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Beeldenserie ‘Kunst die je bij blijft’

Chris Woerden over gevelbeeld 
aan Admiraal de Ruyterlaan

Toen Woerden op 3 januari 1951 
als 4-jarige jongen naar de Admi-
raal Tromplaan verhuisde, speel-
de hij geregeld in de Admiraal de 
Ruyterlaan. De eerste keer dat hij 
daar het kunstwerk aan de gevel 
zag, dacht hij ‘eigenaardig’. Legt 
uit: ,,Op de zijgevel bij nummer 
3 was een beeldhouwwerk inge-
metseld van het wapen van Uit-
hoorn. Het was in mijn ogen ech-
ter een vreemd wapen: een kind 
komt helemaal uit de hoorn te-
voorschijn, blaast op een hoorn 
waar dan het kinderkopje uit 
komt, het eigenlijke gemeente-
wapen. Wonderlijk. Zou het be-
tekenen dat –zo kort na de oor-
log- een verwijzing is naar de 
jeugd die de toekomst heeft? Of 
een link met de drijfveer van bur-
gemeester Koot om Uithoorn tot 
een jonge kinderrijke gemeente 
te maken? Ik wist het niet. Maar 
het beeld staat nu voor mij sym-

bool voor thuiskomen. En vriend-
schap. Omdat ik meer kwam te 
weten over de band met de fa-
milie van de kunstenaar en Uit-
hoorn en burgemeester Koot. Het 
is dus een beeld van de vriend-
schap tussen Uithoorn en Van Se-
umeren.”

Frans van Seumeren, 
de vader van
De vader van de kunstenaar, 
Frans van Seumeren, was streng 
katholiek en richtte in 1922 de 
Teerunie op. Toen de katholieke 
Cornelis Koot burgemeester van 
Uithoorn werd in februari 1935, 
ontstond een goede samenwer-
king die nog verstevigd werd tij-
dens de oorlog. Zowel Koot als 
Van Seumeren werden door de 
bezetter in het laatste oorlogsjaar 
gevangengenomen. Burgemees-
ter Pieter Heiliegers vindt het bij-
zonder om op deze manier in ge-

sprek te gaan met inwoners over 
de geschiedenis van de gemeen-
te. ,,Mensen hebben altijd een 
gevoel of een verhaal bij een hun 
favoriete kunstwerk. De meest 
prachtige verhalen en anekdo-
tes krijgen we te horen. Dat vind 
ik mooi.” Hij vervolgt: ,,Dit kunst-
werk roept bij mij ‘samenwerking’ 
op. De gemeente heeft samenge-
werkt met KLM, Fokker en uiter-
aard de Van Seumerens bij plaat-
sing van het beeld. De Plesman-
laan kon gebouwd worden voor 
werknemers van Fokker en de 
KLM. Ik vind het mooi dat er voor 
gezorgd is dat de jonge wijk aan-
gekleed werd. Niet alleen met 
speeltoestellen en een bankje, 
maar ook dus met kunst.” René 
van Seumeren werd opgeleid aan 
de Rijksakademie van beelden-
de kunsten in Amsterdam, on-
der Gerrit Bolhuis, Jan Bronner en 
Piet Esser. In 1949 won hij de zil-
veren medaille voor beeldhouw-
kunst bij de Prix de Rome. Naast 
werken voor de openbare ruimte, 
maakte hij onder andere altaren 
en heiligenbeelden voor kerken. 
Van Seumeren overleed op 65-ja-
rige leeftijd.

Uithoorn – De gemeente Uithoorn is gestart met de serie ‘ Kunst 
die je bij blijft’. In deze serie gaan inwoners met burgemeester 
Heiliegers in gesprek met hun favoriete kunstwerk. In deze afle-
vering gaat Chris Woerden in gesprek met de burgervader over 
de gevelsteen van kunstenaar René van Seumeren aan de Admi-
raal de Ruyterlaan. 
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Uithoorn – In de wijk Thamer-
dal wordt momenteel een nieuw 
buurtcentrum (MFA Thamerdal) 
gebouwd naast IKC Het Duet. De 
bouw werd deze zomer gestart 
en ondertussen is het eerste ont-
werp voor de ruimte en parkeer-
gelegenheid om het gebouw 
heen ook gereed. Architecten-
bureau Slangen en Koenis heeft 

in de tekeningen van deze bui-
tenruimte zoveel mogelijk idee-
en gebruikt die bij de gebruikers 
en omwonenden zijn opgehaald. 
Het ontwerp heeft onder meer 
een speelplein, moestuin en ter-
ras bij de buurtkamer. Er is veel 
aandacht voor groen en de ver-
binding van binnen naar buiten. 
‘Dit is met recht een erg �jne ont-

moetingsplek voor de wijk straks,’ 
roemt wethouder Ria Zijlstra de 
tekeningen. ‘De Buurtkamer be-
leef je niet allen in het gebouw, 
maar ook vanuit de tuin.’ Om het 
ontwerp te presenteren is er een 
video gemaakt door de wethou-
der, architect en de kinderen van 
Het Duet. 
In de video wordt ook een oproep 

MFA Thamerdal: 

Voorlopig ontwerp 
buitenruimte klaar

De Kwakel - In augustus heeft 
het bestuur van de Kwakelse Vei-
ling besloten om dit jaar geen 
veilingavonden te houden. Dit 
omdat een veilingavond een ge-
zellig Kwakels avondje uit be-
hoort te zijn met als voornaam-
ste doel: geld inzamelen voor on-
ze Kwakelse verenigingen. Me-
de door de veilingavonden zijn 
de Kwakelse verenigingen �nan-
cieel gezond de corona tijd inge-
gaan, maar het zal ook niemand 
verbazen dat het juist nu voor de 
verenigingen economisch on-
zekere tijden zijn. Als alternatief 
heeft het Veilingbestuur op af-
stand geld ingezameld voor on-
ze Kwakelse verenigingen.Het 
Kwakels Veilingbestuur heeft al-
le inwoners, gulle gevers, vrijwil-
ligers, vaste sponsoren en be-
drijven gevraagd of zij de bijdra-
ge die zij jaarlijks -in welke vorm 
dan ook- aan de veiling geven, dit 
jaar rechtstreeks willen storten op 
de rekening van Veilingcomité de 
Kwakel. Rekeningnummer NL28 
RABO 0363504044 ten name van 
Veilingcomité De Kwakel. 

Acties
Ook zijn er bedrijven die acties 
gestart zijn om geld in te zame-
len voor het Kwakels verenigings-
leven. Zo heeft “MOOI”, bloemen 
vers van de kweker, de omzet van 
een zaterdag bloemenverkoop 
via hun bloemenautomaat aan 
de Dwarsweg gedoneerd. Het-
zelfde deed kwekerij Aphorodite 
Orchidee op 24 oktober. 
Als klap op de vuurpijl organi-
seerde Zaai, Kweek en Eet op vrij-
dag 6 november een online vei-
ling tijdens hun pub quiz. De-
ze veiling bracht via het internet 
toch een klein beetje van de sfeer 
van de Kwakelse veiling binnen 
huiskamers en bracht ook nog 
eens € 17.380 op. In totaal is er 
nu al € 42.046,66 bijeengebracht 
door vrienden van het Kwakels 
verenigingsleven. 

Het Kwakels Veilingbestuur is blij 
met deze initiatieven en bedankt 
iedereen die een op een of ande-
re manier heeft bijgedragen aan 
dit fantastische resultaat.. Waar 
een klein dorp groot in kan zijn!

Donatiecampagne Kwakelse 
Veiling nu al: € 42.000,-

gedaan voor ideeën om het plein 
mooi, netjes en veilig te houden. 
Hiervoor wordt een Pleinraad sa-
mengesteld uit gebruikers en 
omwonenden. De video is te be-
kijken via de website Uithoorn-
denktmee.nl onder het kopje 

Ontwerpen van het project Tha-
merdal. Op de pagina is er ook de 
mogelijkheid voor vragen en op-
merkingen op de tekeningen. De 
architect kan zo tot een de�nitief 
ontwerp komen voor de buiten-
ruimte. 

Geef voor 
nieuwe 
doorbraken 
in kanker-
onderzoek.
Ga naar 
kwf.nl/doneer
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Verschijnt woensdag
EDITIE 2 
DE RONDE VENEN, 
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VINKEVEEN, WAVERVEEN
EDITIE 3
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Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 31.650

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

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

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

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.
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DOKTERSDIENSTEN
De Ronde Venen: Alle diensten 
van de huisartsen worden gedaan 
vanuit Huisartsenpost Leidse Rijn, 
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het 
weekend en voor werkdagen van 
17.00-08.00 uur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

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

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

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachto�erhulp.nl

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

INFORMATIEF

Recital Hannes minnaar 
geannuleerd
Regio - En toen gooiden de stren-
gere corona-maatregelen toch 
nog roet in het eten: het pianore-
cital dat Hannes Minnaar op zon-
dag 15 november a.s. in De Schut-
se drie keer voor dertig mensen 
zou geven is geannuleerd. Een 
zeer grote teleurstelling voor de 
meesterpianist zelf, maar ook 
voor de negentig muziekliefheb-
bers en voor de vrijwilligers van 
de SCAU die zich allemaal ver-
heugd hadden op een bijzonde-
re muzikale ervaring, juist in deze 
bizarre tijd. SCAU-secretaris An-
ton Furnee heeft veel werk ver-

zet om via mail- en belrondes de 
negentig abonnementhouders 
over de drie optredens te verde-
len, maar het bleek allemaal voor 
niets. Iedereen zal nu van hem 
persoonlijk bericht ontvangen 
over de annulering. 
Samen met Hannes Minnaar gaat 
de Stichting Culturele Activitei-
ten Uithoorn (SCAU) naarstig op 
zoek naar een alternatieve da-
tum in 2021. We blijven probe-
ren de schoonheid en de troost 
van klassieke muziek te laten klin-
ken. Hou deze krant en de websi-
te www.scau.nl in de gaten.

Nieuwe ‘bedrijvigheid’ in de dorpskern van Mijdrecht:
Lillian en Jeroen openen binnenkort De Kantine!

Door Roos Uithol

Mijdrecht - Een plek waar ruim-
te en gezelligheid centraal staat. 
Dat is wat de lokale ondernemers 
Jeroen de Jonge en Lillian van 
der Schaaf op een bekende loca-
tie in het dorp willen creëren. In 
de voormalige broodbakkerij van 
Elenbaas zal een nieuwe horeca-
gelegenheid verschijnen met als 
naam ‘De Kantine’. Een ontmoe-
tingsplek waar bezoekers kunnen 
genieten van een chocolaterie en 
een hartige High Tea. 

Vriendschap
Na 30 jaar zet Lillian van der 
Schaaf een punt achter haar lin-
gerie speciaalzaak Bonne Nuit. De 
zaak zal gemist worden door me-
nigeen en ook voor haarzelf was 
het even slikken. Maar een kans 
om haar ondernemershart nog 
één keer sneller te laten kloppen, 
wilde zij niet laten schieten. Aan-
gestoken door het enthousias-
me van haar nieuwe zakenpart-
ner en goede vriend Jeroen de 
Jonge van Het Chocoladehuisje, 
werken zij nu samen hard aan het 
concept van ‘De Kantine’. Jeroen: 
“Lillian is al sinds jaar en dag een 
begrip in Mijdrecht, terwijl ik hier 
pas 2,5 jaar te vinden ben. Toen ik 
startte met de ijssalon was zij één 
van de eersten die met een bakje 
ko�e naar mij toe kwam!” Lillian: 
“Dat was omdat je de ramen aan 
het zemen was. Ik dacht die moet 
ik om mijn vinger zien te winden 
voor mijn eigen ramen!” grapt Lil-
lian. Jeroen vervolgt: “Er was van-
af dat moment gelijk een klik. Het 
begon met zakelijke adviezen, 
waarbij het al snel om meer dan 
dat draaide. Ze is een goed luiste-
rend oor.” Lillian: “We hebben sa-
men al veel gelachen, maar ook 
tranen zijn met elkaar gedeeld. 
Jeroens warme persoonlijkheid 
zorgt ervoor dat men een pret-
tige omgang met hem ervaart. 
Daardoor is hij ook zo enthousiast 
in Mijdrecht ontvangen. Jeroen 
staat er voor open om met de an-
dere ondernemers uit Mijdrecht 
samen te werken. En hij wil ook 
iedereen helpen, tot aan de Voed-
selbank toe. Zo’n  betrokken mens 
is hij.” 

Opknappen
Jeroen’s Chocoladehuisje aan de 
Dorpsstraat was een tijdelijke ves-
tiging. Dat maakte hem zoeken-
de naar een nieuwe locatie voor 
op langere termijn. Een locatie 
die ook genoeg ruimte zou kun-
nen herbergen voor een specia-

lisme van Jeroen, de High Tea. Het 
viel echter niet mee om het per-
fecte onderkomen voor de onder-
neming zo snel te vinden. Naast 
de beschikbaarheid van een ruim-
te, was de voorkeur expliciet voor 
een gebouw dat van ‘niets naar 
iets’ kon worden opgeknapt. “Ik 
hou niet van een opgemaakt bed. 
De vraag ontstond welke ‘puist’ 
hier in Mijdrecht tot iets toon-
baars kon worden gemaakt. Iets 
dat een bijdrage levert aan het 
geheel in het dorp. De laatste tijd 
is er in het centrum zoveel opge-
knapt. Neem nou ‘De Lindeboom’ 
en de plek rondom de nieuwe 
Hoogvliet. Of de fraaie apparte-
menten aan de Dorpsstraat. Dat 
is allemaal mooi gerenoveerd en 
opgebouwd en dan blijft er toch 
nog wat achter. Zoals de oude 
bakkerij van Elenbaas en de door-
gangstraat waar het aan gelegen 
ligt. En toch is de energie van die 
plek fantastisch. Je voelt aan dat 
daar altijd hard gewerkt is. Het 
bruist, maar dat moet alleen nog 
zichtbaar worden gemaakt! Al 
vanaf de parkeerplaatsen op het 
Burgemeester Haitsmaplein moet 
je een prachtig pand kunnen zien. 
De buitenkant goed in de verf in 
schitterend antraciet met mooie 
zwarte kozijnen. En aan de straat 
zelf een �jn terras met grote olijf-
bomen. Het plan is om dit plekje 
goed aan te kleden.”

Op één lijn
Het voortdurend sparren tus-
sen de twee ondernemers maak-
te dat het project ‘van Jeroen’ on-
bewust veranderde in een project 
dat zij samen zouden verwezenlij-
ken. Toen dat duidelijk werd voor 
allebei verliep het concretiseren 
van hun plannen vlug. Jeroen: 
“Een kantine waar onze ideeën 
uitgeserveerd kunnen worden. 
Het was snel duidelijk voor ons 
dat we niet ambiëren om een res-
taurant te worden. Dan wordt het 
een soort ’24-uurs tent’ en die tijd 
hebben we allebei wel gehad. Dat 
geldt dan weer niet voor ons on-
dernemerschap. Lillian: “We wil-
len ook niet meer alleen draai-
en voor een zaak. Ik heb dat zelf 
30 jaar lang gedaan. Het is �jn 
om nu op elkaar te kunnen steu-
nen. Dat als de één er niet is de 
ander het overneemt. En samen 
beslissingen nemen. Het is daar-
om belangrijk dat er een klik tus-
sen ons is. Een samenwerking kan 
gecompliceerd zijn, zeker wan-
neer er tegenslagen zijn. Die heb-
ben wij allebei al meegemaakt in 
het ondernemerschap. Dat maakt 

het dat wij erop vertrouwen een 
eventuele tegenslag goed te kun-
nen opvangen.” Jeroen: “Hard val-
len is niet erg, maar blijven liggen 
wel. Ik vind het ook belangrijk dat 
wij allebei ruimte creëren voor on-
ze eigen projecten door een sa-
menwerking. Zoals mijn betrok-
kenheid bij de Voedselbank bij-
voorbeeld en andere initiatieven 
die na aan mijn hart liggen. Bo-
vendien, hoe leuk is het dat altijd 
één van ons twee zichtbaar is in 
de zaak? Hopelijk gaan we de ko-
mende jaren bewijzen dat dit een 
hele mooi samenwerking is... 
Lillian: “Je bent voorlopig echt 
niet van mij af hoor!” onderbreekt 
ze hem lachend met een knip-
oog. Jeroen: “Nee toch! Maar het 
gaat er ook niet om wie er harder 
of sneller werkt of wie het meeste 
aanwezig is. Het gaat erom dat je 
samen een leuk team bent.”

De Kantine
Het assortiment en personeel 
van Het Chocoladehuisje zullen 
meeverhuizen naar De Kantine. 
Naar een aantal keukenmedewer-
kers wordt nog gezocht. Jeroen: 
“In Het Chocoladehuisje hadden 
we een tapas High-Tea geïntro-
duceerd en dat is volledig uit de 
hand gelopen! Eigenlijk had ik 
daar geen ruimte voor, maar het 
is iets waar zo van genoten wordt. 
Het is een misvatting dat High Tea 
altijd om zoetigheden draait en 
mensen misselijk de deur uitlo-
pen. De tapas High-Tea is van alles 
wat. Hartig, zoet, warm en koud. 
Het is �jn gevarieerd en niemand 
anders biedt dit in Mijdrecht aan.” 
Lillian: “Het moet een locatie wor-
den waar je met vrienden en col-
lega’s kunt afspreken. Samen ont-
spannen met lekker gebak en een 
bakje ko�e. Lunchen tijdens het 
winkelen en later op de dag kun-
nen borrelen met een heerlijk 
glas wijn en tapas plankje erbij. 
We gaan de zaak ook ruim inrich-
ten met comfortabele stoelen en 
banken waar je prettig onderuit-
gezakt in kunt zitten. In de achter-
grond zal vrolijke muziek draaien 
en er kan ook knus bij een open-
haardje worden gezeten. Het 
moet allemaal bijdragen aan een 
�jne ambiance.” 

Meegaand
Lillian en Jeroen laten zich niet 
kisten door onrust binnen de 
maatschappij vanwege coro-
na en andere onzekerheden. Per 
ontwikkeling kijken zij de situa-
tie rustig aan en stellen zich �exi-
bel op. Jeroen geeft aan dat zij 
geen angst voor ogen hebben, 
maar juist mogelijkheden zien. 
“Natuurlijk houden de maatre-
gelen ons wel een beetje tegen. 
Toch zien we dat niet als een te-
genslag, maar als een pas op 
de plaats. We gaan mee ‘met de 
�ow’! Wij doen wat verantwoord 
is voor de maatschappij, waaraan 
wij altijd een bijdrage willen le-
veren. We kunnen al aanstaande 
december klaar zijn, maar als het 
door de maatregelen maart 2021 
wordt is dat ook prima. Wij gelo-
ven wel dat de mensen er uitein-
delijk weer op uit willen gaan. Bij 
ons zal er genoeg ruimte zijn tus-
sen de gezelschappen, maar er 

zullen ook glazen wanden komen 
die als een soort compartimenten 
zullen functioneren. Aan bezor-
gen en afhalen gaan wij niet be-
ginnen, dat is een duidelijke keu-
ze van ons. Je spreekt dan over 
een heel andere tak van sport. 
Onze capaciteit en keuken is inge-
steld om op locatie te leveren. En 
dat brengt ons plezier, om direct 
contact te hebben met de men-
sen. We doen het voor de gezel-
ligheid samen en de mooie tijden 
die weer gaan komen!” 
De Kantine wordt gevestigd aan 
de Dorpsstraat 42A in Mijdrecht. 
Een exacte datum voor de ope-
ning is nog niet bekend.





Aalsmeer - Autobedrijf Nieuwen-
dijk bestaat 40 jaar! Natuurlijk 
wordt het jubileum goed gevierd. 
De showrooms van de Renault-
dealer (tevens Daciadealer en 
Nissanspecialist) zijn kleurig ver-
sierd, er wordt een feestelijke ju-
bileumkrant verspreid en de hele 
maand november gelden er aan-
trekkelijke aanbiedingen. 
Als klap op de vuurpijl heeft Nieu-
wendijk een spectaculaire inter-
actieve winactie opgezet waar-
bij mooie prijzen vallen te win-

nen. Zou u wel een jaar lang gra-
tis in een gloednieuwe elektri-
sche Twingo willen rijden? Doe 
dan zeker mee! 

Rijke historie
Autobedrijf Nieuwendijk is een 
familiebedrijf met een rijke histo-
rie. Wat opvalt is vooral de enor-
me groei die de dealer sinds de 
oprichting in 1980 heeft door-
gemaakt. Het bedrijf werd opge-
richt in Aalsmeer door Kees Nieu-
wendijk senior, waarna ook in Uit-

hoorn en Hoofddorp vestigingen 
geopend werden. 
Zonen Kees en Sjaak met later 
compagnon Victor Jonk namen 
het stokje over van senior en zet-
ten het bedrijf succesvol voort. 
Er volgden overnames in Hille-
gom en Badhoevedorp en recen-
telijk werd ook Groot Amsterdam 
aan het verzorgingsgebied toe-
gevoegd. 
Het aantal �lialen groeide van 1 
naar 8 en het aantal medewer-
kers naar 145. Een aantal van hen 
zijn al lange tijd aan de ‘Nieu-
wendijkçlub ’verbonden. Zij voe-
len zich erg thuis bij het autobe-
drijf en de een na de ander viert 
een lustrum of jubileum. Ook veel 
klanten blijven trouw aan de dea-
ler vanwege de uitstekende ser-
vice en persoonlijke benadering. 
Iets waar Nieuwendijk trots op is.

Blik op de toekomst
De directie van Nieuwendijk kijkt 
uiterst tevreden terug op de af-
gelopen 40 jaar. Maar hoe blijven 
zij overeind in deze roerige tijd 
en kijken zij naar de toekomst? 
Kees Nieuwendijk hierover: “Ge-
lukkig zijn wij een stabiel bedrijf 
dat een stootje kan hebben. Het 
werkaanbod is weer toegeno-
men en we kunnen al onze men-
sen aan het werk houden. Intus-
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Uithoornse schrijver presenteert:
Album van korte verhalen: 
Ontmoetingen in transit 
Regio - Zoveel mensen, zoveel 
verhalen. In een waaier van ge-
beurtenissen trekken ze aan je 
voorbij, uit een ver en nabij verle-
den. De auteur voert je mee naar 
merkwaardige personages in on-
verwachte situaties op wonderlij-
ke plaatsen. Hij presenteert een 
mix van �ctie en bewerkingen en 
toch lijkt veel waarheidsgetrouw. 
Wat zich werkelijk heeft afge-
speeld blijft raadselachtig. 
Inspiratie deed hij op uit persoon-
lijke ervaringen tijdens zijn reizen 
over de wereld. Dichtbij huis en 
ver weg. Van Montfoort en An-
dorra tot Shanghai en Salt Lake 
City. Van Den Haag over Moskou 
naar Turijn en van Porto�no over 
Berlijn naar Bahía.   
Van de eerste tot en met de laat-
ste episode, alle beschreven in 
een rap tempo, is de lezer onder-
weg op het spoor van ontmoetin-
gen tussen mensen. Hun relaties 
zijn van korte of van lange duur. 
De stemmingen wisselen, van za-
kelijk, liefdevol of zelfs bot tot in-
tens, amoureus of zeer emotio-
neel. Maar altijd zijn de ontmoe-
tingen onbestendig en van voor-
bijgaande aard. Een van de perso-
nages zal de ander(en) uiteinde-

lijk loslaten. Dan is alles voorbij.  
Paul Snijders  (Amsterdam, 1947) 
is slavist, werkte bij antiquariaat 
Martinus Nijho� in Den Haag en 
als sales director bij Elsevier Sci-
ence in Amsterdam. Hij was do-
cent Duits en verdiept zich sinds 
zijn studiejaren in de schriftelij-
ke nalatenschap van de Russische 
schilder Kazimir Malevich. Met dit 
album van korte verhalen treedt 
hij binnen in de Nederlandse lite-
raire scene.

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 redactieuithoorn@meerbode.nl”. Per post naar: re-
dactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in 
Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto...

Wist je dat je van deze sierlijke plant de bladeren, bloemen en 
zaadjes kan eten? Ze bevatten veel vitamine C. De Oost-indische 
kers heeft de naam een natuurlijke antibioticum te zijn. Het voor-
deel van dit natuurlijk middel is dat het je maag en darmen geen 
last berokkent. Een mooie plant dus om in je tuin te hebben met 

zijn trechtervormige bloemen van geel tot oranje en fel rood.
Foto: Emmy clausen

De Oost-indische kers 
bloeit nog steeds

Veel voordeel en kortingen in feestmaand november

Autobedrijf Nieuwendijk 
viert 40-jarig jubileum

sen werken we hard aan de toe-
komst. Afgelopen jaar hebben 
wij onze vestigingen in Amster-
dam West en Hillegom gemo-
derniseerd en zijn er laadplei-
nen aangelegd met ruimte voor 
acht elektrische auto’s. Onze ves-
tiging in Aalsmeer is uitgebreid 
en in Amsterdam Zuid-Oost ver-
huizen we naar een nieuwe loca-
tie.” En dan nog een nieuwtje! Met 
ingang van 1 december heeft 
Nieuwendijk ook een vestiging 
in Zaandam en bedient daarmee 
Amsterdam-Noord, Zaandam en 
Purmerend.

November feestmaand
Stil zitten is er dus niet bij bij Nieu-
wendijk. Het bedrijf is altijd inno-
vatief bezig en blijft stappen zet-
ten om de kwaliteit te waarbor-
gen en waar mogelijk te verbete-
ren. Daar halen ze ook hun plezier 
uit, al 40 jaar. Een feest met veel 
mensen, zoals bij het 35-jarig be-
staan, is deze keer niet mogelijk 
maar natuurlijk wordt de mijlpaal 
gevierd. 
Nieuwendijk trakteert op een 
mooie jubileumkrant, een ver-
rassende video en een interactie-
ve winactie met grote prijzen. Na-
tuurlijk gelden er tot en met 27 
november feestelijke kortingen. 
Bij aanschaf van een nieuwe au-
to pro�teert de klant van jubile-
umvoordeel tot 3000 euro. De ko-
per van een nieuwe of gebruikte 
auto krijgt accessoires cadeau ter 
waarde van 400 euro. En op een 
mattenset, nieuwe accu, ruiten-
wisserset en nieuwe skibox geldt 
een jubileumkorting van maar 
liefst 40 euro. Goede redenen dus 
om deze maand langs te gaan bij 
een van de Nieuwendijk vestigin-
gen!

Kwalitaria Zijdelwaard 
introduceert High Snack
Uithoorn – Nu snacken buiten de 
deur voorlopig geen optie is, zoe-
ken we naar allerlei manieren om 
thuis van lekker eten te genieten. 
Kwalitaria Zijdelwaard speelt daar 
slim op in met hun nieuwste aan-
winst op de menukaart: de High 
Snack. ‘Met deze schaal met di-
verse mini snacks brengen we de 
gezelligheid van het samen snac-
ken bij je thuis’, vertelt Joop Vet, 
eigenaar van de Kwalitaria aan 
het Zijdelwaardplein. 
De High Snack bestaat uit kleine, 
luxe snacks, waaronder mini truf-
felcoquettes, chicken wings en 
gefrituurde uienringen, en wordt 
geserveerd met zes verschillende 
sauzen. ‘Echt een feestje dus’, al-
dus Vet. De High Snack is te be-
stellen vanaf 2 personen en kost € 
9,25 per persoon. Er is bovendien 

aan de vegetarische snacklief-
hebber gedacht; de High Snack is 
ook verkrijgbaar in een vega va-
riant.
‘Helaas is het zitgedeelte van ons 
restaurant vanwege de corona-
maatregelen weer gesloten’, ver-
telt Vet. ‘Maar we zijn gelukkig 
wel geopend voor afhalen en be-
zorgen.’ Wie de High Snack thuis 
wil laten bezorgen, kan een be-
stelling plaatsen op de website 
van Kwalitaria Zijdelwaard of de 
bestelling telefonisch doorgeven, 
al kunnen gasten ook nog steeds 
in de zaak terecht voor een af-
haalbestelling. Vet hoopt veel 
mensen blij te maken met zijn 
High Snack: ‘Dat is het minste wat 
we kunnen doen voor onze gas-
ten in deze bizarre tijd.’ Voor meer 
info zie advertentie in deze krant

VakantieXperts Zijdelwaard 
wordt D-reizen Uithoorn
Uithoorn - D-reizen en Vakanti-
eXperts bundelen hun krachten. 
VakantieXperts Zijdelwaard gaat 
verder onder de naam d-reizen 
Uithoorn. 
Ze werkten al jaren met elkaar 
samen in één bedrijf. Nu is het 
tijd voor de volgende stap. Zij 
gaan onze krachten bundelen 
en gaan verder als één merk: D-

reizen. Yvonne, Corina, Joëlle en 
Maureen van VakantieXperts Zij-
delwaard blijven met veel aan-
dacht en liefde vakanties verzor-
gen, alleen vanaf nu namens d-
reizen Uithoorn. Dezelfde ver-
trouwde service en bekende ge-
zichten, maar dan in een nieuw 
jasje: Bezoekadres: Zijdelwaard-
plein 56 in Uithoorn

Gemeente Uithoorn

Vraag het de 
burgemeester

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

Lieve kinderen,
Het is vandaag woensdag 11 
november, de dag dat we nor-
maal gesproken Sint Maarten 
vieren. Het is traditie dat jul-
lie langs de deuren gaan met 
mooie, verlichte lampionnetjes. 
Jullie zingen liedjes en krijgen 
vervolgens wat lekkers. Zelf 
heb ik ook mooie herinnerin-
gen aan Sint Maarten. Ik weet 
nog goed dat ik een grote win-
terpeen had uitgehouwen om 
er een kaarsje in te doen. Met 
vrienden liepen we dan rond. 
We gingen op het laatst dan al-
tijd bij de tandarts langs…want 
die had zulke leuke mini tu-
bes tandpasta om uit te delen! 
Maar vandaag is het anders dan 
anders. 
Zoals het natuurlijk al maan-
den anders dan anders is van-
wege het coronavirus. Het ad-
vies is om dit jaar niet langs de 
deuren te gaan. Dat is natuurlijk 
niet leuk. Maar het zou wel heel 
gaaf zijn als jullie de gemaakte 
lampionnetjes in de tuin neer-
zetten, op het balkon of achter 
jullie raam. Hoe mooi zou het 
zijn als zoveel mogelijk kinde-
ren, mama’s en papa’s dit doen? 
Laten we onze dorpen vandaag 
versieren met zoveel mogelijk 
lichtjes! Ik ben heel benieuwd 
naar het resultaat.
En dan Sinterklaas. De intocht, 
die altijd georganiseerd wordt 
door de Sinterklaasaktie, gaat 
niet door. Ik denk dat je wel be-
grijpt waarom. Om jullie toch 
een leuke dag te wensen heb 
ik een videoboodschap opge-
nomen voor het jeugdjournaal. 

Misschien hebben jullie dit gis-
ter al gehoord tijdens het sin-
terklaasjournaal op televisie. 
Maar voor de zekerheid vertel 
ik het ook nog een keer. Ga naar 
www.sinterklaasjournaal.nl. Op 
deze website kunnen jullie mijn 
�lmpje, dat ik speciaal voor jul-
lie heb opgenomen bekijken. Ik 
hoop dat jullie het leuk vinden! 

Oproep aan inwoners 
en ondernemers
In deze editie van de Nieuwe 
Meerbode vinden jullie de pos-
ter ‘Ik hou (afstand) van jou’. Ik 
vind het zelf een mooie poster 
omdat het een positieve uit-
straling heeft. Het zou leuk zijn 
als zoveel mogelijk mensen de 
poster uitknippen en deze bij-
voorbeeld achter het raam op-
hangen. De posters zijn ook 
gratis af te halen. Ze zijn te vin-
den bij de twee supermarkten 
in winkelcentrum Zijdelwaard, 
bij de AH in winkelcentrum Am-
stelplein, bij de supermarkt in 
De Kwakel en bij de apotheek 
in gezondheidscentrum De Wa-
terlinie aan de Koningin Máxi-
malaan. 
Dan wil ik deze column afslui-
ten met de serie ‘Kunst die je bij 
blijft’ die we enkele maanden 
geleden zij begonnen. In deze 
serie ga ik in gesprek met inwo-
ners over hun favoriete kunst-
werk in de buitenruimte. Van-
daag is in deze krant voorlopig 
de laatste a�evering te lezen 
met inwoner Chris Woerden. 
Zodra de coronamaatregelen 
versoepelen, hoop ik weer in 
gesprek te kunnen met mede-
kunstliefhebbers!
Voor nu, pas goed op uzelf en 
vergeet ook niet uw mede-
mens!

Pieter Heiliegers,
burgemeester

Politie achtervolgt 
relschoppers
Uithoorn – Donderdagavond 
even voor 23.00 uur is vanaf de 
Marijnenlaan in Uithoorn een 
achtervolging geweest na een 
melding van jeugdoverlast.  Vol-
gens een omstander werden 
twee jongens op een scooter 

door de politie achtervolgd. Het 
is onbekend of de jongens door 
de politie aangehouden zijn.  In 
de wijk rondom het busstation is 
het de laatste weken al vaker on-
rustig door overlast van jonge-
ren. (foto: VTF)



RIVM 
erkende  
 Covid-19 
sneltest

exclusief btw
€99,-

Sneltest in Mijdrecht
Covidtestteam .NL

Bedrijven kunnen in één keer meerdere 
testen kopen. Medewerkers plannen 
zelf de test en betalen met een 
ingekochte vouchercode.

Op uw bedrijfslocatie testen? 
Bij 10+ testen we op locatie. Neem met 
ons contact op via mail@Covidtestteam.nl 

Plan uw testdatum op  covidtestteam.nl 
Al na 15 minuten de uitslag

Aalsmeer  •  Amstelveen  •  Mijdrecht • Heemstede

Kijk ook op: www.bakkerijvooges.nl

halve prĳ sSpeculaasspektakel  
Heerlijk versgebakken producten.
 

          

Pepernotenbroodje      
Nu speciaal dit weekend omdat Sinterklaas in het
land komt, een overheerlijk pepernotenbroodje. 

€3,25
Kom

Vn
WE STAAN GRAAG VOOR U KLAAR!

Elk tweede product voor de

www.uitholschilders.nl / 0297-563138/06-20608920 

sinds 2007

www.uitholbv.nl / 0297 - 56 31 38 / 06 - 20 60 89 20

al meer dan 55 jaar

Voor al uw onderhoud, APK en reparaties voor alle merken!
Kijk voor onze occasions 

www.mazdadonker.nl
Visserstraat 36 - 1431 GJ Aalsmeer - 0297-324247 

Mazda Service Dealer

Donker

High
snack

HIGH SNACK: €9,25 P.P.
Te bestellen vanaf 2 personen.
Ook in vega variant verkrijgbaar.

NIEUW!

Zijdelwaard
Zijdelwaardplein 52 A | 1422 AN | Uithoorn

PRE-BLACKFRIDAY
WEKEN!

Te koop:
Net yepp �etsstoeltje met wind-
scherm inclusief adapter kleur antra-
ciet. €45,00. Tel. 06-27363677

Te koop:
Lichtmetalen velgen met winter-
banden in nw staat voor bmw 3serie 
f30 €500,-. Tel. 06-47181356

Gevraagd:
Oude ( veiling of deken)kisten om 
op te knappen, ik kom ze graag bij u 
halen. Tel. 0294-230430

Te koop:
6 Eetkamerstoelen i.g.st. licht bruine 
bekleding p.st. €10,- of 6 voor €5,-. Tel. 
06-43064166
Te koop:
K’nex piraten schommelschip met 
motor, auto met reuzenwielen, div. 
kleinere objecten, veel losse k’nex 
€30,-. Tel. 06-53907785
Te koop:
Spinning�ets €60,-. Zware elekt. 
kabellier krachtstroom 380 €100,-. 
Mooie meisjes tiener�ets €60,-. 
Trampoline salta ø 2.40mt €75,-. Tel. 
0297-329180
Gratis afhalen:
Zwarte boodschappentrolley. Tel. 
0297-521200
Te koop:
Dames Gazelle�ets 28” en26” i.g.st. 7 
versn. verlichting en goede banden 
€100,-. Tel. 06-34540047
Te koop:
6 Harde teddyberen 1 koop €100,-. 
669 Oude fantasiekaarten 1 koop 
€300,-. Kerstverlichting voor buiten 8 
grote verschil. �guren bv. slee en hert 
1 koop €300,-. Tel. 0297-261529
Te koop:
Gazelle kinder�ets 20” i.pr.st. €75,-. 
Tel. 06-53195662
Te koop:
Overwelfde kattenmand van bruine 
wilgenteen i.g.st. €20,-. Tel. 0297-
283036
Te koop:
Zinken vergiet €10,-. Touw trapleu-
ning €15,-. Bed lampje €5,-. Oude 
waterpas €10,-. Oude bankschroef 
€15,-. Statief €15,-. Oude petro-
leumkan €30,-. Afval grijper €3,-. 
4 Oude olielampen €100,-. Zink 
wasbord €25,-. Cd rek €20,-. Sfeer-
haard €75,-.  
Tel. 06-51155631
Te koop:
Polaris/3barum banden 4 gaats 
stalen velgen met standaard en hoes 
€250,-. Tel. 06-21657768
Gevraagd:
Kitten van 6 weken of ouder. Tel. 
0297-567946

Te koop:
(Hamster)kooi met veel extra’s €15,-. 
IJshockeyschaatsen verstelb. mt. 
34-37 €10,-. Tel. 06-10423044
Gratis afhalen:
Ruiten van onze oude kas, div. maten. 
Hebben nog wel een zeemlapje 
nodig. Tel. 0297-261566
Te koop:
Kloofbijl merk Helko type spatt-
meister 95 300 gram z.g.a.n. €20,-.Tel. 
0297-286264

Gratis afhalen:
49 Films, cd’s, dvd’s ook bekende 
artiesten. In één keer aftehalen. Tel. 
020-4964292
Te koop:
Rollator plaza lichtgewicht voorzien 
van nieuwe remkabels €50,-. Tel. 
06-51977361
Te koop:
Butagas inbouwkooktoestel 60x60 
cm 4 pits rvs €40,-.  
Tel. 06-13417952

TE KOOP AANGEBODEN: 
4 luxe velgen voor mercedes 
205/60 R15. 4 Zomerbanden. 
1000 Vernieuwde oud Hol-
landse dakpannen €0,25 p.st. 
Franse jacht kast 2.40 hoog en 
1.40 breed €250,-. Mechelse 
kast 2.40 hoog en 1.40 breed 
€250,-. Tafelbiervat + wagen-
wiel en glasplaat €100,-. 
Luxe tafeltennistafel. Open-
haardhout (essen) €50,- per 
m2 of zelf zagen en meene-
men. 100 Straat-tegels grijs 30 
bij 30 gratis af te halen. 
Tel: 0294-281369 
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VBW Wilnis organiseert 
een digitale terugkomdag
Wilnis - De terugkomdag is een 
vervolg op het thema van afge-
lopen zomer ‘Duik erin’ en wordt 
georganiseerd voor basisschool-
kinderen vanaf 5 jaar.  Op zater-
dag 14 november om 10.00 uur is 
de VBW ochtend te bekijken via 
YouTube. Alle kinderen die het 
leuk vinden, zijn uitgenodigd om 
mee te kijken en mee te doen. In 
de zomer kregen alle kinderen 
nog een tasje met knutselspullen 
thuisbezorgd, maar dit keer wor-
den er spelletjes gedaan. Voor ie-
der die meedoet, is er een Bingo-
kaart met spelletjes. Meer info, de 
link van het �lmpje en de beno-
digde materialen zijn te vinden 
op de website van de Hervormde 
kerk: www.hervormdwilnis.nl

Kunnen een haai en een 
guppie vrienden worden?
Wilnis - Een haai, met zijn scher-
pe tanden, is eng en een guppie 
schattig. Toch? In de voorstelling 
‘Guppie’ is niets wat het lijkt. De 
kleuters (en hun ju�en) van de 
Koningin Julianaschool in Wilnis 
hebben afgelopen week adem-
loos gekeken naar hoe een haai 
vrienden is geworden met een 
guppie. 
De voorstelling, verzorgd door 
Reuring Theater en georgani-
seerd door Kunst Centraal, gaat 
over een moedig, klein guppie, 
die op zoek is naar avontuur en 
niet zo snel bang is. Door haar 
zoektocht naar avontuur, zwemt 
ze een haai achterna… Oeps! 

Als dat maar goed gaat. Of is de-
ze haai niet zoals andere haaien? 
Wat denk je, kunnen deze twee 
dieren vriendjes worden? 

Lesmateriaal
Bij de voorstelling zat lesmateri-
aal, om vooraf te bespreken met 
de klas, zodat de kinderen het 
verhaal beter konden begrijpen. 
Ook was er materiaal beschikbaar 
om achteraf, aan de hand van de 
voorstelling, te bespreken hoe 
je het beste vrienden kunt ma-
ken. Het was een erg leuke en ge-
slaagde middag. Deze voorstel-
ling was een aangepaste versie 
voor in coronatijd.

LEZERSPOST

Er is momenteel een beleid 
gaande omtrent de �etsen-
stalling aan de Rondweg te 
Mijdrecht. Fout geplaatste �et-
sen krijgen een waarschuwing 
en gaan na 2 uur worden weg-
gehaald als deze niet volgens 
de regels zijn gestald. Kosten 
10 Euro als je de �ets komt op-
halen. Doordat er buslijnen zijn 
opgeheven moeten veel men-
sen opstappen op deze locatie. 
Deze locatie is vaak verder van 
huis waardoor veel busreizigers 
met de �ets naar deze locatie 
komen. Het heeft er alle schijn 
van dat de aanwezige plaatsen 
in de �etsenstalling niet vol-

doende zijn voor het aantal �et-
sen van de busreizigers. Er is een 
systeem in de stalling dat je ook 
�etsen op hoogte kunt stallen, 
maar deze is niet geschikt voor 
transport�etsen, een soort �ets 
die erg populair is onder jonge-
ren. Voor mijn dochter van 15 is 
het daarnaast ook te zwaar om 
haar �ets naar die hoogte te til-
len.  Het lijkt mij logisch als dit 
beleid pas wordt uitgevoerd als 
er voldoende normale stallings-
plekken zijn.
Ik heb ook een bericht naar de 
gemeente gestuurd. 

Jeroen van der Hoorn

Gemeentebeleid 
fietsenstalling Rondweg

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.

Gevonden
•  1664982, 1-11-2020, kat, kater, gecastreerd, europese korthaar 

of huiskat, wit met cypers rood rond de ogen, op de kop, oren, 
op de schouderbladen naar de rug, een deel van de flanken en 
dijbenen, en een cypers rode staart. De voorpoten zijn wit met 
vanaf elleboog hoogte naar de schouders cypers rood, de ach-
terpoten zijn helemaal wit. Daalder, Mijdrecht.

• 1662850, 27-10-2020, kat, kater, europese korthaar of huiskat, 
geheel cypers rood gestreept. Bozenhoven, Mijdrecht.

Meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen
Tel: 088-0064673
rondevenen@amivedi.com
facebook.com/Amivedi-MijdrechtRonde-Venen
www.amivedi.nl

Stichting Amivedi is een vrijwilligers organisatie die zich inzet 
voor vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. Dit door 
middel van de kosteloze registratie van deze dieren. We zijn 
het landelijk meldpunt voor huisdier eigenaren. Onze enthou-
siaste vrijwilligers werken nauw samen met politie, dierenart-
sen, dierenambulances en dierenasielen, wat er voor zorgt dat 
vele huisdieren weer thuiskomen! Voor registratie, vragen en/
of andere zaken binnen uw regio, kunt u telefonisch contact 
opnemen met het meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen, of met 
het centraal meldpunt van Amivedi 0900-2648334.

Covid Sneltestlocatie in 
Mijdrecht geopend
Mijdrecht - Sinds maandag 26 
oktober is de sneltestlocatie van 
het covidtestteam.nl in Mijdrecht 
geopend. Hier kan iedereen zich 
laten testen, zeven dagen in de 
week van 07:30 - 22:00 uur. De 
sneltest is erkend door het RIVM 
en de WHO, geeft de uitslag bin-
nen 15 minuten en is qua be-
trouwbaarheid gelijk aan de test 
die door de GGD wordt gebruikt. 
Het aantal nieuwe Corona-geval-
len blijft sterk toenemen. Ook het 
aantal opnames in ziekenhuizen 
en op de IC groeit exponentieel. 
De GGD kampt met een groot ca-
paciteitsprobleem op hun testlo-
caties. Het wachten op een test 
en op de uitslag duurt vaak lang. 
Eric van der Meer, eigenaar van 
Medicals4Events en BHV4Safe-
ty in Mijdrecht, nam daarom met 
zijn team het initiatief voor een 
snelteststraat. 
Het Covid Test Team bestaat uit 
ervaren artsen en verpleegkun-
digen en staat onder toezicht van 
spoedeisende hulp arts dr. J. van 
Duijn. Van der Meer legt uit: “Met 
de opening van deze sneltest-
straat creëren we meer testcapa-
citeit in ons eigen dorp. Daarmee 
voorkomen we onnodige extra 
besmettingen. Zo beschermen 
we ook elkaar en kunnen we ho-
pelijk het virus snel indammen.” 
Het Covid Test Team biedt ook be-
drijven de mogelijkheid om me-

dewerkers op de bedrijfslocatie te 
laten testen. Van der Meer: “Door-
dat dit team jarenlange ervaring 
met medische zorg op evene-
menten heeft, is het in staat heel 
�exibel en snel te handelen. Dat 
is de kracht van dit team. Als ie-
mand binnen een bedrijf Corona 
heeft, wil je voorkomen dat ande-
re medewerkers besmet worden. 
En medewerkers die niet �t zijn 
en nog geen testuitslag hebben 
mogen niet aan het werk.  In al-
le gevallen is een Coronatest en 
snelle uitslag van groot belang. 
Voor het bedrijf én voor alle me-
dewerkers. Zo proberen we be-
drijven en hun medewerkers met 
deze nieuwe service te onder-
steunen in deze lastige en onze-
kere periode.”
Sinds de opening is er al veelvul-
dig gebruik gemaakt van deze 
nieuwe testmogelijkheid. Zowel 
particulieren als bedrijven wis-
ten het Covid Test Team te vin-
den. Van der Meer: “Ik had nooit 
bedacht dat wij als team virustes-
ten zouden gaan afnemen, maar 
eigenlijk is het een logische ver-
volgstap voor dit ervaren medi-
sche team. 
Onze kwaliteiten kunnen we zo 
inzetten daar waar het nu het 
hardste nodig is. We dragen daar-
mee graag ons steentje bij, want 
alleen samen krijgen we het virus 
eronder.”

Gemeente De Ronde Venen peilt 
dienstverlening aan ondernemers
De Ronde Venen - Gemeente De 
Ronde Venen nodigt alle onder-
nemers binnen de gemeente uit 
om deel te nemen aan het twee-
jaarlijkse onderzoek van MKB-Ne-
derland. De gemeente gebruikt 
de uitkomsten om de dienstver-
lening verder te verbeteren. 

De Ronde Venen telt meer dan 
5.000 bedrijven die samen werk 
bieden aan zo’n 9.000 directe en 
indirecte arbeidsplaatsen. Mede 
door deze bedrijven is het goed 
wonen, werken en recreëren in 
De Ronde Venen. Wethouder Eco-
nomische Zaken Rein Kroon: Met 
de uitkomsten van het onderzoek 
uit 2018 zijn we direct aan de slag 
gegaan. De afgelopen twee jaar 
werkten we hard aan het verbe-

teren van onze dienstverlening, 
procedures en informatievoor-
ziening. Zo stelden we een vaste 
accountmanager bedrijven aan. 
Hierdoor hebben ondernemers 
en ondernemersverenigingen 
een vast aanspreekpunt bij de 
gemeente. Daarnaast voeren we 
structureel overleg met onder-
nemersverenigingen en bezoe-
ken we regelmatig bedrijven om 
ondernemers te ontmoeten en 
te horen en zien wat er op werk-
vloer speelt.” 
Bovendien maakte de gemeente 
een verbeterslag in snelheid van 
betalen. “96% van alle rekenin-
gen betalen we binnen 30 dagen. 
En dat moet ook gewoon. Ieder-
een wil snel zijn geld hebben”, al-
dus Kroon.

Oproep tot deelname
MKB vriendelijkheid gaat verder 
dan ondernemers ondersteunen, 
stimuleren en faciliteren. Wet-
houder Kroon: ”Een betere be-
reikbaarheid van bedrijventerrei-
nen en meer kansen voor eigen 
MKB’ers bij gemeentelijke en re-
gionale aanbestedingen zijn min-
stens zo belangrijk. Het onder-
zoek gaat breed op het onderne-
mersklimaat in. 
Ik roep graag alle ondernemers 
op om mee te doen aan het on-
derzoek. De uitkomsten geven 
ons uitgebreid inzicht of we op 
de goede weg zitten en welke on-
derdelen we moeten verbeteren. 
Een goed ondernemersklimaat is 
belangrijk voor ondernemers en 
de gemeente.”

Tweejaarlijks onafhankelijk 
onderzoek
Het landelijke onafhankelijke on-
derzoek is een initiatief van MKB-
Nederland. Onderzoeksbureau 
Lexnova voert het onderzoek uit. 
Vandaag ontvingen alle Ronde-
veense ondernemers van de ge-
meente per mail een uitnodiging. 
Ook sturen ondernemersvereni-
gingen de uitnodiging voor het 
onderzoek naar hun leden en 
staat er vanaf deze week regel-
matig in De Groene Venen en in 
De Nieuwe Meerbode een QR-co-
de die linkt naar het onderzoek. 
Ondernemers kunnen tot eind 
december de vragenlijst invullen. 
Gemeente De Ronde Venen ver-
wacht de resultaten in het eerste 
kwartaal van 2021.

Nieuwe serie BlijFFit op 
lokale TV
De Ronde Venen - Na vele en-
thousiaste reacties op het be-
weegprogramma BlijFFit op de 
lokale tv, RTVRondevenen, 
is besloten om weer een nieu-
we serie lessen op te nemen. Er 
moest even gezocht worden naar 
sponsoren, maar al gauw konden 
Joke en Jos van Senior Sportief 
Actief weer de studio in duiken. 
Dagelijks (behalve zondag) wor-
den deze lessen op vier verschil-
lende tijdstippen uitgezonden, nl 
om 10.30 -11.30 -14.30 -15.30 uur. 
Jos en Joke willen hier gelijk een 
actie aan koppelen: de Beweeg-
visite! Het lijkt Joke en Jos veel 

gezelliger als je met zijn tweeën 
voor de TV oefent en na a�oop sa-
men het welverdiende kopje kof-
�e nuttigt. Dus zij stellen voor om 
eens iemand uit te nodigen bij je 
thuis of iemand eens te verrassen 
met een sportief bezoekje. Onder 
het mom van “bij jou of bij mij” 
wordt bewegen ineens een stuk 
gezelliger. In december wordt de-
ze actie ondersteund met een an-
sichtkaarten actie. Dat moet het 
makkelijker maken om iemand 
uit te nodigen of te benade-
ren. Informatie hierover? Bel: Jos 
Kooijman Buurtsportcoach senio-
ren: 06 27132082.









Natuurlijk komt Sinterklaas ook dit 
jaar naar Uithoorn en De Kwakel, 
maar vanwege de coronamaatre-
gelen blaast hij de openbare in-
tocht af. ‘Hoe graag ik ook zou wil-
len en hoe fijn het ook is om alle 
kinderen en hun ouders bij elkaar 
te zien, dit jaar is dat niet verstan-
dig’, aldus de Sint tegenover Sin-
terklaasactie Uithoorn. Dit is de 
organisatie die normaal gespro-
ken de sinterklaasintocht regelt. 
Kinderen niet getreurd; Sint weet 
de schoorstenen zoals gewoon-

lijk te vinden. ‘Op de daken heb-
ben Piet en ik alle ruimte’. 

 BOMENKAP WERKZAAM-
HEDEN IN UITHOORN EN DE 
KWAKEL 

Momenteel kunt u medewerkers 
van aannemingsbedrijf De Wit in 
uw wijk tegenkomen. Ze zijn in 
opdracht van de gemeente enke-
le bomen aan het kappen. 
Boomdeskundigen hebben eer-
der dit jaar in Uithoorn en De 
Kwakel bomen geïnspecteerd. 
Niet alle bomen zijn gezond. En-
kele bomen hebben een slechte 
conditie en hebben niet lang meer 
te leven. Omdat sommige van die 
bomen dreigen om te vallen, wor-
den ze nu gekapt. Wij hopen dat 
u weinig overlast van het kappen 
ondervindt.

Voor de lijst van bomen en over-

zichtstekening verwijzen wij u 
naar www.uithoorn.nl/werkinuit-
voering. De werkzaamheden vin-
den plaats tot medio december.

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

Wist je 
dat?

Om bewoners en onderne-
mers te helpen om meer grip 
te hebben op hun geldzaken, 
is de gemeente Uithoorn aan-
gesloten bij Startpunt Geld-
zaken. Startpunt Geldzaken 
stelt online geldplannen be-
schikbaar voor huishoudens 
in verschillende omstandig-
heden. Het kan onder ande-
re uitkomst bieden voor men-
sen die meer geld over zou-
den willen houden, in finan-
ciële problemen zitten, maar 
ook voor mensen die juist re-
gelmatig geld over houden of 
willen sparen voor de studie 
van (klein)kinderen. Ook zijn 
er plannen beschikbaar voor 

jongeren en ondernemers. 
Voordeel van de online geld-
plannen is dat ze anoniem in-
gevuld kunnen worden en op 
een tijdstip dat het uitkomt. De 
geldplannen zijn te vinden via: 
www.startpuntgeldzaken.nl/
uithoorn.

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.

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

Compliment voor 
mantelzorgers Uithoorn en 
De Kwakel
Op dinsdag 10 november was 
de Nationale Dag van de Mantel-
zorg. Ria Zijlstra, wethouder Zorg: 
“Mantelzorger zijn betekent dat je 
langer dan 3 maanden, meer dan 
8 uur per week, zorg biedt aan je 
partner, kind, familielid of vriend. 
Vaak naast de rest van je gezin, 
je baan of school. Ga er maar aan 
staan! De gemeente stuurt de ons 
bekende mantelzorgers op de 
Dag van de Mantelzorg een Com-
pliment toe. Omdat we zien hoe 
ongelooflijk belangrijk zij zijn voor 
onze inwoners die zorg nodig heb-
ben. En omdat zij daar alle aan-
dacht en steun voor verdienen!”

Vraag ook een compliment aan
Het compliment is toegestuurd 

aan alle mantelzorgers in de ge-
meente die zijn ingeschreven bij 
Mantelzorg & Meer. Wie zich aan-
meldt vóór 15 december krijgt het 
Mantelzorgcompliment alsnog dit 
jaar. Aanmeldingen van na die da-
tum ontvangen het compliment in 
2021. Een mantelzorger krijgt het 
Mantelzorgcompliment voor de 
zorg aan één of meer personen. 
Iemand die zelf de zorg krijgt, kan 
ook een Mantelzorgcompliment 
aanvragen, voor elke mantelzor-
ger één. 

Aanmelden?
Aanmelden voor inschrijving als 
mantelzorger bij Mantelzorg & 
Meer kan op www.mantelzorgen-
meer.nl/mantelzorg/aanmelden/.

Herdenkingsavond ‘een 
lichtje (voor) thuis’
We kennen allemaal wel iemand 
waarvan we houden, die niet 
meer onder ons is. Of iemand 
die het moeilijk heeft. We willen 
graag hierbij stil staan en voor de-
ze mensen een kaarsje branden.
Het branden van een kaarsje 
staat voor liefde, licht en warmte. 
Het maakt een gemis of een be-
paald gevoel tastbaar. Ook wor-
den er vaak kaarsjes gebrand als 
er iemand ziek is of op een ande-
re manier een duwtje in de rug no-
dig heeft. Het geeft steun in moei-
lijkere tijden.
Vorig jaar is voor het eerst een 
herdenkingsavond op de Algeme-
ne Begraafplaats Uithoorn geor-
ganiseerd. Met veel succes. Het 
stilstaan bij een indringende ge-
beurtenis, het gemis van een dier-
bare, het vrijwillig stilstaan bij ver-
driet met meerdere mensen op 
een avond geeft kracht en ver-
bindt. Daarom wordt het dit jaar 

weer georganiseerd. Deze avond 
ziet er door de huidige maatrege-
len wel anders uit. 
Er wordt een online herdenking 
georganiseerd op vrijdag 27 no-
vember vanaf 20.00 uur. De or-
ganisatie van deze herdenkings-
avond wordt door Day to Day uit-
vaartbegeleiding gedaan. Houd 
zowel onze website en facebook-
pagina als die van Day to Day uit-
vaartbegeleiding de komende we-
ken in de gaten voor meer infor-
matie.

Geen Sinterklaasintocht 
dit jaar

Versier de dorpen met 
zoveel mogelijk lichtjes op 
11 november
In verband met de coronamaatre-
gelen verloopt ook Sint-Maarten 
vanavond 11 november anders 
dan andere jaren. De Veiligheids-
regio Amsterdam-Amstelland ad-
viseert om dit jaar niet met kinde-
ren langs de deuren te gaan. De 
gemeente Uithoorn staat achter 
dit advies, maar dat betekent niet 
dat er helemaal niks kan en mag.
De gemeente roept iedereen op 
om Uithoorn en De Kwakel op 11 
november zoveel mogelijk te ver-
sieren met lichtjes. Want volgens 
de gemeente zijn de Sint Maar-
ten lampionnen niet alleen leuk 
op straat, maar ook als versiering 
in huis. Of in de tuin of op het bal-
kon. Trots op het resultaat? Maak 

er een foto van. Stuur de foto naar 
communicatie@duoplus.nl en zet 
erbij: Sint Maarten. De gemeen-
te is van plan de foto’s te bunde-
len en er een collage van te ma-
ken die later op de Facebookpa-
gina van de gemeente te zien is.

Nieuw systeem voor 
straatverlichting in 
gemeente Uithoorn
Vanaf 16 november test netbe-
heerder Liander de straatverlich-
ting in de gemeente Uithoorn. Tij-
dens deze testperiode, kan het 
zijn dat de straatverlichting op 
sommige plekken overdag brandt. 
Ziet u overdag ergens brandende 
straatverlichting? Deze lantaarn-
palen zijn dan nog niet goed aan-

gesloten op het nieuwe systeem. 
Geef dit a.u.b. zo snel mogelijk 
door aan de gemeente. 

Meer informatie over het stop-
pen van het TF-signaal in Noord-
Holland kunt u ook vinden op  
www.liander.nl/stoppen-tf-noord-
holland.

Groenafval graag naar de 
officiële groendepots!
Bij Het Fort 1 in De Kwakel (op het 
talud van de waterkering) is een 
locatie ‘ontstaan’ waar groenafval 
wordt gestort. Dit is een tijd lang 
gedoogd en met regelmaat werd 
het ‘groendepot’ ook geleegd 
door de gemeente.

Echter, Waternet heeft de ge-
meente enige tijd geleden ge-
sommeerd een einde te maken 
aan deze situatie. Het is namelijk 
verboden volgens artikel 4.3 be-
treffende de zorgplicht voor wa-
terkeringen. Hierin staat in lid 2, 
onder d. geschreven dat er altijd 
onbelemmerd zicht op de dijkbe-
kleding moet zijn. Daarnaast is de 
kans groot dat er afval in het wa-
ter terecht komt als gevolg van 
wind of menselijk handelen. De 
gemeente kan een hoge boete 
krijgen van Waternet.

In de buurt van Het Fort 1 zijn 
drie officiële groendepots, die ge-
bruikt kunnen worden. Bij de Tra-
verse, Rozenlaan en op de Half-

weg. Wij vragen de inwoners ge-
bruik te maken van de depots en 
geen groenafval te storten bij het 
Fort 1.



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

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

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

Zwaardere coronamaatregelen 
tot 19 november
De coronamaatregelen van 14 oktober zijn tij-
delijk nog strenger geworden. Na 19 november 
gelden de regels van 14 oktober weer. Half de-
cember bespreekt het kabinet wat er daarna no-
dig is. Hieronder staan de regels voor de perio-
de tot 19 november.

Blijf zoveel mogelijk thuis
• Blijf zoveel mogelijk thuis.
• Werk zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar 

het werk als het echt niet anders kan.

Nieuwe regels voor groepen
• Ontvang thuis maximaal 2 gasten op een 

dag. De mensen van uw eigen huishouden 
tellen niet mee. Kinderen tot 13 jaar tellen 
niet mee.

• De groep mag binnen niet groter zijn dan 
2 mensen. Bijvoorbeeld in een gebouw. De 
groep mag buiten niet groter zijn dan 2 men-
sen.

• Bij uitvaarten mogen er vanaf 9 november 
maximaal 30 mensen zijn.

• Bij huwelijksvoltrekkingen mogen maximaal 
20 mensen zijn.

Sporten vanaf 18 jaar
• Sporten mag alleen op 1,5 meter afstand van 

anderen.
• Sport alleen. Of met 1 iemand anders. Dus 

niet met meer mensen. 
• U mag dus ook geen lessen volgen met meer 

dan 2 mensen.
• Wedstrijden mogen niet.

Sporten tot 18 jaar
• De sportregels gelden niet voor kinderen tot 

18 jaar.
• Zij mogen wel in grotere teams sporten. Of 

met meer kinderen bij elkaar.
• Zij mogen wel wedstrijden spelen met teams 

van hun eigen club.

Bioscopen en musea gesloten
De meeste plekken en gebouwen waar veel 
mensen bij elkaar komen zijn gesloten. Dat geldt 
voor binnen en buiten. Dit zijn bijvoorbeeld:
• Bioscopen en theaters
• Dierenparken en pretparken
• Zwembaden

Sommige plekken en gebouwen blijven open. 
Bijvoorbeeld:
• Hotels
• Sportscholen
• Luchthavens
• Huwelijkslocaties (maximaal 20 personen)
• Uitvaartcentra (vanaf 9 november maximaal 

30 personen)

Nieuwe regels voor reizen
Voor reizen in Nederland geldt: 
• Ga zo min mogelijk op reis.
• Reis alleen als het echt nodig is, bijvoorbeeld 

voor uw werk.
• Reis niet met de auto tijdens de spits.
• Reis ook niet met de trein of bus tijdens de 

spits.

Reis niet naar het buitenland tot half januari, ook 
niet voor vakantie of familiebezoek. 
Reis alleen naar het buitenland als het echt no-
dig is. Als u terugkomt uit een land met een oran-
je reisadvies dan moet u 10 dagen thuisblijven. 
Ook als u geen klachten heeft. 
Dus u gaat ook niet naar de supermarkt; vraag 
aan buren of familie of zij eten voor u halen.

Verder gelden de basisregels nog steeds, zo-
als anderhalve meter afstand houden, vaak uw 
handen wassen, en een mondkapje dragen daar 
waar dat moet. Meer informatie: rijksoverheid.
nl en www.uithoorn.nl/coronavirus. Daar vindt u 
ook de coronaregels voor Amsterdam-Amstel-
land, de regio waar Uithoorn onderdeel van is. 

van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht 
van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voor-
ziening moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u 
het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlo-
pige voorziening moet u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in 
De Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordenin-
gen en verkeersbesluiten alleen nog via www.officielebekendmakin-
gen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepa-
gina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailser-
vice. U wordt dat ‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de ge-
meente 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 ok-
tober 2020 gedurende 6 weken. Inlichtingen bij mw. B. de Jonge, afde-
ling wonen en werken, (0297) 513 111.

• Voorontwerpbestemmingsplan ‘Vuurlijn 17’, voor de bouw van een 
tweekapper naast de woning aan Vuurlijn 17. Op die kavel is een deel 
van de opstallen van het voormalige glastuinbouwbedrijf gesloopt. In-
zage vanaf 15 oktober 2020 gedurende 6 weken. Inlichtingen 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.
Uithoorn
• 2020-093958 Langs de Baan 3, het vergroten van de woning (ontvan-

gen 23-10-2020):
• 2020-094870 Geertruidahoeve 40, het plaatsen van openslaande deu-

ren in de voorgevel (ontvangen 27-10-2020);
• 2020-095337 Industrieweg 6, het vervangen van 2 lichtreclames (ont-

vangen 28-10-2020).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
• 2020-091183, Gouwzee 63, het aanbouwen van een berging (ingetrok-

ken 22-10-2020);

• 2020-094362, Elbe 14, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzij-
de (vergunningsvrij, verzonden 28-10-2020);

• 2020-093475, Weegbree 15, het plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde (vergunningsvrij, verzonden 28-10-2020);

• 2020-090350, Kalslagerweg ter hoogte van nr. 20, het aanleggen van 
een waterleiding voor een hemelwaterberging (vergunningsvrij, verzon-
den 02-11-2020);

• 2020-092374, Knobbelzwaan 33, het plaatsen van een schutting (inge-
trokken 26-10-2020).

BUITEN BEHANDELING / GEWEIGERDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van 
de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen, leest u 
in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
• 2020-088200, Buitendijks 23, het plaatsen van een bijbehorende bouw-

werk met een open constructie en hiermee de parkeerplaats onderdeel 
te maken van de achtertuin (weigering 04-11-2020).

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.
Uithoorn
• 2020-083990, Amsteldijk-Noord 26, het plaatsen van zonnecollectoren 

en het vervangen van kozijnen bij een monument (verzonden 28-10-
2020);

• 2020-088198, Joost van den Vondellaan 24, het veranderen van de 
voorgevel (verzonden 29-10-2020);

• 2020-044122, Johan de Wittlaan 83, het verbouwen van een school tot 
woningen (verzonden 02-11-2020).

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
• 2020-095506 het plaatsen van 20 reclameborden voor de actie “Open 

je wereld.nu” van 04 t/m 13-11-2020. (ontvangen 28-10-2020);
• 2020-096318, Arthur van Schendellaan, het aanvragen van een stand-

plaats voor een bevolkingsonderzoek. (ontvangen 29-10-2020);

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
• 2020-093987, Staartmees 14, vergunning ingebruikname gemeente-

grond voor het plaatsen van een container van 7-10 t/m 11-11-2020 
(verzonden 4-11-2020).

WWW.UITHOORN.NL
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ONDANKS ALLE MOEILIJKHEDEN MET CORONA IS DE BEGROTING SLUITEND

Raad Uithoorn unaniem voor begroting 2021
Uithoorn – Donderdagavond jl. heeft de Uithoornse raad 
de programmabegroting voor 2021 goedgekeurd. Het col-
lege kon dan ook een sluitende begroting aanbieden. In 
hun voorstel aan de raad schreven zij dan ook: “In 2021 zien 
we een sluitend begrotingssaldo. De lasten en baten zijn 
in evenwicht. Meerjarig zijn er voor 2022 en 2023 nog te-
korten van 0,9 miljoen en 0,25 miljoen. Het sluitende be-
grotingssaldo in 2021 komt mede tot stand door in inzet 
van de inkomsten uit precario op kabels en leidingen”. Dit 
geeft gelijk ook de kwetsbaarheid van deze begroting aan: 
precario op kabels en leidingen is na 2021 niet meer toe-
gestaan. Zonder deze precario-inkomsten zouden we in de 
begroting van 2021 een tekort van 1,5 miljoen hebben ge-
zien. 

Woonlasten
De woonlasten zullen volgend jaar voor een gemiddelde 
woning 0,9 % stijgen. De OZB zal 2,5% hoger worden. Wel 
ziet de gemeente de hoeveelheid afval toenemen door de 
corona-omstandigheden. De verwachting is dat dit deels 
ook nog door werkt in 2021, onder andere door het thuis-
werken wordt er meer afval aangeboden. Doordat delen 
van de riolering langer meegaan kan de rioolhe�ng dalen. 
Uiteindelijk blijft de stijging van de woonlasten volgend 
jaar beperkt. 

Voor de behandeling van deze begroting hebben alle raads-
fracties hun vragen kunnen stelen en heeft het college hier-
op geantwoord. De vijf fracties stelde bij elkaar geteld maar 
liefst 38 vragen. De fractie van DUS spande de kroon met 
maar liefst 15 vragen. Het is te veel om alles te publiceren, 
we hebben een selectie gemaakt: 

Gemeentebelangen
Is het verantwoord om minder onderhoud te plegen en wat is de re-
den dat er minder onderhoud gepleegd gaat worden? Wordt bij min-
der onderhoud nog steeds voldaan aan het beoogde 70% van het 
KOR-kwaliteitsniveau?

Er wordt jaarlijks bepaald groot onderhoud projecten moeten 
worden uitgevoerd aan de hand van de staat van de openbare 
ruimte. Dit kan per jaar verschillen door de technische staat van 
deze openbare ruimte. Het dagelijks onderhoud wordt op een-
zelfde niveau uitgevoerd als voorgaande jaren. Daarmee wordt 
voldaan aan de ambities in het nieuw vastgestelde integrale be-
leid.

Wat wordt er verstaan onder een ‘duurzame lokale belastinghe�ng?’

Het doel van duurzame lokale belastinghe�ng is om duurzaam-
heid te bevorderen via belastinghe�ng. Een voorbeeld hiervan is 
geen OZB te he�en op waarde van zonnepanelen. Of di�erentia-
tie van parkeerbelastingen naar milieukenmerken.

Hoe verhouden de indicatoren van personeelsverloop en aantal vaca-
tures zich tot omliggende gemeenten en tot het landelijk gemiddel-
de? Welke oorzaken zijn eraan te wijzen voor het personeelsverloop 
en het aantal uitstaande vacatures? 

Het is lastig om hiervan cijfers van omringende gemeenten te krij-
gen. Wel zien we dat bij Ouder-Amstel de cijfers lager liggen. Voor 
dit personeelsverloop en de vacatureruimte zijn verschillende 
oorzaken. Zo zijn er een aantal moeilijk vervulbare vacatures die 
daarom noodgedwongen tijdelijk worden ingevuld. Te denken 
valt aan Jurist Omgevingsrecht, een Projectleider Gebiedsont-
wikkeling of een Casusregiseur. Hiermee blijft de vacatureruimte 
in stand en krijg je verloop. Verder zien we de afgelopen tijd een 
groep medewerkers vertrekken, die hier bal langer werken (12 tot 
15 jaar). Vaak doen ze dat om tijd te vinden om elders weer nieu-
we ervaringen op te doen. 

VVD
De woonlasten blijven nagenoeg gelijk. De OZB stijgt i.v.m. de in�atie-
cijfers van maart 2020. Is dit met de �inker economische krimp van de 
afgelopen maanden nog steeds een reëel beeld? 

De in�atiecijfers zijn inmiddels verlaagd. Deze zijn echter nog niet 
doorgevoerd in de begroting 2021. Door opnieuw de maartra-
ming als basis te nemen konden we de structurele e�ecten van de 
cao-stijgingen vanaf 2021 opvangen. 

Woonbeleid
De vraag naar woningen is groot. In 2021 zullen naar verwachting 216 
woningen opgeleverd worden, voornamelijk van kleinere initiatieven. 
Welke inzet wordt gepleegd om het aantal woningen dat gebouwd 
wordt in de toerkomst omhoog te krijgen? De gemeente heeft een 
stimulerende en faciliterende rol om woningen te verduurzamen. Wat 
doet de gemeente in 2021 in dit kader voor particuliere woningeige-
naren en hoe kunnen bewoners dit opmerken? 

De woningen die in 2021 worden opgeleverd komen uit 5 pro-
jecten, drie daarvan betre�en inderdaad kleinere initiatieven. In 
2022 worden 640 woningen verwacht, zowel uit grote projecten, 
als uit kleinere initiatieven en herontwikkelingen. In de jaren na 
2022 staan nog circa 900 woningen in de planning om gereali-
seerd te worden. Net als in 2020 worden verschillende activitei-
ten uitgevoerd om woningeigenaren te stimuleren hun woning te 
verduurzamen. Daarnaast vinden er weer duurzame buurtacties 
plaats. Daarbij wordt aan de hand van enkele voorbeeldwoningen 
voor een hele buurt een concreet voorstel voor te nemen stappen 
voor verduurzaming gedaan.

Is er nieuwe informatie over het dossier de Schanskerk? Zo niet, wan-
neer kan de raad een update verwachten?

Zoals bekend zijn er veel inspanningen gelevers door ontwerpers 
om een open en groene inrichting voor het Schansgebied te teke-
nen. De plannen zijn inmiddels verder uitgewerkt. In de plannen 
wordt nog steeds rekening gehouden met het behoud van mini-
maal het kerkfront en de twee torens. Om de plannen te realiseren 
is verwerving van de Schanskerk aan te bevelen. Momenteel vin-
den er goede gesprekken met het bisdom plaats om de mogelijk-
heden hiertoe te verkennen. 

CDA
Er wordt fors geïnvesteerd in de aanpak overlast, naast het bestaand 
beleid in 2022 zelfs een half miljoen, daarna valt het extra steunpakket 
weg. Verwacht u dat het dan over is? Op grond waarvan?

Dit onderwerp is in september aan de orde geweest in de com-
missie en raadsvergadering. Door tot 2022 middelen te vragen 
loopt deze aanpak synchroon met het integraal veiligheidsbeleid 
van de gemeente Uithoorn. Bij het vaststellen van een nieuw in-
tegraal veiligheidsbeleid zal deze aanpak geëvalueerd worden en 
wordt er bekeken of opnieuw middelen (al dan niet structureel) 
nodig zijn in de aanpak van overlast.

U schrijft dat delen van de riolering langer meegaan waardoor de ri-
oolhe�ng omlaag kan. Moet er dan niet juist preventief worden her-
steld/vervangen om ongewenste meerkosten later te voorkomen?

Dat delen van riolen langer meegaan dan geraamd bij het GRP, 
wordt vastgesteld door middel van inspecties met een rijdende 
camera. De technische staat van de riolering in combinatie met 
het hydraulisch functioneren en de integrale aanpak van de open-
bare buitenruimte bepalen de vervangingsopgave. Hoewel falen 
van een deel van het rioolsysteem nooit helemaal is uit te sluiten, 
is de kans hierop klein omdat er een goed beeld is van de kwali-
teit van het rioolstelsel

Ondernemers hebben het momenteel erg moeilijk Duo + betaalt fac-
turen volgens de prognose pas na 30 dagen, waarom duurt dit zo-
lang? Vooral voor de kleine ondernemers is dit erg hinderlijk. Wat is er 
nodig om deze lange termijntermijn te versnellen en wanneer kunt u 
daar mee beginnen?

De gemeente Uithoorn hanteert een uiterste betaaltermijn van 30 
dagen. De praktijk is dat de betaling plaatsvindt nadat de levering 
is vastgesteld en administratieve verwerking gereed is. In maart is 
intern extra aandacht gevraagd voor een spoedige afhandeling 
van facturen vanwege de coronacrisis. 

DUS
De gemiddelde WOZ- waarde van woningen t.o.v. Nederland neemt 
jaarlijks toe. Heeft dat te maken met het feit dat in Uithoorn vooral 
duurdere woningen worden gebouwd? Heeft u nog andere verklarin-
gen? Verwacht u dat deze trend zich de komende jaren doorzet?

WOZ- waarden stijging heeft met vraag en aanbod te maken. Uit-
hoorn bevindt zich in een regio met de grootste vraag naar wo-
ningen. 

U heeft een plan voor het Schansgebied, waarbij u nadrukkelijk oog 
heeft voor het historisch aanzien. Er zijn meer plannen voor het ou-
de dorp in ontwikkeling. Heeft u ook hier oog voor het historisch aan-
zien?

De nadruk ligt met name op het Schansgebied, aangezien dit het 
meest historische plekje van de gemeente is. Bij de overige plan-
vorming worden deze ook meegenomen en waar mogelijk inge-
past. Daarbij wordt ook gekeken naar het in standhouden van de 
Uithoornse gemeentelijke monumenten en vindt er onderzoek 
plaats om deze lijst te actualiseren met gebouwen ook van na 
1950. Een en ander conform het monumenten- en cultuurbeleid. 

Ons Uithoorn
Nu de chemische installaties langs de Amstel zijn verdwenen, is het 
dan mogelijk deze locatie te ontwikkelen als woonlocatie? Wordt daar 
ook op ingezet?

Er wordt met alle betrokken partijen gekeken naar de mogelijk-
heid om dit gebied te transformeren. Bij het opstellen van de om-
gevingsvisie zal ook de gemeenteraad hierbij worden betrokken.

Lichtschakelsysteem: De gemeente wil een lichtschakelsysteem instal-
leren voor het aan- en uitzetten van openbare verlichting. Wat wordt 
hier precies mee bedoeld? Voor het aan- en uitzetten van de openbare 
straatverlichting is Liander toch ook deels verantwoordelijk?

Liander was inderdaad verantwoordelijk, maar vanaf 2021 wor-
den de gemeenten hiervoor zelfverantwoordelijk. Het bestaan-
de systeem (TF-signaal) kan niet worden overgenomen en daar-
door dient elke gemeente zelf een schakelsysteem aan te schaf-
fen. Het bijkomend voordeel is dat het met installeren van een 
nieuw schakelsysteem de gemeente zelf de regie en bediening 
heeft v.w.b. het schakelregime en hiermee niet meer afhankelijk 
is van Liander.

Deze vragen waren allen reeds voor de raadsbijeenkomst, 
digitaal gesteld en beantwoord. Tijdens de begrotingsver-
gadering konden alle fractie ook nog hun Algemene Be-
schouwingen uitspreken. De ene fractie had een lang ver-
haal, de ander kort en bondig. Wij geven elke partij ( onge-
veer) dezelfde ruimte. 
Volgende week komen wij uitgebreid terug op de Algeme-
ne Beschouwingen per fractie.

Schiphol

Burgemeester Pieter Heiliegers wethouder Ria Zijlstra wethouder Jan Hazen wethouder Hans Bouman

Schanskerk
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Woningisolatie: gewoon 

dubbelglas is niet meer voldoende

Van oudsher werden huizen voorzien van 
ramen met een enkele glaslaag. Die glaslaag 
staat dus direct in contact met de buiten-
lucht, waardoor de warmte van binnen snel 
wordt afgekoeld. Er moet dus flink worden 
gestookt om dat te compenseren. Vanuit dat 
besef is dubbelglas ontwikkeld. Een kozijn 
met twee glasplaten op enige afstand van 
elkaar. Die ruimte tussen de twee glaspla-
ten wordt opgevuld met droge lucht of met 
een speciaal gas. Eigenlijk is de constructie 
te vergelijken met de spouwmuur van het 
huis. Dat is ook een constructie met twee la-
gen, waartussen zich een ruimte bevindt die 
een isolerende werking heeft. In veel naoor-
logse woningen werd al direct bij de bouw 
dubbelglas toegepast, maar in de loop der 
jaren zijn nieuwe innovaties doorgevoerd. 
Het standaard dubbelglas uit die tijd wordt 
nu als matig isolerend beschouwd. HR-glas 
werd de nieuwe standaard, de letters HR 
staan hier voor hoog rendement. Het glas 

wordt in dat geval voorzien van een mi-
nuscule laag metaal, die met het blote oog 
vrijwel niet waarneembaar is, maar wel een 
extra isolerende werking heeft. Bovendien 
wordt bij dit type glas de tussenruimte op-
gevuld met edelgassen die beter isoleren 
dan gewone lucht.

U-waarde
De mate waarin dubbelglas isoleert, wordt 
uitgedrukt in de U-waarde. Deze U-waarde 
geeft aan hoeveel warmte per vierkante me-
ter en per graad temperatuursverschil tus-
sen de twee zijden van het vlak doorgelaten 
wordt. Men spreekt daarom ook wel van de 
warmtedoorgangscoëfficiënt. Hoe lager de 
U-waarde is, hoe beter het isolerend vermo-
gen van het raam. De kosten voor het aan-
schaffen van ramen met een lage U-waarde 
liggen weliswaar hoger, maar dat valt ver-
volgens gemakkelijk terug te verdienen door 
de besparing op de stookkosten. Om een in-

We hebben graag veel licht in huis, dus geven we de voorkeur aan grote ramen. 
Maar die grote ramen vormen ook meteen een grote uitdaging waar het de isola-
tie van het pand betreft. Want het glaswerk is een zwakke plek op het gebied van 
warmteverlies. Het is immers heel dun en waar de beschermlaag dun is, verlies 
je vaak als eerste warmte. Zeker in traditionele bouw, waarbij met een enkele 
glaslaag werd gewerkt. Maar ook als je woning voorzien is van dubbel glas, is de 
kans groot dat het isolerend vermogen daarvan niet optimaal is. Tegenwoordig is 
er al HR+++-glas, dat is een constructie met maar liefst drie glasplaten erin.
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druk te geven van de verschillen: met stan-
daard dubbelglas bespaar je ongeveer 6 euro 
per vierkante meter per jaar op je stookkos-
ten ten opzichte van enkelglas. Kies je voor 
HR-glas, dan is de besparing 8 euro per vier-
kante meter. Dat bedrag loopt op tot 12,50 
euro per vierkante meter voor HR++-glas. 
Inmiddels wordt ook HR+++-glas toegepast 
en dat levert op jaarbasis een besparing van 
13,50 euro per vierkante meter op. Natuur-
lijk zijn de daadwerkelijke cijfers afhankelijk 
van vele factoren en wordt uitgegaan van 
de meest optimale situatie.

ZHR-glas
Naast de verschillende gradaties HR-glas 
bestaat er ook ZHR-glas. De Z staat in dit 
geval voor zonwerend. Dergelijke ramen 
zijn voorzien van een extra zonwerende 
coating aan de buitenzijde. Het voordeel 
hiervan is dat er in de zomer minder warmte 
het huis binnendringt, waardoor het koeler 
blijft. Voor de wintermaanden is dat juist 
weer een nadeel, omdat je in mindere mate 
kunt profiteren van de warmte die de zon 
dan geeft. Om die reden wordt ZHR-glas in 
woningbouw niet zo veel toegepast. Wel is 
deze vorm van beglazing handig op plaatsen 
waar buitenzonwering lastig toe te passen 
is, zoals in hoogbouw.

Voordelen
Hoewel HR++-glas en HR+++-glas een stuk 
duurder in aanschaf zijn, valt de aanschaf er-
van toch zeer aan te bevelen. Je hebt er na-
melijk in meerdere opzichten voordeel van:

- De energiekosten dalen aanmerkelijk 
door de goede isolerende werking

- Je hebt veel minder geluidsoverlast om-
dat geluid van buiten minder doordringt

- Condensvorming aan de binnenzijde van 
het raam komt nauwelijks voor

Deze voordelen in ogenschouw nemend 
is het vervangen van bestaand enkelglas 
of traditioneel dubbelglas zeker een goed 
idee. Dat geldt overigens ook voor onver-
warmde ruimtes in huis. Vaak wordt ge-
dacht dat in die ruimtes het gebruik van 
dubbelglas niet zo belangrijk is, maar het 
tegendeel is waar. Zeker als een onver-
warmde ruimte grenst aan een verwarmde 
ruimte - en daarvan is in de meeste geval-
len sprake - reduceer je het warmteverlies 
aanzienlijk door ook hier HR-glas te laten 
plaatsen.

Offertes
Laat HR-glas bij voorkeur plaatsen door 
een vakkundig bedrijf. Niet alleen vanwe-
ge de ervaring die zij met dergelijke klus-
sen hebben, maar ook vanwege eventuele 
garantiebepalingen. Het is verstandig om 
bijvoorbeeld bij drie bedrijven een offerte 
aan te vragen en die offertes met elkaar te 
vergelijken. In 2020 heeft de overheid de 
subsidie voor woningisolatie tijdelijk ver-
hoogd. Dit houdt in dat tot 31 december 
2020 op het totaalbedrag een subsidie van 
dertig procent wordt verstrekt, mits twee 
isolerende maatregelen worden geno-
men. Het laten plaatsen van HR++-glas of 
HR+++-glas valt onder deze regeling.
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Wilt u besparen op uw energiekosten?

Dé bespaarspecialist voor iedereen  
in Aalsmeer en omstreken:

Investeren in ZONNEPANELEN,  

een LAADPAAL en LED VERLICHTING 

zorgt voor lagere maandlasten en  

een duurzame toekomst. 

Wij adviseren u graag!

Er wordt momenteel veel geïnvesteerd 
in zonnepanelen, laadpalen, led ver-
lichting en andere elektrische zaken. Al 
deze investeringen zorgen uiteindelijk 
voor lagere maandlasten en een duur-

zame planeet”, zegt Marcel Pannekoek. 
“Wij bemiddelen in energiecontracten, 
inventariseren de wensen van onze 
klanten en geven advies. De uiteinde-
lijke realisatie van projecten nemen wij 

Juist in deze tijd investeren 
en besparen

Warm ledlicht voor 
de donkere wintermaanden

jes veel langer meegaan en dat de kwaliteit 
van het licht er tijdens de levensduur niet 
op achteruitgaat. Bovendien zijn ledlamp-
jes erg klein, waardoor ze heel veelzijdig 
in het gebruik zijn. Mis je bijvoorbeeld de 
sfeer van een ouderwetse gloeilamp? Bij 
Aldor Verlichting in Noord-Holland zijn 
volop ledlampen verkrijgbaar die er net 
zo mooi uitzien en sfeervol warm wit licht 
geven, maar dus een stuk zuiniger zijn. 
Ook kun je handige ledstrips kopen of led-
lampen met een wifi-verbinding, zodat je 
jouw verlichting kunt regelen met een app 
op je smartphone of tablet.

Ook warm licht met ledlicht
Ledverlichting heeft jarenlang bekend ge-
staan om het koude witte licht, maar dat is 
intussen al lange tijd achterhaald! Tegen-
woordig kunnen ledlampen namelijk in 
elke kleur worden gemaakt, van wit licht 

met verschillende lichttemperaturen tot 
felle neonkleuren. Dit betekent dat led-
lampen perfect zijn voor sfeerverlichting 
in huis en in de tuin. Om er zeker van te zijn 
dat je warm ledlicht in huis haalt, moet je 
op de kleurtemperatuur letten (deze staat 
aangegeven op de verpakking). Een tem-
peratuur van 3000 K of lager oogt warm, 
waarbij een ledlamp met een kleurtempe-
ratuur van 2700 K het perfecte alternatief 
is voor een gloeilamp. Voor nog meer sfeer 
kies je natuurlijk ledverlichting met een 
dimmer!

Wil je jouw oude verlichting vervangen 
door ledverlichting of wil je geheel nieuwe 
sfeerverlichting met warm ledlicht plaat-
sen? Aldor Verlichting komt graag je ver-
lichting installeren in de provincie Noord-
Holland. Neem contact op voor meer 
informatie.

Het wordt weer vroeg donker; ideaal voor lange, gezellige avonden in een sfeer-
vol verlichte woonkamer. Bij sfeerverlichting denk je waarschijnlijk meteen aan 
het warme licht van een ouderwetse gloeilamp, maar wist je dat ook moderne led-
verlichting mooi warm licht kan geven? En je bespaart er op de lange termijn nog 
geld mee ook! Hier lees je meer over de verschillen tussen led-lampen en gloei-
lampen, en de mogelijkheden van warm ledlicht tijdens deze donkere maanden.

Ze hebben het razend druk, het team van Energie Aalsmeer. “Juist in deze roerige 
tijd willen en gaan mensen besparen op hun energiekosten. 

ook voor onze rekening, kortom, wij 
ontzorgen onze klanten volledig en dat 
merken wij aan het aantal nieuwe aan-
vragen die wij dagelijks binnen krijgen. 
De teller van de door ons gerealiseerde 
hoeveelheid zonnepanelen staat inmid-
dels op ruim 10.000 stuks en daar zijn 
wij trots op!”

Energie Aalsmeer onderschrijft de doel-
stellingen van MVO Nederland (kli-
maatneutraal, circulair, inclusief en met 
eerlijke ketens ondernemen) en werkt 

samen met andere bedrijven en specia-
listen om scherp te blijven kijken naar 
de mogelijkheden om te verduurzamen.  
“Klanten krijgen het eerlijke verhaal te 
horen waarin de financiële opbrengsten 
het belangrijkst zijn!”

Sinds 2015 is Energie Aalsmeer dé lokale 
energiepartner voor bedrijven en parti-
culieren in Aalsmeer en omstreken.

www.energieaalsmeer.nl 
meedoen@energieaalsmeer.nl

Het verschil tussen ledlicht 
en gloeilampen
Het grote verschil tussen ledlampen en 
gloeilampen is de manier waarop ze licht 
geven. Bij een gloeilamp wordt een grote 
stroom door een dunne gloeidraad ge-
stuurd. Deze draad wordt hierdoor heet 
en begint uiteindelijk te gloeien. Een gloei-
lamp zet dus meer energie om in hitte dan 

in licht. Dit is de reden dat een gloeilamp 
zo ontzettend heet wordt en veel ener-
gie verbruikt. Een ledlamp, daarentegen, 
straalt licht uit door elektronen te laten 
bewegen in een halfgeleidermateriaal. 
Hierbij wordt maar heel weinig warmte 
aangemaakt. Ledverlichting is dus een 
stuk zuiniger dan gloeilampen en wordt 
niet heet. Daar komt nog bij dat ledlamp-
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Waterkloof Estate in 

Somerset-West, Stellenbosch 
Zuid-Afrika

Groene stroom
Als een auto volledig op elektriciteit 
werkt en die elektriciteit wordt verkre-
gen uit wind- of zonne-energie, is het 
rijden in deze auto dan volledig CO2-
neutraal? Nee, zo simpel ligt het alle-
maal niet. Een zonnepaneel is immers 
ook niet per definitie CO2-neutraal. Het 
zal namelijk eerst geproduceerd moe-
ten worden. Daarvoor zijn fabrieken 
nodig en die moeten gebouwd worden. 
Kortom, voordat je een zonnepaneel 
kunt installeren, hebben allerlei proces-
sen plaatsgevonden die energie kosten. 
Dat wordt natuurlijk daarna weer ge-
compenseerd doordat we nieuwe scho-
ne energie opwekken, maar het is wel 

een onderdeel van het totaalproces dat 
niet mag worden vergeten. Hetzelfde 
geldt voor de productie van de auto. 
Bovendien vereist een elektrische auto 
een goede accu en daar komen we bij 
het volgende probleem. Op de eerste 
plaats zijn daarvoor grondstoffen no-
dig, zoals lithium. Het winnen van lithi-
um gebeurt met behulp van machines, 
die ook weer CO2 produceren. Boven-
dien bestaat de kans dat uiteindelijk een 
tekort aan deze grondstof zal ontstaan.

Voordelig rijden
Om het aanschaffen van een elektrische 
auto te stimuleren, heeft de regering al-
lerlei voordelen gecreëerd. Zo is er een 

Lost elektrisch rijden het 
CO2-probleem op?

De opmars van de elektrische auto zet door. In rap tempo lanceren autofabrikan-
ten elektrische varianten van hun vertrouwde modellen. Over tien jaar zal het 
aantal elektrische voertuigen op de weg aanmerkelijk hoger liggen dan nu. Maar 
het is niet reëel om daarmee te veronderstellen dat de milieuproblemen dan de 
wereld uit zijn. Weliswaar is een elektrische auto minder belastend voor het mi-
lieu dan een auto met een benzine- of dieselmotor, maar er is nog altijd sprake van 
een zekere mate van vervuiling.

Na tien jaar zoeken denk ik een unieke wijngaard te hebben gevonden die echt 
goede wijnen kan produceren met een echt gevoel van herkomst. Het is daarom 
ons doel om druiven te telen die zo gezond, evenwichtig en karakteristiek zijn als 
de natuurlijke omstandigheden dat toelaten. Wij geloven dat dit alleen kan wor-
den bereikt door te telen op een winery die echt leeft en in harmonie is met de na-
tuurlijke omgeving - vanaf de rotsachtige grond waarin de wijnstokken groeien, 
helemaal door het omringende ecosysteem. Aan het woord is Paul Boutinot eige-
naar van Waterkloof Estate in Stellenbosch, inmiddels bijna 12 jaar de drijvende 
kracht achter dit vermaarde wijnhuis.

Hoewel het werken met de dynamische 
en onvoorspelbare krachten van de na-
tuur (in plaats van ertegen te vechten 
met het gebruik van conventionele 
landbouwmethoden) zijn eigen uitda-
gingen met zich meebrengt, is het onze 
vaste overtuiging dat biodynamische 
landbouw, gecombineerd met minima-
le tussenkomst van wijnbereiding, het 
beste zal zijn. Het is de enigste manier 
om wijnen te produceren met een ge-
heel eigen oorsprong.

Het uitgangspunt is niet gebaseerd 
op een gril of het ontbreken van een 
waargenomen trend, maar was een 
beslissing die we maakte als resultaat 
van Paul Boutinot’s ervaring met het 
observeren van de ontwikkeling van 
wijngaarden en wijnen van andere bi-
ologisch-dynamische producenten over 
de hele wereld, gedurende een periode 
van decennia.

Anno 2020 is Waterkloof één van de 
drie biodynamische wijnbedrijven in de 
Kaap. Met Nadia Langenegger-Barnard 
heeft Paul de gedroomde wijnmaakster 
in huis, zij combineert de moderne tech-
nieken met de oude en stelt alles in het 
werk om de met zorg gekweekte drui-
ven tot fantastische wijnen te maken. 
Christiaan Loods is de farm-manager, 
gedreven en vol van wat de natuur hem 
brengt in zijn dagelijkse werkzaamhe-
den. Beide geloven dat de natuur be-
paald en dat we er gebruik van mogen 
maken op de juiste manier.

Er worden onder naam False Bay 6 wij-
nen gemaakt veelal van wijngaarden 
waar men deels eigenaar is en de boe-
ren helpt gedurende het jaar. Exponen-
ten van wat er in de Coastel Region, het 
brede gebied dat de kustregio’s rond 
Kaapstad, gemaakt word. De serie Pe-
acock Wild Ferment wijnen worden ge-
maakt in het gebied rond de Helderberg 
en kenmerken zich door hun karakter 

en eigen stijl. De druiven voor de wij-
nen komen uit de regio maar worden 
Waterkloof gemaakt.

Op het domein zelf produceerd men de 
Circumstance wijnen, stuk voor stuk 
gemaakt van één druivenras op een be-
paald deel in de wijngaarden, zeer ele-
gante en rijke wijnen.

De Circle of Life (White en Red) wijnen 
zijn blends van het beste fruit en ver-
tellen de gehele cirkel van het biodyna-
misch maken van wijnen. 

De wijnen van Waterkloof zijn verkrijg-
baar bij:

Wittebol Wijn 
Ophelialaan 116
1431 HM Aalsmeer

subsidie op de aanschafprijs, maar je 
betaalt bijvoorbeeld voorlopig ook geen 
wegenbelasting als je elektrisch rijdt. Om 
exact te weten hoe de kosten voor elek-
trisch rijden zich verhouden tot rijden in 
een auto met een benzinemotor, moet je 
de maandlasten met elkaar vergelijken. 
Op basis van de nieuwprijs van een auto 
kun je de afschrijvingskosten bereke-
nen. Dit zijn de kosten per maand voor 
het aanschaffen van het voertuig. Door 
Milieu Centraal werd een vergelijking 
gemaakt op basis van een middenklasser 
en een gemiddeld aantal kilometers van 
11.600 per jaar. De afschrijvingskosten 
bedragen voor de elektrische auto in dat 
geval 383 euro, terwijl de benzineauto 
372 euro per maand kost. Dat wordt al 
meteen gecompenseerd door de onder-
houdskosten van het voertuig. Voor de 
elektrische auto liggen die op 48 euro 
per maand, voor de benzineauto op 76 
euro. Ook de verzekering van de elek-
trische auto is voordeliger en de kosten 
voor het laden zijn ongeveer twee vijfde 
van de kosten die je normaal gesproken 
maakt om te tanken. Al met al komt de 
elektrische auto op gemiddeld 530 euro 
per maand uit, terwijl de benzineauto je 
697 euro kost.

Compenseren
Het moge duidelijk zijn dat elektrisch 
rijden voor de eigen portemonnee 
een goede keuze is, zeker op de lange 
termijn. Maar is het dat ook werkelijk 
voor de CO2-uitsloot? Het antwoord 
is ja, maar alleen op de lange termijn. 
Het produceren van een elektrische 
auto gaat gepaard met een hogere 
CO2-uitstoot dan wordt gerealiseerd 
bij de productie van een benzineauto. 
Die extra uitstoot wordt gedurende 
de levensduur van het voertuig ge-
compenseerd doordat er geen sprake 
meer is van schadelijke uitlaatgassen. 
Je moet dan wel eerst veertigduizend 
kilometer rijden, om het breekpunt te 
bereiken. Maar aangezien auto’s over 
het algemeen veel meer kilometers 
rijden, zit je dus uiteindelijk wel goed. 
We moeten ons echter realiseren dat 
het vooral een kwestie van een lange 
adem is om echt het verschil te maken 
op het gebied van CO2-uitstoot. Dat 
laatste heeft vooral ook te maken met 
het feit dat slechts een zesde deel van 
de totale CO2-uitstoot door autover-
keer veroorzaakt wordt. De rest kan 
vooral aan de industrie worden toege-
schreven.



Duurzaam
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PER FLES
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€6.99
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Geen 18, geen alcohol

6+2
ACTIE!

€6.99
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€6. €7.99
PER FLES

€7.€6.99
PER FLES

OPENINGSTIJDEN DI. T/M DO. 9.00 -18.00  |  VR. 9.00 - 20.00  |  ZA. 8.30 - 17.00 
TOT EINDE VAN HET JAAR NU OOK MAANDAG GEOPEND | 9.00 - 18.00

BESTEL UW THUISPROEFTAS NU ÓÓK VIA
ONZE WEBSHOP WWW.WITTEBOLWIJN.NL

Keuze uit 4 varianten.

WITTEBOL’S
WIJNPROEVERIJ 

WEDEROM IN
THUISPROEFTAS!  

Klassiek Frankrijk! Thuisproeverij

50.00

Najaars! Thuisproeverij

100.00

Klassiek Bordeaux! Thuisproeverij

100.00

80.00

Tenuta Sant’Antonio Thuisproeverij
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. schiereiland in Denemarken; 7. hoog ambte-
naar van politie in de VS; 12. tweewielig voertuig; 13. stuk voor
acht stemmen of instrumenten; 14. eikenschors; 15. koninklijk
besluit (afk.); 17. Zweeds automerk; 19. een der zintuigen; 21.
germanium (scheik. afk.); 22. deel van lichaam; 24. bekende
zeevis; 27. kever; 28. insectenetend zoogdier; 30. doorschij-
nend (fragiel); 31. bloeiwijze; 32. droge rivierbedding; 33. deel
van etmaal; 35. hoofdstad van Marokko; 37. bekeuring; 38.
Japans automerk; 41. gevangenis; 42. bovenste verdieping van
een huis; 44. telwoord; 46. roofvogel; 47. Europese hoofdstad;
48. courant; 49. staaf van goud; 50. vergrootglas; 52. bewerkte
dierenhuid; 54. overdekte atletiekwedstrijd; 56. kleine vrucht;
58. gemeen persoon; 61. kledingstuk; 62. eenheid van trilling;
64. tweetal muzikanten; 65. schoollokaal; 67. oude lap; 68. sterk
ijzerhoudende grondsoort; 70. bouwvallige woning; 72. prettig
(leuk); 73. gevleugeld zoogdier; 76. voor (in samenst.); 77. Ver-
enigde Staten (afk.); 78. toegebrachte slag; 79. bekende bloem-
soort; 81. meisjesnaam; 82. projectieplaatje; 83. slot (afloop);
84. onnozel iemand; 86. deel van bloem; 87. koffiesurrogaat.

Verticaal  1. deel van gelaat; 2. te koop (afk.); 3. verbinding van
twee stukken metaal; 4. rijstbrandewijn; 5. deel van vishengel;
6. koraaleiland; 7. deel van een stad; 8. tijdperk; 9. elasticiteit;
10. persoonlijk voornaamwoord; 11. bevoorradingsofficier; 16.
jong dier; 18. streling; 20. Europa (afk.); 21. de schepper; 23.
spreekwoord (slogan); 25. geestdrift; 26. tijdsperiode; 27. deel
van gebit; 29. zonder energie; 32. enorme hoeveelheid regen in
korte tijd; 34. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 36. zwaar
donker bier; 37. rond voorwerp; 39. geschilderde afbeelding van
Christus; 40. naar omlaag; 42. deel van fiets; 43. verdieping; 45.
drinkgerei; 46. tuimeling; 51. alsmede (eveneens); 53. explosie-
ven opruimingsdienst (afk.); 54. octopus; 55. gang van een
paard; 56. smekend verzoek; 57. niet kunnende spreken; 59.
kleine gemeente; 60. rond verkeersplein; 63. zaniken (dram-
men); 66. ongebonden; 67. nagerecht; 69. plaats in Brazilië
(afk.); 71. bid (Lat.); 73. driekleur (banier);74. bolvormig; 75.
sociëteit (afk.); 78. deel van gelaat; 80. droog (van wijn); 82. lid-
woord; 85. natrium (scheik. afk.).
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POPPY Campagne 
Uithoorn
Regio - Door alle beperkingen en 
het leed dat het COVID-19 virus 
teweeg heeft gebracht en nog 
steeds veroorzaakt, is 2020 een 
jaar geworden dat niet snel meer 
vergeten wordt. Het had een jaar 
moeten zijn waarin wij onze vrij-
heid groots hadden moeten vie-
ren en herdenken, 75 jaar na het 
einde van de Tweede Wereldoor-
log. Ook de jaarlijkse Poppy cam-
pagne wordt hierdoor beïnvloed. 
In de periode van medio okto-
ber tot en met 11 november, ge-
naamd Remembrance Day, dra-
gen velen in de Angelsaksische 
landen een Poppy (klaproos) ter 
nagedachtenis aan diegenen, 
die gestorven zijn voor onze vrij-
heid. Deze traditie is ontstaan na 
de Eerste Wereldoorlog en is we-
reldwijd een algemeen geaccep-
teerd moment om stil te staan bij 
het feit dat vrijheid niet vanzelf-
sprekend is en de slachto�ers te 
herdenken, die gevallen zijn bij 

het behouden daarvan. Vorig jaar 
stonden zij voor het eerst met de 
Poppy campagne in Uithoorn op 
het Amstelplein. Vanwege de Co-
rona is het dit jaar helaas niet mo-
gelijk om op die manier aandacht 
te geven aan de Poppy campag-
ne. 

Doneren
Tijdens de campagne is het ge-
bruikelijk dat men een dona-
tie doet in de daartoe bestemde 
bussen. De opbrengst van deze 
donaties wordt volledig gebruikt 
voor de ondersteuning van Ca-
nadese veteranen, hun familiele-
den en/of nabestaanden en te-
vens voor de educatie van jonge-
ren om ervoor te zorgen dat wij 
nooit zullen vergeten wat de be-
vrijders voor ons hebben gedaan. 
Helaas kunnen dit jaar de Pop-
pies niet worden uitgereikt, maar 
wie desondanks toch een dona-
tie wil doen, kan dat door een be-

Thamen vereniging van 
het jaar 2020
De Kwakel - Op het KNBSB con-
gres van afgelopen zaterdag 
heeft Honk- en Softbal Verening 
Thamen de sportprijs “Vereniging 
van het Jaar 2020” ontvangen. Tij-
dens het online congres   werd 
Thamen voorzitter Linda van 
Rekum  verrast met de prijs, met 
de volgende mooie woorden: 
‘HSV Thamen is een bloeiende, 
gezellige, goed georganiseer-
de vereniging. Zij faciliteren ge-
varieerd sportaanbod met Honk-
bal, Softbal, BeeBall en Slowpitch. 
Voor iedereen is er aanbod en ie-
dereen is welkom. De vereniging 
is �nancieel gezond al stonden 
ook zij dit seizoen wel voor uit-
dagingen in deze lastige tijd met 
COVID-19. 
De vereniging heeft een actief 
bestuur en diverse commissies 
die gevuld zijn met actieve en be-
trokken vrijwilligers. Zij zijn een 
trouwe deelnemer aan de clus-

terbijeenkomsten, hebben een 
actieve rol in de regio en er is 
een goede samenwerking met 
de KNBSB. Thamen neemt deel 
aan nationale en lokale acties om 
onze sporten op de kaart te zet-
ten en zichtbaar te maken en in-
komsten en leden te werven. Tha-
men draagt zorg voor een veilig 
sportklimaat. Thamen is een ver-
eniging waar iedereen graag is en 
bij wil horen. Een mooi voorbeeld 
voor velen’.
Thamen zal op een later mo-
ment de prijs  ontvangen vanuit 
de KNBSB. De vereniging  is su-
per trots op deze prijs mede daar 
zij in een raar seizoen als deze 
dan toch het verschil hebben ge-
maakt. Dat kan ook alleen maar 
door de enorme inzet van de vele 
vrijwilligers die ervoor zorgen dat 
de vereniging het zo goed doet 
op zowel op sportief als bestuur-
lijk niveau.

drag over te maken naar de bank-
rekening van Royal Canadian Le-
gion Poppy Fund: NL34 ABNA 
0420639187 onder vermelding 
van donatie Poppy 2020. 
Heeft u vragen of wilt u meer in-

formatie over het werk van de 
Royal Canadian Legion kijk dan 
op de website www.rcl005.nl. En 
vandaag op 11 november, zoals 
altijd: ‘Lest we forget!’ (Laten wij 
niet vergeten).

Laat jongeren 
kennismaken met 
méér cultuur.
Ga naar 
cultuurfonds.nl/
educatie  
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nuVerdi nog!
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Restaurant en cafe dicht? Dan iets anders verzinnen:

Het Rechthuis voor Thuis 
Maaltijd afhaalservice en

heerlijke Spaanse delicatessen
Door Roos Uithol

Mijdrecht – Aan De Passage 28 
is in slechts tien dagen tijd een 
nieuwe pop-up store verschenen 
met een bekende naam. 
orecaondernemers Gerrit Verwe-
ij en Frank Tulp hebben in een 
recordtijd een creatieve oplos-
sing bedacht én uitgevoerd voor 
de lastige jaren die de horeca te 
wachten staan. 
Zo kunnen zij de exclusieve 
smaak van hun eetcafé blijven 
aanbieden en zelfs meer dan dat. 
De winkel ‘Het Rechthuis voor 
Thuis’ wordt liefkozend de ‘Plop-
up’ store genoemd door eigena-
ren Gerrit Verweij en Frank Tulp.   
Dit verwijst naar het ‘Plop’ geluid 
van de champagnekurk als de-
ze uit de �es wordt geschoten. 
Het is niet de eerste keer dat het 
team achter ‘Het Rechthuis’ op 
een ludieke manier zichzelf op de 
kaart plaatst tijdens de coronacri-
sis. Met ‘Rechthuis on Tour’ kwa-
men zij in de lente met een food-
truck langs verschillende deuren 
in Mijdrecht. 
Ter plekke werden daar de meest 
heerlijke gerechten bereid in 
de mobiele keuken. Nu de win-
ter nadert en het weer onstui-
miger wordt blijft de truck in de 
garage staan. In plaats daarvan 
is een goed gesorteerde winkel 
verschenen. Liefhebbers kunnen 
voor minimaal een half jaar lang 
genieten van een groot assorti-
ment bestaande uit wijnen, spe-

geserveerd. Het Rechthuis voor 
thuis vult de vraag naar zo’n hap-
je aan met een uitgebreid assor-
timent van heerlijke Tapas. Dat is 
uniek in deze omgeving: “Je ziet 
onder andere de Ibérico en Serra-
no, de Spaanse hammen, prach-
tig vers voor het raam hangen. 
In de vitrine zie je verschillende 
tapas delicatessen en ook viscon-
serven staan. En natuurlijk kun 
je bij ons ook lekkere gerechtjes 
voor veganisten tussen het aan-
bod vinden. Daarnaast bieden 
wij kant en klare maaltijden aan. 
Neem de Paella bijvoorbeeld. Die 
hoef je thuis alleen nog op te war-
men,” legt Verweij uit.

Over niet al te lang staan de feest-
dagen weer voor de deur. Dit zijn 
belangrijke dagen voor horeca-
ondernemingen, die door de ge-
deeltelijke lockdown gemist zul-
len worden. Het Rechthuis voor 
Thuis zal zich in deze periode 
richten op speciale feestpakket-
ten en luxe borrelplanken. “Com-
plete tapasschotels en geschenk-
verpakkingen rondom de feest-
periode van Sint en Kerst. Zelfs in 
dit vreemde en ingetogen jaar zal 
men bij ons de ingrediënten voor 
een gezellige avond vinden” al-
dus een stralende Gerrit Verwe-
ij. Het Rechthuis voor Thuis, is ge-
vestigd aan De Passage 28 (naast 
Xenos) in Mijdrecht. Openingstij-
den: Dinsdag t/m zaterdag: 11.00 
uur - 20.00 uur en Zondag: 12.00 
uur - 20.00 uur

ciaalbier en tapas. En bij genoeg 
succes wellicht uitzicht op een 
permanente vestiging.  

Coronagolf
Gerrit: “Door de tweede corona-
golf kregen we opnieuw te horen 
dat de boel moest worden ge-
sloten. Dan ga nadenken welke 
mogelijkheden er zijn om je per-
soneel aan het werk te houden. 
Bovendien, als je geen contact 
houdt met je vaste gasten, dan 
verdwijn je van de radar. Met een 
pittige bak ko�e en een e�ec-
tieve brainstormsessie, ontstond 
al snel het idee voor de ‘Plop-up’ 
store.”
Niet alleen het idee was voort-
varend snel rond. Zelfs het vin-
den van een geschikte plek en 
het opbouwen van de winkel ver-
liep spoedig. “Vanaf het idee tot 
aan de opening bedroeg het aan-
tal dagen precies tien. We vonden 
een leeg pand een straat verder-
op bij De Passage. Het duurde een 
half uur om het telefoonnummer 
van de eigenaar van het pand te 
vinden. Anderhalf uur later zaten 
we in gesprek met de beste man 
en weer een half uur later hadden 
we de sleutels in handen,” zo be-
gint Gerrit te vertellen over het 
daadkrachtige proces rondom 
het ontstaan van de winkel. “Ver-
volgens moesten we de inhoud 
van het assortiment samenstellen 
en het pand klaarmaken voor de 
inrichting. Vrienden en kennissen 
hebben daarbij fantastisch ge-

holpen. Zij zijn kris kras door het 
land gegaan om magazijnstellin-
gen, koelvitrines en andere beno-
digdheden op te halen. Dat heeft 
een weekend geduurd, zelfs nog 
tot diep in de nacht. Vanaf maan-
dag zijn we de winkel gaan vullen 
met alle producten en uiteindelijk 
volgde al snel de opening.”

Vaste klanten
Vaste klanten van Het Recht-
huis zullen binnen de winkel ver-
trouwde smaken en merken te-
genkomen, waaronder het ei-
gen Rechthuis Blond- en Bok-
bier, maar daar houdt het niet bij 
op. De echte speciaalbier liefheb-
bers hebben de winkel al gevon-
den voor hun brede assortiment. 
Een totaal van 250 verschillende 
speciaalbieren van 37 Nederland-
se kleine- en middelgrote brou-
werijen. Gerrit Verweij doet de 
uitspraak dat het uiteindelijk 50 
brouwerijen kunnen worden met 
een totaal dat rond de 350 speci-
aalbieren zal liggen. Het wijnas-
sortiment doet eveneens niet on-
der. Dat bestaat uit ruim 120 ver-
schillende wijnen uit alle traditio-
nele wijnlanden en –streken. De-
ze wijnen worden ingekocht via 
Krimpenfort Wijnen, een wijn-
groothandel uit Waverveen. Eige-
naar Yves Krimpenfort is een be-
kende sommelier met oog voor 
natuurlijk geproduceerde wijnen.
Bij het nuttigen van een alcoho-
lisch drankje hoort uiteraard een 
passend aperitiefhapje te worden 
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