  de Latijnse naam stra-
tus)  als het ware op de grond 
hangen en daardoor het zicht 
kunnen  belemmeren.  
De dauw is goed te zien in een 
spinnenweb, waar de drup-
pels hangen te glinsteren in 
de ochtendzon. Als je hiervan 
een foto maakt,heb je  met-
een ook het kunststuk  van de 
kruisspin. 
Mocht  je  ‘s ochtends vroeg de 
deur uitgaan, dan heb je kans 
dat de auto  helemaal nat is, 
terwijl het toch niet geregend 
heeft. Wie een tuin heeft zal 
rond het begin van de herfst  
al een toenemende mate van 
dauw constateren. 
Zeker is dat het geval met kort 
gras. Wat gebeurt er bij de 
vorming van dauw? Lucht be-
vat steeds onzichtbare water-
damp en de maximale hoe-
veelheid ervan hangt af van 
de luchttemperatuur. Zo kan 
warme lucht  meer water-
damp vasthouden dan koude 
lucht. Indien een hoeveelheid 
lucht afkoelt, gaat  de relatie-
ve vochtigheid stijgen, tot de 
lucht  bij die temperatuur haar 
maximum bereikt. Men zegt 
dan dat de lucht verzadigd is 
en die  temperatuur wordt het 
dauwpunt genoemd. 
Op de weerkaarten van de 
meteorologische stations 
staat de dauwpunt tempera-
tuur altijd vermeld  onder de 
luchttemperatuur, aan de lin-
kerzijde van het station. 
Getallen en weersymbo-
len hebben hierop hun ei-
gen plaats. Kalme, wolkenlo-
ze  nachten in het koude jaar-
getijde zijn ideaal voor dauw-
vorming, die niet overal even 
groot is. Als het bewolkt is 
wordt een gedeelte  van de 
warmte naar de grond terug-
gekaatst  en bij wind komt de 
lucht in beweging en de kou-
de lucht  gaat zich mengen 
met de warmere lucht  erbo-
ven. 
In beide gevallen zal de grond-
temperatuur slechts langzaam 
dalen en zal waarschijnlijk het 
dauwpunt niet bereikt heb-
ben, wanneer de zon weer op-
gaat en de temperatuur weer 
gaat stijgen. 
In de zomer zijn de nachten  
doorgaans te kort, zodat er te 
weinig afkoeling is voor dauw-
vorming. 
Dauw verdampt meestal 
reeds vroeg in de ochtend als 
de zon opkomt.  De hoeveel-
heid water die bij dauwvor-
ming  wordt afgezet is klein, 
naar schatting  0,5 à 0,7 mm 

in een 10 uur durende nacht. 
Afhankelijk van  de klimaatzo-
ne zouden  nachten met dauw 
goed zijn voor 10  tot 80 mm 
op jaarbasis. Plant en dier pro-
� teren hiervan het meest. In 
de Griekse mythologie was Er-
sa de godin van de dauw. Zij 
was de dochter van de opper-
god Zeus, god van de donder 
en van de bliksem. Bij de Ro-
meinen werd hij Jupiter ge-
noemd. 
Drie weken lang hebben wij 
kunnen pro� teren van rusti-
ge weercondities met veel zon  
en aangename temperaturen, 
kortom van nazomerweer. 
De temperatuur liep op som-
mige dagen  op tot zomer-
se waarden, er was zelfs een 
dag bij, 15 september , waar-
op het kwik de tropische grens 
van 30 graden wist te passe-
ren  met een maximum van 
31,8 gr.  
Dertig septembermaanden 
hebben de  Ronde Venen in 
totaal acht tropische dagen 
opgeleverd, waarvan die van 
2016 zelfs drie.  
Vanaf 23 september  is de 
herfstmaand uit een heel an-
der vaatje gaan tappen. De 
herfst  pakte ineens goed 
uit. Enkele actieve depressies 
spoedden  zich van de Atlan-
tische Oceaan naar West-Eu-
ropa . Regen en wind werden 
de smaakmakers, waarbij de 
barometer  op vrijdagavond 
25 september  bij ons de laag-
ste stand aanwees, te weten  
990,5 hectopascal. 
Op  veel huisbarometers  
zal bij die stand “Regen en 
Wind”vermeld staan en dit 
maal klopte  dat dus wel. 
De volgende morgen waren 
rond zonsopkomst  bijzonder 
fraaie buienwolken te zien die 
zich  scherp aftekenden tegen 
de transparante blauwe lucht. 
Voor een weeramateur om te 
smullen en een fototoestel bij 
de hand te houden. Het ging 
om een drietal buienwolken, 
die in de weerkunde cumulo-
nimbi worden genoemd.  Cu-
mulonimbus is het enkelvoud 
en betekent  buienwolk. 
De bovenzijde wordt incus 
genoemd, het Latijnse woord 
voor aambeeld en bestaat ge-
heel uit ijs. Daarbij worden ze 
door de opkomende zon nog 
eens extra mooi gekleurd.  
Zo’n buienwolk  gaat vaak 
vergezeld van velum, een of 
meerdere  hardnekkige dun-
ne, horizontale lagen of slui-
ers, die de top onzichtbaar 
kunnen maken. 
Het herfstweer werd com-
pleet met een lage maximum 
temperatuur van 14,1 graad 
op vrijdag de 25e en een neer-
slagsom in één week, tot afge-
lopen zondagavond, van 38 
mm,de halve normale maand-
som.

Dauw  laat zich op  
fraaie wijze  zien

Themaweek tegen 
pesten op basisschool 
de Schakel
Vinkeveen - - In het kader van 
de landelijke Week Tegen Pes-
ten, stond ook op basisschool de 
Schakel in Vinkeveen het thema 
pesten afgelopen week centraal. 
Met creatieve opdrachten, stel-
lingen en samenwerkactiviteiten, 
is samen met de kinderen nage-
dacht over hoe je ervoor kunnen 
zorgen dat alle kinderen zich vei-
lig voelen op school. De Schakel 
werkt schoolbreed met de kan-
jertraining, een methodiek voor 
sociaal-emotionele vorming. Aan 
de hand van deze kanjertraining 
voerden de kinderen gesprek-
ken over wat de invloed van een 
groep is op iemand die pestge-
drag vertoont. Met welk gedrag 
zou je de pester kunnen helpen 
om te stoppen met pesten? En 
hoe stel je je op ten opzichte van 
iemand die gepest wordt? 
Daarnaast besteedden alle groe-
pen ook op hun eigen manier 

extra aandacht aan het thema. 
Verschillende groepen namen 
de speciale uitzending van het 
Jeugdjournaal als startpunt voor 
een gesprek over pesten. Groep 8 
luisterde naar het verhaal en het 
liedje Reünie van rapper Snelle 
over zijn ervaringen met pesten 
en groep 6 deed mee aan de onli-
ne Heldengame van de Anti Pest 
Club. Daarmee ontdekten de kin-
deren dat er in een groep veel 
verschillen zijn, maar dat je eigen-
lijk nooit alleen staat. Ook kwa-
men er in het spel opdrachten 
voorbij met oefeningen over sa-
menwerken, niemand buitenslui-
ten en het gebruik maken van el-
kaars talenten. De week werd af-
gesloten met creatieve opdrach-
ten. Zo schilderden groep 6 lieve-
heersbeestjes tegen zinloos ge-
weld en maakten de kinderen in 
groep 7 mooie posters tegen pes-
ten.

Triviant haalt 
donateursgeld op

Wilnis - Op 5 oktober komen 
de leden van Muziek en Show-
korps Triviant in Wilnis zoals elk 
jaar bij de donateurs van de 
vereniging aan de deur om de 
jaarlijkse donatie op te halen. 
Het geld van de donateurs is 
hard nodig om in deze corona 

tijd waarin veel inkomsten kwa-
men te vervallen de vereniging 
draaiden te houden. 
Op 13 oktober zullen ook de 
donateursgelden in Vinkeveen 
opgehaald worden. Triviant 
hoopt ook dit jaar weer op uw 
steun.

Winst voor de jongens 
van CSW JO11-1
Wilnis - CSW JO11-1, dat gespon-
sord wordt door het Kindermo-
dehuis, mocht het op zaterdag 26 
september opnemen tegen Hert-
ha. De jongens begonnen vol en-
thousiasme aan de wedstrijd en 
waren ook veel aan de bal. Na 
een aantal afstandsschoten die 
gemakkelijk gehouden werden 
door de keeper van Hertha wist 
Thijs de score te openen. Niet 
lang daarna gaf Thijs een diep-
tepass op Brian, die de bal ach-
ter de keeper wist te schuiven. 
Hertha probeerde wel wat terug 
te doen, maar op het middenveld 
wisten Emanuël en Revy de bal al 
snel weer te veroveren. 
Na de eerste time-out kwamen 
de CSW jongens op stoom. Thijs 
werd vrij voor de keeper gezet 
en rondde beheerst af. Daarna 
mocht hij ook nog een uitbal ne-
men, die hij na een korte dribbel, 
van afstand heel mooi in het net 
krulde.

Een-tweetje
Na een een-tweetje tussen Thijs 
en Revy, wist Revy de bal ook ach-
ter de keeper te krijgen. 
Vlak voor de rust gaf Teklewoini 

een prima assist aan Thijs, die ook 
deze kans weer wist te benutten. 
Na de rust bleven de de CSW jon-
gens kansen creëren. Nadat Finn 
al een keer nipt mistte, wist hij de 
7-0 te scoren. 
Teklewoini wist de bal hoog voor 
het doel te krijgen, waarna Brian 
net naast het doel kopte. 
Hertha gaf het nog niet op, ze 
wisten de bal te veroveren en 
gevaarlijk dicht bij het doel van 
Sep te komen. Deze bleef alert 
en wist de bal keurig te stop-
pen. Via Mukaram en Marwan 
kwam de bal bij SImon die een 
lange rush langs de zijlijn maak-
te  en zijn schot rakelings voor het 
doel langs zag gaan. Na de laatste 
time-out was Teklewoini op jacht 
naar zijn doelpunt, hij haalde uit, 
maar via de onderkant van de lat 
kwam de bal weer het veld in. 
Thijs bedacht zich geen moment 
en schoot de bal hard in. Na een 
overtreding van Hertha, kreeg 
Thijs een vrije trap. Revy liep slim 
weg, kreeg de bal aangespeeld 
en wist te scoren.  Vlak voor het 
laatste fluitsignaal wist ook Tekle-
woini nog te scoren. Waarmee de 
eindstand op 11-0 kwam.

Tegeltjeswijsheid in de 
Kanjerweek
Wilnis - Een fijne sfeer in de klas, 
dat is voor iedereen van belang. 
Daarom is de Koningin Juliana-
school ook dit jaar weer met een 
Kanjerweek begonnen. 
Om de Kanjerregels/-petten on-
der de aandacht te brengen. Dit 
jaar samengevat in diverse tegel-
tjeswijsheden. De Kanjertraining 
gaat over het bevorderen van on-
derling vertrouwen in de klas. Na 
de zomervakantie wordt er in de 
klassen direct hard gewerkt aan 
de basis hiervoor. De training be-
staat uit (dagelijkse) lessen met 
oefeningen om de sfeer goed te 
houden en/of te verbeteren. Door 
middel van (gekleurde) Kanjer-

petten wordt aangegeven welk 
gedrag wordt getoond of wen-
selijk is. Dit jaar luidden de leer-
krachten van Kanjerschool de Ko-
ningin Julianaschool de Kanjer-
week in met een door hen opge-
voerd toneelstuk, waarin de ver-
schillende kleuren petten werden 
uitgelegd. In de rest van de week 
hebben alle kinderen met elkaar 
nagedacht over hoe om te gaan 
met elkaar, over regels en afspra-
ken die zij belangrijk vinden. 
Met als resultaat per groep een 
tegeltjeswijsheid, die bij de groep 
past of die de klas belangrijk 
vindt. Een mooie start van het 
nieuwe schooljaar.

Voortvarende start van 
Hertha JO 19
Vinkeveen - Het vriendenteam 
van Hertha werd in de beker vrij 
snel uitgeschakeld maar in de 
eerste wedstrijd voor de compe-
titie konden ze meteen aan de 
bak tegen een sterk BVV. In een 
zeer spannende wedstrijd ging 
het team 3 minuten voor tijd met 
de overwinning aan de haal na 
een mooie goal van Ryan. De eer-
ste drie punten waren binnen. Af-
gelopen zaterdag was de uitwed-
strijd tegen Altius in Hilversum. 
Het was duidelijk te vroeg voor 
een paar mannen want er werd 
matig begonnen en dat leidde al 
snel tot een 1-0 achterstand. On-
der leiding van Rogier en Berrie 
werden de mannen wakker ge-
schud en leek het erop dat ze 
gingen voetballen. Wat zich op 
het veld afspeelde werd een bi-

zar doelpuntenfestijn. Na de 1-0 
kwam Hertha snel langszij en 
nam zelfs een voorsprong. Kort 
voor rust schoot Altius weer uit 
zijn slof en ging Hertha rusten 
met een 3-2 achterstand. Een bak-
kie thee doet blijkbaar wonderen 
want ineens draaide het als een 
geoliede voetbalmachine. Met 
een prachtige hattrick zette Daan 
zijn team op voorsprong. Toch 
kwam de tegenstander weer te-
rug . Bij een 7-5 voorsprong leek 
de wedstijd in de knip maar toch 
kwam Altius weer dichterbij. Toen 
het laatste fluitsignaal van de uit-
stekend leidende scheidsrechter 
klonk stapte Hertha met een 7-6 
overwinning van het veld. Kort-
om een prima start van de com-
petitie en de eerste zes punten 
zijn binnen.
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Springbok biljartteam wint beker
Regio - Voorgaand biljartseizoen 
is door het corona-virus niet af-
gerond. Er is toen besloten om de 
bekercompetitie wel af te ronden. 
De laatste bekerronde was ex-
treem spannend aangezien twee 
teams uit de 1e divisie grote kans 
maakten op een finaleplaats. Stie-
va/De Kuiper 1 had slechts 1 punt 
voorsprong op Springbok 1. Op 
maandag 14 september verloor 
Stieva/De Kuiper 1 met 37-38 van 
Springbok 2. Op woensdag 16 
september wist Springbok 1 dat 
ze tegen het tweede team van 
The Peanut Bar 39 punten nodig 
hadden om finalist te worden. En 
dat lukte exact met een uitslag 
van 39-37. De finalist uit de 2e di-
visie was minder verrassend. ASM 
stond 16 punten voor op de num-
mer 2 en door een 41-38 overwin-
ning tegen DIO kwam dit niet in 
gevaar. 

Goed partiij
Beide finalisten streden om de 
beker in Dorpshuis De Spring-
bok waar het opgestelde coro-
na-protocol keurig werd nage-
leefd. Helaas kon daardoor geen 
publiek aanwezig zijn. De neutra-
le scheidsrechters Hen Kandelaar 
en Ray Kramer en ‘schrijfster’ Bet-
ty van der Mars zorgden voor de 
begeleiding. Cor Ultee van ASM 
begon tegen Cees Duinker. Cor 
won gedecideerd met 12-7. Ro-

bert Daalhuizen van Springbok 1 
startte stroef tegen Bertus Oost-
veen. Toen Robert op stoom was 
kon Bertus hem niet meer bijbe-
nen en eindigde de partij ook in 
12-7, waardoor de tussenstand 
met 19-19 gelijk was. De der-
de partij tussen Hans Bak van 
Springbok en Hennie Versluis gaf 
achteraf de doorslag. Hans be-
gon met een serie van 7 en maak-
te later zelfs een serie van 10 ca-
ramboles, procentueel de hoog-
ste van de avond. Hennie gaf re-
delijk partij, maar was helaas van 
slag door een carambole die hij 
betwijfelde, maar de scheidsrech-
ter niet. De eindstand was 12-5. 
De achterstand van 7 punten was 
een te groot struikelblok voor 
Hendrik Versluis van ASM, die in 
een gelijkopgaande strijd tegen 
Michel Bak nog wel een overwin-
ning behaalde van 12-9. Al met 
al heeft ASM zeer goed partij ge-
boden tegen Springbok 1, welke 
met 39-36 bekerkampioen van 
seizoen 2019-2020 is geworden. 
Van harte gefeliciteerd. Voor ASM 
was dit de laatste wedstrijd, het 
team stopt. Net geen hoogtepunt 
dus. Het team van Springbok 1 is 
volledig gewijzigd. Alleen Nico 
de Boer blijft teamlid. Cees Duin-
ker stopt en de overige spelers 
zijn overgestapt naar Bar Adelhof. 
Voor de Springbok dus een heel 
mooie afsluiter. 

Het team van ASM die na vele trouwe jaren gedag zegt.

Geld uit overwaarde van huis halen

Geld uit 
de Stenen

HOOFDDORP Heeft u de eigen woning afbetaald, of nog 
slechts een lage hypotheek, en wilt u meer te besteden 
hebben? Dan heeft Geld uit de Stenen wellicht de 
oplossing voor u. Door de overwaarde in uw woning 
heeft u wel voldoende vermogen, alleen zit dat nog vast 
in de stenen. Een deel van dat geld kunt u uit de stenen 
halen en naar eigen inzicht besteden. Het kan in één keer 
opgenomen worden, maar ook in termijnen of op afroep.

Hypotheekadviseur Cor Ebbeling van het 
Hoofddorpse adviesbureau Geld uit de 
Stenen: "Het is een ideale mogelijkheid 
voor mensen van 57 jaar of ouder zonder 
hypotheek of met een lage hypotheek en 
die hun pensioeninkomen willen aan-
vullen. Of voor mensen die een grote reis 
willen maken, camper of plezierjacht 
willen kopen. Ik heb ook klanten die hun 
kinderen of kleinkinderen geld willen 
schenken of willen helpen met het kopen 
van een huis of lagere hypotheeklasten. 
Er zijn legio redenen om geld uit de ste-
nen van je huis te willen halen."

MAATWERK Geld uit de Stenen biedt 
twaalf verschillende oplossingen. Wel-
ke voor uw speci�eke situatie het meest 
geschikt is, hangt af van onder meer 
uw leeftijd, woningwaarde en eventu-

eel nog openstaande hypotheek. Cor: 
"Ik bied maatwerkadvies. Aan de hand 
van een stappenplan doorlopen we alle 
opties en mogelijkheden. Samen werken 
we zo toe naar het voor de klant meest 
geschikte �nanciële product. We staan 
ook stil bij bijvoorbeeld de effecten van 
een mogelijke toekomstige verhuizing 
naar een andere koop- of huurwoning. 
Of bij de vraag wat de gevolgen zijn voor 
de langstlevende partner, kinderen of 
andere erfgenamen in geval van overlij-
den."

OPEET- OF VERZILVERHYPOTHEEK Er is keu-
ze uit risicovrije producten, hypotheken 
zonder maandlasten, grondverkoop en 
nog veel meer. Cor: "Uit alle varianten 
is de opeet- of verzilver- of overwaar-
dehypotheek de meest toegepaste. Die 

is mogelijk als de klant in de huidige 
woning wil blijven wonen, maar ook als 
er op korte of lange termijn wordt ver-
huisd. Het is een product waarbij instap-
pen bij 70, 85 of 93 jaar ook heel goed 
mogelijk is!" De verzilver of overwaar-
dehypotheken worden aangeboden door 
een beperkt aantal Nederlandse banken. 

Geld uit de Stenen maakt voor u een 
vergelijking van de mogelijkheden, de 
voor- en nadelen van deze banken en de 
beschikbare alternatieven.

  Neem contact op met Cor Ebbeling  
voor een gratis gesprek: 06-54235620. 
Meer informatie: gelduitdestenen.nl.

 Hypotheekadviseur Cor Ebbeling.

Feestelijke ondertekening 
Lokaal Sportakkoord

Wilnis - Donderdag 24 septem-
ber vond de feestelijke onderte-
kening van het Lokaal Sportak-
koord plaats in de Willisstee in 
Wilnis. Vele partners waren bij de-
ze ondertekening aanwezig om 

Wie kweekte de mooiste 
zonnebloem
Vinkeveen-Waverveen - Zo rond 
de Pinksterdagen hebben de vrij-
willigers van de Zonnebloem af-
deling Vinkeveen & Waverveen 
bij al hun leden een doosje Zon-
nebloemzaadjes rondgebracht. 
Leden met groene vingers kon-
den zich opgeven voor de wed-
strijd om de mooiste/grootste 
bloemen te kweken. Vorige week 
is de jury bij de deelnemers langs 

geweest. Het resultaat was ge-
weldig en de prijswinnaars wer-
den in het zonne(bloeme)tje ge-
zet. 
De winnaars mochten zelf hun 
prijs bepalen. Dat varieerde van 
een flesje advocaat met, uiter-
aard, slagroom tot een woord-
zoeker puzzelboek of witte hei-
deplanten. Deze zijn inmiddels 
afgeleverd.

een start te geven aan de uitvoe-
ring van het Lokaal Sportakkoord. 
Het Sportakkoord is een samen-
werkingsproject van sportclubs, 
sportaanbieders, maatschappe-
lijke organisaties (scholen, jonge-

renwerk en kinderopvang), zorg-
professionals en de gemeente. In 
dit akkoord staan ambities en ac-
ties waar de komende jaren aan 
gewerkt gaat worden. Het is een 
‘levend’ document dat continu 
wordt aangescherpt. Het is een 
unieke mogelijkheid, zeker om-
dat de gemeente als gelijkwaar-
dige partner meedoet. Door sa-
men te werken slaan organisa-
ties meerdere vliegen in een klap. 
Denk aan meer activiteitenaan-
bod voor zorg/welzijnsinstellin-
gen en hun cliënten, meer le-
den en inkomsten voor de sport-
verenigingen, betere verbinding 
met reguliere sportaanbod voor 
de fysiotherapeut, beter en meer 
bewegingsonderwijs voor de ba-
sisschoolleerlingen. De onder-
tekening gebeurde tijdens de 
NOC*NSF Nationale Sportweek. 
Een week waarin sport centraal 
stond, met elke dag een ander 
thema. Er werden veel verschil-
lende activiteiten georganiseerd 
waar iedereen aan kon meedoen. 
Het startsein werd gegeven op 
vrijdag 18 september door wet-
houder Kroon.
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De nieuwe parkeerplaats bij 
winkelcentrum de Lindeboom 
is op een paar kleinere werk-
zaamheden na zo goed als 
klaar. Ziet er best gelikt uit 
maar schijn bedriegt. Wat een 
onding is dit geworden. Uiter-
aard zullen de garages in ons 
dorp hartstikke blij zijn met de-
ze plek welke zonder overdrij-
ven een “automoordenaar” ge-
noemd mag worden. De vele 
toekomstige reparaties en ver-
nieuwingen aan bodemplaten 
en schokbrekers zullen spoe-
dig een welkome extra inkom-
stenbron voor de Mijdrecht-
se autobranche betekenen. De 
drempels bij de ( gelukkig se-
parate !! ) één-richting IN en 
UIT-rit zijn echt véél te hoog. 
De vrije ruimte tussen de on-
derzijde van de meeste perso-
nenauto’s en de straat is be-
perkt. Degene die deze hoge 
drempels qua hellingshoek en 
hoogte berekend heeft moet 
zijn rekenprogramma nog 
maar eens goed nakijken of er 
ergens geen fout gemaakt is.  
Legio automobilisten die bij de 
UIT-rit het verkeer van links én 
rechts voorrang moeten verle-
nen  rollen spontaan achteruit  
hierbij gevaar opleverend voor 
de auto’s die achter hen staan 
te wachten om via deze absurd 
hoge bult ook de uitgang te 
bereiken. De rijrichting op de 
parkeerplaats zelf is eveneens 
een onoverzichtelijk raadsel en 
“neus aan neus” situaties zijn al 

schering en inslag als twee au-
tomobilisten , beiden uit te-
genovergestelde richting ko-
mend,  gelijktijdig hetzelf-
de vrije plekje zien.... Ook de 
drempels op de parkeerplaats 
zelf zijn veel te hoog.
Daar ik met de veronderstel-
ling begon dat de parkeer-
plaats nog niet geheel gereed 
is , is het wel te hopen dat de 
(nu nog) twee plaatsen voor in-
validen zeker met een stuk of 6  
worden uitgebreid. 

C.N.H.van Dijck

Nawoord redactie
Tijdens een commissieverga-
dering vorige week vroeg de 
heer Klijn van Lijst 8 Kernen 
de wethouder ook al over de-
ze gang van zaken: “ Wie heeft 
dit in hemelsnaam bedacht”, 
zo vroeg de heer Klijn zich af. 
“Ik heb de afgelopen wek zelf 
al een paar keer geconsta-
teerd dat de uitgang naar mijn 
idee aan de verkeerde kant zit. 
Er zijn nu al regelmatig bijna 
aanrijdingen geweest, omdat 
de auto’s die van het parkeer-
terrein afkomen en een ander 
vanaf de richting Croonstadt-
laan komt elkaar bijna moe-
ten raken om elkaar te pas-
seren. De draaiweg is veel te 
kort. Ik heb zelf meegemaakt 
dat er er een auto bijna in mijn 
zijdeur belandde. Daar moet 
echt eens naar gekeken wor-
den. Misschien een idee om de 
in en uitgang om te wisselen of 
een eenrichtingsverkeer instel-
len op de Croonstadtlaan”. 

Wethouder Rein Kroon zei toe 
dat ernaar gekeken ging wor-
den. Wel deelde hij mee dat 
de hoge drempels op het par-
keerterrein zullen worden af-
gevlakt.

LEZERSPOST

Nieuwe parkeerplaats 
bij winkelcentrum

de Lindeboom

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te in-
formeren. 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 tij-
dens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of inter-
views worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van 
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergade-
ring of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij om-
dat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt ge-
maakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoorde-
lijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat on-
ze redactie een standpunt inneemt.

Kabouters van groep 1/2 
Kids College
De Ronde Venen - Op donder-
dag werden de kinderen van 
groep 1 en 2 van het Kids Colle-
ge verwacht bij het NME centrum 
in Wilnis voor een avontuurlij-
ke kaboutertocht. Als voorberei-
ding op de tocht hadden de kin-
deren met de juf het boekje “Plets 
plets plats” gelezen en had een 
vrijwilliger van het NME centrum 
de tocht klaar gezet. Na een fl in-
ke wandeling werden de kinde-
ren in kleine groepjes verdeeld 
onder de juff en. Allebei de juff en 
en de stagiair waren vol enthousi-
asme aanwezig om de kleine ka-
bouters aan te moedigen en waar 
nodig te helpen.
Met een mooie kaboutermuts 
op hun hoofd moesten de kinde-
ren de kabouters helpen met al-
lerlei opdrachten. Er was een ka-
bouter die wilde weten wat voor 
weer het was en een kabouter 
die wilde weten hoe dik de dikste 
boom is. Er werd geproefd van de 
zelfgemaakte rozenbotteljam die 
een kabouter speciaal voor de 
kinderen had klaar gemaakt. En 
aan het einde van het pad gin-
gen alle kinderen met een zelf-
gemaakt herfst schilderijtje naar 

huis. Nadat ze natuurlijk even uit-
geraasd waren in de aangrenzen-
de speeltuin. 19 kleine kabouters 
sierden voor een paar uur het 
speelwoud in Wilnis. Dankzij de 
goede organisatie van het NME 
centrum was het volop genieten 
voor de kinderen en juff en van 
groep 1 en 2 van het Kids College.

Juf Annelies al 40 jaar 
juf op de Hofl andschool
Mijdrecht – Veertig jaar verbon-
den zijn zijn een basisschool, dan 
heb je in je leven al wat kinde-
ren in je klas gehad en zul je zelfs 
al kinderen van kinderen legge-
ven. Dat is natuurlijk een feestje 
waard. Alle kinderen van de Hof-
landschool stonden op het kleu-
terplein om de juf op te wach-
ten. Daar werd ze toegezongen 
met: “1000 maal dank dat u on-
ze juf wil zijn!” een lied speciaal 
voor onze jubilaris. Verder werd 

ze letterlijk in de bloemen gezet. 
De kleuters hadden verschillende 
soorten bloemen bij zich zodat 
de juf een prachtig boeket, van 
40 bloemen, kreeg. De kinderen 
kregen wat lekkers als traktatie.
Er zijn al veel ouders die zelf bij juf 
Annelies hebben gezeten en nu 
vol vertrouwen hun eigen kinde-
ren bij haar brengen. ‘s Middags 
is het intern nog gevierd met het 
team en waren er cadeau’s van 
het bestuur en de collega’s.

Open Huis (op afspraak) in 
het Johannes Hospitium
Wilnis - Op zaterdag 10 oktober, 
de dag van de Palliatieve Zorg, 
houdt het Johannes Hospitium 
in Wilnis Open Huis. In het Buur-
huis, naast het hospice, aan Vos-
sestaart, bent u tussen 10.00 en 
14.00 uur van harte welkom. An-
ders dan andere keren dient u 
zich vooraf telefonisch aan te 
melden, dit in verband met de 
Coronamaatregelen. Het tele-
foonnummer waarop dat kan, is 
0297 230290.
Het Johannes Hospitium in Wil-
nis opent deze dag haar deur 
om belangstellenden kennis te 
laten maken met de palliatieve 
zorg die in het hospice gegeven 
wordt. Deze liefdevolle en aan-
dachtige zorg is alleen maar mo-
gelijk doordat er, naast een pro-

fessioneel team, heel veel vrijwil-
ligers bij betrokken zijn. Tijdens 
het Open Huis is de coördinator 
vrijwilligers en een aantal vrijwil-
ligers aanwezig om van alles over 
het hospice te vertellen: over de 
criteria voor opname, maar ook 
over het vrijwilligerswerk. Op dit 
moment kunnen wij vrijwilligers 
in de zorg heel goed gebruiken. 
Ook in de keuken, voor het klaar-
maken van de dagelijkse verse 
maaltijd voor onze bewoners, is 
er plek voor vrijwilligers. Het gast-
vrouwenteam kan ook goed aan-
vulling gebruiken. Voor meer in-
formatie over deze vrijwilligers-
functies: kijk alvast op onze web-
site www.johanneshospitium.nl
Kortom, meldt u aan. Dan staat 
de deur open en de koffi  e is klaar! 

Hans van Rijn wint 
prijsbiljarten
De Ronde Venen - Hans van Rijn 
heeft het prijsbiljarten gewon-
nen van biljartclub De Merel/
Richard`s afgelopen week,Hans 
was deze avond prima op dreef 
en versloeg achtereen volgens 
Caty Jansen ,Gerard Redegeld 
en in de fi nale Arie van Vliet met 
groot verschil die dus tweede 
werd, derde werd Harry de Jong 
,vierde Wim Berkelaar en vijf-
de Gerard Redegeld, Biljart club 
De Merel/Richard`s kan nog en-

kele leden plaatsen op de dins-
dag avond vanaf 20.00 uur in ons 
clubhuis Cafè Biljart de Merel Ar-
kenpark Mur 43 3645 EH Vinke-
veen Email thcw@xs4all.nl u komt 
gewoon binnen lopen zowel Da-
mes en Heren zijn van harte wel-
kom en alles komt goed om te 
spelen , komt het u op de dins-
dagavond niet gelegen kunt ook 
terecht op de donderdag avond 
club D.I.O. die spelen in het zelfde 
clubhuis aanvang 20.00 uur.

Nog lessen vrij bij De Paraplu
De Ronde Venen - Zoals al eerder 
aangegeven start ook Stichting 
de Paraplu weer met cursussen 
en verschillende activiteiten die 
uiteenlopen van diverse talen tot 
yoga en stijldansen. Op 1 okto-
ber is het startpunt van een aan-
tal cursussen waar nog ruimte is 
voor geïnteresseerden. Het gaat 
dan om de cursussen Schilderen 
met Acryl en Engelse Spreekvaar-
digheid. Bij schilderen met Acryl 
ontdek je tijdens het schilderen 
de vele mogelijkheden die acryl 
geeft. Dat niet alleen want tijdens 
de lessen wordt ook aandacht be-
steed aan het schetsen en teke-

nen maar ook leer je de anato-
mie kennen wat belangrijk is voor 
het portret – en fi guurschilde-
ren. Je kunt naast het werken met 
acryl ook kiezen uit andere mate-
rialen zoals pastelverf, olieverf en 
dergelijke. Bij de cursus Engelse 
Spreekvaardigheid zijn ook nog 
plaatsen vrij. 
Bij deze cursus praten de leerlin-
gen met elkaar aan de hand van 
het spel ‘Tell me’’ waarbij de cur-
sisten een vraag in het Engels 
moeten beantwoorden. Verder 
komen ook korte stukjes uit kran-
ten, tijdschriften of internet aan 
de orde.

CSW boekt verdiende zege
Wilnis - CSW ging zaterdag op 
bezoek bij Geinoord en behaal-
de daar zijn tweede zege van het 
seizoen. De ploeg van trainer Mi-
chel Strating stapte na het laat-
ste fl uitsignaal met een 1-3 ze-
ge van het veld. Vanaf het begin 
was het CSW dat de wedstrijd 
domineerde tegen een inzak-
kend Geinoord. Goed combine-
rend kwam de ploeg steeds ge-
vaarlijker richting het doel van 
Geinoord maar de laatste pass 
was vaak net niet zuiver genoeg 
om echt grote kansen te creëren. 
Jordy de Groot kreeg een aardi-
ge mogelijkheid na een prima 
pass van Robbert Kompier maar 
zijn schot ging over het doel. Na 
een goede aanval via Justin Blok 
kreeg de Groot een prima schiet-
kans maar hij wilde niet zelfzuch-
tig zijn door de bal af te leggen 
wat uiteindelijk tot een hoek-
schop leidde. Geinoord kreeg een 
prima mogelijkheid toen de ge-
vaarlijke rechtsback een mede-
speler bediende op de rand zes-
tienmeter maar bij de uithaal 
kwam de bal precies recht in de 
handen van doelman Rahim Gok 
terecht. Geinoord probeerde bin-
nen de zestien nog wat te force-
ren maar de goed leidende arbi-
ter wenste niet mee te werken. 

Sterker
Na de rust wederom een sterker 
CSW dat na 5 minuten spelen aan 

de leiding kwam. Bram Korver 
zette de aanval op en werd daar-
na vrij voor het doel gezet door 
de Groot. Alleen voor de doelman 
rondde Korver zeer beheerst af. 
CSW bleef hierna de betere ploeg 
en met iets meer precisie had het 
de wedstrijd al veel eerder kun-
nen beslissen. 
Geinoord probeerde veelal met 
lange ballen hun spitsen te berei-
ken maar verdedigend had CSW 
de zaakjes prima voor elkaar. Met 
nog 8 minuten op de klok kwam 
voor CSW eindelijk de bevrijden-
de 0-2. Bij een voorzet werd de 
bal door de doelman weggetikt 
precies voor de voeten van Sven 
v.d. Horst wiens inzet vervolgens 
van de lijn werd gered waarbij de 
bal precies terecht kwam bij de 
Groot die droog binnenschoot. 
CSW dacht dat de buit binnen 
was maar 3 minuten later kwam 
Geinoord op 1-2. Na een vrije 
trap kwam de bal in de kluts voor 
de voeten van een speler van 
Geinoord die hard inschoot. CSW 
ontsnapte aan de 2-2 toen Nick 
van Asselen een inzet van de lijn 
redde. Matt Veerhuis maakte aan 
alle onzekerheid een einde toen 
hij prima werd vrijgespeeld door 
Bram Korver en vervolgens de bal 
door de benen van de doelman 
binnen schoot. Gezien het ver-
toonde spel en het overwicht een 
verdiende overwinning voor de 
ploeg uit Wilnis.
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Een blauwdruk voor plezier in installatiewerk!
Uithoorn – Op 20 september 
2020 heeft installatiebedrijf van 
Walraven Uithoorn officieel het 
80-jarig jubileum bereikt. Een ju-
bileum nodigt uit tot een mo-
ment van reflectie. Want waar ligt 
de kracht van het bedrijf, dat zo’n 
gevestigde naam is geworden?
Installatiebedrijf van Walraven 
Uithoorn b.v. werd opgericht in 
1940 door dhr. P.J. van Walraven, 
exact op op zijn twintigste ver-
jaardag. 

Hij begon de zaak als eenmans-
bedrijf in loodgieterswerken 
hield zich bezig met de aanleg 
van water- en rioleringsleidingen 
en zinken en koperen dakwerk-
zaamheden. In de loop der jaren 
groeide de zaak uit tot een bedrijf 
met 85 man personeel en werden 
de werkzaamheden uitgebreid 
met verwarming, sanitair, venti-
latie en duurzame energie. De-
ze werkzaamheden werden uit-
gevoerd in zowel bestaande als 
nieuw te bouwen woningen en 
utiliteitsgebouwen.

16 jaar
Op 16-jarige leeftijd begon Jan 
van Walraven als leerling loodgie-
ter in het bedrijf van zijn vader, 
rond zijn vijfentwintigste nam 
hij de leiding over. In 1985 werd 
hij eigenaar. Op dat moment had 
de zaak twee vestigingen; een 
in Mijdrecht en een in Uithoorn. 
Juist in dat jaar sloeg de crisis toe, 
een lastige periode. Jan besloot 
de twee vestigingen samen te 

voegen en kocht een stuk grond 
om een nieuw pand neer te zet-
ten. 
Een grote investering in tijden 
van crisis maar in de visie van Jan 
nodig voor een betere werkbaar-
heid en een positieve uitstraling 
naar opdrachtgevers en perso-
neel. Om kosten te besparen be-
sloot Jan de bouw van dit pand 
zoveel mogelijk zelf te doen. Toen 
al was merkbaar hoe het perso-
neel hart had voor de zaak; de 
Wethouder van Economische za-
ken sloeg de eerste paal en van-
af dat moment stonden de me-
dewerkers maandenlang klaar 
om het pand mee te helpen bou-
wen. De beoogde positieve boost 
werkte uit volgens plan: iedereen 
was blij met de nieuwe plek en de 
opdrachten stroomden weer bin-
nen. Bovendien zorgde dit nieu-
we vastgoed er voor dat de zaak 
meer financiële armslag kon krij-
gen bij de bank; een sterk en cre-
atief staaltje ondernemerschap in 
mindere tijden dus!
 
Nog steeds
In 2020 is het bedrijf nog steeds 
gevestigd in het pand aan de Nij-
verheidsweg en werken er 24 
mensen. De werkzaamheden van 
vandaag spitsen zich nog steeds 
toe op loodgieters- en CV-werk, 
ventilatie en dakwerk. Het bedrijf 
heeft twee divisies; Nieuwbouw 
en Onderhoud. In de Nieuwbouw 
zijn veel nieuwe ontwikkelingen 
gaande met betrekking tot duur-
zaam en energiezuinig bouwen 

zoals warmtepompinstallaties en 
wtw-ventilatiesystemen.
Jan: “Wat onderhoud betreft zien 
we dat klanten extra investeren in 
woningverbetering. Er zijn toene-
mend aanvragen van particulie-
ren voor loodgieters- en cv-werk-
zaamheden. Ook zijn woningcor-
poraties enorm aan het inves-
teren in verduurzaming van be-
staande woningen en verbeteren 
van het wooncomfort van hun 
huurders. Wij worden veelvuldig 
ingezet voor o.a. ketelvervanging 
en upgraden van installaties. Wo-
ningen worden gereed gemaakt 
voor de toekomst en voldoen 
daarmee aan de huidige woonei-
sen. Uiteraard is dit een positieve 
ontwikkeling voor iedereen waar 
wij als installateur graag bij be-
trokken zijn”
 
De Kracht
 In antwoord op de vraag waar 
de kracht van installatiebedrijf 
van Walraven Uithoorn ligt?” Na 
80 jaar kunnen we zeggen dat al 
deze ervaring en een goed op-
geleid team van vaste medewer-
kers er voor zorgt dat het bedrijf 
garant staat voor kwaliteit, vak-
manschap, inventiviteit en ser-
vice. Met regelmaat ontvangen 
we mails of lekkernijen van te-
vreden klanten. De inzetbaarheid 
van de medewerkers in zowel 
Nieuwbouw als in Onderhoud en 
een goed op elkaar ingespeelde 
binnendienst zorgen voor conti-
nuïteit. En belangrijk onderdeel 
van de kracht van het bedrijf is 

de goede sfeer in dit familiebe-
drijf en het enthousiasme van het 
team! De kracht is ook dat er wei-
nig verloop is in het personeels-
bestand, de collega’s kennen el-
kaar goed en kunnen op elkaar 
bouwen”. 
Met een kijkje op de werkvloer 
bij van Walraven Uithoorn valt op 
dat het personeelsbestand heel 
divers is in leeftijd. Naast veel er-
varen krachten leidt het bedrijf 
als Erkend Leerbedrijf ook jonge 
mensen op in het vak. Deze leer-
lingen gaan een dag in de week 
naar school en direct mee de 
werkvloer op, om al werkend te 
leren. Deze mix van ervaren men-
sen en jongeren maakt het tot 
een dynamisch geheel.

Veelzijdig
Jan van Walraven: “Installatie-
techniek is een veelzijdig vak met 
toekomst. Ook als je geen tech-
nische vooropleiding hebt maar 
het vak wil leren, ben je welkom 
te komen praten. Het is belang-
rijk dat je affiniteit hebt met de 
techniek en gemotiveerd bent.. 
Er moet natuurlijk echt gewerkt 
worden, met de handen en soms 
door weer en wind. Ook het the-
oretische gedeelte onder de knie 
krijgen vergt inzet. Maar tech-
nici worden steeds schaarser en 
je kunt een prachtige toekomst 
hebben als vakman/vrouw! Ja, 
ook technische vrouwen zien wij 
graag op de werkvloer. Dat lijkt 
vanzelfsprekend maar is het nog 
niet altijd. Wij waren lange tijd 

het bedrijf dat de enige vrouwe-
lijke CV monteur in Nederland in 
dienst had, al onze klanten ken-
nen Barbara. Ook onze Project-
leider Nieuwbouw is een dame. 
Ons vak kan meer powervrouwen 
gebruiken! Hoe mooi is het om 
bij allerlei klanten over de vloer 
te komen en ze te voorzien van 
een goed werkende ketel of een 
mooie keukenkraan of onderdeel 
te mogen zijn van een prachtig 
nieuwbouwproject. En de sfeer 
is hier heel goed, iedereen staat 
voor elkaar klaar.”  

Geen groot feest
Een groot jubileumfeest zat er 
niet in vanwege Corona. Daar 
werd iets ludieks op bedacht. Op 
zondag 20 september, de datum 
van het jubileum vertrok direc-
teur Jan vroeg in de ochtend om 
bij iedere werknemer een fees-
telijke taart te bezorgen. Met 
een dankwoord, een persoonlij-
ke brief van en een cadeau belde 
hij aan, de verrassing was groot!  
“Het was een geweldige dag, we 
hebben mensen in dienst van 
IJmuiden tot Nieuwerbrug en al-
les daar tussenin, een mooie tour! 
Ik realiseerde mij dat het best bij-
zonder is dat ook mensen van 
verder weg de moeite nemen om 
dagelijks naar mijn zaak te komen 
om te werken. Ik heb iedereen 
vanuit mijn hart bedankt, deze 
mensen maken de zaak en ik kon 
mij geen mooiere invulling wen-
sen dan al mijn medewerkers te 
bedanken voor hun inzet, op de 

dag dat mijn vader honderd zou 
zijn geworden!”

Verrassen
Een aantal dagen later was het 
aan het personeel om Jan te ver-
rassen. Dit deden zij o.a. met war-
me speeches door dochter en 
monteur Barbara en oud-mede-
werker Wim Jansen. Ook werden 
een aantal cadeaus overhandigd, 
waaronder fotolijsten gevuld met 
de mooiste herinneringen van 
het personeel samen op de werk-
vloer. 
Tot slot, op de vraag waarom ie-
dereen graag bij van Walraven 
Uithoorn wil werken, werd una-
niem, kort en krachtig beant-
woord: “De werkgever en de goe-
de sfeer!” Projectleider Wendy 
Mark ging daar wat dieper op in: 
“De lijntjes hier zijn kort. Als je 
iets van iemand nodig hebt kun 
je een deur verderop contact 
zoeken en sparren. En als je iets 
niet goed hebt aangepakt blijft 
dat niet lang in de lucht hangen. 
Het is een open organisatie waar-
in we snel kunnen schakelen. We 
maken bovendien veel zelf in ei-
gen huis, zoals de Prefab. Voor-
deel daarvan is dat we wijzigin-
gen of fouten direct kunnen op-
lossen en dat het de betrokken-
heid bij het eindresultaat ver-
goot. Verder heeft iedereen een 
vertrouwensband met elkaar en 
staat de deur van de directeur al-
tijd open. Dat werkt heel prettig!”

Door Roos Uithol

van Walraven Uithoorn 80 jaar

(Huidige) eigenaar Jan van Walraven, zijn dochter Barbara van Walraven, cv monteur en zijn 
kleinzoon Merlijn van Walraven, leerling monteur in de zaak. Op het schilderij de afbeelding 
van de oprichter en vader, grootvader en overgrootvader Piet.

(Historische foto) Oprichter Piet 
van Walraven die op 20-jarige 
leeftijd het bedrijf oprichtte.

(Historische foto) Zo was het huidige pand in 1952, toen overgenomen van gezusters van 
Hilt
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. De Nieuwe Meerbode vindt inwoners belangrijk omdat zij grotendeels 
de lezers zijn van ons weekblad. De lokale nieuwsfeiten en berichtgeving is dan ook gericht op de inwoners van De Ronde Venen. In samenwerking met IVI (Inwoner Voor Inwoners) willen wij die 
inwoners dan ook een stem geven. De IVI-pagina is dan ook een podium waar inwoners van zich kunnen laten horen. IVI is een onafhankelijke inwonersbeweging en voor de inwoners. IVI zal net als 
de Nieuwe Meerbode geen standpunt innemen over geplaatste artikelen. Op deze IVI-pagina plaatsen wij ingezonden stukken van inwoners waarbij de inwoner zelf verantwoordelijk blijft voor de
inhoud van de door hem/haar ingestuurde en geplaatste tekst. IVI en de Nieuwe Meerbode zijn dan ook geen enkele manier verantwoordelijke voor de inhoud van de artikelen op de IVI-pagina.

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

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

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

Samenwerking met IVI brengt zaken in beweging in de woningmarkt voor starters 

Samenwerking IVI met grondeigenaren 
vergroot mogelijkheden starterswoningen 
IVI timmert al een tijdje aan de weg en wil vooral als inwonersbe-
weging dingen samen in beweging zetten waar inwoners belang 
bij hebben. En dat het succesvol kan zijn zien we zeker. Een onder-
werp die recent door IVI onder de aandacht is gebracht op deze 
IVI-pagina is de problematiek met betrekking tot starterswonin-
gen. Hier lijkt nu door tussenkomst van IVI beweging in te komen. 
IVI zoekt graag samen naar oplossingen. Samen kom je verder!

Starterswoningen en IVI
Een thema wat IVI in de zomer 
nadrukkelijk onder de aandacht 
heeft gebracht is de wonings-
nood. Met name de starters in 
onze gemeente lopen helemaal 
vast en lijken noodgedwongen 
De Ronde Venen te moeten verla-
ten. IVI is een enquete gestart on-
der inwoners tussen de 18 en 35 
jaar en hier werd massaal op gere-
ageerd. Er is nu echt iets in bewe-
ging gekomen onder de starters 
en we gaan kijken wat we samen 
zelf kunnen bedenken aan oplos-
singen. 

Grondeigenaren willen 
meehelpen
Ook meldde zich een aantal 
grondeigenaren in De Ronde Ve-
nen die IVI aanboden te willen 
meedenken om een oplossing te 
vinden om starterswoningen te 
gaan bouwen. Dat is mooi, want 
zonder grond om op te bouwen 
geen starterswoningen. In de ge-
sprekken met IVI bleek al snel dat 
het de grondeigenaren niet in eer-
ste instantie om geld verdienen 
gaat maar dat zij echt willen mee-
denken in oplossingen. 

Samen om tafel 
IVI heeft individuele gesprek-
ken gevoerd met de grondeige-
naren en heeft afgesproken om 
nu samen met zijn allen aan tafel 
te gaan zitten om een mooi uit-
gewerkt plan neer te gaan leg-
gen waar de lokale overheid en de 
wethouder wellicht mee gehol-

pen is om aan de wens en belofte 
te gaan voldoen om daadwerke-
lijk voldoende starterswoningen 
te gaan neerzetten. 

Eerste succes staat al 
op de kaart
En dat het werkt bleek afgelopen 
week te lezen in deze krant want 
één van de plannen die bij IVI aan 
tafel zijn besproken is het plan wat 
is besproken in de raadsvergade-
ring en ook door de raad wordt 
gesteund. Het is het plan om 480 
starterswoningen te realiseren 
naast het zwembad in Mijdrecht. 

Samen kom je verder!
Wat IVI betreft is dit een mooie 
eertse stap en toont het aan als 
we van onderaf wat in beweging 
zetten en we de steun van de loka-
le overheid krijgen we samen tot 
mooie dingen kunnen komen. Sa-
men kom je verder! We hopen dat 
er dan ook steeds meer stakehol-
ders met betrekking tot wonen 
zich bij IVI zullen melden om sa-
men het woningnood probleem 
te gaan oplossen in De Ronde Ve-
nen. 

Doe mee!
We doen dan ook een beroep op 
iedereen die wat kan toevoegen 
om het mogelijk te maken om zo 
snel mogelijk in de behoefte te 
kunnen voldoen om starters een 
woonplek te geven in onze ge-
meente. Belangrijk is het dat inwo-
ners zich inschrijven als woning-
zoekende via www.inwonersvoor-

inwoners.nl of IVI een e-mail stu-
ren. Verder kunnen grondeigena-
ren en/of eigenaren van vastgoed 
met mogelijkheden voor starters-
woningen zich bij IVI melden. En 

iedereen die op een andere wijze 
van toegevoegde waarde kan zijn 
is natuurlijk ook van harte wel-
kom. Meldt je via info@inwoners-
voorinwoners.nl 

Sportakkoord De Ronde Venen ook 
door IVI getekend

IVI & Sportakkoord
Op 24 september is het sportakkoord voor De Ronde Venen gete-
kend. IVI is één van de medeondertekenaars en ziet zeker kansen 
in samenwerking met de sportverenigingen en gemeente om met 
met dit sportakkoord inwoners steeds meer sport- en beweegple-
zier aan te bieden.

Sport te vinden op één 
digitaal platvorm
Eén van de doelstellingen van IVI 
is om inwoners te informeren en 
een podium te geven aan ieder-
een die een initiatief heeft waar 
inwoners iets aan hebben. Toen 
in de gesprekken over het sport-
akkoord duidelijk werd dat er be-
hoefte was aan één platform waar 
alle sportverenigingen en sport-
activiteiten te vinden moesten 
zijn was het wat IVI betreft 1+1=3. 

Subsidie gekregen
De gemeente heeft IVI vorig jaar 
een subsidie gegeven om een 
website neer te zetten voor inwo-
ners om te kunnen zien waar initi-
atieven voor inwoners in De Ron-
de Venen te vinden zijn. De IVI-
website is dan ook het platvorm 
waar alle initiatieven in De Ron-
de Venen te vinden moeten zijn 
voor inwoners. Themagericht dus 
sport is daar natuurlijk ook een 
onderdeel van. We hoeven het 
wiel dus niet op nieuw uit te vin-
den wat IVI betreft. 

IVI stelt website graag 
beschikbaar 
Het is vanzelfsprekend dat IVI de 
IVI-website graag beschikbaar stelt 
voor het sportakkoord om inwo-
ners te informeren wat er op het 
gebied van sport allemaal te doen 
is in onze gemeente. We willen dan 
ook graag met de sportverenigin-
gen en andere stakeholders aan de 
slag om er voor te zorgen dat op 
de IVI website voor inwoners alles 
te vinden is als men iets met sport 
wil gaan doen. Een startpunt om te 
gaan bewegen. 

Sportclubs en initiatieven 
gratis op IVI-website
Sportclubs kunnen gratis op de IVI 
website zich zichtbaar maken voor 
de inwoners en aangeven wat zij 
te bieden hebben. En niet alleen 
sportverenigingen maar iedereen 
die een initiatief heeft waar inwo-
ners iets aan kunnen hebben kun-
nen gratis op de IVI-website terecht. 
Ook natuurlijk via de mobiele tele-
foon of tablet. Neem een kijkje op  
www.inwonersvoorinwoners.nl.

De IVI-dialoogavonden zijn goed bezocht en leveren nuttige informatie en tips op!

Is er ruimte voor een inwonersbeweging in 
De Ronde Venen?
Afgelopen weken heeft IVI een aantal dialoogavonden gehouden 
waar samen met inwoners en andere stakeholders uit De Ronde 
Venen is onderzocht of er ruimte is voor een inwonersbeweging 
die daadwerkelijk en gelijkwaardig mag meedenken en meedoen 
in De Ronde Venen. Het waren mooie gesprekken en er kwamen 
goede inzichten ter tafel waar IVI mee verder kan om nog sterker 
en nadrukkelijker voor de belangen van de inwoners een podium 
te gaan geven.

Veel interesse voor Dialoog
IVI was blij verrast dat er veel be-
langstelling was om mee te doen 
aan de IVI-dialoog. Er was een 
grote diversiteit onder de deel-
nemers. Samen met inwoners, 
raadsleden, ondernemers, men-
sen uit het maatschappelijk veld 
en een wethouder werd samen 
gezocht naar antwoorden op vra-
gen die IVI op tafel heeft gelegd 
bij de deelnemers. 

Creatief en out of the box 
Het waren prettige bijeenkom-
sten en er werd vooral goed naar 
elkaar geluisterd. De dialoog is 

namelijk geen dicussie maar men 
mag zijn persoonlijke mening ge-
ven en de overige deelnemers 
luisteren. Zo kan iedereen wat 
toevoegen. Iedereen doet mee 
op basis van gelijkwaardigheid. 
Doel is om gezamenlijk tot nieu-
we inzichten of perspectieven te 
komen. Er werd ook gevraagd om 
vooral niet binnen de bestaande 
kaders te denken maar met cre-
ativiteit “out of the box” samen 
naar oplosiingen te zoeken.

De Hoofdvraag
De hoofdvraag die IVI voor de-
ze dialoogavond voor de deel-

nemrs had was : “Is er ruimte voor 
een nieuwe democratie van het 
samenspel en is er een rol weg-
gelegd voor de inwoners in De 
Ronde Venen?”. Daarbij kwam de 
vraag naar boven of er ruimte is 
voor een inwonersbeweging in 
De Ronde Venen. 

Inwonersbeweging is wenselijk 
De algemene conclusie die ge-
trokken kan worden is dat de 
meerderheid van de deelnemers 
het wel een toegevoegde waar-
de vind als er een inwonersbe-
weging in De Ronde Venen komt. 
Een inwonersbeweging die inwo-
ners kan verbinden met elkaar, in-
formeren en een podium kan ge-
ven om initiatieven te onderne-
men en inwoners kan laten par-
ticiperen als het gaat om lokaal 
beleid. 

Hoe dan? 
IVI wil dit graag invullen om sa-

men met de inwoners een ster-
ke positie te gaan invullen. IVI 
wil graag zaken van onderaf aan 
gaan pakken. De grote vraag 
daarbij is echter hoe we dat het 
beste kunnen invullen? Een be-
langrijk aspect daarbij is dat de 
lokale overheid en gemeente dan 
wel dit proces moeten willen on-
dersteunen en faciliteren.

Hoe nu verder?
IVI gaat nu de evaluatie van alle 
dialoogavonden op een rijtje zet-
ten en zal dan de resultaten gaan 
terugkoppelen naar stakehol-
ders. Kijken hoe we samen verder 
kunnen werken naar een nieu-
we democratie van het samen-
spel met inwoners, ondernemers, 
maatschappelijke partners en lo-
kale overheid. 
Heeft u nig ideeen, tips of 
iets anders hierover te mel-
den laat het IVI weten via info@ 
inwonersvoorinwoners.nl 

Er was afgelopen week veel te 
doen om een actie van BN-ers die 
een actie waren gestart onder de 
titel #IKDOENIETMEERMEE. Daar-
mee lieten ze weten in verzet te 
gaan tegen het coronabeleid van 

 In 180 landen hebben miljoe-
nen vrijwilligers op 19 septem-
ber tijdens World Cleanup Day 
hun handen uit de mouwen ge-
stoken om alle rommel op te rui-
men. Mooi om te lezen dat heel 
veel inwoners in De Ronde Ve-

nen zich hebben ingezet om on-
ze gemeente ook weer een grote 
schoonmaakbeurt te geven. Niet 
zo mooi is het dat veel meer in-
woners schijnbaar rommel ook 
vrijwillig in de natuur gooien. Een 
dubieus feitje is daarbij dat het 
blikje waar je vleugels van zou 
kunnen krijgen het meeste van 
alle rommel een noodlanding in 
de natuur maakt. IVI wil alle in-
woners die 19 september heb-
ben helpen opruimen bedan-
ken en zou graag een oproep wil-
len doen aan al die personen die 
vleugels hebben gekregen na het 
drinken van een blikje om het 
blikje voortaan in de afvalbak te 
laten vliegen. Werp je blik eens 
op de natuur en werp je blik dus 
niet meer in de natuur! Daar krijg 
je misschien geen vleugels van 
maar wordt het milieu wel een 
stuk schoner van! 

het kabinet. Een tegenbeweging 
kwam met de hashtag #IKDOE-
WELMEE met de oproep om je 
aan de regels te houden. IVI be-
seft en weet dat er altijd voor en 
tegenstanders zijn als het ergens 
om gaat. IVI denkt echter liever 
niet in voor of tegen. IVI doet het 
graag samen en zoekt graag sa-
men naar oplossingen en daar-
om ziet IVI liever de hashtag #SA-
MENKOMJEVERDER.
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Argon en Nootdorp 
delen de punten
Mijdrecht - In de eerste thuiswed-
strijd van het seizoen is Argon er 
niet in geslaagd de volle buit bin-
nen te halen. Gezien het spelbeeld 
over de volle 90 minuten was de 
puntendeling met Nootdorp rea-
listisch te noemen, de druk werd 
na de verkregen voorsprong net 
even te zwaar om de gelijkmaker 
te kunnen voorkomen. In de ope-
ningsfase was het vooral aftasten, 
wat de beide ploegen deden, echt 
veel gevaar viel er voor de doelen 
niet te noteren, al was de door-
braak na 7 minuten van Elgreenio 
Dorade zeker het moeite van het 
noemen waard, ware het niet dat 
zijn trekbal vanaf de achterlijn 
geen speler in hetzelfde kleur shirt 
wist te bereiken. Pas na 20 minu-
ten viel er weer wat opwindends 
te beleven, eerst zette Niels de 
Vries goed door en voor vanaf de 
rechtervleugel, de inzet van Rez-
gar Kasim verdween echter naast 
het doel. In de volgende aanval 
wist Nootdorp voor het eerst voor 
gevaar te zorgen, maar de actie 
van Van Uunen, die vanaf de lin-
kervleugel naar binnen trok, werd 
door Tygo Limburg op het juiste 
moment geneutraliseerd. Rond 
het half uur was er een behoor-
lijke kans voor de doorgebroken 
Younes Ouaali, maar in plaats van 
gebruik te maken van de open-
liggende ruimte besloot hij over-
haast tot een schot vanaf de rand 
van het strafschopgebied met zijn 
“verkeerde” linkerbeen waardoor 
de inzet eenvoudig gepakt kon 
worden door doelman Ghennem. 

Laatste gevaar
Het laatste gevaar in de eer-
ste helft kwam van de zijde van 
Nootdorp, dat vanaf 20 meter 
aan mocht leggen voor een vrije 
trap. De inzet van Abdoel ging via 
de bovenkant van de lat over het 
Mijdrechtse doel zodat met dub-
belblanke stand gerust ging wor-
den. Na rus ging de lont al snel in 
het kruitvat, want de in de rust in-
gebrachte Sven Beek trok er na 49 
minuten van tussen en kon slechts 

onrechtmatig afgestopt worden. 
De door de bekwaam leidende 
scheidsrechter van den Boogaard 
toegekende vrije trap van Younes 
Ouaali deed de bal in de uiterste 
linkerhoek van het doel belanden, 
doelman Ghennem was verrast 
doordat zijn mensen in het muur-
tje opsprongen en zo de bal door-
gang verleenden, 1-0. Gedwon-
gen door de achterstand schakel-
de Nootdorp naar wat meer op-
portunistisch naar voren spelen 
en aangezien hun voorwaartsen 
over het algemeen wat meer cen-
timeters telden dan de Argonau-
ten leverde die speelwijze enke-
le hachelijke momenten op. Doel-
man Jordy Stam, die de in de war-
ming up geblesseerd geraakte 
Marijn van Wandelen prima ver-
ving, kreeg enkele open doekjes, 
zeker toen hij in minuut 55 de bal 
na een omhaal van Abdoel uit een 
hoekschop katachtig over de lat 
wist te tikken. 

Slotfase
Na een klein uur spelen was er 
weer gevaar voor het doel van de 
gasten, na een vlot lopende aan-
val zette Raoul van Wijk scherp 
voor, doelman Ghennem wist 
de bal luttele centimeters voor 
de voet van de inglijdende Sven 
Beek weg te grissen. Het was rond 
de tachtigste minuut, dat de druk 
van Nootdorp drie hoekschop-
pen op rij opleverde, waarbij Jor-
dy Stam een kopstoot van Stan-
neveld fantastisch over de lat wist 
te tikken, maar helaas voor hem 
belandde de bal uit de daarop-
volgende hoekschop in een woud 
van benen precies voor de voeten 
van Lisse, die alsnog de gelijkma-
ker wist te produceren, 2-2. Beide 
teams probeerden in de slotfase 
nog de volle winst te pakken, wat 
het publiek een leuk slot oplever-
de, maar tot treff ers kwamen de 
ploegen niet meer. De puntende-
ling had het aanwezige publiek in 
ieder geval een aardige wedstrijd 
opgeleverd zodat niemand onte-
vreden huiswaarts keerde.

Heeft u zich al aangemeld om 
mee te denken met het Veen-
energieplan? Leuk initiatief om 
de burger mee te laten doen. 
Wat precies de uitwerking zal 
zijn is alleen iets onzeker, want 
voor hetzelfde geld liggen de 
plannen allang vast en is de in-
spraakperiode een zoethouder-
tje. Je ziet namelijk gelijk al dat 
“de” politiek afstand neemt van 
dit initiatief en liever verder wil 
hobbelen op de ingeslagen 
weg. Maar het kan helemaal 
geen kwaad om wat kennis met 
elkaar te delen, toch? Gelukkig 
zijn er al aardig wat locaties in 
Nederland waar al windturbi-
nes zijn geplaatst zodat we er 
wat van kunnen opsteken. Bij-
na iedereen heeft het zo te zien 
over de voordelen, wel er zijn 
ook zeker nadelen en die gaan 
we hier op een rijtje zetten. Er 
zit ook wat huiswerk bij zodat 
u goed kunt volgen wat er alle-
maal kan gebeuren.

Sowieso
Wat er sowieso gaat gebeuren 
is dat wind- of Zonnepanelen 
(PV) park fl inke vermogenspie-
ken gaan geven. Dit hangt af 
van de wind of de zonnekracht. 
Dat geeft soms problemen met 
het net. De huidige “gewone” 
centrales kunnen daar wel wat 
aan doen en gaan dan de ener-
gieopwekking afknijpen of op-
schroeven om het net stabiel te 
houden. Dat op en neer regule-
ren gaat wel ten koste van hun 
rendement dus dat vinden ze 
niet echt fi jn. Maar als het ener-
gie-overschot stijgt, dan heb je 
een probleem want dan moet 
je je opeens het wind- of zonne-
park gaan afkoppelen van het 
net en staat het dure, gesubsidi-
eerde spulletje voor niets in de 
natuur. De netbeheerders heb-
ben daarom maatregelen ge-
nomen, Een hiervan is dat initi-
atiefnemers van een nieuw zon-
nepark alleen nog subsidie kun-
nen aanvragen als zij beschik-
ken over een zogeheten trans-
portindicatie. Die indicatie krij-
gen zij niet voor plekken waar 
de netcapaciteit nu al onder 
druk staat. Ook kan je als zon-
ne- of turbinepark subiet afge-
schakeld worden als de situatie 
erom vraagt. Het kan gebeuren 
dat het afschakelen steeds va-
ker zal plaatsvinden door alle 
wind en zonnepaneel (PV) par-
ken die nu overal worden be-
dacht, want iedere gemeente 
wil opeens meedoen aan de an-
ti-aardgas race. Meestal willen 
ze de parken wel graag wat ver-
derop hebben. En o ja, daar zit-
ten geen gebruikers. Dan heb 
je een hele lange en dure kabel 
nodig. 

Duitsland
In het noorden van Duitsland 

staan al heel lang windturbi-
nes. Vaak is er daar stroomover-
schot zodat het bijna voor niets 
dan maar aan omringende lan-
den wordt geleverd. Als dit bij 
ons ook gaat gebeuren duurt 
het wel heel erg lang voordat 
je de kosten van een dergelijk 
park eruit hebt. Netbeheerders 
hebben al een poos grote moei-
te om alle energie-ontwikkelin-
gen bij te benen en dat komt zo 
nu en dan ook bij de rechter te-
recht, zoek bijvoorbeeld maar 
even op energiepark Pottendijk. 
De grondkabels in onze regio 
zijn nou ook niet zo geweldig, 
gemiddeld 4-5 x per jaar is er 
wel ergens een spanningsuit-
val. En dan is het opnieuw he-
laas pindakaas voor de molen-
tjes (en de panelen op uw dak). 
Ik zou zeggen gemeente, als je 
een locaties uitkiest, praat dit 
ook goed door met het bedrijf 
(Stedin) dat de energievoorzie-
ning beheert. Alles wat je in de 
toekomst wil gaan doen is pri-
ma te berekenen en uit te voe-
ren. Maar het kost ook wat! Ga je 
beknibbelen dan doe je dat niet 
goed dan hebben we straks met 
veel fi nanciële pijn en moei-
te een mooi stuk natuurgebied 
opgeoff erd met een stel wind-
turbines. En dan kun je de op-
gewekte energie misschien niet 
eens kwijt.. Verder hebben we 
een fraai voorbeeld op het in-
dustrieterrein staan. Heeft ie-
mand weleens gezien hoe vaak 
die turbine stilstaat terwijl het 
toch zeker wel waait? Weer een 
storing dus? In de Flevopolders 
staan er, zoals wel bekend zeer 
veel windturbines. Genoeg om 
een legertje waaimonteurs da-
gelijks aan het werk te houden. 
Ik heb in deze regio een paar 
jaar gewerkt en je zag elke dag 
bestelbusjes heen en weer kar-
ren om de turbines aan de praat 
te houden. Lekker voor het ren-
dement als ze destijds met veel 
subsidie, bankondersteuning 
en de nodige blabla zijn ge-
plaatst. 

Problemen
Er zijn meerdere problemen 
(lees: overlastpunten) met 
windturbines. Onder andere ge-
luidsoverlast, slagschaduw, de-
cimeren van vogels. Een turbi-
ne geeft meerdere soorten ge-
luid. U kent het zoeven van de 
wiek het zoemen van de tand-
wielkast. Maar er is ook een ze-
ker laagfrequent geluid waar te 
nemen. Verder halen de tips van 
de wieken makkelijk een ultra-
sone snelheid, wat je niet hoort 
maar wel ervaart. De overheid 
accepteert bij het bepalen van 
geluidsnormen voor windmo-
lens een zekere mate van hin-
der. Klinkt niet vreemd want dat 
is met Schiphol exact hetzelf-
de geval. Hangt er allemaal van 

LEZERSPOST

Het Veen-energieplan 
van de gemeente

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te in-
formeren. 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 tij-
dens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of inter-
views worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van 
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergade-
ring of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij om-
dat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt ge-
maakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoorde-
lijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat on-
ze redactie een standpunt inneemt.

Het Veen-energieplan af waar je met je berekeningen 
uit wilt komen.. De minimale af-
stand tussen een turbine en be-
bouwing is destijds gesteld op 
een kleine 200 meter(!) Terwijl 
sommige wetenschappers stel-
len dat 1000 of zelfs 1500 me-
ter veiliger is. Verder moet ge-
rekend worden met het even-
tueel omvallen, of het uit elkaar 
vallen van de turbinebladen, 
(gebeurt ook echt!) dus ook 
een zekere afstand houden van 
spoorverbindingen, hoogspan-
ningskabels en andere kwets-
bare nutsvoorzieningen of wa-
terwerken. 
Door moderne, hogere turbi-
nes die veel wind vangen kun je 
soms wel tot 2 kilometer ver de 
wieken horen. De turbinebehui-
zingen bevatten ook nog eens 
zwavelhexafl uoride. Dit wordt 
gebruikt om te koelen. Maar 
dit lekt er langzaam uit.. Fantas-
tisch zo midden in de natuur. 
Heb je een “schoon” apparaat 
staan, lekt deze nog eens ver-
gif. Over vergif gesproken, de 
magneten die in onze turbines 
zitten worden van een speciaal 
materiaal gemaakt. Neodymi-
um. Het wordt gedolven in Chi-
na. Kijk maar op YouTube “Baot-
ou, of The Cost of Neodymium” 
wat dat met die regio heeft ge-
daan. Het spul zit ook in je ge-
weldige… Tesla of je mobiel-
tje. Moeten we dat er maar voor 
over hebben voor “onze” schone 
energie? Tja, waar het gewon-
nen wordt zien we niet dus dat 
tellen we maar niet mee.

Vogels
Dan de vogels, het windpark 
Noordoostpolder slaat jaar-
lijks ongeveer duizend vogels 
uit de lucht. En bij windmolen-
park Eemshaven moeten de 
wieken soms worden stopge-
zet om het aantal dode vogels 
tijdens de jaarlijkse trek te ver-
minderen. Dat geeft wel een in-
dicatie van wat er hier zou kun-
nen gaan gebeuren. Sommigen 
van ons hebben er weinig moei-
te mee vanwege de ganzen wat 
in onze regio jaarlijks voor aar-
dig wat overlast zorgen, maar 
dat zijn niet de enige vogels die 
zullen worden neergeharkt. De 
natuurorganisaties maken zich 
dan ook sterk om te voorko-
men dat er windturbines dicht 
bij natuurgebieden worden 
gebouwd. En wat dacht u van 

Schiphol? Dat wordt ook een 
heel verhaal. Sowieso zullen er 
grote knipperlichten op de tur-
bines moeten komen. Dat om 
te voorkomen dat er heel ande-
re vleugels zullen worden neer-
gehaald, Maar ook de helikop-
ters voor de Politie en Ambu-
lance taken zullen goed moe-
ten gaan uitkijken.

De turbines inderdaad steeds 
groter en hoger, we waren op 
vakantie in Drenthe en zo lekker 
fi etsend over de Hondsrug zie je 
opeens een gigantische turbi-
ne ver boven de bomen uitste-
ken. En dat was dan nog maar 
de eerste die er stond. Zoek op 
internet maar naar windpark 
de Drentse Monden. Dan merk 
je meteen ondanks alle hoera-
verhalen, dat er vanaf het begin 
(2011, platform Storm) veel ver-
zet is geweest, maar onder an-
dere omdat er een aantal boe-
ren zijn meegegaan (follow 
the money) is het project toch 
doorgegaan. Schandalig is het 
MER rapport wat op veel over-
lastpunten de boel gewoon als 
“geen probleem” classifi ceert. 
Daaruit blijkt weer dat wie be-
taald, bepaalt. Tot aan de Hoge 
raad toe. Internationale project-
ontwikkelaars schuimen hier in 
Nederland al een tijd de provin-
cies af om hier hun beleggingen 
in windenergie te steken. Tja, 
als je bij sommige gemeentes 
die met hun begrotinkjes wor-
stelen met geld gaat wapperen 
dan gaan er opeens veel deuren 
voor je open. En daar hebben ze 
de particulier, zelfs die van goe-
de wil.. er liever niet bij.
Resumerend kan je jezelf heel 
goed voorstellen waarom er 
ook gemeentes zijn die de-
ze reusachtige eierklutsers niet 
in hun gebied willen hebben. 
Maar de energietransitie stuwt 
en duwt ons voort, het moet, 
het moet! Tja, en dan zal je op 
gegeven moment toch knopen 
moeten gaan doorhakken. Ik 
hoop echter wel dat dit met de 
nodige nauwkeurigheid wordt 
gedaan, met gevoel en inspraak 
voor de bewoners. En niet als 
een prestigeproject wat (al-
weer) verkeerd wordt ingeschat 
en waar we jarenlang aan vast 
zullen zitten. In geval van twij-
fel? Niet doen, veel te link.

Andre Visser

Mini’s van Atalante 
eindelijk weer in actie
Vinkeveen - Na ruim 7,5 maand 
geen offi  ciële wedstrijd te heb-
ben gespeeld, mochten de Vin-
ketoppers gisteren het spits af-
bijten van de Vinkeveense mini’s. 
Er stonden in de Nieuw-Vennep-

se Estafette slechts twee wedstrij-
den, maar wel van ieder drie sets, 
op het programma.  Zes sets ach-
ter elkaar ballen; een goede start 
van het nieuwe seizoen. De Vin-
ketoppers bestaat dit seizoen uit: 
Hannah, Eleana, Lynn, Maud, Noa 
en Roos. Er was de afgelopen we-
ken keihard getraind en het was 
even spannend of dat in de wed-
strijden zichtbaar zou worden. De 
eerste wedstrijd stond de geel/
groene equipe tegenover thuis-
ploeg VHZ Spike. Een nieuw 
team met slechts drie speelsters. 
Waar Atalante voorheen nog wel 
eens weifelend uit de startblok-
ken komt, was het nu vanaf het 
eerste moment vol gas. Er wordt 
goed geserveerd en gegooid en 
gevangen. Het team was alert en 

gaf weinig punten weg. De eerste 
set ging met 17-35 naar Atalante.
De tweede set lieten de meisjes 
van de Vinketoppers zien waar ze 
op getraind hadden. Er werd heel 
veel gepasst en gevangen, wat 
allemaal bonuspunten oplevert. 
Atalante had geen kind aan VHZ 
en won nog tweemaal (16-31 en 
15-31).

Zeehondjes
De tweede wedstrijd was tegen 
AMVJ/Martinus Zeehondjes. Veel 
kinderen, die nog niet zo lang vol-
leybalden. Atalante was niet goed 
bij de les, omdat er veel onrust bij 
de tegenstander was. Er werden 
onnodige foutjes gemaakt en de 
meiden raakten afgeleid omdat 
het soms wat lang duurde. Geluk-
kig waren ze op tijd er weer bij en 
passten en vingen ze een aantal 
mooie ballen. Hierdoor ging de 
winst met 23-18 naar Atalante. 
De tweede set ging niet veel be-
ter, maar werd wederom gewon-

nen (26-18). De derde set waren 
de meiden van plan de dag goed 
af te sluiten. Er werd weer goed 
geserveerd en de passing was 
ook weer helemaal op orde. Deze 
extra punten zorgden ervoor dat 
Atalante snel uitliep en niet meer 
in de problemen kwam. Met 34-
19 ging de laatste set en daarmee 
de winst van de dag naar de Vin-
keveense Atalante Vinketoppers. 
De speelsters hebben weer een 
enorme groei doorgemaakt en 
ze deden het super. Veel aces ge-
scoord, veel goed gevangen en 
iedereen heeft minimaal een keer 
gepasst en gevangen. Door het 
grote niveauverschil werd direct 
besloten de volgende minidag 
een niveau hoger in te schrijven. 
De komende weken zal er hard 
getraind worden om het team 
hiervoor klaar te stomen.

De Biggetjes
Bij Atalante De Biggetjes zijn voor 
dit seizoen Jens de Vries en Yo-

rell Hendriks defi nitief aan het 
team toegevoegd. Samen met 
Cato Kool, Froukje de Vries, Jort 
Kloprogge, Lisa Vousten en Ma-
lak Adduden spelen ze op niveau 
6. Dat is bij de mini’s het hoogste 
niveau. Voor deze eerste minidag 
waren Lisa en Malak helaas ver-
hinderd. Tijdens het opwarmen 
zag je dat ze inmiddels met ge-
mak kunnen overspelen en de bal 
hoog kunnen houden. De eerste 
wedstrijd was tegen VVO Regen-
boog. Onder leiding van gelegen-
heidscoach Iwan Hendriks werd 
de eerste set glansrijk gewonnen 
met 15-24. Er waren een aantal 
mooie rally’s en Yorell serveerde 
zelfs bovenhands. De tweede set 
was totaal anders: de passing was 
lastig, waardoor er veel ballen uit 

gingen. Aan het einde wist Yorell 
het puntental nog op te krikken 
met zijn service, maar uiteindelijk 
verloren De Biggetjes met 28-11.
De volgende wedstrijd was tegen 
VCH Spike. De eerste set stonden 
De Biggetjes op een enorme ach-
terstand, maar ineens liep het bij 
VCH Spike niet meer en wonnen 
de Vinkeveners met 20-16 voor-
al op servicepunten. Froukje ser-
veerde zelfs een ace. De tweede 
set gingen de punten een tijd ge-
lijk op, maar eindige verliezend 
met 17-21. De laatste wedstrijd 
tegen SV Smashers ging als een 
trein voor De Biggetjes: de set-
standen waren 10-27 en 15-22. 
Al met al dus deze minidag 2 keer 
gelijkspel en 1 keer gewonnen: 
een mooi resultaat.
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NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor na-
tuur-educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uit-
hoorn. IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Buiten Spelen en Natuur 
Spotten in een Tiny Forest

Kijk daar komt de eerste 
groep kinderen al aanlopen, 
deze ‘boswachters in de dop’ 
zijn tussen de 8 en 12 jaar oud 
en komen meedoen met de 
onderhoudsmiddag van hun 
Tiny Forest: het SoliDOEbos 
in Uithoorn. De meesten heb-
ben ook geholpen bij het aan-
planten van dit mini-bos aan 
de Zoogdierenlaan in de Leg-
meer-West in Uithoorn
Ze nemen plaats op de boom-
stammen rond de open plek 
van hun ‘buitenlokaal’. Het is 
prachtig weer en ze hebben 
er zin in. “Wie weet wat je al-
lemaal in een tuin of bos kan 
doen aan onderhoud??”
Er gaan een hoop vingers om-
hoog. Onkruid wieden! Dode 
planten opruimen! Struiken 
snoeien!  “En wie weet wat 
mulchen is?” Een enthousiast 
meisje weet zowaar te vertel-
len dat dat het bedekken van 
de bodem is, met bijvoorbeeld 
een strolaag. Ik ben onder de 
indruk.

We gaan vanmiddag inder-
daad onkruid wieden, daarna 
mulchen en ook naar bodem-
diertjes en boombladeren kij-
ken. In de Tiny Forest lesbox 
zitten zoekkaarten, loeppot-
jes, kompassen en spiegeltjes 
om het natuur-spotten tot een 

feestje te maken. Met  behulp 
van tuinhandschoenen en 
schepjes voor de kinderen, en 
snoeischaren en rieken voor 
de begeleiders gaan we aan 
de slag. 
Er zijn 4 natuurgidsen van 
het IVN-de-ronde-venen-
uithoorn en 3 enthousiaste 
buurtbewoners aanwezig om 
de middag tot een leuke en 
leerzame ervaring te maken.
Na 1,5 uur zijn we klaar 
en hebben we de gewone 
smeerwortel, eenstijlige mei-
doorn, regenwormen, lieve-
heersbeestje, pissebedden, 
kruisspinnen, kortschildke-
vers en huisjesslakken in de 
loeppotjes uitgebreid bewon-
derd. Wat een feestje!

Er zijn en komen nog meer Ti-
ny Forests in Uithoorn en de 
Ronde Venen. Zoals Boom-
pjesland in Uithoorn, WILder-
NIS in Wilnis, en ook in Mijd-
recht en Vinkeveen liggen 
plannen klaar. 
Op onze website houden we 
u op de hoogte van deze en 
andere natuuractiviteiten voor 
kinderen in de Tiny Forests.
www.ivn.nl/afdeling/de-ron-
de-venen-uithoorn

Willeke van Soeren-
Rotteveel

Teams biljartclub 
De Hoef in het nieuw
Regio - Het nieuwe seizoen van 
de biljartcompetitie staat op punt 
van beginnen en dat is een mooie 
gelegenheid voor de teams van 
biljartclub De Hoef, die deelne-
men aan de competitie met de 
teamnaam Springbok naar de lo-
catie waar de thuiswedstrijden 
gespeeld worden, om zich in het 
nieuw te kleden. 
Twee teams komen uit in de Bil-
jartfederatie De Ronde Venen en 
een team komt uit in de drieban-
dencompetitie van het district 
Veen- en Rijnstreek. 
De heren kunnen zich zeker goed 
vertonen in de kwaliteitsshirts, 
die mede aangeschaft konden 
worden dankzij de sponsorbij-

dragen van Kwaliteitsslagerij Eijk 
en Veld V.O.F. uit De Kwakel, DenB 
Diensten uit Vinkeveen, uw part-
ner in ventilatietechniek en de le-
verancier van de shirts, Promo-
fessionals, het Mijdrechtse be-
drijf waar professionele werkkle-
ding de gewoonste zaak van de 
wereld is. 
Deze drie bedrijven staan naast 
het clublogo dan ook vermeld op 
de shirts die de spelers de uitstra-
ling van een professional geven. 
Mocht u de heren eens aan het 
werk willen zien, normaal gespro-
ken kunt u elke maandagavond 
terecht in De Springbok in De 
Hoef waar de teams van de bil-
jartclub hun thuishaven hebben.

Wegseizoen UWTC 
nadert het einde
Regio - Zondag 27 september 
de laatste interclubwedstrijd van 
2020 bij WV De Amstel in Am-
stelveen. Er stonden 8 UWTC-
ers aan de start, te weten, Joel 
en Bart in groep A (Cat. 1 en 2), 
Mike, Floris en Jytte in groep B 
(Cat. 3 en 4), Jari, Kars en Sven in 
groep C (Cat. 5 en 6). Een mooie 
opkomst van, ‘The green machi-
ne’, UWTC. In groep A starten Jo-
el van Capel en Bart Knook. Voor 
Joël was het een leerzaam eerste 
seizoen waarin hij veelal achter-
in de koers zijn rondes reed. Van-
daag liet hij zien wat een enor-
me groei hij heeft gemaakt en 
wist zelfs enkele deelnemers ach-
ter zich te laten.  Bart Knook werd 
14e en Joël van Capel 18e. In de 
tweede groep startte Mike, Flo-
ris en Jytte. Het was vanaf het be-
gin een snelle wedstrijd. Floris en 
Jytte konden in het peloton hun 
wedstrijd rijden. Jytte was net als 
de vorige wedstrijden actief in de 
voorste rijen van het peloton. En 
trok zelfs regelmatig het peloton 
op een lint om te kijken of ze met 
een kleiner peloton verder kon-
den. Ook als anderen ervandoor 
wilde gaan, werden de gaten 
weer dicht gereden. Tot de laat-
ste bocht voor de finish ging het 
redelijk zoals Jytte het bedacht 
heeft. Ze had een wiel gekozen 
voor de sprint en toen vielen er 
twee renners naast en voor haar. 
Daardoor is zij ook gevallen en 
heeft de wedstrijd niet uit kun-
nen rijden. Floris Fransen werd 
9e en Mike Knook 13e. In groep 
C was na een bliksemsnelle start 
het deelnemersveld gelijk al ver-

deeld in 3 groepen. De UWTC le-
den Kars, Jari en Sven reden in 
een achtervolgend groepje van 5 
renners. Ze werkten goed samen 
en reden in een strak tempo naar 
de finish. Kars van Hattem is 9e 
geworden, Jari Buskermolen 10e 
en Sven Ozinga 11e.

Veteranen
Afgelopen zondag hebben de 
UWTC veteranen hun laatste 
wedstrijd van dit seizoen gere-
den. Hiervoor waren zij naar Gou-
da gereisd. Bij de 60+ werd de 
wedstrijd beslist in een massa 
spurt en hierin wist John Tromp 
zich als 6e te klasseren. Bij de 70+ 
wist Guus Zantingh als 5e te fini-
shen door de spurt van het pelo-
ton te winnen. Leen Blom eindig-
de de wedstrijd als 13e. 

LJC mtb
Morgan Hartveldt reed weer een 
prima wedstrijd bij de Landelijke 
Jeugd  Competitie mtb. In Hon-
selerdijk bij Westland Wil Voor-
uit stond bij categorie 3 weer een 
groot startveld aan de start. De 
hele wedstrijd was hij in strijd om 
plaats 2 of 3 bij de jongens. Op 
het einde sloot nog een jongen 
aan en de moegestreden Morgan 
moest genoegen nemen met een 
hele mooie vierde plaats. 

De L&M Workwear 
Omloop van Noord West 
Overijssel. (26 sept)
Een klassieker van 68km met aan 
de start 151 renners waaronder 
onze nieuwelingen Duuk van der 
Haagen, Rens Grommel, Jens Ver-
steeg en Mike Derogee van Wiel-
renafdeling UWTC. Na de team-
bespreking, het warmrijden en 
het nodige eten naar binnen ge-
werkt te hebben gingen de jon-
gens naar de start. Hier werden 
ze geloot. Nadat het startschot 
viel werd er geneutraliseerd ver-
trokken. Duuk die in de neutrali-
satie al naar voren aan het rijden 
was, werd gehinderd door menig 
valpartij. De jurywagen gaf gas 
en los was de koers. 
Valpartij na valpartij was het ge-
volg, die onze jongens allemaal 
wisten te ontwijken. Na 22km 
zat Mike achter een vervelende 
valpartij en kon vervolgens niet 
meer terugkomen in het pelo-
ton. Helaas een DNF achter zijn 
naam. Duuk die alle valpartijen 
heeft gezien en ontwijken kon 
heeft beulswerk verricht om tel-
kens weer terug te keren in de 
eerste groep. Knap werk. Jens zat 
achterin de eerste groep en reed 
een prima koers. Rens die goed 

gepositioneerd in de voorste ge-
lederen van het peloton zat was 
lekker op dreef. Er waren 4 ren-
ners weg met nog 2 km tot de fi-
nish en bam daar vlogen er weer 
een paar de bocht uit de drang-
hekken in. Duuk zat er naast en 
had zoiets van; ik sprint niet mee 
voordat er weer wat gebeurt. Uit-
slag: 18 Rens, 49 Jens, 62 Duuk, 
DNF Mike. Voor allemaal een 
mooie leerschool en een hele 
knappe prestatie met een snel-
heid van 45km/uur gemiddeld in 
de eerste groep

Start veldrit trainingen
Vanaf woensdag 30 september 
starten de veldrittrainingen bij 
UWTC weer. 

Oldstar cycling bij UWTC
UWTC Fitbiking is de samenwer-
king aangegaan met de ouderen-
bond /OldStarsCycling. Fitbiking 
is voor iedereen die zich zeker wil 
voelen op en met de fiets. Onder 
leiding van ervaren (ex) wielren-
ners zal behendigheid en condi-
tieverbetering de sleutelrol zijn 
van het fitbiken. Veiligheid moet 
voorop staan bij het fit biken. Dat 
is dan ook de reden dat er geen 
enkele vorm van wedstrijd ge-
relateerde competities worden 
aangegaan. Het gaat puur om fit-

heid te verkrijgen en om de stuur-
behendigheid te vergroten. Don-
derdag 8 oktober is de start van 
het OldStartsCycling onder lei-
ding van Peter Zijerveld en An-
ton Bouter. Er zal op deze dag een 
fotograaf aanwezig zijn voor het 
maken van foto`s voor promotie 
van het OldStarsCycling. De be-
doeling is om het OldStarsCycling 
landelijke bekendheid te geven. 
Mooie uitstraling voor de UWTC 
om de doelgroep 55 plussers aan 
het bewegen te krijgen/houden.
Programma 8 oktober: 9.30 uur 
aanvang in het clubhuis UWTC. 
Starten met een kopje koffie en 
uitleg wat OldStarsCycling in 
houdt door Peter Zijerveld en 
Johan Annema ( Teamleider Ge-
zond Bewegen). 10.00 uur: war-
ming up en training op het wie-
lerparcours van UWTC.
Na afloop zullen wij in het club-
huis onder het genot van een 
kopje koffie gaan evalueren. Hier 
willen wij een ieder bij betrekken 
en graag input krijgen.
Materiaal en kleding:  zelf mee te 
nemen, sportfiets of racefiets met 
versnellingen, sport/wielerkle-
ding.  Helm verplicht.
Kosten: eerste half jaar gratis 
Voor deelname kunt u zich aan-
melden bij Anton Bouter:  bou-
teranton@gmail.com

Géén Techniek Driedaagse, 
wél Techniek Experiences
Regio - Techniekmiddagen in het 
technieklokaal van de middel-
bare scholen, een Techniekwed-
strijd, Technieklessen en een 
Tech-is-Tof Quiz: dát is het pro-
gramma van de Techniek Expe-
riences 2020-2021. 

Dit programma is samengesteld 
omdat het coronavirus het niet 
mogelijk maakt om de Techniek 
Driedaagse te laten doorgaan. 
Om scholen te blijven ondersteu-
nen in het geven van techniekon-
derwijs bedacht TechNet Amstel 

& Venen dit alternatief.  Karin Wa-
teler – projectleider TechNet Am-
stel & Venen kijkt uit naar het al-
ternatieve programma. “De be-
hoefte aan goed opgeleid perso-
neel blijft’’, zegt zij. “Dat maakt dat 
we activiteiten blijven organise-
ren om jongeren te interesseren 
voor de techniek.’’  
 
Tech-is-Tof-Quiz 
Het meest verheugt zij zich op de 
Tech-is-Tof-Quiz, die nu – in sa-
menwerking met lokale onderne-
mers - ontwikkeld wordt. “Gedu-

rende 45 minuten strijden klas-
sen online tegen elkaar voor de 
enige echte ‘Tech-is-Tof bokaal”, 
legt Wateler uit. “Welk gewicht 
kan de grootste hijskraan ter we-
reld tillen? 
En hoeveel autobanden worden 
dit jaar gerecycled? Onze quiz 
geeft een inkijkje in de wereld 
van techniek door de ogen van 
een kind. Ik ben ontzettend be-
nieuwd welke scholen met elkaar 
de strijd aan zullen gaan en wie 
er uiteindelijk met de bokaal van-
door gaat.’’  

Techniekwedstrijd  
Een van de andere activiteiten 
is de techniekwedstrijd voor de 
groepen 7 en 8. 
“De techniekwedstrijd vindt dit 
schooljaar plaats van januari tot 
en met maart 2021’’, licht de pro-
jectleider toe. 
“Er is geen vastomlijnde technie-
kopdracht, maar we laten leerlin-
gen kiezen uit het oplossen van 
een van de drie technische pro-
blemen. 
Ze kunnen een technische oplos-
sing bedenken om energie op te 
wekken, een zorgrobot te bou-
wen of een manier vinden om de 
overkant te bereiken.’’  Nieuws-
gierig naar het volledige aanbod 
Techniek Experiences? Of aan-
melden?  
www.technetamstelenvenen.nl 
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