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In een brief aan het provinciebestuur 
vraagt het college zich af of de maat-
regelen voldoende zijn om de situ-
atie te verbeteren. Volgens de 
gemeente kan en moet het anders. 
Het college vraagt de provincie om 
hier op korte termijn samen over na 
te denken en tot die tijd geen 
besluiten te nemen. De N201 is een 
bron van grote zorg voor de 
gemeente. Op de weg hebben zich 
de afgelopen jaren teveel ongevallen 
voorgedaan waarvan een aantal met 
dodelijke a� oop. Ook staat de bereik-
baarheid en de leefbaarheid van met 
name Vinkeveen en Mijdrecht onder 
druk. Zeker met de plannen om in de 
toekomst 4800 woningen te bouwen 
in de gemeente.
De provincie Utrecht heeft kortge-
leden een aantal maatregelen voor-
gesteld om veiligheid, leefbaarheid 
en bereikbaarheid te verbeteren. 
Deze maatregelen zijn aanmerkelijk 
soberder dan de provincie eerder 

voorstelde. Zo is onder andere het 
strekken van de bocht bij Mijdrecht 
en de aanleg van meerdere ongelijk-
vloerse kruisingen, waar � etsers 
veilig de N201 kunnen oversteken, 
uit de plannen gehaald. Ook is niet 
duidelijk hoe leefbaarheid van Mijd-
recht en Vinkeveen wordt verbeterd.

‘Geen duurzame verbetering’
Wethouder Anja Vijselaar (Mobiliteit): 
“Het huidige maatregelenpakket is 
een zeer uitgeklede versie van eerder 
besproken plannen van de provincie. 
Als college hebben we hier grote 
zorgen over. Opvallend is dat het 
strekken van de bocht bij Mijdrecht is 
verdwenen. De provincie stelt nu 
voor de bocht slechts iets aan te 
passen, maar het is de vraag of de 
huidige � le op Ho� and daarmee 
verdwijnt. In onze ogen is dit geen 
duurzame verbetering. Ook maatre-
gelen die een grote bijdrage leveren 
aan de verkeersveiligheid zijn 

De Ronde Venen - Het college van burgemeester en wethouders is niet 
tevreden met de maatregelen die de provincie Utrecht wil tre� en om de 
veiligheid op en de leefbaarheid rond de N201 te verbeteren. 

College vindt voorgestelde maatregelen 
provincie voor verbeteren N201 onvoldoende 
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geschrapt, zoals de aanleg van onge-
lijkvloerse kruisingen”. 

Toekomstbestendige N201
In een brief aan Gedeputeerde 
Staten waarmee het college reageert 
op de provinciale plannen, stelt het 
college voor om samen op te trekken 
om de problemen rond de N201 op 
te pakken. En om oplossingen voor 
deze weg te combineren met groei-
ambities die de gemeente heeft op 
het gebied van woningbouw en het 
uitbreiden van het bedrijventerrein. 
Wethouder Vijselaar: “We zetten in op 
een toekomstbestendige N201, een 
weg die veilig is, die zorgt voor een 
goede bereikbaarheid van onze 
gemeente en die de leefbaarheid 
niet aantast. Daarom willen we zo 
snel mogelijk met de provincie om 
tafel om te bespreken hoe we dat 
bereiken. Daarnaast dringen we aan 
om op korte termijn gezamenlijk alle 
noodzakelijke maatregelen te nemen 
die de verkeersveiligheid van de 
N201 verbeteren. Het aantal onge-
vallen en verkeersslachto� ers moet 
drastisch naar beneden”. 

Mijdrecht - Na verschillende 
klachten van inwoners over het stop-
licht van de voetgangersoversteek-
plaats op de N201 met de kruising 
Ho� and (Liefkenshoek), heeft de 
Seniorenpartij bij zowel de 
Gemeente als de Provincie aan de bel 
getrokken. Inwoners klaagden dat 
het betre� ende stoplicht veel te snel 
op rood zou springen en voetgan-
gers nauwelijks de tijd kregen om 
over te steken. Na een meting van de 

Seniorenpartij bleek dat het licht 
voor voetgangers 8 seconden op 
groen stond en vervolgens weer 
rood licht gaf. Inwoners die minder 
goed ter been zijn konden daardoor 
niet veilig op tijd naar de overkant 
lopen of � etsen. Zij werden door de 
Gemeente naar de Provincie 
gestuurd en bij de provincie 
stuurden ze weer naar de gemeente. 
De Seniorenpartij heeft daarop zowel 
met de gemeente als de Provincie 

contact gezocht en kreeg uiteindelijk 
bericht terug van de provincie dat zij 
het probleem hadden bekeken en 
ook hadden geconstateerd dat het 
stoplicht te snel op rood sprong. 
Inmiddels is dit aangepast, het voet-
gangerslicht staat nu 18 seconden op 
groen. Op het moment dat deze foto 
werd gemaakt kwamen twee ambte-
naren van de provincie controleren 
of dit daadwerkelijk ook als zodanig 
is uitgevoerd geworden. 

Seniorenpartij DRV zorgt voor veilige 
oversteek bij Liefkenshoek

Dank voor uw hulp
Mijdrecht - Vrijdagmiddag is mijn vrouw met de � ets op de Hoofdweg 
gevallen, oorzaak was waarschijnlijk een door de regen glad geworden 
putdeksel. Helaas is ze slecht neergekomen en heeft ze o.a. een elleboog-
breuk opgelopen. Ze is goed opgevangen en begeleid door diverse 
mensen, iemand kwam met een verbandje, twee dames zijn constant bij 
haar gebleven en twee agenten hebben de omgeving beveiligd tot 
eindelijk de ambulance kwam. Een woord van dank van ons voor al die 
hulpvaardigheid die men heeft laten zien! Zo kun je midden tussen 
allerlei nare gebeurtenissen ervaren dat er gelukkig nog mensen zijn die 
je ongevraagd te hulp komen. Een verademing.
Andre Visser

Wij zijn met op zoek 
naar algemene 
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Dagelijks staat er een � le op de N201 in de bocht bij Mijdrecht voor de afslag naar Ho� and
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De Hoef - De voorbereidingen 
vonden al een paar maanden achter 
de schermen plaats maar afgelopen 
vrijdag 24 juni was daar eindelijk het 
lang verwachte eeuwfeest op de 
Antoniusschool in De Hoef. Immers, 
deze �jne dorpsschool bestaat dit jaar 
100 jaar en daar wilden ze met elkaar 
natuurlijk uitgebreid bij stil staan. 
Rond 16.30 werden de kinderen, 
ouders, docenten en genodigden 
verwacht. Tijdens het wachten 
speelde een band een medley van 
100 jaar popmuziek. Na het Hoefse 

lij�ied ‘Hier in De Hoef’, wat jong en 
oud meezong, nam de kersverse 
directeur Paulien het woord. Terugkij-
kend naar de mooie dingen die de 
school op zijn naam heeft staan en de 
belofte voor de komende jaren 
wenste zij iedereen een mooie 
middag en avond. Na de felicitaties 
van het bestuur van de overkoepe-
lende stichting (KPO Sint Antonius) en 
lovende woorden van burgemeester 
Divendal werd het feest geopend. 
Omdat de Antonius een groene 
school is, was het openingslint een 

prachtige bloemslinger die met een 
gouden (heggen)schaar doorgeknipt 
moest worden. Nadat burgemeester 
Divendal de eerste klap had gegeven 
bij het spel ‘muizenmeppen’ was het 
feest o�cieel geopend. Een gezellige 
mengeling van kinderen van onder- 
en bovenbouw, leerlingen to be en 
ouders stroomde over de beide 
schoolpleinen. Daar waar we net voor 
de opening verrast werden door een 
buitje regen, bleef het de rest van het 
feest heerlijk weer. Een hapje en 
drankje, po�ertjes, een limonade-koe, 
Oud-Hollandse spellen, touwtje 
trekken en twee fantastische spring-
kussens maakten het feest voor jong 
en oud compleet. Het feest werd 

afgesloten met het Rad van fortuin 
waarbij in twee rondes vele mooie 
prijzen, gesponsord door de lokale 
ondernemers uit De Ronde Venen en 
Nieuwkoop, te winnen waren. Even na 
half acht was de pret voorbij. Als een 
geoliede machine hielp iedereen mee 
met opruimen. Om 21.00 uur was het 
feestplein weer een doodgewoon 
schoolplein. Er zijn weer mooie herin-
neringen gemaakt met elkaar. Op 
naar het volgende lustrum!

Spetterend eeuwfeest bij de 
Antoniusschool

Vinkeveen - Vrijdag 1 juli wordt, vanaf 
16.00 uur, op één van de velden van 
Sportpark De Molmhoek in Vinkeveen 
voor de vijfde keer het VinkCuisine 
georganiseerd. Een evenement dat 
wederom het grootste culinaire festijn 
van de Ronde Venen gaat worden. 18 
verschillende bedrijven op het eet- en 
drinkgebied zullen die dag aanwezig 
zijn, dus echt voor ieder wat wils. Voor 

diegenen die niet op de hoogte zijn 
van het ontstaan van dit evenement, 
even een korte terugblik. Omdat het 
bestuur van de Vinkeveense voetbal-
vereniging sv Hertha, alle vrijwilligers 
en sponsoren wilde bedanken voor 
het vele werk en donaties bij het 
bouwen en verbouwen van de nieuwe 
kleedkamers en kantine, werd 
besloten een gezamenlijk diner te 

organiseren. Na overleg met enkele 
locale horeca- ondernemers werd 
uiteindelijk besloten om het iets 
groter aan te pakken en zo ontstond 
VinkCuisine, “De grootste open keuken 
van Vinkeveen”. Eerst nog wat klein-
schalig maar later uitgegroeid tot wat 
het nu is. Ondanks het feit dat het de 
laatste twee jaar geen hosanna is in de 
horeca en dat de meeste bedrijven 
daarbij ook nog kampen met perso-
neelstekorten, was de animo groot om 
toch weer mee te doen. Dankzij een 
geweldige �nanciële injectie van één 

van de meeste enthousiaste onderne-
mers van Vinkeveen, konden de deel-
namekosten voor de deelnemers dit 
jaar prettig laag worden gehouden. 
Daarnaast werden er nog sponsoren 
gevonden om te kunnen zorgen voor 
een gezellige muzikale omlijsting 
evenals een springparadijs voor de 
kinderen. De Fortnight Swing Big Band 
zal de muziek verzorgen. Van �uister-
zacht tot feestgedruis, van Count Basie 
tot Weather Report, van Frank Sinatra 
tot Doe Maar en Amy Whinehouse. 
Een feestje voor alle leeftijden.

Na twee jaar wachten is hij er 
weer: VinkCuisine

Uithoorn – Zaterdag a.s. zal het dak 
er weer af gaan bij Drinken en Zo in 
Uithoorn. Han Nollen heeft The Juke 
Joints weten te boeken en vanaf 
21.00 uur start het live-optreden van 
deze geweldige band. De entree is 
tien euro. Voor wie het nog niet weet: 
Het is een band die zich al jarenlang 
onderscheidt ten opzichte van de 
overige Nederlandse bluesbands en 
een eigen stijl heeft ontwikkeld met 
voornamelijk zelf geschreven 
nummers en slechts nu en dan een 
cover. Met een mengeling van blues, 
rock & roll, rockabilly en zydeco 
zetten The Juke Joints nu al 35 jaar 
nationale en internationale podia in 
vuur en vlam. Optredens van de band 
ontaarden altijd in een feest-stem-

ming onder het publiek, of het nu 
een festival- of een café optreden is. 
De Zeeuwse bluesrockers en 
winnaars van de 2012 en 2016 Dutch 
Blues Foundation Award for ‘Best 
Dutch Blues Band’ zetten nu inmid-
dels ruim 35 jaar de internationale 
podia in vuur en vlam. Dat werd in 
jubileumjaar 2018 luister bijgezet 
met een nieuwe live CD/DVD ’35 
Years of Rock Rollin Blues’ en maakte 
Omroep Zeeland de documentaire 
‘This is it - 35 jaar blues van Zeeuwse 
bodem’. In 2017 verscheen de CD 
‘Crossroads’, un&plugged, ‘live’ opge-
nomen voor het gelijknamige 
programma van BRTO Radio in 
Bergen op Zoom met de Australische 
gitarist Lloyd Spiegel als ‘special 

guest’. De in 2015 verschenen CD 
‘Heart on Fire’, (opvolger van de 
‘Going to Chicago’ CD die in Chicago 
werd opgenomen met Ronnie Baker 
Brooks, Ana Popovic en Eddy ‘The 
Chief’ Clearwater) werd door het 
Amerikaanse Blues Underground 
Network verkozen tot ‘Best European 
Bluesrock CD’ !  The Juke Joints 
stonden op festivals en clubpodia in 
Ierland, Engeland, Frankrijk, Zweden, 
Duitsland, Letland, Zwitserland, Noor-
wegen, Polen, Curaçao, Oostenrijk, 
Roemenië, USA en uiteraard op een 
zeer groot aantal festivals in Neder-
land en België o.a. North Sea Jazz, 
Moulin Blues, Blues Night Ooster-
poort Groningen, Ribs & Blues Raalte, 
BRBF Peer Belgie, Bluesrock Tegelen, 
Trandal Blues Festival Noorwegen, 
Bospop Weert, Hell Blues Festival 
Noorwegen, en deelden de a�che 
met oa, Kim Wilson, Buddy Guy, Alvin 

Lee, Van Morrisson, The Paladins, 
Roomful of Blues, Walter Trout, BB 
King, Rod Piazza & the Mighty Flyers, 
The Nighthawks, George Thorogood, 
Bernard Allisson, Ten Years After, Jan 

Akkerman, Eddy Clearwater, Johnny 
Winter, Joe Bonamassa. Kaarten zijn 
te bestellen via: info@drinkenenzo.nl 
of natuurlijk bij Drinken en Zo aan de 
Wilhelminakade 5 in Uithoorn.

Zaterdag 2 juli bij Drinken en Zo: 
The Juke Joints









6 inderegio.nl • 29 juni 2022NIEUWS

Uithoorn - Deze week draagt Marcel 
Zethoven, de huidige voorzitter van 
Buurtbeheer Uithoorn Centrum 
(opgericht door Stichting Oranje-
buurt), na vijf jaar de voorzitters-
hamer over aan Marco van Dam, 
bewoner aan het Oranjepark in 
Uithoorn. Marcel trad in 2017 aan en 
is erin geslaagd om in vijf jaar tijd 
een ‘slapende’ stichting om te 
bouwen naar een, zoals hij het zelf 
noemt ‘buurtbedrijf’. “Dat heb ik 
natuurlijk niet allemaal zelf gereali-
seerd”, vertelt Marcel Zethoven. 
“Zonder de hulp en inzet van vele 
actieve buurtbewoners in het 
bestuur en allerlei verschillende 
commissies, was dit buurtbedrijf 
natuurlijk nooit van de grond 
gekomen. Ook de integrale samen-
werking met alle partners in de wijk 
heeft hiertoe bijgedragen. Het is 
teveel om op te noemen wat wij tot 
nu toe allemaal hebben bereikt. Toch 
wil ik een paar hoogtepunten 
benoemen: de eerste AmstelProms 
(2017), de Jantje Beton buitenspeel-
dagen en de rotonde aan de Prinses 
Irenelaan/Thamerlaan. Ook mogen 
de bewonersbijeenkomsten in de 
Thamerkerk en de Bierbrouwerij met 
hun mega opkomst, doorslaande 
successen worden genoemd. Daar-
naast zijn wij trots op het meerjaren-
plan, waarin wij onze missie en visie 
over de ontwikkelingen van het 
dorpscentrum; het oude dorp en de 
Vinckebuurt (Allure en Regentes) 
beschrijven. Daarnaast was de kroon 
op mijn carrière als voorzitter de 
samenwerkingsovereenkomst in het 
kader van Zorg & Veilig(heid) in het 
dorpscentrum van Uithoorn; een 

convenant dat twee weken geleden 
in het gemeentehuis van Uithoorn 
door alle betrokken partijen is onder-
tekend. Echt een mooie ontwikkeling 
die de wijkteamgedachte en korte 
lijntjes tussen bewoners en profes-
sionals in de wijk weer in ere 
herstelt”.

Gemeenteraad
Marcel werd tijdens de gemeente-
raadsverkiezingen in maart met 
voorkeurstemmen door de bewoners 
van Uithoorn gekozen en zit inmid-
dels voor het CDA in de gemeente-
raad. Marcel daarover: “Dat ik de poli-
tiek in zou gaan was tot begin dit jaar 
voor mij geen vanzelfsprekendheid. 
Dat veranderde nadat de fractievoor-
zitter van het CDA, André Jansen, op 
mijn pad kwam. We kenden elkaar 
vanuit onze gezamenlijke periode in 
het Participatie Platform Sociaal 
Domein. Wat mij in het CDA vooral 
aansprak (en nog steeds aanspreekt) 
was het team mensen van het CDA 
en de ruimte die ik zou krijgen om op 
speci�eke onderwerpen aan de slag 
te gaan. In de gemeenteraad richt ik 
mij vooral op de leefbaarheid en 
veiligheid van de wijken in Uithoorn 
en De Kwakel. Ik heb naar mijn 
kiezers een aantal beloften gedaan 
en daar ga ik de komende vier jaar 
hard aan werken. Belofte maakt 
immers schuld!”
De eerste uitdaging die voor Marcel 
met stip op nummer 1 staat is de 
aantasting van de leefbaarheid door 
parkeeroverlast. Marcel licht toe: 
“Voordat de eerste tram over plus-
minus anderhalf jaar vertrekt, moet 
er een nieuw of aangepast parkeer-

beleid zijn gerealiseerd met bijbeho-
rende handhaving hierop. Dit geldt 
met name voor gebieden in de 
omgeving van tramhaltes; denk aan 
de Legmeer, het busstation en de 
eindhalte Centrum. Om dit nieuwe 
parkeerbeleid binnen anderhalf jaar 
te realiseren, moeten nu de bestuur-
lijke en ambtelijke radars in werking 
worden gezet. Dit heeft dan ook mijn 
prioriteit”.

Met inwoners blijvend in gesprek
Marcel adviseert alle inwoners van 
Uithoorn en De Kwakel om vanaf 
september dit jaar de aankondi-
gingen in de media goed in de gaten 
te houden. Na de zomervakantie 
gaat Marcel samen met zijn collega’s 
van het CDA iedere maand in een 
andere wijk met inwoners in gesprek 
om van hen te horen wat er in de 
buurt op het gebied van leefbaar-
heid en veiligheid en andere onder-
werpen speelt.

Dubbele pet
Marcel vertelt verder: “Het bekleden 
van een maatschappelijke functie, in 
mijn geval het voorzitterschap van 
Buurtbeheer Uithoorn Centrum, en 
het zijn van volksvertegenwoordiger 
in de gemeenteraad gaan in mijn 
optiek niet samen. Verschillende 
belangen gaan dan door elkaar heen 
lopen en daarmee creëer je grijze 
gebieden. Daar ben ik geen voor-
stander van; nu niet en ook niet in de 
tweeëndertig jaar die ik bij het Korps 
Nationale Politie werkte. Omdat ik 
niet met een ‘dubbele pet’ het werk 
in de gemeenteraad wil uitvoeren, 
heb ik ervoor gekozen om te stoppen 
met het voorzitterschap van 
buurtbeheer.”

Marco van Dam; nieuwe voorzitter
Er ligt in het dorpscentrum van 
Uithoorn nog veel werk in het 
verschiet, want de ontwikkelingen 
volgen elkaar in rap tempo op. 
Marcel zegt: “Ik heb er alle 
vertrouwen in dat met de komst van 
Marco van Dam als voorzitter van 
Buurtbeheer Uithoorn Centrum een 
zeer capabele voorzitter heeft aange-
steld. Iemand die de komende jaren 
de ingezette lijn van integrale 
samenwerking met alle publieke- en 
private partijen en de inwoners van 
het dorpscentrum zal voortzetten. Ik 
wens Marco en het bestuur van de 
Stichting Oranjebuurt hierbij heel 
veel succes.”

Een nadere kennismaking met Marco 
van Dam leest u elders in deze krant 
in de publicatie ‘Centrum Gasten’.

Van buurtbeheer naar 
gemeenteraad

Marco van Dam en Marcel Zethoven (r).

Uithoorn – Vorige week heeft er op 
initiatief van VVD Statenlid Nick 
Roosendaal, een werkbezoek van de 
Provincie plaatsgevonden aan de 
Westeinderscheg. Nick Roosendaal 
maakt zich in de Statencommissie 
Natuur, Landbouw en Gezondheid 
hard voor meer recreatiemogelijk-
heden dichtbij woonkernen: “Want 
iedereen moet laagdrempelig kunnen 
recreëren en elkaar ontmoeten in een 
groene, uitnodigende, omgeving”. 
Esther Rommel (Gedeputeerde 
Noord-Holland, VVD): “Goed dat we 
nu nadenken over hoe de Scheggen 
rondom Amsterdam zich de komende 
tien jaar kunnen ontwikkelen. Ik ben 
blij dat Nick Roosendaal aandacht 
heeft gevraagd om niet alleen naar 
de Westeinderscheg te kijken maar 
ook naar de verbinding tussen de 
Amstel en Park21 in de Haarlemmer-
meer. Naast een betere verbinding 
van de forten van de Stelling van 
Amsterdam kan er zo ruimte ontstaan 
voor meer groen en natuurvriende-
lijke �ets- en wandelpaden, dichtbij 
huis. Tijdens Corona werd duidelijk 
hoe waardevol dat is nu de verstede-
lijking oprukt en recreatiegebieden 
op mooie dagen overvol raken. Er zijn 
kansen om de Binnenduinrand via de 
Westeinder te verbinden met de 
Amstel, via �ets- en wandelpaden in 
het groen. Maar dat moeten we dat 
planologisch nu wel vastleggen.”

Legmeerbos Uithoorn
Buiten bezoeken aan Aalsmeer, 
Kudelstaart en de Haarlemmermeer 
was er ruimte voor een bezoek aan de 

locatie van het toekomstige 
Legmeerbos, een initiatief van Buurt-
beheer de Legmeer (Marga Moeijes, 
PvdA) en mede mogelijk gemaakt 
door het Schipholfonds en de 
gemeente Uithoorn. Aankomende 
donderdag wordt er door de 
gemeenteraad besloten over de 
aanleg van dit miniatuurbos. Het 
Legmeerbos is een mooie compen-
satie voor het verdwijnen van het 
groen op de spoorbaan door de 
aanleg van de tram. Zo kunnen bewo-
ners vanuit huis het groen in lopen of 
�etsen. En lekker met de hond erop 
uit zonder dat ze tot last zijn of met 
de auto naar een andere locatie 
moeten. Bij het mooie sportcomplex 
van UWTC werden de deelnemers 
hartelijk ontvangen met ko�e en 
werden er handen geschud met 
wethouder Ferry Hoekstra (GB), de 
vertegenwoordiger van Stichting 
Leefomgeving Schiphol en natuurlijk 
Buurtbeheer de Legmeer. Bij de tram-
brug over de N201 werd stil gestaan 
bij de groene inbedding van het 
nieuwe bedrijventerrein in de Zuide-
lijk Legmeerpolder en de mogelijk-
heid om naast de tram in het groen 
een wandel- en �etsverbinding te 
realiseren tussen Amstelveen West-
wijk en Uithoorn. Het zou een mooie 
route op weg zijn voor Amstelveners 
en Amsterdammers die op de �ets 
naar de Westeinderplas en het 
Groene Hart willen en het zou een 
impuls kunnen geven aan woon-
werkverkeer per (elektrische) �ets nu 
het bestaande �etspad tussen 
Amstelveen en Uithoorn te vol raakt.

Provincie op werkbezoek
in o.a. Uithoorn

Uithoorn - Woensdag 22 juni 
kwamen 13 bruidsparen met burge-
meester Pieter Heiliegers bijeen in 
Het Spoorhuis om samen hun geza-
menlijke 50-jarig huwelijksjubileum 
te vieren met een kopje ko�e of thee 
en wat lekkers. Al voor corona 

besloot de gemeente Uithoorn haar 
‘gouden’ paren uit te nodigen om 
hun trouwjubileum samen te vieren 
en zo elkaar beter te leren kennen. 
Door de pandemie konden de 
bijeenkomsten een tijd lang niet 
doorgaan. Nu voert de gemeente 

een inhaalslag uit. Sommige paren 
kenden elkaar al; er werd dan ook 
veel gekletst en gelachen. Burge-
meester Heiliegers ging bij iedereen 
aan tafel zitten voor een praatje; over 
dé huwelijksdag, maar ook over het 
leven nu. Samen met de jubilerende 
paren kijkt de burgervader terug op 
een geslaagde ochtend.

Allemaal 50 jaar getrouwd

Uithoorn-De Kwakel - De voedsel-
bank Uithoorn-De Kwakel is met 
spoed op zoek naar een vrijwilliger 
voor de functie ‘gastvrouw/gastheer 
team intake’. De voedselbank in de 
gemeente Uithoorn bestaat negen 
jaar. In al die tijd richten zij zich op 
twee hoofddoelstellingen. Het 
bieden van directe voedselhulp aan 
de armste mensen in deze gemeente 
en aan het voorkomen van verspil-
ling van goed voedsel. Zij werken 
uitsluitend met vrijwilligers. De 
beschikbare �nanciële middelen zijn 
voor de onvermijdelijke kosten van 
de uitvoering van de activiteiten; en 
uitdrukkelijk NIET voor een geldelijke 
beloning van vrijwilligers. De vrijwil-
ligers weten, en respecteren dit. Zij 
doen graag hun werk om hun 
steentje bij te dragen aan een betere 
en gelukkigere samenleving in 
Uithoorn en De Kwakel. Maar helaas 
is het voor één van onze vrijwilligster 
tijd om hiermee te stoppen. Zij was 

gastvrouw bij Team Intake. Het Team 
Intake wordt aangestuurd door een 
coördinator. De taken van de gast-
vrouw zijn -in het kort- potentiële 
cliënten van de voedselbank 
opvangen met een kop ko�e of thee, 
een luisterend oor bieden en moge-
lijk gerust stellen voor hun gesprek 
met de vrijwilligers van Team Intake. 
Denkt u na het lezen hiervan dat u de 
voedselbank kan en wilt helpen, 
neem dan liefst zo snel mogelijk 
contact met hen op. U kunt de coör-
dinator, mevrouw J. Guppertz, bellen 
op telefoonnummer 06 - 25 37 69 84 
(maandag t/m vrijdag: tussen 10.00 
en 19.00 uur). U kunt haar ook mailen 
op intake2@voedselbankuithoorn.nl. 
Meer informatie over deze functie 
vindt u op onze website, https://
www.voedselbankuithoorn.nl/ Klik 
daar op het tabblad ‘Organisaties’ en 
vervolgens op ‘Vacatures’. Of zoek op 
‘Steunpunt Vrijwilligerswerk 
Uithoorn’ bij ‘voedselbank’.

Noodoproep van Voedselbank 
Uithoorn-De Kwakel
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Elke veertien dagen vind u hier 
een column van IVN, afdeling de Ronde Venen & Uithoorn. 
IVN richt zich op natuureducatie. Voor meer informatie kijk op onze 
website www.ivn-drvu.nl.

Natuur dicht bij
huis - Haat en
liefde in de polder
Door Catherine.

Een paar jaar geleden vertelde ik 
over ‘mijn’ fuut. Hij is in de tocht-
sloot vlak bij mijn huis geboren. 
Als enige uit het nest van toen, 
bleef hij hier achter. Een mooie 
fuut zoals alle futen prachtig zijn.
Na een jaar wist hij een vrouw te 
lokken en begon hij voor het eerst 
aan de balts. (Hij kan ook een zij 
zijn. Bij futen zijn de rollen amper 
verdeeld. Ook de vrouw neemt het initiatief. En het verschil tussen man 
en vrouw is amper te zien. Maar deze fuut is zo dom dat het toch eigenlijk 
alleen een hij kan zijn). Maar hij wist niet goed hoe de balts moest. Als 
‘normale’ futen baltsen, doen ze dat in een aantal vaste episodes. Mijn 
collega Wim Bax schreef er een paar weken geleden al over. Maar ‘mijn’ 
fuut niet. Hij begon in het midden van het ritueel. Even, een kwartiertje. 
Dan stopte hij weer. En de vrouw droop af. Een paar dagen of een week 
later probeerde hij het nog een keer. Maar het bleef een rommeltje. Ach, 
dacht ik de eerst keer, hij moet het nog leren. Maar eigenlijk wist ik wel 
beter. Elke fuut beheerst het baltsritueel van nature. Geen nest dus.
Ook de jaren daarna werd het niet beter. En ook dit voorjaar ging het niet 
volgens het boekje. Hij leert het nooit, was mijn conclusie.
En toen, plotseling, op 30 mei een grote verrassing. Mijn fuut kwam 
aanzwemmen met een vrouw. En een piepklein pulletje. Hij deed zijn best 
om visjes te verzamelen. En die voerde hij aan het jong. Dus het was toch 
gelukt! Hij kon het wel! Het was feest bij mij thuis.
De volgende dag zag ik ze weer. En nu begreep ik waarom de vrouw er zo 
bol uitzag: onder haar veren staken drie kleine ronde kopjes uit. Er waren 
vier pullen! En ze werden alle vier gevoerd.
De volgende dag kwam het paartje weer langs zwemmen. Ik zag nog 
maar drie jongen. Jammer. Opeens zag ik de man wegracen. Een kwartier 
later kwam hij terug, met een visje.
De pulletjes begonnen ook zelfstandig rond te zwemmen. Ook de 
volgende dag zag ik de man telkens wegracen. Natuurlijk, hij kwam na 
een tijdje wel terug, met een visje. Maar echt zorgen deed hij niet.
Na nog weer twee dagen was hij weer alleen.
Alle futen kunnen het. Alleen ‘mijn’ fuut niet.

Regio - Na twee jaar mocht de 
Ouderraad van Kids College eindelijk 
weer als vanouds een pleinfeest 
organiseren. Vrijdag 24 juni was het 
zo ver. Het werd de Ouderraad wel 
erg spannend gemaakt, omdat het 
weerbericht regen en onweer voor-

spelde. Met de telefoontjes in de 
handen en buienradar aan, werd de 
spanning erg hoog. Om 17.00 uur 
viel de laatste plensbui en kon het 
feest van start. Al snel vormde zich 
een rij met prachtig verkleedde 
kinderen. Wat een opkomst! Een 

springkussen, glitter tattoos, slush 
puppy, cupcakes, een kleine greep 
uit de activiteiten. Net als ieder jaar 
was er ook dit jaar weer de bekende 
loterij. Tijdens drie verschillende 
rondes, met de superronde als 
laatste, konden de ouders en 
kinderen lootjes kopen om prachtig 
prijzen te winnen. Dit jaar stond er op 
de prijzentafel een hogedrukreiniger, 
entree kaartjes, 100 euro waardebon, 
vier gratis pannenkoeken, en nog 
veel meer. Wij willen hierbij meteen 
alle sponsoren bedanken voor hun 
bijdrage. Door jullie hebben wij een 
prachtige opbrengst kunnen 
behalen. Met de opbrengst kan er 
nieuw speelgoed, boeken en meer 
worden ge�nancierd. Dus bedankt; 
Karwei Mijdrecht, Het Pannenkoe-
kenfort Uithoorn, de Strooppot, 
Funzone Aalsmeer, Bowling Mijd-
recht, Veenweidebad, ByCissy, 
Koeleman, Poelier de Haan, Blik op 
Hout, Mondria, De Loods, Wijnhandel 
de Zwart, Dat Leuke Winkeltje.

Proud to be fout
Pleinfeest Kids College

Regio - Blijven oefenen is een must 
voor vele bridgers en ja dat kan nu 
ook in het dorpshuis ‘De Quakel’. 
Zomers bridgen is een ontspan-
nende bezigheid waarbij je toch 
graag het beste resultaat wil 
bereiken. Op de donderdagavond 
starten we om 19.30 uur en spelen 
ongeveer 21 spellen. Inschrijven kost 
zes euro per paar, te voldoen aan de 
zaal. Aanmelden kan via WhatsApp 
naar Hans Selman: 06 54 108 456 of 
mail: leerkomgabridgen@gmail.com. 
En kijk gerust ook eens op de website 
van Habacus . O ja, je kan hier geen 
meesterpunten mee verdienen. En 
heb je even geen vaste bridge-
partner en wil je toch graag komen 
bridgen, dan kan je toch inschrijven. 
Wellicht kunnen we je dan helpen 
aan een tijdelijke zomerbridge-
partner. Samen bridgen is namelijk 
een leuk tijdverdrijf. Stichting 
Habacus is er voor alle bridgers die 
meer doelgericht hun spel willen 
spelen. Als hulpmiddel gebruiken we 
de Habacus waarmee Deelscores, 
Manches, ‘One down is good bridge’, 
Strafdoublet en Slem omgerekend 
worden naar ‘ballen’. Je gaat dus 
meetellen wat je contract gescoord 
heeft zonder strafpunten te krijgen. 
Dus na het bieden en uitspelen 
vertaal je de score in ballen op een 
telraam. Deze methode is ook 
toepasbaar is voor thuis-bridgers die 

het vaak lastig vinden om een stand 
op te maken. Vorige week ontstond 
de volgende Habacus-punten uitslag: 
Paulien & Klaas waren de toppers 
met een score van 36 Habacus 
punten (met een gemiddelde van 1,7 
punten per spel), op de voet gevolgd 
door Hennie & Frank met 29 (gemid-
deld 1,4) en goede derde plaats voor 
Atie & Jacqueline. Op de hele avond 
werd er gemiddeld 1 punt per spel 
genoteerd doordat er erg veel deel-
scorespellen gespeeld zijn. Al met 
een al een goede oefening om voor 
je eigen kansen te gaan.
Kun je nog niet bridgen en wil je dit 
uitdagende kaartspel leren? Dat kan 
ook bij Stichting Habacus. In tien 
lessen laat ik je merken dat je ook 
kan meetellen als bridger. Bridgen is 
goed voor de hersenen en geeft je 
nieuwe sociale mogelijkheden. 
Bridgen is er voor jong en oud maar 
je moet er wel rekening mee houden 
dat je er voldoende tijd voor kan vrij-
maken. Regelmatig spelen is een 
must bij een spel met vele 
mogelijkheden.

Zomers Bridgen
Uithoorn – Vrijdag 1 juli begint de 
verbouwing van de raadzaal in het 
gemeentehuis van gemeente 
Uithoorn. Deze verbouwing is 
nodig, omdat de gemeenteraad na 
de verkiezingen van maart vanwege 
de inwonersgroei is uitgebreid met 
twee extra raadsleden, naar in totaal 
23. Bovendien wordt de zaal 
geschikt gemaakt voor livestreams 
van raadsvergaderingen en krijgt 

het een multifunctioneel gebruik 
zoals bewonersavonden. De werk-
zaamheden starten met het slopen 
van de bestaande zaal. Omdat de 
nieuwe vloer vlak wordt, moet de 
oude vloer in z’n geheel worden 
verwijderd. Dit leidt van 1 tot en 
met 4 juli tot veel geluidsoverlast in 
het gemeentehuis en lichte geluids-
overlast buiten het gemeentehuis. 
Op maandag 4 juli is de verwachte 

overlast zo groot, dat besloten is op 
deze dag de deuren van het 
gemeentehuis te sluiten voor 
bezoekers. Ook medewerkers van 
de gemeente en Duo+ werken die 
dag zoveel mogelijk thuis. De 
gemeente blijft telefonisch gewoon 
bereikbaar. Op 5 juli is het gemeen-
tehuis weer gewoon te bezoeken. 
De werkzaamheden worden in de 
maanden juli en augustus uitge-
voerd, zodat de zaal gereed is voor 
aanvang van de eerste raadsverga-
dering in september. Kijk voor de 
actuele openingstijden op
www.uithoorn.nl.

Gemeentehuis Uithoorn
krijgt nieuwe raadzaal

Regio - De Tuin Bram de Groote ligt 
aan de Boterdijk in Uithoorn en is 
sinds 1994 als natuurgebied in 
beheer bij Landschap Noord-Holland. 
De tuin omvat onder meer een 
boomgaard, een bloemenweide, een 
moerasbos, een �ink aantal borders 
en een weide, waar in de zomer 

kal�es grazen. De werkgroep Tuin 
Bram de Groote is wekelijks bezig 
met het onderhoud van de tuin. Op 
de eerste zondag van april tot en met 
september is de tuin open voor 
bezoekers. Naast de open dagen is 
het mogelijk om op woensdag-
morgen (de wekelijkse werkochtend 

van de vrijwilligers) tussen 9.00 en 
12.00 uur in de tuin rond te kijken. 
Zondag 3 juli is er weer een open 
dag. Het is intussen volop zomer en 
dat staat gelijk met heel veel kleur 
in de tuin. De natte periode heeft 
gezorgd voor een groei-explosie en 
alle kleuren van de regenboog zijn 
terug te vinden in de borders van 
de tuin: rode papavers, oranje 
havikskruid, gele ganzenbloemen, 
witte margriet, roze bolderik, blauw 
komkommerkruid en alles wat 
daartussenin zit. Aan de rand van 
de poel staat de grote boterbloem 
met soms wel vijf cm grote 
bloemen. De tuin ligt in Uithoorn 
op de hoek van de Boterdijk en 
Elzenlaan en is op zondag 3 juli 
open van 13.00 tot 16.00 uur. De 
vrijwilligers ontmoeten je daar 
graag. Je kunt naar binnen via de 
zijingang van de tuin tegenover de 
werkschuur aan de Elzenlaan. 
Fietsen kunnen worden gestald bij 
de werkschuur. De toegang is gratis.

Open dag Tuin Bram de Groote
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Marco stelt zich voor
Marco (51 jaar) woont vanaf 2008 in 
Uithoorn en sinds negen jaar, samen 
met zijn vrouw Eline en zijn twee 
kinderen, in het oude dorp aan het 
Oranjepark. Marco is geboren in 
Amsterdam-West (Osdorp) en 
groeide daar, tot zijn 15e, op. Het 
gezin bestond uit vader, moeder en 
zijn jongere zus. Toen hij 16 jaar was 
verhuisde het gezin naar de wijk 
Gaasperdam. Na het basisonderwijs 
ging Marco naar het Ondernemers 
College Amsterdam. Tijdens het 
voortgezet onderwijs ervaarde hij 
dat het lastig was zichzelf te moti-
veren de opleiding af te ronden. Hij 
stopte dan ook met deze opleiding, 
ging in een sportwinkel aan de slag 
en werkte zich in enkele jaren op tot 
bedrijfsleider van één van de �lialen. 
Als jongvolwassene vertrok hij naar 
De Pijp in Amsterdam om daar te 
gaan samenwonen met zijn toenma-
lige vriendin. In die periode werd 
hem al snel duidelijk dat de 

verdienste in de winkel niet strookte 
met de dromen die hij had. En zo 
kwam hij bij Canon terecht in de 
functie van accountmanager. Vanuit 
daar stroomde hij in een soortgelijke 
functie door naar Océ. Zijn ambitie 
was door te groeien naar een 
managementfunctie. Hiervoor kreeg 
hij bij Océ de kans om naast zijn 
werk bedrijfskunde te gaan 
studeren. Zijn salescarrière 
vervolgde hij als trainer commer-
ciële vaardigheden. Hij stroomde 
door in de rol van Manager Learning 
& Development en werkte in deze 
functie bij bedrijven als Dantuma, 
Konica Minolta en CWS. Vandaag de 
dag werkt Marco als Manager 
Operations bij de SalesAMBITIONS 
Group.
Het motto van Marco is: “Je kunt 
alles leren, maar als je er geen talent 
voor hebt kost het onevenredig veel 
kracht, dus zorg dat je vooral dingen 
doet vanuit je talent. Dan blijft de 
energie in balans.”

Passie
Sylvia vraagt aan Marco wat zijn 
passie is. Marco: “Ontwikkeling; een 
waanzinnig mooi en continu proces. 
Je bent nooit klaar. Bij ontwikkelen 
hoort ontdekken en daar hoort 
nieuwsgierigheid, creativiteit, �exibi-
liteit en zelfre�ectie bij. Ik pas dat toe 
op mijzelf maar gebruik het ook op 
professioneel vlak. Onze omgeving 
ontwikkelt zich continu. Als je als 
persoon, maar ook als organisatie, stil 
staat, gaan dingen je overkómen en 
loop je achter de feiten aan. Een 
proactieve houding zorgt ervoor dat 
je aan het stuur zit en richting kunt 
bepalen. Op persoonlijk vlak heeft 
ontwikkeling ook alles te maken met 
in verbinding staan met je zelf. Wat 
voel ik, waarom doe ik de dingen die 
ik doe, en wat is het resultaat 
daarvan? Toen ik tweede helft veertig 
was, had ik een leuke baan, was 
gelukkig in de liefde en alles liep 
eigenlijk op rolletjes , maar íets 
voelde er toch niet goed. Toen ben ik, 
samen met een coach, gaan onder-
zoeken waar dat vandaan kwam. Ik 
zat met mijn hoofd volledig in de 
zakelijke wereld, maar in de loop der 
jaren was de creativiteit uit mijn 
leven geslopen. Denk aan toneel-
spelen en zingen, dingen die ik als 
kind enorm leuk vond om te doen. 
En die creativiteit, daar wilde ik weer 
méér van, maar hoe kan ik dat 
bereiken en vooral, wat moest ik 
daarvoor doen? Ik ben met mijn 
ogen dicht gaan dromen en besloot 
voor mijn vijftigste verjaardag een 
feest te geven waarbij ik mijn eigen 
concert ‘50 Jaar Live’ gaf. Ik heb 
daaraan voorafgaand anderhalf jaar 
zangles genomen om vervolgens in 
het theaterzaaltje bij Restaurant 
Gerrit een eigen concert met een live 
band te geven. Ik zong tien nummers 
die het leven vatten tot op dat 
moment. Nummers die refereren aan 
de hoogtepunten, dieptepunten 
maar ook over wat mijn kinderen en 
mijn vrouw voor mij betekenen. Het 
was super kwetsbaar om zo op een 
podium te staan voor vijftig vrienden 
en familieleden. Maar het is ook een 
mooi persoonlijk monument. En het 
heeft mij als persoon een enorme 
ontwikkeling gegeven.” Inmiddels 
heeft Marco zijn creatieve passie 
hervonden. Hij heeft zich namelijk als 
zanger aangesloten bij een band, 

zodat hij samen met mensen muziek 
maakt en zichzelf als muzikant 
ontwikkelt.

Uithoorn aan de Amstel
Toen Marco in 2007 wist dat hij vader 
zou gaan worden, woonde hij met 
zijn toenmalige vrouw in Ouderkerk 
aan de Amstel. De wens was om 
betaalbaar en groter te gaan wonen 
en de kinderen in een dorpse, veilige 
omgeving te laten opgroeien. En zo 
bracht de zoektocht hen naar 
Uithoorn. Sinds 2013 woont hij in het 
oude dorp van Uithoorn. De authen-
tieke woning is volledig gemoderni-
seerd en voorzien van een nieuwe 
fundering en is zo weer volledig 
toekomstbestendig gemaakt. “Het 
Oranjepark is voor ons één van de 
mooiste plekken van Uithoorn”, aldus 
Marco. 
Marco legt uit wat het wonen aan het 
Oranjepark voor hem betekent: “Het 
Oranjepark heeft veel voordelen. Het 
mooie is dat de buurt een hechte 
buurt is. We staan voor een groot 
deel in contact met elkaar. Het is een 
mooi park en we zitten vlak bij de 
kade, die een toeristische aantrek-
kingskracht heeft. Het is heerlijk om 
op loopafstand te wonen van de 
restaurants en cafés. Natuurlijk 
neemt zo’n mooie, drukke plek ook 
wel zorgen met zich mee. Hangjon-
geren en dronken bezoekers, die zich 
niet altijd aan de regels houden. Als 
buurt zeten wij alles op alles om het 
mooi en leefbaar te houden; als 
buurt voor iédereen. Maar dan moet 
je je er wel veilig voelen, ook als zon 
onder is.”

Voorzitter Buurtbeheer Uithoorn 
Centrum
Hoe ben je bij buurtbeheer terecht-
gekomen? “Je ziet dingen in de 
buurt waarop je meer invloed zou 
willen hebben. Er werd een paar jaar 
geleden nieuw leven in buurtbe-
heer geblazen. Mijn vrouw Eline 
bezocht een bewonersbijeenkomst 
van buurtbeheer en kwam enthou-
siast terug. Het leek mij leuk om een 
bijdrage te leveren aan de evene-
mententak van buurtbeheer. Ik 
besloot mij aan te sluiten bij buurt-
beheer door als vrijwilliger toe te 
treden aan de Activiteitencom-
missie; een groep actieve bewoners 
die samen activiteiten bedenken en 

organiseren.” Zo kwam ik in contact 
met Marcel Zethoven, de voorzitter 
van Buurtbeheer Uithoorn Centrum. 
Marcel vroeg mij een bijdrage te 
leveren aan het meerjarenplan van 
buurtbeheer. Zo heb ik hieraan 
meegeschreven en als Marcel’s 
secondant politieke partijen 
bezocht om de grootstedelijke 
problematieken, waarmee wij in 
Uithoorn hebben te maken, aan te 
kaarten en ons meerjarenplan te 
presenteren. Bewoners gaan zich 
namelijk steeds onveiliger voelen in 
het oude dorp. Een zorgelijke 
ontwikkeling, waaraan ik in posi-
tieve zin graag een steentje wil 
bijdragen. Marcel Zethoven is in 
maart jongstleden met voorkeurs-
stemmen voor het CDA in de 
Gemeenteraad terecht gekomen. 
Dit maakte dat Stichting Oranje-
buurt op zoek moest gaan naar een 
nieuwe voorzitter. Dit maakte dat 
Marcel aan mij vroeg of ik het stokje 
als voorzitter van hem wilde over-
nemen. In Marcel’s ervaren en 
succesvolle voetsporen te treden 
leek mij echter geen sinecure. Ik heb 
er uitgebreid over nagedacht en er 
ook vele malen met Marcel over 
gesproken. Uiteindelijk heb ik het 
voorzitterschap geaccepteerd, 
mede ook om op deze manier nog 
meer te kunnen bijdragen aan de 
leefbaarheid van onze wijk. Als 
voorzitter is één van mijn speer-
punten om vanuit het onlangs 
ondertekende convenant Zorg & 
Veilig, samen met alle partners, 
ondernemers en bewoners van het 
Uithoornse dorpscentrum (het 
gebied tussen van Restaurant het 
Rechthuis en de rode grenspaal van 
Amstelveen, tussen Thamerlaan/
Thamerweg en de Amstel) leef-
baarder en veiliger te maken. Stich-
ting Oranjebuurt staat op een goed 
fundament en bestaat uit veel 
bevlogen vrijwilligers. Ik ben ervan 
overtuigd dat we met vereende 
krachten echt iets positiefs kunnen 
betekenen.”
Wil jij je aansluiten bij buurtbeheer 
en/of in aanmerking komen voor 
‘Centrum Gasten’? Stuur dan een 
email naar stichtingoranjebuurt@
gmail.com en vermeld daarbij niet 
alleen je persoonlijke gegevens, 
maar ook waarom je graag met 
buurtbeheer in gesprek gaat.

Centrum Gasten; Buurtbeheer
in gesprek met Marco van Dam
Uithoorn - Buurtbeheer Uithoorn Centrum heeft een nieuw initiatief: 
‘Centrumgasten’, naar voorbeeld van het VPRO TV programma ‘Zomer-
gasten’. Sylvia Zethoven van Buurtbeheer Uithoorn Centrum, gaat in 
gesprek met bewoners, bezoekers, recreanten, ondernemers en/of buurt-
beheerpartners. De doelstelling van dit nieuwe initiatief is om mensen 
die iets interessants te vertellen hebben een podium te geven en hen een 
verhaal te laten vertellen dat vermaakt, verbindt en iets bij mensen 
losmaakt. Dit keer is Marco van Dam onze ‘Centrum Gast’. Elders in deze 
krant kunt u lezen dat Marco van Dam de voorzittershamer voor Buurt-
beheer Uithoorn Centrum, opgericht door Stichting Oranjebuurt, van 
Marcel Zethoven heeft overgenomen.

De Kwakel - Afgelopen weekend lag 
de boot ‘Port of Amsterdam’ voor het 
huis van Huub en Ria van Diemen te 
wachten op passagiers. De verjaar-
dag van Huub werd gevierd op de 
boot, maar hij deed dat niet alleen. 
Zaterdag gingen de familie en 
vrienden aan boord, om zondag de 
leden van de Zonnebloem te verwel-
komen. Maandag verwelkomden 
Huub en Ria de leden van KBO-de 
Kwakel. Met ruim honderd leden aan 
boord werd er koers gezet via de 
Amstel naar Ter Aar, waar we via het 

Aar-kanaal en de Oude Rijn dwars 
door Alphen aan de Rijn richting 
Woubrugge en verder voerden. Wat 
is Nederland toch mooi vanaf het 
water. Voor de inwendige mens was 
er meer dan genoeg en ontbrak het 
aan niets. De vrijwilligers hadden de 
handen vol om al het lekkers bij de 
passagiers uit te serveren. Om half 
vijf meerde de ‘Port of Amsterdam’ 
weer aan en ging iedereen, nog 
nagenietend van deze door Huub en 
Ria van Diemen aangeboden dag, 
naar huis.

Varen met Huub en Ria van Diemen

Regio - Op donderdagavond 7 juli 
van 19.00 tot 21.00 uur organiseert 
Jachtwerf Gouwerok een open 
avond voor iedereen die nu of in de 
toekomst interesse heeft om hun 
team van super-jachtbouwers te 
komen versterken. Bij Jachtwerf 
Gouwerok worden aluminium 
rompen en opbouwen voor super-
jachten gebouwd. Op dit moment 

zijn er diverse prachtige projecten 
in aanbouw. Heb je altijd al eens 
geheel vrijblijvend een kijkje willen 
nemen achter de gevels van de 
twee opvallende hallen naast de 
Aalsmeerderbrug om te weten te 
komen hoe dat in zijn werk gaat, 
dan is dit je kans! Tijdens deze 
avond vertellen de medewerkers 
van Gouwerok je alles over wat hun 

vak inhoudt en welke kansen er 
voor jou zijn. Er worden rondlei-
dingen en demonstraties gegeven 
en je kunt de projecten in aanbouw 
bekijken. Ook dagen we je uit om 
onder begeleiding een strakke las te 
leggen. Gouwerok is op zoek naar 
metaalbewerkers en lassers met 
veel of met wat minder ervaring. 
Ook (toekomstige) BBL-leerlingen 
niveau 2 en 3 en hun ouders 
nodigen we graag uit. Je bent de 7e 
juli van harte welkom aan de Dorps-
straat 111 in Aalsmeer. Meer info: 
www.gouwerok.nl

Kijkje achter de schermen bij 
Jachtwerf Gouwerok
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RICK FM
Zondag 3 juli, 11:00 - 13:00 uur; 
Sport & Co met o.a. Wim Wij� e over zijn 
Koninklijke Onderscheiding, Lid in de 
Orde van Oranje Nassau, voor o.a. 51 
jaar voetbalscheidsrechter bij KDO.

Rick FM weekoverzicht Radio programma’s:
Maandag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek

06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland 
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
18:00 - Blikopener, Muziek & Info (1x in de twee weken) 
19:00 - Amstelland Top 30, Muziekprogramma
21:00 - Pop Reünie, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Dinsdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
18:00 - VR Music, Muziekprogramma
19:00 - Reggae Festival, Muziekprogramma
21:00 - Laterrr!, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Woensdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
18:00 - Uit de Kunst, Cultuurprogramma (H)
19:00 - Goedenavond Amstelland, Muziekprogramma
21:00 - Amstelland Op Weg Naar Morgen, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Donderdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
18:00 - Door de Mangel, Talkshow i.s.m. Radio Aalsmeer
19:00 - Soul� les, Muziekprogramma
21:00 - Happy Hour, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Vrijdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Historische Top 40, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
15:00 - Amstelland Top 30, Muziekprogramma (H)
17:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
19:00 - Moes draait door, Muziekprogramma
20:00 - Pre Party, Muziekprogramma
21:00 - VR Music, Muziekprogramma
22:00 - Apenkooien, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Zaterdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek 
07:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziekprogramma 
10:00 - Hit Museum, Muziekprogramma
12:00 - Terug Blikken, Muziekprogramma 
14:00 - Wie kent Sjors, Muziekprogramma
16:00 - Het tussendoortje, Muziekprogramma
18:00 - 60’s en 70’s, Muziekprogramma
20:00 - The Connection I Feel Free, Muziekprogramma 
22:00 - Tracks, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Zondag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek 
07:00 - Goedemorgen Amstelland, Non-Stop Muziek
09:00 - The Good Guys, Muziekprogramma
10:00 - Uit de Kunst, Cultuurprogramma
11:00 - Sport & Co, Sport & verenigingsnieuws
13:00 - Rood Wit Blauw, NL Muziekprogramma
14:00 - Het Tussendoortje, Live Sportprogramma
17:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
19:00 - Country Roads, Muziekprogramma
20:00 - Nerdalert, Muziekprogramma
22:00 - ‘t Marjolijstje, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Complete programma informatie en actueel nieuws over de programma’s 
met o.a. interviews en gasten op de website www.rickfm.nl, Facebook en 
Twitter. De radioprogramma’s zijn 14 dagen na de uitzending ook terug te 
luisteren via uitzending gemist; https://www.rickfm.nl/radiogemist/overzicht

Uithoorn – Afgelopern weken is de 
SP in Uithoorn in gesprek gegaan 
met bewoners van de Schuman� at 
over de stijgende kosten van het 
levensonderhoud. We worden alle-
maal hiermee geconfronteerd al is 
het alleen maar bij het bood-
schappen doen in de supermarkt of 
bij het tanken van de auto. Bewoners 
van de Schuman� at hebben afge-
lopen week een � yer in de brieven-
bus gekregen, waarin de komst van 
de SP is aangekondigd. Wat voor de 
SP belangrijk is, zijn de verhalen van 
de mensen. SP-afdelingsvoorzitter 
Marina Casadei:  “Je merkt dat de 
mensen hun vertrouwen in de poli-
tiek zijn kwijtgeraakt. Er worden, met 
name door de Haagse politici, 
beloftes gedaan die niet worden 
nagekomen. Maar de SP heeft er 
vorig jaar voor gezorgd dat de huren 

werden bevroren. Helaas horen we 
nu dat de mensen in de Schuman� at 
dit jaar al twee verhogingen hebben 
gekregen: een keer van de service-
kosten en een keer van de huur. De 
SP is van mening dat de huren 
moeten worden bevroren totdat de 
lonen zijn meegestegen. Want nu zijn 
huurders een steeds groter deel van 
hun inkomsten kwijt aan huur.”

Klagen
Iets waar veel mensen over klagen 
zijn de hoge benzineprijzen. Als je 
afhankelijk bent van je auto om naar 
je werk te gaan, dan is dat tegen-
woordig een dure grap geworden. 
Wat betreft de boodschappen heeft 
de SP gemerkt dat mensen bewuster 
hun inkopen doen. Waar ze vroeger 
alles bij de dichtstbijzijnde super-
markt kochten wordt nu gekeken 

naar de aanbiedingen en worden de 
boodschappen gehaald bij de voor-
deligste supermarkten. Vrijwel 
iedereen is het er over eens dat de 
mensen met de hoogste inkomens 
en de grote multinationals best wel 
wat meer belasting mogen betalen. 
Ook het schrappen van BTW op 
levensmiddelen vinden de meeste 
mensen een goed idee. Dit zijn zaken 
waar de SP zich in Den Haag hard 
voor maakt.

Waardevol
Marina Casadei: “De gesprekken met 
de Uithoornse inwoners zijn heel 
waardevol. Ze geven een goed 
inzicht in wat de mensen bezig-
houdt. Zo zijn het vooral de ouderen 
die het steeds moeilijker hebben. 
Hun AOW is ontoereikend om 
fatsoenlijk van te kunnen leven, maar 
klagen willen ze niet. Een mevrouw 
vertelde me dat ze gewoon zo sober 
mogelijk leeft. Maar ook de veiligheid 
van de buurt is een thema dat de 
mensen bezighoudt. Zonder dat wij 
ernaar vroegen werd dit onderwerp 
door de bewoners onder de 
aandacht gebracht. Dit is zeker iets 
waar de lokale politiek mee aan de 
slag moet. Al zit de SP niet in de 
gemeenteraad, dan toch vinden wij 
het belangrijk om deze signalen 
serieus te nemen. Daarom zijn we 
van plan om ook op 2 juli aanstaande 
door te gaan met het voeren van 
gesprekken in Uithoorn met bewo-
ners van de Europarei. Mogelijk gaan 
we in de zomermaanden door met 
het onderzoek in andere wijken.”

De Kwakel - Op zondag 10 juli om 
13.30 uur opent Burgemeester 
Heiliegers o�  cieel het nieuwe 
beachpark bij sportvereniging KDO 
in De Kwakel. Iedereen is welkom. 
Naast de openingshandeling zijn er 
clinics te volgen in diverse beach-
sporten. Er is de mogelijkheid tot vrij 
spelen op de velden en een demo-
wedstrijd beach handbal. Voor de 
kinderen zijn er zandspellen en 
beach glittertattoos!
KDO is 10 juli dus helemaal in beach-
sferen! Burgemeester Heiliegers 
krijgt voor de o�  ciële opening om 
13.30 uur hulp van de jeugdleden 
van KDO uit alle afdelingen. De 
clinics (vanaf 14.00 uur) worden 
aangeboden in beach handbal, 
beach tennis, beach soccer en beach 
volleybal en worden gegeven door 
kenners in de beachsport. Deelname 
is gratis. Bij de demowedstrijd beach 
handbal maak je kennis met deze 
zomerse, spectaculaire variant van 
handbal en heb je de kans om echte 
toppers in de beachsport te 
ontmoeten. Kom 10 juli dus met je 
voeten in het zand en kijk of beach 

mee! Het programma vind je op 
www.kdo.nl/beach of stel je vragen 
via beach@kdo.nl. Of, voor de 
Kwakelse lezers, bekijk de � yer die 
deze week huis-aan-huis verspreid is!
Het KDO beachpark bestaat uit drie 
beachvolleybalvelden waarop ook 
gevoetvolleyd kan worden en twee 
beachhandbalvelden waarop ook 
beach soccer mogelijk is. Maar er 
kunnen uiteraard ook andere (beach)
sporten op beoefend worden! De 
velden zijn sinds eind juni in gebruik 
door de afdelingen handbal, voetbal 
en volleybal van KDO. Voor de 
velden zijn maar liefst 45 vrachtwa-
gens aan speciaal beachsportzand 
geleverd. Samen met een zonnetje 
zijn dit de juiste ingrediënten voor 
een zomerse, sportieve en gezellige 
middag op zondag 10 juli aan de 
Evenementenlaan in De Kwakel bij 
KDO (naast het derde voetbalveld)! 
Aanmelden vooraf is niet nodig. De 
kantine van het sportpark is na 
a� oop open om de middag gezellig 
af te sluiten.
In het voorjaar van 2022 is KDO 
gestart met de aanleg van vijf beach-

velden op de plek waar toen nog de 
‘zandhoek’ (het trainingsveld) was. 
De velden zijn ieder jaar vanaf begin 
mei tot en met eind augustus 
bespeelbaar. Ze zijn ook beschikbaar 
voor mensen of bedrijven die graag 
een of meerdere uren willen beach-
sporten. Dat is bijvoorbeeld leuk 
voor een teamuitje, stratentoernooi 
of bedrijfsfeest. Voor het gebruik 
gaat KDO gebruik maken van een 
plannings- en reserveringensysteem. 
Binnenkort staat op de website van 
KDO informatie over prijzen, de 
kalender en een mogelijkheid om te 
reserveren.
De eerste beachhandbaltrainingen 
(D-jeugd t/m senioren) waren een 
groot succes! Pirouettes, vliegertjes 
en een variatie op het spelconcept 
handbal maken deze opkomende, 
zomerse variant van handbal een 
uitdagend geheel voor jong en oud. 
De hele zomer wordt er getraind en 
worden er vriendschappelijke 
wedstrijden gespeeld tegen buurt-
verenigingen om het spelletje 
onder de knie te krijgen. Wellicht 
wordt er volgend seizoen al meege-
speeld in de Beach Handball 
Competitie! Wil je een keertje 
meedoen? Bekijk de trainingstijden 
op de website van KDO.

SP in gesprek met inwoners 
over de almaar stijgende prijzen

Feestelijke opening KDO 
beachpark
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Regio - Afgelopen week is de editie 
2022 gespeeld van het jaarlijkse 
Open tennistoernooi bij TVM. Onder 
prachtige zomerse omstandigheden 
werd er op de tien tennisbanen vijf 
dagen lang in (mix-) dubbels en 
enkelspelen gestreden door ca. 120 
deelnemers uit de regio. Zondag was 
de drukbezochte �naledag. Aange-
kleed met een hapje en drankje en 
de bijbehorende aardbeien werden 

spannende �nales gespeeld en 
bekeken op het mooie tennispark 
van TVM met zes gravelbanen en vier 
smashcourtbanen. De toernooicom-
missie kijkt terug op een geslaagd 
toernooi (met ook een Pubquiz en 
Wijnproeverij) dat dit jaar voor het 
eerst in vijf dagen is afgewerkt (i.p.v. 
negen). Deze formule is goed 
bevallen en heeft vijf mooie dagen 
tennis opgeleverd met veel wed-

strijden, spelers en toeschouwers.
Volgend jaar zal TVM zeker weer het 
Open Toernooi organiseren en de 
hoofdsponsor Koop Lenstra Make-
laars is ook dan weer van de partij.
Wil je ook tennissen maar ben je nog 
niet lid van een vereniging? TVM 
heeft een aantrekkelijk zomerlid-
maatschap. Kijk op www.tvm-mijd-
recht.nl. In een samenwerking met 
de buurvereniging zijn er recent ook 
drie padelbanen gerealiseerd waar 
inmiddels door veel (nieuwe) leden 
gebruik van wordt gemaakt. Kijk hier 
voor op www.padelmijdrecht.nl.

Geslaagd Koop Lenstra TVM 
Open toernooi

Regio - Vier UWTC leden van de afde-
ling wielren mochten deelnemen aan 
het NK wielrennen wat het weekend 
van 24-26 juni is verreden rondom de 
VAM berg in het Drentse Wijster. Op 
vrijdagavond mocht Jasper Mons 
meedoen bij de nieuwelingen 
jongens. Na een drukke toetsenweek 
en dus weinig tijd om te trainen was 
het stressen om op tijd aan de start te 
staan. Jasper moest behoorlijk 
achteraan van start gaan maar wist 
zich in de eerste ronde van 13 km 
redelijk naar voren te rijden. Door de 
regen was het parcours glad in de 
bochten. Na een valpartij van een 
aantal renners moest Jasper van de 
�ets en om de gevallen renners heen 
om weer door te kunnen �etsen. Hij 
moest toen een gat van zo’n 20 
seconden dichtrijden naar het op hol 
geslagen peloton. Dat was erg pittig, 
maar het lukte wel. Jasper sloot net 
voor de steile klim weer aan bij de 
achterkant van het peloton. Later brak 
het peloton voor hem op allerlei 
plekken en lukte het niet meer om bij 
de voorste groep te komen. Uiteinde-
lijk heeft Jasper de koers niet hele-
maal mogen uitrijden van de jury. Het 
was een mooie ervaring in zijn eerste 
jaar van wedstrijd rijden. Prof dame 
Lorena Wiebes wist zich bij de 

wedstrijd van de dames op zaterdag 
25 juni heel knap naar het podium te 
sprinten. Riejanne Markus (goud) en 
Shirin van Anrooij (zilver) wisten hun 
kleine voorsprong net te behouden. 
Lorena is al jaren lid van UWTC en rijdt 
nu voor team DSM.
De afgelopen week is het jeugdom-
nium ‘De Triple’ verreden. Drie 
verschillende wedstrijden in een korte 
periode. Het eerste evenement was 
een tijdrit bij De Kampioen. Jytte 
Timmermans (cat 6) werd zesde.

 Op de dinsdag stond de klim punten 
koers bij BRC Kennemerland op het 
programma. Dit was een koers met 
een klim van 10% erin. En iedere drie 
ronden een sprint voor punten. Hier-
door moest je continu alert zijn dat je 
wel aan de voorkant van het peloton 
rijdt. Het was een mooie wedstrijd en 
ze is daar 11de geworden. Op de 
zondag mochten ze een criterium als 
afronding van ‘De Triple’ rijden op 
Sloten bij ASC Olympia. Wel waren er 
voor de rijders van het Omnium bij de 
tussensprints punten te behalen. Jytte 
liet goed merken dat ze vol voor de 
punten ging, de eerste tussensprint 
was ze tweede geworden en de 
tweede tussensprint heeft ze zelfs 
gewonnen. Ook in het peloton reed 
ze alert voorin. Toch was ze in de 
laatste meters voor de eindsprint 
klem gereden, dus die sprint kwam er 
niet zo uit als ze gehoopt had. Uitein-
delijk nog wel negende geworden in 
de laatste sprint. In het totaal klasse-
ment heeft Jytte in haar eerste volle-
dige omnium een hele nette vijfde 
plaats gehaald. Een mooie serie 
wedstrijden met een goed resultaat.
Zondag 26 juni reed Joël van Capel de 
jeugdronde op de Heksenberg in 
Heerlen. Na een leuk weekend op de 
camping had Joël het zwaar in de 
regen, tussen een klein maar sterk 
deelnemersveld werd hij zevende.

UWTC leden op het NK

Regio - De zomerse weersomstandig-
heden van de laatste weken waren 
uitnodigend voor het jaarlijkse zomer-
toernooi. 18 leden uit Uithoorn, 
Nieuwveen en de Ronde Venen 
maakten de trip naar de petanque-
accommodatie aan de Vuurlijn. Geen 
hitte, maar een heerlijke temperatuur 
met af en toe een verkoelend windje 
maakte jassen overbodig. In de eerste 
speelronde werd �ink gescoord. Een 
partij eindigde in 13-10, twee in 13-5 
en een in 13-3. De tweede ronde werd 
dus gespeeld in een andere samen-
stelling van de equipes. Ook in deze 
ronde werd weer �ink gescoord met 
uitslagen 13-0,13-3,13-7 en 13-11. Na 
deze speelronden waren nog maar 
drie spelers ongeslagen. De derde 
speelronde bracht de eindstand in 
beeld. Er deed zich een bijzondere 
situatie voor. De drie spelers, die 
ongeslagen waren bleven dat ook, 
maar twee spelers eindigde als eerste 

met niet alleen een gelijk aantal winst-
partijen, maar ook een gelijk punten-
saldo. Helemaal opmerkelijk was het, 
dat het een echtpaar betrof, die niet 
samengespeeld hadden op dit toer-
nooi. Op de vierde t/m de achtste 
plaats eindigden de spelers met twee 
winstpartijen. Een winstpartij leverde 
een plaats tussen de negen en zestien 
op. Twee spelers mochten het zoet 
van een overwinning niet proeven. De 
prijswinnaars waren: Joan en Henk 
van Rekum. De volgende activiteit van 
BUT is de vrijdagavondcyclus op 1 en 
8 juli en het Open Uithoorns doublet-
tenkampioenschap op zondag 31 juli. 
De volgende clubactiviteit is het club-
kampioenschap doubletten op 14 
augustus. Zelf een balletje gooien? 
Kom dan eens op dinsdagavond, 
woensdagmiddag en/of op zaterdag-
ochtend naar de petanque-accommo-
datie aan de Vuurlijn bij het 
honkbalveld.

Zomertoernooi petanque

Regio - Na twee weken zonder 
wedstrijd, was afgelopen week direct 
weer een volle week voor Thamen H1. 
Er stonden twee wedstrijden op het 
programma tegen niet de minste 
tegenstanders. Op woensdag 22 juni 
stond Thamen - Onze Gezellen op het 
programma. In de eerste inning krijgt 
Thamen direct twee homeruns om de 
horen van H. Koehorst en Kroft. In de 

derde inning doet Hilterman met zijn 
homerun nog een duit in het zakje en 
staat het 0-7. We noteren de vijfde 
inning wanneer Rikken en Algra twee 
teamgenoten binnenslaan: 2-7. Onze 
Gezellen blijven druk zetten op 
Thamen. In de achtste inning staat het 
inmiddels 2-13, mede door nog twee 
homeruns van uitblinker H. Koehorst. 
In de gelijkmakende slagbeurt geeft 
Thamen plots gas als Frolijk en M. 
Schouten de bal over het hek jagen. 
Debutant Tycho Felser slaat z’n eerste 
hit bij Heren 1. Er worden zes punten 
gescoord en het staat inmiddels 8-13. 
Het slotakkoord is aan Onze Gezellen, 
dat nog eens drie runs over de thuis-
plaat brengt. Thamen verliest met 
8-16. Met dit verlies op zak wordt op 
zondag 26 juni aangevangen tegen de 

huidige nummer 1: Bears uit Bergen. In 
aanvallend opzicht kan er gesproken 
worden over een o�-day voor Thamen. 
Er worden in totaal zes hits geslagen, 
waarbij niemand de thuisplaat weet te 
bereiken. Hoewel pitcher Hoekstra de 
spelers van Bears in de eerste drie 
innings goed weet tegen te houden, 
doet de vierde inning Thamen de das 
om. De vijf hits van Spruit, Van Oort, 
Peters van Nijenhof, Carels en Metze-
laar gecombineerd met fouten 
brengen de score op 7-0. Kruijdenberg 
en Brocken doen nog een duit in het 
zakje in de zesde inning en Spruit topt 
hem af met een homerun 11-0. Het is 
genoeg om de wedstrijd na zeven 
innings te beëindigen in een win voor 
Bears. Op zondag 3 juli staat de 
volgende wedstrijd op het pro-
gramma: Thamen - Vennep Flyers. 
Aanvang 15.00 uur.

Volle week voor Thamen

Regio - Zondag 10 juli organiseert TTC 
de Merel, de Ronde Venen Route. Deze 
�etstocht wordt gereden over drie 
afstanden: 40, 70 en 110 kilometer. Bij 
de uitgezette routes wordt voor een 
groot gedeelte gebruik gemaakt van 
het bekende Knooppuntensysteem. 
De 40 kilometerroute worden hele-
maal voorzien van pijlen die de rich-
ting van de route aangeven. Bij elk 
knooppunt is een pijl bevestigd, maar 
ook op tussenpunten (meestal een 
knooppuntbord) wordt een pijl beves-
tigd. Voor de 70 en 110 kilometer 
route is het GPX bestand beschikbaar 
op de website van TTC de Merel: www.
ttcdemerel.nl. De routes gaan overwe-
gend over het grondgebied van de 
gemeente De Ronde Venen. Je �etst 

door Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen, 
Abcoude, Baambrugge, De Hoef, 
Amstelhoek en Waverveen. De routes 
gaan, afhankelijk van de afstand, langs 
onder andere de schilderachtige rivier-
tjes de Waver, de Amstel, de Winkel, 
het Gein, de Vecht en de Kromme 
Mijdrecht. Op 10 juli wordt gestart bij 
Tennishal De Ronde Venen, Dr. J. van 
der Haarlaan 3 in Mijdrecht. Hier kun je 
je inschrijven. Deelname voor niet-
leden van TTC de Merel kost vijf euro 
voor de lange afstanden en drie euro 
voor de 40 kilometer. Onderweg zij er 
diverse pauzeterrasjes. Voor de 110 km 
afstand kun je tussen 8.30 en 10.00 uur 
starten, voor de 70 km en de 40 km 
tussen 08.30 en 11.00 uur. De eindpost 
sluit om 15.00 uur.

De Ronde Venen Route

Uithoorn - Het aantal mensen dat 
zich meldt voor een coronatest 
neemt snel af. De daling is mede het 
gevolg van de aangepaste corona-
richtlijnen: mensen hoeven zich na 
een positieve thuistest niet meer bij 
de GGD te laten testen. Daarom 
schaalt GGD Amsterdam het aantal 
testlocaties in de regio per 1 juli 2022 
af. Dat betekent ook dat de testbus 
op 28 juni vertrekt van de Arthur van 
Schendellaan in Uithoorn. Na die 
datum kunnen inwoners van onze 

gemeente terecht bij de GGD-test-
locatie aan de Bovenkerkerweg 4 in 
Amstelveen. Testen zonder afspraak 
kan van maandag t/m zaterdag, 
tussen 08.00 - 12.00 uur. Let op! Bij 
grote drukte op de testlocatie vervalt 
de vrije inloop. Wilt u zeker weten dat 
u direct getest kan worden, maak 
dan een afspraak via 0800 - 1202. 
Testen op afspraak kan bovendien 
langer: maandag t/m zaterdag van 
08.00 - 15.00 uur. In alle gevallen is 
een mondkapje verplicht.

Corona-testbus weg uit Uithoorn

Uithoorn - Coach4You is een lande-
lijke vrijwilligersorganisatie die zich 
ten doel stelt om regionaal leerlingen 
te begeleiden die problemen kunnen 
krijgen met de overgang van basis-
onderwijs naar voortgezet onderwijs. 
De ondersteuning van de coach is 
erop gericht om de leerling hierin te 
begeleiden. De leerlingen worden via 
de basisschool of de ouders aange-
meld. De afdeling Coach4You 
Uithoorn is op zoek naar vrijwilligers 
die, vanaf september, coach voor een 
brugklasser willen worden. De coach 
bezoekt de brugklasser wekelijks 
maximaal 1 uur om hem of haar te 
ondersteunen bij zaken die voor de 
leerling van belang zijn. De hulp-

vragen van de leerlingen lopen sterk 
uiteen en dus kunnen we vrijwilligers 
met uiteenlopende achtergronden, 
leeftijden, ervaringen en vaardig-
heden gebruiken. Als vrijwillige 
coach krijg je eerst een training (1 
dagdeel) en vervolgens neem je deel 
aan ongeveer acht intervisiebijeen-
komsten per jaar met je mede-
coaches. We gaan graag een oriënte-
rend gesprek met je aan. Wil je meer 
weten over dit project, kijk dan ook 
eens op de landelijke website: http://
www.coach4you.org. Je kunt je 
aanmelden bij Ellen Asselbergs, coör-
dinator, door een mail te sturen aan
elleo@hetnet.nl, met daarin je 
motivatie.

Coach4You Uithoorn zoekt 
coaches voor brugklassers
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Regio - Op een zevental zaterdag-
middagen krijgt de tentoonstelling 
‘1672 RampZalig’ in de R.K.-kerk van 
Vinkeveen deze zomer een extra 
programma. De eerste keer is dat 
zaterdag 2 juli. Vanaf 13.00 uur is de 
expositie toegankelijk. Om 13.30 uur 
geeft Paul Hoogers een aanvullende 
lezing over de politiek, economie en 
voorwerpen uit 1672. De lezing duurt 
ongeveer een uur. Daarna volgt rond 
14.30 uur een sessie Wargaming. De 
tentoonstelling is open tot 16.00 uur.

Politiek, economie en objecten uit 
1672
In het eerste deel van de lezing 
behandelt de spreker de politieke 
situatie in het koninkrijk Frankrijk en 
in de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden. Daarbij ligt de nadruk 
op de staatsinstellingen en de econo-
mische situatie. In het tweede deel 
wordt globaal ingegaan op diverse 
onderwerpen die in de tentoonstel-
ling aan bod komen. Bijvoorbeeld de 

Franse activiteiten aan de oostkant 
van de gemeente, de inzet van uitleg-
gers, de kaarten, de maquette, van 
Waverveen, de Franse plunderingen 
en de locatie Veldhuis te Wilnis. Paul 
Hoogers is gepensioneerd docent 
geschiedenis en gepassioneerd 
archeoloog. Hij woont in Uithoorn en 
is al vele jaren voorzitter van de 
Archeologie Werkgroep Nederland, 
afdeling Amstelveen. Sinds 2016 is hij 
bestuurslid van de historische vereni-
ging De Proosdijlanden.

Wargame
Voor ‘1672 RampZalig’ leiden Marc 
van Vugt en Eltjo Verweij een minia-
ture wargame over de Franse aanval 
op Waverveen. Verschillende partijen 
zijn door kleine �guren vertegen-
woordigd: de Fransen, de bemanning 
van de uitlegger, de boerenwacht en 
mogelijk ook versterkingen vanaf de 
schans in Uithoorn. Maximaal zes 
spelers vanaf 12 jaar kunnen 
meedoen. De spelregels worden ter 

Wie verslaat de Fransen?

De Ronde Venen - Op woensdag 6 
juli organiseert Lionsclub Mijdrecht-
Wilnis op het Raadhuisplein in Mijd-
recht een Zomer Party met een 
bijzondere veiling voor het goede 
doel. Er worden namelijk dieren 
geveild als fundraising voor Buurderij 
van Dam in Wilnis. Het is echter niet 
de bedoeling dat de dieren zelf van 
eigenaar wisselen, maar er worden 
bij opbod adoptiecerti�caten 
geveild, die de hoogste bieder een 

‘bezoekrecht’ geven om het dier 
regelmatig bij Buurderij van Dam te 
komen bezoeken.
Buurderij van Dam aan de Burg. 
Padmosweg in Wilnis biedt dagbe-
steding aan verschillende doel-
groepen zoals ouderen, mensen met 
een verstandelijke beperking en/of 
psychische problematiek. Tevens is 
Buurderij van Dam kinderboerderij, 
natuurspeeltuin en melkveebedrijf. 
De cliënten werken in de moestuin, 
knu�elen met de pony’s, schenken 
een ko�e voor bezoekers, snoeien 
bomen of zijn lekker creatief aan de 
gang. Met deze unieke veiling 
worden fondsen verkregen om Buur-
derij van Dam te ondersteunen.

Unieke veiling
Om 17.00 uur overhandigt Nico 
Roling, president van de Lionsclub 
Mijdrecht/Wilnis het laatste haring-
vaatje aan burgemeester Maarten 
Divendal, als symbolische overstap 
van de traditionele Haring Party naar 
de Zomer Party 2022, waarna de 

burgemeester deze o�cieel opent. 
Aansluitend zal de bekende Ronde-
veense veilingmeester Peter Fors-
thövel bij opbod een aantal adoptie-
certi�caten veilen voor diverse boer-
derijdieren, waaronder een kip, koe, 
kal�e en nog veel meer. De muzikale 
omlijsting wordt verzorgd door 
country en western zanger Gary van 
den Berg.

‘Adopteer een dier’
Onder het motto ‘Adopteer een dier 
met een bezoekregeling’, gaat de 
hoogste bieder niét naar huis met 
het betre�ende dier, maar met een 
adoptiecerti�caat van Buurderij van 
Dam, oftewel een bezoekregeling 
waarmee de koper en zijn/haar 
(klein)kinderen bij de dieren op de 
Buurderij op bezoek kunnen. Ook 
krijgt men een foto samen met het 
betre�ende dier en een zelfgebakken 
appeltaart met een doosje eieren. 
Voor meer details kijk op https://
buurderijvandam.nl/ en https://lions-
clubmijdrechtwilnis.nl/ en Facebook 
Lions Mijdrecht Wilnis. Woensdag 6 
juli dus, bij Rendez Vous, Raadhuis-
plein in Mijdrecht. Aanvang 17.00 
uur.

Adopteer een dier met een 
bezoekregeling

plekke uitgelegd. Een kort spel duurt 
ongeveer een uur. Misschien kun je 
de Fransen verslaan deze keer? Mini-
ature wargaming is een kruising 
tussen Risk, schaken en modelbouw. 
Als je één van deze dingen leuk vindt, 
dan is er een goede kans dat je 
wargaming ook leuk vindt. De 
meesten kennen wargames 
misschien van computerspellen, of 
van Warhammer, het meest populaire 
wargame. We doen het spel met 
geschilderde miniaturen, kleine 
�guren van zo’n 3 cm groot. We 
spelen op een grote tafel met terrein-
stukken, dobbelstenen en een 
meetlat. Miniature wargames kunnen 
historisch zijn zoals in dit geval, maar 
ook fantasy of science�ction. Deze 
keer houden we het kort en 
eenvoudig zodat iedereen mee kan 
doen, ook zonder ervaring.
Marc van Vugt is docent geschiedenis 
in Mijdrecht. Eltjo Verweij heeft naast 
geschiedenis in Groningen ook aan 
de Koninklijke Militaire Academie in 
Breda gestudeerd. Nu woont hij in 
Uithoorn en is voorzitter van de 
Amsterdam6shooters Wargame Club.

Legmeervogels bergt de 
speelkaarten even op
Uithoorn - Bij Legmeervogels zijn 
de klaverjaskaarten voor even de 
kast ingegaan. In september gaat 

de kast weer open om de kaarten 
weer op de tafels te leggen. 
Wanneer precies in september zal 
later bekend worden gemaakt. De 
laatste klaverjasavond van dit 
seizoen was op vrijdag 17 juni 2022. 

Ook op deze laatste avond waren er 
die in de prijzen zijn gevallen. Eén 
van die personen is Douwe Douw-
stra. Hij mocht met 5043 punten de 
grote pechprijs in ontvangst 
nemen. Het was in de bovenste 

regionen erg spannend. Het 
verschil tussen de nummer 1 en 
nummer 5 van deze avond was 
maar 257 punten. Op de derde 
plaats eindigde Hermannetje de 
Jong met 6619 punten. Egbert 

Verkerk met 50 punten meer dan de 
nummer 3, op een tweede plaats 
met 6669 punten. Maar de eerste 
prijs op deze slotavond, met 6772 
punten is gegaan naar Arie v.d. 
Roest.

Regio - Afgelopen weekend was het 
gezellig druk op het land van Van der 
Schot in Mijdrecht. Alle jeugd van 
SAS’70 was uitgenodigd om deel te 
nemen aan het jeugdkamp. Dit jaar 
betekende dit dat er 24 jeugdleden 
zich hadden aangemeld in de leeftijd 
van 7 t/m 18 jaar. Voor het jeugd A 
team, was dit het laatste jaar dat ze 
mogen deelnemen aan dit jaarlijkse 
spektakel. De jongste jeugd startte 
met een activiteit bij Turf in Aalsmeer 
waarbij er fanatiek ge-lasergamed 
werd. De oudere jeugd vertrok naar de 
avontuurfabriek in Loosdrecht, waar 
een stormbaan werd getrotseerd. 

Nadien zwommen enkelen nog in de 
Amstel. Een barbecue, gesponsord 
door slagerij Gert Stronkhorst, was 
zeer welkom voor de hongerige kids 
en de begeleiding. Het programma ’s 
avonds bestond uit levend stratego en 
rond middernacht nog een heus 
spookspel. De regenbui mocht de pret 
niet drukken. Het was nog lang 
onrustig in de tenten, sommige jeugd-
leden hebben zelfs helemaal niet 
geslapen. De volgende dag werd met 
elkaar het kamp afgebroken. Komend 
weekend staat er weer een mooi 
evenement op het programma, want 
dan viert SAS’70 haar 50-jarig bestaan.

Jeugdkamp volleybalvereniging 
SAS´70 een spetterend succes
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De Ronde Venen - Zaterdag j.l. was de 
laatste wedstrijd van het seizoen, de 
toestel�nales. Via de voorronde 
plaatsten de eerste acht turnsters zich 
voor de toestel�nale. ’s Morgens 
mochten Aster, Zjoske, Vera, Izzy, 
Kirsten, Bloem en Eloise turnen. Op 
brug liet Zjoske een mooie oefening 
zien en daarvoor kreeg ze de zilveren 
medaille. Ook Izzy liet een strakke 
oefening zien en kreeg goud. Kirsten 
veroverde het brons. Bij de sprong 
werd Izzy derde. Op balk liet Zjoske 
een pracht oefening zien en nog 
mooier was de gezichtsuitdrukking 
toen ze erop bleef met de koprol en 

dat alleen was al goud waard. Dat 
bleek ook bij de prijsuitreiking want 
de gouden medaille was voor haar. In 
de middag waren Demi , Jasmijn en 
Kimberly aan de beurt. Op balk 
hadden ze alle drie een topdag want 
ze wonnen alle drie een gouden 
medaille. Op vloer ging het niet hele-
maal lekker voor Demi. Jasmijn turnde 
weer een prachtige vrije oefening en 
werd tweede. Kimberly had er lol in op 
het muziekje van Mario-kart en won 
de gouden medaille. Ook op brug 
dacht Kimberly die gouden medaille is 
voor mij. Met een goed doorlopende 
oefening gebeurde dit dan ook.

Veel medailles voor
Veenland turnsters

Vinkeveen - Biljartclub De Bergerie 
uit Breukelen is winnaar geworden 
van de driekamp met biljartclub De 
Merel/Richards uit Vinkeveen en 
biljartclub ‘t Heicop uit Kockengen. Na 
de uit- en de thuiswedstrijden was de 
eindstand: 1. De Bergerie uit Breu-
kelen met 150 punten, 2. ‘t Hei-
cop uit Kockengen met 133 punten 
en 3. Merel/Richards met 127 punten. 
De kortste partij was voor Dorus van 
der Meer van biljartclub De Merel/
Richards in 14 beurten tegen Maurice 
Soontiens van De Bergerie. De 
hoogste serie was voor Jeroen v.d. 
Heiden van de Beregerie met 42 
caramboles tegen Rob Gels van ‘t 
Heicop. De spannendste partij was die 
tussen Ad Wolf van ‘t Heicop en Walter 
van Kouwen van De Merel/Richards 
die met 1(!) carambole verschil 
gewonnen werd door Walter. De clubs 
kunnen terug zien op een gezellig en 
geslaagd toernooi wat alweer vast 
staat voor 2023. Biljartclub De Merel/
Richards kan nog leden gebruiken. 
Zowel dames als heren zijn van harte 
welkom voor de nieuwe competitie 

2022/2023 die start in september 
2022 en gespeeld wordt op de dins-
dagavond. Ook zoeken wij nog leden 
voor de Ronde Venen-competitie. 
Opgeven voor zowel de interne 
competitie als voor de Ronde Venen-
competitie kan op onderstaand adres: 
Café Biljart De Merel, Arkenpark Mur 
43, 3645 EH Vinkeveen. Telefoon 06 
4794 4949 of email thcw@xs4all.nl.

Biljarten De Merel/Richards

Mijdrecht - Afgelopen vrijdagavond 
is de Algemene Leden Vergadering 
van de Hockey Vereniging Mijdrecht 
gehouden. Op zich niets nieuws voor 
een sportvereniging, maar… In het 
seizoen 2001/2002 had het toenma-
lige bestuur een briljant idee. Elke 
sportvereniging drijft op vrijwilligers. 
Geen vrijwilligers, geen club. Dus 
hoe kan je als club vrijwilligers 

belonen voor al het werk wat zij voor 
de club doen. Het idee was om een 
lid of ouder, die in het afgelopen 
seizoen iets unieks heeft gepresteerd 
in het zonnetje te zetten. Dat kan op 
elk gebied zijn, bijvoorbeeld een 
ouder die super enthousiast is om 1 
of meer teams te trainen en/of te 
coachen of iemand die veel leuke 
activiteiten heeft georganiseerd. Een 

lid/ouder die al heel lang enthou-
siast in een commissie actief is. 
Verzin het maar. De eerste ‘Door-
geefstick’ ging in 2002 compleet 
terecht naar Nol Vos. Nol was altijd 
super enthousiast om iets te organi-
seren. Was het niet voor de Trim-
mersgroep, dan was het wel een 
wijn- of whisky proeverij en nog veel 
meer. Dit jaar ging de ‘Doorgeefstick’ 
niet naar 1 persoon, maar naar de 
familie De Kloet. Charlotte zit al jaren 
in de Bar- en Activiteiten Commissie, 
Niek is technisch ingesteld en heeft 

al vaak als DJ de muziek verzorgd. 
De kinderen Jasper en Eline zijn 
actief als speler, maar ook in de 
jeugdcommissie en de Technische 
Commissie. Wat kan je als familie 
nog meer doen dan als gezin vol 
actief te zijn voor HVM? Het bestuur 
heeft dus een uitstekende keuze 
gemaakt, door deze familie de ‘Door-
geefstick’ te geven. Vrijdagavond 
waren Charlotte en Jasper aanwezig 
om de speciale hockeystick (met alle 
‘naamplaatjes’ van de vorige 
winnaars) in ontvangst te nemen.

De ‘Doorgeefstick’ van
HV Mijdrecht

De Ronde Venen - Afgelopen 
zaterdag konden alle danseressen 
eindelijk weer schitteren tijdens de 
traditionele eindvoorstelling in het 
Piet Mondriaan Gebouw in Abcoude. 
Onder leiding van Karin Dieters werd 
het dansseizoen 2021-2022 wederom 
met een wervelende eindshow afge-
sloten. De voorstelling had dit jaar als 
thema ‘Escaperoom Dancing Stars’ en 
vertelde het spannende verhaal van 
een groepje vriendinnen dat opge-
sloten werd in een escaperoom. Door 
het oplossen van allerlei puzzels 
moesten zij proberen daaruit te 

ontsnappen. Zou het de meiden 
lukken binnen de tijd van de voorstel-
ling? De show begon met een prach-
tige uitvoering van ‘De vier zwaantjes’. 
Een dans op echte spitzen uit het 
bekende Zwanenmeer. Daarna startte 
de puzzeltocht en belandde het 
groepje steeds in een andere kamer, 
zoals een onderwaterkamer met 
zeemeerminnen, een koninklijke 
kamer en een �lmkamer. In elke kamer 
kregen de dansers een puzzel op te 
lossen en hoorden ze via een stem uit 
de intercom of het ze gelukt was en ze 
door konden naar de volgende kamer. 

Het geheel werd begeleid door geva-
rieerde muziek; van het klassieke ‘An 
der schönen blauen Donau’ tot ‘Coro-
nation Day’ uit de �lm Frozen en het 
aanstekelijke ritme van ‘Pirates of the 
Caribbean’. Het publiek werd bij de 
puzzeltocht betrokken door te vragen 
of ze de dansers wilden helpen. Zo 
moesten ze de dansers met hun tele-
foons bijschijnen toen ineens de 
stroom ‘uitviel’. Het bleef tot het eind 
van de voorstelling spannend of het 
de dames zou lukken te ontsnappen, 
maar uiteindelijk wisten ze alle puzzels 
goed op te lossen en werd de 
wederom geslaagde voorstelling met 
de vrolijke klanken van ‘Permission to 
dance’ van BTS afgesloten.
Foto: Lennard Bakker.

Mijdrecht - Om half tien werden de 
spelers ontvangen voor de eerste 
ronde. Zij toonden zich blij met het 
welkomscadeautje, een zweetbandje 
van hoofdsponsor Koop Lenstra. De 
ko�e of thee met heerlijke taart ging 
er goed in. Na de bekende en onbe-
kende deelnemers (totaal van acht 
verschillende verenigingen, zelfs uit 
Amstelveen en Oudewater) toege-
sproken te hebben, kon iedereen de 
baan op voor een leuke tennispartij.
De deelnemers voor de tweede ronde 

stonden al te trappelen en konden na 
drie kwartier de baan op. Nadat de 
eerste groep twee partijen had 
gespeeld stond er een lekker lunch-
bu�et klaar met o.a. de intussen 
vermaarde pindasoep van onze ‘cate-
raarster’. De knapperige broodjes, 
rauwkost en stukjes gebakken omelet 
smaakten allemaal goed, met daarbij 
natuurlijk melk, karnemelk en jus 
d’orange. Als afsluiting waren er 
diverse soorten fruit. Daarna speelde 
eenieder nog 1 partij. Tijdens de afslui-

tende borrel waren er prijsjes voor 
degenen met de minst behaalde 
games en voor degenen met het 
gemiddelde aantal games. De rest van 
de prijzen werd verdeeld d.m.v. een 
loterij. De voorzitter was aanwezig om 
de organisatie, het team van de bar, de 
dames van de catering en de massa-
gedame in het zonnetje te zetten. Bij 
de borrel smaakten de stukjes kaas en 
worst als vanouds heel goed en werd 
iedereen nog verrast met heerlijke 
stukjes nieuwe haring. In de loop van 
de dag was er ook nog de mogelijk-
heid om een massage te krijgen. Petra 
Taal deed dit vakkundig voor een 
minimaal bedrag van vijf euro per 
kwartier, dat gedoneerd wordt aan de 
MaagLeverDarmstichting. Dankzij de 
gretigheid waarmee men zich meldde, 
heeft zij een bedrag van 80 euro inge-
zameld. Dit bedrag wordt in de loop 
van de week nog hoger, daar Petra 
tijdens het Open Toernooi nog verder 
gaat met deze heerlijke massages! 
Rest ons nog onze vaste én nieuwe 
sponsors te bedanken, te weten: 
Makelaardij Koop Lenstra, Vishandel 
Muys, Ann-Joy, de Loods, Yoga Hatha, 
DuoPlant, Ariba ijs, CTO tennisschool 
en de IJssalon. En voor allen die tijd en 
zin hebben: 10 augustus a.s. is er weer 
een Senior+ Dag bij TVM. Opgeven 
kan door een mail te sturen naar:
tvm.regiodag@gmail.com.

Spannende eindvoorstelling
‘Escaperoom Dancing Stars’

Geslaagde TVM-Senior+ dag
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UITZENDSCHEMA

TELEVISIE 
Ziggo Abcoude/Baambrugge kanaal 36 
andere kernen kanaal 41 en KPN en overige providers kanaal 1368

Lokale tv-programma’s deze week 
Hele week vanaf 00.00 uur, herhaling op ieder even uur:
Nieuwsronde
Wekelijks lokaal nieuws- en actualiteitenprogramma met daarin deze 
week de volgende lokale onderwerpen: (onder voorbehoud): Oldtimer 
Middag Mijdrecht – Beursvloer De Ronde Venen – Winkels op zondag 
eerder open –Strekken of niet bij N201

Overige TV-programma’s 
Maandag t/m zaterdag 10.30/11.30/14.30 en 15.30: 
BlijFFit bewegingsprogramma voor senioren 
Lekker thuis bewegen o.l.v. Sportcoaches Joke en Jos 
In het weekend
Het lokale weerbericht met Mees Weststrate

Kabelkrant
De Kabelkrant loopt tussen de tv-uitzendingen door met daarin 
geschreven lokaal nieuws, aankondigingen van activiteiten in de 
gemeente en het weerbericht.

RADIO
105.6 FM en internetstream

Dagelijkse reguliere programmering 
00.00-07.00 Nacht van De Ronde Venen
07.00-12.00 Ochtendronde
12.00-14.00 Tussen Twaalf en Twee
14.00-18.00 Middag Venen
18.00-00.00 Avond Venen

Lokale Radioprogramma’s deze week:
Woensdag 20.00-22.00 Herrieschoppers
 22.00-23.00 Boundless
Donderdag  19.00-21.00 Eindeloos
Vrijdag 19.00-21.00 Echoes
Zaterdag 10.00-12.00 Amigos da Musica
Zondag 10.00-12.00 Zondag met Zorg

12.00-14.00 Amigos da Musica (herhaling)
 14.00-16.00 UpstairsAtErics

Onze tv en radioprogramma’s zijn natuurlijk ook terug te kijken via onze 
website www.rtvrondevenen.nl via uitzending gemist en op ons Youtube 
kanaal www.youtube.com/user/RTVRondeVenen

Zelf ook radio maken, � lmen, interviewen of monteren? 
Meewerken in de redactie? Dat kan bij RTV Ronde Venen. Maak eens 
een afspraak in onze studio om te kijken en te zien wat er mogelijk is. 
e-mailadres: peter@rtvrondevenen.nl

De Ronde Venen – In De Ronde 
Venen is het aantal laadpalen voor 
elektrische auto’s in een jaar tijd 
gestegen met 77%. Deze groei vond 
plaats in april 2021 t/m april 2022. In 
het begin van 2021 stonden er 171 
laadpalen verspreid door heel De 
Ronde Venen, wat is gestegen naar 
maar liefst 302. Er zijn 67 laadpalen 
beschikbaar voor elke 10.000 inwo-
ners. Het is na Wijk bij Duurstede de 
gemeente waarbij het aantal laad-
palen het hardst stijgt van Utrecht. 
Dit en meer blijkt uit onderzoek van 
Techtiek.nl op basis van de meest 
recente data van de Nationale 
Agenda Laadinfrastructuur. Utrecht 
is de provincie waarbij het aantal 
laadpalen met 21% is gestegen. In 
2021 stonden er 9.641 laadpalen in 

Utrecht wat is gestegen naar 10.754 
in 2022. Dit zijn in totaal 79 laad-
palen per 10.000 inwoners. Het is de 
provincie met de meeste laadpalen 
per 10.000 inwoners van Nederland. 
Op landelijk niveau stijgt het aantal 
laadpalen met 34%. Utrecht stijgt 
het minst hard van alle provincies in 
Nederland. De snelst groeiende 
provincies zijn Drenthe (+62%), 
Limburg (+56%) en Flevoland 
(+54%). De gemeente Utrecht heeft 
de meeste laadpunten van Utrecht, 
namelijk 10.754. Om echt een goed 
beeld te krijgen moeten we ook 
kijken naar het aantal laadpunten 
per inwoner, wat per gemeente erg 
uiteenloopt. De gemeente Utrecht 
heeft ook verhoudingsgewijs de 
meeste laadpunten. In totaal zijn er 

297 laadpalen beschikbaar voor 
elke 10.000 inwoners. De 
gemeentes in Utrecht met verhou-
dingsgewijs de meeste laadpalen 
zijn: 1. Utrecht: 297 laadpunten per 
10.000 inwoners, 2. Nieuwegein: 
113 laadpunten per 10.000 inwo-
ners, 3. Woerden: 96 laadpunten per 
10.000 inwoners, 4. Bunnik: 93 laad-
punten per 10.000 inwoners, 5. 
Amersfoort: 89 laadpunten per 
10.000 inwoners. Om de klimaat-
doelen van de EU in 2030 te halen 
moet de CO2-uitstoot van auto’s in 
de EU met 50% zijn verminderd ten 
opzichte van 1990. Niet alleen het 
aantal elektrische auto’s moet 
toenemen, maar ook het aantal 
oplaadpunten. Naast je oplader 
thuis is er voor elke 10 tot 15 elektri-
sche voertuigen 1 oplader nodig. 
Om dit kilmaatdoel te halen zijn er 
ongeveer 6 miljoen openbare laad-
punten nodig in Nederland.

Aantal laadpalen voor elektrische 
auto’s in De Ronde Venen stijgt

De Ronde Venen - Op 3 augustus 
a.s. is het weer zover. Tijd voor een 
rondje varen over de Vinkeveense 
Plassen. Uiteraard met de Vinkeplas 
waar kapitein Klinkhamer en zijn 
crew er weer een gezellige middag 
van gaan maken. Deze keer starten 
ze vanaf de Baambrugse Zuwe 204 
in Vinkeveen (bij de brug van Klink-
hamer). De boot heeft al eerder een 
rondje gemaakt dus je kan pas na 
14.30 uur de boot op! Peter en Peter 
zorgen weer voor de muzikale noot 
en nu maar duimen voor mooi weer.
Uiteraard kun je ook weer opge-

haald worden, maar kijk eerst even 
of je een buurman, buurvrouw 
bereid vindt om je te brengen naar 
de boot. Er is een groot te kort aan 
buschau� eurs waardoor het wat 
ingewikkelder is geworden om 
iedereen op te halen. Maar als het 
echt niet lukt dan gaan wij er 
gewoon voor zorgen, al is de reistijd 
wellicht wel wat langer dan je 
gewend bent. Parkeren met de auto 
kan op het terrein van Klinkhamer, 
waar de boot ook ligt en anders bij 
Eiland 4 waar voldoende parkeer-
plekken zijn. Let op: Je kunt niet 

eerder dan 14.30 uur de boot op 
omdat er al een vaartocht eerder die 
dag is. Eerder komen heeft dus niet 
zoveel zin. De activiteiten zijn gratis 
maar aanmelden is verplicht. Vol = 
vol. Aanmelden kan via info@tjitze-
hesselius.nl of bij een van de 
Servicepunten bij jou in de buurt, 
die ook bereikbaar zijn via telefoon-
nummer 0297 - 587600. Als je wilt 
worden opgehaald, vergeet dit dan 
niet door te geven met adres en
telefoonnummer. De Stichting Tjitze 
Hesselius organiseert sinds 2015 acti-
viteiten voor alleenstaande ouderen 
uit De Ronde Venen. Voor meer infor-
matie kunt u een kijkje nemen op 
onze website www.tjitzehesslius.nl of 
ons volgen via Facebook.

Vinkeveen - Initiatiefneemster Joke 
Verbrugge (links) uit Vinkeveen, werk-
zaam bij Amerpoort op de Herenweg 
in Vinkeveen, zag de noodzaak in, 
voor vooral de bewoners om het 
oversteken veiliger te maken. Zij 

heeft meerdere malen contact gehad 
met de gemeente, door er ook fysiek 
heen te gaan. “Met steekhoudende 
redenen komen, loont!” glimlacht 
Joke. Door haar aanhouden en daad-
kracht is uiteindelijk het resultaat dat 

op de Herenweg attentie kokers om 
palen werden geplaatst. Ook Lyône 
van Vliet van Ronde Venen Belang 
heeft zich meerdere malen ingezet 
voor veilige oversteekplaatsen in 
onze Gemeente. Het huidige raadslid 
van de lokale partij heeft twee jaar 
geleden de aandacht gevestigd door 
een petitie aan te bieden en heeft 
een ‘rondje ge� etst’ met de toen-
malig wethouder met als summier 
resultaat, verplaatsing van een over-
steekplaats zonder dat deze veiliger 
is geworden. “Voor dit soort trajecten 
moet je een hele lange adem 
hebben. Op een nette manier indrin-
gend aanhouden is een hele kunst” 
aldus Lyône van Vliet. Ook in Mijd-
recht op de Rondweg staan deze 
attentiekokers om palen. Wij zouden 
graag zien dat alle oversteekplaatsen 
in de Ronde Venen worden voorzien 
van dergelijke duidelijke marke-
ringen (attentie kokers), het liefst op 
een verhoogd zebrapad. “Laten we 
eerlijk zijn, de kosten zijn het niet”, 
zegt Joke met een knipoog.

Varen op de Vinkeveense 
Plassen met St. Tjitze Hesselius

Particulier initiatief wordt 
beloond

Regio - Coach4You koppelt al twaalf 
en een half jaar vrijwilligers aan 
brugklassers, voor wie de stap naar 
het voortgezet onderwijs extra span-
nend is. We spraken met Monique 
Butzelaar, coach van het eerste uur. 
“Dat los ik wel even op, dacht ik” 
vertelt Monique lachend. Ze legt uit 
dat ze bij de eerste intervisiebijeen-
komsten te horen kreeg, dat voor 
coaching een lange adem nodig is. 
Een jonge coach vertelde haar dat je 
vaak moet wachten tot je ziet wat je 
ondersteuning heeft betekend. En zo 
was het ook voor Monique. Tijdens 

haar tweede jaar coachte ze een heel 
vriendelijke, maar drukke jongen. Nu 
komt ze zijn moeder nog wel eens 
tegen bij het winkelen en dan vertelt 
zij hoe goed hij terecht is gekomen. 
Ook andere coaches hebben die 
ervaring. Soms worden ze jaren later 
nog uitgenodigd voor een bruiloft of 
een diploma-uitreiking. Monique 
vertelt dat ook het contact met de 
ouders belangrijk is: “Ouders vragen 
niet voor de � auwekul of je hun kind 
wil coachen, vaak zijn ze zelf ook 
onzeker”. Ook legt ze uit dat 
“kinderen zich in deze fase meer 
losmaken en dat het juist daarom 
voor de ouders lastig is zelf hun 
kinderen te ondersteunen”. Over de 
begeleiding vanuit Coach4You 
vertelt Monique dat die de laatste 
jaren uitstekend is. “De coördinatoren 
zijn heel vriendelijk. Ze laten ieder-
een in z’n waarde en alles wordt heel 
goed georganiseerd.”
Bent u, na het lezen van dit interview, 
ook geïnteresseerd geraakt? Het is 
erg waardevol vrijwilligerswerk! Lees 
verder op onze website, https://
gildedrv.nl/coach4you en neem 
contact op via het contactformulier 
of mail naar C4Y@gildedrv.nl.

Monique Butzelaar,
Coach4You coach
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Uithoorn - Bridgeclub Hartenvrouw-
heer uit Uithoorn heeft eind april de 
laatste speelmiddag van het seizoen 
feestelijk afgesloten. Het was weer 
een bewogen seizoen waarin we 
weer niet alle dinsdagmiddagen 
konden spelen. We gaan ervan uit 
dat we in september 2022 weer 
kunnen starten in de nieuwe Scheg. 
Daar hebben we al een kijkje mogen 
nemen en het wordt prachtig. 
Tijdens ons verblijf in het Buurtnest 
wilden we geen nieuwe leden 
omdat de ruimte beperkt was. In de 
Scheg beschikken we weer over 
voldoende ruimte om met meer 
mensen te kunnen spelen. 40 jaar 

geleden begon Hartenvrouw als 
niet-roken dames bridgeclub op 
dinsdagmiddag. Die middag is nog 
als vanouds, roken tijdens het 
bridgen mag natuurlijk al lang niet 
meer. En dat damesclub daar willen 
we wel van af. Wij vieren in het 
seizoen 2022-2023 ons 40-jarig 
bestaan en dat gaat gepaard met 
feestelijkheden. Lijkt het u leuk om 
dit mee te vieren en van 1 
september tot 1 mei te bridgen op 
dinsdagmiddag van 13.00-16.30 uur 
bij onze gezellige club? Dames en 
heren zijn van harte welkom. Stuur 
een email naar Hartenvrouw2015@
gmail.com of bel 06 4023 7499.

Bridgeclub Hartenvrouw-heer: 
En nu vakantie

De Kwakel - Elk seizoen neemt KDO 
deel aan een onder 23 competitie met 
zes regionale teams. Na een reguliere 
speelronde van vijf wedstrijden, 
waarbij elk team één keer tegen 
elkaar voetbalt, wordt er jaarlijks een 
�nale avond bij één van de vereni-
gingen georganiseerd. Op dinsdag 14 
juni j.l. vond deze avond plaats bij 
EMM’21 in Roelofarendsveen. Om de 
derde en vierde plaats streden RKDES 
en ROAC. In de �nale mochten onze 
jongens het opnemen tegen gastheer 
EMM’21. KDO wist deze wedstrijd 

overtuigend met 4-0 te winnen, mede 
door drie doelpunten van Wessel 
Kleijn en één doelpunt van Max van 
der Weijden. Het doel van deze 
competitie is om junioren / jong seni-
oren te laten wennen en opleiden 
voor het selectievoetbal. De groep die 
nu in dit team speelt heeft veel 
potentie en een groot deel speelt 
allang met elkaar samen. Dit is dan 
ook goed te zien aan het spel en 
teamspirit tijdens deze wedstrijden. 
Hier gaan we nog jaren bij KDO 
plezier aan beleven.

Regio - Hans Slagboom & Wim 
Sinnige domineerden de vierde 
avond zomerbridge met een 
topscore van 65,83%. Alleen Cora de 
Vroom & Marja Hartmann pres-
teerden het deze avond om ook een 
zestiger binnen te halen, ze werden 
er tweede mee in de A-lijn met 
62,50%. De overige bridgers 
moesten zich tevreden stellen met 
vijftigers of minder. Janny Streng & 
Johan Le Febre bleven met 57,08% 
als derde hoog in de vijftig, gevolgd 
door Agnes Kroes & Ankie Bots, die 
met een lage vijftiger vierde werden 

met 52,08%. Elisabeth van den Berg 
& Jan Bronkhorst legden met 51,67% 
als vijfde beslag op de laatste 
vermelding in het regionale nieuws 
van deze week van deze lijn. In de 
B-lijn werd dus wat minder hoog 
gepresteerd, maar Corry Twaalf-
hoven & Truus Groot snoepten met 
hun 57,81% toch de eerste prijs af 
van nummer twee. Dat waren Ria 
Verkerk & Anneke Karlas die met 
57,29% slechts luttele druppeltjes 
moesten toegeven. Als derde paar 
�nishten Marieke Schakenbos & Joke 
de Wit met 54,69% die op hun beurt 

Joyce Udema & Cobie Bruine de 
Bruin met 54,17%, nipt voor bleven. 
Wim Röling & Hans Broers sloten hier 
de top af met 51,56% als vijfde paar. 
Zoals u nu heeft begrepen blijft 
zomerbridge spannend tot en met 
de laatste kaart. Wilt u dit ook 
ervaren, stort u dan voor zes euro 
per paar per avond in het zomer-
bridge van Bc De Legmeer. Tot en 
met 31 augustus elke woensdag-
avond vanaf 19.45 uur in Het Buurt-
nest, Arthur van Schendellaan 59 in 
Uithoorn. Aanmelden kan per 
e-mail: gerdaschavemaker@live.nl, 
telefoon 06-83371540 of tot 19.30 
uur in de zaal.

KDO-23 wint overtuigend 
regiocompetitie

Zomerbridge Bridgeclub

Regio - Elke zaterdag tussen 11 en 12 
uur trainen jongens en meisjes van 
het G-hockeyteam met meerdere 
trainers om de techniek van hockey 
te verbeteren, het samenspel met 
elkaar en de lol samen. Handicap en 
leeftijd spelen niet mee. De trainers 
die vrijwillig hun zaterdagochtend 
opgeven, genieten van de inzet van 
de kinderen en ook de ouders langs 
de lijn. De kinderen hebben er niet 

altijd zin in om te gaan, maar 
eenmaal op het hockeyveld zijn ze 
dat snel vergeten. Naast plezier zijn 
er ook echte wedstrijden gespeeld 
tegen grote namen als Bloemendaal 
en Amstelveen. Het hockeyteam is in 
deze poule winnaar geworden! Met 
het plezier van je kind heb je altijd 
gewonnen. Zeker na a�oop onder 
het genot van een bekertje 
limonade.

Als je meedoet win je altijd

Uithoorn - Afgelopen vrijdag 24 juni 
was de laatste wedstrijd van de reeks 
van vier van de zgn. ‘CD Evening 
Games’. Een serie van vier leuke, 
gezellige & competitieve atletiek 
wedstrijdavonden speciaal voor CD 
Junioren, die sinds 2005 worden 
georganiseerd. Vanuit Atletiek Klub 
Uithoorn (AKU) deden Mark Westra 
(JJD) en Fleur Hofmeister (MJD) mee, 
en met succes! Beiden AKU-atleten 

wisten de tweede plaats op het 
podium te bemachtigen en konden 
zes nieuwe persoonlijke records 
bijschrijven. Mark mocht dit keer 
uitkomen op de 150 meter sprint; 
600 meter, kogelstoten en 
verspringen. Op de 600 meter liep 
Mark in een knappe 1:44,67 naar de 
tweede plaats, concurrent Robin 
Boogaard van AV23 net achter zich 
latend. Ook op de 150 m pakte Mark 

de tweede plaats in een nieuw 
persoonlijk record van 20,43! Ook op 
kogelstoten (3 kg) noteerde Mark de 
tweede plaats en een nieuw 
persoonlijk record van 9,81. En of dat 
niet genoeg was deed hij dat ook bij 
verspringen even dunnetjes over, 
waar hij met 4,40 m wederom een 
nieuw persoonlijk record en de 
tweede plaats veroverde! Dat Fleur 
Hofmeister een sterke loopster is 
weten we inmiddels en dat liet ze 
dan wederom deze avond weer zien. 
In een sterk veld pakte Fleur knap de 
tweede plaats op de 150 m in een 
nieuw persoonlijk record van 20,52 
en stelde de derde plaats veilig op de 
600 m in 1:46,50. Maar Fleur liet vrij-
dagavond zien dat ze meer kan dan 
alleen erg hard lopen! Bij discus 
werpen pakte ze met 16,52 m een 
nieuw persoonlijk record en bij 
hoogspringen mocht ze met 1,20 m 
ook een nieuw persoonlijk record 
bijschrijven in inmiddels een lange 
reeks van sterke nieuwe PRs dit 
seizoen. En op basis van boven-
staande prestaties stonden deze 
twee AKU-toppers dan ook terecht te 
stralen op het podium!

Twee keer zilver voor AKU-
atleten bij CD Evening Games

Uithoorn-De Kwakel Na twee jaar 
geen toernooien vanwege Corona is er 
afgelopen weekend weer volop 
hockeyplezier geweest op hockeyclub 
Qui Vive tijdens het ‘Chill & Thrill 
C-toernooi’ en het ‘Regenboog D-toer-
nooi’. Alle kleuren van de regenboog 
maakten het D-toernooi tot een waar 
spektakel met leuke wedstrijden, 
spellen en veel enthousiaste kids. Bij 
de C-jeugd was het volop ‘chillen’ 
tussen de spannende wedstrijden 
door en was er goed gezorgd voor een 
lekkere lunch en ijsjes om lekker af te 
koelen. Qui Vive kijkt terug op een 
zeer succesvol weekend en er wordt 
alweer uitgekeken naar volgend jaar!

Chill & Thrill C en Regenboog D-toernooi 
hockeyclub Qui Vive weer groot succes

Regio - Na het enorme succes van 
twee jaar terug wordt het weer tijd 
voor een gezellige en sportieve 
�etstocht. Zondag 3 juli is het dan 
weer zover: de �etstocht van ca. 30 
km met als start de hoofdvestiging 
van Duoplant in Amstelveen. Daar 
wordt u ontvangen en is het verza-
melen vanaf 12 uur tot 12.30 uur, 
waarbij wij starten met een lekker 
bakje ko�e, u ontvangt de te 
�etsen route met daarbij diverse 
leuke activiteiten, een quiz en 
lekkere hapjes en drankjes, geheel 
verzorgd door het Duoplant zelf. 

De �etstocht eindigt weer op de 
Legmeerdijk 274 in Amstelveen 
waar er word afgesloten met een 
overheerlijke Hongaarse BBQ en 
live muziek.
Opgeven kan nog t/m vrijdag 1 juli, 
in een van de winkels van Duoplant 
of online op www.duoplant.nl.
Voor een bedrag à € 17,50 euro 
voor volwassenen en € 10,– euro 
voor kinderen tot 12 jaar heeft u 
een ontzettend gezellige, feeste-
lijke en sportieve dag en wellicht 
wint u tevens nog wel een leuke 
prijs met de quiz.

Duoplant’s Fietstocht
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TOUR DE FRANCE 2022
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EL Los de puzzel op door de cijfers en letters,
 die u in de advertenties van deze Tour bijlage 
 vindt, in de juiste volgorde te zetten

 Geef antwoord op de vragen

 U kunt de oplossing opsturen of brengen 
 t/m MAANDAG 11 JULI* naar:

NIEUWE MEERBODE
 Midrethstraat 9
  3641 CB Mijdrecht

 Bij meerdere goede oplossingen beslist het lot. 
 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
 Slechts één oplossing per persoon/huishouden! 
 Oplossingen die na deze datum worden ingeleverd, 

 zullen niet in de uitslag opgenomen worden.

Wie wint de gele trui? ...................................................................................................................................................

Wie wordt de beste Nederlander? ...........................................................................................................................

Wie is de beste Nederlander in het bolletjesklassement? ...............................................................................

Hoeveel Nederlanders winnen een etappe? ........................................................................................................

De oplossing van de puzzel:.......................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Naam...................................................................................................................................................................................

Adres ...................................................................................................................................................................................

Postcode ...............................................Woonplaats: ...................................................................................................

Telefoonnr.: ......................................................................................................................................................................

Dell Intel Core i5
8 GB RAM, 128 GB HDD

BESCHIKBAAR GESTELD DOOR:

MULTI MEDIA MIJDRECHT
Dorpsstraat 61 Mijdrecht, info@multimediamijdrecht.nl
multimediamijdrecht.nl

SMIT SCHOENEN
Dorpsstraat 39 Mijdrecht, www.smitschoenenmijdrecht.nl

WAARDEBON T.W.V. €50,-

GERT STRONKHORST KEURSLAGER
Amstelplein 75 Uithoorn, www.gertstronkhorst.keurslager.nl

BBQ-PAKKET VOOR 4 PERSONEN

BRIL & MEER
Kerklaan 11 Vinkeveen, www.brilenmeer.nl

ZONNEBRIL

KOEK JUWELIERS & GOUDSMEDERIJ
Dorpsstraat 36 Mijdrecht, tel. 0297-289176

DAMES- OF HERENHORLOGE

M A A K  K A N S  O P  É É N  V A N  D E Z E  P R A C H T I G E  P R I J Z E N !

DE OVERIGE PRIJZEN:
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Een kroniek van een Nederlandse berg
Beroemd en berucht, dat is l’Alpe d’Huez. Beroemd vanwege de Nederlandse over-
winningen in het (verre) verleden. Berucht vanwege de zwaarte, maar vooral 
vanwege de clowneske, carnavaleske gedragingen van het publiek. Maar bovenal 
beroezend: 21 bochten naar 1850 meter hoogte.

Liefhebbers hebben donderdag 14 juli al 
lang en breed vrijgenomen van hun werk. 
Vanaf 13.05 uur, als er gestart wordt in 
Briancon, zullen zij aan de buis gekluisterd 
zitten voor de twaalfde etappe in de Tour 
de France. Vooral vanwege het grote spek-
takel dat aan het eind van de etappe lonkt: 
de Alpe d’Huez. Oftewel: veel spektakel, 
veel gejuich in de bochten, veel kijkplezier. 
Met vele duizenden zullen met name de 
Nederlanders er weer staan. Waarom 
eigenlijk?

Fausto Coppi
De berg is in feite helemaal niet zo 
bijzonder. Ja natuurlijk, 21 genummerde 
haarspeldbochten die naar zo’n 1850 meter 

hoogte meanderen, met een gemiddeld 
stijgingspercentage van 7,9 procent en een 
steilste kilometer van gemiddeld 11,5 
procent, het is allemaal niet niks. Maar zo 
zijn er talloze bergen te vinden in Alpen en 
Pyreneeën, en voor veel renners zou een rit 
naar Alpe d’Huez just another day at the 
o�  ce moeten zijn. Dat is het niet. Niet voor 
hen, en niet voor die enorme hoeveelheid 
publiek dat zal moeten vechten om een 
goede plek op de 13,8 kilometer lange klim. 
Dat heeft alles te maken met de luisterrijke 
geschiedenis van de Alpe d’Huez, die vooral 
voor Nederland grote successen bracht. 
Aan de weg van Bourg d’Oisans, aan de 
voet van de Alpe d’Huez, tot aan het dorpje 
Alpe d’Huez zelf, is gebouwd van 1881 tot 

1936. Pas in 1952 deed de Tour de France 
de berg voor het eerst aan, met een 
vermaarde winnaar: Fausto Coppi. Na die 
dag zijn er maar liefst 29 Tour-aankomsten 
op de Alpe d’Huez geweest, met Geraint 
Thomas in 2018 als laatste winnaar.

De hoop en het verlangen
Onder de winnaars zijn vele grootheden, 
althans, zo werden ze beschouwd toen 
niemand wist of wilde weten van doping. 
Armstrong, Pantani, Bugno, Sastre en 
Hinault: allen wonnen ze ooit op Alpe 
d’Huez. Maar de berg heeft niet voor niets 
de bijnaam ‘Nederlandse berg’, want maar 
liefst acht keer won een Nederlander de 
etappe die naar de Alpenreus leidde. Ga 
maar na: Joop Zoetemelk in 1976 en 1979, 
Hennie Kuiper in 1977 en 1978, Peter 
Winnen in 1981 en 1983, Steven Rooks in 
1988 en Gert-Jan Theunisse in 1989. Acht 
Nederlandse overwinningen in veertien 

jaar, dat spreekt enorm tot de verbeelding 
en heeft sindsdien voor een Oranjegevoel 
geleid op de berg, ondanks het feit dat de 
recentste Tourwinnaars op Alpe d’Huez niet 
van Nederlandse komaf zijn en ondanks het 
feit dat ‘we’ al 33 jaar droog staan. Maar elke 
keer weer zijn er de hoop en het verlangen, 
en die zullen er op 14 juli wederom zijn. En 
waarom niet? Kruijswijk al vroeg in de 
aanval, of Mollema die gesteund door de 
tienduizenden zijn duivels ontbindt vlak 
voor La Garde, het steilste stuk van de berg? 
Ook dit jaar mogen we blijven dromen. 
Welke droom waarschijnlijk niet gaat 
uitkomen, is die van de snelste tijd ooit. In 
2010 won Alberto Contador een Dauphiné-
etappe in 37.30 minuten, waarmee hij 
Pantani’s droomtijd van 37.35 minuten uit 
1997 uit de boeken reed. Sowieso wordt de 
top van snelste tijden ingenomen door 
vrijwel alleen maar dopingzondaars. 
Kunnen we op 14 juli eindelijk, eindelijk 
weer eens juichen voor een Nederlander? 
Of wordt de Alpe d’Huez van droom langza-
merhand een syndroom? 
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(De voorlopige) deelnemers van de Tour de France 2022
Hieronder vindt u de (zoals bekend bij het drukken van deze krant) 
deelnemers van deze Tour de France (wijzigingen voorbehouden).

WORLD TOUR TEAMS
Intermarché – Wanty-Gobert
Alexander Kristo� , Louis Meintjes, Taco van 
der Hoorn, Quinten Hermans, Andrea 
Pasqualon, Georg Zimmermann, Kobe 
Goossens, Adrien Petit

Jumbo – Visma
Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, Wout van 
Aert, Sepp Kuss, Steven Kruijswijk, Tiesj 
Benoot, Christophe Laporte, Nathan van 
Hooydonck

Lotto Soudal
Caleb Ewan, Tim Wellens, Philippe Gilbert, 
Brent Van Moer, Florian Vermeersch, 
Reinardt Janse van Rensburg, Andreas Kron, 
Frederik Frison

Team DSM
Romain Bardet, John Degenkolb, Nils 
Eekho� , Alberto Dainese, Chris Hamilton, 
Andreas Leknessund, Martijn Tusveld, Kevin 
Vermaerke

BORA – hansgrohe
Aleksandr Vlasov, Sam Bennett, Lennard 
Kämna, Maximilian Schachmann, Danny 
van Poppel, Patrick Konrad, Nils Politt, Ryan 
Mullen

Quick Step – Alpha Vinyl
Julian Alaphilippe, Fabio Jakobsen, Kasper 
Asgreen, Michael Mørkøv, Mikkel Frølich 
Honoré, Tim Declercq, Mattia Cattaneo, 
Dries Devenyns

AG2R Citroën
Ben O’Connor, Benoît Cosnefroy, Bob 
Jungels, Oliver Naesen, Aurélien Paret-
Peintre, Geo� rey Bouchard, Mikaël Cherel, 
Stan Dewulf

Astana Qazaqstan Team
Alexey Loetsenko, Gianni Moscon, Fabio 
Felline, Samuele Battistella, Joe Dobrowski, 
Dmitriy Gruzdev, Andrey Zeits, Simone 
Velasco

Bahrain Victorious
Jack Haig, Damiano Caruso, Matej Mohoric, 
Dylan Teuns, Jan Tratnik

Co� dis
Ion Izagirre, Guillaume Martin, Simon 
Geschke, Benjamin Thomas, Bryan Coquard, 
Victor Lafay, Anthony Perez, Max Walscheid

EF Education – Easy Post
Rigoberto Uran, Magnus Cort, Stefan 
Bissegger, Alberto Bettiol, Ruben Guerreiro, 
Jonas Rutsch, Neilson Powless

Groupama – FDJ
David Gaudu, Thibaut Pinot, Michael Storer, 
Stefan Küng, Valentin Madouas, Kevin 
Geniets, Olivier Le Gac, Antoine Duchesne

INEOS Grenadiers
Adam Yates, Geraint Thomas, Filippo 
Ganna, Dylan van Baarle, Michał 
Kwiatkowski, Jonathan Castroviejo, Daniel 
Felipe Martínez, Tom Pidcock

Israel – Premier Tech
Chris Froome, Jakob Fuglsang, Michael 
Woods, Simon Clarke, Daryl Impey, Krists 
Neilands, Omer Goldstein, Hugo Houle

Movistar
Enric Mas, Gorka Izagirre, Imanol Erviti, Iván 
García, Carlos Verona, Nelson Oliveira, 
Matteo Jorgenson, Alex Aranburu, Gregor 
Mühlberger

Team BikeExchange Jayco
Dylan Groenewegen, Michael Matthews, 
Luke Durbridge, Christopher Juul-Jensen, 
Jack Bauer, Luka Mezgec, Amund Grøndahl 
Jansen, Nicholas Schultz

Trek – Segafredo
Bauke Mollema, Giulio Ciccone, Jasper 
Stuyven, Mads Pedersen, Antwan Tolhoek, 
Quinn Simmons

UAE Emirates
Tadej Pogacar, Marc Soler, Brandon 
McNulty, Rafał Majka, George Bennett, 
Matteo Trentin, Mikkel Bjerg, Vegard Stake 
Laengen

PROTEAMS
Alpecin – Fenix
Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen, 
Xandro Meurisse, Silan Dillier, Guillaume 
Van Keirsbulck, Edward Planckaert, Michael 
Gogl, Kristian Sbaragli

Arkéa Samsic
Nairo Quintana, Warren Barguil, Maxime 
Bouet, Amaury Capiot, Connor Swift, Łukasz 
Owsian, Matis Louvel, Hugo Hofstetter

B&B Hotels – KTM
Pierre Rolland, Alexis Gougeard, Cyril 
Barthe, Franck Bonnamour, Sebastian 
Schönberger, Victor Koretzky, Cyril Lemoine, 
Luca Mozzato

Total Energies
Peter Sagan, Pierre Latour, Alexis 
Vuillermoz, Maciej Bodnar, Daniel Oss, 
Anthony Turgis, Mathieu Burgaudeau, 
Cristián Rodríguez
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ETAPPE 15 • ZO 17 JULI ETAPPE 19 • VR 22  JULIETAPPE 17 • WO 20 JULI ETAPPE 21 • ZO 24 JULIETAPPE 16 • DI 19 JULI ETAPPE 20 • ZA 23 JULIETAPPE 18 • DO 21 JULI

ETAPPE 8 • ZA 9 JULI ETAPPE 12 • DO 14 JULIETAPPE 10 • DI 12 JULI ETAPPE 14 • ZA 16 JULIETAPPE 9 • ZO 10 JULI ETAPPE 13 • VR 15 JULIETAPPE 11 • WO 13 JULI

ETAPPE 1 • VR 1 JULI ETAPPE 5 • WO 6 JULIETAPPE 3 • ZO 3 JULI ETAPPE 7 • VR 8 JULIETAPPE 2 • ZA 2 JULI ETAPPE 6 • DO 7 JULIETAPPE 4 • DI 5 JULI
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Kopenhagen –
Kopenhagen
13,2 km - tijdrit

Lille – Arenberg
153,7 km - kasseien

Vejle – Sønderborg
182,0 km - vlak

Tomblaine – La Planche 
des Belles Filles
176,3 km - bergen

Roskilde – Nyborg
202,2 km - vlak

Binche – Longwy
219,9 km - heuvels

Duinkerke – Calais
171,5 km - heuvels

Dole – Lausanne
186,3 km - heuvels

Briançon – Alpe d’Huez
165,1 km - bergen

Morzine – Megève
148,1 km - heuvels

Saint-Étienne – Mende
192,5 km - heuvels

Aigle – Châtel
192,9 km - bergen

Bourg d’Oisans –
Saint-Étienne
192,6 km - heuvels

Albertville –
Col du Granon
151,7 km - bergen

Rodez – Carcassonne
202,5 km - vlak

Castelnau-Magnoac – 
Cahors
188,3 km - vlak

Saint-Gaudens –
Peyragudes
129,7 km - bergen

Nanterre – Parijs
115,6 km - vlak

Carcassonne – Foix
178,5 km - heuvels

Lacapelle-Marival –
Rocamadour
40,7 km - tijdrit

Lourdes – Hautacam
143,2 km - bergen





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

De IVI pagina

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

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

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

Dialoogbijeenkomst is volgende stap van publieke raadpleging in De Ronde Venen over wonen en omgeving 

Resultaten van raadpleging ‘Gemeenschap aan 
zet’ over het thema Wonen

Patrick Lodiers komt op voor starters op de woningmarkt 

De tv serie Manifest Stenenkoorts roept 
starters op om in actie te komen

Stichting Inwoners Voor Inwoners (IVI) heeft in samenwerkingverband 
met Toponderzoeken Swipocratie op 1 februari de participatietool 
‘Gemeenschap aan zet’ in De Ronde Venen gelanceerd. Het is een hulp-
middel waar iedereen in De Ronde Venen die op wat voor manier ook 
betrokken is bij de gemeenschap kan meedenken en praten. Daardoor 
krijgt de hele gemeenschap een stem. De gemeenschap is dus aan zet’. 
Wij willen de gemeenschap betrekken bij lokale onderwerpen en vraag-
stukken: We laten de stem en de mening van het volk horen. Het doel is 
het creëren van een prettigere leefomgeving, nu en in de toekomst.

Kan ik ooit een huis kopen of huren? Deze vraag is bij veel starters elke dag 
aan de orde. Van een vrije markt met gelijke kansen is geen sprake. En dat 
terwijl een dak boven het hoofd wel een basisbehoefte is. Patrick Lodiers 
inwoner van De Ronde Venen en tv-maker onderzoekt in de tv-serie ‘Mani-
fest Stenenkoorts’ met drie jonge journalisten wat er moet veranderen om 
de woningmarkt weer toegankelijk te maken voor starters. Ook worden 
starters geadviseerd om in actie te komen. Ook in de Ronde Venen moeten 
de starters zich laten horen. Stichting Inwoners Voor Inwoners IVI roept ze 
op om de dialoog aan te gaan over hun woonproblemen.

Hoe werkt het precies?
Met de participatietool ‘Gemeen-
schap aan zet’ willen we in 3 stappen 
zoveel mogelijk doelgroepen in De 
Ronde Venen bereiken, bevragen en 
betrekken bij actuele lokale onder-
werpen en vraagstukken. De stappen 
zijn: peilen wat er leeft , raadplegen 
en met elkaar de dialoog aangaan. 
De gemeenschap zijn niet alleen de 
inwoners, maar de gemeenschap 
bestaat uit zes verschillende 
groepen, die elk een eigen belang 
heeft. De groepen zijn de lokale over-
heid, de ondernemers, onderwijs & 
innovatie, vrijwilligers & maatschap-
pelijke organisaties, media & commu-
nicatie en uiteraard de inwoners. Via 
zoveel mogelijk kanalen (denk aan 
de lokale krant, e-mails, websites, 
sociale media, radio en televisie, etc.) 
dagen wij de gemeenschap uit om 
mee te doen

We gaan de dialoog met elkaar aan
Hierbij vinden wij de begrippen 
representativiteit, onafhankelijkheid 
en transparantie erg belangrijk. We 
proberen dan ook om alle doel-
groepen te bereiken, want alleen op 
die manier kunnen wij betrouwbare 
uitspraken doen. We realiseren ons 

namelijk dat de belangen van een 
ieder niet hetzelfde zijn en we niet 
allemaal hetzelfde denken over 
bepaalde onderwerpen. Dan moet je 
daar met elkaar over praten om te 
kijken of er compromissen zijn te 
behalen. De discussie is dan vaak niet 
de juiste weg maar met een dialoog 
kom je vaak verder. 

De raad besluit uiteindelijk
In onze (lokale) democratie is het de 
gemeenteraad ,die we met zijn allen 
hebben gekozen en ons in feite 
vertegenwoordigen, die uiteindelijk 
de besluiten moeten gaan nemen. 
Wat we met ‘Gemeenschap aan zet’ 
dus eigenlijk doen is niets meer of 
minder de raad informatie geven 
over hoe wij als gemeenschap over 
bepaalde zaken denken. Een hulp-
middel dus die de raad kan 
gebruiken bij besluitvorming. Zo 
werkt democratie! 

Peiling en raadpleging
In februari 2022 zijn we gestart met 
de 1e peiling en daar hebben ruim 
700 mensen aan mee gedaan. Hieuit 
kwam naar voren dat er veel inte-
resse is voor het thema wonen en de 
eigen omgeving. Met de raadpleging 

( een enquête) zijn we in april wat 
dieper op dit thema ingegaan. Het 
laatste onderdeel is dat we met een 
de verschillende stakeholders in de 
gemeenschap de dialoog met elkaar 
aan gaan. Op 5 juli zal de 1e dialoog-
bijeenkomst worden gehouden waar 
alle doelgroepen vertegenwoordigd 
zullen zijn. We hopen daar mooie 
dingen op te halen om te kijken hoe 
we de wooncrisis in De Ronde Venen 
kunnen oplossen. 

Resultaten Raadpleging wonen
Inmiddels zijn de resultaten bekend 
van de raadpleging over het thema 
wonen. We zullen hier wat resultaten 
publiceren:

Vraag 7. Maakt u zich zorgen over de 
gestegen prijzen op de woningmarkt?

Op de vraag “Maakt u zich zorgen 
over de gestegen prijzen op de 
woningmarkt?” zien we dat meer dan 
driekwart zich daar zorgen over 
maakt. Een aantal reacties zijn: Als de 
prijzen nog mee gaan stijgen kan ik 
nooit meer wat kopen. Als ik mijn 
huidige sociale huurwoning verruil 
voor een seniorenwoning ben ik 150 
euro meer kwijt aan huur. Als starter 
is het niet te doen. Dat er veel 
mensen in de problemen komen, 
�nancieel en psychische. De boel 
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Problemen in Zwolle
De jonge journalisten Elisabeth van 
Kleef, Roy Zwier en Manne Havinga 
vertegenwoordigen hun generatie 
en komen op voor hun woonpro-
blemen. In het vierdelige tv-serie 
‘Manifest Stenenkoorts’ volgen zij 
een aantal woonverhalen in Zwolle. 

De conclusie van hun is dat de 
woningmarkt tot in de wortels ziek is. 
Ze onderzoeken wat er moet veran-
deren om de woningmarkt voor star-
ters weer toegankelijk te maken en 
senioren te laten doorstromen om zo 
woningen vrij te maken voor starters. 
In Zwolle komen alle problemen van 

de woningmarkt samen: te weinig 
aanbod, overbieden, doorstroming 
en veel te dure grond. 

Terugkijken
Het vierdelige programma Manifest 
Stenenkoorts was van 6 t/m 9 juni te 
zien bij BNN/VARA. Als men het niet 
gezien heeft is het de moeite om het 
terug te kijken. 

Patrick Lodiers helpt starters
In het tv programma helpt Patrick 
Lodiers de jongeren en legt hun 
bevindingen voor aan deskundigen, 
zoals Maxime Verhagen (Bouwend 
Nederland), Cindy Kremer (VEH) en 
vele anderen. Patrick heeft zelf geluk 

gehad en woont zelf in een mooie 
woning in De Ronde Venen. Het team 
jonge journalisten houdt Patrick (en 
zijn generatiegenoten) dan ook een 
spiegel voor. Hoe solidair zijn we 
eigenlijk in Nederland? Ze gaan met 
elkaar op zoek naar oplossingen en 
roepen op tot actie. 

Ook in De Ronde Venen 
problemen
Niet aleen in Zwolle zijn er 
problemen maar in heel Nederland is 
er een wooncrisis. Zeker ook in onze 
gemeente de Ronde Venen lopen 
starters vast en kunnen geen kant 
op. Wij willen starters in De Ronde 
Venen dan ook oproepen om in actie 
te komen en niet af te wachten. Met 
een dialoogbijeenkomst van 
‘Gemeenschap aan zet’ zetten wij de 
starters aan tafel met gemeenteamb-
tenaren, de wethouder en andere 
stakeholders om de dialoog met 
elkaar aan te gaan om hun woonpro-
bleem te bespreken. 

Oproep aan de starters 
Op 5 juli is in Mijdrecht de 1e 
dialoogbijeenkomst zijn. Als je hier 
als starter nog bij wilt zijn, meld je 
dan snel aan via de mail: 
info@inwonersvoorinwoners.nl

staat op springen. Zomaar een aantal 
reacties die we serieus moeten 
nemen. 

Vraag 9. Wat moet er volgens u 
gebeuren om de woningbouw 
te stimuleren?

Meerdere antwoorden waren moge-
lijk en het valt op dat meer dan de 
helft aangeeft dat initiatieven vanuit 
de bevolking beter en sneller 
gewaardeerd moeten worden. Ook 
vindt het merendeel dat winkels, 
kantoren en andere leegstaande 
panden omgebouwd moeten 
worden tot woningen of apparte-
menten. Nagenoeg iedreen vindt wel 
dat er iets moet gebeuren om de 
woningbouw in De Ronde Venen te 
stimuleren. 

Vraag 10. In hoeverre bent u (on)
tevreden over het lokale woonbeleid in 
De Ronde Venen van de afgelopen 4 
jaar? 

Slechts 5% is tevreden over het 
lokale woonbeleid en dat is weinig. 

Meer resultaten zien?
Wat mooi is van deze raadpleging is 
ook dat er veel opmerkingen zijn 
meegegeven die goed aangeven hoe 
men denkt over bepaalde zaken. Bent 
u nieuwsgierig naar alle resultaten 
van de peiling en raadpleging kijk 
dan op onze website www.inwoners-
voorinwoners.nl of stuur ons een 
email info@inwonersvoorinwoners.nl 

TipRondeVenen
Wij willen de betrokkenheid van de 
inwoners van De Ronde Venen 
vergroten. Via het panel Tipronde-
venen kunnen alle inwoners in de 
gemeente De Ronde Venen hun 
mening kenbaar maken over onder-
werpen die leven in hun samenle-
ving. Ze geven raad, tips, om een 
gemeenschappelijk vraagstuk aan te 
pakken. Aan de hand van deze markt-
informatie (marktonderzoek) kunnen 
onder andere ondernemers, belan-
genverenigingen, politici en ambte-
naren onderbouwd keuzes maken. 

Doe mee en meld je aan! 
Op www.tiprondevenen.nl kan 
iedereen een aanmeldingsformulier 
invullen. Van tijd tot tijd worden 
deelnemers gevraagd naar hun 
mening over actuele onderwerpen. 
De deelnemers zijn en blijven 
anoniem en kunnen per onderzoek 
zelf beslissen of ze meedoen. Ze zijn 
tot niets verplicht. Het invullen van 
een enquête duurt slechts enkele 
minuten en de onderwerpen zijn 
sterk afhankelijk van de actualiteit. 
Het is ook mogelijk om zelf onder-
werpen aan te dragen voor de lokale 
peilingen.Lees hier meer over de TIP-
methodiek. TipRondeVenen maakt 
het gemakkelijk zonder veel moeite 
je zegje te doen! En om snel marktin-
formatie op te halen over De Ronde 
Venen en omgeving




