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Spaanse
Mandarijnen
Net 750 gram.
Per net 1.99

3.98

VAN 10.00

1t

Deze actie is geldig t/m zaterdag 10 oktober 2020

TOT 17.00 UUR

GRATIS TAXATIE
Intratuin Ter Aar ∙ 0172-406000

GOUD, ZILVER
EN MUNTEN

Houd je AUB aan de richtlijnen van het RIVM.

Prinses Irenelaan, Uithoorn
(t.h.v. Coop supermarkt)
Bekijk advertentie
verderop in deze krant
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Deze krant is gedrukt
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GEEN KRANT?
0251-674433

Het kan in de toekomst in Kootpark-Oost

Woningen op Connexxionterrrein en zwembadlocatie

Uithoorn - Kootpark-Oost gaat
veranderen. In 2011 gaf de gemeente al aan dat in dit gebied
tussen de Koningin Máximalaan,
Burgemeester Kootlaan en Zijdelweg de komende jaren woningen kunnen worden gebouwd.
Inmiddels hebben verschillende
ontwikkelaars plannen voor dit
gebied. Omdat de woningbouw
in verschillende periodes zal gebeuren en de samenhang in de
wijk nu vaak ontbreekt, heeft de
gemeente een stedenbouwkundige visie en een vertrekpuntenkaart ontwikkeld. Dit zijn voorwaarden waaraan de plannen
van alle ontwikkelaars moeten
voldoen. Door deze totaalvisie
krijgt het gebied een prettige uitstraling, sluit het goed aan op bestaande woningen en is er oog
voor de verkeersveiligheid. Kootpark-Oost behoudt daarnaast
haar van oudsher gemengde, bedrijvige karakter. Naast nieuwbouw op het Connexxionterrein
en de zwembadlocatie blijft een
markant gebouw als de oude Rabobank staan, dit gebouw wordt
omgebouwd tot een appartementencomplex. Ook de brandweer verhuist niet en de Aldi mag
een concreet plan uitwerken voor
een permanente vestiging met
appartementen.

taalvisie zorgen we ervoor dat er
een goede mix ontstaat tussen
luxer en betaalbaar, (sociale) huur
en koop. Appartementengebouwen zijn vaak een voorwaarde
om een project financieel haalbaar te maken. Maar bij de ontwikkelingen zoeken we wel zoveel mogelijk de aansluiting bij
de hoogte van nabijgelegen woningen.

ook bij aan een zo compleet mogelijk voorzieningenaanbod in
Uithoorn. Eerder al besloot het
college af te zien van de vestiging
van een derde supermarkt in het
centrum van Uithoorn. Ook vestiging in het winkelcentrum Zijdelwaard of Amstelplein is niet
haalbaar. Aldi Vastgoed bv heeft
de gemeente in een principeverzoek laten weten plannen te hebben voor sloop van het huidige
Parkeren, groen en
pand en nieuwbouw van een persluipverkeer
manente vestiging aan de SportBij wonen hoort ook parkeren. laan 17. Op het dak van de vestiVan de harde, stenige uitstraling ging is ruimte voor appartemenvan veel delen van de wijk, zoe- ten. Op 15 september jl. heeft
ken we naar groenere en vriende- het college van Burgemeester en
lijkere oplossingen. Parkeren ge- wethouders besloten dit princibeurt zoveel mogelijk op eigen peverzoek goed te keuren. Aldi
terrein om zo weinig mogelijk ex- Vastgoed bv heeft hiermee groen
tra parkeerdruk voor de bestaan- licht voor het uitwerken van een
de woningen te laten ontstaan. concreet plan. Dat wordt daarna
Ook de entree van de wijk aan aan de gemeente voorgelegd ter
de Zijdelweg krijgt de uitstraling besluitvorming. Uiteraard moet
van een echte laan, met bomen dit plan ook voldoen aan de vooraan weerszijden. Verkeer vindt waarden uit de stedenbouwkunzo makkelijker haar weg door de dige visie en vertrekpuntenkaart
wijk. Dit zal alleen bestemmings- voor Kootpark-Oost.
verkeer zijn. Sluipverkeer gaan
we tegen door geen rechtstreek- Op de hoogte blijven van
se aansluiting op de Máximalaan de ontwikkelingen
te maken.
In Kootpark-Oost gaat dus veel
gebeuren. De gemeente vindt
De Aldi als ingeburgerde
het daarbij belangrijk om omwovoorziening
nenden, ondernemers en andeAan de entree van de wijk ligt ook re inwoners van Uithoorn hierWoningen voor iedereen
het filiaal van discounter Aldi. De over steeds goed te blijven inDe vraag naar woningen in Uit- huidige locatie van deze super- formeren. U kunt de ontwikkelinhoorn is groot. Van ééngezinswo- markt is na 6 jaar inmiddels inge- gen op Kootpark-Oost volgen via
ningen tot mogelijkheden voor burgerd bij de bewoners van Uit- de website Uithoorndenktmee.nl.
senioren die overstappen naar hoorn en heeft een eigen doel- Het project Kootpark-Oost vindt
een appartement. Vanuit de to- groep. De supermarkt draagt dan u onder het kopje Projecten.

“Uit de Kunst”, nieuw kunst en
cultuurprogramma van Rick FM
Uithoorn - Zondagochtend 11
oktober van 10.00 tot 11.00 uur
start het nieuwe radioprogramma. In dit programma duiken ze
in de wereld van kunst en cultuur.
Ze gaan dieper in op onderwerpen als muziek, toneel, theater,
boeken, koken, en beeldende
kunst. Kortom alles op het gebied
van cultuur. Wekelijks maken de
presentatoren Naomi Heidinga
en Bob Berkemeier een actueel
programma waarin deze onder-

werpen belicht worden. Diverse gasten vertellen over hun passie. Ook houden ze je op de hoogte van culturele evenementen in
de regio. In de eerste uitzending
heeft verslaggever Juli Golin een
interview met Carel Kraayenhof over het Theaterconcert “Een
bandoneon, een gitaar, een bodhran en een stem”. Dit concert
met Leoni Jansen is 11 oktober
in De Schutse in Uithoorn. Naomi Heidinga heeft een interview

met Toneelgroep Maskerade over
de voorstelling “Wees maar niet
bang in het donker” Donderdag
15, vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober in het Alkwin Theater in Uithoorn. Bob Berkemeier interviewde Muziekvereniging KnA over alle mogelijke muzieklessen, de
verschillende orkesten en activiteiten. “Uit de Kunst”, iedere zondag van 10.00 tot 11.00 uur en
de herhaling op woensdagavond
van 18.00 tot 19.00 uur.

Gemeente biedt hulp
met energiebesparing
via energiecoaches
Uithoorn - Heeft u een hoge
energierekening, maar weet u
niet hoe dat komt? Wilt u geen
geld laten liggen en meer weten over energiebesparing?
Goed nieuws! Vanaf 5 oktober is
het mogelijk voor de inwoners
van De Kwakel en Uithoorn om
een gesprek aan te vragen met
een energiecoach. De gemeente wil graag inwoners helpen bij
het omschakelen naar duurzame energie en het verduurzamen van hun woning. Daarom is
de gemeente een energiecoachtraject gestart. Inwoners konden
zich hiervoor opgeven. Tijdens
een driedaagse cursus werden
de cursisten opgeleid tot energiecoach. Als energiecoach geven zij duurzaamheids- en besparingstips in een één-op-één gesprek. Begin oktober gaan zij van
start.

uw energierekening en waar de
meeste winst te behalen is. Ook
wordt er per ruimte gekeken
wat de verdere mogelijkheden
zijn. Op deze manier krijgt u beter zicht op uw energiegebruik
en wat u kunt doen om energie te
besparen.

Actie
De eerste 25 bewoners die een
gesprek over energiebesparing
hebben met een energiecoach,
krijgen een cadeaubon ter waarde € 44,-*. De cadeaubon heeft
een code die u verzilvert op de
webshop van het Regionaal Energieloket. Op de webshop kunt u
producten bestellen die u helpen bij het besparen van energie. Wilt u meer weten over hoe
u energie kan besparen in uw
woning? Maak dan een afspraak
met een energiecoach op www.
bespaarafspraak.nl/uithoorn. Let
Het gesprek
op! Maak alleen een afspraak als u
Het gesprek met een energie- geen coronaklachten heeft. Heeft
coach duurt ongeveer een uur u een afspraak gemaakt en onten is coronaproof. Het kan zo- wikkelt u klachten? Annuleer dan
wel telefonisch, digitaal of, in- de afspraak.
dien echt nodig, bij u thuis aan * U ontvangt alleen een cadeautafel op 1,5m afstand. Samen bon als u die nog niet eerder heeft
met de energiecoach kijkt u naar ontvangen van de gemeente.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
De Ronde Venen: Alle diensten
van de huisartsen worden gedaan
vanuit Huisartsenpost Leidse Rijn,
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het
weekend en voor werkdagen van
17.00-08.00 uur
Uithoorn: Spoedgevallen overdag
via eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Apotheek Vinkeveen,
Tuinderslaantje 3, 3645 EX
Vinkeveen, 0297-262 033. Open:
ma. t/m vr. 8.00-17.30 u.
Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis,
0297-303903. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u.
Wilnis-Dorp Medisch Centrum
Dorpsstraat 65 Wilnis,
0297-441044. Open : ma. t/m vr.
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.
Zuiderwaard Medisch Centrum
Plevierenlaan 23 Vinkeveen
0297-441144. Open : ma. t/m vr.
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583.
Open: 22.00-08.00 u.
Benu Apotheek Zijdelwaard
Zijdelwaardplein 81 Uithoorn,
0297-562851. Open: ma. t/m vr.
08.30-18.00 u., za. 9.00-16.00 u.
Apotheek Boogaard
Amstelplein 27 Uithoorn,
0297-566886. Open: ma. t/m do.
8.30-18.00 u., vr. 8.30-20.00 u., za.
9.00-17.00 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Amstelland
Spoedpost Amstelland Ziekenhuis
Amstelveen. Open: ma. t/m
vr. 17.30-23.00 u., za., zo. en
feestdagen 8.30-23.00 u.
Nachtapotheek OLVG West
Jan Tooropstraat 164 Amsterdam,
020-5108826. Open: na 23.00 u.
ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dgn per week,
24 uur per dag mob. bereikb. voor
bevallingen en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl
STICHTING THUIS STERVEN
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7 dgn per
week, 24 uur per dag bereikbaar,
06-51451130.

MANTELZORGSPREEKUUR
Elke do. tussen 08.30-16.00 u. kan
iedere mantelzorger haar vragen
stellen bij Mantelzorg & Meer.
Tel. 020 333 53 53,
info@mantelzorgenmeer.nl,
www.mantelzorgenmeer.nl
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
0297-263758, www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK
Uithoorn, tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG
Praktijk voor psychologische
hulpverlening
Vijzelmolen 25 Mijdrecht
H. Rapp-Jonkers, 06-15599435
Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl
STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie 0900-8844.

Rectificatie

Teams biljartclub De Hoef in het nieuw
De Hoef – Helaas is er vorige
week een foute foto bij het artikel geplaatst. We gaan in de
herkansing: 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 deelnemen aan de competitie met de teamnaam Springbok
naar de locatie waar de thuiswedstrijden gespeeld worden,
om zich in het nieuw te kleden.
Twee teams komen uit in de Biljartfederatie De Ronde Venen
en een team komt uit in de driebandencompetitie van het dis-

trict Veen- en Rijnstreek.De heren kunnen zich zeker goed vertonen in de kwaliteitsshirts, die
mede aangeschaft konden worden dankzij de sponsorbijdragen
van Kwaliteitsslagerij Eijk en Veld
V.O.F. uit De Kwakel, DenB Diensten uit Vinkeveen, uw partner
in ventilatietechniek en de leverancier van de shirts, Professionals, het Mijdrechtse bedrijf
waar professionele werkkleding
de gewoonste zaak van de wereld is. Deze drie bedrijven staan
naast het clublogo dan ook vermeld op de shirts die de spelers
de uitstraling van een professional geven.

Rookmelders redden levens
De Ronde Venen - In heel Nederland zijn in oktober de Brandpreventieweken. Ieder jaar wordt
dan voorlichting over brandveiligheid gegeven om slachtoffers
van woningbrand te voorkomen.
Dit jaar staat in het teken van
‘Rookmelders redden levens!’.
Driekwart van de Nederlanders
heeft al rookmelders in huis. Belangrijk, want als je slaapt dan
ruik je niets. Dus ook geen rook
als er in je huis brand ontstaat.
Daarom zijn werkende rookmelders van levensbelang!
Niet alleen de hoeveelheid rookmelders is van belang, ook de
juiste plaatsing en het testen van
je rookmelders is van levensbelang. Heb jij al eens getest of je
jouw rookmelders in elke kamer
van je huis kunt horen? Zorg dat
de rookmelder in originele staat
blijft, stofvrij is en een werkende
batterij heeft of is aangesloten
op netstroom. Dit en meer leer
je de komende maand tijdens de
Brandpreventieweken. Niet voor
niets is een werkende rookmelder op elke verdieping van een
nieuwbouwwoning verplicht en

vanaf juli 2022 ook voor bestaande woningen. Test vandaag nog
of jouw rookmelder thuis werkt.
Het kan jouw leven en dat van
jouw huisgenoten redden!

zien wanneer ons volgende Webinar over rookmelders is. Heb
je vragen? WhatsApp VRU brandweer op 06 12 95 85 99, bel 088
878 1000 of mail voorlichting@
vru.nl. Zo vergroot je eenvoudig
Vergroot eenvoudig de
de brandveiligheid thuis.
brandveiligheid thuis
De VRU is een samenwerkingsverOp de website www.rookmel- band van en voor de 26 Utrechtders.nl vind je informatie over se gemeenten. Zij zorgen elnut, noodzaak, soorten en plaat- ke dag voor de veiligheid van alsing van rookmelders. In bouw- le mensen die in de regio wonen
markten in Nederland komen dis- en verblijven. Zij helpen mensen
plays van een brandweerman te in nood, motiveren mensen om
staan met meer informatie. Daar zelfredzaam te zijn en dragen bij
kan je ook rookmelders kopen. aan het wegnemen van onveilige
Volg Veiligheidsregio Utrecht op situaties. Elke dag weer, en steeds
Facebook en Instagram om regel- beter. Kijk voor meer informatie
matig tips te ontvangen en om te op www.brandweer.nl/utrecht.

11 oktober afgelast:

Optreden Carel Kraayenhof
en Leoni Jansen

Regio - Slecht nieuws voor dege- lijk bericht van het secretariaat
nen die zich verheugden op het van de SCAU via e-mail. De SCAU
theaterconcert van Carel Kraayenhof en Leoni Jansen op zondag
11 oktober a.s.
Omdat de gemeente Uithoorn
geen ontheffing verleent van de
corona-richtlijn ‘maximaal 30 bezoekers’ kan dit optreden helaas
niet doorgaan.

houdt u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Nieuwe Meerbode
Verschijnt woensdag
EDITIE 2
DE RONDE VENEN,
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Nel van der Pol
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Redactie
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Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
133e jaargang

De SCAU betreurt deze beslissing
zeer, te meer omdat bij de vorige twee concerten (13 september Maarten Koningsberger en
20 september Hexagon Ensemble) iedereen de regels zeer goed
in acht heeft genomen, waardoor
beide optredens zorgvuldig en
veilig zijn verlopen. Alle abonnementhouders krijgen persoon-

Oplage: 31.650

Lucy in het Veen met Trio

Regio - Het Lucydijkmantrio timmert al een paar jaar aan de virtuele weg en sinds het optreden van Lucy Dijkman in The Voice Senior is de aandacht nu ook
nationaal op haar trio gevestigd.
Het optreden bij The Voice Senior heeft enthousiaste reacties tot
gevolg gehad via de sociale media en ook de regionale omroep
RTV De Ronde Venen heeft de afgelopen weken meerdere keren
aandacht aan het Lucydijkmantrio uit Vinkeveen besteed met
een live interview en airplay tijdens het programma Amigos da
Musica. Zoals bekend, heeft het
coronavirus het culturele leven
radicaal op z’n kop gezet. Toch

COLOFON

zijn er de laatste maanden steeds
vaker initiatieven om de cultuur
weer nieuw leven in te blazen
met exposities en optredens. Uiteraard met aandacht voor de veiligheidsmaatregelen volgens de
RIVM-richtlijnen. Inmiddels lopen
bioscopen, theaters en live optredens in aangepaste vorm vol,
omdat de cultuur nu eenmaal de
motor is van onze samenleving
en we sociale contacten nodig
hebben om ons lekker in ons vel
te voelen. Het Lucydijkmantrio is
ook nu weer gevraagd voor diverse optredens en kleinschalige festivals zoals Klink-Klaar, dat begin
november gehouden zal worden
in Mijdrecht. Het Lucydijkman-

trio speelde al eerder met succes
op dit festival. Gezien de reacties
op The Voice mogen ze nu een
dubbel geïnteresseerd publiek
en meer aandacht van de media
verwachten. Om vast in de stemming te komen van het Lucydijkmantrio, volg het trio dan op YouTube en andere sociale media: lucydijkmantrio en www.lucydijkmantrio.nl. Het Lucydijkmantrio
bestaat uit drie zeer ervaren musici met ieder een eigen muzikale
achtergrond en karakter, gevomd
door studie, vele bands en internationale ervaring: Lucy Dijkman
- zang, piano en composities,
Hans Alink - slagwerk en zang en
Peter Huijing - gitaren en zang.

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.
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Regionale energie
strategie

LEZERSPOST

Grofvuil ophalen
met de bakﬁets
Met enige ergernis las ik het artikel in uw krant van 30 september jl. betreffende het wel of
niet gratis ophalen van grofvuil
in de Gemeente De Ronde Venen. Vooral de mening van Kiki
Hagen trof me onaangenaam.
Blijkbaar heeft ze haar huiswerk
over dit onderwerp niet goed
gedaan, omdat ze als voorstel
gaf: wij hebben twee bakfietsen
op de gemeentewerf staan en
stellen die ter beschikking. Verderop in het redactionele artikel, kan je lezen dat één van die
bakfietsen een barrel is en dus
niet gebruikt kan worden voor
dit doeleinde. Bovendien wie
kan een bakfiets berijden? Denk
aan de senioren en/of gehandicapten.
Dat ze verder geen emphatisch
gevoel heeft bij de alleenstaande vaak oudere inwoners van
de gemeente blijkt ook duidelijk. Zij zal van een andere generatie zijn dan briefschrijver. Vandaar haar voorstel. Maar de gemeente wordt wel degelijk be-

woond door alleenstaande nog
zelfstandig functionerende inwoners die graag hun overtollige spullen kwijtraken.
De beste oplossing voor grofvuil lijkt mij inderdaad de oplossing van raadslid Pieter Kroon
om 1x per maand het grofvuil
aan de straat te zetten. Vooraf
bekendmaken wanneer en gratis! Mijdrecht zal dit wiel niet als
eerste uitgevonden hebben,
want in tal van gemeentes kan
zoiets wel. Zijn de stukken te
volumineus voor de oudere bewoner en/of mindermobiele inwoner dan zal er vast wel in de
directe omgeving iemand zijn
die dit voor hem of haar aan de
straatzijde wil zetten.
Ik had de behoefte hiertegen te
ageren en hopelijk kan Kiki Hagen haar standpunt wat menselijker brengen met wat meer begrip voor de groep alleenstaande ouderen en/of minder mobiele inwoners.
Christina Keller

Fiks begrotingstekort
Verrassing vorige week al: er is
een mega onverwachts begrotingstekort. In oktober 2019
reeds aangegeven door de gemeente. In mijn huishoudboekje ontstaat een tekort wanneer
er 10 ct binnenkomt en 25 uitgaat.
Bij onze gemeente niet: ze bedenken wat er binnen zal komen, geven op die onzekere
basis meer uit, allerlei mooie
plannetjes waar een wethouder mee op de foto kan, om dan
uiteindelijk verbijsterd te reageren wanneer er aan het eind van
de rit een negatief saldo blijkt te
bestaan! Vervolgens moet er nu
geld bij elkaar gesprokkeld worden...aldus:
Melkkoe van elke
gemeente: de OZB.
“En dan pakken we lekker de
bedrijven, want die hebben t
niet moeilijk vanwege de coronacrisis”
Ik lees vrijdag jl. dat 8 van 10
grote steden dit bewust niet
doen. In sept. 2019 had 1 onzer
wethouders het over een ondertekend (oogst)document:
Toekomst visie m.b.t een vitaal
lokaal bedrijfsleven en gezonde
economische toekomst. Maar
dat lijkt nu vergeten. Minder
subsidies: zoals de bibliotheek.
.Najaar 2019: 1 onzer wethouders op een basisschool om het
lezen op school te bevorderen...
dus natuurlijk ga je dan de bibliotheeksubsidie aanpakken. Ook
vergeten.
De huishoudelijke hulpvoorziening vanuit de WMO moet op
de schop dus geven we iedereen 2 uur(mensen hebben dat
nl voor hun plezier)in t laatste
kwartaal 2019 leest men dat het
CDA zich inzet voor een” ruimtelijk economisch perspectief
m.b.t senioren en gezondheid,
dus ga je na de vele mislukkingen sinds invoering van de
WMO er nog meer op bezuinigen. Zo blijven senioren absoluut langer thuis wonen! In het
vergeethoekje...

Bedankt
In Coronatijd worden vrijwilligers via Tympaan De Baat bedankt voor hun huiswerkbegeleiding met als beloning minder
subsidie. Dit geldt ook voor het
zeer gewaardeerde breed cultureel aanbod van onze gemeente (mevrouw Schuurs). Zomaar
wat artikelen uit De Nieuwe
Meerbode met prachtige woorden van het college en zo weinig inhoud. Tenslotte het geweldige nieuwe kostbare parkeerterrein waarover meerdere
medeburgers al uitgebreid hebben geschreven, welk onmogelijk is in vele opzichten. Hebben
meer mensen al geprobeerd
heelhuids met hun boodschappenkarretje uit de BONI via een
te steile helling bij 1 van hun
twee invalidenparkeerplaatsen
te komen of zijn het er inmiddels 6?
Maar ja... het huishoudboekje klopt niet, want hoe kun je
nu weten dat, wanneer er sinds
invoering van het Sociaal Domein in 2015 jaarlijks in alle gemeentes in Nederland giga tekorten zijn in de wanhoop die
de Jeugdzorg geworden is, er
voor komend jaar een mega tekort is waarvan nu alle burgers
en bedrijven in onze gemeente de dupe worden. Dat inzicht
en die visie kun je van onze bestuurders toch niet verwachten.
Met tot slot een digitaal platform met een kaart vol kleurtjes dat op een tablet niet werkt
en waar je bijna een universitaire opleiding voor nodig hebt...(
op een mailtje hierover aan het
secretariaat van B&W niet gereageerd....) , zooo democratisch
want iedereen is digitaal toch!
Zo sluit je echt niemand uit
in t democratisch proces over
eh....o ja, windmolens. Maar ook
daar is al een goed stuk over geschreven. Wat de wethouder
liever niet bij de besluitvorming
zou willen betrekken(gerucht?)
M.J.van Duijvenbode

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

‘Kiki Bakﬁets’ of
‘Bakﬁets Kiki’... (2)
Welke titel ik dit stukje had willen geven wist ik eigenlijk niet,
maar beiden zouden zomaar
kunnen...
Het zouden bijvoorbeeld twee
titels kunnen zijn voor een
soapopera of theater kaskrakerstuk toch?
Net als de ellende met de
steeds weer groeiende berg
verkeerd neergesmeten fietsen
bij de peperdure twee-rijen-hoge fietsenstalling bij het busstation, welke situatie blijkbaar
volledig aan de kennisname
van wethouder Mevrouw ds.
Alberta Schuurs- Jensema ontgaat of ontgaan is, is mevrouw
Kiki Hagen ook volledig ongeïnformeerd gebleven van de werkelijke situatie rond de, volgens
haar door de Gemeente beschikbaar gestelde mogelijkheden om zelf grofvuil naar de Gemeentewerf te brengen n.l. met
de TWEE BAKFIETSEN!!!
Dezen zouden de Rondeveense
goegemeente ter beschikking
staan om zelf overtollig of afgedankt huisraad af te voeren.
Het, naar de eerder door De
Nieuwe Meerbode gepubliceerde informatie, enig overgebleven exemplaar bleek in extreem deplorabele toestand te
verkeren. Aan alle kanten doorgeroest, verrot houtwerk en onderdelen om e.e.a. weer functionerend te krijgen niet meer
verkrijgbaar. Zelfs het Openluchtmuseum in Arnhem zou
z’n neus ophalen voor zo’n
exemplaar. Kortom, meteen afvoeren dat ding als dit al niet
gebeurd is.
Hopelijk is het met mevrouw Kiki zelf beter gesteld.
Stel..
Maar, stél dat er nog een bruikbaar exemplaar voorhanden ge-

weest zóuden zijn...en stél dat ik
een of meerdere stukken huisraad zelf naar de Gemeentewerf
zou moeten transporteren omdat de wethouder het vertikt
om enigszins aan de wens van
de inwoners van onze Gemeente tegemoet te komen door
ééns in de zoveel tijd gratis of
tegen een geringe vergoeding
grofvuil op te laten halen, dan
zie ik haar oplossing voor de
door mij onderstaand te schetsen situatie graag tegemoet:
De 80 ben ik reeds gepasseerd
mevrouw Hagen en heb (gelukkig nog) een kleine auto waar
wij ons zonder mondkapje nog
mee kunnen verplaatsen, maar
waar zeker geen grote stoel, tafel of bank in past. Onze kinderen wonen op respectievelijk
25 en 33 km afstand en hebben
zelf genoeg aan hun hoofd. Met
de bakfiets die U ter beschikking dacht te kunnen stellen de
openbare weg opgaan durf ik ,
gezien mijn leeftijd, niet meer
of U moet politie-escorte vóór
en áchter mij kunnen regelen
om verder alle overige verkeer
stil te leggen tot ik hen voorbij
ben. Ziet U het al voor U? Nee
mevrouw Hagen.
Dit werkt gewoon niet. Het zou
echt aan te bevelen zijn als U
en uw collega’s nog eens goed
zouden overwegen om alsnog
een soort van gratis grofvuilophaalservice te creëren.
We zien uw actie voor het grofvuil-wegbrengprobleem
en
ook de steeds weer uitblijvende handhaving van uw geachte collega wethouder Mevrouw Schuurs- Jensema m.b.t.
de neergesmeten fietsen bij het
Mijdrechtse busstation graag
tegemoet.
C.N.H. van Dijck

Eerlijke beoordeling
toekomstplannen?
Volgens mij is de meerderheid
in Nederland voor het zoveel
mogelijk duurzame energie opwekken om het gebruik van fossiele energie terug te dringen.
Desondanks is er veel weerstand tegen het realiseren van
windmolenparken en zonnevelden.
Met als gevolg dat we vrijwel
zeker de doelstelling van een in
2050 volledig duurzame energievoorziening niet gaan halen.
Daarmee leggen we een enorme druk, last en verantwoordelijkheid bij de nu nog jonge
landgenoten. Mijn indruk is dat
vooral mensen van ongeveer
mijn leeftijd (66) weerstand
hebben tegen windmolens en
zonneparken.
En dat is volgens mij niet eerlijk
omdat we daarmee onze verantwoordelijkheid afschuiven
op de generaties na ons, onze
kinderen en kleinkinderen.

Daarom heb ik het volgende
idee.
De gemiddelde levensverwachting in Nederland is nu 82 jaar
(mannen 80,4 en vrouwen 83,6).
Ik stel voor dat gemeenten via
referenda plannen voor duurzame energiewinning voorleggen aan hun inwoners waarbij
de volgend zwaarte aan stemmen wordt toegekend.
16 – 20 jaar
100%
20 – 30 jaar
90%
30 – 40 jaar
80%
40 – 50 jaar
70%
50 – 60 jaar
60%
60 – 70 jaar
50%
70 – 80 jaar
40%
80 – 90 jaar
30%
90+
20%
Dit lijkt mij een zeer verdedigbare stemmenzwaarte voor
plannen die enorm van invloed
zijn op onze leefbare toekomst.
Henk Strubbe

De Ronde Venen - Het belangrijkste punt op de agenda van
de raadsvergadering van donderdag jl. was de Regionale Energiestrategie (RES). De Rijksoverheid heeft namelijk aan ruim 30
regio’s verdeeld over Nederland
gevraagd plannen te maken om
fossiele brandstof zoals kolen en
gas optermijn te gaan vervangen
door alternatieven zoals windmolens en zonnevelden. De gemeente De Ronde Venen heeft
dat ook gedaan samen met 15
andere gemeente in Utrecht in
het zogeheten U16 verband. Resultaat was de “Ontwerp RES van
de U16”, waarin een bod is geformuleerd. De rijksoverheid gaat alle biedingen bundelen en komt
dan met een aanwijzing per gebied.
De gemeenteraad werd gevraagd
hiermee in te stemmen, maar dat
ging donderdagavond niet zonder slag of stoot.
Voorstel aangepast
na de commissie
Wethouder Kiki Hagen had het
voorstel (naar aanleiding van de
behandeling van dit onderwerp
in de commissie) op een aantal
punten aangepast. Zo had zij de
bijdrage van de gemeente eruit
gehaald, maar het totale bod in
stand gehouden. Dit had zij gedaan nadat Coos Brouwer (CDA)
in de commissie had gesteld dat
hij met een wijzigingsvoorstel
zou komen om de gemeentelijke
ambitie met de helft te verlagen.
Hoewel de wethouder het raadsvoorstel dus wel gewijzigd had,
kwam dat beloofde wijzigingsvoorstel niet.
Er ontspon zich een hele discussie in hoeverre het bod gestand
moeten worden gedaan en of de
gemeente De Ronde Venen haar
deel voor haar rekening moet
nemen. Diverse partijen vonden
dat je als gemeente op dit punt
terughoudend moest zijn. Hierop reageerde de wethouder dat
zij niet meer deed dan wat in
het spoorboekje energietransitie
stond.

het Geingebied. Dit vanwege het
unieke karakter, maar ook omdat
de forten rond Amsterdam op de
Unesco Erfgoedlijst staan. Allereerst kwam hiervoor een amendement van Anco Goldhoorn van
Ronde Venen Belang aan de orde
om windmolens in het Geingebied uit te sluiten. Om duidelijkheid te krijgen vroeg Goldhoorn
de wethouder of zij ja of nee het
Geingebied wilde uitsluiten van
windmolens. Haar antwoord was
duidelijk: “Nee, ik wil het proces
van zoekgebieden niet verstoren”.
De coalitiepartijen kwamen evenwel met een motie met het verzoek aan de wethouder om Windmolens in het Geingebied uit te
sluiten. Hierop zei de wethouder:
“Als de raad dit wil zal ik dat uitvoeren”.
Voorstel RES aangenomen
Met de stemmen van de fracties
CU/SGP, Lijst 8 Kernen en Ronde Venen Belang tegen werd
het voorstel van de RES aangenomen, net als een aantal moties om het college denkrichtingen mee te geven. Het amendement van RVB om windmolens in
het Geingebied werd verworpen
en de motie van CDA, D66 en VVD
met eenzelfde doel werd aangenomen. Wordt vervolgd, waarbij
nog bij niemand bekend is welke daadwerkelijke consequenties
het aannemen van de RES uiteindelijk heeft voor de gemeente en
haar inwoners.

Naschrift van de redactie:
Je ziet het overal, in de Tweede
Kamer, in de Provincie en ook in
de raad van De Ronde Venen. De
coalitiepartijen houden elkaar
vast en voorstellen van coalitiepartijen worden voor en door elkaar gesteund.
Het afkeuren van voorstellen van
niet coalitiepartijen en dan met
een gelijkluidend voorstel komen, komt minder vaak voor.
Voorbeeld daarvan was tijdens
de raadsvergadering het uitsluiten van het Geingebied voor
Democratische controle
windmolens. Het afkeuren van
op het proces?
een amendement van RVB, L8K
Raadslid Wim Stam ( CU/SGP), en de Seniorenpartij en het wel
gesteund door Joris Kneppers aannemen van een motie van het
van Lijst 8 Kernen en Anco Gold- CDA, gesteund door VVD en D66.
hoorn (RVB) vonden het proces In dit geval kunnen we ons niet
van de RES erg ondemocratisch. aan de indruk onttrekken dat het
Een aantal wethouders en advies- partijbelang hier overheerst bobureaus die een voorstel in elkaar ven het belang van de inwoners.
zetten zonder de gemeenteraden Hoe verklaar je anders deze uien inwoners erbij werden betrok- ting op twitter op vrijken. De heer Stam confronteer- dagmiddag. Als je nu
de vooral de heer Brouwer hier- op twitter kijkt is CDA
mee. Deze was het met de heer veranderd in Raad.
Stam eens, ‘maar ja zo was het nu
eenmaal’ en hij wilde daar duide- En laten we niet vergeten, dat een
lijk verder geen woorden aan vuil motie een verzoek is aan het colmaken, waarop hij verder ging lege. Als je iets echt wilt zul je een
met zijn betoog.
amendement moeten indienen,
daarin geef je als raad een opGeen windmolens in het Gein
dracht en moet het college het
Zoals bekend hebben heel veel uitvoeren. Zie het maar als de
mensen in Abcoude en daarbui- mondkapjesplicht: het zou eigenten bezwaar aangetekend tegen lijk moeten, maar het is niet verhet plaatsen van windmolens in plicht..
Anco Goldhoorn (RVB)

Koos Brouwer (CDA)

Wethouder Kiki Hagen (D66)

Wim Stam ( CU/SGP)
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Beleid Veiligheidsregio
dupeert SCAU onredelijk
De cultuur- en kunstwereld
moet zich schikken naar de
overheidsmaatregelen ter beteugeling van de corona pandemie. Dat begrijpen we ook bij
onze Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn, de SCAU. Zonder morren annuleerden we
daarom tijdens de rigoureuze
lockdown vóór de zomer in De
Schutse op twee zondagmiddagen een concert en een literair
programma.
Dat was jammer voor onze
abonnees en voor mensen die
al kaarten hadden gekocht.
Maar er kwam licht aan de horizon. Maatregelen werden versoepeld. Nauwgezet werden in
samenwerking tussen kerkbestuur en SCAU maatregelen getroffen om de gezondheid van
de maximaal honderd toegelaten bezoekers zo goed mogelijk te beschermen. De plaatsing
van de stoelen. De procedure
voor binnenkomen en vertrek.
Aan alles werd gedacht en door
de autoriteiten goedgekeurde
protocollen werden nauwlettend in acht genomen.
De deur ging weer open
Op 13 september gingen de
deuren van de SCAU bij de De
Schutse weer open. Onze burgemeester kon als gast zelf vaststellen dat de SCAU zich op verantwoorde wijze aan de regels
hield. Op zondag 20 september
kon ons trouwe publiek in dezelfde veilige kerkzaal van onze
tweede succesvolle Beethovenmiddag genieten. Met kunsten vliegwerk was het de SCAU
gelukt om geannuleerde programma’s uit het voorjaar toch
nog op zondagmiddagen in dit
najaar te plaatsen. En om een
nieuw seizoensprogramma van
hoog artistiek niveau te lanceren. Maar toen ging de deur opeens weer dicht.
Dag Carel Kraayenhof
Op dinsdag 29 september dicteerde Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland de nieuwe regel van maximaal dertig personen in een binnenruimte, zoals een zaal. Dit betekent dat de
SCAU bijna de helft van het aantal bezoekers in het bezit van
een abonnement of een losse kaart de toegang tot het optreden van een muzikale kei als
Carel Kraayenhof op 11 oktober

rele instelling bij het bestuurlijk centrum van de Veiligheidregio zit, hoe meer kans je kennelijk maakt om een ontheffing
te krijgen van de onmogelijke
en voor menige instelling vermoedelijk fatale dertig bezoekersgrens.

Schutse. Op grond van landelijke regels voor religieuze bijeenkomsten is het toegestaan op
zondagochtenden in De Schutse ten hoogste honderd bezoekers ter kerke te laten gaan.
Prima. Maar onbegrijpelijk is
zou moeten weigeren. Maar wie
dat de Veiligheidsregio aan de
mag wel en wie niet? Loten? De
SCAU geen ontheffing verleentijd drong en meteen vroeg de
de om in de middag van een
SCAU daarom aan het gemeen- Twee regimes in één Schutse
tebestuur met urgentie schrifte- Het is onrechtvaardig dat voor zelfde zondag in dezelfde veilig
lijk en gemotiveerd ontheffing. de SCAU-activiteiten in De ingerichte ruimte als ’s ochtends
Na diverse telefonades toen Schutse geen ontheffing is ver- tijdens een kerkdienst meer dan
aanvankelijk niet werd gerea- leend. Dat besluit is teleurstel- dertig bezoekers aan een voorgeerd werd deze uit naam van lend voor ons trouwe publiek genomen optreden door een
de Veiligheidsregio geweigerd. en schadelijk voor de SCAU. topmusicus toe te laten.
Helaas moest daarom het op- Het bestuur van de Veiligheids- Als het nu geldende beleid
treden van de beroemde ban- regio hanteert een wonderlijke van onze Veiligheidsregio nog
deon-solist worden geannu- meetlat voor het bepalen van maandenlang wordt voortgeleerd. De deur ging met een de waarde van een culturele in- zet, kan straks het SCAU-beklap dus wederom op slot. Mu- stelling en de betekenis ervan stuur de hand drukken van de
ziekliefhebbers met een abon- voor een lokale gemeenschap vele culturele en kunstinstellinnement of losse kaart moesten en voor plaatselijke publieks- gen die de handdoek in de ring
gooien.
worden aangeschreven over groepen.
wederom één of straks wellicht Raar is die meetlat ten aanzien
meer annuleringen. Met impre- van onze succesvolle en goed Bob Berkemeier,
sariaten moet weer worden on- bezochte activiteiten in De voorzitter van de SCAU
derhandeld over nieuwe data.
Zo ploetert ook de SCAU verder
in het moeras waarin de Veiligheidsregio Amsterdam de cultuursector heeft geduwd.
Het lijkt er op dat het regionale cultuurbeleid thans wordt
bepaald door de Veiligheidsregio die in de Amsterdamse poppenkast ook in Uithoorn stevig
aan bestuurlijke touwtjes trekt.
Willekeur en meten
met twee maten
Echter: het dertig-personen dictaat was nog nauwelijks afgekondigd, of in Amsterdam gingen opeens weer allerlei deuren open. Van Carré tot het
Concertgebouw. Van Paradiso tot De Melkweg. Ontheffing hier. Ontheffing daar. Wegens de “vitale rol voor de culturele infrastructuur”. En omdat
de gelukkigen“van groot nationaal, internationaal of regionaal
belang”zijn”. Aldus het bestuur
van de Veiligheidsregio.
Inderdaad, de vrijgestelde zaalen theaterbeheerders zullen de
enkele honderden bezoekers
die er in hun zalen kunnen genieten van veel moois niet mogen teleurstellen. Stel je voor.
Wat een immense schade ontstaat anders voor het bruisende
leven in de arrogante stad die
zich het culturele centrum van
Nederland vindt.
Inmiddels is ook de Schouwburg Amstelveen toegetreden
tot het excellente gezelschap
van zalen die meer dan dertig
uitverkoren muziek- en theaterliefhebbers van hun culturele producties mogen laten genieten. Hoe dichter je als cultu-

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

derlaag. Een nederlaag die men
bij Fortuna W zeker niet hadden
verwacht. Trainer Rene van Elskand van de gastheren heeft het
in het Noordhollands dagblad
over ‘’armoedig voetbal’’ van Legmeervogels.
Dit in zijn ogen ‘’armoedig voetbal’’ zorgde er wel voor dat zijn
ploeg met een nederlaag van het
veld moest stappen. Toch was er ij
zijn reactie ook een positief punt
te melde ‘’ die keeper van Legmeervogels hield er weliswaar

Uithoorn - Met wat aanpassingen vanwege de nieuwe coronaregels, waarover later meer informatie volgt, zal Toneelgroep Maskerade op donderdag 15 oktober de première spelen van Wees
Maar Niet Bang In Het Donker.
In deze komische thriller zien we
hoe de erfgenamen van toneelschrijver Sebastiaan Sluw arriveren in het mysterieuze huis De
Schaduw, om de erfenis te verdelen. Hun verblijf daar wordt opgeschrikt door de ontsnapping
van de Sluiper uit de instelling
die op hetzelfde terrein is gehuisvest. De Sluiper is een gevaarlijk
en geheimzinnig type met diverse moorden op z’n geweten.

ke actrice Beb Brul met haar begeleidster Molly. Als ook de jurist Sjors Appel en toneelcritica
Silvia de Kraaij zich bij het gezelschap voegen, is de spanning te
snijden. Niet in de laatste plaats
doordat het personeel van de instelling en de politie op zoek zijn
naar de ontsnapte Sluiper.

Vijf voorstellingen
Maskerade speelt de première
van Wees Maar Niet Bang In Het
Donker in het Alkwin Kollege op
donderdag 15 oktober (aanvang
20:15). Op zowel vrijdag 16 oktober als zaterdag 17 oktober
worden twee voorstellingen gespeeld (aanvang 19:00 en 21:15).
Hier is voor gekozen omdat er per
Een bont gezelschap
voorstelling minder publiek in de
Naast erfgenamen Laura en zaal aanwezig kan zijn.
Thom, wordt De Schaduw be- Iedereen die al kaarten heeft gevolkt door een divers gezelschap: kocht, wordt door Maskerade bede butler Bot, huishoudster me- naderd over de aangepaste tijvrouw Beentjes, bibliothecaresse den. Meer informatie is te vinden
Miranda Winkel en de excentrie- op toneelgroepmaskerade.nl

Fantastisch bedrag opgehaald
bij sponsoractie Deen!
Uithoorn - SAS’70 is ontzettend
blij met het mooie bedrag van
€750 dat is opgehaald met de
sponsoractie bij de Deen.
SAS’70 bedankt de Deen voor de
mogelijkheid om weer mee te
kunnen doen aan de sponsoractie.
SAS’70 bedankt ook iedereen
die de muntjes bij de sponsoractie van de Deen in onze koker gegooid heeft, we waarderen het
enorm! SAS’70 heeft hiermee een
fantastisch bedrag ontvangen
waarmee er leuke activiteiten georganiseerd kunnen worden.
Zo zijn erg nog activiteiten voor
het 50-jarig bestaan in het verschiet en dankzij jullie steun

wordt er daar (wanneer de tijd
daar weer voor geschikt is) uitgebreid bij stilgestaan.
Wil je ook deel uitmaken van
de gezelligste volleybalvereniging en komen volleyballen bij
SAS’70? Dan ben je welkom op
dinsdagavond in de Scheg. Er zijn
mogelijkheden voor de jeugd
vanaf 7 tot 18 jaar, senioren dames en heren op 2e en 3e klasse niveau en recreanten (ook op
donderdagmiddag).
Op de website van SAS’70 is alle
informatie terug te vinden. www.
sas70.nl En je kunt SAS’70 ook
volgen op Facebook (Volleybalvereniging SAS’70 Uithoorn) en
Instagram (@sas70volleybal).

slag van Rust een pas van Jasper
Burgers op dezelfde Jumairo. Lith.
In dit geval kwam hij een teen
lengte te kort om alsnog de 1-3
aan te tekenen. Zodoende gaan
de beide elftallen rusten met een
1-2 voorsprong voor Legmeervogels .

se krachten kunnen niet brengen
wat misschien wel van hun werd
verwacht. De verdediging van
Legmeervogels gesteund door
het middenveld weet eigenlijk
elk gevaar in de kiem te smoren.
Die ene keer dat het dan niet lukt,
staat er een aanvaller buitenspel
waardoor een treffer wordt afgekeurd of is het duel Maenhout die
het gevaar helemaal weet te naturaliseren. Legmeervogels moet
het dan ook hebben van de counter. In de 81ste minuut heeft een
counter dan het zo gewenste resultaat. Een bal van achter uit onder het motto ‘’weg is weg’’ komt
de bal bij Romello Austin die dan
samen met Quint Piris op de doelman van Fortuna W kunnen afgaan. Vlak voor de doelman gekomen schuift Austin de bal voor
de voeten van Piris en deze maakt
met een bekeken schuiver aan alle, misschien nog aanwezige illusies van Fortuna W op een goed
resultaat een eind. Het is 1-3 en
dit met nog enkele minuten in
blessure tijd. In deze korte periode komt Fortuna W geen enkele
keer meer gevaarlijk door en is de
zege van Legmeervogels een feit.
Eindstand is 1-3.

Foto van pand aan het
Marktplein bij
“van Walraven 80 jaar”
Het onderschrift bij de foto van
het pand van van Walraven:
“Pand overgenomen van gezusters van Hilt” is niet juist. Het
pand was wel eigendom van
van Hilten, maar niet van gezustersvan Hilt. De geschiedenis is
als volgt : Ene Anthonie van Hilten (1833-1880) vestigde zich in
dat pand aan het Marktplein in
Uithoorn als manufacturier en
kleermaker. Hij had twee zoons
die hem zouden opvolgen:
Hendrik (1863-1911) en Anthonie (1866-1929). Anthonie (20
jaar oud) zag dat niet zitten : 2
gezinnen leven uit die zaak. Hij
is in 1886 een boekhandel begonnen aan de Wilhelminakade
in Uithoorn. De zoon van Hendrik : Arnold (1898-1949) heeft
de zaak voortgezet. Arnold zijn

Legmeervogels overrompelt
Fortuna Wormerveer
Uithoorn - Legmeervogels gingen toch wel enigszins gespannen richting Wormerveer voor
het duel tegen Fortuna Wormerveer. Immers , Fortuna W heeft
een week eerder met 0-7 gewonnen in en van Assendelft. Legmeervogels zelf behaalde die
zondag slecht een gelijkspel tegen DSOV 0-0. Na afloop bleek
dat Legmeervogels onnodig gespannen was. Met een bekeken
spelletje is liet Legmeervogels
Fortuna W achter met een 1-3 ne-

Maskerade telt af

veel uit . Op dit punt heeft hij ontegenzeggelijk gel. Bij Legmeervogels was toch wel de Man of
the Match, doelman Folke Maenhout. Of er nu een doorgebroken speler op hem afkwam of er
werd een schot op doel gelost
Maenhout pakte ze allemaal. Een
keer was het echt kansloos en dat
was in de 10e minuut toen Legmeervogels wel erg veel ruimte
bood aan Onur Dogan met een
erg fraaie treffer de stand op 1-1bracht. Legmeervogels hadden in

zoon is iets heel anders gaan
doen. In 1952 was het pand dus
leeg en kon Piet van Walraven
het pand overnemen om zijn
installatiebedrijf in Uithoorn te
vestigen. De boekhandel die
Anthonie begon bestaat nog
steeds (134 jaar oud) op dezelfde plaats – zei het in een wat
gewijzigde assortimentssamenstelling. Eerst was daar Antonie
(1900-1954) die de zaak overnam – daarna Antonie (1931 nu) en hij heeft de zaak overgedaan aan zoon Wouter (1969 –
nu). Apart is nog te vermelden
dat een Anthonie van Hilten (in
1630 geboren) in 1658 gehuwd
is met ene Willempje Walraven.
Dus toch familie in de verte?
Anton van Hilten (1931 - nu)

de 7e minuut al voor de 0-1 gezorgd op het scorebord. Een verre trap van Max Versteeg bereikte Jasper Burgers die zijn directe
tegenstander op snelheid weet te
verslaan en oog in oog met Maarten List, de doelman van Fortuna
W geen fout maakte en Legmeervogels op voorspong brengt. In
de 27ste minuut weet Legmeervogels voor de tweede keer in dit
duel op voorsprong te komen.
Een corner genomen door Regilio Kranenburg wordt vervolgens
snoei hardt door Kenneth van der
Nolk van Gogh tegen het nylon
gekopt. 1 minuut later zou het
zelfs 1-3 kunnen worden als Jumairo Lith de afwerking te mooi
wil doen in plaats van gewoon zakelijk de trekker over te halen. Op

Voortvarend
De tweede helft begint met dezelfde spelers als waarmee men
de eerste helft is geëindigd. Fortuna W gaat voortvarend van
start en Legeervogels moet alle zeilen bij zetten om de gelijkmaker te voorkomen. In deze fase is het spel van Legmeervogels
wat te onrustig waardoor passing onzuiver is en men ook niet
altijd de juiste man weet te vinden. Hierdoor lukt het Legmeervogels maar moeilijk om onder
de druk uit te komen. In deze fase is het dan ook Folke Maenhout
die met een groot aantal reddingen zijn ploeg op de been houdt.
De trainer van Fortuna W ziet
dat zijn ploeg niet bestand is tegen de strijdwijze van Legmeervogels en brengt in de 65ste minuut dan gelijk ook maar drie verse krachten in. Maar ook deze ver-
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Directeur basisschool:

De weerbaarheid van
het onderwijs
Regio - Door het toenemende
gesnotter moeten leerkrachten
noodgedwongen
thuisblijven.
Dit heeft grote gevolgen voor
de continuïteit van het onderwijs. Scholen werken momenteel
noodscenario’s uit om het onderwijs te continueren. OBS De Pijlstaart in Vinkeveen is klaar voor
de tweede golf. Er ligt een noodplan op tafel om de voortgang
van het onderwijs te waarborgen.
Covid-19 slaat momenteel wild
om zich heen. De scholen in heel
Nederland doen hun uiterste best
om verspreiding te voorkomen
en laten leerkrachten bij milde
verkoudheidsklachten testen. De
voorrangsregeling moest voorkomen dat leerkrachten te lang afwezig zouden zijn. De praktijk is
weerbarstig. Soms zijn leerkrachten enkele dagen niet beschikbaar door de lange wachttijden.
Ze zitten doorgaans slechts met
milde klachten thuis en willen
graag lesgeven.
Noodsplan
Directeur Jaco van den Dool van
De Pijlstaart in Vinkeveen heeft
de afgelopen weken gewerkt aan
een noodplan: “Het doel van dit
plan is om het onderwijs te allen
tijde door te laten. Kinderen hebben namelijk recht op onderwijs.
Maar hoe geef je onderwijs aan
kinderen als de leerkracht niet fysiek aanwezig kan zijn? Door de
snelle technologische ontwikkelingen zijn er genoeg online
hulpmiddelen om onderwijs te
geven. De Pijlstaart heeft al voor
de uitbraak van Covid-19 een digitaal lesprogramma ontwikkeld.
Maandelijks zaten leerkrachten
bij elkaar in digilabs om online
onderwijs vorm te geven en elkaar te inspireren met nieuwe
voorbeelden. Toen de crisis eenmaal aanbrak was de overgang
naar online onderwijs snel gemaakt. We hebben na afloop van
de thuisonderwijsperiode onderzoek gedaan naar de beleving
van online leren en lesgeven. Uiteraard kent online leren beperkingen. Leren gaat altijd nog het
beste in fysieke relatie tot anderen. Toch hebben wij een aantal voordelen ontdekt: bij leerkrachten en leerlingen zijn de digitale vaardigheden sterk toegenomen; leerlingen volgen liever
live online lessen dan helemaal
zelfstandig online leren; Leerlingen willen de mogelijkheid om
meer flexibel te leren (onafhankelijk van tijd en plaats) en zelf hun
tempo te bepalen”.
Opmars
“Nu het virus wederom aan een
opmars is begonnen dienen we

de hiervoor genoemde bruikbare elementen van online onderwijs in te zetten om continuering
van leren te waarborgen. Hoe ziet
ons noodplan eruit? Zodra een
leerkracht milde klachten heeft
kan zij/hij vanuit huis lesgeven.
Om dit te realiseren zetten we online middelen in en is er toezicht
in de klas. Als de leerkracht te ziek
is om te werken maken we gebruik van onze invalpool. Als de
voorgaande mogelijkheden niet
meer mogelijk zijn (door grote
uitval van leerkrachten bijvoorbeeld) dan kan het voorkomen
dat een klas thuisonderwijs moet
volgen. Wij laten de kinderen dan
live de les volgen van hun parallelgroep of via een digitaal platform zelfstandig opdrachten maken. Mocht een kind niet naar
school kunnen wegens Covidklachten dan zorgen wij bij voor
online materiaal zodat het missen van lessen tot een minimum
wordt beperkt”.

Scan de QR-code voor
het noodplan
Voor de crisis
“Ondanks het feit dat online onderwijs misschien niet alle onderwijsproblemen kan oplossen, hoop ik dat de onderwijssector niet terugkeert naar het onderwijsmodel van voor de crisis.
Gebaseerd op online didactiek
zijn we in staat gebleken om een
breed programma aan te bieden
zodat kinderen zich ontwikkelden op het gebied van rekenen
en taal, zaakvakken, techniek en
kunst en cultuur.
Laten we open staan voor wat er
wel gewerkt heeft en samen het
onderwijs zo inrichten dat online
middelen ons kunnen helpen het
onderwijs te verrijken en te flexibiliseren.
Om dit te realiseren zullen we
meer online onderwijservaringen met elkaar moeten delen. Op
deze manier maken we het onderwijs weerbaar tegen de crisis. Neem gerust contact met me
op, zodat we van elkaars aanpak
kunnen leren”. Aldus Jaco van den
Dool

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS
Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuur-educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn. IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Haat en liefde in de polder
Meerkoeten zijn in de war

We kiezen steeds vaker
voor gemak in de keuken
Regio - De manier waarop we
met ons avondeten omgaan verandert. We kiezen steeds vaker
voor gemak in de keuken. Maaltijdboxaanbieders schieten als
paddenstoelen uit de grond en
in de supermarkt vind je steeds
meer verspakketten. Maar wie
écht gaat voor gemak in combinatie met gezond eten kiest
voor de maaltijdservice van Uitgekookt.
Bij Uitgekookt bestel je gezonde
klant-en-klaarmaaltijden die gratis bij je thuis worden bezorgd. Inderdaad, gezonde kant-en-klaarmaaltijden: altijd vers, met minimaal 200 gram groente en zonder onnodige toevoegingen. Eigenaar Johan van Marle: “Wij vinden dat iedereen altijd lekker en
gezond moet kunnen eten. Ook
als je geen tijd hebt om te koken,
als dit niet lukt of als je gewoonweg je tijd liever aan iets anders
besteed. Onze maaltijden zijn het
gezonde alternatief voor zelf koken.”
100.000e klant
Dat dit alternatief komt als geroepen blijkt wel uit de snelle groei
van het bedrijf. De maaltijden
vliegen als warme broodjes over
de toonbank en onlangs heeft
Uitgekookt voor haar 100.000e
klant gekookt. Een mijlpaal voor
het bedrijf waar gezond en lekker
eten al zes generaties in de familie zit. Van het telen van groente
en aardappelen, via een groentewinkel, tot aan de huidige maaltijdservice.

sloot Olaf eind 2019 zijn buurjongen om advies te vragen. Om een
lang verhaal kort te houden; zij
hebben samen de VOF Solit Retail opgericht en zijn goed onderweg met het veelbelovende concept, namelijk het creëren van zowel functionele als stijlvolle sokken! De oprichters inspireren graag anderen om te laten
zien dat het realiseren van een
droom nooit vroeg genoeg kan
beginnen. Sinds de publicatie

Gemeentebelangen:
de maat is vol!

Vertrouwd gezicht als bezorger
Dat heeft Uitgekookt niet alleen
te danken aan het gezonde aanbod. Ook service staat hoog in
het vaandel. Johan: “Wij werken
met eigen bezorgers die vaste
routes rijden. Wie vaker bestelt,
ziet dus een vertrouwt gezicht.
We merken dat onze klanten dit
heel prettig vinden. Ze kunnen
hun volgende bestelling gewoon
afgeven bij de bezorger. Ook is
het hierdoor eenvoudiger om bezorgafspraken te maken, bijvoorbeeld om de maaltijden in een
koelbox onder de carport te zetten. Je hoeft er dus niet voor thuis
te blijven.”
Geheel vrijblijvend
Vaker bestellen hoeft overigens
niet. Bij Uitgekookt zit je nergens aan vast, het is geen abonnementsvorm. De ene klant bestelt wekelijks, de ander als hij
een drukke week voor de boeg
heeft. De maaltijden bestel je
vooraf, tot vier weken vooruit. Op
de dag voor bezorging beginnen
de chefs met koken.
“Onze maaltijden zijn gezonder
dan afhalen, eenvoudiger dan
een maaltijdboxpakket en goedkoper dan uit eten gaan.”

Alleen even opwarmen
Na ontvangst bewaar je de maaltijden tot vijf dagen in de koelkast
Elke week een wisselend menu en hoef je ze alleen nog even op
Omdat gezond eten ook gevari- te warmen in de oven of magneeerd eten betekent, staan er we- tron. Zo staat er binnen een paar
kelijks meer dan 25 nieuwe maal- minuten een verantwoorde maaltijden op het menu. Van een tijd op tafel. “Onze maaltijden zijn
smaakvolle pasta of een verras- gezonder dan afhalen, makkelijsende couscous, tot een traditi- ker dan een maaltijdbox en goedonele stamppot. Het aanbod is koper dan uit eten gaan,” aldus
dan ook net zo divers als het type Johan.

Solit Socks uit Uithoorn doneren
aan Sophia ziekenhuis
Uithoorn - Voor elke bestelling
in oktober doneren de jonge oprichters Tim en Olaf (21) van SOLIT Socks één paar sokken aan
het Sophia Kinderziekenhuis in
Rotterdam. Het is begonnen in
2019 toen oprichter Olaf Habraken met het idee kwam om nietafzakkende sokken te realiseren.
‘’Wie kent nou niet het gevoel dat
die enkel-sok wéér onder je voet
glipt?’’ Na vele ups en downs, geslaagde en gefaalde samples, be-

klant dat bestelt bij Uitgekookt.
“Van drukke jongvolwassenen tot
minder mobiele senioren. Ondertussen weet iedereen ons wel te
vinden.”

van de website is de interesse in
het bedrijf en de producten sterk
gegroeid, met daarbij een loyale fanbase op sociale media. Als
het ergens actief en beweeglijk
werken is, is dat wel in het Sophia
Kinderziekenhuis. De artsen, verpleegkundigen en alle andere betrokken medewerkers staan dag
en nacht voor de kinderen klaar
die de hulp het hardst nodig hebben. Door de toegenomen drukte van de afgelopen periode die-

‘Spraken we toen nog van incidenten, inmiddels zien we structurele overlast van een kleine,
hardnekkige groep jongeren.’
Het gepresenteerde plan van
aanpak zet in op twee sporen: ‘DiUithoorn - ‘De maat is vol!’, aldus pen jaarwisseling, heeft de ge- recte maatregelen voor handhaIris Boor, raadslid voor Gemeen- meenteraad in de spoedbijeen- ving en preventieve maatregelen
tebelangen als het gaat over de komst van afgelopen januari, de voor de langere termijn. Het doopenbare veiligheid in de ge- burgemeester opgeroepen meer cument en de toelichting geven
meente Uithoorn. Recent heeft te doen aan openbare veiligheid’, inzicht hoe professionals samenhet college van B&W daarom een vertelt Boor. ‘De overlast beperkt werken om de problematiek aan
plan van aanpak hiervoor opge- zich niet langer tot vandalisme te pakken. Het is echter geen kant
steld. ‘Door de uit de hand gelo- en baldadigheid’, gaat ze verder. en klare oplossing waardoor alle

Voor meerkoeten zijn voorjaar
en zomer een bezige maar
ook overzichtelijke periode.
De meerkoeten in mijn vaart
weten altijd precies wat ze
moeten doen.
Zeker, er is veel te doen,
maar iedereen weet wat hem
of haar te doen staat: voeren, opvoeden. Dat kunnen
ze goed, als vanzelf, ze hoeven het niet apart te leren. Ze
kunnen het zodra ze moeten.
En de jongen weten het ook:
gewoon lui zijn en bedelen.
En hoe is het voor de ouders?
Zijn ze tevreden? Ze hebben
één tot drie nesten. Met 2 tot
8 eieren. Als ze geluk hebben
blijven er 8 jongen leven. Of
ervaren ze dat niet als geluk?
Soms zijn het er maar twee.
Zijn ze dan ongelukkig? Kunnen ze wel tellen? Hebben ze
statistisch inzicht?
Hun aantal is stabiel dus ze
doen op één of andere manier
de voortplanting goed. Maar
hoe ze dat reguleren? Zeker is, dat meerkoeten soms
hun eigen pullen doden. Dat
draagt vast bij aan een stabiele populatie. Ze doden pullen
als ze het nest te groot vinden.
En dat is al gauw zo, bijvoorbeeld als er meer dan 2 pullen
zijn. Maar ook als ze jongen
vervelend vinden. Dat gaat
niet zachtzinnig. Ze grijpen de
jongen bij de nek en bijten die
door. Dan houden ze de jongen net zo lang onder water
tot ze verdrinken. Ongezellige
beesten toch, die meerkoeten.

Maar dit jaar gaat alles anders: de meerkoeten om mij
heen slaan de groepsperiode
die in de herfst hoort over. Ze
beginnen direct aan de manman en vrouw-vrouw gevechten. Op het moment dat ik dit
schrijf zijn de paren al weer
gevormd.
En vandaag 3 oktober begint het eerste paartje te baltsen en te paren. Waarom slaat
een meerkoet het herfstritueel
over en stort hij zich direct in
het voorjaarsgedrag?
Komt dit wel goed?
Of krijgt het nest het te koud?
Komt het van de hoge temperatuur? Zodra ik het weet
breng ik u op de hoogte!!!
Catherine

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

Bezoek een drugslab

Uithoorn - In de Week van de Veiligheid wordt tweemaal een zogenaamde ondermijningscontainer opengesteld voor publiek en
pers.
Op woensdag 7 oktober staat de
nen de medewerkers extra sterk container bij Winkelcentrum Zijin hun schoenen staan. Om die delwaard in Uithoorn. Op zaterreden besloten de jongens van dag 10 oktober bij WinkelcenSOLIT Socks een actie op te zet- trum Amstelplein in Uithoorn. Bij
ten. Want wie staat er nou niet lie- de container, ingericht als drugver sterker in z’n schoenen? Ver- slab, geven specialisten van Buwen jezelf én draag een steen- reau Drugszaken, de politie, Brijtje bij aan een goed doel. Keep it der en de gemeente uitleg over
drugsproductie en -afval. LetUp. www.solitsocks.nl
terlijk in geuren en kleuren. Ook
www.solitsocks.nl
gaan zij in op ondermijnende ac@solitsocks
overlast nu ineens is verdwenen.
We zullen, met name bij de preventieve aanpak, geduldig moeten zijn.’ Om die reden heeft Boor
het college gevraagd om de inwoners en de raad op de hoogte
te houden: ‘Er zijn veel gesprekken gevoerd bij het opstellen,
waaronder met inwoners. Zij verdienen het om geïnformeerd te
worden over de voortgang. Daarnaast kan het zijn dat er dingen
aangepast moeten worden, ook
daarover worden wij bijgepraat.’

Als de jongen groot zijn komt
de herfst. Een relatief rustige
periode. De koeten vormen
een grote groep, 20 exemplaren of meer.
Wat ze doen is een beetje op
elkaar jagen. Maar niet agressief. Met 20 koeten of meer
ben je veiliger voor aanvallers,
dus je maakt het elkaar niet te
moeilijk. En dan, als het voorjaar wordt, is er de tijd voor
paren en nestelen. De mannen met de mannen en de
vrouwen met de vrouwen met
elkaar op de vuist, net zo lang
tot de juiste vrouw weer achter de juiste man aanzwemt.
Meerkoeten zijn paartrouw:
ze horen ieder jaar weer bij
dezelfde partner terecht te
komen.

tiviteiten van criminelen in de ‘gewone’ wereld, hoe je die activiteiten herkent op school of in de
buurt, en hoe je ermee om moet
gaan. Bij de ondermijningscontainer staat de Preventiekar van
de gemeente met meer informatiemateriaal.
Vooraf aanmelden
Vanwege de coronamaatregelen in de gemeente is het noodzakelijk dat geïnteresseerden zich
vooraf aanmelden voor een bezoek aan de container.
U kunt dat doen met een mail
aan ingrid.bos@uithoorn.nl
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Tandprothetische praktijk Leeseman:

Uitstekende expertise verzorgt
door 3 generaties op een rij

Uithoorn - Tandprothetische
praktijk Leeseman is een van de
langstlopende tandprothetische
praktijken in Nederland. Oprichter H.B. (Henk) Leeseman begint
de praktijk in Uithoorn in de jaren
vijftig. Zijn zoon Ronald trad in
zijn voetsporen en nam de praktijk in 1975 over. In 2004 opent
hij ook de praktijk in Alkmaar. Anno 2020 wordt opnieuw de praktijk van ouder op kind overgedragen. Het specialisme in het aanmeten en maken van kunstgebitten en implantaten zal onder de
leiding van dochter Camilla Leeseman worden voortgezet.
Overdracht
Met de overdracht van vader op
dochter is alweer de derde gene-

ratie Leeseman binnen de praktijk actief. Toch heerst de vraag of
het nooit gekriebeld heeft om in
een heel ander werkveld te specialiseren. Ronald: “Camilla en
ik zijn vanaf het begin blootgesteld aan de fascinatie voor tanden. Mijn vader had de praktijk
aan huis, wat best gebruikelijk
was ruim een halve eeuw geleden. Pas in 1985 zijn wij naar deze
locatie verhuisd. Toch hebben we
allebei eerst iets heel anders gedaan, waarvoor wij zelfs HBO gediplomeerd zijn.”
Camilla: Ik heb eerst Culturele en
Maatschappelijke Vorming gestudeerd en ook cultureel werk gedaan. Mijn vader volgde de hogeschool voor economische studies.
Daar hebben wij allebei geen

spijt van, omdat bepaalde kennis
en ervaring van deze studies ook
binnen de praktijk kan worden
gebruikt. Als bijbaan naast de studie deed ik al wat reparatiewerk
in de praktijk. Het werd steeds
drukker hier, waardoor ik meer
ging meehelpen. Daardoor realiseerde ik mij dat ik dit ook heel
leuk werk vond.” Ronald: “Bij mij is
het precies hetzelfde gegaan. Ik
ging eveneens mijn vader helpen
met reparaties. We hebben allebei met onze neuzen er bovenop gestaan. Mijn vader zei nog tegen mij: “je kunt goed leren, dus
ga iets anders doen!”
Niet erkend
De opmerking van Ronald’s vader
moet in de context van de tijd van

toen worden geplaatst. Tandprothetiek was namelijk nog geen
erkend beroep, iets waar Ronald
zich sterk voor heeft gemaakt
in de jaren 80. “Het beroep van
tandprotheticus is nog betrekkelijk nieuw. Wie een kunstgebit
nodig had ging naar de tandarts.
Daar werd een kaakafdruk gemaakt die de tandarts weer naar
een tandtechnicus stuurde. Deze maakte uiteindelijk het kunstgebit. Op een gegeven moment
was er een groep tandtechnici
die graag zelf de patiënt wilde behandelen. Dan weet je voor wie je
de prothese maakt en kun je deze nog persoonlijker naar wens
maken. Dat werd wel al particulier gedaan, maar niet voor het
ziekenfonds. Daarom zijn wij als
tandprothetici gaan demonstreren in Den Haag. En met succes,
want vanaf 1987 geniet het beroep een wettelijke bescherming”
vertelt Ronald.
Opleiding
Om de naam ‘tandprotheticus’ te
mogen voeren is een afgeronde
opleiding Tandprothetiek aan de
Hogeschool van Utrecht nodig.
Ook daarbij was Ronald jarenlang
nauw betrokken als docent, directeur en bestuursvoorzitter van
de opleiding en tevens actief binnen het bestuur van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT).
Daarnaast moeten er jaarlijks bijscholingscursussen worden gevolgd om de actuele kennis op
peil te houden.
Binnen de praktijk Leeseman
wordt er volgens de laatste technieken gewerkt. Met een studiegroep van tandprothetici wordt
dan ook veel onderzoek gedaan naar nieuwe materialen en

Thamen jeugd doet het
hartstikke goed!
Uithoorn - De honk- en softbalvereniging Thamen is aan de laatste weken van hun rare seizoen
bezig en bijna alle jeugdteams
draaien mee in de top 3 van hun
competitie.
De Honkbal Junioren (leeftijd 15
t/m 17 jaar) hadden een drukke week. Dinsdagavond kwam
Terrasvogels op bezoek om een
wedstrijd in te halen. Dit werd
een hele spannende wedstrijd,
maar Thamen liet net te veel spelers op de honken achter en dat
resulteerde in een gelijkspel, 8-8,
na 2 uur spelen. Zondagmiddag
mochten zij op bezoek bij Flags
in Lisse en dat ging een paar innings redelijk gelijk op, maar uiteindelijk werd het een 6-13 overwinning. Zij spelen nog 2 wedstrijden de komende weekenden
en staan nu op een mooie eerste
plaats in de competitie.
Aspiranten 1
De Honkbal Aspiranten 1 kregen zondag Badhoevedorp 2 op
bezoek en dat werd een redelijk
eenvoudige overwinning, 12-0,
waarbij er de mogelijkheid was
om wat andere pitchers warm
te laten draaien voor de dubbele wedstrijd tegen UVV volgende week.
Dit team zal als er geen gekke
verrassingen meer zijn eindigen
op een 2e plek in de competitie,
maar moeten nog wel 4 wedstrijden spelen.

Pupillen 2-4
De Japanse Pupillen 2 kregen
zondag onze eigen pupillen 3 op
bezoek en dat werd een ruime
overwinning voor pupillen 2, die
met nog 2 wedstrijden te spelen
ook nog mogelijkheden hebben
voor het kampioenschap. Pupillen 3 heeft een wat lastiger jaar,
maar mogen nog twee keer spelen tegen DVH uit Amstelveen die
qua niveau wat beter bij hun passen.
Zondagochtend in alle vroegte was de pupillen 4 op bezoek
bij Badhoevedorp en die speelAspiranten 2
den 2x gelijk en ook zij spelen koDe Honkbal Aspiranten 2, op de mende zaterdag hun laatste twee
foto, mochten dinsdagavond in- wedstrijden van dit seizoen tegen
halen bij Quick Amsterdam 1 en Ban Topa Future Stars.
dat werd een 2-15 overwinning. Helaas waren er door de vele reZaterdag kwam Hoofddorp Pi- gen en wat vrij weekenden bijna
oniers 4 op bezoek en dat werd, geen wedstrijden voor onze 18+
mede met dank aan de regen, teams maar die mogen, als het
een spannende wedstrijd, maar weer mee wilt werken, de komenook dit werd een overwinning, de week weer volop het veld in.

Gecertificeerd
Het tandprothetische bedrijf is
onlangs opnieuw gecertificeerd
voor de komende drie jaar.
Dit houdt in dat de hygiëne- en
infectiepreventie
protocollen
conform de richtlijnen voor de
mondzorg worden gevolgd.
Specifiek kenmerkend voor de
praktijken in Uithoorn en in Alkmaar is de betrokkenheid en aandacht voor de patiënt. Gedurende de behandeling en met regelmatige controles en onderhoud
wanneer het gebit al wordt gedragen.
Camilla: “Wij begrijpen het goed
dat iemand er tegenop kan zien
om voor het eerst een kunstgebit te krijgen. Daarom bieden wij
veel ruimte voor vragen en uitleg. Daarnaast is de praktijk kleinschalig en de sfeer goed onder
het team. Ik geloof dat die ontspannen sfeer kan helpen om al
een stukje nervositeit voor het
aanmeten weg te nemen.”

Ronald voegt daar aan toe: “Als
een broek je niet goed past doe
je die weg, want dan heb je altijd
andere broeken om aan te trekken. Zo werkt dat niet met een
kunstgebit. Elke mond is uniek
dus je kunstgebit moet goed passen. Het is belangrijk om daarvoor de tijd te nemen en te luisteren naar de wensen van de patiënt. En het fijne is dat aanpassingen ter plekke door ons kunnen
worden gedaan!”
Afscheid
Voor Ronald is het moment van
afscheid van de praktijk gekomen. Het laatste administratieve werk voor de overname heeft
hij bijna voltooid, maar de passie
voor het vak is duidelijk nog niet
verloren. Zou dit naderende pensioen hem dan mogelijk kunnen
overvallen?
“Nee hoor! Het voelt eigenlijk wel
goed en dat is om de volgende
reden: mijn kind neemt het over!
Mijn vader heeft dit net zo ervaren. Je bent trots en blij dat je
zaak een goede opvolger krijgt.
Ik werk achttien jaar samen met
Camilla en weet daarom dat de
praktijk in goede handen terecht
komt. En de collega’s en patiënten kennen haar ook al heel lang.
Het loslaten gaat wel lukken en
bovendien ben ik naast de praktijk altijd bezig met van alles. Van
tuinieren tot deelnemen aan een
werkgroep. Als ik geen ‘tanden’
meer heb, is er wel weer iets anders te doen!
En wat zijn Camilla’s verwachtingen als de opvolger van haar vader?
“We willen graag dat de praktijk
in principe hetzelfde blijft. Een
geruisloze overgang. Natuurlijk
is het mogelijk dat er nog het één
en ander op mij af komt, maar
wat dat betreft doe ik dit niet alleen. We zijn een goed team en
we zijn er voor elkaar. We kunnen goed taken van elkaar overnemen, ondersteunen en samen
sparren. Het is ook fijn om van de
patiënten zelf te horen dat wij onderling zo leuk contact hebben.
En dat houden we zo!” Glimlacht
Camilla.

In gesprek met burgemeester
en wethouder over Corona

5-4. Komende zondag om 14.00
uur spelen zij uit bij DVH voor
het “kampioenschap 2020”.
Pupillen 1
Op zaterdagochtend in de regen
kwam Amsterdam Pirates 3 op
bezoek bij de Honkbal Pupillen 1
en daar viel nog wat recht te zetten uit het begin van dit rare seizoen.
En het was met recht rechtzetten,
het werd een mooie 14-0 overwinning. Mede door prima pitching maar ook doordat de verdediging prima stond te spelen.
Aan slag lag deze keer de meeste
winst, er werd geslagen op goeie
ballen en vooral niet geslagen op
wijd ballen. Op dit moment staan
de pupillen op een 3e plek in de
competitie, maar met nog 3 te
spelen wedstrijden is de 2e plek
nog haalbaar.

methoden. Zo zijn er momenteel ontwikkelingen met 3D ontwerpen en uitgeprinte prothesen. Fans zijn Ronald en Camilla echter nog niet van deze nieuwe techniek. Ronald: “Onze collega René Kok bezoekt vandaag
een bedrijf die al ver zijn met deze techniek. Zelf hebben we ook
al een kijkje genomen, maar voorlopig ligt onze voorkeur bij handgemaakte prothesen. Die vinden
wij nu nog beter en mooier. Bovendien kan een handgemaakte
prothese gemakkelijker worden
aangepast naar de wensen van
de patiënt. Camilla: “Patiënten
vinden het maken van een wassen afdruk wel vervelend, alleen
kan een mondscanner nog niet
de omslagplooi tussen de tanden en de lip zo precies scannen.
Daarom moet je nog steeds een
afdruk laten maken. Als een scanner uiteindelijk wel een exacte afdruk kan maken wordt een overstap interessanter. Het materiaal
bij 3D printen is overigens meer
beperkt. Dat is op dit moment alleen kunststof, terwijl een aantal
patiënten echt de voorkeur hebben voor de glans van porselein.”

Leuk alternatief voor de
bridgeclub
Uithoorn - Waar in de voorgaande jaren veel bridgeclubs in de
regio wekelijks kond deden van
de verrichtingen op de clubavonden is het al maanden erg stil. Het
coronavirus trekt een zware wissel op de hele samenleving en
raakt ons allemaal, de een wat
zwaarder dan de ander en het
niet door kunnen gaan van een
bridgeavond is feitelijk voor de
meeste bridgers hooguit vervelend. Er zijn er echter ook voor
wie de bridgeavond zo’n beetje het enige uitje van de week
was, de enige avond voor sociale contacten en voor die ‘groep’
is het dus wel heel sneu. Om toch
het plezier en de vaardigheid in
het bridgen op peil te houden is
in Uithoorn de mogelijkheid om
in huiselijke kring, met inachtneming van de coronaregels, in
een soort competitieverband de
bridgedegens met elkaar te kruisen. Die mogelijkheid wordt geboden door Bridgevereniging
De Kwakel, die enige maanden
geleden het fenomeen KOFFERBRIDGE weer van stal heeft gehaald. Voor eenieder die dat wil
( dus uitdrukkelijk ook voor brid-

gers van andere verenigingen!!)
is het mogelijk een koffer met 24
bridgespellen te reserveren en af
te halen bij Gada en Fred Wegman op het adres Pr. Christinalaan
21E Uithoorn, tel. 06-47098230 of
06-33743757. In de koffer zit een
beschrijving hoe het werkt, een
deelnemerslijst en een doosje om
de te verwaarlozen geldelijke bijdrage ad € 4 te voldoen.
De koffer dient na uiterlijk 4 dagen weer geretourneerd te worden en die wordt dan, i.v.m. corona, pas 1 week later weer beschikbaar gesteld aan anderen.
Als een koffer 8 keer is gespeeld
krijgen de deelnemers de uitslag
thuis per mail toegestuurd.
Er zijn 5 koffers in omloop en
als een serie is volgemaakt worden de spellen opnieuw geschud
en de koffer weer in omloop gebracht.
Aarzel niet om hier aan deel te
nemen om de geest scherp te
houden en de sociale contacten
op peil te houden.
Zolang er geen uitzicht is op het
kunnen hervatten van de clubavonden is dit een leuk alternatief. Veel plezier ermee!

Uithoorn – Burgemeester Pieter
Heiliegers en wethouder Ria Zijlstra (Zorg) nodigen inwoners van
de gemeente Uithoorn uit om
met hen te praten over de gevolgen van Corona.
”Het coronavirus heeft enorme
invloed op ons leven. Er is verdriet over dierbaren die zijn overleden of die niet meer de oude
worden. Maar we zien ook dat er
mensen, met name ouderen, eenzaam zijn. Omdat ze veel minder
bezoek ontvangen. Maar ook omdat veel activiteiten, zoals de dagbesteding, niet doorgaan,” vertelt
wethouder Zijlstra. Burgemeester Heiliegers vult aan: “We willen graag een luisterend oor bieden. Maar ook met inwoners in
gesprek over hoe zij de afgelopen maanden hebben ervaren en
hoe zij de komende periode tegemoetzien.” De praatbijeenkomst
vindt plaats op maandag 19 oktober van 16.30 tot 18.00 uur. Locatie is de raadzaal in het gemeentehuis aan de Laan van Meerwijk 16 in Uithoorn. Wegens Corona kunnen maximaal vijf personen ontvangen worden. Mocht er
meer belangstelling zijn, dan zal
de gemeente meerdere sessies

organiseren op nog nader te bepalen data.
Aanmelden
Belangstellenden kunnen zich
opgeven door de QR-code te
scannen met de camera op de
telefoon of via www.uithoorn.
nl/coronabijeenkomst. Na aanmelding wordt er contact met u
opgenomen. De gemeente Uithoorn volgt het dringende advies
op voor het dragen van mondkapjes. Daarom verzoekt de gemeente om een mondkapje te
dragen bij binnenkomst van het
gemeentehuis. Zodra iedereen
een zitplaats heeft en het gesprek
begint, kan het mondkapje af.
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Raad neemt Amendement aan:

Bus 120 moet langs het
Station Abcoude
De Ronde Venen - Buslijn 120
moet langs het Station Abcoude.
Een meerderheid van de gemeenteraad stemde in met dit voorstel
van CDA, PvdA/GroenLinks, VVD
en D66 bij de vaststelling van het
Strategisch OV-plan. In het strategisch OV-plan staan de voorstellen waarmee de gemeente naar
de provincie gaat om het openbaar vervoer in de gemeente te
verbeteren. Fractievoorzitter Simone Borgstede (CDA): “Het is bij-

zonder vreemd dat we in onze gemeente een station hebben, maar
dat er geen enkele bus langskomt. Dit terwijl er al een halte
aanwezig is, en dit met een kleine wijziging van buslijn 120 te realiseren is.” Fractievoorzitter Pieter
Kroon (PvdA/GroenLinks): “Hiermee wordt de bereikbaarheid van
zowel het station als het Sporthuis, het bedrijventerrein en de
sportvelden vergroot!” De wens
van een bus langs het Station Ab-

coude is niet nieuw. Zo werd op 4
juli 2008 al een petitie met 1300
handtekening aangeboden bij
de provincie om dit voor elkaar
te krijgen. Toch is dit nog steeds
niet gelukt. Om meer voet aan
de grond te krijgen bij de provincie heeft de gemeente een Strategisch OV-plan gemaakt. De bus
langs Station Abcoude stond hier
echter niet in. Dankzij het aangenomen amendement van CDA,
PvdA/GroenLinks, VVD en D66 is
dit er alsnog in opgenomen.
Strategisch OV-plan
Het strategisch OV-plan zet daarnaast in op het meer strekken van
buslijnen 126 en 130. Zo zouden
deze lijnen vanaf Mijdrecht direct langs het industrieterrein,

de nieuwe woonwijk De Maricken en vervolgens de N201 gaan
rijden. Hierdoor kunnen meer
mensen, sneller en met een hogere frequentie naar Amsterdam
en via Breukelen naar Utrecht reizen. Buslijnen 121, 123 en buurtbus 526 behouden in het plan
hun bestaande route om de dorpen met elkaar verbonden te houden. Daarop aanvullend wordt
Syntus Flex uitgebreid naar Vinkeveen, Abcoude en Baambrugge.
Deze dienst is nu al beschikbaar
in Mijdrecht, Wilnis, Waverveen en
delen van Vinkeveen. Syntus Flex
is vervoer op afroep binnen de gemeente. Daarmee kan tussen de
dorpen gereisd worden, maar ook
naar de haltes van buslijnen. Een
rit kan geboekt worden door te

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.

Wethouder in gesprek met initiatiefnemers over starterswoningen

Starterswoningen als cadeautje
Zoals bekend heeft IVI in de zomer de woningnood onder starters in De Ronde Venen nog eens extra aangescherpt. Ook hebben daar enkele grondeigenaren zich bij IVI gemeld. Er is zelfs
een concreet plan aangeboden en er wordt in de politieke arena
nu serieus over gesproken. De raad heeft de wethouder gevraagd
om serieus te kijken naar dit plan wat zelfs als een cadeautje voor
de wethouder omschreven wordt. IVI heeft nog wel meer cadeautjes voor de wethouder. Maar eigenlijk zijn het natuurlijk vooral
cadeautjes voor de starters en kan de wethouder deze misschien
gaan uitdelen. Hoe mooi zou het zijn als de wethouder op korte termijn op verschillende plaatsen in De Ronde Venen (starters)
woningen kan gaan aanbieden aan zijn inwoners.
Alle aandacht gericht
op wethouder
Eén van de doelstellingen is dat
IVI de inwoners goed informeert
over zaken die voor hen van be-

lang zijn. Voor wat betreft de starterswoningen houden we de inwoners dan ook vanzelfsprekend
graag op de hoogte. Zo hebben we de inwoners ook geat-

tendeerd om de politiek te volgen. Met name een aantal starters volgt de ontwikkelingen in
de politiek op dit gebied dan ook
nadrukkelijk. Ten eerste is men
natuurlijk blij dat het nu heel nadrukkelijk op de politieke agenda staat. Maar er kwamen ook wel
wat vragen bij de inwoners naar
boven na het luisteren van het
politieke debat op 1 oktober.

heid bij de inwoners over de discussie over bestemming van dit
perceel. De wethouder had het
namelijk over een dillema of hier
starterswoningen moesten komen of uitbreiding van bedrijventerrein. Een ondernemer zou
een ander plan met dit kavel voor
ogen hebben.De wethouder wilde hier niet verder in detail over
spreken. Het lijkt IVI dat deze keus
toch niet zo moeilijk is. De urgenWethouder krijgt opdracht
tie die er is om starterswoningen
om te gaan praten
in De Ronde venen te bouwen is
Het politieke debat is niet altijd erg groot.
eenvooudig te volgen voor de
“gewone” inwoner. Geen jip en Vertrouwen in de wethouder
janneke taal, maar toch begrepen Laten we de wethouder vertroude goede luisteraars dat de wet- wen en er vanuit gaan dat hij het
houder door de raad de opdracht cadeautje uitpakt, zoals Maarten
heeft gekregen om met de initia- van der Greft (RVB) zo mooi symtiefnemers van een woningplan bolisch aangaf. De wethouder
naast het zwembad in Mijdrecht heeft beloofd om hier mee aan
waar 480 starterswoningen ge- de slag te gaan. En hopelijk wordt
bouwd zouden kunnen worden dit dan uiteindelijk een heel mooi
serieus in overleg moet. De wet- cadeautje wat de wethouder kan
houder heeft ook toegezegd dit geven aan de starters. We volgen
te gaan doen en had al een ge- dit als inwoners natuurlijk op de
sprek gevoerd. Het wordt zelfs voet en als dit gaat lukken hebdoor alle partijen gezien als een ben we waarschijnlijk nog wel encadeautje. De eerste stap is dus kele cadeautjes voor de wethougezet.
der. Want ook in andere kernen
zijn dit soort initiatieven van onStarterswoningen of
deraf met inwoners en grondeiuitbreiding bedrijventerrein
genaren in beweging.
Wel was er nog even onduidelijk- Wordt vervolgd!

Zo maar een verhaal gehoord in de sportschool

kennis van zaken nodig om te
kunnen stemmen legde zij uit. En
dat vindt zij juist het lastige – ze
heeft het al druk genoeg! En waar
haal je tegenwoordig onafhankelijk stemadvies?

IVI kreeg van een inwoner een e-mail of wij een stukje tekst wilde plaatsen op de IVI pagina. De betreffende inwoonster schreef
IVI dat zij na een bezoek aan de sportschool deze keer niet alleen
naar huis ging met een wat fitter lichaam, maar ook een heel ander inzicht had gekregen over onze democratie en ons stemgedrag door een mevrouw die ze op de sportschool sprak. Zij wil dit
inzicht heel graag met de inwoners delen. Hieronder haar verhaal.

Dillema
Nu zou ze willen kunnen stemmen op iets pro natuur en pro
milieu, maar de partijen waar zij
zich op dat vlak achter zou scharen, verdedigen niet sterk genoeg
de veiligheid van haar man op
zijn werk als politieman. Dus dan
geeft ze straks haar stem uit solidariteit met haar man en zijn collega’s liever niet aan die partijen.
Ondanks dat juist deze partijen
wel een degelijke goed zijn voor
het milieu. Dit is voor haar best
een dillema.

Ik stem liever niet
Zo maar een gesprekje
Na een uurtje sporten en een
heerlijke douche nam ik nog een
kop munt thee aan de bar bij de

sportschool. Naast mij zat een
vrouw die een yogales had gevolgd. We raakten aan de praat
over de wereldproblematiek, Ze

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

had een heel uitgesproken mening over allerlei zaken in de wereld. Ze had echt een mooie kijk
op de wereld.
Ik ga nooit stemmen
Deze voor mij onbekende mevrouw verbaasde mij echter toen
zij aangaf nooit te stemmen bij
verkiezingen. Niet landelijk en
niet lokaal. Ze zei dat ze het wel
heel belangrijk vindt dat iedereen
een stem heeft. Echte vond ze het
ook heel vreemd dat je je stem
weggeeft als je niet weet waar het
over gaat.

bellen of via de Syntus Flex-app.
Met de voorgestelde uitbreiding
zou in de hele gemeente met Syntus Flex gereisd kunnen worden.
Nu het plan is vastgesteld, is het
belangrijk dat de provincie dat

ook overneemt in de nieuwe concessie. De lokale fracties van CDA
en PvdA/GroenLinks gaan daar in
ieder geval voor pleiten bij hun
partijgenoten in Provinciale Staten.

IVI is op zoek naar betrokken inwoners. IVI is op dit moment
betrokken bij diverse initiatieven die voor inwoners belangrijk
kunnen zijn. IVI is zeer actief om starters meer kansen te geven
op de woningmarkt. IVI is betrokken bij het Sportakkoord en
IVI is gevraagd door een ingehuurd bureau (in opdracht van de
gemeenteraad) om zitting te nemen in de Brede Maatschappelijk Werkgroep om mee te denken om de participatie en inclusie in De Ronde Venen een gezicht te geven. Als je je aangetrokken voelt tot één van deze onderwerpen en betrokken wil
worden laat dit weten via de mail info@inwonersvoorinwoners.
nl. Heb je zelf een thema wat je onder de aandacht wil brengen
dan helpt IVI je graag een stapje verder. Kijk ook eens op de IVIwebsite www.inwonersvoorinwoners.nl voor meer informatie
over de inwonersbeweging IVI

Drempels verlaagd
Een maand geleden schreef IVI in
deze krant dat een aantal inwoners grote problemen hadden met
de te hoge drempels op de nieuwe
parkeerplaats in het centrum van
Mijdrecht. Na een verzoek aan de
gemeente en een goed gesprek
van dagopvang De Nostalgie uit

Amstelhoek beloofde de gemeente het probleem op te lossen. Beloofd is beloofd. De drempels zijn
nu verlaagd. Het helpt dus echt als
inwoners van zich laten horen. En
complimenten aan de gemeente
voor de snelle aanpassing. Samen
kom je verder!

haar belangen kan behartigen.
Ze legde mij een alternatief voor
en vroegik dat ook geen beter systeem zou vinden. Ze zou namelijk WEL stemmen als ze op THEMA of op PROBLEMATIEK zou kunnen stemmen met een JA of NEE.

Ik besloot een e-mail te schrijven
naar IVI misschien dat zij er iets
mee kunnen.

Wat vindt u?
Wat IVI vindt is eigenlijk niet zo
belangrijk, maar wat de inwoners
van dit idee vinden vindt IVI wel
Mooi idee
weer interessant. Wat vindt u van
Stemmen op thema
Ik vond het een mooi idee en dit idee van stemmen en/of heeft
Je moet weten waar
of problematiek
voordat ik antwoord kon geven u nog andere ideeën hoe u stem
het over gaat
Ze stemt dus liever niet. Dat is dus zei ze dat ze naar huis moest. Mij het beste tot zijn recht komt.
Je moet wel weten waar het over geen desinteresse, dat is omdat achterlatend met een heel mooi Laat het IVI weten via e-mail:
gaat, vindt zij. Vandaag is veel ze geen partij kan vinden die echt idee maar wat moest ik ermee? info@inwonersvoorinwoners.nl

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

14

NIEUWS UIT DE REGIO

7 oktober 2020

‘Dummie de mummie’
schrijfster Tosca Menten
op bezoek bij De Kajuit
Uithoorn - Zoals u wellicht wel hebt meegekregen is afgelopen week de landelijke kinderboekenweek van start gegaan. Bij OBS De Kajuit besteden kinderen en leerkrachten
hier maar wat graag aandacht aan. Dit jaar stond er wel iets
heel bijzonders op de planning bij de start van de KBW: Tosca Menten kwam (geheel Corona proof ) op bezoek! Zij is de
‘ambassadrice’ van de boekenweek dit jaar, die helemaal in
het teken staat van geschiedenis! Daar heeft Tosca al veel
verhalen over geschreven. En laten ze daar nou ook net dol
op zijn bij OBS De Kajuit...

Mijdrecht - Afgelopen zondag speelde Hockey Vereniging Mijdrecht Dames 1 weer
een thuiswedstrijd. Dit keer tegen Zandvoort Dames 1. Door
corona kon er helaas geen “Mini van de week” meelopen met
het team. Ook waren er geen toeschouwers, maar dat wilde bij de
dames de pret niet drukken. De
meiden begonnen de wedstrijd
wat slap. Zandvoort kwam veel in
de cirkel van HVM, maar de meiden wisten ze tegen te houden.
Toen Zandvoort een paar keer in
de cirkel was geweest sloeg het
om. HVM wist veel acties te maken en scoorde uiteindelijk een
mooi doelpunt uit een strafcorner van onze achterspeler Charlotte. In het tweede kwart stond
alles heel sterk. Er werden veel
acties gemaakt en Julia scoorde

Tosca Menten is een Nederlandse kinderboekenschrijfster.
Ze is onder andere bekend van haar populaire serie over
Dummie de Mummie die allerlei hilarische avonturen beleeft. Naast Dummie de Mummie schreef ze nog vele andere boeken. Ze bedenkt steeds personages die meer dan één
boek meegaan, zoals: Kereltje Kareltje, Vieze Lieze en natuurlijk Dummie de Mummie. Haar werk is al vele malen bekroond. Ook heeft ze meerdere verhalen geschreven voor
het leesonderwijs. Tosca Menten wil graag boeken schrijven
waar kinderen van moeten lachen, maar er zitten ook trieste, griezelige of gemene stukjes in. Dat zorgt er vast voor dat
haar boeken zo in trek zijn bij de jonge lezers, en dus ook bij
alle kinderen van OBS De Kajuit. Dit jaar schreef Tosca het
nummer ‘En toen?’ voor Kinderen voor Kinderen, passend bij
de kinderboekenweek.
In de hal
Groep 5, 6, 7 en 8 mochten plaatsnemen in de hal van de
school, waar Tosca van wal stak met haar verhalen, filmpjes,
liedjes en grapjes. De kinderen hingen aan haar lippen! Natuurlijk werd er ook een stukje voorgelezen. De kinderen
konden Tosca veel vertellen over wat zij van de verhalen en
boeken vonden, want op OBS De Kajuit zijn de boeken van
Tosca uit de eigen schoolbibliotheek zeer populair. Speciaal
voor de KBW had Tosca een ontzettend grappig filmpje opgenomen over een krokodil uit Egypte. Natuurlijk werd er
ook luidkeels meegezongen (en flink gedanst) met het liedje ‘En toen?’. Aan het einde werden nog slimme vragen gesteld, waardoor we allemaal nog wat meer leerden over Tosca en haar boeken. Ze vertelde zelfs iets wat nog niemand
anders mocht weten: er zal weer één van haar boeken verfilmd gaan worden… Wil je weten welke? Tja, dan weten alleen de kinderen van OBS De Kajuit!

sen opleverde maar beiden gingen naast en over. In de zevende minuut was het wel raak en na
een mooie voorzet van Mike knalde Ryan de bal binnen. Twee mi-

uiteindelijk een mooi doelpunt
met een assist van Saki. Maar Saki vond een assist niet genoeg
en met hulp van Julia kreeg Saki de bal perfect in haar stick en
kon doorlopen voor een 1 tegen
1 met de keeper. Saki was de keeper te slim af een ook zij scoorde.
Goed samen
Door de coaching van coach Robert werden de meiden goed op
weg geholpen en speelde alle linies goed samen. Helaas wist ook
Zandvoort een doelpunt te scoren. Hierdoor wilde HVM nog liever de 4-1 maken. Ook dit lukte.
Julia scoorde nog een doelpunt
en hierdoor werd de eindstand
4-1. De meiden hebben een goede wedstrijd gespeeld en veel geleerd! HVM Dames 1 ofwel “The
Red Army” is niet te stoppen.

Atlantis wint in Oostzaan
Mijdrecht - Voor deze wedstrijd
stond door het gesponsorde Van
Walraven Atlantis 1 op een derde plaats. Om in het zicht te blijven van de koplopers moest deze
wedstrijd gewonnen worden van
OKV uit Oostzaan. Na een 7-10
rust stand, maakte de Mijdrechtenaren geen fouten en wonnen de
wedstrijd met 10-14.
Het gesprek van de dag was natuurlijk de afwezigheid van het
publiek langs te lijn. Met daarbij
komend de regen, waren het niet
de ideale omstandigheden voor
een prachtige korfbal middag. Atlantis 1 begon met de vertrouwde acht namen op het wedstrijdformulier. Met het maximale aantal wissel en stafleden, om zoveel
mogelijk mensen te laten kijken.
De beginfase van de wedstrijd
ging gelijk op met een 3-3 stand
na tien minuten spelen. Hierna
wist de ploeg van trainer Wim
Schaap een gaatje te slaan van
twee doelpunten. Het spel was
niet goed, tempo lag te laag en
schoten werden niet afgerond.
OKV kon hierdoor ook lang bij

Hertha JO 19 droogt Nederhorst
af in een natte wedstrijd
Vinkeveen - Terwijl de regen gestaag naar beneden viel floot de
scheids voor het beginsignaal. Als
een raket ging Hertha van start
wat al meteen twee open kan-

HVM D1 wint van
Zandvoort D1

nuten later kreeg Vincent hem op
zijn pantoffel en nummer twee
lag er in. Een paar minuten later
hield Marijn met een mooie redding zijn doel schoon.
Na twintig minuten een voorzet
van Daan die er door Mike ingeschoten werd. Met een prachtige
slalom voetbalde Ryan zich door
de verdediging van Nederhorst
en nummer 4 lag in het net. Alweer Mike met een tikkie op Daan

en dat was nummer 5. Even later
kwam Rico alleen voor de keeper maar zijn doelpoging faalde.
Dat maakte hij een paar minutenlater goed met een mooie goal.
De kleine kansjes die Nederhorst
kreeg werden zeer bekwaam
door de verdediging onschadelijk gemaakt. Rusten met een 6-0
voorsprong beloofde voor de
tweede helft nog een en ander. In
de derde minuut zette Bjorn Daan
vrij voor de keeper. 7-0. Even later
knalde Martijn de 8-0 binnen en
ook Bjorn liet zich niet onbetuigd
door de negende erin te schieten. Het hele team voetbalde zeer
compact waardoor deze 9-0 overwinning tot stand kwam.

Vinkeveen - Al na vier gespeelde
wedstrijden heeft korfbalvereniging de Vinken de eerste kampioenen kunnen huldigen. Met ruime overwinningen stelde De Vinken E4 glansrijk het kampioenschap van de najaarscompetitie veilig. Het eerstejaars E-team,
bestaande uit Sarah, Mike, Huub
en Jesper, was al snel gewend

Twee goals
Na de rust nam de familie Loman Atlantis aan de hand met
twee goals van Lynn en nog één
van Amy. De thuisploeg kwam
ook moeilijk tot scoren, omdat
Atlantis op een andere manier
ging verdedigen. Dit resulteerde
in een 3-4 resultaat in de tweede
helft en iedereen was blij dat het
eindsignaal klonk. Tessa Verweij maakte vandaag sterk haar debuut in het eerste, onthoud die
naam.
Volgende week gaat het vlaggenschip op bezoek in Haarlem tegen Rapid. Een sterke ploeg die
ons van de tweede plaats af wil
stoten. Atlantis 1 zal er alles aan
doen om dit niet te laten gebeuren.

De spanning stijgt bij
de Vinken

Vinkeveen - Het eerste achttal
van De Vinken doet uitstekend
mee in de huidige veldcompetitie.
Het team van trainer-coach Johan
Kroon won alle vijf de wedstrijden met redelijk gemak. Samen
met het eveneens nog ongeslagen DSO (Alkmaar) deelt het Suiteteam de eerste plaats in de derde klasse E van het KNKV. Ook de
bezoekers van afgelopen zaterdag liepen al snel achter de feiten
aan. Het Hoornse ADOS had zelf
slechts eenmaal gezegevierd en
nu stond het binnen vier minuten
al 4-0 voor de Vinkeveense thuisploeg.
Het eerste aanvalsvak met Zöe
van Dasler, Eva Hemelaar, Jerom
Stokhof en Rutger Woud kwam
ondanks de gestage regen uitsteaan de nieuwe spelregels die ho- kend los: 2-0 via Rutger en Zoë.
ren bij de E-leeftijd. Vanaf de eer- Ook het tweede aanvalsvak met
ste wedstrijd werd er goed sa- Mariska Meulstee, Dorien Vermen gespeeld en veel gescoord. bruggen (voor de afwezige EmeAfgelopen woensdag was er na se Kroon), Gideon Leeflang en Lede training een speciaal feestje vi Kroon stiefelde stevig verder:
voor deze toppers, met limona- 4-0 via Levi en Mariska.
de, soesjes, bloemen en natuur- Het was duidelijk dat De Vinken
lijk een mooie medaille. Een dik hier zou gaan winnen. Met doelverdiend kampioenschap!
punten van Rutger (3x), Maris-

Vinken E4 al vroeg
kampioen

blijven, maar met nog wel een
7-9 voorsprong voor Atlantis. In
de laatste fase van de eerste helft
werd er niet meer gescoord, tot
de scheidsrechter bijna voor de
rust floot. Amy Loman wist de
ploeg met een 7-10 voorsprong
de rust in te sturen.

ka en Dorien kwam de ruststand
op 9-3.
Honderd doelpunten
Ook in de tweede helft kwam
het Kindermodehuisteam niet in
de problemen. Sterker nog, halverwege de tweede speelperiode stond het alweer 15-3 (scores
van Eva (2x), Rutger, Dorien, Mariska en Jerom). Het moment voor
Kroon om youngster Iris den Boer
speelminuten te geven. Zij verving aanvoerster Mariska en deed
dit op sublieme wijze door direct
een doorloopbal te verzilveren:
16-3. Doelpunten van Jerom, Iris,
Levi, Rutger en Gideon brachten
de eindstand op 21-6. Topscorer
Rutger Woud maakte er zaterdag
vijf en bracht daarmee zijn tussentotaal op 24. Gideon Leeflang
scoorde het laatste doelpunt, wat
tevens Vinken’s honderdste in deze competitie was.
Uit in Alkmaar
Komende zaterdag speelt De Vinken de cruciale uitwedstrijd tegen medekoploper DSO, dat met
een nog beter doelsaldo (+53 tegen +45) een geduchte tegenstander zal zijn.
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Buurtkamer Vinkeveen
bestaat 10 jaar
Vinkeveen - De buurtkamer Vinkeveen bestaat op donderdag 19
november 10 jaar!
Ter gelegenheid daarvan wilden
ze dat graag vieren met een gezellige bijeenkomst met een vers
kopje koffie/thee en natuurlijk
gebak! Muziekje erbij, gasten erbij, en zelfs de burgemeester had
zijn komst toegezegd!
Maar door Corona kunnen de
buurtkameractiviteiten
helaas
tijdelijk niet doorgaan. Daarom
moesten ze dit feestelijke jubileum dus noodgedwongen uitstel-

len naar een nog nader te bepalen datum volgend jaar.
Maar als u de buurtkamervrijwilligers toch graag via een kaartje/mailtje wil feliciteren met het
10-jarige jubileum, hen wil bedanken voor al hun vrijwillige inzet de afgelopen jaren, dan kan
dat via Annemarie Keja, coördinator van de buurtkamers van Tympaan-De Baat, adres: Dorpszicht
22, 1391 LX Abcoude. Zij zorgt er
dan voor dat het bij hen terecht
komt. Liever via een mailtje? Dat
kan natuurlijk ook a.keja@stdb.nl.

LEZERSPOST

Getuigen gezocht

De Schakel opent

Kinderboekenweek vol
leesactiviteiten

Vinkeveen - Met een toneelstuk
en een ingepakt boek voor alle
groepen opende basisschool de
Schakel de Kinderboekenweek
2020. Het startsein voor een week
vol lees- en spelactiviteiten in het
thema van de Kinderboekenweek
“En toen”, waarmee de geschiedenis tot leven komt.
Het openingstoneelstuk, gebaseerd op het boek “De steen en
de tijd”, werd gespeeld door de
leerkrachten. De steen vertelt wat
hij allemaal heeft gezien voordat
hij in de hal van de Schakel belandde: jagers en verzamelaars,
de eerste boeren, ridders en jonkvrouwen. Een mooie rol was weggelegd voor twee leerlingen uit
groep 6, die verkleed als beren de
jagers achterna zaten. Na het toneelstuk kreeg elke groep een ingepakt boek, dat onthulde welke
tijdperk in de klas centraal staat.
Groep 7 leert en leest bijvoorbeeld over Michiel de Ruyter en
Wilnis - Op 5 oktober is het de beleg en andere producten voor groep 4/5 verdiept zich in de Vijaarlijkse dag van de leerkracht. een ontbijt. De kinderen hadden kingen.
Op de Koningin Julianaschool in thuis ook een broodje gekleurd
Wilnis werden de leerkrachten ’s en achterop een lief berichtje
morgens door het bestuur verrast geschreven. Zo hadden de leermet een boek vol vrolijke ontbij- krachten uiteindelijk een tas vol
trecepten en een heerlijke appel- met lekkers voor het ontbijt. De
taart.
school ontving ook een kist met
Dat was nog niet alles, want toen fruit van Kiki Hagen (wethouder
alle leerlingen op school kwa- van het onderwijs). Zo was het
men, werden de leerkrachten een zeer geslaagde dag van de Mijdrecht - Afgelopen zondag speelde Hockey Verenidoor hun leerlingen verrast met leerkracht!
ging Mijdrecht Dames 1 weer
een thuiswedstrijd. Dit keer tegen Zandvoort Dames 1. Door
corona kon er helaas geen “Mini van de week” meelopen met
het team. Ook waren er geen toeschouwers, maar dat wilde bij de
dames de pret niet drukken. De
meiden begonnen de wedstrijd
wat slap. Zandvoort kwam veel in
de cirkel van HVM, maar de meiden wisten ze tegen te houden.
Toen Zandvoort een paar keer in
de cirkel was geweest sloeg het
om. HVM wist veel acties te maken en scoorde uiteindelijk een
mooi doelpunt uit een strafcorner van onze achterspeler Charlotte. In het tweede kwart stond
alles heel sterk. Er werden veel
acties gemaakt en Julia scoorde

Leerkrachten in het
zonnetje gezet

Aktiviteiten
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert de Schakel veel extra
leesactiviteiten. Midden- en bovenbouwleerlingen lezen voor
aan de kleuters, juffen en meesters lezen voor in andere groepen, er is een tentoonstelling van
de favoriete jeugdboeken van de
leerkrachten en de hele week is er
“alarm lezen”. Zodra de schoolbel
tijdens de lessen afgaat, mogen
de kinderen alles laten vallen en
een leuke plek in de school zoeken om even lekker te lezen. Ook
is er de wedstrijd “terug in de tijd
lezen”. Met een kruiskaart verdienen de leerlingen per groep een
jaar terug in de tijd.
De Kinderboekenweek wordt afgesloten met een speurtocht
door de school en een boekenruilbeurs. Alle kinderen mogen
boeken meenemen om onderling met elkaar te ruilen. Zo kan
iedereen weer met een aantal
nieuwe boeken naar huis om lekker verder te lezen!

HVM D1 wint van
Zandvoort D1

“In Vinkeveen heeft in de nacht
van vrijdag op zaterdag (3/4
oktober) een ongeluk plaatsgevonden waarbij de dader is
gevlucht. Het ongeluk vond
plaats op de T-splitsing van de
Herenweg met de Heulweg
in Vinkeveen. Een Opel, vermoedelijk een Combo of Corsa, reed op de Heulweg richting de Herenweg toen hij op
de T-splitsing rechtdoor reed.

De auto botste tegen een geparkeerde wagen aan die vervolgens tegen een andere auto werd aan geduwd. De bestuurder van de Opel is na het
ongeluk doorgereden terwijl
de schade aanzienlijk is. De eigenaren roepen getuigen op
zich te melden.” Graag via: anton111@xs4all.nl
Harriët Passies

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

uiteindelijk een mooi doelpunt
met een assist van Saki. Maar Saki vond een assist niet genoeg
en met hulp van Julia kreeg Saki de bal perfect in haar stick en
kon doorlopen voor een 1 tegen
1 met de keeper. Saki was de keeper te slim af een ook zij scoorde.
Goed samen
Door de coaching van coach Robert werden de meiden goed op
weg geholpen en speelde alle linies goed samen. Helaas wist ook
Zandvoort een doelpunt te scoren. Hierdoor wilde HVM nog liever de 4-1 maken. Ook dit lukte.
Julia scoorde nog een doelpunt
en hierdoor werd de eindstand
4-1. De meiden hebben een goede wedstrijd gespeeld en veel geleerd! HVM Dames 1 ofwel “The
Red Army” is niet te stoppen.

Hockey Vereniging Mijdrecht HA gedeeld 1e
Mijdrecht - Na 2 wedstrijden
stonden ze gedeeld 1e samen
met VVV HB. Dan de wedstrijd tegen VVV HB. Het was een thuiswedstrijd om 16:15. En de tegenstander was echt heel sterk en
hoort eigenlijk niet in deze klasse. Dus waren er twijfels of ze
echt tegen VVV HB speelden. Een
verlies was dan ook niet te voorkomen. Marcel Bolsius maakt het
enige doelpunt voor HA. Helaas
maar 1, maar dan wel een hele
mooie.

De 4e wedstrijd was tegen Bloemendaal HL. Niet echt een goed
team, maar ook dan moet er ruim
gewonnen worden. Uiteindelijk werd het 3-1 voor HVM. Nadat Christiaan van Neck in de 1e
wedstrijd 2x gescoord had, tekende hij voor de 1-0. De keeper van
Bloemendaal heeft het erg goed
gedaan, want de 3-1 had veel hoger uit moeten vallen, maar de
punten waren binnen. De andere 2 doelpunten kwamen van
Gilbert Winkel en Marcel Bolsi-

us. Er waren 2 trimmers die meededen en het fantastisch gedaan
hebben : Dennis de Pijper en Tim
Mandjes.
Thuis
Afgelopen zondag werd er thuis
gespeeld tegen Alkmaar HB. Zij
waren net als HVM en VVV medekoploper. HVM HA heeft een historie met dit team van Alkmaar.
Een team wat veel klaagt en erg
fysiek speelt. Helaas moesten ze
deze keer op veld 2 spelen. Het

vernieuwde zandveld is erg traag
en niet wat ze gewend zijn met
het waterveld. Maar dat hoort er
bij. Het 1e kwart ging heen en
weer, maar was Alkmaar niet gevaarlijk. Uit een goed uitgevoerde strafcorner kon Gilbert Winkel
de score openen. In het 2e kwart
kon HVM de voorsprong consolideren en waren er amper gevaarlijke acties voor het doel van hun
keeper Bart Peereboom. In de 2e
helft begon Alkmaar meer druk te
geven, maar ook werd er steeds
meer geklaagd tegen de prima
scheidsrechters Calvin Donker
en Thijs Gasse. Gezien de historie ging HVM daar ook een beetje
in mee. Maar in het 3e kwart kon
David de Graaf de 2-0 intikken.
Dat gaf het team wel wat rust. In
het 4e kwart was het wat rommelig, maar nog steeds bijna geen
kansen voor Alkmaar. Helaas konden ze via een strafcorner toch terugkomen tot 2-1. HVM heeft het
in de laatste 5 minuten niet echt
lastig gehad en kon deze wedstrijd dus winnend afsluiten.

HVM- JB1 kampioen
Mijdrecht - Zaterdag 3 oktober werd de laatste wedstrijd gespeeld van de voorcompetitie.
Mijdrecht JB1 stond al bovenaan
in de competitie maar toch hing
het af van de laatste wedstrijd.
Er moest minstens een gelijkspel
gespeeld worden. Met een compleet team werd afgereisd naar
Hurley JB3, taart in de kofferbak
voor het geval dat... Een handjevol rij-ouders had het geluk om
bij deze wedstrijd aanwezig te
zijn i.v.m. de nieuwe coronamaat-

regelen. Voor de rust stond HVM
voor met 2-0 maar na de rust wist
de tegenstander nog een doelpunt te scoren en kwam de eindstand op 2-1. Het was een spannende wedstrijd met een positief
verloop en zodoende gingen we
met een lege taartdoos naar huis!
De Man of the Match was deze
keer Tyler Mulder omdat hij, net
als elke wedstrijd, fantastisch gekeept heeft. Volgende competitie
promoveert JB1 naar de 1e klasse,
deze start 24 oktober.
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Poel’s Eye in Proosdijhal Kudelstaart

Korfbalcompetitie, derde klasse

Gerard en Peter in finale

Kudelstaart - De eerste speelavond van het seizoen van dartclub Poel’s Eye in de sporthal van
Kudelstaart de Proosdijhal werd
gewonnen door Martin Bax. Hij
won de finale van Kilian Broeren.
Hij sloeg hiermee een dubbelslag,
want de eerste speelavond was tegelijkertijd ook de Open Kudelaart
2020. Op het tweede niveau streden Rene Kruit en Tjitte Miedema
tegen elkaar. Rene trok uiteindelijk de winst naar zich toe. Pietje
van Overbruggen was na een jaar
afwezigheid weer boven water
komen drijven en bereikte gelijk
knap de halve finale van het derde
niveau. Ook Rene van Veen strandde in dit stadium. De finale ging
tussen Tibor Hogervorst en Huib
Gootjes. Deze finale was feitelijk
de finale van de verliezersronde
van de Open. Het was dat Marco
Cornelisse in de halve finale van de
winnaarsronde verloor, anders had
heel poule B van het begin van de
avond in de finales van de Open
beland. In de poule won Tibor nog,
maar zoals zo vaak waren de rollen aan het eind van de avond omgedraaid. Zodoende werd Huib de
winnaar van de verliezersronde

van de Open. Maar omdat het dus
tevens een gewone speelavond
was, was er nog een vierde niveau.
De finale werd bezet door twee
nieuwkomers van dit seizoen : Peter Kamerlink en Gerard Elderenbosch. De winnaar werd uiteindelijk Gerard. De corona-maatregelen zorgen ondertussen voor toenemende onzekerheid. Hierdoor is
de Poel’s Eye genoodzaakt te werken met een maximum en van te
voren inschrijvingen. Op de website www.poelseye.nl is nadere informatie te vinden.
Winnaar Gerard Elderenbosch
naast finalist Peter Kamerlink.

Handbal eerste divisie in De Bloemhof

Hercules tegenstander
van Greenpark Dames 1
Aalsmeer - Dames 1 van Green
Park handbal zou afgelopen zaterdag 26 september een uitwedstrijd spelen. De Aalsmeerse handbalsters zouden afreizen naar Amsterdam om het op
te nemen tegen de koploper in
de eerste divisie, V.O.C. Helaas is
de wedstrijd komen te vervallen,
zo werd zaterdag in de ochtend
bekend gemaakt. Dit in verband
met een positieve corona-test bij
V.O.C. De wedstrijd gaat later ingehaald worden.
Komende zaterdag 3 oktober
wacht weer een thuiswedstrijd in
De Bloemhof. Greenpark Dames
1 gaat de strijd aan tegen Hercules uit Den Haag van 19.15 tot
20.45 uur. Publiek is vanwege corona niet welkom in de sporthal.
De wedstrijd wordt uitgezonden
via livestream.

VZOD/FIQAS twee maten
te groot voor Gemini

Voor tweede keer in categorie senioren

Daniël Giacon Nederlands
Kampioen floretschermen
Aalsmeer - Op 26 en 27 september werden de Nederlandse
Kampioenschappen schermen
gehouden in Sporthallen Zuid
in Amsterdam. Het evenement
werd vanwege COVID-19 zonder
publiek en onder strikte veiligheidsmaatregelen gehouden.
Daniël Giacon van SchermCentrum Amsterdam (SCA) won
het NK op het wapen floret. De
Aalsmeerder staat eerste op de
Nederlandse ranglijst en was
daarom vrijgesteld voor de voorrondes op zaterdag.
Giacon begon de finale op zondag met een 15-1 overwinning.
Vervolgens won hij in een spannende partij met 15-11 en wist
hij de halve finale met een 15-5
overmacht te winnen. De finale
mondde uit in een hele tactische
partij. Uiteindelijk werd de uitslag
10-7 in het voordeel van Giacon.
Dit is de tweede keer dat de 19-jarige Giacon Nederlands kampioen is bij de senioren. Daarnaast
schreef hij ook vele gouden medailles op zijn naam bij de jeugd.
De laatste wedstrijd die hij speelde waren de Europese Jeugdkampioenschappen eind februari, waar hij de top 8 bij de categorie U20 bereikte.

Heren 1 twee keer vrij
Ook Heren 1 had onverwachts
enkele dagen vrij. De uit-wedstrijd tegen Hurry Up in Panningen ging niet door. Eén van de
spelers van dit team bleek positief getest op corona waardoor de handballers in quarantaine moesten. Pas een dag voor
de wedstrijden mochten de trainingen hervat worden en dat
was vrij kort voor de wedstrijd.
Er is inmiddels een nieuwe datum geprikt. Op dinsdag 13 oktober ontvangt Hurry-Up het team
van Aalsmeer in Zwartemeer. De
wedstrijd tegen Kras Volendam,
die afgelopen dinsdag 29 september gespeeld zou worden, is
eveneens niet doorgegaan. Deze
werd twee dagen ervoor afgelast. Aalsmeer - Jarenlang ging eind
Wanneer de twee teams elkaar nu september de ZABO zaalvoetbalcompetitie van start met de eertreffen is nog niet bekend.
ste speelronde van het nieuwe
seizoen. Dit jaar was daar echter
geen sprake van, want de ZABO
Aalsmeer is namelijk opgeheven.
Na 44 seizoenen is er einde gekomen aan de plaatselijke zaalvoetbalcompetitie die werd opgericht
in het jaar 1976.
De voornaamste reden dat er
géén ZABO meer bestaat ligt in
Aalsmeer - Op 22 september wa- van beide heren te winnen. Kees het feit dat er géén bestuur meer
ren er voldoende dartspelers in de Lange kon in de winnaarspou- is. De bestuursleden (die zich de
het Middelpunt om twee leuke le wel 1 leg afsnoepen van Vin- laatste jaren enorm hebben ingepoules te maken. Vincent Beuk- cent Beukman, maar voor de zet om de ZABO te organiseren
man heerste in de ene poule ten rest moest hij het onderspit del- en draaiende te houden) hadden
koste van Kees de Lange en Ger- ven. Victor van Schie won dus van tijdens het afgelopen seizoen beben de Vries. Gerben slaagde er Kees, doch verloor van de beide
wel in om tegen Kees een ver- finalisten Raymond en Vincent
rassende uitgooi van 94 te ma- en werd daardoor derde. Het duken. In de andere poule was Ray- el Raymond tegen Vincent moest
mond van der Weiden, na een de beslissing brengen en onwat moeizame start, toch onge- danks een knappe 180-score kon
slagen de beste. Victor van Schie Vincent het niet bolwerken en zo
en Peter Bakker eindigden met won Raymond met 3-1 deze dart- Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een geevenveel punten, maar Victor had avond.
van Peter gewonnen dus ging hij Iedereen vanaf 16 jaar, die zin zellige kaartmiddag in het Dorpsdoor naar de winnaarspoule. Ben heeft in een ontspannen avond- huis aan de Kudelstaartseweg
van Dam is nog steeds zoekende je darten, wordt met open armen van 13.30 tot 16.30 uur. Klaverjasnaar de goede vorm.
ontvangen in buurthuis ‘t Middel- sen en jokeren staan op het proIn de verliezersronde gooide Ger- punt aan de Wilhelminastraat 55. gramma en nieuwe spelers zijn
ben tegen Ben nog een prachti- Elke dinsdagavond om 19.45 uur. van harte welkom.
ge 109-finish uit, maar Peter wist Entree 2,50 euro.

Op de Wereld Jeugdkampioenschappen wilde Giacon zijn internationale carrière bij de jeugd
afsluiten, maar toen werden wereldwijd alle wedstrijden door
het coronavirus stilgelegd. Giacon is wel door blijven trainen.
Eerst een periode thuis en vanaf juni weer bij de club. “Ik miste
de toernooien heel erg. Normaal
ben ik om de week actief op een
wedstrijd en nu had ik opeens
een half jaar niets. Het is dan ook
super om de eerste wedstrijd na
zo’n lange tijd te winnen en om in
deze rare tijd de Nederlandse titel
te mogen behalen.”
Meer informatie is te vinden op
www.danielgiacon.nl
Foto’s: Dora Barens

Dammers van K&G halen
met moeite een dam

ZABO gestopt na 44 jaar

Raymond van der Weiden
wint toch weer dartavond

Winst Coby en
Jopie op Soos

sloten om de bestuursfuncties
neer te gaan leggen. Dit was ruim
van te voren te kennen gegeven
aan alle betrokken teams en deelnemende zaalvoetballers. Vervolgens werd iedereen in de gelegenheid gesteld om zich aan te
melden voor een nieuw te vormen bestuur. Helaas zijn hierop
geen reacties binnengekomen,
hetgeen betekent dat er geen
nieuw ZABO seizoen wordt georganiseerd. De vereniging zal (als
alle nog lopende zaken zij afgehandeld) worden ontbonden. Op
de website (www.zaboaalsmeer.
nl) wordt iedereen bedankt voor
zijn/haar bijdrage aan 44 jaar ZABO-competitie.
Op donderdag 24 september is
het jokeren gewonnen door Jopie de Grauw met 75 punten, gevolgd door Trudy Knol met 463
punten. Bij het klaverjassen was
de hoogste eer voor Coby Weerdenburg met 5339 punten, Greet
de Jong werd met 5258 punten
tweede en Loes Versteeg met
5184 punten derde. Kom gerust
eens kijken. Voor inlichtingen:
Hans van Schuilenburg, penningmeester: 06-12699009.

Tafeltenniscompetitie

Weer winst Bloemenlust 2
Aalsmeer - Bloemenlust 2 blijft
de ruime overwinningen aaneen
rijgen, met nu een 1-8 uitzege op
Het Noothweer 10. Danny Knol
en Dirk Biesheuvel bleven wederom ongeslagen. Ed Couwenberg
moest na een spannende strijd
één tegenstander feliciteren.
Bloemenlust 3 speelde thuis tegen TSTZ Haarlem 5 en verloor

in het eerste bedrijf, waardoor de
spelers met een 16-3 ruststand
de kleedkamers in gingen. Helaas viel de concentratie weg in
de tweede helft, waardoor Gemini steeds meer aan korfballen toe
kwam. Tien minuten in de tweede helft had de uitploeg er drie
gemaakt en VZOD/FIQAS slechts
één: 17-6. Uiteindelijk kwam de
club uit Kudelstaart wat meer op
stoom, maar het niveau van de
eerste helft werd niet meer gehaald. Beide ploegen wisten in de
tweede helft zes keer de korf te
vinden. Al om al bleven de punten na een uitstekende eerste
helft dik verdiend in Kudelstaart,
met als gevolg dat VZOD/FIQAS
naar de derde plek is gestegen op
de ranglijst in de derde klasse.
Komend weekend speelt VZOD/
FIQAS uit tegen Paal Centraal, de
nummer twee op de ranglijst. Helaas mogen er vanwege de coronamaatregelen geen supporters
mee naar Delft.

Damliefhebbers van harte welkom

Plaatselijke zaalvoetbalcompetitie

Op dinsdag in buurthuis ‘t Middelpunt

Kudelstaart - De korfballers van
VZOD/FIQAS namen het afgelopen weekend op tegen Gemini, dat met nul punten hekkensluiter is in de competitie. Op papier leek het dus een eenvoudige
wedstrijd te gaan worden, maar
de ploeg van Gert Krook moest
desalniettemin waken voor onderschatting. Een kat in het nauw
maakt immers rare sprongen, dus
was het zaak voor de thuisclub
om geconcentreerd en fel van
start te gaan.
De wedstrijd begon veelbelovend. Al snel stond VZOD/FIQAS
op een comfortabele 5-0 voorsprong tegen de korfballers uit
Gouda. De score liep in de eerste helft aardig op, zonder tegenstand van Gemini, dat slechts drie
keer trefzeker zou zijn in de eerste dertig minuten van de wedstrijd. Bij de blauwzwarten bleef
het niet bij die vijf doelpunten;
sterker nog, VZOD/FIQAS vond
maar liefst zestien maal de korf

nipt met 4-5. Horst Krassen won
twee partijen, waarvan een met
11-8 in een beslissende vijfde
game.
Irene Gerritsma en Philippe Monnier wisten beiden één tegenstander te verslaan. Philippe was
dicht bij een tweede punt, maar
moest zich met 8-11 in de vijfde
Jytte Timmermans bij jeugdwedstrijd in Amstelveen. Foto: UWTC
game gewonnen geven.

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
waren in verband met 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 inspanning te bewerkstelligen en daarna 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 Wimmen, Wim Keessen
en Wim Konst, ontaardde uiteindelijk in remise. De huidig kampioen Wim Konst, gratis een jaar
verlengd door het afgebroken
seizoen van het afgelopen jaar,
moest doorvoor al de verdedigende zeilen bijzetten. Vanwege
het oneven aantal dammers was
Adrie Voorn veroordeeld tot Theodoor, de damcomputer. Met enige moeite kon Theodoor op gang

worden gebracht, lege batterijen?
In verloren stelling gaf Theodoor
er vervolgens de brui aan, computernerd Wim Konst mag de komende week proberen Theodoor
tot leven te wekken anders is de
toch al zo kleine club weer een
dammer armer. Volgende week
is er weer een dammiddag in ‘t
Fort, damliefhebbers zijn van harte welkom vanaf 13.15 uur. Inlichtingen Adrie Voorn 0297-568472.
Koploper Kees Harte met pet.

Wielrenners bijna klaar met seizoen

Broers Geleijn doen het
goed in topklassiekers
Rijsenhout - Wielrenner Owen Geleijn uit Rijsenhout is afgelopen zaterdag 35ste geworden in de Omloop van de Braakman, de laatste topcompetitie race van het ingesnoerde seizoen. In de wedstrijd over Zeeuws-Vlaamse polderwegen, twintig kasseistroken
en tien gravelpaden viel de beslissing na veel aanvalspogingen pas
in de slotfase. Achter vijftien koplopers eindigde Geleijn van opleidingsteam Jumbo-Visma met kleine achterstand in het sterk uitgedunde peloton. Er waren 167 eliterenners van start gegaan, slechts
71 reden de wedstrijd uit. Van hen
was Coen Vermeltfoort in finishplaats Philippine de snelste. Owen
Geleijn doet woensdag 7 oktober
mee aan het individueel NK tijd-

rijden voor beloften in Emmen, de
laatste wedstrijd van het nationale
wegseizoen. Tristan Geleijn, broer
van Owen, klasseerde zich knap
als 23ste in de klassieke Omloop
van Noord-West Overijssel voor junioren. De race werd beslist in de
sprint van een omvangrijke groep.
UWTC-veteraan John Tromp uit Kudelstaart werd afgelopen zondag
in Gouda bij de zestigplussers na
een pelotonsprint zesde. Bij jeugdwedstrijden in Amstelveen was er
in de oudste categorie een tiende
plek voor Kudelstaarter Jari Buskermolen en een elfde voor zijn dorpsgenoot Sven Ozinga. In de groep
10- en 11-jarigen raakte Aalsmeerse Jytte Timmermans betrokken bij
een val in de laatste bocht voor de
finish en werd niet geklasseerd.

