
 DE KRANT DIE 
JE

 A
L 1

32

 JAAR PAKT!

IE
2 J T!

132Nieuwe Meerbode SINDS 1888

www.meerbode.nl  |  0297-581698 Uithoorn, De Kwakel

GEEN KRANT?
0251-674433

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

Fikse kaalslag in het Openbaar Vervoer Uithoorn e.o

Lijn 342 verdwijnt en 
347/8 tot Poortwachter

De bussen zijn nagenoeg leeg en 
zullen dat voorlopig blijven. Ha-
zen: “Maandagmiddag is er een 
bijeenkomst geweest met de 
klankbordgroep en met een af-
vaardiging van Connexxion. Con-
nexxion bevindt zich in zwaar 
weer”. Om het hoofd boven water 
te houden heeft Connexxion een 
plan gemaakt waarin diverse wij-
zigingen in de busdiensten staan 
en die zeker voor Uithoorn en 
omliggende gemeenten op zijn 
zachtst gezegd niet prettig zijn. 
Wethouder Hazen: Nooit meer. 
“Wat verandert er: De directe bus-

lijn naar Schiphol, de 342, vervalt 
en komt naar verwachting ook 
nooit meer terug. Op dit moment 
rijdt deze bus leeg, er is op Schip-
hol nu ook weinig te doen. Kun-
nen we nu niet meer met de bus 
naar Schiphol? Jawel, de 340 naar 
Aalsmeer blijft bestaan, dus krijg 
je vanuit Uithoorn een overstap 
in Aalsmeer. De bundel Aalsmeer/
Kudelstaart blijft wel bestaan. 
En dat is niet alles. Ook de lij-
nen 347/48 gaan vervallen. Deze 
bus, de nachtbus vanuit Amster-
dam rijdt alleen nog op donder-
dag, vrijdag en zaterdag. Hij gaat 

niet meer verder dan Poortwach-
ter. Dan rijdt daar de Amsteltram 
en kun je overstappen zo stelt 
Connexxion. Daarmee wordt Uit-
hoorn afgesneden van Amstel-
veen”, aldus de wethouder. 

Geen verbinding
Na Poortwachter via de route 
Startbaan met diverse scholen 
en sportaccommodaties, Sport-
laan, Heuseplein, Busstation Am-
stelveen met het winkelcentrum, 
Kruiskerk, Graaf Florislaan, Kalf-
jeslaan, Amsterdamse bos, de 
Boelelaan, Vu en verder de stad 
in tot het Leidseplein. Er is dan 
zelfs geen overstap mogelijk op 
lijn 357/58 (vanuit Kudelstaart/
Aalsmeer.) Met het wegvallen van 
lijn 347/48 tussen Amstelveen 
Sportlaan en Amsterdam blijft al-

Uithoorn – Tijdens de commissievergadering van donderdag-
avond jl in Uithoorn kwam wethouder Hazen met een medede-
ling die insloeg als een bom. De kaalslag in het Openbaar Vervoer 
wordt ook goed voelbaar voor Uithoorn, maar ook voor De Ron-
de Venen.
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De Kwakel - Corona is bezig aan 
een tweede golf. Ook in de ge-
meente Uithoorn-De Kwakel zijn 
er mensen die te maken hebben 

of hebben gehad met dit virus. 
Aan het woord is Arnoud van der 
Knaap uit De Kwakel, die dit voor-
jaar geveld werd door corona. Hij 

vertelt welke e� ecten dit had op 
hemzelf, zijn gezin en zijn bedrijf. 
Nu. Een half jaar later, gaat het in-
middels weer een stuk beter. Van 

Wat kan Corona betekenen voor jezelf en je gezin

Aan het woord Kwakelaar 
Arnoud van der Knaap

leen nog lijn 357/58 over op dit 
traject. Ook na de invoering van 
de Amsteltram zou dit zijn beslag 
krijgen. 

Afspraken
Voor de (meeste) aanwezige 
raadsleden kwam deze medede-
ling van de wethouder als een 
donderslag bij heldere hemel. 
Boonman: “Er zijn toch duidelij-
ke afspraken gemaakt”. Wethou-
der Hazen: “Ja klopt, maar Con-
nexxion zit in enorm zwaar weer. 
Zij stellen: “Het is buigen of bar-
sten. Als we dit niet doen bestaan 
we straks niet meer”. Niet alleen 
Uithoorn komt in de moeilijkhe-
den, er zijn veel meer gemeenten 

en ja nood breekt wet”. Raadslid 
Hoekstra () was al op de hoog-
te. Hij is een van de afgevaardig-
de van de Uithoornse raad in de 
Regioraad. Daar gaan ze 20 okto-
ber al over in gesprek: “We gaan 
ons best doen om te bewerkstel-
lige dat dit gewijzigd kan worden. 
Ze mogen onze gemeente niet zo 
afkappen”, aldus Hoekstra. Het is 
zeer de vraag of de capaciteit van 
lijn 357/58 met zijn huidige in-
zet voldoende is om zonder lijn 
347/48 het vervoer op dit traject 
aan te kunnen in een tijd zonder 
Corona. Met Corona zal het mis-
schien wel gaan, maar dat blijft 
niet zo. Kleine misrekening?
Wordt vervolgd.

der Knaap: “ We zijn als gezin en 
bedrijf gelukkig goed door mijn 
besmetting heen gekomen”. 
In twee weken tijd werd hij van 
een � tte, hardwerkende en spor-
tieve vent een ‘oude man’. Het co-
ronavirus bezorgde Arnoud van 
der Knaap (47) uit De Kwakel af-
gelopen maart een � kse longont-
steking, en eenmaal daarvan ge-
nezen valt het nog niet mee om 
fysiek weer de oude te worden. 
Gelukkig gaat het wel de goede 
kant op en kan hij weer sporten.
‘In het begin kon er niet getest 
worden, dus het duurde even 
voor we zeker wisten dat het co-
rona was’. Van der Knaap woonde 
twee weken in het tuinhuisje om 
zijn gezin niet te besmetten. Hij 
was ook geïsoleerd van zijn col-
lega’s.

‘Beroerde timing’
Ook Kwekerij de Noordpoel, zijn 
bedrijf in tuinplanten, had te 
kampen met de gevolgen van co-
rona. Bijna alle orders aan eind-
klanten buiten Nederland wer-
den geannuleerd. ‘Verschillen-
de Poolse werknemers zijn naar 
huis gegaan, dat hebben we een 
paar weken later gelukkig kun-
nen oplossen met inzet van scho-
lieren en mensen uit heel andere 
bedrijfstakken, zoals standbou-
wers en zzp’ers uit de evenemen-
tenbranche’. Van der Knaaps qua-
rantaineperiode kwam precies in 
de tijd dat de verkoop weer aan-
trok. ‘Dat was een beroerde ti-
ming’ constateert hij. ‘Op het be-
drijf hebben we natuurlijk goed 

de regels met betrekking tot ont-
smetten en afstand houden in 
acht genomen’. Soms moest er 
wel eens een medewerker thuis-
blijven vanwege klachten.
Financieel bleef de klap gelukkig 
uit voor het bedrijf. ‘De tuincentra 
in Nederland zijn al die tijd open 
gebleven, daar hebben we veel 
planten aan kunnen leveren’. Ook 
hebben we in coronatijd de par-
ticuliere verkoop opgestart, voor 
ons een extra verkoopkanaal en 
voor alle verplicht thuiszitten-
de consumenten een uitje. Kon-
den ze even naar buiten en daar-
na lekker aan de slag in de tuin of 
op het terras’.

‘Steeds meer besmettingen’
 ‘We zijn er als gezin en als bedrijf 
gelukkig goed doorheen geko-
men’ blikt Van der Knaap terug. 
‘Intussen hoor je in je omgeving 
wel steeds meer van mensen die 
besmet zijn’. Uithoorn zit inder-
daad in de categorie ‘zorgelijk’ en 
heeft dan ook te maken met regi-
onale Covid-maatregelen, naast 
de landelijke die voor alle regio’s 
gelden. 
Het advies van de Kwakelaar aan 
de bewoners? ‘Hou je aan de re-
gels, hoe moeilijk het ook is. Al-
leen zó kunnen we misschien een 
totale lockdown voorkomen. Je 
moet er niet aan denken dat we 
in de herfst en winter de deur 
niet meer uit mogen. Zelf ben ik 
ook een beetje klaar met corona, 
maar je moet toch de regels vol-
gen. Het is een verantwoordelijk-
heid van iedereen’.

 WINTER-
 WANDELING IVN 02

 VRAAG HET 
 DE (LOCO)
 BURGEMEESTER 10

 HERONTWIKKELING 
GENIELOODS 18

 LEGMEERVOGELS 
HELPT 

 HOOFDDORP AAN 
OVERWINNING 24

DEZE WEEK:

VOOR HET 
GEMEENTENIEUWS 

ZIE PAGINA 16

Gemeente Uithoorn



02 14 oktober 2020 NIEUWS UIT DE REGIO

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 2 
DE RONDE VENEN, 
MIJDRECHT, WILNIS, 
AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN
EDITIE 3
UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 31.650

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

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

DOKTERSDIENSTEN
De Ronde Venen: Alle diensten 
van de huisartsen worden gedaan 
vanuit Huisartsenpost Leidse Rijn, 
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het 
weekend en voor werkdagen van 
17.00-08.00 uur

Uithoorn: Spoedgevallen overdag 
via eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht, 
0297-285163. Open: ma. t/m vr. 
8.00-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.

Apotheek Mijdrecht
Ho�and 48 Mijdrecht, 
0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

Apotheek Vinkeveen, 
Tuinderslaantje 3, 3645 EX 
Vinkeveen, 0297-262 033. Open: 
ma. t/m vr. 8.00-17.30 u.

Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis, 
0297-303903. Open: ma. t/m vr. 
8.00-17.30 u.

Wilnis-Dorp Medisch Centrum
Dorpsstraat 65 Wilnis,
0297-441044. Open : ma. t/m vr. 
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.

Zuiderwaard Medisch Centrum
Plevierenlaan 23 Vinkeveen
0297-441144. Open : ma. t/m vr. 
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.

Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583. 
Open: 22.00-08.00 u.

Benu Apotheek Zijdelwaard
Zijdelwaardplein 81 Uithoorn, 
0297-562851. Open: ma. t/m vr. 
08.30-18.00 u., za. 9.00-16.00 u.

Apotheek Boogaard 
Amstelplein 27 Uithoorn,  
0297-566886. Open: ma. t/m do. 
8.30-18.00 u., vr. 8.30-20.00 u., za. 
9.00-17.00 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:
Dienstapotheek Amstelland
Spoedpost Amstelland Ziekenhuis 
Amstelveen. Open: ma. t/m 
vr. 17.30-23.00 u., za., zo. en 
feestdagen 8.30-23.00 u.

Nachtapotheek OLVG West
Jan Tooropstraat 164 Amsterdam, 
020-5108826. Open: na 23.00 u.

ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen 
‘De Ronde Venen’. 7 dgn per week, 
24 uur per dag mob. bereikb. voor 
bevallingen en spoedgevallen 
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl

STICHTING THUIS STERVEN 
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 dgn per 
week, 24 uur per dag bereikbaar, 
06-51451130.

MANTELZORGSPREEKUUR
Elke do. tussen 08.30-16.00 u. kan 
iedere mantelzorger haar vragen 
stellen bij Mantelzorg & Meer. 
Tel. 020 333 53 53, 
info@mantelzorgenmeer.nl,
www.mantelzorgenmeer.nl

TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk 
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, 
0297-293939.

Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen, 
0297-263758, www.dkavv.nl. 

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

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

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

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

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

Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69 Vinkeveen. Bezoekadres: 
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl

De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, 
Integraal Therapeut 
0297-267960, www.destroom.info

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

Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Ho�, 06-51994830
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl

STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachto�erhulp.nl

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

INFORMATIEF

Winterwandeling IVN
Regio - Op zaterdag 17 okto-
ber organiseert IVN De Ron-
de Venen & Uithoorn de eerste 
winterwandeling van het nieu-
we seizoen. Deze afwisselende 
rondwandeling start in Wilnis en 
brengt ons via het Marickenland 
in Vinkeveen. 
Dit gebied is een natuurgebied 
in ontwikkeling en het is een be-
langrijke schakel tussen de Vinke-
veense- en de Nieuwkoopse Plas-
sen voor planten en dieren die 
goed gedijen in natte natuur. 
De route vervolgt zich via het Bel-
lopad om uiteindelijk weer in Wil-
nis te eindigen.  Zo leer je het 
mooie buitengebied tussen Wil-
nis en Vinkeveen kennen. De-

ze wandeling over, soms onver-
harde, paden is ongeveer 8,5 km 
lang. 
Verzamelpunt: Parkeerterrein bij 
de algemene begraafplaats in 
Wilnis.  Start is om 9.30 uur. Trek 
goede wandelschoenen aan 
en neem iets warms te drinken 
mee voor tijdens de korte ‘koffie’ 
stop. Deze winterwandeling zal 
conform de coronamaatregelen 
plaatsvinden. We kunnen maxi-
maal 20 deelnemers in twee apar-
te groepen laten meewandelen. 
Deelname kan alleen door voor-
af aan te melden via een e-mail 
aan: winterwandelen@ivn-drvu.
nl.  Meer informatie is ook via dit 
e-mailadres te verkrijgen.

Maak het inbrekers niet te makkelijk
Wintertijd = inbraaktijd
Regio - Binnenkort gaat de win-
tertijd weer in. Voor veel Neder-
landers staat de ingang van de 
wintertijd voor “een uur extra sla-
pen”. Maar waar veel huiseigena-
ren geen rekening mee houden, 
is dat wintertijd gelijkstaat aan in-
braaktijd. De donkere dagen ge-
ven inbrekers meer tijd om onge-
zien hun slag te kunnen slaan. De 
hoogste tijd dus voor bewoners 
om de juiste preventiemaatrege-
len te nemen om het inbrekers 
niet te makkelijk te maken.

Donkere Dagen Offensief
Van november tot en met februari 
vinden jaarlijks de meeste wonin-
ginbraken plaats. Met het Donke-
re Dagen Offensief zet het minis-
terie van Justitie en Veiligheid, sa-
men met het Centrum voor Cri-
minaliteitspreventie en Veiligheid 
(CCV), Politiekeurmerk, gemeen-
ten en politiekorpsen, extra in op 
woninginbraakpreventie. Want 
elke inbraak is er nog een teveel. 
De campagne maakt woningeige-
naren alert op het verhoogde in-
braakrisico in de wintermaanden 

en het belang van goede beveili-
ging van de woning. De campag-
ne start op European Focus Day, 
de dag tegen woninginbraken op 
21 oktober, met onder meer het 
gratis webinar ‘Maak het inbre-
kers niet te makkelijk’. 

Preventieve maatregelen
Kun je zelf als bewoner iets doen 
om de inbraakkans te verklei-
nen? “Zeker! Met een paar simpe-
le maatregelen maak je het voor 
inbrekers al een stuk moeilijker 
om binnen te komen”, stelt Susan-
ne Schat, adviseur woninginbra-
ken bij het CCV. “Het begint bij je 
eigen gedrag, zoals alle ramen en 
deuren op slot doen en een lichtje 
aanlaten als je weg bent.” Ze wijst 
daarbij op het belang van kwa-
litatief goed hang- en sluitwerk. 
“Wanneer de sloten, grendels en 
scharnieren in een woning aan 
het Politiekeurmerk Veilig Wonen 
(PKVW) voldoen, neemt de kans 
op inbraak al aanzienlijk af.”

Meer tips op 21 oktober
Maar er is meer; hoe zit het met 

Utrechts Landschap start 
wervingsactie voor meer donateurs
Regio - Utrechts Landschap is 
vandaag gestart met een actie 
om nieuwe Beschermers (dona-
teurs) te werven. Dit jaar hebben 
we meer dan ooit gemerkt dat 
mensen behoefte hebben aan na-
tuur dichtbij huis. In een provin-
cie waar ruimte schaars is, stelt 
Utrechts Landschap natuur veilig 
door gebieden aan te kopen. Om 

nóg meer natuur veilig te stellen, 
is de steun van nieuwe Bescher-
mers hard nodig. Utrechts Land-
schap zet zich al ruim 90 jaar in 
voor aankoop, bescherming en 
beheer van natuur en erfgoed in 
de provincie Utrecht. Inmiddels 
heeft de stichting ruim 5.600 hec-
tare natuur veiliggesteld. Onlangs 
nog kocht Utrechts Landschap in 

Utrechts Landschap beschermt al ruim 90 jaar natuur in de provincie

de omgeving van Woerden een 
weidevogelgebied aan, zodat 
het voor altijd natuur kan blijven. 
Meer dan 28.000 inwoners van de 
provincie steunen Utrechts Land-
schap als Beschermer. Dankzij 
die achterban kan Utrechts Land-
schap het beschermen van natuur 
hoger op de agenda krijgen van 
belangrijke partijen. 

Utrechts Landschap Gids 
cadeau
Nieuwe Beschermers steunen het 
behoud van de Utrechtse natuur 
én ontvangen de Utrechts Land-
schap Gids cadeau. De kleurrijke 
gids staat boordevol wandel- en 
fietstips, foto’s en informatie om 
de Utrechtse natuur te ontdek-
ken. Het is al mogelijk om voor 
€ 2,50 per maand Beschermer te 
worden en de gids te ontvangen. 
Beschermers ontvangen tevens 
vier keer per jaar het magazine 
Mijn Utrechts Landschap en een 
Beschermerspas. Deze pas biedt 
korting op diverse excursies en 
exclusieve voordelen. Aanmelden 
kan via www.utrechtslandschap.
nl/bescherm.

Concert in de Janskerk
Mijdrecht – Woensdag 21 ok-
tober zal Het duo Omnia optre-
den in de Janskerk in Mijdrecht. 
Duo Omnia bestaat uit: Henk 
Trommel (orgel/piano) b en Ju-
dith Mos (Klarinet). De aanvang 
is 20.00 uur. Het is binnen de re-
gels die het RIVM opstelt weer 
mogelijk om een mooi concert 
te organiseren.Het is gelukt om 
Henk Trommel (musicus te Ku-
delstaart) en Judith Mos (klari-
nettist te Rotterdam), die samen 
dit verrassende duo vormen, 
naar Mijdrecht te krijgen. Ze ver-
heugen zich er zeer op, om in de-
ze moeilijke tijd voor u te mogen 
spelen. Vanwege alle geldende 
maatregelen moet u zich voor dit 
concert aanmelden. Dan bent u 
ook verzekerd van een plaats in 
de kerk voor dit muzikale spek-
takel. Hiervoor dient u het aan-

Over Utrechts Landschap
Utrechts Landschap beschermt 
natuur en monumentaal erfgoed 
in provincie Utrecht. Er is dicht bij 
huis zoveel moois te vinden: weel-
derige bossen, uitgestrekte heide-
velden, vogelrijke uiterwaarden 
en draaiende molens. Dat mag 
niet verdwijnen! Sinds 1927 ko-
pen we natuur en erfgoed aan om 
het te behouden voor toekomsti-
ge generaties. We beheren het en 
stellen het open voor publiek. In-
middels hebben we ruim 5.600 
hectare natuur, buitenplaatsen, 
23 molens, Kasteel Loenersloot 
en Steenfabriek Bosscherwaarden 
veilig- en opengesteld. Het werk 
van Utrechts Landschap is moge-
lijk dankzij de steun van 28.000 
donateurs (Beschermers), 745 vrij-
willigers en 63 bedrijfsvrienden. 
Wilt u meedoen of meegenieten? 
Foto: RenkbRuiter

‘smart locks’, digitale deurbellen 
en wat houdt het Politiekeurmerk 
nou eigenlijk in? Bewoners krij-
gen antwoord op deze vragen tij-
dens het gratis webinar ‘Maak het 
inbrekers niet te makkelijk’ op 21 
oktober van 19.30 – 20.30 uur. Tij-
dens dit webinar worden bewo-
ners volledig worden bijgepraat 
door Sybren van der Velden, lan-
delijk coördinator woninginbra-
ken bij de nationale politie en 
CCV-adviseur Susanne Schat, over 
zaken als: 
•	 inbraakcijfers	bij	jou	
 in de buurt;
•	 hoe	veilig	zijn	smartlocks;
•	 hoe	bereik	je	inbraakwerend-

heid met het Politiekeurmerk;
•	 zo	wordt	hang-en-sluitwerk	

getest;
•	 de	digitale	deurbel.

Deelname is gratis. Bovendien 
maak je met je deelname kans op 
een digitale deurbel. Meer infor-
matie en aanmelden: www.hetc-
cv.nl/webinarinbraakpreventie

Tips om inbraak te voorkomen
•	 Geef	 je	 woning	 een	 bewoon-

de indruk. Gebruik tijdschake-
laars en bewegingssensoren.

•	 Sluit	ramen	en	deuren	en	doe	
alles op slot. Ook als je alleen 
even boodschappen gaat 
doen of de hond uit gaat laten.

•	 Laat	sleutels	nooit	aan	de	bin-
nenkant van de deur zitten.

•	 Leg	 waardevolle	 spullen	 uit	
het zicht.

•	 Start	 een	 buurtpreventie-
groep in jouw buurt.

•	 Weekendje	weg?	Licht	de	bu-
ren in, zodat zij een oogje in 
het zeil kunnen houden.

•	 Bel	direct	112	bij	verdachte	si-
tuaties. De politie komt liever 
te vaak dan te laat. Snel alarm 
slaan, betekent een grotere 
kans om de inbrekers te pak-
ken.

kerkconcerten.nl. U krijgt dan tij-
dig bericht of uw plaats gereser-
veerd is. Als er te veel aanmeldin-
gen binnenkomen, dan wordt er 
overwogen om een tweede con-
cert in de middag te organiseren. 
De kerk is open vanaf 19.30 uur.

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

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

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

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

Gaat IVI in de politiek?

Een rol van betekenis 
voor inwoners
De hoofdvraag waar IVI na de 
dialoog avonden een antwoord 
op zou willen krijgen was: “Is er 
ruimte voor een nieuwe demo-
cratie van het samenspel en is er 
een rol weggelegd voor de inwo-
ners in De Ronde Venen?”. Tijdens 
de IVI-dialoogavonden is duide-
lijk geworden dat het wenselijk is 
dat inwoners een grotere rol van 
betekenis gaan spelen m.b.t. lo-
kale vraagstukken. Hoe dat inge-
vuld zou moeten worden is nog 
de grote vraag.

IVI het podium voor inwoners
Natuurlijk heeft IVI over deze hoe 
vraag nagedacht. IVI wil daarin 
graag richting geven en voor alle 
inwoners een spreekbuis of plat-
form zijn. IVI wil inwoners een po-

dium geven om hun stem te laten 
horen. Daarbij is IVI onafhankelijk 
en gaat de inwoner geen bepaal-
de richting insturen. IVI moet juist 
van en voor alle inwoners toe-
gankelijk zijn, ongeacht je me-
ning of standpunt. Er zijn nu één-
maal veel verschillende menin-
gen onder inwoners. Door de dia-
loog met elkaar te zoeken wil IVI 
samen met de inwoners zoeken 
naar de best mogelijke oplossing. 
De verbinding zoeken met het 
respect voor ieders mening. 

IVI in de politiek?
Moet IVI dan misschien de poli-
tiek in? Nee dat wil IVI zeker niet. 
IVI wil juist onafhankelijk blijven 
en geen richting kiezen. IVI wil 
uitsluitend ophalen hoe de in-
woners over een thema denken, 
zonder vooraf de richting te be-

palen. Dit hoeft helemaal geen 
eenduidige mening te zijn. Ver-
schillen zijn er nu eenmaal. Dus 
IVI wil niet aan de politieke tafel 
aanschuiven, maar ziet wel een 
belangrijke rol als onafhankelijke 
voorlichter, mediator en wil inwo-
ners een podium geven om hun 
mening te laten horen. 

Beinvloeding en lobby 
De lokale politiek zou dan wel 
mee moeten bewegen en IVI die 
ruimte moeten gunnen. De ge-
vestigde politiek en ook het amb-
telijk apparaat is (nog) van me-
ning dat thema’s met een duide-
lijke richting onder de inwoners 
gebracht moet worden. IVI wil 
juist af van beinvloeding en lob-
by. Inwoners moeten gewoon 
kunnen aangeven wat ze vinden 
en wat ze willen. IVI wil inwoners 
per thema dan goed en onafhan-
kelijk voorlichten. Inwoners kun-
nen dan een afgewogen en on-
derbouwd oordeel geven. Vervol-
gens wil IVI d.m.v. enquetes en/
of een IVI-inwonersjury het beeld 
van de publieke opinie ophalen 
en doorspelen aan de lokale po-
litiek.. 

De rol van de politiek
De politiek is er dan voor om te 
kijken of de mening en wensen 
van de inwoners ook daadwer-
kelijk tot uitvoering kan worden 
gebracht. Is het realiseerbaar en 
mogelijk. Past het binnen de wet 
en regelgeving of moet die juist 
aangepast worden? Afhankelijk 
van het thema hebben inwoners 
een bepaalde mening en die past 
soms bij linkse politiek en soms 
bij rechtse politiek. Politieke par-
tijen kunnen daar op inspringen 
Daarom lijkt themagericht stem-
men een goede optie. Dan krijg 
je echte democratie en los je din-
gen samen op. 

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 Maatschap-
pelijk Werkgroep om mee te denken om de participatie en in-
clusie in De Ronde Venen een gezicht te geven. Als je je aange-
trokken 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 IVI-
website www.inwonersvoorinwoners.nl voor meer informatie 
over de inwonersbeweging IVI 

In de maand september heeft IVI meerdere keren een dialoog ge-
houden met een diversiteit van inwoners en professionals die be-
trokken zijn bij de samenleving van De Ronde Venen. Tijdens de 
IVI-dialoogavonden is duidelijk geworden dat het wenselijk is dat 
de inwoners een grotere rol van betekenis gaan spelen. Maar hoe 
dan? Een interresante vraag waar wellicht een politieke vernieu-
wing en meer betrokkenheid van inwoners voor nodig is. 

Nieuwe politieke stroming
In politiek Den Haag is men wel 
steeds meer in die richting aan 
het denken. Met het wetsvoor-
stel ‘Versterking participatie’ wil 
de overheid inwoners veel meer 
gaan betrekken. De regering wil 
inwoners niet alleen invloed ge-
ven op de voorbereiding van het 
gemeentelijk beleid, maar ook op 
de uitvoering van het beleid. Ook 
de nieuwe omgevingswet en het 
uitdagingsrecht (Right to Chal-
lenge) geven inwoners veel meer 
inspraak en mogelijkheden om 
invloed uit te oefenen. Een goe-
de zaak. 

Code Oranje 
Afgelopen weken kwam het 
woord code oranje vanwege het 
COVID19-virus niet positief in het 
nieuws. Toch is er een code oran-
je waar inwoners best vrolijk van 
zouden kunnen worden. IVI las 
namelijk dat er een nieuwe po-
litieke partij met de naam Co-
de Oranje aan de landelijke ver-
kiezingen wil gaan mee doen. Zij 
willen de democratie veranderen 
en inwoners per thema’s gaan be-
naderen en denken niet in links 
en rechts. Uitgangspunten die zij 
daarbij benoemen zijn :
•	 De	 inwoners	 en	 hun	 welzijn	

zijn altijd leidend (dus niet 
het instandhouden van het 
politieke- of economische sy-
steem!) 

•	 Geef	inwoners	zeggenschap
•	 De	 kennis	 en	 kunde	 van	 de	

samenleving wordt actief in-
gebracht bij de politieke oor-
deels- en besluitvorming

•	 De	 politiek	 is	 oplossingsge-
richt op basis van dialoog en 
gezond verstand 

Een nieuwe landelijke politieke 

stroming met het uitgangspunt 
dat inwoners per thema mee 
gaan doen aan de democratie. 

De kleur Oranje
Het zouden de woorden van 
IVI kunnen zijn. Toch is dit puur 
toeval net zoals de kleur oran-
je van deze nieuwe partij dezelf-
de kleur is die IVI kenmerkt. Wel 
wil IVI net als Code Oranje de de-
mocratie hervormen - waarin op 
dit moment politieke partijen lei-
dend zijn - naar een democratie 
van nieuwe vormen, waarin de 
samenwerking met de inwoners 
veel meer centraal staat. IVI zal 
dan ook niet ontkennen dat de-
ze politieke gedachte past bij de 
bedoeling van IVI. Inwoners na-
melijk veel meer een stem geven. 

Mooie grondgedachte 
voor lokale politiek
Dit is nog wel landelijk! Het zou 
toch mooi zijn als deze grondge-
dachte door onze lokale politiek 
omarmt zou worden. In dat geval 
zien wij grote kansen voor de in-
woners van De Ronde Venen om 
echt mee te mogen doen en be-
slissen in de samenleving van je 
eigen omgeving. Als de lokale 
politieke partijen deze gedach-
te omarmen, kom je echt samen 
verder. Het zou dan ook mooi 
zijn als de lokale politieke partij-
en open zouden staan voor deze 
grondgedachte. Dit zou echt kun-
nen leiden tot “de democratie van 
het samenspel”. IVI zou hier graag 
dan ook graag met de politiek 
over in debat gaan….euh nee de 
dialoog aan gaan natuurlijk!

Geen stemadvies
Natuurlijk spreekt het gedach-
tengoed van de nieuwe politie-
ke partij(Code Oranje) IVI erg aan, 
want IVI wil immers ook de inwo-
ners een podium en stem geven. 
Toch wil IVI op geen enkele wijze 
een stemadvies geven. IVI wil na-
melijk absoluut politiek onafhan-
kelijk zijn. Niet links, niet rechts en 
zelfs niet in het midden gaan zit-
ten. IVI is echt onafhankelijk. Wel 
willen we natuurlijk inwoners in-
formeren en er op attent maken 
dat er nieuwe mogelijkheden ko-
men. Met name met het oog op 
de komende landelijke verkiezin-
gen en de daaropvolgende loka-
le verkiezingen. Inwoners moe-
ten dan immers weer een keus 
maken. Kies je links, rechts of wil 
je liever per thema gaan kiezen. 
Kijk gewoon eens www.wijzijnco-
deoranje.nl

Samen kom je verder!
IVI wil dus zeker niet in de poli-
tiek, maar het is natuurlijk pri-
ma als lokale politieke partij(en) 
zich uitspreken dat zij de inwo-
nersbeweging IVI omarmen en 
daar samen in willen inversteren. 
Zodat er als een natuurlijk pro-
ces vanzelf meer inwoners be-
trokken worden bij de samen-
leving en het te bepalen beleid. 
Dat is pas echt inwonerspartici-
patie!	 Geinterreseerd	 en	 vindt	
u dit ook een mooie gedach-
te? Laat het ons weten via info@
iwonersvoorinwoners.nl Kijk voor 
meer achtergrond informatie 
over de Inwonersbeweging IVI op  
www.inwonersvoorinwoners.nl

In memoriam
Fred de Wit

Amsterdam 1926 – Mijdrecht 2020

“Wie schrijft, die blijft.” Het motto 
op de overlijdenskaart van Fred 
de Wit kon niet treffender. 

Op woensdag 7 oktober overleed 
Fred op 94-jarige leeftijd. In klei-
ne kring is hij afgelopen maan-
dag begraven op het kerkhof van 
de parochiekerk St Jan de Doper 
Mijdrecht-Wilnis. Fred werd op 
11 maart 1926 geboren in Am-
sterdam en kreeg de voornamen 
Frederik Jacobus. In 1957 trouw-
de hij met ‘zijn’ Riky. Twee jaar la-
ter verhuisden ze naar Mijdrecht. 
Samen kregen ze vier kinderen. 
Fred en Riky waren onafscheide-
lijk. Twee lieve mensen die een 
hechte eenheid vormden. Dat re-

aliseerde ik me heel goed toen ik 
- jaren geleden - samen met Ri-
ky naar het ziekenhuis in Woer-
den ging. We reden na ons be-
zoek een extra rondje over het 
parkeerterrein, omdat Riky graag 
voor een tweede keer naar haar 
Fred wilde zwaaien. Riky overleed 
in de zomer van 2017.

Genieten
Fred kon genieten van een tocht-
je met de auto. Hij keek zijn ogen 
uit in de nieuwe wijken toen we 
samen een tour maakten door De 
Ronde Venen. Op één van de laat-
ste mooie zomerdagen in sep-
tember bleef het bij een rondje 
rolstoel door het dorp en een kof-

fiestop bij Rendez-Vous. We gin-
gen langs markante en voor hem 
bekende plekken, maar het enige 
dat Fred toen echt herkende was 
zijn dochter Josée. Ze kwam hem 
ophalen uit het Zonnehuis om in 
Amstelhoek te eten.

Energie
Fred had een tomeloze energie 
als het ging om zijn maatschap-
pelijke betrokkenheid. Dat begon 
al in 1946 toen hij lid werd van de 
Katholieke Volks Partij. Later was 
Fred actief bij de oprichting van 
het CDA. In 2018 was hij nog be-
trokken bij de campagne voor de 
raadsverkiezingen. In Mijdrecht 
speelde Fred een belangrijke rol 
in de woningbouwvereniging Jo-
hannes de Doper. Hij maakte deel 
uit van de gemeenteraad en was 
een warm pleitbezorger van de 
oprichting van het sociaal-cultu-
reel centrum ‘De Meijert’ als plek 
voor ontmoeting en als onderko-
men voor het verenigingsleven. 

Media man
Fred was een echte media-man 
als het ging om de plaatselijke 
berichtgeving. Zo schreef hij voor 
de Mijdrechtse Courant. Hij was 
lid van de nieuwsredactie van Ra-
dio Ronde Venen. Bij de lokale 
omroep coördineerde hij de ker-
kelijke uitzendingen en zijn ge-
duld en tact waren daarbij on-

misbaar. We hebben het over de 
jaren tachtig. Toen leerde ik Fred 
kennen. Bij hem en Riky thuis, 
destijds in de Maarschalkstraat, 
was het in de huiskamer altijd ge-
zellig. De serieuze “besprekingen” 
vonden boven plaats in het “kan-
toortje”. Tijdens het overleg ging 
de deur dicht. De indeling van 
dat kantoortje was bijzonder: een 
bureau voor Riky en een bureau 
voor Fred! Strikt apart en toch sa-
men. Dat was later ook zo in hun 
woning aan de Kamille. 

Historische vereniging
Fred was in 1984 één van de op-
richters van de historische ver-
eniging. Daar is hij uitgegroeid 
tot nestor. Op diverse kritische 
momenten zorgde hij - als stil-
le kracht - bij anderen voor be-
reidheid tot verbinding, conti-
nuïteit en harmonie. Fred hecht-
te groot belang aan het bestu-
deren van originele bronnen. “Ad 
fundum” noemen historici dat. 
Met hem ging ik naar allerlei ar-
chieven: eerst in het gemeente-
huis van Mijdrecht, later in Am-
sterdam, Breukelen, Den Haag, 
Haarlem en Utrecht. Zijn aanteke-
ningen maakte Fred altijd in cur-
sief, sierlijk schoonschrift. De uit-
werking gebeurde op de compu-
ter. De technische ondersteuning 
van zijn zoon Fons was daarbij es-
sentieel. Met de hulp van Riky en 

hun oudste dochter Hette kwam 
het tot het publiceren van een di-
gitale familiegeschiedenis.

Boeken
Twintig jaar geleden was Fred 
nauw betrokken bij de publica-
tie van het boek ‘Twee parochies 
verenigd in Driehuis’. Het ging 
over tien eeuwen parochiege-
schiedenis van Mijdrecht en Wil-
nis. Naar de mening van Fred was 
er in het boek te weinig aandacht 
voor het katholieke basisonder-
wijs. Fred vond dat niet alleen 
een historische tekortkoming. Vé-
él meer vond hij dat de inbreng 
van één van de meewerkende 
onderzoekers niet op juiste waar-
de werd geschat. Daarom zorg-
de Fred er persoonlijk voor dat er 
alsnog een afzonderlijke publica-
tie kwam over het katholiek on-
derwijs. In 2005 kreeg Fred voor 
al zijn maatschappelijke activitei-
ten een koninklijke onderschei-
ding; hij werd toen benoemd tot 
lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Hij was trots op die waardering. 
Fred schreef meer dan 170 - zeer 
lezenswaardige - artikelen over 
het verleden van deze regio in het 
kwartaalblad van historische ver-
eniging. Zo waar, een ongekende 
prestatie. Ook elders verschenen 
artikelen van zijn hand. Zo had 
hij geruime tijd een rubriek in de 
‘Polderpastorale’.

Vroeger
Interessante gebeurtenissen uit 
het verleden bracht hij voor het 
voetlicht en personen uit vroe-
ger tijd kwamen in zijn verha-
len tot leven. Altijd stond hij 
open voor aanvullingen en kri-
tisch commentaar. Daar vroeg hij 
ook om. Maar aangedragen sug-
gesties werden niet vanzelfspre-
kend overgenomen. Fred wil-
de wel eerst overtuigd worden. 
Zijn dochter Martine kan zich dat 
goed herinneren toen ze zorgde 
voor de redactie van Freds boek 
‘De Ronde Venen: 700 jaar be-
stuurd door proosten’, dat in 2015 
verscheen.
Fred had een duidelijke mening, 
maar hij koos ervoor om bij on-
enigheid niemand te beschadi-
gen of in het openbaar af te val-
len. Altijd zoekend naar een pas-
sende oplossing.
Fred was verknocht aan histo-
risch onderzoek en het schrijven 
over geschiedenis. Zijn bijdrage 
daaraan typeerde hij “als een be-
scheiden poging”. Daarin verschil-
len hij en ik van mening. Ik hoop 
dat u Fred (wat dat betreft) even-
eens ongelijk geeft.
We hebben afscheid genomen 
van Fred, maar hij blijft in ons 
midden. Want wie schrijft zoals 
Fred, die blijft!

Jan Rouwenhorst
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Steun Michiel de Ruyter 
door te stemmen via 
Rabo ClubSupport!
Uithoorn – Uithoornse Roei- en 
Kanovereniging Michiel de Ruy-
ter doet mee met Rabo Clubsup-
port! Hun doel is te zorgen voor 
kleine kanopolobootjes voor hun 
enthousiaste jeugdleden. De hui-
dige kano’s zijn helaas veel te 
groot. Stemmen kan heel een-
voudig via de Rabo App of online 
op rabobank.nl/clubsupport. 
De jeugdleden staan te trappelen 
om goed te leren kanopoloën. 
Hiervoor is goede techniek nodig 
en dat kan alleen goed aange-
leerd worden met het juiste volu-
me (grootte) van de boot. Het is 
belangrijk om de boot goed on-

der water te kunnen krijgen voor 
deze sport en met een te grote 
boot lukt dit niet. 
Momenteel heeft de vereniging 
geen kleine polo-kano’s en is het 
aanschaff en hiervan voor leden 
niet aantrekkelijk; ze groeien er in 
een paar jaar uit! Als de club de-
ze doelgroep goed wil faciliteren, 
zouden er geschikte jeugdkano’s 
voor kanopolo moeten zijn. 
Zij doen daarom mee met de Ra-
bo ClubSupport actie en hopen 
op veel stemmen! Help je ons 
ook? Ga naar rabobank.nl/club-
support of de Rabobank app en 
breng je stem uit.

Qui Vive MD1 Kampioen
 De Kwakel – Vorige week zijn de MD1 van Qui Vive Kampioen gewor-
den. Helaas door de corona een beetje saai geheel, spelen zonder toe-
schouwers ( lees ouders en vrienden), maar het was niet anders. Ze 
speelde tegen Purmerend en wonnen verdiend met 5-1. Op bijgaan-
de foto het Kampioensteam

Foto van links naar rechts: Bo, Coach Britt, Aanvoerster Marith, Riven, Liv, 
Sterre, Esmée, Floor, So� a, Annabelle, Luna, Coach Ella, Dana, Chanaya, 
liggend keepster Yentl.

LEZERSPOST

Wat een vreugde was het om 
te horen dat de Gemeente Uit-
hoorn een initiatief steunde van 
buurtbeheer Legmeer om in 
deze wijk te werken aan meer 
groen en meer leefbaarheid ! Er 
werd zelfs een co-creatie en een 
pilot van gemaakt –door de Ge-
meente- en dat plan begon al 
zo n 3 jaar geleden !
De subsidie van de SLS maak-
te dat alles ook mogelijk, als 
voorwaarde moest nl worden 
voldaan aan meer leefbaar-
heid en sociale cohesie in deze 
buurt. ]Drie jaar lang is Buurt-
beheer Legmeer keihard aan 
het werk gegaan en samen met 
‘Vlug P’ (ontwerp) is een prach-
tig Legmeerbos ontworpen, in-
derdaad een droom! Een en-
thousiast begin werd gemaakt 
door de aanleg van de 3 tiny fo-
rests..... Op 7 oktober jl volgde ik 
de vergadering van de gemeen-
te op live stream en hoorde ik 
tot mijn verbijstering over een 
plan honkbalvelden (die moe-
ten plaatsmaken voor huizen-
bouw in de Kwakel) te verplaat-
sen naar Legmeer, waar ook ons 

Legmeerbos gesitueerd zou 
worden.
Honkbalvelden met avondwed-
strijden, met lichtvervuiling, 
met verkeerstoeloop, met la-
waai en bovendien alleen toe-
gankelijk voor leden dus met 
hekken eromheen –logisch na-
tuurlijk-. Niet echt een uitbrei-
ding van de leefbaarheid, van 
de vergroening, van de sociale 
cohesie toch?
Alleen maar meer gedoe en la-
waai in dit gedeelte van Uit-
hoorn, daar hebben we al ge-
noeg van. Bovendien denk ik 
dat door deze move van de Ge-
meente de subsidie door SLS 
niet zal worden verleend en 3 
jaar enthousiaste inzet door 
Buurtbeheer en ‘Vlug P’ zo door 
het putje worden gespoeld..... 
Dus mijn idee is dat ‘co-creatie’ 
en ‘pilot-projekt’ mooi klinken 
maar niets betekenen voor de 
Gemeente Uithoorn. Dus wees 
gewaarschuwd als u een initia-
tief wilt starten, na 3 jaar heb je 
het nakijken.....

Irene Bosch

Wees gewaarschuwd!

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak 
om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te infor-
meren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat al-
le 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 in-
houd. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een 
standpunt inneemt.

Gemeente Uithoorn

Vraag het de 
(loco)
burgemeester

Worsteling
Normaal schrijft burgemees-
ter Heiliegers elke twee weken 
deze column. Maar ook burge-
meesters hebben af en toe va-
kantie en dan wordt hij of zij 
vervangen door de locoburge-
meester. In de gemeente Uit-
hoorn ben ik dat. Dat betekent 
dat ik de taken momenteel van 
hem waarneem. En daar hoort 
het schrijven van deze column 
ook bij!
Het is niemand ontgaan; het co-
ronavirus is in alle hevigheid te-
rug. Dat betekent dat het aan-
tal vergaderingen binnen onze 
veiligheidsregio weer is opge-
schroefd. Deze overleggen vin-
den plaats met alle regioburge-
meesters. Die worden nu weer 
twee keer per week gehouden 
in het stadhuis van Amster-
dam. Onder leiding van Fem-
ke Halsema, de burgemeester 
van Amsterdam en hoofd van 
de veiligheidsregio. Ik ben daar 
nu een paar keer bij geweest. 
En wat me opvalt is de worste-
ling bij de burgemeesters. Aan 
de ene kant wordt verwacht 
om strenge én handhaafba-
re regels op te stellen. Want al-
leen zo kunnen we het virus in-
dammen. Maar aan de andere 
kant moet het ook realistisch 
zijn. En bijvoorbeeld bedrijven 
en verenigingen ruimte geven 
om door te gaan. Dit vraagt een 
constante afweging. 
Maar doel is bovenal: hoe ko-
men we met elkaar zo snel 

mogelijk weer uit deze situ-
atie van constante toename 
van het aantal positieve coro-
na-uitslagen en ziekenhuisop-
namen? En hoe voorkomen we 
een nieuwe overbelasting van 
de zorg.
In mijn kennissenkring heb ik 
gezien hoeveel leed Corona 
met zich meebrengt. Ik hoop 
echt dat we het virus snel de 
baas zijn. Dat we weer kunnen 
leven hoe we dat gewend wa-
ren. Ik ben blij dat er tot nog toe 
relatief weinig besmettingen 
zijn in Uithoorn en De Kwakel, 
als je het vergelijkt met andere 
gemeenten rondom ons heen. 
Ik zie ook dat we het in onze 
gemeente echt goed doen als 
het gaat om het naleven van de 
regels. Het zal zeker niet overal 
goed gaan, maar als ik op straat 
loop, zie ik dat mensen afstand 
houden.

Deze column heb ik geschre-
ven vóór de persconferentie 
van de minister-president op 
dinsdagavond. De verwachting 
is dat we wederom met stren-
gere regels geconfronteerd 
worden. Het is doorbijten, maar 
laten we alsjeblieft volhouden. 
Met elkaar moet dat toch luk-
ken. Want alleen op die manier 
zijn we er sneller van af, daar 
ben ik van overtuigd. Ik wens u 
daarbij heel veel sterkte toe!

Hans Bouma, 
(loco)burgemeester

Kootpark-Oost, 
“Woningen op 

Connexxion-terrein en 
zwembadlocatie” 

Uithoorn lijkt op elk mogelijk 
plekje grond woningen te wil-
len neerzetten. Ook in Koot-
park-Oost zoals we konden le-
zen op het voorblad van de 
Nieuwe Meerbode van 7 okto-
ber. Wat we niet konden lezen is 
wat er dan gaat gebeuren met 
ons zwembad en met onze sau-
na. De woningplannen zijn er 
kennelijk al sinds 2011 dus ge-
noeg jaren om verbinding te 
zoeken met andere belangheb-
benden dan projectontwikke-
laars. Over “De Aldi als ingebur-
gerde voorziening” werd in het 
artikel een fl ink hoofdstuk ge-
wijd. Is het dan niet bijzonder 
dat met geen woord werd ge-
rept over wat gaat gebeuren 
met het zwembad en de sau-
na? Dat zijn toch ook zeer inge-
burgerde voorzieningen en er is 
niet, zoals voor die winkel, een 
andere keus in Uithoorn. 
Tussen de regels door mag de 
burger zelf zijn conclusie trek-
ken, dat de gemeente een 
zwembad en een sauna, bedrij-
ven met een bewezen levens-
vatbaarheid, wil opdoeken en 
de grond in de aanbieding gaat 
doen aan de hoogstbiedende. 
Als dat zo is heeft u hier een 
(eerste?) bezwaarschrift. 

Het bestuur van Gemeente Uit-
hoorn heeft een reputatie hoog 
te houden wat betreft werke-
lijk luisteren naar inwoners en 
andere belanghebbenden. Ik 
zal het maar niet gaan hebben 
over de af te sluiten Irenebrug, 
de rol van de gemeente in het 
Schipholherrie dossier en re-
cent weer hoe men zich opstelt 
bij de realisatie van een zo ge-
wenst stukje Legmeerbos. Aan 
het eind van genoemd artikel 
vorige week zegt Uithoorn goe-
de informatie te willen leveren 
via uithoorndenktmee.nl Ik heb 
de spelregels op deze site ge-
zien. Ze duiden wat mij betreft 
op een vrijbrief om (weer) on-
welgevallige inbreng niet seri-
eus te nemen, zelfs te verwijde-
ren. Dit gegeven en de eerder-
genoemde reputatie van Uit-
hoorn geeft mij niet veel ver-
trouwen, vandaar mijn keuze 
voor dit open bericht. 
Beste bestuurders en volksver-
tegenwoordigers van Uithoorn, 
we vernemen graag uw over-
wegingen over wat en hoe om 
te gaan met deze zaken die het 
wonen in onze gemeente aan-
trekkelijk maken.

Ad de Kort 

Gemeente Uithoorn hijst 
regenboogvlag
Uithoorn - Locoburgemeester 
Hans Bouma en wethouder Ria 
Zijlstra hebben maandag de re-
genboogvlag gehesen bij het ge-
meentehuis in Uithoorn. Dit de-
den zij vanwege Coming Out dag.
Op Comiing out dag wordt aan-
dacht besteed aan het moment 
dat een lesbienne, homo, bi-
seksueel of transgender (LHBT) 

openlijk voor zijn of haar seksue-
le geaardheid of genderidentiteit 
uitkomt: het uit de kast komen.
De gemeente Uithoorn wil door 
het hijsen van de vlag uitdragen 
dat je je nooit hoeft te schamen 
voor wie je bent. En dat geldt vol-
gens de gemeente niet alleen op 
Coming Out dag, maar op elke 
dag van het jaar.

Samen werken met de 
gemeente Uithoorn
Uithoorn – De gemeente Uit-
hoorn gaat de wijze van samen-
werken met inwoners en onder-
nemers vastleggen in een plan. “ 
Dat plan willen wij graag met el-

kaar maken!”, aldus wethouder 
Hans Bouma
In Nederland werken inwoners, 
bedrijven en gemeenten steeds 
vaker samen aan ingewikkelde 

opgaven. De Rijksoverheid vraagt 
aan gemeenten om deze manie-
ren van samenwerken vast te leg-
gen in een document en in afspra-
ken. De gemeente Uithoorn heeft 
enkele jaren geleden een nota 
opgesteld. Deze nota heette ‘de 
Participatienota’. Vanwege nieu-
we wetgeving en andere maat-
schappelijke wensen moet deze 
Participatienota worden aange-
past. De gemeenteraad stelt het 
nieuwe plan met de nieuwe af-
spraken uiteindelijk vast. 

Leren door doen
“In onze gemeente werken we bij 
verschillende projecten al inten-
sief samen met onze inwoners 
en ondernemers. Daarbij gaan 
er veel dingen goed en soms ook 
dingen minder goed. Door in ge-
sprek te blijven en met elkaar te 
evalueren, kunnen we veel leren 

en verbeteren” zegt Bouma. De 
evaluaties van deze processen 
vormen input voor de nieuwe sa-
menwerkingsafspraken. Bouma: 
“We willen zoveel mogelijk inwo-
ners en ondernemers de moge-
lijkheid geven om hun ervarin-
gen met de gemeente te delen. 
Daarom zijn we een enquête ge-
start”.

Uw bijdrage is belangrijk
In een korte enquête krijgt u een 
aantal (meerkeuze)vragen voorge-
legd. Met uw antwoorden in de-
ze enquête helpt u ons om een 
beeld te krijgen hoe wij beter sa-
men kunnen werken in de ge-
meente Uithoorn. Uw bijdrage is 
dus belangrijk. Het invullen van 
de enquête duurt 5 minuten. Doet 
u mee, kijk op www.uithoorn-
denktmee.nl/projecten+uithoorn/
meedoen+en+meedenken
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RVB: gemeente mag toch een beetje burgerlijk ongehoorzaam zijn richting 
provincie en Rijk?

Begrotingstekort niet verhalen 
op inwoners en bedrijven
De Ronde Venen – In een pers-
bericht geeft Ronde Venen Be-
lang hun visie op de begroting 
2021; “ Eind november besluit de 
gemeenteraad over de begro-
ting 2021. De begroting die is ge-
publiceerd heeft al tot veel com-
motie geleid. Op elk terrein wordt 
bezuinigd met als klap op de 
vuurpijl een 88% verhoging van 
de OZB voor ondernemers. De-
ze lastenverzwaring is niet uit te 
leggen. Het college zwabbert al-
le kanten op. Aan de ene kant een 
wethouder economische zaken 
die overal roept shop lokaal, aan 
de andere kant een wethouder fi-
nanciën die het verdiende geld 
weer bij de ondernemers komt 
ophalen. Het moet niet gekker 
worden!”

Jeugdzorg
“Na publicatie van de begroting 
kwam het college met het bericht 
dat men op de jeugdzorg nog 
eens 1 miljoen euro tekort komt. 
Het college kondigde dit aan als 
een verrassing. Dit terwijl Ron-
de Venen Belang hier vorig jaar 
tijdens de begrotingsbehande-
ling al voor gewaarschuwd heeft. 
Desondanks was er volgens het 
college er geen enkele aanlei-
ding, om na een paar weken een 
tekort te melden van 1,5 miljoen 
euro. Het college heeft nu in de 
begroting een aantal ombuigin-
gen opgenomen die vooral ten 
koste gaan van het voorzienin-
genniveau waar inwoners direct 
iets van merken. Ronde Venen 
Belang heeft in de commissiever-
gadering al laten weten de inwo-
ners en ondernemers niet te wil-
len laten opdraaien voor de te-
korten, maar het Rijk voor die te-
korten verantwoordelijk te willen 
stellen”. 

Structureel te weinig 
geld uit Den Haag
“Financieel woordvoerder van de 
fractie van Ronde Venen Belang 
René Bultena: “Het Rijk heeft een 

groot aantal taken naar de ge-
meenten overgeheveld. Op zich 
goed omdat gemeenten het in-
derdaad meestal beter kunnen 
doen dan het Rijk. Maar de over-
heveling ging gepaard met een 
lager budget dan het Rijk voor-
heen zelf uitgaf. En dat brengt 
ons in problemen door oplopen-
de tekorten. De Ronde Venen is 
niet de enige gemeente die hier 
last van heeft. Vooral de jeugd-
zorg is het grootste pijnpunt, ge-
volgd door de huishoudelijke 
hulp. Dure trajecten in de jeugd-
zorg en forse stijging huishoude-
lijke hulp door een door het Rijk 
opgelegd abonnementstarief van 
19 euro per maand zijn de oor-
zaak van overschrijdingen in vrij-
wel alle gemeenten. Dat kan en 
mag zo niet doorgaan. We krijgen 
gewoon te weinig geld uit Den 
Haag en dat kunnen we niet lan-
ger accepteren.”

Slecht 
onderhandelingsresultaat 
VNG en Rijk?
De Vereniging Nederlandse Ge-
meenten onderhandelt namens 
de gemeenten met het Rijk. Al di-
verse keren is het probleem van 
de tekorten in het sociaal domein 
door de VNG aangekaart. Fractie-
voorzitter Maarten van der Greft: 
“Dit heeft slechts tot een matig 
resultaat geleid van een klein in-
cidenteel bedrag. Het kan niet zo 
zijn dat gemeenten de dupe zijn 
van de landelijke bezuiniging. De 
VNG is akkoord gegaan met de af-
spraak met het Rijk dat de tekor-
ten in het Sociaal Domein onder-
deel worden van coalitieonder-
handelingen na de landelijke ver-
kiezingen van maart 2021. Op dit 
moment kun je daar niets mee en 
moet je spreken van een slecht 
onderhandelingsresultaat. Vraag 
is ook of de coalitieonderhande-
lingen voldoende uitkomst bie-
den voor de gemeenten, aange-
zien het huishoudboekje van de 
staat aardig in het rood staat als 

gevolg van het Corona-virus.”

Ronde Venen Belang: Geen 
sluitende begroting inleveren 
De fractie van Ronde Venen Be-
lang stelt de gemeenteraad voor 
de tekorten op het sociaal do-
mein apart op te nemen als “vor-
dering op het Rijk” waarmee die 
tekorten niet in de exploitatie van 
de gemeente terecht komen. Re-
né Bultena: “Hierdoor kan een 
aantal bezuinigingen achterwe-
ge blijven. Daar kan ik meerde-
re redenen voor op noemen. Zo 
is het totaal onduidelijk hoe on-
ze gemeente uit de Coronacrisis 
komt. Hoeveel bedrijven vallen 
er om of hebben een scherp ver-
laagde omzet? Hoeveel mensen 
raken hun baan kwijt en moeten 
een beroep doen op bijstand of 
zelfs Wmo? Waarom moeten on-
dernemers de last dragen, terwijl 
zij moeite doen om te overleven 
en de tekorten zeker niet door 
hen zijn veroorzaakt? Echt een 
verkeerde koers van het college!”

Signaalfunctie
Wettelijk is het niet mogelijk een 
niet-sluitende begroting bij de 
provincie in te dienen. Maarten 
van der Greft: “Ook de provincie 
Utrecht kent de problemen van 
de tekorten in het Sociaal Do-
mein. Daarover heeft zij met de 
andere 11 provincies het kabinet 
een brandbrief geschreven. Maar 
ook de provincie zal er van over-
tuigd zijn dat het woon-, werk- 
en recreatieklimaat niet verloren 
mag gaan omdat het kabinet te 
weinig geld overmaakt naar de 
gemeenten voor het Sociaal Do-
mein.“
Bultena vult aan: “Het is wel erg 
makkelijk om in Den Haag te ko-
ketteren met belastingverlagin-
gen, waarna gemeenten de be-
lastingen moeten verhogen en 
het voorzieningenniveau voor in-
woners om zeep wordt geholpen. 
Dat kun je als lokale partij toch 
niet verkopen? Wij zitten er voor 

Leerlingen Kids College sparen 
voor nieuw schoolplein
Wilnis – Een groot, leeg plein dat 
is hoe de speelplaats van basis-
school Kids College er momen-
teel bij ligt. Maar daar zal snel ver-
andering in komen. De leerlin-
gen van de school zijn namelijk 
hard aan het sparen om hun saaie 
plein om te toveren tot een duur-
zame en uitdagende speelomge-
ving. Afgelopen weken hebben 
de leerlingen zelf al meer dan 400 
flessen bij elkaar verzameld. Een 
hele verdienste, maar voor een 
geheel nieuw schoolplein is veel 
meer geld nodig. Sinds afgelopen 
week staat er daarom een bakje 

bij de Jumbo in Wilnis waar de be-
zoekers hun statiegeldbonnetje 
kunnen doneren aan de school. 
De flessenactie is de eerste in-
zamelingsactiviteit die de basis-
school inzet om geld op te halen. 
Maar de leerlingen en leerkrach-
ten zullen het gehele school-
jaar sparen en verschillende ac-
ties inzitten om na de zomerva-
kantie met een mooi nieuw plein 
het schooljaar te starten. Wilt u de 
leerlingen steunen? Doneer uw 
statiegeldbonnetje bij de Jum-
bo of neem contact op met de 
school om sponsor te worden!

de inwoners.” Van der Greft: Wat 
denk je van de ondernemers? Het 
lijkt mij stank voor dank. Onder-
nemers zijn de ruggengraat van 
de samenleving. Die ga je toch 
niet confronteren met een ab-
surde verhoging van 88% van de 
OZB?”

De Ronde Venen niet uniek
Als de gemeente De Ronde Ve-
nen geen sluitende begroting zal 
presenteren is zij niet uniek. Bul-
tena: “De gemeenteraad van de 
gemeente Stadskanaal heeft op 
6 oktober unaniem gesteld dat 
genoeg genoeg is en dat het Rijk 
nu eerst met aanvullende mid-
delen over de brug moet komen. 
En daar zal het niet bij blijven. 
Het merendeel van de gemeen-
te komt straks tekort op Jeugd en 
Wmo. Het zou de fractie van Ron-
de Venen Belang niets verbazen 
dat meerdere gemeente Stadska-
naal en mogelijk straks de Ronde 
Venen zullen volgen”. 

Van der Greft: Het past ook bij 
onze motie die de laatste raads-
vergadering unaniem is aange-
nomen. In deze motie geeft de 
raad aan zich aan te melden bij 
“Raden in verzet” om extra druk 
op de rijksoverheid te zetten om 
bij overdracht van taken ook vol-
doende middelen mee te geven.”

Aanpak vereist bestuurlijk lef
Van der Greft: Door geen sluiten-
de begroting te leveren moet je 
als bestuur de moed hebben om 
zogezegd “burgerlijk ongehoor-
zaam“ te zijn. Dat vergt lef, om-
dat in bestuurlijk Nederland het 
niet de handelwijze is waarmee je 
in de Tweede Kamer of Provincia-
le Staten komt. Bultena vult aan: 
Wij als fractie van Ronde Venen 
Belang hebben er echter alle ver-
trouwen in dat ons college zich 
meer gelegen laat liggen aan on-
ze inwoners en ondernemers dan 
aan de eigen politieke carrière”, 
aldus het persbericht. 

Jammer, maar helaas
De Ronde Venen - Dit zou zo-
maar de beginregel kunnen zijn 
van een bericht dat we eigen-
lijk niet willen versturen. Wat is er 
aan de hand? De Sport – en Spel-
groep ex hartpatiënten De Ron-
de Venen , kampen al enige tijd 
met een tekort aan leden. Dit is 
momenteel zo erg dat ze op zoek 
zijn naar mensen die bij hen wil-
len sporten. Officieel is de vereni-
ging opgericht voor mensen die 
problemen met hun hart hebben. 
Dat was is 1987 , het jaar dat de 
vereniging is opgericht , een zeer 
goed idee. Mensen die uit het zie-
kenhuis werden ontslagen kre-
gen ongeveer tien weken thera-
pie vanuit het ziekenhuis om con-
ditie op te bouwen en om weer 
vertrouwen te krijgen in hun ei-
genhart. Daarna was er niets. Op 
een sportschool werd je niet aan-
genomen, wat op zich begrijpe-
lijk was, want een sportschool-
houder zat er niet op te wachten 
om iedere keer een ambulance 
voor de deur te hebben. 

Deskundige
Gelukkig is dat in deze tijd ver-
anderd en hebben sportscho-
len nu mensen in dienst die de 
hartpatiënt deskundig begelei-
den. Maar daar zit voor de Sport 
en Spelgroep het probleem. Om-
dat de sportscholen apparatuur 
hebben, zoals een fiets, loopband 
e.d en zij dat niet hebben gaan 
de hartpatiënten liever naar de 
sportschool. Als u nu de patiënt 
bent die de sportschool niet ziet 
zitten is Sport en Spel er voor u. 
Bij hen kunt u op uw eigen tem-

po werken aan uw conditie on-
der deskundige begeleiding. Dit 
gebeurt door verschillende oefe-
ningen te doen die erop gericht 
zijn om uw fitter te voelen. Alles 
doet u op uw eigen tempo en als 
het even niet gaat kunt u op een 
stoel even uitrusten. Niemand 
kijkt daar vreemd van op omdat 
ze allemaal weten wat het is om 
even niet verder te kunnen. Na de 
oefeningen gaan ze volleyballen 
met aan gepaste regels zodat ie-
dereen mee kan doen. 

Uitnodiging
Zij nodigen daarom mensen uit 
om eens bij ons te komen spor-
ten. Iedereen is welkom dus ook 
als u geen hartpatiënt bent mag 
u komen. De eerste vier weken 
zijn gratis en daarna vragen ze 
aan u of u lid wilt worden. Wilt u 
dat, van harte welkom. Zegt u, 
dit is niets voor mij, even goe-
de vrienden. Met name jongeren 
willen ze uitnodigen om eens bij 
hen te komen kijken. De gemid-
delde leeftijd is nu ongeveer 70 
jaar vandaar deze oproep aan de 
jongeren. Zeg nu niet direct ik ga 
niet bij die oudjes sporten maar 
kom gewoon eens kijken.
Ze sporten op maandagmiddag 
van 16.00 tot 17.00 uur in de Wil-
lisstee aan de Pieter Joostenlaan 
in Wilnis. Omdat ze ook met de 
corona pandemie te maken heb-
ben vragen ze , Als u op deze uit-
nodiging ingaat , om uw even 
aan te melden bij één van de be-
stuursleden. Dhr. Mulders 0297-
263866, mevr. Dekker-Booij 0297-
261000 of dhr. Vis 0297-286453.

Kerk in Actie zoekt collectanten
De Ronde Venen - Voor het eerst 
in de geschiedenis organiseert 
Kerk in Actie een landelijke huis-
aan-huiscollecte. 
De collecte wordt gehouden in 
de week van 29 november - 5 
december. Doel van de collec-
te is hulp aan vluchtelingenkin-
deren in Griekenland. Kerk in Ac-
tie zoekt nog collectanten. Doet 
u mee? In Griekse vluchtelingen-

kampen verblijven duizenden 
kinderen. Ze zijn daar, soms he-
lemaal alleen, aangekomen van-
uit het Midden-Oosten en Afri-
ka, op zoek naar een veilige plek. 
Kerk in Actie helpt met voedsel, 
kleding en onderwijs en probeert 
deze kinderen op een betere plek 
te krijgen. 
Door het organiseren van een 
landelijke huis-aan-huiscollec-

Kinderboekenweek op 
Kids College
Mijdrecht – Vorige week heeft 
groep 8 van basisschool Kids Col-
lege de Kinderboekenweek ge-
opend. In een toneelstuk vertel-

den zij het verhaal van een steen, 
die in 150.000 jaar verschillende 
tijdperken heeft meegemaakt. 
In de klassen zijn in deze twee 

te hoopt Kerk in Actie dat meer 
mensen betrokken raken bij haar 
werk. 
Kerk in Actie heeft inmiddels voor 
ruim 600 plaatsen in Nederland 
collectecoördinatoren en collec-
tanten geworven, maar is nog op 
zoek naar collectanten in De Ron-
de Venen. 
De Protestantse gemeente ‘De 
Morgenster’ in Vinkeveen coördi-

neert samen met de Hervormde 
Gemeente Vinkeveen de collec-
te voor Vinkeveen en Wilnis. Wilt 
u zich inzetten voor vluchtelin-
genkinderen? Meld u dan aan als 
collectant via diaconie@morgen-
stervinkeveen.nl. 
U kunt zich ook opgeven bij het 
landelijk collecteteam van Kerk 
in Actie: 030 - 880 1510. Vermeld 
a.u.b. in de mail uw naam, adres 
en telefoonnummer, en of u wel 
of juist niet in uw eigen straat wilt 
collecteren.

weken verschillende geschiede-
nisthema’s behandeld. 
Daarnaast hebben alle juffen en 
meesters verhalen aan de hele 
school voorgelezen bij onze the-
matafel. 
Elke dag even samenkomen, wat 
een verbinding! Ook de ande-

re klasdoorbrekende activitei-
ten waren erg gezellig. Zo is er 
een ‘leesfeest’ geweest en stond 
‘boekdaten’ op het programma. 
Als afsluiting heeft de school ook 
een aantal boeken in ontvangst 
mogen nemen van de ouderraad 
voor in de schoolbieb.



In september zijn er in onze gemeente zeven 
inwoners opgeleid tot energiecoach. De 
energiecoaches kijken samen met u hoe u 
kunt besparen op uw energierekening. Wist 
u dat de gasprijs de afgelopen twee jaar met 
maar liefst 18% is gestegen! 

Aan de prijs kunt u helaas weinig doen maar 
aan uw verbruik wel. En dat kan heel eenvoudig 
zonder investering, bijvoorbeeld door de 
verwarming ’s nachts lager te zetten, met kleine 
investeringen bijvoorbeeld door radiatorfolie 
te gebruiken of door grote investeringen 
bijvoorbeeld door een spouwmuur te isoleren. 
Een energiecoach denkt met u mee en gaat op 
zoek naar de mogelijkheden die bij u en uw 
woning passen. Want energie besparen levert 
zeker wat op, zowel voor het milieu als in uw 
portemonnee.

Doordat de energiecoach een deskundige 
inwoner is, kan hij of zij de basis veel 

eenvoudiger uitleggen dan een echte specialist. 
Bovendien besteedt de energiecoach ook veel 
aandacht aan zaken die geen of heel weinig 
geld kosten. Zodra u beter weet wat u wilt, 
kunt u zich op technisch vlak verder laten 
informeren bij het regionaal energieloket of 
door een leverancier.

De komende tijd stellen de energiecoaches 
zich regelmatig voor. Maar natuurlijk hoeft 
u daar niet op te wachten. U kunt nu al een 
afspraak maken met een energiecoach op 
www.bespaarafspraak.nl/uithoorn zodat u nog 
voor de winter in aantocht is al weet hoe u 
kunt besparen. Legt u uw energierekening vast 
klaar?

De afspraken zijn op dit moment digitaal of 
telefonisch. Liever een huisbezoek? Dan komt 
u op een wachtlijst. Zodra huisbezoeken 
weer mogelijk zijn, wordt er contact met u 
opgenomen.

Gemeente Uithoorn

‘Slimmer energie opwekken en 
klimaatbewuster werken en leven is de 
toekomst. Daarom onderzoekt Stedin 
nu ook hoe zij het aardgasnet kunnen 
ombouwen en geschikt kunnen maken 
voor waterstof. Daarmee leren we meer 
over duurzaam wonen en werken. Wist 
u trouwens dat het isoleren van uw 
huis geld oplevert? We hebben daarom 
weer een isolatieactie en we houden 
binnenkort een informatieavond over 
isoleren. Ook leuk om te weten dat de 
energiecoaches, met vlag en wimpel 
geslaagd voor hun opleiding, vanaf nu 
voor u klaar staan om tips te geven over 
energiebesparing. Een aantal inwoners 
hebben al gelijk een afspraak met een 
energiecoach gemaakt. Aarzel niet en 
maak ook een afspraak!

Dat levert wat op!

Twee gratis infraroodscans

Wethouder Hans Bouma:
Kennis

Uithoorn doet duurzaam

Isolatieactie
Op dit moment kunt u weer gebruik 
maken van de isolatieactie van het 
Regionaal Energieloket. Met deze actie 
willen wij u helpen met energiebesparing 
en duurzaam wonen. Door mee te doen 
aan de isolatieactie krijgt u gunstige 
prijzen en een kwalitatief goed aanbod 
voor isolatiemaatregelen zoals vloer- of 
spouwmuurisolatie. 

Wilt u meer informatie krijgen over 
isolatiemaatregelen, de actie en/of 
� nancieringsmogelijkheden? Geef u dan 
op voor onze digitale informatieavond 
op 20 oktober van 19.30-21.00 uur via 
www.regionaalenergieloket.nl. U kunt de 
informatieavond volgen via uw computer, 
tablet of telefoon.

Wat is eigenlijk e-waste?
E-waste is een andere woord voor elektronisch 
afval (electronic waste). Dit zijn defecte en 
verouderde elektronische apparaten die 
worden weggegooid. Hierbij kunt u denken 
aan apparaten met een stekker of batterij. In 
Nederland wordt er per jaar ruim 100 miljoen 
kilo e-waste ingezameld. Doet u ook mee? Kijk 
op https://www.wecycle.nl/nl-nl/inleverpunt-
zoeken om uw e-waste in te leveren.

Wist u dat veel woningen warmtelekken 
hebben, bijvoorbeeld door kieren of een slecht 
geïsoleerd dak? Ook deze winter verloot het 
energieloket in elke gemeente in de regio weer 
twee gratis infraroodscans. U kunt zich tot en 
met 15 november 2020 inschrijven op 

www.regionaalenergieloket.nl/infraroodscan 
om kans te maken op een gratis scan. Tijdens 
een infraroodscan worden er foto’s gemaakt in 
en rondom uw woning met een warmtebeeld 
camera. Zo wordt bekeken of er warmteverlies 
plaatsvindt.

Stedin doet kennis op
Binnenkort wordt het bestaande aardgasnet 
bij een aantal sloopwoningen op de Prinses 
Christinalaan tijdelijk omgebouwd en geschikt 
gemaakt voor waterstof. Voor Stedin is dit een 
mooi project om te leren hoeveel tijd het kost 
om het gasnetwerk gereed te maken voor het 
transport en gebruik van waterstof in bestaande 
woningen. Wilt u meer weten, kijk op https://
www.stedin.net/over-stedin/duurzaamheid-
en-innovaties/waterstof/uithoorn. 

Heel Uithoorn en 
De Kwakel recyclet
Van 12 tot en met 18 oktober is het Nationale 
Recycleweek. Kom je op het scheidingsdepot dan 
maak je kans op een Wecycle puzzel als u e-waste 
inlevert. Gooi waardevolle grondsto� en niet weg. Kijk 
voor meer informatie op www.heelhollandrecyclet.nl. 

Slimmer energie opwekken en 
klimaatbewuster werken en leven. 
Samen maken we Nederland steeds 
duurzamer. Bijna de helft van de 
Nederlanders komt al in actie, maar 
veel mensen vinden dit nog lastig. 
Doe mee met de test en kijk wat u 
kunt doen; www.iedereendoetwat.nl/
wat-kan-jij-doen. 

Iedereen doet wat
Wat kunt u doen? 

Van links naar rechts: Peter, Iwan, Rob, Verity, Erik, Paul en Ron







Haalbaarheidsonderzoek 
Sport en Wonen in De Kwakel
In december 2019 hebben we het 
idee naar buiten gebracht om de 
sportvelden van De Kwakel te 
verplaatsen om op de vrijgeko-
men locaties woningen te bou-
wen. Door de regelgeving voor 
Schiphol zijn er maar weinig lo-
caties in Uithoorn en De Kwakel 
waar woningbouw mogelijk is. 
Het idee was om de sportvelden 
naar het zuiden van dorpskern 
De Kwakel te verplaatsen. Voor 
dit idee is begin dit jaar een haal-
baarheidsonderzoek gestart, er 
ligt nog geen plan.

Inmiddels is heel veel uitgezocht 
en weten we meer over de (on)
mogelijkheden. Als gevolg van 
de coronamaatregelen heeft het 
haalbaarheidsonderzoek wel wat 
vertraging opgelopen. De afgelo-

pen periode is duidelijk geworden 
dat op dit moment verplaatsing 
van KDO en Qui Vive Hockey en 
Tennis financieel niet haalbaar is. 
Voor Thamen Honk- en Softbal 
en Jeu de Boules hebben we on-
derzocht of het mogelijk is om de 
verenigingen te verplaatsen naar 
Legmeer-West. Op de vrijkomen-
de locatie kunnen dan woningen 
gebouwd worden. De eerste idee-
en hiervoor zijn nu uitgewerkt. 
Op www.Uithoorndenktmee.nl 
staat nieuwe informatie over de 
stand van zaken. Onder het pro-
ject Sport en Wonen in De Kwakel 
vindt u informatie over het onder-
zoek van de afgelopen maanden. 
Als u wilt reageren kan dat op de 
website, per e-mail op ruilverka-
veling@uithoorn.nl of per post. 
Dit kan tot uiterlijk 23 oktober.

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

Gemeente Uithoorn

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

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
(0297) 513 111 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact Centrum/receptie
Vanaf maandagmiddag 23 maart gelden de volgende openingstijden 
voor het gemeentehuis:
maandag t/m donderdag 08.30-12.30 uur
woensdag 15.30-20.00 uur
(vrije inloop van 13.00-17.00 uur vervalt voorlopig)
vrijdag 08.30-12.00 uur
Uiteraard blijven we wel de gehele dag voor u telefonisch bereikbaar:
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Blijf op de hoogte van actuele 
ontwikkelingen rondom het 
coronavirus
Let op: door het toenemend aantal coronabesmettingen volgen de 
noodmaatregelen elkaar snel op. Kijk voor de actuele noodmaatrege-
len op www.uithoorn.nl/coronavirus. Heeft u geen internet? Bel voor de 
landelijke maatregelen 0800 13 51. 
- Gemeentelijke informatie en noodverordening Uithoorn 
 www.uithoorn.nl/coronavirus 
- Actuele informatie over het coronavirus www.rivm.nl
- Actuele informatie voor reizigers www.lcr.nl. 
- Voor aanvullende vragen is een landelijk 
 informatienummer beschikbaar: (0800) 13 51. 
- Meer informatie over de rol van de GGD Amsterdam 
 www.ggd.amsterdam.nl 
- U kunt u laten testen op corona, bel 0800-1202 
 voor een afspraak met de GGD.
- Informatie over alle maatregelen via www.rijksoverheid.nl 
- Informatie en actuele cijfers met betrekking tot corona 
 https://coronadashboard.rijksoverheid.nl
- De laatste regionale noodverordening vindt u op 
 https://veiligheidsregioaa.nl/regio/organisatie/documenten

Help elkaar beschermen 
tegen corona en draag een 
mondkapje
De tweede coronagolf is ingezet. 
Het aantal besmettingen loopt 
flink op, net als het aantal zieken-
huis- en IC-opnamen. Belangrijk 
blijft dat u de basisregels blijft vol-
gen, zoals anderhalve meter af-
stand houden. Daarnaast geldt 
sinds enkele weken het dringen-
de verzoek om mondkapjes te 
dragen in openbare binnenruim-

ten. Ook in het gemeentehuis ver-
zoeken wij u om een mondkap-
je te gebruiken. Bezoek aan het 
gemeentehuis kan alleen op af-
spraak. 
Gisteravond 13 oktober heeft het 
kabinet opnieuw een perscon-
ferentie gehouden over corona. 
Daar zijn nieuwe maatregelen af-
gekondigd waar we op deze pagi-
na nog niet over konden berich-
ten. Kijk op www.rijksoverheid.nl 
voor de actuele informatie. Houd 
ook de berichtgeving in de gaten 
over nieuwe coronamaatregelen 
in de regio via www.uithoorn.nl/
coronavirus. 

Wist je 
dat?

In het Financieel Café van Uit-
hoorn voor Elkaar staan elke 
dinsdag tussen 9.00 en 11.00 
uur getrainde vrijwilligers klaar 
voor al je vragen over geldza-
ken en administratie. Het Fi-
nancieel Café kan je bijvoor-
beeld helpen met het aanvra-
gen van een WW- of bijstands-
uitkering, als je zorgen hebt 
omdat je je vaste lasten niet 
kunt betalen, als je hulp no-
dig hebt met het maken van 
betalingsregelingen of als je 
je post niet meer open durft te 
maken omdat je het overzicht 
kwijt bent. 
Kom langs in Gezondheids-
centrum De Waterlinie aan 
de Koningin Máximalaan 30. 
Voorlopig werkt het Finan-
cieel Café nog op afspraak. 
Voor het maken van een af-

spraak kun je contact opne-
men met info@uithoornvoor-
elkaar.nu of bel met (0297) 30 
30 44 op maandag, dinsdag 
en donderdag van 8:30-12:00 
uur, op andere momenten kan 
een boodschap worden ach-
tergelaten. Het Financieel Ca-
fé is gratis. 

Op www.uithoorn.nl/laat-
geengeldliggen staat ook 
informatie over het aan-
vragen van bijzondere 
bijstand, kwijtschelding 
voor gemeentebelastin-
gen, hoe je een aanvraag 
kan doen voor een com-
puter voor schoolgaan-
de kinderen, de Voedsel-
bank en nog veel meer.

Uitslag 
vakantieverhalenwedstrijd
Tijdens de kinderboekenweek 
heeft het jurypanel zich gebo-
gen over de verhalen en tekenin-
gen die afgelopen zomervakantie 
zijn gemaakt voor de vakantiever-
halenwedstrijd van de gemeen-
te Uithoorn. Er waren veel inzen-
dingen, wel 75 stuks. Het was las-
tig kiezen, alle verhalen en teke-
ningen waren prachtig. Wij be-
danken alle inzenders, wat heb-

ben ze hun best gedaan. De trot-
se winnaars Santi, Eno en Fleur 
zijn met hun prijzen op de foto ge-
gaan. De mooiste tekening is van 
de achtjarige N., die niet op de fo-
to staat. 
U kunt alles nalezen op www.uit-
hoorndenktmee.nl. Onder het 
kopje ‘Uitslag vakantieverhalen-
wedstrijd’ vindt u o.a. de prijzen 
en de samenstelling van de jury. 

Grote evenementen in 2021 voor 
15 november 2020 aanmelden!
Heeft u plannen om een groot 
evenement (meer dan 2000 be-
zoekers) of voor Koningsdag iets 
te organiseren in 2021? Meld uw 
plan dan vóór 15 november 2020.
De coronamaatregelen heb-
ben grote invloed op bijeenkom-
sten en evenementen. We weten 
nog niet hoe de situatie eruit zal 
zien in 2021 en of er mogelijkhe-
den zijn voor grote evenementen. 
Toch willen we alvast inventari-
seren welke plannen organisato-

ren hebben voor 2021 voor gro-
te evenementen, mocht de situa-
tie het toelaten. Vanwege de inzet 
van politie, Geneeskundige Hulp-
verleningsorganisatie in de Regio 
(GHOR) en Brandweer is het be-
langrijk om ruim op tijd inzicht te 
hebben welke evenementen in de 
gemeente gepland zijn.

Evenement melden
Geef het evenement dat u wilt 
organiseren in 2021 voor 15 no-

gelden voor evenementen in ver-
band met het coronavirus. Mis-
schien kan uw evenement niet 
doorgaan, of moet u uw evene-
ment op een andere manier orga-
niseren dan u gewend bent.

vember 2020 via het Meldingsfor-
mulier. 

Let op! Dit is niet hetzelfde als het 
aanvragen van een vergunning 
voor het evenement. U moet ui-
terlijk twaalf weken voor het begin 
van het evenement de definitieve 
aanvraag voor dat evenement bij 
de gemeente indienen. Kijk hier-
voor op www.uithoorn.nl/evene-
menten. Het is dus belangrijk dat 
u de aanvragen van een evene-
mentenvergunning (pdf,149 kB) 
op tijd verstuurt. Houd er bij het 
melden rekening mee dat er in 
2021 misschien nog beperkingen 

Isolatieactie en 
informatieavond
Op dit moment kunt u weer ge-
bruik maken van de isolatieac-
tie van het Regionaal Energie-
loket. Met deze actie willen 
wij u helpen met energiebe-
sparing en duurzaam wonen. 
Door mee te doen aan de iso-
latieactie krijgt u gunstige prij-
zen en een kwalitatief goed 
aanbod voor isolatiemaatre-
gelen zoals vloer- of spouw-

muurisolatie. Wilt u meer in-
formatie krijgen over isolatie-
maatregelen, de actie en/of fi-
nancieringsmogelijkheden? 
Geef u dan op voor onze digi-
tale informatieavond op 20 ok-
tober van 19.30-21.00 uur via 
www.regionaalenergieloket.
nl. U kunt de informatieavond 
volgen via uw computer, tablet 
of telefoon.
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in 
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe u 
er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via (0297) 
513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de offi ciële 
mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op https://
zoek.offi cielebekendmakingen.nl/

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513 111. 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen in 
het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter inza-
ge. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare bibliotheek 
of dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht 
aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt 
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen bin-
nen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom u het 
niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten schrifte-
lijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, 
behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u be-
zwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus wor-
den uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de wer-
king van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen 
gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige voorzie-
ning’ worden aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in be-
roep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u uit 
waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U moet 
uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van de be-
slissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector bestuursrecht 
van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam of digitaal via 
https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw beroepsschrift 
brengt de rechtbank griffi ekosten in rekening. Het besluit waartegen u be-
zwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus wor-
den uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw beroepsschrift de werking 
van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik 
wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige voorziening’ wor-
den aangevraagd. 
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift ook 
een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. 
Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergun-
ning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de arrondisse-
mentsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 75850, 1070 AW in Am-
sterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet, net als in het 
bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u het niet eens bent met dat be-
sluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening moet u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in De Nieu-
we Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en ver-
keersbesluiten alleen nog via www.offi cielebekendmakingen.nl Ook ruim-
telijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt zich op die 
website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat ‘automatisch’ 
geïnformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.

 TER INZAGE
Vanwege de coronacrisis gelden andere maatregelen. Wilt u stukken die 
ter inzage liggen bekijken, belt u dan eerst met ons Klantcontact Centrum 
voor de mogelijkheden.
• Gewijzigd bestemmingsplan Vuurlijn 13, voor de sloop van oude bebou-

wing en realisatie van een vrijstaande woning, en het omzetten van een 
bedrijfswoning naar een burgerwoning. Dit bestemmingsplan heeft eer-
der ter inzage gelegen, er zijn geen zienswijzen ingediend, wel zijn er 
ambtshalve wijzigingen voor dit plan doorgevoerd. Inzage vanaf 15 okto-
ber 2020 gedurende 6 weken ter inzage. Inlichtingen bij mw. B. de Jon-
ge, afdeling wonen en werken, (0297) 513 111.

• Voorontwerpbestemmingsplan ‘Vuurlijn 17’, voor de bouw van een twee-
kapper naast de woning aan Vuurlijn 17. Op die kavel is een deel van de 
opstallen van het voormalige glastuinbouwbedrijf gesloopt. Inzage van 
donderdag 15 oktober tot en met woensdag 11 november 2020. Inlich-
tingen bij mw. B. de Jonge, afdeling wonen en werken, (0297) 513 111.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
•  2020-086113, Achterweg 62-64, het uitbreiden van het kassencomplex 

(ontvangen 25-09-2020);
•  2020-086122, Spotvogel 2, het plaatsen van een overkapping (ontvan-

gen 25-09-2020);
•  2020-086913, Boterdijk 191, het uitbouwen van een dak tussen 2 uit-

bouwen (ontvangen 30-09-2020); 
• 2020-088856, Dwarsweg 6, het ombouwen van een agrarische woning 

naar een plattelandswoning (ontvangen 05-10-2020).
Uithoorn
• 2020-088073, Marktplein 11, het plaatsen van een tent voor een winter-

terras (ontvangen 02-10-2020);
• 2020-088198 Joost van den Vondelstraat 2, het veranderen van de 

voorgevel (ontvangen 02-10-2020); 
• 2020-088200, Buitendijks 23, het plaatsen van een overkapping/blok-

hut. (ontvangen 04-10-2020).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
• 2020-075850, Gravenhof 12, het plaatsen van een vlonder en grondke-

ring (vergunningsvrij, verzonden 28-09-2020);
• 2020-061690, Nabij Zijdelweg 53 en Amsterdamseweg 26, het plaatsen 

van 2 reclame-uitingen aan lichtmasten (ingetrokken, verzonden 02-10-
2020);

• 2020-084939, Ebro 96, het plaatsen van een tuinhuis/blokhut (vergun-
ningsvrij, verzonden 05-10-2020).

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

De Kwakel
• 2020-072032, Achterweg 180, het herbouwen van een kasconstructie 

na brandschade (verzonden 2-10-2020).

Uithoorn
• 2020-070109, Thamerweg 34, het uitbouwen van een woning (verzon-

den 28-09-2020);
• 2020-079371, Aan de Randhoornweg (evenemententerrein), het plaat-

sen van een tijdelijke luchthal en en kleedkamers voor een periode van 
18 maanden, (verzonden 30-09-2020);

• 2020-065330, Arthur van Schendellaan 100e, het plaatsen van een 
warmtepomp op het dak van de school Startnest (verzonden 07-10-
2020).

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
• 2020-085767, Willem Alexanderpoort 62-64, exploitatievergunning ho-

recabedrijf (ontvangen 23-09-2020);
• 2020-085272, Dorpsstraat 41, aanvraag verkoop consumentenvuur-

werk op 29, 30 en 31 december 2020 (ontvangen 22-09-2020);
• 2020-086049, Stationsstraat 41-45, exploitatievergunning horecabedrijf 

(ontvangen 24-09-2020);
• 2020-086339, Kuifmees 21, het plaatsen van een afvalcontainer (ont-

vangen 28-09-2020);
• 2020-089599, het plaatsen van driehoeksreclameborden (ontvangen 

06-10-2020).

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u 
dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
• 2020-072928, Amsteldijk-Noord 173, het aanleggen van een telecom-

municatieleiding ter hoogte van de Hollandsedijk (verzonden 5-10-
2020);

• 2020-084682, Dreeslaan/Pr. Christinalaan, tijdelijke aansluitvergunning 
riolering t.b.v. van een bouwplaats inrichting (verzonden 08-10-2020);

• 2020-085272, Dorpsstraat 41, vergunning verkoop consumentenvuur-
werk op 29, 30 en 31 december 2020 (verzonden 08-10-2020);

• 2020-084581, Dreeslaan/Pr. Christinalaan, ingebruikname gemeente-
grond t.b.v. het inrichten van een bouwplaats van 12 oktober 2020 t/m 
09 april 2021 (verzonden 09-10-2020).

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN VUURLIJN 13 (GEWIJZIGD)
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken ingevolge het bepaalde 
in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het op on-
derdelen gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan Vuurlijn 13 met identi-
fi catiecode NL.IMRO.0451.BPVuurlijn13-VG01 met ingang van 15 oktober 
2020 gedurende zes weken ter inzage ligt.
Toelichting
De aanleiding voor het opstellen van onderhavig bestemmingsplan Vuurlijn 
13 is de ruimte voor ruimte overeenkomst die op 19 december 2019 is ge-
sloten voor het perceel Vuurlijn 13. Daarin is voor de gemeente als verplich-
ting opgenomen om een bestemmingsplan in procedure te brengen waar-
mee de geldende bestemmingen worden aangepast aan de nieuwe situa-
tie op het perceel. Dit betekent dat na sloop van de overtollige bebouwing 
één nieuwe vrijstaande woning gerealiseerd mag worden en de bestaan-
de bedrijfswoning omgezet wordt naar een burgerwoning. Eerder hebben 
het voorontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbestemmingsplan ter in-
zage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Wel zijn enkele ambts-
halve wijzigingen doorgevoerd.
Ter inzage
Het bestemmingsplan Vuurlijn 13 ligt vanaf 15 oktober 2020 gedurende 6 
weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op http://
www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentifi catiecode NL.IMRO.0451.BP-
Vuurlijn13-VG01. Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het ge-
meentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de 
openingstijden van het gemeentehuis.
LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van 
kracht? Maak dan van te voren een afspraak via het klantcontactcentrum 
van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.
Indienen beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de 
gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met 
zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die 
aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeen-
teraad te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeen-
teraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ont-
werp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Graven-
hage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het tref-
fen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan 
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad 
treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn 
afl oopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een 
voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een 
voorlopige voorziening ingediend dan treedt het besluit van de gemeente-
raad niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 
Uithoorn, 14 oktober 2020

INSPRAAK VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘VUURLIJN 17’
De bedrijfsvoering van het voormalige glastuinbouwbedrijf aan Vuurlijn 17 is 
gestaakt. Een deel van de opstallen is al gesloopt. Voor de kavel is een initi-
atief om één tweekapper naast de woning aan Vuurlijn 17 te realiseren. Be-
langrijk is dat het planvoornemen zorgvuldig landschappelijk ingepast wordt 
vanwege de ligging in de Stelling van Amsterdam. De tweekapper wordt ju-
ridisch-planologisch mogelijk gemaakt met bestemmingsplan ‘Vuurlijn 17’. 
Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Vuurlijn 17’ ligt in het kader van de in-
spraakprocedure van donderdag 15 oktober tot en met woensdag 11 no-
vember 2020 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in 
het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het 
voorontwerp bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijke-
plannen.nl met IDN-code NL.IMRO.0451.BPVuurlijn17-VO01. Binnen deze 
termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het college van bur-
gemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). 
LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van 
kracht? Maak dan van te voren een afspraak via het klantcontactcentrum 
van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties wordt het ontwerpbestemmingsplan op 
grond van de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden ge-
legd. Iedereen kan dan een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij 
de gemeenteraad indienen. De raad zal vervolgens een beslissing nemen 
over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Uithoorn, 14 oktober 2020

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

Werk in uitvoering

 WERKZAAMHEDEN STEDIN AAN PRINSES CHRISTINALAAN
Vanaf 19 oktober tot half december voert Stedin werkzaamheden uit 
in en om de slooppanden op de Prinses Christinalaan 68 t/m 82. Voor 
de slooppanden vinden onder andere graafwerkzaamheden plaats 
en wordt een container geplaatst. De werkzaamheden worden alleen 
overdag en tijdens werkdagen uitgevoerd.

Verkeersmaatregelen 
Tijdens de werkzaamheden staan er busjes en auto’s van Stedin en 
aannemers en/of bezoekers. Stedin zorgt er zo veel als mogelijk voor 
dat deze auto’s voor de slooppanden geparkeerd worden waarmee 
parkeeroverlast voor de directe omgeving voorkomen wordt. Daar-
naast is transport van (technische) materialen zichtbaar. Het trottoir 
voor de panden is soms enige tijd afgesloten. Voetgangers moeten 
dan tijdelijk oversteken. Verder verwacht Stedin niet dat het nodig is 
om de straat langdurig af te zetten of dat u andere verkeersoverlast 
ervaart.

Meer informatie over het project
Heeft u vragen over dit project kijk dan op www.stedin.net/uithoorn. 
Hier vindt u onder andere een animatie over hoe het project in zijn 
werkt gaat.

Vragen of opmerkingen over de werkzaamheden
Heeft u vragen die specifi ek gaan over de uitvoering of mogelijke over-
last van deze werkzaamheden neemt u dan contact op met de tech-
nisch projectleider van Stedin, Michel Bronger via 06 54 677 105 (tij-
dens kantooruren) of via michel.bronger@stedin.net.

 ANDERE WERKZAAMHEDEN IN DE GEMEENTE
Op de pagina www.uithoorn.nl/werkinuitvoering meer informatie over 
o.a. de volgende werkzaamheden: 
• Werkzaamheden aan de Vuurlijn Oost, tot en met donderdag 22 

oktober.
• Rioolwerkzaamheden en het ophogen van de straten op Grift, 

Grebbe en Gaastmeer 

 WERKZAAMHEDEN IN DE REGIO
Op de facebookpagina www.facebook.com/AmstellandMeerlanden 
van de Provincie Noord-Holland kunt u actuele informatie vinden over 
wegwerkzaamheden in de regio.

Ieder mens voelt zich wel eens eenzaam, maar wanneer dit gro-
tere vormen gaat aannemen en langdurig aanwezig is, ontstaat 
er een probleem waar veel mensen lastig vanaf komen. Daar-
om is het belangrijk dat ook vrijwilligers handvatten krijgen om 
met dit onderwerp om te gaan. Het Steunpunt Vrijwilligers Uit-
hoorn en de Ronde Venen organiseert daarom een lezing over 
dit thema. De lezing vindt plaats op maandagavond 19 oktober 
om 19.30 in Uithoorn. Deelname is kosteloos. Helaas is er van-
wege corona maar plek voor maximaal 12 mensen. Aanmelden 
kan door een mail te sturen aan: s.ridderhof@stdb.nl.
Meer informatie over de lezing is te vinden op 
www.steunpuntvrijwilligerswerk.info

Lezing Week tegen de 
Eenzaamheid

Bladkorven
In de week van 12 oktober zijn er 
weer bladkorven in de gemeen-
te geplaatst. U kunt uw bladafval 
gratis kwijt op veel plekken bij u 
in de buurt. Wij maken regelma-
tig de korven leeg. Ook vegen we 
regelmatig de straten in de peri-

ode van bladval. De bladkorven 
halen we weer weg zodra het 
blad van de bomen is. In de blad-
korven doet u alleen bladeren. 
U mag er geen zakken, takken, 
snoeiafval, hout of ander groen in 
kwijt. Heeft u snoeiafval, takken 
of ander tuinafval? Die kunt u gra-
tis kwijt bij het scheidingsdepot of 
in onze tuingroendepots. Zie uit-

hoorn.nl/afval voor openingstij-
den scheidingsdepot en locaties 
van de tuingroendepots.

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

Uithoorn – Volgens de omlig-
gende buurt is de Genieloods 
een troosteloos uitzicht, maar na 
jarenlange leegstand is daar van-
af september dit jaar verandering 
in gekomen. 
Onderdeel van Fort aan de Drecht 
in Uithoorn, wordt het rijksmo-
nument gerestaureerd en her-
ontwikkeld naar een duurzaam 
woonhuis, dat zal worden opge-
leverd in begin 2021. 
In afstemming met de gemeente, 
de monumentencommissie en de 
provincie heeft COUP Urban Pro-
ducers de taak op zich genomen 
om de Genieloods zoveel als mo-
gelijk te restaureren naar origi-
nele staat. De projectontwikke-
laar werkt hierbij samen met aan-
nemer Kool Bouw & Restauratie, 
Marco Bruijnes Architecten, Bu-
ro Moon voor het inrichtingsplan 
van de tuin en Van Zijtveld voor 
het installatiewerk.
De Genieloods stamt (waarschijn-
lijk) uit 1888 en maakte onder-
deel uit van Fort aan de Drecht. 

Fort aan de Drecht is onderdeel 
van de Stelling van Amsterdam 
en UNESCO Werelderfgoed. De 
loods heeft dienst gedaan als op-
slag en garage voor de naastgele-
gen (en in 1998 herbouwde) Fort-
wachterswoning en is hoognodig 
toe aan een grote opknapbeurt. 
Mede daarom heeft de gemeen-
te de bestemming gewijzigd naar 
woonhuis. Daarmee wordt ruimte 
gegeven aan ontwikkeling voor 
de loods, die anders verder zou 
aftakelen vanwege de verslech-
terde conditie van het pand. 

Soort bijzonder
De Genieloods is in haar soort 
bijzonder, omdat ze 11 traveeën 
heeft in plaats van 13 (en daar zijn 
er maar twee van). In de afgelo-
pen jaren heeft de loods een aan-
tal wijzigingen ondergaan, waar-
bij geen rekening is gehouden 
met de historische elementen. Zo 
is het overstek aan de straatzij-
de weggehaald. Dit werd preven-
tief gedaan tijdens de bouw van 

de woonwijk naast het pand. De 
kans was aanwezig dat vrachtwa-
gens, betrokken bij de bouw van 
de wijk, tegen het overstek zou-
den botsen. Ook de oorspronke-
lijke deuren van de loods zijn bij 
eerder onderhoud vervangen.
De authentieke elementen, die 
de tand des tijds hebben door-
staan, worden in het restauratie-
proces behouden. Een bijzonder 
voorbeeld hiervan is een teke-
ning van een landschap met twee 
molens, die aan de binnenzijde 
op een plankier aangebracht is. 
Vermoedelijk is dit door een sol-
daat gemaakt die gestationeerd 
was binnen het fort gedurende 
de Eerste Wereldoorlog. Met het 
isoleren van het pand zal de teke-
ning zelf worden uitgespaard. 

Speciaal luikje
Er wordt een speciaal luikje ge-
maakt zodat het historische werk 
kan worden bekeken. Een aantal 
onderdelen van de Genieloods 
zullen een nieuwe bestemming 

krijgen binnen het pand zelf. Dit 
heeft te maken met circulair ma-
teriaalgebruik. Een duurzaam 
bouwbeleid waarmee COUP een 
bijdrage levert voor het behalen 
van de energie- en klimaattran-
sitie doelen van 2030 en 2050. 
Manager partner bij COUP Pe-
ter Oussoren vertelt daarover als 
volgt: “Wat we hier vooral doen 
is materiaal dat we weghalen 
weer ergens anders hergebrui-
ken. Daarbij verminder je het 
grondstofverbruik. De vloerplan-
ken van de vide gaan we gebrui-
ken om het afgezaagde dakover-
stek te repareren. Als we de fo-
cus op de details leggen, verwijs 
ik naar de oude luiken verderop. 
Die zijn er nu uit voor restauratie-
werk, maar in het midden van de 
luiken bevonden zich ijzeren beu-
geltjes. Doordat er nieuwe ramen 
komen, kunnen de beugeltjes 
niet meer terug. Deze beugeltjes 
gaan we verwerken in de laden 
van de keuken. Verder wordt de 
oorspronkelijke bakstenen vloer 

behouden in het interieur. Daar-
voor worden wel eerst de tegels 
weggehaald om vloerverwar-
ming e.d. aan te leggen. Zo ben je 
steeds bezig te bedenken hoe we 
alles kunnen blijven gebruiken.” 

Interieur
Het interieur van de woning zal 
ruimte kunnen bieden voor ver-
schillende invullingen. Hier-
bij kan worden gedacht aan een 
ruim kantoor, Bed and Break-
fast, een praktijk, garage of juist 
een atelier aan huis. De potenti-
ele huurder heeft de unieke mo-
gelijkheid om de inrichting met 
COUP te bepalen voordat de Ge-
nieloods verder wordt opgele-
verd. COUP urban producer Tilly 
Macleane: “Een behoorlijk aantal 
geïnteresseerden hebben zich al 
aangemeld voor de Genieloods. 
Het pand is twintig jaar dicht ge-
weest, waardoor met de Open 
Monumentendag de kans werd 
gegrepen om het eindelijk van 
binnen te kunnen bekijken. Het 

is natuurlijk ook een prachtige 
woonlocatie midden in het groen 
en niet te ver van de stad. Mensen 
zijn steeds meer genoodzaakt om 
thuis te werken en in de stad is 
de ervaring dat de muren sneller 
op je afkomen. De indeling van 
het pand zelf zorgt ervoor dat 
het multifunctioneel te gebrui-
ken zal zijn. Los van de zakelijke 
mogelijkheden, zou het evenzeer 
geschikt kunnen zijn als een wo-
ning voor mantelverzorgers. Het 
interieur heeft een industriële uit-
straling door de voormalige func-
tie van het gebouw als loods. Ook 
in de ruimtelijkheid is dat terug 
te zien, en zo wordt dat ook be-
houden. Je merkt duidelijk dat er 
liefhebbers worden aangetrok-
ken door deze historie en het feit 
dat het erfgoed is. Anderzijds, als 
je buiten staat heb je prachtig uit-
zicht op het fort en het water. Dan 
zul je vaak denken aan hoe mooi 
en uniek deze plek is!” 

Door Roos Uithol

Een open en sfeervolle woonkamer

Een woonimpressie van de Genieloods

Geniale Metamorfose:

De eerste verdieping wordt ingedeeld met luxe ruime (slaap)kamers Het karakteristieke hout wordt volledig hersteld Nieuwe dakramen zullen voor een natuurlijke lichtinval zorgen

Het uitzicht vanuit de woonkamer, een glazen schuifpui 
die doorloopt in het dak

Tot aan de keuken blijft de ruimte leeg.
 Zo houd je het gevoel dat het een loods is geweest.

Het dak wordt geïsoleerd. Er zullen ook nog zonnepanelen 
worden geplaatst.
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LEZERSPOST

Alle gemeenten zitten in zwaar 
weer om de jaarlijkse begro-
ting rond te krijgen. Het College 
van De Ronde Venen vindt dit 
het excuus om vooral niet naar 
zichzelf te kijken. Terwijl er meer 
dan genoeg te verbeteren valt 
op het gemeentehuis waardoor 
een deel van het tekort wegge-
werkt kan worden.
Dit geeft het College ook zelf 
aan: er komt een onderzoek 
naar Jeugdzorg om te kijken 
hoe het kan dat de gemeente 
zoveel geld verliest. Er zal voor-
al gekeken worden naar de lo-
pende processen. Die lopen 
niet goed. 
Maar of dit de problemen gaat 
oplossen... Voordat processen 
in werking treden, zijn er na-
melijk afspraken gemaakt. Met 
zorgverleners, met jeugdzorg-
organisaties, met zorgaanbie-
ders. Deze afspraken worden 
gemaakt op basis van beleid en 
verordeningen die de raad vast-
stelt. Hier volgen contracten uit. 
De gemeente heeft geen idee 
of deze contracten wel goed na-
geleefd worden. Dat houden ze 
namelijk niet bij. Hier zit de eer-

ste winst. En zo zijn er nog talrij-
ke winstpunten te behalen.

Bijzonder
Het is bijzonder dat er geen on-
derzoek komt naar de tekor-
ten binnen de WMO. Terwijl be-
kend is dat het aantal vragen 
voor huishoudelijke hulp stijgt 
nu de inwoner maar 19 euro per 
maand betaald. Of nog lucratie-
ver: laat je huis aanpassen voor 
dat bedrag! Idem voor traplif-
ten, scootmobielen etc. Waar-
om wordt er niet gekeken hoe 
dit ingeperkt kan worden, bij-
voorbeeld door zaken naar de 
bijzondere bijstand te verplaat-
sen?

Geen onderzoek
Ook op het gebied van ‘partici-
patie’ (werk) komt er geen on-
derzoek. Terwijl de kosten om 
iedereen aan het werk te krij-
gen en houden uit de pan rij-
zen! Sinds de opheffi  ng van 
Pauw Bedrijven zijn de kosten 
signifi cant gestegen en zijn er 
minder mensen aan het werk. 
Toen wethouder, nu raadslid 
Goldhorn heeft hier voor ge-

Begroting 2021 van gemeente De Ronde Venen
College schuift verantwoordelijkheid af, 

tijd voor zelf-evaluatie

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak 
om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te infor-
meren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat al-
le 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 in-
houd. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een 
standpunt inneemt.

zorgd. Waarom helpt hij het Col-
lege niet om uit het moeras te 
komen? Dat zou ook prettig zijn 
voor de mensen die graag willen 
werken maar nu geen kans krij-
gen.

Problemen
En dan het bijzondere: zon-
der dat het college weet hoe 
de problemen worden veroor-
zaakt, worden er wel maatrege-
len voorgesteld. Zo krijgen men-
sen straks maar twee uur huis-
houdelijke hulp, wordt de maat-
schappelijke monitor (die bij-
houd hoeveel eff ect bestedin-
gen hebben) afgeschaft en moet 
het sociale domein het met min-
der mensen doen. Vijf, staat er te 
lezen. Maar als je niet weet waar 
de processen fout gaan, hoe kun 
je dan weten dat er vijf mensen 
uit moeten?
En als klap op de vuurpijl” af-
bouw van het preventieve voor-
veld. Terwijl het beleid, de veror-
deningen, de uitwerkingen en 
passende processen allemaal 
gestoeld zijn op versterking van 
het preventieve voorveld! Hoe 
meer mensen er aan de voor-

kant lichte hulp krijgen hoe min-
der mensen dure hulp nodig 
hebben, is het idee. En nu wil ge-
meente De Ronde Venen bezui-
nigen op de bibliotheek, de wel-
zijnsorganisaties en andere pre-
ventief werkende organisaties. 
Dat is natuurlijk helemaal een re-
cept voor meer duurdere hulp! 

Dit College heeft geen idee waar 
ze mee bezig zijn. Ze nemen 
maatregelen die voor de inwo-
ners verstrekkend zijn. Ze bre-
ken af zonder een plan te heb-
ben. En na de verkiezingen mo-
gen de opvolgers de boel weer 
recht trekken. De vraag is wie 
zich nog durft te lenen om dit af-
breukbeleid te repareren.
College, ga eerste eens kijken 
wat de gemeente zelf kan doen 
om de kosten te beheersen. En 
kom dat met een sluitend beleid 
om dit uit te voeren. Stel hier de 
processen op af en er zullen min-
der tekorten zijn. En breek in die 
tussentijd vooral niets af. Wat ka-
pot is, kan niet meer gemaakt!

P. de Bruijn, 
Mijdrecht

Gaat het om de inhoud
of om het plaatje?

De Ronde Venen - Ik werd ge-
triggerd door een reclame langs 
de weg. Ik dacht: “ Wat doet 
wethouder Kiki Hagen (D66) 
op deze poster? Heb ik wat ge-
mist? Zijn de verkiezingen weer 
aan de gang?” Tot mijn stomme 
verbazing gaat het over gebruik 
maken van een voucher. Maar 
dat zie je helemaal niet als je er-
langs rijdt. Nog gevaarlijk ook, 
want als het wilt lezen moet je 
bijna stilstaan en dat is toch niet 
de bedoeling om stil te gaan 
staan op een doorgaande weg. 
Ze hebben allemaal hun mond 
vol over verkeersveiligheid, wel 
dit werkt daar niet aan mee. En 
het is niet de enigste poster, 
nee er is er nog een met dezelf-
de wethouder. De andere pos-
ter, is het persbericht over het 
adopteren van een bankje. Ook 
hier weer de vraag of het nu om 
het plaatje gaat of de inhoud. 
En het ergste is, het is de uitvoe-
ring van een motie van CU/SGP 
en heeft feitelijk niets met de 
persoon op de foto te maken. 

Zou het profi leren als fotomo-
del niet ingeruild  kunnen wor-
den door zich te profi leren als 
de wethouder Jeugd, die zon-
der het te weten miljoenen te-
kortkomt? En als het dan zo no-
dig toch moet, waarom dit niet 
als reklame uiting in de twee 
huis aan huisbladen die hier uit-
komen en het ook heel zwaar 
hebben in de coronatijd? 

Mevrouw de Jong

Bovenbouw de Schakel
Bezoekt tentoonstelling 
“Vrijheid/Blijheid”
Vinkeveen - Op donderdag 8 ok-
tober bezochten de groepen 6, 7 
en 8 van basisschool De Schakel 
de pop-up tentoonstelling “Vrij-
heid/Blijheid” in Vinkeveen. De-
ze tentoonstelling vertelt het ver-
haal van Vinkeveen tijdens de 2e 
wereldoorlog. 
De organisatoren, Greet en Mar-
jolein Stappers, hebben veel 
spullen en verhalen verzameld 
over deze periode en vulden de 
tentoonstelling voor de kinderen 
aan met boeiende verhalen. 
De leerlingen leerden over de 
hongerwinter, het verzet, de NSB, 
onderduiken, de bevrijding en 
nog veel meer. Zeker het verhaal 

over Jan Berkelaar, een verzets-
held uit Vinkeveen, maakte veel 
indruk. Pas onlangs is ontdekt 
welke belangrijke rol hij speelde 
in het verzet in Vinkeveen en om-
streken. 
Er was veel te bekijken en te ont-
dekken voor de leerlingen: le-
gerhelmen en -kleding, bonnen-
boekjes, voedselpakketten, oude 
gebruiksvoorwerpen uit die tijd 
en heel veel foto’s. Ook leuk voor 
de kinderen: in de tentoonstel-
ling was ook de allereerste foto te 
zien van De Schakel die toen nog 
CNS Vinkeveen heette. Een zeer 
geslaagd en leerzaam uitstapje 
dat veel indruk maakte.

Toch geen nieuwe weg ten 
westen van Vinkeveen
Vinkeveen - De provincie Utrecht 
wil niet meewerken aan de aan-
leg van een nieuwe ontsluitings-
weg ten westen van Vinkeveen. 
De aanleg van de weg is een van 
de varianten die wordt bekeken 
om de verkeersstructuur van Vin-
keveen te verbeteren. Naar an-
dere varianten wordt de komen-
de tijd nader onderzoek gedaan. 
Naar verwachting neemt de ge-
meenteraad hierover in decem-
ber een besluit. De gemeente on-
derzoekt de mogelijkheden om 
de afwikkeling van verkeer in Vin-
keveen te verbeteren. Een bete-
re verkeersstructuur vergroot de 
leefbaarheid in het dorp en geeft 
ruimte voor nieuwe ontwikkelin-
gen. Een van de varianten die is 
onderzocht is de aanleg van een 
nieuwe weg ten westen van Vin-
keveen. Die zou van de Bonkeste-
kersweg door Marickenland een 

aansluiting op de N201 moeten 
krijgen.

Niet afwijken van gemaakte 
afspraken
Een belangrijke partij bij deze 
variant is de provincie Utrecht. 
De gemeente heeft de provincie 
gevraagd of zij bereid is aan de-
ze variant mee te werken. Dit is 
niet het geval. De provincie heeft 
daarvoor een aantal argumen-
ten. De westelijke ontsluiting zou 
door Marickenland lopen, een 
toekomstig natuurgebied. Kort-
geleden zijn na een zorgvuldig 
procesafspraken gemaakt over 
de inrichting van dit gebied. De 
provincie vindt het niet juist daar 
nu van af te wijken. Daarnaast 
verwacht de provincie dat een 
nieuwe aansluiting op de N201 
niet goed is voor doorstroming 
op de provinciale weg. De reactie 

van de provincie betekent dat de 
aanleg van een nieuwe ontslui-
tingsweg ten westen van Vinke-
veen niet mogelijk is. 

Andere mogelijkheden verder 
onderzocht
Naast de onderzochte variant 
voor een nieuwe ontsluitingsweg 
aan de westzijde van Vinkeveen is 
ook een aantal andere varianten 
verder onderzocht. Eén variant 
betreft het invoeren van eenrich-
tingverkeer op de Kerklaan en He-
renweg richting N201 en het aan-
leggen van een nieuwe weg (van-
af de afrit van de N201) ten noor-
den van de Julianalaan met een-
richtingverkeer in de tegenover-
gestelde richting. In verkeersmo-
dellen laat de gemeente doorre-
kenen welke eff ecten dit heeft op 
de afwikkeling van het verkeer in 
Vinkeveen. De resultaten van de-

ze berekeningen worden op kor-
te termijn verwacht. Daarnaast 
onderzoekt de gemeente de mo-
gelijkheid om de verkeersstruc-
tuur te verbeteren door het be-
staande wegennet aan te pakken. 

De gemeenteraad neemt 
een besluit op basis van alle 
informatie
De verwachting is dat dit in de 
gemeenteraadsvergadering van 
15 december 2020 gebeurt. De 
gemeenteraad krijgt dan een 
voorstel van het college van Bur-
gemeester en Wethouders. Dit is 
gebaseerd op de uitkomsten van 
de verkeersmodellen, maar ook 
op zaken als draagvlak, veiligheid 
en fi nanciën. Voordat het college 
een voorstel aan de gemeente-
raad doet, wordt hierover de me-
ning van de inwoners van Vinke-
veen opgehaald.

Klink-Klaar:
Tekst en Muziek voor 
Klein Publiek
De Ronde Venen - Ook dit jaar 
weer Klink-Klaar;‘Tekst en Muziek 
voor Klein Publiek’. Voor de twee-
de keer op rij georganiseerd door 
Cultuurpunt Ronde Venen (eer-
der KRDV-netwerk) Dit jaar vindt 
Klink-Klaar plaats in ‘t Oude Pa-
rochiehuis te Mijdrecht, terwijl 
het in 2019 plaatsvond in tal van 
huiskamers verspreid over Vinke-
veen, Wilnis en Mijdrecht. De gra-
tis optredens bevatten naast mu-
ziek ook verhalen en gedichten. 
Deze worden ten gehore wordt 
gebracht tijdens een afwisselend 
programma van drie keer een uur. 
Onder de podiumtalenten doen 
mee Adriana Kegley met Martijn 
Nieuwenhuijzen, Trio Jam Mama 
en het Lucy Dijkman Trio, verder 
sterren groot en klein van zang-
docente Greetje de Haan, Ineke 
Bams met verhalen en trio Gijs 
Wagenaar, dwarsfl uit met gedich-
ten o.l.v. Judith Glasbeek, Tonke 
Kuijt en Johannes Luttik met Indi-
ase zang en muziek alsmede Mo-

niek van Dam met gedichten en 
fl uitmuziek van Cintha Kooistra. 
Om Klink-Klaar bij te wonen, dient 
u van tevoren een plekje te reser-
veren. U maakt een keuze uit één 
van de voorstellingen voor maxi-
maal 2 personen. Wilt u nog een 
andere voorstelling bijwonen, 
dan kunt u dit kenbaar maken. 
Of dat wordt toegekend ligt aan 
het aantal belangstellenden, die 
zich inschrijven. In verband met 
de huidige corona-maatregelen 
moeten ze een maximum van 30 
bezoekers aanhouden per voor-
stelling. De eerste voorstelling is 
van 13.00-14.00 uur, de tweede 
van 14.30-15.30 uur en de derde 
van 16.00-17.00 uur. Aanmelden 
kan via www.cultuurpuntronde-
venen.nl/klinkklaar. Hier vindt u 
ook meer informatie over de in-
houd van het programma. Tevens 
ligt het volledige programma bij 
het gemeentehuis in Mijdrecht, in 
een speciaal daarvoor bestemde 
fl yerbak in de hal.
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Wilnis - Afgelopen week was 
het Kinderboekenweek. Het the-
ma was “En toen…”. Tijdens deze 
week ga je terug in de tijd. Naar 
de wereld van vroeger, naar rid-
ders en prinsessen. Ook op kin-
derdagverblijf Ministek is er aan-

dacht besteed aan de Kinder-
boekenweek. Er werden prachti-
ge verhalen voorgelezen met rid-
ders en kastelen en de kinderen 
konden allerlei activiteiten doen 
rondom het thema. Ze moch-
ten zich verkleden als ridders en 
prinsessen en spelen in een “echt” 
kasteel. De kinderen konden zicht 
laten schminken en er werd ge-
knutseld en gedanst. Ze vonden 
het fantastisch!
Tijdens de Kinderboekenweek 
besteden ze op kinderdagver-
blijf Ministek extra aandacht aan 
het (voor)lezen, maar als het geen 
Kinderboekenweek is speelt le-
zen ook een belangrijke rol. Voor 
baby’s en peuters is lezen name-
lijk erg belangrijk, het vergroot 
o.a. hun woordenschat. De mede-
werkers lezen dagelijks boeken 
voor aan de kinderen en er zijn 
knusse leeshoeken op het kin-
derdagverblijf waar kinderen zelf 
een boekje kunnen lezen. Voor 
de allerkleinste zijn er speciale 
voelboeken. Je kunt immers niet 
vroeg genoeg beginnen

’Weesfietsen’ voor 
De Fietsenwerkplaats

De Ronde Venen - Een tijd ge-
leden heeft er een fietsenophaal 
actie plaatsgevonden georgani-
seerd door de gemeente De Ron-
de Venen om een einde te maken 
aan de fietsenchaos bij de fiet-
senstallingen in De Ronde Venen. 
In samenwerking met de ge-
meente heeft Jongerenwerk De 
Ronde Venen rond de zestig fiet-
sen opgehaald bij de werf in 
Mijdrecht en Abcoude. Deze fiet-
sen worden in De Fietsenwerk-
plaats op de locatie van het Jon-
gerenwerk door de jongeren op-
geknapt en voor een lage prijs 
verkocht aan mensen van De 
Voedselbank of statushouders.

Handen uit de mouwen 
op HVM
Mijdrecht - Zoals alle sportver-
enigingen in De Ronde Venen, 
heeft ook HV Mijdrecht heel veel 
last van Covid-19. De plus in de 
exploitatie wordt gegenereerd 
door de bar-inkomsten en die zijn 
er even niet. Heel zuur, maar het 
is niet anders. 
Juist in het jaar dat HVM sinds ja-
ren weer een (enthousiast) Da-
mes 1 en Heren 1 hebben, is het 
jammer dat ze daar niet financi-
eel van kunnen profiteren. Want 
het is niet de tijd om nu bij spon-
soren aan te kloppen. Die hebben 
het vaak nog lastiger.
De positieve keerzijde van de me-
daille is, dat de club nu wel tijd 
kan stoppen in het updaten van 
het clubhuis. En dat hebben ze 
ook zeker gedaan. 

Enthousiast
Manon Boekschoten was enthou-
siast en vond dat het clubhuis toe 
was aan een onderhoudsbeurt. 
Ze heeft toen een “moodboard” 
gemaakt en dat bij het bestuur 
gepresenteerd. Zij kreeg groen 
licht om dit plan uit te voeren. Zij 

heeft meteen een app-groep ge-
maakt : Pimpjeclubhuis-team!
Afgelopen zondag is door een 
aantal vrijwilligers van 11:00 tot 
ca 18:00 heel hard gewerkt om 
het clubhuis weer up to date en 
spannend te maken. De achter-
muur is een complete kunstgras-
muur geworden. Ook de lampen 
kregen een kunstgras-make-over 
en de oude banken (denk dat die 
al meer dan 30 jaar in het club-
huis van HVM staan) werden be-
kleed met kunstgras. En hoe leuk 
is het (zodra er weer toegang is in 
het clubhuis) een glimlach te krij-
gen van bezoekers en leden. De-
ze veranderingen moeten jullie 
zelf gaan zien. HVM moeten roei-
en met de riemen die ze hebben 
en dat is zeker gebeurd. Alles is 
natuurlijk gedaan onder de regels 
van de RIVM.
Ze hebben dus op zondag 11 ok-
tober een fijne dag gehad waar-
bij veel van de punten van het to-
do-lijstje konden worden afge-
vinkt. In het voorjaar zal er vast 
wel een 2e activiteit geïnitieerd 
worden om dit te vervolgen.

Schoolplein Trekvogel heet nu:
Chris Gispen Plein
Mijdrecht – Vorige week dinsdag 
is met de naamgeving van het 
schoolplein de herbestemming 
van OBS De Trekvogel aan de Ka-
rekiet in Mijdrecht verder in de af-
rondende fase gekomen. 
In de voorafgaande jaren heeft 
(de vorig jaar overleden) Chris 
Gispen, voormalig voorzitter van 
Inloophuis ’t Anker, gezocht naar 
een gebouw, waarin hij zijn over-
tuiging gestalte kon geven. De 
overtuiging dat een goede psy-
cho-sociale begeleiding voor 
kankerpatiënten en naaste fami-
lieleden nodig is. Ter nagedach-
tenis aan hem, initiatiefnemer en 
bevlogen aanjager van het pro-
ject om De Trekvogel een nieuwe 
bestemming te geven, heeft drs. 

Rein Kroon, wethouder en eer-
ste locoburgemeester van de ge-
meente de Ronde Venen, in over-
leg met de voorzitters van de vier 
organisaties die in De Trekvogel 
zijn gehuisvest besloten om het 
plein Chris Gispen Plein te noe-
men. De onthulling van het nieu-
we naambord werd verricht door 
Rein Kroon samen met de doch-
ters van Chris. Het is jammer dat 
Chris dit evenement niet zelf 
heeft kunnen meemaken. 
Wegens de corona-crisis kon 
slechts een beperkte groep ge-
nodigden van inloophuis ’t An-
ker, jongerenwerk Tympaan de 
Baat, Schildersatelier de Kromme 
Mijdrecht en de Voedselbank 
aanwezig zijn.

De Vinken D1 beloond 
met kampioenschap
Vinkeveen - In de thuiswedstrijd 
afgelopen zaterdag zijn de Jum-
bopupillen van De Vinken D1 
na een spannende strijd terecht 
kampioen geworden. Met 6-3 
werd concurrent SDO verslagen. 
In de aanloop naar deze wedstrijd 
ontspon zich al een spannende 
competitie. In de eerste wedstrijd 
begin september moest de Vin-
keveense toekomst nog de meer-
dere erkennen in het Linschoten-
se Luno: 6-2 verlies. Daarna ech-
ter werden alle wedstrijden re-
delijk overtuigend gewonnen. 
Het puntloze Fiducia werd thuis 
met 15-0 en uit met 1-14 versla-
gen. SDO uit werd 3-6 en de te-
rugwedstrijd tegen Luno thuis 
leverde een overtuigende 10-
3 eindstand op. En opeens was 
het 10 oktober. Een heuse kampi-
oenswedstrijd. SDO en De Vinken 
stonden samen bovenaan met 
een wedstrijd verlies op 8 punten. 
Helaas mochten er geen suppor-
ters langs de zijlijn aanmoedigen. 
Maar thuis via een livestream kon 
de wedstrijd toch gevolgd wor-
den door vrienden, papa’s en ma-
ma’s, opa’s en oma’s en vele Vin-
kensupporters. 

Voortvarend
De Vinken startte voortvarend 
aan de wedstrijd, er werd gestre-
den voor elke meter. 
Ook werden mooie snelle aanval-
len opgezet. Echter je moet jezelf 
wel belonen. Dat deed SDO: het 
tweede schot van de Kamerikkers 
was meteen raak, 0-1 voor SDO. 
De Vinken gaf nog wat meer gas 
en zag dit uiteindelijk beloond 
met een ruststand van 3-2. De 
tweede helft was vanuit De Vin-
kenkant wat slordiger. Een aantal 
verkeerde keuzes en wat plaats-
fouten werden gemaakt. Was dit 
dan toch de spanning? Toch werd 
de 4-2 gescoord en even later de 
5-2. 
De D1 keek naar het aantal minu-
ten op het scorebord, thuis voor 
de buis werd volop aangemoe-
digd en gecoacht, zou dit ge-
noeg zijn? 5-3 viel redelijk snel na 
de score van De Vinken. De Vin-
kenjeugd creëerde weer kans op 
kans en uiteindelijk viel de verlos-
sende beloning net voor tijd: 6-3. 
Yes, kampioen! 
Een mooie beloning voor de in-
zet en het harde werken van de-
ze eerstejaars D!

Diploma’s uitgereikt aan 
Trainers Omgaan met Pesten
De Ronde Venen - Ook voor de 
trainers in opleiding was de af-
gelopen maanden de impact 
van corona voelbaar. Opleidings-
dagen konden geen doorgang 
vinden en examens werden tot 
twee keer toe verplaatst. Geluk-
kig keerde rond de zomer het tij 
en konden alle activiteiten weer 
opgestart worden. Afgelopen za-
terdag was het dan eindelijk zo-
ver. Docenten van het Kenniscen-
trum Omgaan met Pesten reik-
ten de diploma’s uit. De trainers 
gaan aan de slag in heel Neder-
land. “Het blijft verdrietig dat de 
inzet van onze trainers nodig is 
en pesten nog altijd een groot 
probleem vormt en veel schade 
teweegbrengt “zegt Mirelle Va-
lentijn, docent aan het kennis-
centrum uit Wilnis. “Het geeft te-
gelijkertijd een goed gevoel dat 
we ons landelijk team opnieuw 
hebben kunnen uitbreiden. Sa-
men kunnen we het verschil ma-
ken”.  
Cynthia Raadschelders uit 
Mijdrecht bracht de nieuwe trai-
ners een bezoek. Als vrijwillig be-
stuurslid en verantwoordelijke 
voor het steunpunt voor trainers 
omgaan met pesten kwam zij de 
nieuwe licentie bordjes persoon-
lijk overhandigen. Op het licen-
tie bordje staat het keurmerk. De 
trainers onderscheiden zich door 
een eigen werkwijze en inzet van 
een gedegen methodiek. De Sta 
Sterk training is niet voor niets 
opgenomen in de databank ef-
fectieve jeugdinterventies en de 

beide antipestprogramma’s ma-
ken deel uit van de lijst met 13 
veelbelovende programma’s. Ui-
teraard speelt mascotte ‘Sterk’ 
de hoofdrol in het keurmerk en 
geeft de nieuwe trainers een dik-
ke duim. De licentie bordjes wer-
den geschonken door Platimex 
Reclame & Beletteringen.
De professionele trainers van 
Stichting Omgaan met Pesten 
zijn werkzaam vanuit hun ei-
gen praktijk, school of organisa-
tie. Tijdens hun intensieve oplei-
ding bij het Kenniscentrum Om-
gaan met Pesten hebben zij ge-
leerd te werken met de Sta Sterk 
methodiek. Scholen en andere 
organisaties kunnen terecht bij 
trainers voor deskundigheidsbe-
vordering van personeel en ou-
ders en voor ondersteuning bij 
de verdere ontwikkeling van het 
sociaal veiligheidsbeleid. Ook ge-
ven trainers de antipestprogram-
ma’s ‘Sta Sterk op School ‘en ‘Om-
gaan met Elkaar’ aan klassen bin-
nen het basis- en voortgezet on-
derwijs. Ouders kunnen hun kind 
aanmelden voor een Sta Sterk 
training en de brugklastraining 
Stevige Stap. Ouders kunnen hun 
kind aanmelden voor een buiten-
schoolse Sta Sterk training.   
In januari draait weer een oplei-
ding voor de functie van anti-
pestcoördinator/ coördinator so-
ciale veiligheid binnen het on-
derwijs in Driebergen en start er 
opnieuw een opleiding tot trai-
ner omgaan met pesten in Vin-
keveen.

Kinderdagverblijf Ministek
Ridders en prinsessen

Op de kampionsfoto: Amber Kooijman, Anoek Kroon, Senna Spiering 
Sophie Tabor, Maud Verlaan, Fiene Verweij, Sven van Leeuwen, Luc van 
der Meer, Cas van Saane en trainer-coach Arjan Kroon.

Heren 3 is van de 
buitencategorie!
Mijdrecht - Heren 3 van de TV de 
Ronde Vener is het nieuwe sei-
zoen buitengewoon goed be-
gonnen door de eerste 5 wedstrij-
den met 8-0 te winnen. 
Afgelopen vrijdag moesten ook 
de Heksenmeppers eraan gelo-
ven en werden ze met prachtig 
tennis van de baan geslagen. Met 
tennistalent Frank Verlaan weer 
in de gelederen, werd tijdens het 
inslaan al duidelijk dat er bij hem 
geen punt te halen viel. Er werd 

Flaptastisch gespeeld door hem 
en Mark. Ook onze beruchte im-
portamsterdammer Jacob P. en 
de zoon van Michel sloegen de 
prachtigste ballen en bewogen 
als nooit tevoren op de baan. Om 
het verlies van Jetse en Joris de-
ze avond op te vangen, stond Re-
ne op en nam hij Raymond bij de 
hand door met zijn onnavolgba-
re tactiek en tempowisselingen 
voor de laatste punten van de 
avond te zorgen!

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.
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Legmeervogels 
helpt Hoofddorp aan 
overwinning
Uithoorn - Het bezoekende sv 
Hoofddorp is met drie punten in 
de koffer vertrokken uit Uithoorn. 
Deze drie punten hebben zij niet 
zelf verdiend, maar zijn geschon-
ken door Legmeervogels. Op zijn 
zachts gezegd een tweetal ver-
gissingen in de verdediging van 
Legmeervogels en het niet wil-
len benutten van de vele gecre-
eerde kansen om een of meerde-
re treffers te produceren en daar-
door Hoofddorp kansloos te la-
ten om met de drie punten in de 
koffer het stille sportpark Rand-
hoorn te verlaten. Nee, deze ne-
derlaag heeft iets te maken met 
het goede spel van de bezoekers 

de aansluitingstreffer er Eerst 
treft een inzet van Mitchell Ver-
schut de lat en het is dan broer-
tje Nick Verschut die met een 
kopbal en een hoofdwond en 1-2 
weet te maken. Er si dan te weinig 
tijd over om alsnog te proberen 
de er 2-2 van te maken. De uit-
stekend leidende scheidsrechter 
Jesse Verduijn maakt er na ruim 
95 minuten een eind aan dit du-
el. Legmeervogels verliezen ge-
heel onnodig deze tweede thuis-
wedstrijd. 

Aanstaande zondag wederom 
een thuiswedstrijd voor Leg-
meervogels maar ook deze keer 
zonder publiek.

sv Hoofddorp maar meer met de 
off day van Legmeervogels .

Kansen zat
Het duel Legmeervogels tegen 
Hoofddorp is nog geen 15 mi-
nuten onderweg of Legmeer-
vogels heeft al 4, 5 kansen ge-
had om afstand te nemen van 
sv Hoofddorp daarbij zitten o a 
de kansen van Jumariro Lith die 
oog in oog met de doelman van 
telkens er niet in slaagde om de 
bal in het doel te werken en daar-
door Hoofddorp al vroeg in het 
duel tegen een kansloze achter-
stand te laten aankijken. Hoofd-
dorp heeft dan misschien meer 

balbezit maar wordt zelden echt 
gevaarlijk. Die keren dat doelman 
Folke Maenhot van Legmeervo-
gels daadwerkelijk zijn in de eer-
ste 45 minuten op een hand te 
tellen. Bij Legmeervogels schijnt 
er nog steeds een verbod te be-
staan dat schieten van afstand 
ten strengste verboden is. In de 
30ste minuut is Othman Lech-
kar dit verbod (?) even vergeten 
en met een afstandsschot verrast 
hij bij de sv Hoofddorp doelman 
Guus Zuidema. Deze weet dan 
met een uiterste krachtinspan-
ning een treffer ten kost van een 
hoekschop te voorkomen. Uit de-
ze corner genomen door Regilio 
Kranenburg, een van de weinige 
corner door Kranenburg geno-
men die nu eens wel goed voor 
het doel komt is het Max versteeg 
die zijn inzet maar net naast het 
doel ziet verdwijnen en staat de 
1-0 die zeker verdiend zou zijn 
nog steeds niet op het scorebord. 
Daar sv Hoofddorp het ook niet 
lukt om te score gaat de rust in 
met de beginstand 0-0.

Uitglijder
De tweede helft is nog maar twee 
minuten jong of de zo betrouwba-
re doelman Folke Maenhout gaat 
een aanvaller van de sv Hoofd-
dorp uitspelen. Dit lukt hem ook 
aardig alleen bij deze actie glijdt 
hij uit. Dit biedt een unieke kans 
aan Yannick Spaargaren om dit 
foutje af te straffen. 0-1 is dan een 
feit zou niets aan de hand zijn ge-
weest als de voorwaartse van de 
thuisclub in het eerste 45 niet zo 
slordige waren geweest in het af-
werken van de vele kansen die er 
waren gecreëerd. Nu is dit fout-
je gelijk desastreus. Legmeervo-
gels gaan dan nog meer de aan-
val zoeken en weer komen er kan-
sen en net als in de eerste 45 mi-
nuten zijn de mogelijkheden nog 
zo mooi deze worden niet ver-
zilverd. In de 65ste minuut be-
reikt een verre uittrap van de sv 
Hoofddorp doelman Guus Zui-

dema doelpunten maken Yannick 
Spaargaren .Maar met een ge-
weldige redding weet Folke Mae-
nhout de 0-2 te voorkomen. In de 
82ste minuut is er weer een verre 
uitrap van de sv Hoofddorp doel-
man. Kenneth v d Nolk van Gogh 
en Seth Sarpong lopen elkaar dan 
in de weg en daar maakt Yannick 
paargaren gelijk gebruik van en 
weet op een fraaie manier de 0-2 
te score. Waar twee honden vech-
ten om een bal gaat de derde er 
mee heen. 

In de aanval
Met nog negen minuten te spe-
len gaat Legmeervogels volop in 
de aanval met een wat aanval-
lender ingesteld Jasper Burgers 
en Nick verschut ingevallen voor 
de wederom niet sterk spelen-
de Regilio Kranenburg en de van 
een schorsing terug gekomen 
Othman Lechkar. 
 In de 83ste minuut is Legmeervo-
gels dicht bij de aansluitingstref-
fer. Een vrije trap genomen door 
Nick Verschut doet de lat boven 
de geslagen sv Hoofddorp doel-
man wel schudden maar treft 
geen doel 
De terugspringende bal komt 
dan voor de voeten van Jasper 
Burgers maar zijn inzet gaat via 
de paal naast het doel. Toch komt 
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Op date met je favoboek tijdens het 
kinderboekenproject
Wilnis - Plaatjes kijken, eerste 
woordjes of al hele zinnen le-
zen, complete boeken voorle-
zen aan de kleuters, zelf een boek 
of muurkrant maken of op date 
gaan met een boek? Alle kin-
deren van de Koningin Juliana-
school in Wilnis zijn druk bezig 
geweest met het Kinderboeken-
project. Tijdens een project over 
kinderboeken kan een bezoekje 

aan het Kinderboekenmuseum in 
Den Haag natuurlijk niet ontbre-
ken. Verdeeld over twee maan-
dagen hebben alle klassen van 
de Julianaschool dit museum be-
zocht. Alle kinderen zijn bezig ge-
weest met het thema ‘Kinderboe-
ken’. Zo kennen veel kleuters bij-
voorbeeld het verhaal van ‘Rups-
je nooitgenoeg’ inmiddels uit hun 
hoofd, heeft groep 3 een eigen 

De Nierstichting 
bedankt allen

Regio - De week van 13 tm 19 
september is er door vrijwilligers 
van de Nierstichting gecollec-
teerd in Uithoorn en Amstelhoek. 
Samen hebben zij in deze bijzon-
dere corona-tijd een mooie op-
brengst opgehaald van 3.430,27 
euro voor onderzoek naar meer 
succesvolle transplantaties. Al-
le bijdragen helpen om het wel-
zijn van nierpatiënten te verbe-
teren. Dat is hard nodig, want le-
ven met een nierziekte beperkt 
je leven blijvend. Er is op veilige 
manier gecollecteerd. Opvallend 
is dat steeds meer mensen ge-
bruik maakten van betaling met 
de QR code via een mobiele tele-
foon. De nierstichting is dringend 
op zoek naar collectanten in Uit-
hoorn en Amstelhoek. Draagt u 
de Nierstichting een warm hart 
toe meldt u zich als vrijwilliger bij 
coördinator van de Nierstichting 
in Uithoorn Desiree van der Voet: 
06 20013448.

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak 
daar een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.

 Goed geschoten...

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail 
kan het naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuit-
hoorn@meerbode.nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbo-
de, Anselmusstraat 19, 3641 CB in Mijdrecht. Vorige week ont-
vingen we deze foto...

Mooi plaatje
Tijdens ochtendwandeling dit leuke moment vastgelegd. 

Kromme  Mijdrecht ter hoogte van  Pondskoekersluis.
Alina Jansen

Uithoorn - Vrijdagavond heb-
ben politie, ambulancepersoneel 
en een arts enkele uren hulp ver-
leend aan het Zijdelveld in een 
woning. Hierna is een man met 
spoed overgebracht naar het zie-
kenhuis. Zaterdagochtend rond 
6 uur stond dezelfde man ech-
ter alweer bij de woning en werd 
door hem een deur geforceerd 
en sneuvelde enkele ruiten. Om-
wonenden hoorde een vrouw 
vreselijk gillen. Hierop kwam de 
politie opnieuw met spoed ter 
plaatse met meerdere wagens. 
Na een zoektocht met lampen 
is de man in één van de achter-
tuinen op het Zijdelveld aange-
houden en direct door 5 agen-
ten naar het politiebureau over-
gebracht en ingesloten. Na vrij-
lating moet een gebiedsverbod 
van 10 dagen (voorlopig) rust 
brengen.
Foto Jan Uithol

Man door 
het lint

bieb en museum gemaakt en da-
gelijks bezoek gehad van een ge-
heime voorlezer. In groep 6 heb-
ben de leerlingen nagedacht over 
verschillende genres en de groep 
8-ers zijn met hun favoriete boek 
zelfs op speeddate geweest.

Speurtocht
Door de hele school hangt een 
boekenslinger met alle lievelings-
boeken van de leerlingen. 
Vanwege het coronavirus is het 
deze keer helaas niet mogelijk 
dat ouders/verzorgers en ande-
re belangstellenden alle crea-
ties van de kinderen tijdens een 
projectavond kunnen bekijken. 
Daarvoor is een alternatief be-
dacht: een heuse digitale boe-
kenquiz, waarin alle lievelings-
boeken van de leerkrachten gera-
den kunnen worden.
Vrijdag 16 oktober is de feeste-
lijke afsluiting van het project. 
Dan wordt er onder de leerlingen 
een massale speurtocht georga-
niseerd, waarbij een taart valt te 
winnen, en het lied ‘Lang zal ik le-
zen’ ten gehore wordt gebracht.

Laat jongeren 
kennismaken met 
méér cultuur.
Ga naar 
cultuurfonds.nl/
educatie  

Hij kent BOEF... 
nu Bowie nog!
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Samenwerking Atlantis/
Veenshuttle
De Ronde Venen - Door de coro-
na maatregelen konden de leden 
van badmintonvereniging Veens-
huttle niet terecht in hun sporthal. 
Toen er in juli een kleine versoepe-
ling kwam mochten ze wel buiten 
spelen: hoera! air badminton. Bij 
de buren Atlantis mochten ze op 
hun velden spelen met kunstgras: 

ideaal. Tot 1 september hebben 
ze geen enkele donderdagavond 
hoeven missen, zelfs de weergo-
den waren hen goed gezind. En 
daar hoort natuurlijk een bedank-
je bij: twee sta-tafels met 2 “rok-
ken” in de kleur Atlantis blauw. KV 
Atlantis heel erg bedankt, we blij-
ven vrienden voor het leven.

Nipte zege levert Argon 
koppositie op
Mijdrecht - Het voetballen zit de-
zer dagen in een moeilijk parket, 
niet alleen mag er geen publiek 
bij de gespeelde wedstrijden aan-
wezig zijn, zaterdagmiddag werd 
er ook nog een dergelijke bak he-
melwater over de spelers uitge-
goten dat een ieder blij was, dat 
de wedstrijd op kunstgras werd 
gespeeld, zodat de bal nog enigs-
zins normaal bleef rollen.
Mede door deze omstandighe-
den viel het voor de teams niet 
mee, om tot goed voetbal te ko-
men. Pas na een klein kwartier 
viel het eerste mogelijke gevaar 
te noteren, maar omdat Mehmet 
Kaya en Giliano Eijken elkaar 
in de weg liepen, kon de goe-
de voorzet van de weer herstel-
de Ian Refos niet op de juiste ma-
nier afgemaakt worden. Zwalu-
wen had wel wat vaker de bal in 
het bezit, maar de jonge defen-
sie met een gemiddelde leeftijd 
van 20 jaar had er prima het oog 
in en gaf zo goed als geen mo-
gelijkheid weg. Dat leidde er toe, 
dat de gasten zich gingen bedie-
nen van pogingen van veraf, met 
name Feld deed dit enige malen, 
maar het vizier stond bepaald 
niet op scherp en doelman Jordy 
Stam hoefde in deel een dan ook 
zelden echt in te grijpen. Omdat 
ook de blauw witte voorwaartsen 
de defensie van de gasten niet 
echt konden verontrusten, was 
de dubbelblanke ruststand dan 
ook geen verrassing.

Verandering
Snel na rust kwam in die stand 
dan toch verandering, toen links-
back Tygo Limburg profiteerde 
van plotse ruimte en Giliano Eij-
ken in kansrijke positie bracht. 
Het schot, dat volgde, werd door 
doelman Bakker gepareerd, maar 
de rebound die hij moest toe-
staan werd door Ian Refos van-
af 14 meter graag geaccepteerd, 
de bal verdween langs de kans-
loze defensie in het net, 1-0. Het 
Mijdrechtse middenveld func-
tioneerde na rust met het in-
brengen van Younes Ouaali be-
ter dan in het eerste deel van de 

wedstrijd, waardoor in het eer-
ste kwartier van de tweede helft 
de gasten niet tot enig gevaar 
wisten te komen. Een vrije trap 
na 60 minuten, genomen door 
Schaap, noopte Jordy Stam voor 
de eerste keer tot een redding, 
terwijl de doelman ook vier mi-
nuten later moest ingrijpen bij 
een hoekschop, de rebound werd 
in dit geval door Hand naast het 
Mijdrechtse doel geplaatst. 

Ongenaakbaar
In het laatste kwartier van de 
wedstrijd zette Zwaluwen nog-
maals aan en nam de druk op 
het doel van Argon toe, maar 
bij de pogingen van de invallers 
Kuijpers en Severins bleek Jor-
dy Stam deze middag ongenaak-
baar, meer dan een hoekschop le-
verde het niet op. De mogelijk-
heden voor Argon waren in de-
ze fase niet talrijk, slechts de op-
gekomen rechterverdediger Ra-
oul van Wijk kwam oog in oog te 
staan met doelman Bakker, die de 
harde inzet met een reflex van de 
voet wist te keren. In blessuretijd 
was er nog een uitbraak van in-
valler Niels de Vries, maar zijn val-
partij na een verdedigende sli-
ding leverde niet het door hem 
gehoopte fluitsignaal op, de rus-
tig leidende scheidsrechter Too-
nen schatte ook deze situatie juist 
in. Even later besloot de leidsman 
dat het wel genoeg was geweest 
en kon Argon een zege noteren, 
die door hard werken van de hele 
ploeg was behaald en zeker niet 
onverdiend genoemd kon wor-
den. 
Mede door enkele verrassen-
de uitslagen voert Argon nu de 
ranglijst aan omdat zij als enige 
van de zes ploegen met 7 punten 
hier maar drie wedstrijden voor 
nodig hadden. 
Dinsdagavond haalt Argon, mits 
het niet door maatregelen van de 
regering wordt terug gefloten, in 
bij Forum Sport in Voorburg dat 
op zes punten staat, we kunnen 
weer een pittige opdracht ver-
wachten, waarna zaterdag de reis 
naar VELO in Wateringen volgt.

Atlantis D1 is kampioen!
Mijdrecht - Op zaterdag 10 ok-
tober was daar alweer de laatste 
competitiewedstrijd van het door 
Orientrade B.V. (Import and Ex-
port Tropical Plants) gesponsor-
de Atlantis D1. Door de Corona 
maatregelen helaas zonder het 
normaal toegestroomde publiek 
maar dat mocht de pret niet druk-
ken. De weergoden waren gun-
stig, het bleef tijdens de wedstrijd 
redelijk droog. Alle spelers waren 
er: Daniel, Joas, Lucas, Melle, To-
bias, Carice, Fenna, Sara en Wille-
mijne. Als extra speler vulde Flore 
deze plek weer super in.
Vorige week was het kampioen-
schap al binnen gehaald maar 
ook deze wedstrijd wilde Atlan-
tis D1 natuurlijk succesvol eindi-
gen. Volgens coaches Sander van 
der Sluijs en Fay Trompert was 
het vooral een leuke en aanval-
lende wedstrijd met genoeg kan-

sen voor Atlantis D1. De ruststand 
was 3-1. Ook in de tweede helft 
kwam OVVO D2 niet tot veel sco-
ren want de wedstrijd werd ge-
wonnen met 6-2!

Najaarseizoen
Atlantis D1 is kampioen van het 
najaarsseizoen! Het feestje voor 
deze mooie prestatie houden de-
ze toppers nog tegoed maar ho-
pelijk kan dit spoedig gevierd 
worden. Speciale dank aan de 
coaches Sander en Fay voor hun 
inzet en Orientrade B.V. voor de 
sponsoring is hier wel op zijn 
plek. Nu even rust qua wedstrij-
den, al hopen we natuurlijk in no-
vember weer fijn de zaal in te kun-
nen om de wedstrijden te spelen. 
Een oefenwedstrijd staat gepland 
om 12.00 uur in De Phoenix in 
Mijdrecht. Voor nu even genieten 
van deze mooie prestatie. 

Atlantis 2 komt net te kort
Mijdrecht - Voor het door van 
Walraven gesponsorde Atlantis 2 
stond afgelopen zaterdag de uit-
wedstrijd tegen KVA 4 op het pro-
gramma. Dit zou op papier een 
lastige tegenstander zijn, aan-
gezien KVA de eerste plek bezet 
houdt. Helaas bleven de punten 
in Amstelveen met een eindstand 
van 16 tegen 13.  Afgelopen we-
ken was de ploeg uit Mijdrecht 
nog zoekende naar de juiste ba-
lans in opstellingen en het elkaar 
vinden in het spel, hier is hard op 
getraind en Atlantis was er dan 
ook op gebrand het KVA zo las-
tig als mogelijk te maken. Aanval-
lend werd er gestart met Jelmer 
Steen, Rick Kuijlenburg, Lisa van 
Brenk en Joy Trompert. De ver-
dediging werd opgemaakt door 
Lars Kuijlenburg, Jelle van Wer-
meskerken, Saskia Veenboer en 
Jennifer Veenboer. Op de bank 
namen Lotte Gortenmulder, Niels 
van Oudenallen en het gehele 
eerste team van Atlantis plaats.

Gelijk op
In het eerste kwartier liepen de 
doelpunten aan beiden kanten 

gelijk op, KVA opende de score, 
maar hier had Atlantis al snel een 
antwoord op door scores van Jel-
mer en Lars. Atlantis wist goed 
mee te komen tot een stand van 
3-3 maar kreeg het hierna lastig. 
Verdedigend werd net dat greti-
ge stapje teveel gezet en aanval-
lend miste net even de scherpte 
waardoor er de rust in werd ge-
gaan met een achterstand van 
10-5. Coach Peter van der Wel riep 
het team bij elkaar en gaf aan de 
strijdlust te missen waar het team 
de wedstrijd zo sterk mee had ge-
opend. De koppies moesten even 
bij elkaar en het team moest blij-
ven communiceren. Atlantis vond 
haar scherpte de laatste 20 minu-
ten voor tijd weer terug en maak-
te het KVA verdedigend gezien 
erg lastig. Aanvallend werden 
er mooie combinaties gemaakt, 
maar de Amstelveense ploeg trok 
uiteindelijk toch aan het lang-
ste eind met een eindstand van 
16 tegen 13. De ploeg mag toch 
positief terugkijken op de twee-
de helft, aangezien ze deze tech-
nisch gezien hebben gewonnen 
met 6-8.

De M LOOOP, uniek in 
Mijdrecht
Mijdrecht - Corona-hardlopen 
of wandelen rondom Mijdrecht? 
Dat kan: tussen zaterdag 24 okto-
ber en zondag 8 november is er 
de mogelijkheid te starten in de 
M LOOOP. Atletiekvereniging De 
Veenlopers organiseert een vir-
tual run. 
In deze uitvoering is er geko-
zen om een parcours rondom de 
Kerkvaart uit te zetten. De start is 
in het Wickelhofpark op het kruis-
punt van de Ringdijk 3e bedij-
king en de Kamille. Deze is her-
kenbaar aan het informatiebord 
M LOOOP. De Automotive-centre 
Van Nieuwkerk 6.5 km is één loop 
of ronde. Doet u er nog een loop 
bij dan loopt u de VOKU 13 km. 
De langste afstand is 19.5 km, de 
VIDA loop, drie rondes dus. Meer 
informatie vind u op www.veen-
lopers.nl/ M LOOOP

Starten
U kunt van start gaan tussen 9.00 
en 18.00 uur, natuurlijk geheel 
volgens de RIVM richtlijnen op 
1,5 m afstand van andere lopers 
of wandelaars. De route is aange-
geven met pijlen op de grond en 
bordjes. Het parcours is autoluw, 
u wandelt of loopt hard op fiets- 
en wandelpaden. Houdt uw tijd 
bij, verstuur dit via de mail naar 
zilverenturflooploop@veenlo-
pers.nl en u ontvangt een unie-
ke oorkonde. Een foto meestu-
ren van de gelopen tijd op uw 
horloge, of vermelding van Stra-
va wordt gewaard, maar is niet 
noodzakelijk. Deelname is ge-
heel gratis, geniet van de mooie 
omgeving rondom de Kerkvaart. 
Onder de deelnemers verloten 
wij een aantal cadeaubonnen van 
Twinsport Intersport.

HVM Heren 1 groeit de competitie in
Mijdrecht - Na een aantal jaren 
van afwezigheid doet HVM weer 
mee in de Bondscompetitie met 
een heus Heren 1 team. Door het 
aanblijven van een grotere groep 
jongsenioren is de club in staat 
geweest een team te formeren 
wat kiest voor prestatief hockey. 
Een jong team van spelers in de 
leeftijd 18-20 jaar nu nog, wat het 
opneemt tegen relatief meer er-
varen heren 1 teams in de 4e klas-
se. Veel clubs maken hierbij ge-
bruik van spelers uit andere plaat-
sen, die veelal in hun jeugd elders 
hebben gespeeld. Bij HVM is dat 
niet het geval en heeft men een 
14 mans selectie kunnen forme-
ren uit spelers die hun roots ook 
bij HVM hebben liggen. Een re-
latief kleine selectie welke wordt 
aangevuld met spelers uit de zg. 
Jong heren en Jongens A1. Voor 
deze laatste ook een mooie leer-
school om zich later toe te voe-
gen aan de selectie van de zon-
dag heren hoofdmacht. Hiermee 

is ook een zekere doorstroming 
gewaarborgd, hetgeen geheel 
past in de doelstellingen van de 
vereniging. 
Behouden van jeugd voor hun ei-
gen vereniging, om door te stro-
men naar de zondag competi-
tie, is voor een familievereniging 
als HVM geen eenvoudige opga-
ve. Veel schoolverlaters kiezen 
ervoor om elders te gaan stude-
ren of de talenten worden ge-
scout door topclubs in de omge-
ving van Mijdrecht. Wat is er dan 
mooier om nu toch een selectie 
uit eigen keuken te hebben die 
deze competitie aangaan. Nog 
mooier is dat ook binnen de Da-
mes selectie van HVM een ver-
gelijkbare proces heeft plaats 
gevonden en ook deze worden 
waar nodig, aangevuld met op-
komende talenten uit de jeugd 
of de zg. Jong dames. Een prima 
manier om spelers voor een club 
te behouden en daarmee de zon-
dag competitie een vol huis te 

brengen. Samen met Jong Da-
mes 1, Jong Heren1, Heren Vete-
ranen, Heren 1 en Dames 1 zijn er 
nu 5 teams actief op de zondag 
bij HVM. De laatsten 2 spelen dus 
in een Bondscompetitie in de 4e 
klasse en de andere teams in een 
zg. Districtscompetitie. 
HVM Heren 1 kwam 10 juni jl. voor 
het eerst bij elkaar en formeer-
de de doelstelling voor dit jaar 
als team, gezamenlijk met de TC, 
Clubtrainer Chiel Jan Delisse en 
de huidige trainer/coach Richard 
Buss. Een deel van de wekelijk-
se training is in handen van Chiel 
Jan en het andere deel, inclusief 
de coaching op zondag door Ri-
chard. Doelstelling voor dit jaar is 
dat deze zeer jonge groep moet 
gaan leren wennen aan het grote 
mensen hockey, fysiek, technisch 
en mentaal. Hier is in de voorbe-
reiding naar de start van het sei-
zoen hard aan gewerkt, middels 
een uitgebreid oefenprogramma 
en vele sportieve samenkomsten. 

Op 6 september startte dan de 
officiële competitie met een uit-
wedstrijd tegen Heerhugowaard 
Heren 1. Daar merkte ze dat, on-
danks de vele oefenwedstrijden, 
de zenuwen toch wel toesloegen 
met een verlies tot gevolg. Tech-
nisch was Heerhugowaard zeker 
niet beter, maar de ervaring zat 
wel wat meer in de ploeg. Daarna 
een aantal thuiswedstrijden mo-
gen spelen, eerst nog met veel 
publiek langs de kant. De eerste 
competitie wedstrijd thuis was 
tegen Voorhout Heren 1, waar bij 
HVM al vrij snel naar een 2-0 voor-
sprong uitliep. Een tegenstander 
met duidelijk oudere spelers die 
mentaal toch iets beter tegen ons 
waren op gewassen en wat tot 
een eindstand van 2-3 leidde. Een 
prima prestatie van de ploeg. Op 
20 september was het de beurt 
aan HC Nieuwkoop Heren 1 op 
de velden aan de Proostdijstraat. 
Ze waren voorbereid op een zeer 
sterke tegenstander die duidelijk 
om de eerste plaats in de poule 
meedoet. Een tegenstander met 
voormalige spelers uit de Over-
gangsklasse, waren deze echt een 
paar maten te groot voor HVM. 
Zondag 4 oktober, wederom een 
thuis wedstrijd, trad HVM aan te-
gen HC Evergreen uit Maassluis. 
Hier werden welverdiend de eer-
ste 3 punten gepakt met een 
mooie 5-2 overwinning. Onder-
tussen werd er ook nog op de 
vrijdagavond een heuse beker 
competitie gespeeld en de eerste 
wedstrijd daarin tegen HC Eem-
vallei (Amersfoort) werd door 
HVM met 3-2 gewonnen na een 
heerlijke titanenstrijd. Afgelopen 
weekend was er weer een druk 
weekend, vrijdagavond de beker 
wedstrijd tegen 3e klasser Woer-
den Heren 1 en zondag uit tegen 
de koploper Saxenburg (Haar-
lem) Heren 1. De beker wedstrijd 
tegen Woerden bleek ook een 
wedstrijd waar de mannen van 

HVM echt tot de laatste seconden 
hebben gevochten en het leek er 
in te zitten. Letterlijk 2 min voor 
tijd scoorde HVM de gelijkmaker 
2-2. Helaas bleven Woerden daar-
na sterk doordrukken en scoorde 
alsnog de winnende goal en werd 
het 2-3. De ogen waren vooral ge-
richt op afgelopen zondag tegen 
de nummer 1 Saxenburg.
In het eerste kwart was afgespro-
ken de tegenstander wat te la-
ten komen en min of meer terug-
gezakt te spelen. Saxenburg be-
gon dan ook flink de druk erop 
te zetten. Al snel kwamen ze er-
achter dat ook hun verdediging 
erg hoog stond. Hierdoor konden 
ze de hoge bal spelen, wat re-
sulteert in een paar prachtig ge-
plaatste scoops van laatste man 
Max Bakker, welke prachtig wer-
den verzilverd door spits Tom Ne-
the en middenvelder Max Aufen-
acker. En zo stonden ze ineens 
voor met 0-2 tegen de nummer 
1. De routine van Saxenburg be-
gon zich te vertalen en kwamen 
in het 2e kwart op gelijke hoog-
te en scoorde Saxenburg 2 keer 
in derde kwart 4-2. Onder aan-
voering in het veld van aanvoer-
der Thijs Gasse liet HVM zien dat 
ze tot het gaatje willen gaan te-
gen zo’n sterke tegenstander en 

werd de 4-3 binnengehaald via 
invaller Finn van Maanen. Saxen-
burg kwam al vrij snel met een 
antwoord en maakte de 5-3. On-
danks de zeer jonge, nog relatief 
onervaren mannen van HVM, lie-
ten ze zien dat het een ploeg is 
met ambitie die meer wil. HVM 
bleef doordrukken in het laatste 
kwart en wist 2 minuten voor tijd 
via een prachtige tip-inn van Tom 
Nethe de score naar 4-5 terug te 
brengen. 
HVM leek ontketend en bleef 
daarna drukken, op zoek naar 
de gelijkmaker. Een doelpoging 
werd dan ook op de doellijn door 
een voet van Saxenburg afge-
stopt, hetgeen resulteerde in een 
strafbal in de laatste seconden. 
Spits en topscoorder, Gijs But-
zelaar nam de verantwoording 
op zich. Helaas ging de bal maar 
nipt naast en bleef de einstand 
5-4 voor Saxenburg. Zoals de ti-
tel zegt, groeit HVM H1 de com-
petitie in. Kampioen worden zit 
er nog niet in, maar dit is voor-
al een leerjaar met veel mooie 
groeimomenten en dat zal zich 
op de lange termijn vertalen in 
promotie(s). 
Kortom de punten komen eraan 
en dit is een ploeg waar we nog 
lang op kunnen bouwen.

Boven vlnr: Calvin Donker, Thimo van Eijk, Max Aufenacker, Max Bakker, Jasper de Kloet, Hidde Huijssoon, Thijs 
Gasse en Trainer/Coach Richard Buss Onder vlnr: Gijs Butzelaar, Felix Susijn, Tom Nethe, Jaron Spaltman, Floris 
Mollenhof, Ivo Boogaard en Thijs Jansen







GRATIS KABAAL
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

 

 

 

 

 

 

Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode 
Midrethstraat 9 | 3641 CB Mijdrecht

U kunt uw kabaal ook opgeven via internet: 
www.meerbode.nl/kabalen-opgeven

GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST 
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

- Van elk artikel moet een vraagprijs worden vermeld
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto’s*
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,-* 
- Géén personeels- of zakenadvertenties*
- Géén werk gevraagd of aangeboden*
- Alléén regionale aanbieders komen in aanmerking voor plaatsing  
- Maximaal één kabaaltje per week, meer wordt niet geplaatst!
- De uitgever kan zonder kennisgeving het aangeboden kabaaltje weigeren 
* Dit zijn commerciele advertenties. Neem contact op met onze verkoopafdeling

2/3

BEN JIJ ONZE NIEUWE 
COLLEGA?

Medewerker productie
(maandag-vrijdag 07:00 – 16:00)

Natural Spices is al 85 jaar 
de natuurlijke smaakmaker in de keuken.

 Wij helpen iedereen - van professional tot thuiskok - 
om gezonde voeding op de kaart te zetten. 

Want 100% natuurlijke kruiden en specerijen zijn 
de basis van echt goed en voedzaam eten.

Wat houdt je werk in:
 • Zelfstandig produceren van kruidenmixen en sauzen 
 • Afwegen, sluiten, afdoppen en verpakken van de 
  producten.
 • Het voorbereiden van de productie door grondstoffen  
  te verzamelen (tillen Max. 25 kg) 
 • etiketteren, schoonhouden van de productieruimtes

Wij vragen:
 • Je bent fl exibel (overal inzetbaar), enthousiast en vrolijk
 • Je bent fulltime beschikbaar
 • Je kunt zelfstandig werken
 • Je kunt goed omgaan met een computer (windows,
  offi ce)
 • Goede beheersing van Nederlandse taal
 • Bereidheid om in de toekomst in ploegendienst te 
  werken omdat wij hard groeien

Wij bieden:
Gezellige werksfeer met betrokken collega’s in een groeiende 
organisatie
 • Op basis van ervaring ligt het salaris tussen de €2.000  
  en €2.300 bruto per maand excl. Reiskostenvergoeding
 • Doorgroeimogelijkheden naar teamleider

Interesse?
We nodigen je van harte uit om te solliciteren als ons bedrijf en 
de vacature je aanspreken.
Je kunt je CV mailen naar mari-jon@naturalspices.nl
Wil je meer weten? Neem dan kontakt op met Mari-Jon op 
0297 - 254109 voor meer informatie.

Nieuwe Meerbode  DE K
RA

NT
 DIE JE AL 132 JAAR PAKT!

D
DIE JAAR

PAPAPKT!

132SINDS 1888D

!SINDS 1888

 

Wilnis: Omg. Burg. Padmosweg (200 kranten)

Mijdrecht: Omg. Verfmolen (200 kranten)

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

Uithoorn | parttime | dagdienst

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste

Facilitair Medewerker
Wat ga je doen in 1 zin
Het verlenen en/of coördineren van facilitaire en huishoudelijke diensten in de meeste brede zin.

Hoe kan je dag er uit zien
In de ochtend controleer je de voorraad van alle oordoppen en desinfect dispensers. Daarbij kijk je 
gelijk of er niets mist uit de verschillende EHBO-koffers en vul je, indien nodig, bij. Daarna geef je 
een nieuwe collega zijn werkkleding, veiligheidsschoenen, oordoppen en sleutel van zijn locker. 
Dit laatste administreer je goed, zodat je een correct overzicht behoudt van de lockerindeling. 
Vervolgens ontvang je de leverancier van de bedrijfskleding die de gewassen kleding komt brengen. 
Voor de lunch geef je nog even de planten in de kantoren water. 
De lunch geniet je samen met je collega’s in de kantine of je maakt een korte wandeling. 
In de middag regel en begeleid je een loodgieter die een lekkage zal repareren. Daarna loop je 
een ronde door de beide panden en vul je, waar nodig, de koffie en thee bij. Tijdens je ronde kijk 
je uiteraard of de paden en vloeren er netjes uitzien. Na het verhuizen van een bureau naar een 
andere werkplek, hang je nog wat veiligheidsbordjes op en vervang je een kapotte lamp, waarna je 
tevreden naar huis gaat.

Jij bent
Een echt ‘manusje van alles’ en zorgt gewoonweg dat (de zeer diverse) zaken geregeld worden. 
Je vindt het leuk om zelfstandig en proactief te zorgen dat alles netjes is en goed werkt. Je bent 
positief, service gericht en gemakkelijk in de omgang. Je werkt secuur en behoudt overzicht. Je bent 
in staat om eenvoudige technische werkzaamheden uit te voeren.

Wij bieden
 • Een groeiende en innovatieve organisatie 
 • Een competitief salaris conform de Grafimedia CAO 
 • Betrokken collega’s 
 • Elke week verse fruitmanden
 • Uitstekende begeleiding op het gebied van training en persoonlijke ontwikkeling
 • Een informele cultuur met korte lijnen en een no nonsens mentaliteit 

Wij zijn   
De Geostick Groep. Wij zijn een familiebedrijf dat al sinds 1924 zeer succesvol is in de productie en 
verkoop van zelfklevende etiketten en het bieden van oplossingen op het gebied van Printsyste-
men. Onze kernwaarden zijn: vooruitstrevend, win-win partnership, maatschappelijk verantwoord en 
goed werkgeverschap.
Meer weten over Geostick? Kijk op onze website: www.geostick.nl  

Interesse?
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en herken jij jezelf in het bovenstaande profiel, stuur dan 
je sollicitatie met CV en motivatie naar m.pels@geostick.nl   

Gezien onze MVO-visie nodigen wij graag ook 60+-ers uit om te reageren. 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet gewaardeerd. 

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Te koop:
Koffertje €6,50. 3 Dames blousen mt 
38, p.st. €3,-. Dames mantel mt40 w. 
gedr €7,50. Dames zw. suede jasje mt 
40 €7,50. 
Tel. 06-26175682

Te koop:
2 Boxspring bedden 90x200, topper 
180x200 half jaar oud samen voor 
€350,-. 1 Kub openhaardhout droog 
€75,-. 
Tel. 0297-264777

Te koop:
Bobike maxi kinderzitje tot 22kg met 
bevestigingsbeugel €30,-. Tel. 0297-
563008
Gevraagd:
Perforator 23-gaats. Geeft niet hoe 
het er uit ziet, als het maar doet. Tel. 
06-30012154
Te koop:
Aluminium wissellijst 1x 50x60cm 
niet reflecterend glas €10,-. 2x 
50x70cm glas, p.st. €7,50 per st. Tel. 
0297-564601
Te koop:
Bovenfrees machine merk:parkside 
nw in doos nog nooit gebruikt €35,-. 
Tel. 06-10224879
Te koop:
Veel mooi speelgoed in doos, 
uitzoeken maar voor jong en oud, 
p.st. €3,-. Tel. 0297-281750
Te koop:
Lichtmetalen wielen met winter-
banden z.g.a.n. voor bmw 3serie f30 
€500,-. Tel. 06-47181356
Te koop:
Boeken pinkeltje €1,-. Koffiekan 
Amsterdam €6,-. Oorbellen mooi 
nikkel uiltje, vlinder, vis e.a. €2,-. Tel. 
0297-568298
Te koop:
2-Zitsbank,150 cm br, zwart/beige 
gestreept, gebruikt, i.pr.st. €35,-. Tel. 
06-30430376
Te koop:
Relaxstoel €50,-. D.bruin inklapbed 
200x90 €25,-. Tel. 0297-281651
Gratis afhalen:
5 Glazen ruiten afm. 29x54 cm. Tel. 
0297-564561
Te koop:
Lowa wandelschoenen nw. €100,-. 
KLM huisjes €25,-. 
Tel. 0297-564561
Gevraagd:
Wie kan mij helpn aan een lekkende 
regenton? Te gebruiken als 
opslagplaats voor paaltjes e.d. Tel. 
06-14322118
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