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“De gemeente weegt bij het 
toekennen van een monumenten-
status alle belangen mee, niet alleen 
die van het behoud van erfgoed. 
Voornaamste reden voor het niet 
toekennen van de monumenten-
status is de zeer slechte staat van 
onderhoud van de panden en de 

kosten die herstel met zich 
meebrengt. Dit is vrijwel niet te reali-
seren zonder verlies te maken. 
Vanwege de zeer slechte onderhouds-
staat is er al in 2006 een sloopvergun-
ning voor de panden afgegeven. 
Sindsdien is de situatie niet verbeterd 
en zijn er gesprekken over en worden 

er plannen gemaakt voor nieuwbouw 
op deze locatie. De vier woningen zijn 
tot nu toe niet her ontwikkeld, omdat 
de belangen van de laatste reguliere 
bewoner zwaar werden meege-
wogen”, aldus de gemeente. 

Te koop
De aanvragers en de eigenaar van de 
panden, de Parochiële Caritasinstel-
ling St. Jan de Doper, zijn op de 
hoogte gebracht van het besluit van 
de gemeente. Dus zal het te koop 
bord, dat enkele maanden geleden al 
bij de huisjes stond, wel weer snel in 
de grond worden gezet en gaat er 
weer stukje oud Mijdrecht verloren.

Mijdrecht – En weer verdwijnt er een stukje oud Mijdrecht. Zo langzamer-
hand blijft er weinig meer over. In de loop der jaren verdween er al veel 
en hoe sommige mensen er ook actie voor voerden, om iets te behouden, 
vergeet het maar…Nu heeft de gemeente weer besloten om de woningen 
aan de Graaf van Solmsstraat 1, 3, 5 en 7 in Mijdrecht niet aan te wijzen 
als gemeentelijk monument. Hiervoor was een verzoek ingediend door 
de Stichting het Cuypergenootschap, de Erfgoedvereniging Bond Heem-
schut en de Historische Vereniging De Proosdijlanden.

Woningen Graaf van Solmsstraat 
Mijdrecht geen monument

Schoolbesturen ondertekenen 
intentieverklaring
De Ronde Venen - De schoolbe-
sturen van Vechtstreek + Venen en 
KPO Sint Antonius hebben besloten 
om een onderzoek in te stellen naar 
de mogelijkheid tot een bestuurlijke 
fusie. Deze organisaties verzorgen 
onderwijs op ruim 20 basisscholen, 
voornamelijk in de gemeenten De 
Ronde Venen en Stichtse Vecht.
In de afgelopen periode hebben de 

besturen een verkenning laten 
uitvoeren naar de meerwaarde van 
intensievere samenwerking onder 
het motto ‘sterk genoeg voor de 
toekomst’. Tijdens deze vrijblijvende 
verkenning is vertrouwen ontstaan in 
de mogelijkheid van een bestuurlijke 
fusie. Het belangrijkste motief hierbij 
is het gezamenlijk aanbieden van 
kwalitatief goed christelijk onderwijs 

voor alle kinderen in de regio.
In het vervolgonderzoek worden de 
gevolgen van een bestuurlijke fusie 
voor de twee besturen in kaart 
gebracht. Om deze vervolgstap te 
markeren ondertekenden de 
bestuurders van Vechtstreek + Venen 
en KPO Sint Antonius op 7 juli een 
intentieverklaring. Bestuurders Heb 
Huibers en Marla van Berge Hene-
gouwen: ”Door samenwerking kan er 
een robuuste en weerbare organi-
satie worden gecreëerd waar ruimte 
is voor de protestants-christelijke en 
rooms-katholieke identiteit. Dat is 
belangrijk in een tijd waarin van het 
onderwijs veel gevraagd wordt. Met 
deze ondertekening spreken wij uit 
dat er een gezamenlijke intentie 
bestaat om te komen tot een 
bestuurlijke fusie na een zorgvuldig 
onderzoeks- en 
besluitvormingstraject.”

De Ronde Venen - De provincie 
Utrecht roept gemeenten op om voor 
1 december met meer lo-caties voor 
windturbines te komen. Gemeente 
De Ronde Venen houdt vast aan de 
uitspraak van de gemeenteraad en 
het coalitieakkoord en wil geen wind-
turbines in De Ronde Venen. Daarom 
verzet de gemeente zich actief tegen 
mogelijke plannen van de provincie 
om windtur-bines in De Ronde Venen 
te plaatsen. De provincie Utrecht 
onderzocht mogelijke locaties voor 
windturbines. Uit dit onderzoek 
komen ook plekken in De Ronde 
Venen naar voren. De provincie kijkt 
hierbij naar technische moge-lijk-
heden en bijvoorbeeld niet naar het 
draagvlak bij inwoners. In totaal zijn 
er in heel Utrecht volgens de 
provincie 70 mogelijke plekken voor 
2 of 3 windturbines. De afgelopen 
jaren doorliep de gemeente De 
Ronde Venen een uitgebreid partici-
patieproces met inwoners en organi-
saties over mogelijk geschikte 
plekken voor zonnevelden en wind-
turbines in de gemeente. Daaruit 
bleek dat er minder draagvlak is voor 
windturbines. Omdat de raad het 
belangrijk vindt dat er geluisterd 
wordt naar inwoners besloot zij dat er 
geen windturbines in de gemeente 

ge-plaatst mogen worden. Ook 
verzet het college zich tegen plannen 
van omliggende gemeenten om 
windturbines langs de grenzen van 
onze te plaatsen.

Zon in plaats van wind 
De Ronde Venen zet zich uiteraard 
wel in om de klimaatdoelstellingen te 
halen. Dit gaat de gemeen-te doen 
door energie op te wekken met 
zonnepanelen op grote daken (zoals 
bedrijfsdaken) en zon-nevelden. 
Daarnaast zet de gemeente in op 
zonnepanelen op kleine daken zoals 
woningen en op vernieuwende 
technieken.

College DRV: ‘Geen windmolens 
in De Ronde Venen’

Wethouder Cees van Uden: ‘Geen 
windmolens in De Ronde Venen’ 

De Ronde Venen - Dit jaar organiseert 
Cultuurpunt Ronde Venen op zondag 
2 oktober 2022 opnieuw Klink-Klaar; 
‘Tekst en Muziek voor Klein Publiek’. 
Het gaat zoals voorgaande jaren om 
een kennismaking met talenten in 
woord en muziek uit (of betrokken bij) 
de Ronde Venen. Dit kunnen goede 
amateurs zijn, die ervaring willen 
opdoen of graag hun passie delen 
met anderen, of het zijn semi-professi-
onals, die wat meer bekendheid willen 
krijgen in deze gemeente. Sommige 
artiesten zullen thuis op willen treden, 
maar er zijn meerdere locaties 
gewenst. Naast huiskamers zoeken we 
ludieke of bijzondere locaties in de 
Ronde Venen. Te denken valt aan een 
stal van een boerderij of een hooi-
schuur, maar ook een boot of een 
kerkzaal komt in aanmerking. Maar 
bovenal willen we graag een divers 
aanbod realiseren tijdens Klink-Klaar, 
zowel in genre als qua leeftijd. 

Geef je op
Geef jezelf op als solist of kom met 
anderen samen, of het nu een trio, een 
klein koor of een band is. Ook verwel-

komen we graag talenten in de klein-
kunst, dichters en verhalenvertellers. 
De presentaties zijn akoestisch maar 
waar dit kan, mag er ook gebruik 
worden gemaakt van eigen verster-
king. Laat dus bijtijds weten als je wilt 
optreden, wat je wilt laten zien of 
horen en wat je daarvoor nodig hebt 
qua ruimte. De optredens in woord, 
muziek, zang en/of voordracht duren 
2 x 30 minuten. M.a.w. het optreden is 
twee keer op dezelfde locatie te weten 
van 14.00-14.30 uur en van 15.30-
16.00 uur. Op deze wijze kunnen 
bezoekers (gratis) twee verschillende 
optredens bijwonen naar keuze op 
andere locaties. Het betreft de kernen 
Mijdrecht, Wilnis, de Hoef, Waverveen 
en Vinkeveen. Voor aanmelding en 
vragen kunt u terecht bij Jessica Erdt-
sieck op j.erdtsieck@hetnet.nl. Kijk ook 
op www.cultuurpuntrondevenen.nl

Gezocht artiesten, huiskamers 
en bijzondere locaties voor 
Klink-Klaar
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DE RONDE VENEN, MIJDRECHT, 
WILNIS, AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN

UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl of 
verkoopuithoorn@meerbode.nl

Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl of 
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

134e jaargang

Oplage: 31.650

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

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

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

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Mijdrecht - In de laatste weken van 
de basisschoolperiode werd er door 
groep 8 van OBS De Eendracht 
keihard geoefend op het script van 
een spannende �lm. Iedereen kreeg 
een prachtige rol in het verhaal. De 
�lm werd opgenomen in eigen 
school en had als thema het over-
eind houden van een zes-sterren-
hotel. Dat was voor de hotelbaas 
nog een pittige klus maar het resul-
taat was een hilarische �lm waarin 
de leerlingen zich ontpopten als 
echte �lmsterren! Voor de afscheids-
avond werd de school omgetoverd 
tot een Hollywood waardige omge-
ving met �lmposters, champagne 
glazen met ‘bubbels’ en kwam 

iedereen in gala kleding naar 
school. De kinderen werden tot aan 
de rode loper gereden in diverse 
prachtige cabrio’s. Na een ‘glossy 
fotomoment’ werd er geproost met 

de bubbels en konden de ouders de 
fraai gemonteerde �lm bekijken. 
Samen lachen en genieten van een 
superleuke �lm en een goed stukje 
acteerwerk van de kinderen. Na het 
speciaal geschreven afscheidslied, 
gezongen door het onderwijsteam, 
werden de traditionele tasjes ‘met 
unieke inhoud’ uitgereikt. Daarna 
kreeg de school een fantastisch 

cadeau van alle ouders en kinderen 
en was het de hoogste tijd om 
lekker met elkaar te gaan chillen. 
Marshmallows roosteren, lekker 
kletsen tijdens de laatste 
momenten samen als groep 8, op 
een prachtige zomeravond. Het 
altijd weer bijzondere sluitstuk van 
een onvergetelijke basisschool-
periode op De Eendracht!

Filmsterren stralen op afscheid 
groep 8 OBS De Eendracht

Uithoorn - Woensdagmiddag werd in 
de hoek van Op de Klucht in De 
Legmeer het beeld De Ontmoeting 
onthuld. Bewoners van de wijk, leden 
van de Klankbordgroep Cultuur, poli-
tici en andere belangstellenden 
waren gekomen om de feestelijke 
onthulling bij te wonen. Pieter Heilie-
gers had de eer het beeld te mogen 
onthullen. Hij was dit keer niet 
aanwezig als burgmeester, maar als 
portefeuillehouder Kunst, Cultuur en 
Erfgoed. Hij benadrukte het belang 
van kunst in de openbare ruimte en 
was trots op wat er hier bereikt was. 
Hij mocht het doek van het kunstwerk 
afhalen samen met buurtbewoners 
Erna Kleinsma en Irene Houtepen. 
Namens de Klankbordgroep Cultuur 
vertelde Jos de Zwart dat bij de 
herverdeling van de kunstwerken in 
de gemeente Uithoorn bleek dat er in 

De Legmeer nog weinig kunstwerken 
stonden. Het was niet makkelijk om 
een geschikte locatie te vinden, maar 
uiteindelijk werd gekozen voor de 
hoek bij Op de Klucht. Toen begon de 
zoektocht naar geschikte kunstenaars 
en ruim twee jaar later is het kunst-
werk geplaatst. “Het was een lange 
weg met dit als resultaat.” Ook de 
twee kunstenaars waren aanwezig. 
“We zijn op de locatie wezen kijken en 
hebben ons laten inspireren door de 
natuur, de mensen en de dynamiek”, 
vertelt Lolke van der Bij. Daarna 
hebben ze een klein schaalmodel 
gemaakt en konden bewoners en 
leden van de Klankbordgroep Cultuur 
tijdens een presentatie in het 
gemeentehuis een keus maken uit 
twee geselecteerde kunstenaars. Het 
daadwerkelijke kunstwerk werd in 
hun atelier in Kamerik gemaakt. “Het 

zijn drie vogelachtige elementen die 
elkaar raken. Ze zijn met elkaar 
verbonden en vormen een eenheid. 
Maar hun snavels wijzen omhoog, 
want iedereen gaat ook weer zijn 
eigen weg”, legt Lolke het kunstwerk 
uit. Het geheel staat op een sokkel 
waardoor het beeld oprijst en goed 
zichtbaar is. Het is het enige beeld in 
de gemeente Uithoorn dat is gemaakt 

van roestvrijstaal. “Het materiaal 
re�ecteert het licht en het aange-
brachte blauw staat voor de lucht. Het 
is weerbestendig en hufterproof”, vult 
Marianne van Dedem-Henstra aan. De 
reacties van de aanwezigen waren 
lovend. De Klankbordgroep Cultuur 
hoopt ieder jaar een nieuw kunstwerk 
in Uithoorn of De Kwakel te gaan 
plaatsen. 

Onthulling kunstwerk
De Ontmoeting

Regio – Sinds donderdag jl. is de 
tentoonstelling ‘Soldaten in de streek, 
1672-1673, Restanten van het Ramp-
jaar in het archief’, bij het Regio-
naal Historisch Centrum Vecht en 
Venen (RHCVV) te bezoeken. In de 
tentoonstelling is een selectie van 
zeventiende-eeuwse documenten, 
brieven, verslagen, prenten en 
boeken uit de eigen collectie te zien. 
Door het interactieve karakter van de 
tentoonstelling is de tentoonstelling 
geschikt voor jong en oud. Speel 
bijvoorbeeld een historisch potje ‘wie 
is het’, bouw een schans van blokken 
en leer trommelen als een échte 
tamboer. Voor deze zomer is er een 
interessant zomerprogramma ontwik-
keld met diverse workshops, lezingen 
en rondleidingen voor jong en oud.

In 2022 is het precies 350 jaar 
geleden dat de Engelsen, Fransen en 
de bisschoppen van Keulen en 
Münster gezamenlijk de Republiek, 
het huidige Nederland, aanvielen. 
Doordat de Oude Hollandse Water-
linie de opmars van de Franse 
troepen tegenhield, was de Vecht-
streek ruim een jaar lang het front-
gebied van de Staatse soldaten van 
de Republiek en de Franse troepen. 
De bijzondere archiefstukken uit het 
RHCVV – zoals brieven, verslagen, 
prenten en objecten – geven een 
goed beeld van het Rampjaar en de 
gevolgen voor onze regio. In de 
expositieruimte is een grote kaart 
van de regio aanwezig waarop 
bezoekers aan de hand van 
opdrachten stap voor de stap de 

gebeurtenissen in het Rampjaar in 
kaart brengen. Naast het historisch 
‘Wie is het’ en andere activiteiten 
kunnen bezoekers, groot en klein, 
zelf op onderzoek gaan in de 
A0-ladekasten. Kom erachter hoe de 
caféruzie van Joris Bil en Jacob Bron-
ckhorst a�iep en neem een woord-
zoeker met zeventiende-eeuwse 
voornamen mee. Op de leestafels 
zijn verschillende en ook de meest 
recente publicaties over het Ramp-
jaar in te zien. In de zomervakantie 
wordt er iedere week een activiteit 
rond de tentoonstelling georgani-
seerd, zowel voor volwassenen als 
voor kinderen: Zaterdag 16 juli: 
Kinderrondleiding met opdrachten-
boekje (8+, 6+ met begeleider kan 
ook). Woensdag 20 juli: Kinderwork-
shop cartoon tekenen en drukken (8 
t/m 12 jaar). Zaterdag 30 juli: Work-
shop (volwassenen) paleogra�e 
(lezen van oud 17de-eeuws schrift). 

Zaterdag 6 augustus: Verschillende 
kinderrondleidingen met 
opdrachten. Donderdag 11 
augustus: Ko�elezing en rondlei-
ding in de tentoonstelling.
Woensdag 17 augustus: Kinderwork-
shop cartoon tekenen en drukken (8 
t/m 12 jaar). Workshop kalligraferen 
(13 t/m 18 jaar). Zaterdag 20 
augustus: Rondleiding in de 
tentoonstelling. Kijk voor tijden en 
aanmelden op www.rhcvechten-
venen.nl. Aanmelden is verplicht. De 
activiteiten bij de tentoonstelling en 
het interactieve deel worden mede 
mogelijk gemaakt door Cultuurfonds 
Stichtse Vecht. De tentoonstelling is 
opgenomen in de programmering 
van het Platform Rampjaar Herden-
king 1672-2022. De tentoonstelling 
is van 7 juli 2022 t/m 31 maart 2023 
maandag t/m vrijdag van 09.00 – 
17.00 uur gratis te bezoeken in het 
Regionaal Historisch Centrum Vecht 

en Venen (in het Cultuurhuis), Sche-
persweg 6E, Breukelen. Vrij toegan-
kelijk. In de zomervakantie is de 
tentoonstelling ook zaterdag van 
10.00 tot 13.00 uur te bezoeken.

Zomerprogramma tentoonstelling
‘Soldaten in de streek, 1672-1673’
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RICK FM
Zondag 17 juli, 11.00 - 13.00 uur; 
Sport & Co met o.a. Kees Verkerk, 
vrijwilliger bij de brandweer en AKU, 
over z’n Lintje, Lid in de Orde van Oranje-
Nassau. Interview met Teun Stam van het 
Schijf Rally Team over de Breslau Rally.

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
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 - Amstelland Top 30, Muziekprogramma (H)
17:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
19:00 - Moes draait door, Muziekprogramma
21:00 - Pre Party, 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

De Kwakel - Een aantal weken 
geleden heeft de leerlingenraad van 
RKBS De Zon een bijZONdere dag 
georganiseerd. De kinderen van de 
Kwakel hebben het heel erg goed. Er 
wordt veel voor hen georganiseerd 
en daarom besloot de leerlingenraad 
unaniem dat het tijd was om ook 
aan een ander te denken. Zij hebben 
met elkaar overlegd welke organisa-
ties er in de Kwakel en Uithoorn zijn 
die ervoor zorgen dat de meeste 
Kwakelse kinderen onbezorgd op 
kunnen groeien. Vervolgens werd er, 
onder leiding van twee leerlingen uit 
de leerlingenraad, door iedere groep 

gewerkt aan het maken van een 
grote complimentenkaart. Afge-
lopen woensdag hebben 2 leer-
krachten samen met de leerlingen-
raad deze kaarten naar de diverse 
organisaties rondgebracht. Het was 
hartverwarmend om nu eens een 
keer iets terug te doen voor al deze 
mensen die zoveel voor de kinderen 
in de Kwakel doen. Zo zijn we onder 
andere bij de conciërges van KDO 
langsgegaan omdat zij ervoor 
zorgen dat er altijd een schone plek 
is om te sporten, zijn we naar de 
voorzitter van het feest comité 
geweest om hen te bedanken voor 

alle leuke activiteiten die zij organi-
seren tijdens Koningsdag, het 
Polderfeest en de kermis. Ook de 
brandweer ontving een prachtige 
kaart. Bij hen kreeg de leerlingen-
raad een rondleiding door de 
kazerne en mochten ze zelfs even in 
een echte brandweerauto zitten. 
Naast deze organisaties, heeft de 
leerlingenraad ook een kaart voor de 
kerk, Tavenu, de Voedselbank, de 
ouderraad, de Hobbyclub, de politie, 
Kooijman, Sport en Spel de Kwakel, 
Solidoe, de Dierenambulance en 
meester Ed en juf Ingrid gemaakt. 
Namens alle kinderen van RKBS Zon 
nogmaals bedankt voor alles wat 
jullie doen. Zonder jullie hebben zij 
het niet zo � jn en voelen zij zich niet 
zo veilig in de Kwakel!

Leerlingenraad RKBS De Zon 
geeft bijZONdere kaarten

Uithoorn – Vrijdagochtend werd op 
de Algemene Begraafplaats Uithoorn 
een monument ter nagedachtenis 
aan de slachto� ers van de Cindu 
ramp onthuld. Dertig jaar geleden 
kwamen Cor de Bruijn, Eric de Meijer 
en Bert Gijzen om bij de enorme 
explosie die heel Uithoorn op haar 
grondvesten deed schudden. Met dit 
monument wordt de herinnering aan 
hen levend gehouden. Burgemeester 
Heiliegers neemt de aanwezigen met 
een inlevende terugblik mee naar de 
gebeurtenis dertig jaar geleden op 8 
juli. De herinnering raakt degenen die 
het meegemaakt hebben zichtbaar. 
“Veel inwoners weten nog precies 
wat zij op dat moment aan het doen 

waren. De tijd stond stil in Uithoorn. 
Deze ramp staat voor altijd in het 
geheugen gegrift.” Hij hoopt dat het 
monument steun biedt aan de nabe-
staanden. Brandweercommandant 
Tijs van Lieshout wijst tijdens zijn 
toespraak op het goede dat uit het 
leed is voortgekomen, maar stelt ook 
vast dat een aantal mensen daarvoor 
de hoogste prijs heeft moeten 
betalen. Cor de Bruijn stierf op veer-
tigjarige leeftijd, Bert Gijzen is zeven-
enveertig geworden en Eric de Meijer 
werd slechts vierendertig jaar. Hun 
gezichten staan op de gedenkplaat 
die eerder in de buitenmuur van de 
controlekamer was ingemetseld. Toen 
het gebouw gesloopt werd, heeft een 
aantal mensen zich ingezet voor een 
nieuwe plek. De gedenkplaat is in een 
monument verwerkt en er is een 
prachtige plek op de begraafplaats 
aan de Noorddammerweg in De 
Kwakel gevonden. “Nu kan ik het 
monument zonder helm bezoeken”, 
zegt weduwe Carla de Meijer. Samen 
met Corry Gijzen onthult zij het 
monument. Sonja, de weduwe van 
Cor de Bruijn, is in 2014 overleden. 
De onthulling is een emotioneel 
moment voor velen. Daarna spreekt 
Carla uit haar hart over de overleden 
mannen. “Ze stonden volop in het 
leven en nu klinkt het geluid van 
stilte. Ze hebben een lege plek 
achtergelaten. Ze worden geen dag 

vergeten en alle dagen gemist.” Ze 
bedanken de andere brandweer-
mannen voor hun steun. Na een 
momentje van stilte kunnen er 
bloemen worden gelegd. Eerst door 
Carla en haar zoons en Corry en haar 
naasten, daarna door burgemeester 
Heiliegers en zijn vrouw, gevolgd 
door andere betrokkenen. Onder de 
aanwezigen is ook Jos Castenmiller 
en zijn vrouw. Hij was burgemeester 
ten tijde van de ramp. “Ik herinner me 
het nog goed.” Na a� oop komen de 
verhalen los. Hoe de familie de eerste 
uren in onzekerheid zat over het lot 
van de mannen. Hoe gewonden in de 
Amstel sprongen. Hoe heftig het was. 
Ook toenmalig gewonden zijn 
aanwezig en oud-collega’s tre� en 
elkaar weer. Dertig jaar geleden, maar 
een herinnering die niet gauw 
vervaagd.

Monument voor doden
Cindu ramp

UITHOORN
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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:
Zomerstop Nieuwsronde
In de maanden juli en augustus is er bij RTV Ronde Venen een zomerstop 
en zijn er geen reguliere wekelijkse uitzendingen van ons lokale nieuws- 
en actualiteitenprogramma Nieuwsronde. Wij zenden gedurende deze 
zomerstop een overzicht uit van alle items die het afgelopen half jaar 
voorbij gekomen zijn in Nieuwsronde. De redactie van Nieuwsronde 
wenst u een � jne zomer toe.

Overige TV-programma’s 
Hele week vanaf 01.00 uur, herhaling op ieder oneven uur:
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

Mijdrecht - Met de zomervakantie in 
zicht heeft Daltonschool de Wind-
roos het schooljaar feestelijk afge-
sloten. Eindelijk kon er weer een 
zomerfeest worden georganiseerd 
op het schoolplein. Op 1 juli veran-
derde het plein in een mini-kermis 
met springkussen, stormbaan, 
schminken, spelletjes, suikerspinma-
chine, limonadebar, knutselactivi-
teiten en rad van avontuur. De 
kinderen en ouders genoten volop 
van alle activiteiten, mede gespon-
sord door vele bedrijven uit de regio.
Halverwege de avond mochten de 
Daltoncoördinator en de Kanjercoör-
dinator de twee vignetten naast de 
voordeur onthullen. De school mag 
zich sinds dit voorjaar zowel Kanjer-
school als Daltonschool noemen. De 
Dalton kernwaarden waren ook op 

het zomerfeest zichtbaar: samen-
werken, vrijheid en verantwoorde-
lijkheid en zelfstandigheid. Voor-
beelden hiervan waren: de feestcom-
missie kreeg hulp van de kinderen 
van groep 8. Daarnaast heeft een 
aantal kinderen uit de bovenbouw 
een eigen bedrijf: Hudge Fudge. Zij 
maken allerlei heerlijkheden en de 
verdiensten komen ten goede van 
de plannen het schoolplein te ver-
groenen. Alle kinderen kregen op 
het zomerfeest een stempelkaart en 
konden in alle vrijheid kiezen welke 
activiteiten ze wilden doen. Team en 
ouders van de school werden verrast 
met een prachtige picknickbank 
voor op het schoolplein en nieuw 
buitenspeelgoed. Zo kunnen er 
komend schooljaar weer veel buiten-
activiteiten gepland worden.
Groep 8 nam in de laatste school-
week afscheid van de school met 
een spetterende eindmusical: ‘Het 
musicalmysterie’. Deze werd voor de 
kinderen en ook de ouders en fami-
lieleden opgevoerd. De talentvolle 
leerlingen speelden de sterren van 
de hemel. Ook zij hadden een 
(afscheids)cadeau voor de school. Zij 
hebben een prachtig insectenhotel 
gemaakt met behulp van enkele 
ouders. Dit insectenhotel heeft een 
mooie plek gekregen in de 
moestuin.

Tijdens de zomervakantie blijven de 
deuren van Daltonschool de Wind-
roos open staan. Het kinderdagver-
blijf en de BSO Kaka zijn open, de 
kinderen krijgen leuke zomeractivi-
teiten aangeboden. Het houtwerk 
aan de buitenkant van de school 
krijg een nieuw likje verf, en door 
ander kleurgebruik krijgt de school 
een modern aanzicht. Ook worden 
er zonnepanelen geplaatst in de 
zomervakantie. Zo draagt de school 
bij aan een stukje duurzaamheid en 
worden kinderen zich bewust dat we 
met elkaar verantwoordelijk zijn 
voor een goed leefklimaat. Na de 
zomervakantie zal hier in alle klassen 
aandacht aan besteed worden. 
Tenslotte zullen de kinderen van de 
BSO in de vakantie kunnen oogsten 
uit onze eigen moestuin: de 
tomaatjes zijn bijna rijp, de laatste 
frambozen kunnen geplukt worden 
en zij zorgen ook voor de vier kippen 
die sinds kort in de moestuin wonen.

Afsluiting schooljaar 
Daltonschool de Windroos

Regio - Rond het thema ‘1672Ramp-
Zalig’ hebben de Vinkeveense Gowin 
Roos en Marja Dolstra een tweetal 
‘Adventure Labs’ voor Geocaching 
uitgezet. Deze labcaches liggen op 
het parcours van de door de vereni-
ging uitgezette � etstochten.
Geocaching is schatzoeken voor jong 
en oud met behulp van een GPS of je 
telefoon. Je gaat op zoek naar een 
schat (de cache) die verstopt ligt op 

een bepaald coördinaat. Door de GPS 
kun je precies op deze locatie komen 
en vaak is dit in een mooi stukje 
natuur, maar soms ook gewoon in 
een woonwijk. Er liggen meer dan 
drie miljoen geocaches verstopt in 
190 landen! Het leuke hiervan is dat 
de meeste caches op plaatsen liggen 
verstopt waar je anders niet zo snel 
zou komen. Sinds een aantal jaren is 
er een nieuwe vorm bijgekomen, de 
zgn. Adventure Lab Cache. Het 
betreft alleen een locatie, er ligt niks 
verstopt. Het doel van deze vorm van 
cachen is, als je fysiek op de locatie 
bent, een vraag te beantwoorden 
waarvan de oplossing binnen hand-
bereik ligt of berekend kan worden.
Voor ‘1672 RampZalig’ hebben Gowin 
en Marja een tweetal Adventure Labs 
uitgezet. Deze Adventure Labs 
bestaan uit vijf vragen (adventures), 
die je dus pas op de precieze locatie 
krijgt op je telefoon en dus daar pas 
kan beantwoorden. Kun je ze alle vijf 
oplossen dan is de Adventure Lab 
geslaagd. Als kers op de taart ligt er 
ook nog een echte schat verstopt. Na 

elke juist beantwoorde vraag krijg je 
een stukje van de puzzel om uitein-
delijk de locatie te kunnen bepalen 
van de fysieke bonuscache.
Om mee te kunnen doen aan geo-
caching ga je naar geocaching.com. 
Hier kan je je (gratis) aanmelden 
door zelf een gebruikersnaam en een 
wachtwoord te bedenken. Om daad-
werkelijk op pad te gaan download 
je de app op je telefoon, of je koopt 
een GPS-apparaat, je kan dan op 
zoek gaan naar caches bij jou in de 
buurt. Voor de nieuwste vorm van 
cachen, zoals gebruikt door Gowin 
en Marja, moet je een nog extra 
(gratis) app downloaden, de Adven-
ture Lab, deze wordt gekoppeld aan 
je Geocache account en deze werken 
dan onderling samen. Kijk voor meer 
info het � lmpje: “Wat is geocachen” 
op Geocaching.com.

Van 2 juli t/m 28 augustus is naast de 
vaste tentoonstelling ‘1672 Ramp-
Zalig” ook een tijdelijke expositie 
over ‘Propaganda in tijd van oorlog’. 
Het gaat in deze tentoonstelling om 
de verbeelding van de waterlinie en 
de con� icten waarin deze werd 
ingezet, en latere variaties op 
dezelfde thema’s. ‘De Oude Hollandse 

Waterlinie werd in 1672 ingezet om 
de Franse invasie van Holland te 
voorkomen. Met succes, maar dat 
succes werd nauwelijks afgebeeld. 
Dat is opmerkelijk, aangezien veel 
andere aspecten van de oorlog wel 
werden becommentarieerd in 
pam� etten, gevierd in dure schilde-
rijen en als propaganda werden 
ingezet. In de expositie ‘Propaganda 
en de Oude Hollandse Waterlinie’ 
komen de verschillende interpreta-
ties over het ontstaan van de oorlog 
en de manieren waarop de propa-
ganda werd verspreid aan bod. De 

berichtgeving over de oorlog had 
bovendien vele vormen; van muur-
schilderingen in Franse paleizen tot 
eenvoudig drukwerk dat op 
Hollandse markten werd verspreid.
U kunt de tentoonstellingen 
bezoeken in de R.K.-kerk ‘Het Heilig 
Hart van Jezus’, aan de Kerklaan in 
Vinkeveen. De openingstijden zijn in 
de maanden juli t/m oktober elke 
woensdag-, zaterdag- en zondag-
middag van 13.00 tot 16.00 uur.
Uitgebreide informatie over ‘1672 
Rampzalig’ is te vinden op www.
proosdijlanden.nl.

Schatzoeken rond het thema 
‘1672RampZalig’
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Jeugdgezondheids-
zorg Uithoorn gaat 
ook op vrijdag open
In Gezondheidscentrum Waterlinie werkt een team van de jeugdgezond-
heidszorg van GGD Amsterdam, ook wel bekend als het consultatiebu-
reau. Hier kunnen ouders met kinderen terecht voor gezondheidsonder-
zoeken en de kindervaccinaties. Ook jongeren zelf kunnen langskomen 
met vragen. Zwangere vrouwen kunnen bij het gezondheidscentrum 
terecht voor de maternale kinkhoestvaccinatie, ook wel de 22 weken prik 
genoemd. Een team van drie jeugdartsen, zes jeugdverpleegkundigen, 
één doktersassistente en één assistente zijn er werkzaam om samen met 
ouders te kijken naar de groei en ontwikkeling van hun kind(eren). 

Wanneer er vragen of zorgen zijn kunnen zij meedenken, begeleiding 
bieden en zo nodig doorverwijzen naar een andere zorgverlener.
Ook komt de jeugdgezondheidszorg op alle scholen in Uithoorn en De 
Kwakel om drie keer op de basisschool (groep 2, groep 4/5 en groep 7) en 
één of twee keer op de middelbare school een gezondheidsonderzoek 
aan te bieden. Daarnaast organiseert de jeugdgezondheidszorg de vacci-
natiecampagnes voor schoolgaande kinderen.

Groeiende gemeente
Uithoorn is een snel groeiende gemeente, dat merkt de jeugdgezond-
heidszorg onder andere aan het aantal kinderen dat geboren wordt. De 
jeugdgezondheidszorg gaat bij iedere pasgeboren baby minimaal twee-
maal op huisbezoek voor de hielprik, gehoorscreening en een eerste 
kennismaking. Ook op de scholen ziet het team een toename van het 
aantal kinderen. Er worden doorlopend nieuwe leerlingen ingeschreven. 
Dit kunnen kinderen zijn uit gezinnen die binnen Nederland verhuizen, 
maar ook kinderen van vluchtelingen en expats. Voor al deze nieuwe 
jonge inwoners zorgt de jeugdgezondheidszorg ervoor dat er een 
gezondheidsdossier komt en indien nodig een uitnodiging volgt voor 
een gezondheidsonderzoek.

Tot voorheen was de jeugdgezondheidszorg in Uithoorn geopend van 
maandag tot en met donderdag. Door de toename van het aantal 
kinderen kunnen er vanaf juli ook afspraken op vrijdag worden gemaakt.

Afspraak maken?
Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of ontwikkeling van uw 
kinder(en)? Of heb je als jongere zelf een vraag? De jeugdgezondheids-
zorg denkt graag mee! De jeugdgezondheidszorg is op afspraak van 
maandag t/m donderdag open van 8.40-12.10 uur en 13.10-16.40 uur, en 
nu dus ook op vrijdag van 8.40-12.10 uur. U kunt bellen om een (bel)
afspraak te maken met 020-5555964 of voor meer informatie kijken op 
www.ggd.amsterdam.nl/jeugd. Op dinsdag, woensdag en donderdag is 
er van 11.30-12.00 uur een inloopspreekuur voor ouders met kinderen 
van 0 tot 4 jaar. Hier hoeft u dus geen afspraak voor te maken.

Uithoorn - In de afgelopen maand 
heeft de activiteitencommisie van 
Het Hoge Heem twee grote activi-
teiten gehad. Op 21 Juni is er een 
grote wandeldag georganiseerd 
waarbij er met 100 personen een 
route van 10 km hebben gelopen. Ze 

hebben bij de Legmeervogels een 
broodje kroket gegeten en bij de 
Poldersport in de Kwakel hebben
zij genoten van ko�e en appeltaart.
Bij terugkomst in Het Hoge Heem 
hebben ze nog in het restaurant 
samen een patatje gegeten. De orga-

nisatie was perfect, het weer zat mee, 
volop genietende bewoners, geen 
ongelukken of narigheid, kortom een 
geweldige dag! Afgelopen zaterdag, 
was er een zomermarkt voor Het 
Hoge Heem. Er werden tweedehands 
spullen verkocht, Michel met de 
mooiste ijskar van Nederland, Marc 
de ballonartiest en het feestje was 
compleet met de tropische klanken 
van Tavenu.

Gezellige activiteiten voor 
bewoners Het Hoge Heem

Regio - Het Amstel Blazers Collec-
tief heeft soulkoor D-F!ne en Pete 
Bog’s Bigband uitgenodigd om 
gezamenlijk een concert te geven 
op 13 november in de Schutse. De 
voorbereidingen voor Cheers! zijn 
volop aan de gang. Met als thema 
‘Feel good’ belooft Cheers! een 
heerlijk concert te worden. Het 
gaat natuurlijk om muziek waar 
mensen blij van worden. Het 
publiek kan genieten van swin-
gende songs die zowel in combi-
natie als door de afzonderlijke 
muzikale groepen ten gehore 
worden gebracht.
Er zijn speciale arrangementen 
gemaakt voor verschillende combi-
naties. Op dit moment is iedereen 

enthousiast bezig met het uitge-
breide repertoire. Na de zomerva-
kantie komen het Amstel Blazers 
Collectief, D-F!ne en Pete Bog’s 
Bigband bij elkaar voor een aantal 
repetities.
Tijdens het concert Cheers! kunt u 
zich laten verrassen door een kleur-
rijk palet aan muzikale impressies. 
En u kunt beleven hoe veelzijdig 
deze Uithoornse muzikanten zijn.
Noteer de datum 13 november 
voor dit geweldige evemenent 
alvast in uw agenda. De middag 
wordt mede mogelijk gemaakt 
door de Stichting Promotie 
Uithoorn en de Kwakel en het Initi-
atievenfonds Uithoorn. Kaartver-
koop start na de zomervakantie.

Cheers! Uithoornse muzikanten 
geven concert

Uithoorn - Burgemeester Pieter 
Heiliegers heeft bruidsparen die in 
1971 in het huwelijksbootje zijn 
gestapt donderdag 7 juli hartelijk 
gefeliciteerd. Dit gebeurde tijdens 
een feestelijke ochtend in het 
Spoorhuis. Ruim twee jaar geleden 

is de gemeente Uithoorn gestart 
om alle bruidsparen die 50 jaar 
getrouwd zijn uit te nodigen voor 
een gezamenlijke feestelijke 
ochtend. Corona gooide echter al 
snel roet in het eten. Lange tijd 
konden deze bijeenkomsten met 

de gouden paren niet doorgaan. 
Maar nu is de gemeente bezig met 
een inhaalslag. De ochtend was 
zeer geslaagd. Veel paren kenden 
elkaar waardoor en veel gekletst en 
gelachen werd. Burgemeester 
Heiliegers ging bij iedereen aan 
tafel zitten om een praatje te 
maken. Over dé huwelijksdag,
maar ook over het leven nu.
(Foto: Patrick Hesse / VisionQuest)

Gouden echtparen alsnog
in het zonnetje gezet

Regio - De provincie Noord-Holland 
herstelt het wegdek van de Boven-
kerkerweg (N521) tussen Amstelveen 
en Uithoorn. Ook voert de aannemer 
reparaties uit aan het naastgelegen 
�etspad. Voor de werkzaamheden 
wordt de N521 afgesloten van 16 juli 
tot en met 22 juli 2022. Doorgaand 
verkeer wordt omgeleid en moet 
rekening houden met extra reistijd. 
In het wegdek van de Bovenker-
kerweg (N521) zijn op meerdere 

delen scheuren en kuilen. De 
maximum snelheid op de weg is 
daarom teruggebracht naar 30 km 
per uur. Om de weg weer voor 80 km 
per uur veilig te maken, worden de 
kuilen gevuld en het asfalt 
vervangen. Ook voert de aannemer 
reparaties uit aan het naastgelegen 
�etspad. De herstelwerkzaamheden 
vinden plaats van zaterdag 16 juli 
(07.00 uur) tot en met vrijdag 22 juli 
(17.00 uur). Tijdens deze periode is 

de N521 in beide richtingen afge-
sloten tussen de Burgemeester 
Wiegelweg en de T-splitsing Boven-
kerkerweg/Zijdelweg (hectometer-
paal 0.0 en 1.0). Tijdens de afsluiting 
van de Bovenkerkerweg worden de 
nood- en hulpdiensten, �etsers en 
voetgangers onder begeleiding van 
verkeersregelaars langs de werk-
zaamheden geleid. Al het door-
gaande (gemotoriseerd) verkeer 
wordt omgeleid via de Beneluxbaan, 
Legmeerdijk (N231) en de N201 (en 
vice versa). Voor het busvervoer geldt 
een aangepaste dienstregeling. Deze 
is te vinden op www.connexxion.nl.

Werkzaamheden en afsluiting 
Bovenkerkerweg (N521)



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

Gemeente Uithoo
rn

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

Klant Contact Centrum/receptie
maandag t/m donderdag 08.30-12.30 uur
woensdag 15.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Uiteraard blijven we wel de gehele dag voor u telefonisch bereikbaar:
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

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

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

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

Locatie Infopunt Uithoorn voor Elkaar
Gezondheidscentrum De Waterlinie, Koningin Máximalaan 30.
Inloop maandag- en dinsdagochtend 08.30-12.00 uur. 
Info via www.uithoornvoorelkaar.nl

Financieel café
Gezondheidscentrum De Waterlinie, Koningin Máximalaan 30. 
Heeft u hulp nodig? Neem contact op via (0297) 303 044 
info@uithoornvoorelkaar.nu. 

Gemeentewerf en scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 en13.00-16.30 uur

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

Bouw- en woningtoezicht
Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-10.30 uur
Bezoek op afspraak: maandag t/m vrijdag van 10.30-12.30 uur

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

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

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

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

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

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

Handige links en informatie:
- Gemeente Uithoorn www.uithoorn.nl/coronavirus 
- Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl (reisadviezen, informatie 

over maateregelen) 
- Bekijk priklocaties op de kaart: 

https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl/prikbus
- Quarantainecheck: www.quarantainecheck.rijksoverheid.nl
- Testlocaties: www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/

testen-op-corona/testlocaties-amsterdam/

Evenementen en activiteiten
Kijk op onze evenementenkalender via www.uithoorn.nl om te 
zien wat er de komende tijd in Uithoorn en De Kwakel gepland 
staat. Wilt u ook een evenement of activiteit organiseren, kijk 
via www.uithoorn.nl/evenementen hoe u dat kunt doen.

Iepenziekte 
Elk jaar controleert de gemeente 
Uithoorn bomen op hun levens-
vatbaarheid. Dit doen we via een 
extern bureau. Daarnaast contro-
leert de gemeente tussentijds ook 
zelf. Als blijkt dat een boom ziek is, 
wordt er ook gekeken naar het ge-
vaar wat deze boom voor de om-
geving kan opleveren. Het kan ge-
beuren dat een boom binnen zes 
maanden na inspectie gekapt 
moet worden. De boom kan om-
vallen of takken breken af. 
Op dit moment heerst er ook een 
Iepenziekte in de gemeente. Er 
zijn een aantal zieke Iepen vastge-
steld. Ook komen meldingen van 
inwoners binnen. Om verdere ver-
spreiding van de ziekte te voorko-
men worden deze Iepen gekapt. 

Besmettelijk
Een besmettelijke schimmel ver-
spreidt zich razendsnel door de 
hele boom en zorgt dat de boom 
sterft. Het kappen van de zieke 
boom is de enige oplossing om 

verdere verspreiding van de ie-
penziekte te voorkomen. Bij het 
kappen moet de bast van de ge-
kapte boom worden verwijderd. 
De stam moet zorgvuldig worden 
afgevoerd, omdat de schimmel an-
ders toch weer een kans krijgt. 

Herplanten 
Om het bomenbestand zoveel mo-
gelijk in stand te houden plant de 
gemeente in het najaar op deze 
plekken een nieuwe boom. De ge-
meente probeert zo veel mogelijk 
dezelfde locatie aan te houden en 
dezelfde boomsoort als dat is ge-
kapt, te herplanten.

Convenant Iepbestrijding
De gemeente heeft in samenwer-
king met de provincie Noord-Hol-
land een convenant ondertekend 
voor het bestrijden van Iepenziek-
te. De provinciale aanpak moet 
er voor zorgen dat het aantal zie-
ke bomen wordt teruggebracht tot 
maximaal 2%.

Het aantal gebruikers van het openbaar vervoer in de regio Amsterdam, 
waar Amstelveen en Uithoorn toe behoren, is de afgelopen jaren toe-
genomen. De verwachting is dat het aantal reizigers ook komende ja-
ren blijft stijgen. Om een goede bereikbaarheid van de regio nu en in de 
toekomst te garanderen wordt het openbaar vervoersnetwerk in de re-
gio verder ontwikkeld. Eén van de ontwikkelingen is het verlengen van 
de vernieuwde Amstelveenlijn naar het dorpscentrum van Uithoorn: de 
Uithoornlijn. Een nieuwe, hoogwaardige tramlijn die betrouwbaarder en 
sneller is dan de huidige buslijn. Via onder andere de gemeentepagina 
houden wij u samen met de projectorganisatie op de hoogte aanleg van 
tramlijn 25. Alle informatie (nieuws en werkzaamheden) over het project 
vindt u terug op www.uithoornlijn.nl.

20 juli: Blik op de bouw
Op woensdag 20 juli organiseert De Uithoornlijn van 15.00-17.00 
uur weer een Blik op de Bouw. Wilt u deelnemen aan deze rond-
leiding? Meldt u zich dan aan via de bekende contactgegevens.

De werkzaamheden in het gebied tussen de Boerlagelaan en halte Uit-
hoorn Centrum zijn nog in volle gang en worden afgerond op vrijdag 30 
september 2022. De eerdere planning was om de werkzaamheden al op 
1 augustus 2022 af te ronden. Door de verschuiving in de bouwplanning 
vanwege een vertraagde levering spoorstaven rijden de bussen van het 
busstation naar halte Uithoorn Centrum (of andersom) ook langer via de 
bekende omleidingsroute (via de Amsterdamseweg, de Wiegerbruin-
laan en de Alfons Ariënslaan, of andersom): tot en met 2 oktober 2022.

Hoewel de vakantie voor de deur staat, gaan de werkzaamheden voor 
de aanleg van de Uithoornlijn in juli en augustus gedeeltelijk door. Zo 
wordt onder andere gewerkt op het opstelterrein tussen Amstelveen 
en de N201 en op de busbaan. Welke werkzaamheden staan gepland 
voor juli?

Opstelterrein en N201
Op het opstelterrein wordt verder gewerkt aan de bescherming van de 
gasleiding. Deze werkzaamheden duren tot eind juli. Om de grond te 
verstevigen (inklinken), is eerder veel zand aangebracht op het terrein 
tussen het opstelterrein en de N201. Nu op veel plaatsen de benodig-
de zetting is gehaald, dus de grond is gestopt met inklinken, wordt het 
overtollige zand afgevoerd. Dit zand gebruikt de aannemer op andere 
locaties binnen het project opnieuw. Naast de N201 worden in juli heipa-
len aangebracht als fundering voor het nieuwe viaduct dat later over de 
weg heen gebouwd wordt.

Werkzaamheden in de bocht van de spoordijk
Vanaf maandag 18 juli beginnen de werkzaamheden in de bocht van de 
spoordijk. De spoordijk wordt tussen Buitendijks en Wederik verstevigd, 
zodat deze straks geschikt is voor de nieuwe tramlijn. Eerst graaft Du-
ra Vermeer de bovenste laag grond af, daarna brengt de aannemer een 
nieuwe laag zand aan. Boven op de nieuwe grondlaag wordt rond het 
voorjaar van 2023 het tramspoor aangelegd. Omdat het bouwverkeer 
vanaf de busbaan de spoordijk op rijdt, sluit de voetgangersdoorsteek 
over de overkluizing (van de waterleiding) tussen Wederik en het veldje 
achter Buitendijks definitief op 18 juli.

Omgeving busstation
Afgelopen maand zijn de busperrons aangepast naar de toekomstige si-
tuatie waarbij zowel de tram als de bussen gebruik maken van het bus-
station. In juli wordt het laatste busperron aangepast, in augustus komt 
er een tijdelijke in- en uitrit aan voor het bouwverkeer.

Viaduct Amsterdamseweg
In de tweede helft van juli 2022 wordt gewerkt aan de buitenkant van het 

viaduct Amsterdamseweg. Om de werkzaamheden veilig uit te voeren, 
is tussen maandag 18 en vrijdag 29 juli 2022 steeds één rijbaan van de 
Amsterdamseweg afgesloten en er geldt een om-en-om-regeling voor 
gemotoriseerd verkeer: verkeer maakt om en om gebruik van dezelf-
de rijbaan. Er staan verkeersregelaars om het verkeer te begeleiden.

Busstation/Boerlagelaan-halte Uithoorn-Centrum
De werkzaamheden op de busbaan tussen halte Uithoorn Centrum en 
de Boerlagelaan zijn nog in volle gang en worden afgerond op vrijdag 30 
september 2022. Door een vertraagde levering van de spoorstaven lo-
pen de werkzaamheden langer door. Ook de omleiding van de bussen 
duurt hiermee langer: tot en met zondag 2 oktober.

Halte Uithoorn Centrum
In juli brengt Dura Vermeer wisselverwarming aan en krijgt het metsel-
werk bij de tramhalte een vervolg. Ook wordt gewerkt aan de parkeer-
plaats bij de halte. Eind juli starten het plaatsen van de bovenleidings-
masten langs de trambaan. De bovenleidingsdraden worden in 2023 
over de hele tramlijn in één keer opgehangen.

Verwijderen fietsen uit stalling busstation voor 25 juli
Op en rond het busstation vinden werkzaamheden plaats voor de nieu-
we tramlijn. De fietsenstallingen aan de kant van de Boerlagelaan wor-
den verwijderd om een tijdelijke in- en uitrit te maken voor de bussen. 
De projectorganisatie verzoekt iedereen zijn of haar fiets uiterlijk zon-
dag 24 juli weg te halen. Aan de kant van de Beellaan komen extra fiet-
senstallingen om de fiets te stallen. Fietsen die op 25 juli 6.00 uur niet 
weg zijn en met een ketting vast zitten aan de stalling, worden door 
handhaving van de gemeente Uithoorn verwijderd en naar de gemeen-
tewerf verplaatst. De gemeente Uithoorn organiseert kijkdagen, waar-
op fietseigenaren hun fiets op kunnen halen met sleutel of andere gege-
vens als bewijs van eigendom.

Meer informatie
Op de website www.uithoornlijn.nl vindt u meer informatie over het 
project en een gedetailleerd overzicht van de werkzaamheden. Via 
de website kunt u zich aanmelden voor een automatische email-
notificatie als er een nieuwsbericht verschijnt op de website en de 
(maandelijkse) digitale nieuwsbrief. Ook kunt u het project volgen 
via de BouwApp, Facebook, en Instagram (zoek op Uithoornlijn). 
Heeft u vragen, wilt u een melding doen of ziet u een onveilige situ-
atie rond de aanleg van de tramlijn? Neem dan contact op met de 
projectorganisatie via www.uithoornlijn.nl, info@uithoornlijn.nl of 
telefonisch, via Whatsapp of SMS: 06-3872 7942. Weet u niet ze-
ker of dit voor de Uithoornlijn is of voor de gemeente? U kunt altijd 
een melding doen via www.uithoorn.nl/melding. 

Bronvermelding / Foto’s: Dura Vermeer/Jorrit Lousberg

AANLEG TRAMBAAN EN OMLEIDING BUSVERKEER 
DUURT TOT EN MET ZONDAG 2 OKTOBER 2022

WERKZAAMHEDEN IN JULI

WWW.UITHOORN.NL
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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 om én
in ’t huis!

Op een zomerse zaterdagmiddag 
was ik met mijn stalen onkruidbor-
stel in de weer om mijn oprit een 
beetje te fatsoeneren. Ik ben niet 
de allerproperste, maar zo nu en 
dan wordt het te gortig en moeten 
de paardenbloemen, het mos en 
het gras tussen de straatstenen uit. 
Toen ik al een aardig eind op streek 
was, zag ik een merkwaardig haaks 
stukje hout tegen de gevel van de 
garage aan zitten. Alvorens dit 
ongerief �uks met de staalborstel 
te verwijderen, wilde ik eigenlijk wel weten wat het nu precies was. Het 
was inderdaad een houtachtig stukje dat als een soort gelijkzijdige hoek 
deels tegen de gevel aan zat en deels plat op de grond, beide zijden 6 à 7 
cm lang. Maar toen ik nog eens goed keek, zag ik dat het deel tegen de 
gevel een soort voelsprieten en twee poten leek te hebben. En warempel, 
ik zag ook nog een soort snuit. Maar een insect (want zover gevorderd was 
ik intussen wel in mijn waarneming) met een haakse vorm, daar had ik nog 
nooit van gehoord. Het duurde even voor ik besefte dat het niet één, maar 
twee exemplaren betrof: een omhoog tegen de muur en de ander, met 
het achterlijf vastgeklonken aan de verticale partner, plat op de grond. 
Twee vlinders die kennelijk zeer geconcentreerd aan het paren waren of 
van een post-coïtale diepe rust genoten. In ieder geval gaven ze geen 
sjoege toen ik ze van dichtbij fotografeerde om via de onvolprezen app 
Obsidentify erachter te komen dat twee ligusterpijlstaarten hier bezig 
waren voor nieuw nageslacht te zorgen. Een nachtvlinder waarvan de 
felgroene rups, die zich vooral met ligusters voedt, aan zijn achtereind een 
puntige hoorn heeft. Vandaar dus de naam. Voorwaar, een stukje natuur 
heel dicht bij huis. Enige dagen later, op een zwoele zomeravond buiten 
op ons terras, bleek dat natuur nog dichterbij kan komen. Ik wist al dat er 
onder ons dak een vleermuis bivakkeerde die ik twee jaar geleden geïden-
ti�ceerd had als een laatvlieger, een van de grotere vleermuizen van ons 
land, ongeveer zo groot als een spreeuw. De mannetjes wonen op zichzelf 
en omdat ik toen slechts één exemplaar had gespot, ging ik er van uit dat 
het een mannetje was. Op deze zwoele zomeravond hoorden we boven 
ons zo nu en dan een moeilijk thuis te brengen gesnetter. Omhoog 
kijkend zagen we onder de dakpan beweging komen en even later koos 
onze laatvlieger het luchtruim, zijn lichtgelige onderkant duidelijk afgete-
kend tegen de schemerlucht. Maar even later vloog er nóg een uit! En nóg 
een. In totaal tien vleermuizen bleken zich een meter of twee boven mijn 
dagelijkse werkplek te bevinden! Zo zie je maar weer, voor een verrassend 
stukje natuur hoef je niet ver te reizen.
Sep Van de Voort, IVN Natuurgids.

De Hoef - Woensdag 6 juli was het 
dan eindelijk zo ver: de dag waar 
Groep 8 lang naar heeft uitgekeken, 
de uitvoering van de afsluitende 
musical. Met hulp van vele helpende 
handen, voor én achter de schermen 
werd samen met Groep 7 de musical 
ingestudeerd. In de ochtend was de 
eerste uitvoering. Maar allereerst 
mochten de kinderen van Groep 
1-2-3 hun zomerlied voorzingen. 
Daarna was het de beurt voor de 
kinderen uit Groep 4-5-6 om een lied 
ten gehore te brengen. Uiteraard 
werd ook het Hoefse volkslied ‘Hier 
In De Hoef’ door iedereen uit volle 
borst meegezongen. Vervolgens een 
korte pauze om de kelen te smeren 
en lootjes te kopen die kans boden 
op een breed pakket van prijzen. 
Alles voor het goede doel: de Ouder-
raad, zodat ook het volgend school-
jaar weer allerlei leuke activiteiten 
gepland kunnen worden.

Genieten
Nadat iedereen zijn plekje gevonden 
had, begon de musical ‘Niet te 
Filmen’. En wat was dat genieten! De 
kinderen speelden hun rol met over-
tuiging en hadden teksten, liedjes 

en danspassen uitstekend geleerd. 
Allemaal in een mooi decor, met vele 
rekwisieten en telkens wisselende 
kostuums door de dubbelrollen. Het 
verhaal bood genoeg gelegenheid 
om te lachen voor jong en oud. En 
dat gebeurde dan ook volop. Terecht 
dat na a�oop Belinda even in het 
zonnetje werd gezet voor haar 
bijdrage aan de uitvoering.

Publiek
Diezelfde avond mochten de 
actrices en acteurs weer aantreden 
voor een zeer goed gevulde zaal 
met hooggeëerd publiek. Juf Dani-
elle trapte af met het voorlezen van 
een mooie brief die directrice 
Paulien aan de leerlingen van Groep 
8 geschreven had omdat zijzelf 
verhinderd was. Ook nu waren de 
kinderen van Groep 1-2-3 en Groep 
4-5-6 de ‘supporting act’. Na de 
pauze stond Groep 7 en 8 op de 
planken. En zij lieten opnieuw een 
spetterend optreden zien. Na het 
slotlied van Groep 8 was de staande 
ovatie dan ook niet meer dan 
logisch. Hulde voor juf Daniëlle en 
alle helpende handjes voor, tijdens 
en na de voorstelling. Maar bovenal 

voor de kinderen op het toneel. Het 
was leuk, niet te �lmen zo leuk!

Voordrachten
De volgende ochtend stond Groep 
8 weer in de spotlights. In de 
ochtend werden zij door de andere 
leerlingen onthaald bij de kerk voor 
een moment van bezinning met 
inspirerende voordrachten en 
liedjes in de kerk. Vervolgens met 
hun eigen unieke/ludieke transport 
weer terug naar school om het 
cadeau aan de school te overhan-
digen, afscheid van iedereen te 
nemen (er waren over en weer wat 
vochtige oogjes te bekennen) en 
nog één keer de boel op stelten te 
zetten in alle klassen. Door een 
erehaag reed Groep 8 voor de aller-
laatste keer het vertrouwde school-
plein af.

Glijbaan
De kinderen uit Groep 1-2-3 gleden 
na de eindbel van schooljaar 
2021/2022 via de glijbaan moeite-
loos vanuit school de vakantie in.
Tot slot was er nog gelegenheid om 
afscheid te nemen van andere 
bekende gezichten van de school: 
juf Demi, juf Lisette d R en juf 
Monica gaan na de vakantie aan de 
slag op een andere school. Ook zij 
zullen gemist worden.

Groep 8 Antoniusschool
neemt afscheid

Vinkeveen - Het Repair Café Vinke-
veen is weer aanwezig op maandag-
ochtend 18 juli in Sociaal Cultureel 
Centrum de Boei, Kerklaan 32 te 
Vinkeveen, van 09.30 tot 12.30 uur.
Bij het Repair Café zijn vrijwilligers 
aanwezig die de door u meege-
brachte kapotte spullen of kleding 
gratis voor u repareren. Het Repair 
Café wil laten zien dat repareren leuk 
is en vaak heel makkelijk. En 
weggooien is niet altijd de enige 
oplossing! Repareren kan in veel 
gevallen en het is natuurlijk ook veel 
beter voor het milieu! Bij het Repair 
Café kunt u terecht voor allerlei repa-
raties zoals kleding, kleine elektrische 
apparaten, computerapparatuur, 
(niet al te grote) stoelen en krukjes, 
houten speelgoed, porselein, aarde-
werk of wat u verder thuis tegen-
komt dat kapot is en u eigenlijk nog 
graag gerepareerd zou willen 
hebben. We helpen u graag op 
maandagochtend 18 juli a.s. met uw 
kapotte spullen. U bent van harte 
welkom.

Gezocht: repairder
Wegens verhuizing vertrekt één van 
onze repairders. Daarom zoeken we 

een vervang(st)er. Een beetje elektro 
technische kennis is wel handig, we 
krijgen veelal huishoudelijke appa-
raten om te repareren. Dus wil je 1x 
in de maand een ochtend lekker 
bezig zijn in een leuk team en vindt 
je repareren leuk, bel dan even met 
Ron van Vark (06-10433592) of loop 
even binnen op maandag 20 juni bij 
de Boei in Vinkeveen.

Repair Café in de Boei 

De Ronde Venen - Sinds het einde 
van de Coronaperikelen zijn ook de 

optredens hervat van Shanty & 
zeemanskoor de Turfschippers. Liefst 

14 uiteenlopende optredens stonden 
tot aan deze zomer op het programma 
en dat werd met veel enthousiasme 
aan het publiek vertoond. Nu de 
vakantietijd is aangebroken wordt, na 
een rust-periode, alle aandacht gericht 
op het Shantyfestival dat op zaterdag 
27 augustus zal worden gehouden op 
het Boeiplein in Vinkeveen. De organi-
satie is er weer in geslaagd om 
behalve de Turfschippers nog drie 
topkoren te boeken. Maar het zal 
niemand verwonderen als de piraten-
meiden, samengesteld uit dames uit 
de Ronde Venen, de show gaat stelen. 
Uitgebreide berichtgeving over het 
Shanty-festival volgt later. Ook 
nieuwsgierig hoe het zingen, muziek 
spelen of dirigeren in zijn werk gaat. 
Kom eens kijken. Voor inlichtingen zie 
www.deturfschippers.nl.
Foto: Bert Lommers.

Turfschippers op weg naar 
festival
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. De Nieuwe Meerbode vindt inwoners belangrijk omdat zij grotendeels de lezers zijn van ons weekblad. De lokale 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.

Resultaten peiling en dialoog
Uit de peiling was naar voren 
gekomen dat wonen en de eigen 
omgeving twee thema’s zijn waar-
over men in de gemeenschap meer 
dan geinterreseerd is. Bij de raadple-
ging is d.m.v. enquête gevraagd wat 
de wensen en zorgen zijn die men 
ervaart m.b.t. de woningmarkt, die 
ook in onze gemeente behoorlijk 
onde druk staat. Ook is gevraagd of 
men wil meedenken en praten over 
mogelijke oplossingen. Met al deze 
nuttige informatie, die is opgehaald 
in de gemeenschap hebben we in 
beeld gebracht wat er leeft in de 
gemeenschap. 

Starters lopen vast en geen 
doorstroming
Het is duidelijk dat men de hoge 
prijzen en het tekort aan betaalbare 
woningen als groot probleem ziet en 
het werd duidelijk dat de doelgroep 
Starters behoorlijk is vastgelopen. 
Starters kunnen de logische stap om 
zelfstandig te kunnen gaan wonen 
niet maken en dat heeft grote 
gevolgen. Ook blijkt dat de doorstro-
ming niet lukt en (alleenstaande) 

senioren vaak in te grote huizen 
moeten blijven wonen. De hele 
woonketen lijkt daarom op slot te 
zitten en de wooncrisis lijkt nog lang 
niet te zijn opgelost.

Dialoogbijeenkomst GAZ
Met dit als uitgangspunt is op 
dinsdag 5 juli door IVI een dialoogbij-
eenkomst georganiseerd waarbij uit 
alle groepen van de gemeenschap 
een afvaardiging aanwezig was. Zo 
zaten er vertegenwoordigers vanuit 
de inwoners, starters, senioren, 
ondernemers, een makelaar, grondei-
genaren, maatschappelijke organisa-
ties, en initiatiefnemers aan tafel. Ook 
waren er voor deze eerste dialoog 
bijeenkomst van de participatietool 
GAZ twee wethouders uitgnodigd. 
Het doel was om met elkaar de 
dialoog aan te gaan om te kijken of 
er mogelijkheden zijn om een oplos-
sing voor de Wooncrisis met elkaar te 
vinden. 

Introductie�lm
Aan de hand van een korte introduc-
tie�lm werd in vogelvlucht de lande-
lijke en lokale woonproblematiek in 

beeld gebracht. Aan het eind van de 
�lm werden twee lokale initiatieven 
in De Ronde Venen m.b.t. starterswo-
ningen en een seniorencomplex als 
mogelijke oplossingen aangereikt. 
Het was in dialoog de bedoeling over 
deze twee woonintitiatieven, vanuit 
de gemeenschap geinitieerd, met 
elkaar te onderzoeken of dit haalbaar 
is. 

Mooie dialoog en respect voor de 
diversiteit van de deelnemers
Er ontstond een mooie dialoog 
waarin iedereen zijn persoonlijke 
belang en interesse vooraf kon 
aangeven en zijn standpunten en 
mening duidelijk kon maken. De 
beide wethouders maakte vooraf 
duidelijk dat zij in hun hoedanigheid 
vooral aanwezig waren om te luis-
teren en het niet gepast was om op 
deze dialoogbijeenkomst een 
mening of standpunt in te nemen. 
Dat was wat ons betreft een goed 
statement omdat we het wat ons 
betreft juist samen moeten oplossen. 
Men kijkt vaak al gauw in de richting 
van beleidsmakers en verwacht dat 
zij het oplossen voor ons. Bij een 
dialoog gaat het er juist om dat we 
samen op basis van gelijkwaardig-
heid naar elkaar luisteren zonder te 
beoordelen en/of te veroordelen en 
als gezamenlijk doel hebben om van 
elkaar te leren en gezamenlijk tot 
nieuwe inzichten of perspectieven te 
komen. Hierbij is het belangrijk dat 
de verschillen en diversiteit van de 
deelnemers worden gerespteerd. 

Verschillende belangen 
Het is goed om tijdens een dialoog te 
horen hoe de belangen van de deel-
nemers uit elkaar kunnen liggen. Dit 
geeft met een beetje empatisch 
vermogen aan waarom men soms 
voor of juist tegen initiatieven of 
besluiten is. De éen wil graag een 

Inwonersparticipatie staat prominent genoemd in het coalitieakkoord in 
De Ronde Venen. Dat betekent dat men de gemeenschap veel meer wil 
betrekken bij belangrijke beleidsbesluiten die er genomen moeten 
worden. Daarbij is het van belang dat bij besluitvorming vooraf de 
mening van de gemeenschap in beeld wordt gebracht. Dat kan je als taak 
van de gemeente zien, maar nog mooier is het als het vanuit de gemeen-
schap zelf wordt aangedragen. Stichting Inwoners Voor Inwoners (IVI) wil 
daarbij graag zijn steentje bijdragen en wil met de participatietool 
‘Gemeenschap aan zet’ (GAZ), ophalen wat er leeft in de gemeenschap 
over bepaalde vraagstukken. Vervolgens gaan wij de resultaten van wat 
is opgehaald, zonder concluise te trekken, doorspelen aan de beleidsma-
kers en andere geïnterreseerden in de gemeenschap. In februari is 
gestart met een peiling en een daaropvolgende verdiepende raadple-
ging. Een dialoog is de laatste stap in het proces. De 1e dialoogbijeen-
komst over het thema wonen is op 5 juli met een geselecteerd gezelschap 
gehouden en heeft mooie inzichten opgeleverd en een en ander verdui-
delijkt met betrekking tot de mogelijkheden en onmogelijkheden met 
betrekking tot het oplossen van de wooncrisis in de Ronde Venen.

Stichting Inwoners Voor Inwoners (IVI) maakt laatste stap in participatietool ‘Gemeenschap aan zet (GAZ)’

Mooie Dialoogbijeenkomst 
over wonen

huis, de ander wil dat de natuur geen 
geweld wordt aangedaan en een 
ondernemer komt op voor zijn 
bedrijfsbelang. Allemaal heel 
verklaarbaar en plausibel maar dit 
zorgt er voor dat het niet eenvoudig 
is om zomaar ergens te kunnen 
bouwen. Het is daarom goed om de 
dialoog met elkaar aan te gaan en 
niet lijnrecht de strijd met elkaar te 
gaan voeren. Bij een dialoog zoeken 
belanghebbende vaak naar een 
oplossing en toont men eerder 
empathie, zodat men sneller tot 
overeenstemming kan komen. 

Regel en wetgeving maken het ook 
niet eenvoudiger
Daarnaast hebben we natuurlijk nog 
te maken met wet en regelgeving die 
de boel vaak helemaal dichttimmert 
en voor het oog eenvoudige oplos-
singen in de weg staat. Beleidsma-
kers hebben daarmee natuurlijk te 
dealen en wordt ze vaak niet in dank 
afgenomen. Ook tijdens de dialoog 
gaf de wethouder aan dat het vaak 
een ingewikkelde materie is en er 
meer bij komt kijken dan wij soms 
willen. Men weet dit vaak niet, 
daarom is transparantie van belang. 
Goede communicatie is hierbij van 
belang en dit moet niet achter 
gesloten deuren afgehandeld 
worden. Je moet met heel veel 
aspecten en procedures rekening 
houden die vaak heel veel tijd 
kosten. Die tijd hebben we vaak niet 
en verwachten veel sneller oplos-
singen. Het is dus niet simpelweg 
huizen bouwen.

Provincie andere visie
Maar zelfs als onze eigen beleidsma-
kers in de gemeente wel willen 
meebewegen om zaken sneller op te 
lossen is er nog de provincie die zijn 
goedkeuring moet geven en zien dat 
daar initiatieven op stuk lopen. Het is 
allemaal niet eenvoudig en we zitten 
soms gevangen in een systeem wat 
in de loop der jaren is ontstaan. We 
lopen daarom soms vast zoals dat nu 
zichtbaar is in de woningmarkt. Maar 
de vraag is natuurlijk hoe komen we 
daaruit en hoe gaan we dit oplossen.

Samen kom je verder 
Om zaken op te lossen is het belang-
rijk dat we naar elkaar blijven luis-
teren. Maar meedenken en meedoen 
is net zo belangrijk. We kunnen en 
mogen niet verwachten dat de lokale 
overheid het voor ons maar even 
oplost. Je mag best laten weten dat 
je het niet eens bent, maar kom ook 
met mogelijke oplossingen. 

Met een goed gevoel naar huis
Wat IVI betreft is er een mooie 
dialoog gevoerd. Het resultaat was 
natuurlijk niet dat er nu opeens heel 
veel meer huizen gebouwd gaan 
worden, maar wel dat we allemaal 
wijzer zijn geworden. Na a�oop 
lieten veel deelnemers weten met 
een goed gevoel naar huis te gaan 
en was het duidelijk dat dit soort 
dialoogbijeenkomsten zinvol en 
verhelderend zijn. Het was mooi dat 
er 2 wethouders aanwezig waren 
maar zeker niet noodzakelijk, want 
juist de gemeenschap onderling 
moet met elkaar in gesprek. Wat we 
dan ophalen kunnen we doorspelen 
en is het aan de beleidsbepalers om 
daamee hun voordeel te doen.  

Rol van gesprekspartner
We hebben alle deelnemers nog 
gevraagd om een TIP te geven. We 
zullen deze in kaart brengen en als u 
hier interesse in heeft kunt u deze op 
onze website Inwonersvoorinwoners.
nl bekijken. Hier kunt u ook de resul-
taten van de peiling en raadpleging 
van GAZ vinden. Aan het eind van de 
dialoog kwam er nog wel een TIP 
vanuit de groep dat het zinvol is dat er 
voor de gemeenschap een gespreks-
partner naar de lokale overheid moet 
zijn om op gelijkwaardig niveau met 
elkaar in overleg te kunnen gaan wat 
opgehaald is uit de gemeenschap. Dat 
platform is de bedoeling van de Stich-
ting Inwoners Voor Inwoners (IVI). Wij 
willen namelijk alle organisaties en 
initiatieven een podium geven en de 
verbinder zijn van alle bestaande en 
nieuwe organisaties die er zijn binnen 
de gemeenschap. Zodat er één 
aanspreekpunt (platform) is die de 
belangen vertegenwoordigd van de 
gemeenschap. Hiervoor is wel een 
overlegstructuur tussen het platform 
en de beleidsbepalers nodig. We zijn 
hierover met elkaar in gesprek en 
hopen op een constructieve 
samenwerking.
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Ik woon in De Kwakel en laat dagelijks mijn honden uit in het park 
gelegen bij de B&B In den Ossewaerd. Daar viel me iets op: Om de Riet-
kraag te bereiken zijn ze nu de toegang aan het maken. Er zijn onder 
andere betonnen platen neergezet. Hierin is een inscriptie gemaakt. ‘stel-
ling’- alleen staat dit in spiegelschrift! Aan beide kanten! Ik heb een foto 
bijgesloten.
Mariëlle de Kruij�

In het AD van donderdag 7 juli blies GroenLinks-gedeputeerde Huib van 
Essen heel hoog van de toren. Citaat: “Voor eind dit jaar moeten 
gemeenten in de provincie Utrecht komen met concrete plannen voor in 
totaal zestig windmolens om hun eigen klimaatdoelen voor 2030 te halen. 
Gebeurt dit niet, dan bepaalt de provincie Utrecht waar ze komen”. 
Ofwel gedeputeerde Huib van Essen heeft ze niet alle 24 in een kratje 
zitten of hij denkt met zijn GroenLinks-beleid boven de wet te staan. Het 
moet welhaast het laatste zijn. Hij moet op de hoogte zijn van de afspraken 
in het Klimaatakkoord ten aanzien van bestuurlijke en juridische interven-
tiemogelijkheden in de Regionale Energiestrategieën. Om die afspraken 
nog weer eens helder in beeld te krijgen worden ze hieronder afgedrukt.
Factsheet “Wat als-situaties. Mogelijkheden voor bestuurlijke en juridische 
interventie in de Regionale Energiestrategieën”, afkomstig van het Natio-
naal Programma RES.

Werken op basis van vertrouwen, interventie alleen als het écht nodig is .
Het uitgangspunt voor de RES’en is wederzijds vertrouwen: “Partijen 
hebben er vertrouwen in dat (bestuurlijke) samenwerking ervoor zorgt dat 
de doelstellingen in de RES bijtijds gehaald worden.” Toch zijn er situaties 
denkbaar waarin alleen samenwerking niet of onvoldoende werkt. Het 
klimaatakkoord noemt er vijf: 1. De situatie dat de RES’en niet optellen tot 
de landelijke doelstelling; voor Elektriciteit is dit tenminste 35 TWh groot-
schalig hernieuwbaar op land in 2030. 2. De situatie dat de RES regio-over-
stijgende infrastructuurproblemen oplevert. 3. De situatie dat een overheid 
in de regio niet meer wil deelnemen aan de RES-vorming, dan wel de RES 
niet wil verankeren in omgevingsbeleid. 4. De situatie dat een RES niet tot 
uitvoering komt. 5. Planningsafspraken die voortkomen uit de tafels Elektri-
citeit en Gebouwde Omgeving waarvan blijkt dat die niet gehaald 
(kunnen) worden.

Aan geen van bovenstaande punten wordt voldaan om ook maar 1 inter-
ventie van de provincie te rechtvaardigen. Niet in De Ronde Venen, maar 
nergens in de provincie. Hoewel De Ronde Venen in een persbericht 
nogmaals heeft bevestigd geen windturbines te willen moet het gemeen-
tebestuur, zowel college als raad, de gedeputeerde echt aanspreken om 
zijn woorden terug te laten nemen, omdat gedeputeerde Huib van Essen 
het vertrouwen in de politiek en zeker die op lokaal en provinciaal niveau 
nog verder doet dalen. 
Anco Goldhoorn, Vinkeveen 

Spiegelschrift

GroenLinks gedeputeerde Huib van Essen 
leeft toch niet boven de wet? 

Regio - Na een succesvol wedstrijd-
seizoen heeft JuudsDanceCentre het 
dansseizoen afgelopen zondag afge-
sloten met twee geweldig spette-
rende dansshows. Het dak ging eraf 
in het Noorddamcentrum na de 
laatste show. Wat was het een feestje 
in het tot theater omgetoverde 
vernieuwde Noorddamcentrum.
De show werd geopend door alle 
groepen samen met het nummer 
Imagine. ‘Imagine, it’s all coming 
together’: een knallende opening 
waarin elke groep zich al even kort 
presenteerde maar waar ook klein en 

groot door elkaar en met elkaar 
dansten. In hoog tempo wisselden 
de groepen elkaar af van onder 
andere Becky G’s Rotate, een 90’s mix, 
het gevoelige Photograph, BangBang 
van Dua Lipa, naar een zomerse 
knalmedley van Mamma Mia. Eigen-
lijk teveel nummers om op te 
noemen en alles werd met evenveel 
overgave en enthousiasme gedanst. 
Afgewisseld door de diverse solo’s en 
duo’s was het een gevarieerde 
complete show met alles erop en 
eraan. Dynamische en afwisselende 
nummers, mooie kostuums, gave 

lichte�ecten en heel veel vrolijke en 
blije danseressen, wat wil je nog 
meer? Een tevreden en enthousiast 
publiek uiteraard, dat is zeker ook 
gelukt. De show werd met alle 
groepen gezamenlijk afgesloten met 
het nummer Feel this moment, het 
enthousiasme en de vrolijkheid van 
de danseressen was duidelijk overge-
slagen naar het publiek, want tijdens 
het �nalenummer ging het publiek 
compleet uit zijn dak. Klappend, 
joelend, �uitend deed het publiek 
vrolijk mee met de �nale en een ieder 
verliet hierna vol energie en enthou-
siasme de zaal! Alle shows waren 
voorzien van de mooiste lichtef-
fecten en het beste geluid van Fiege 
Productions, waardoor de kostuums 
en dansen nog beter overkwamen op 
het publiek. Het vernieuwde Noord-
damcentrum bood hen een prachtig 
theater met meer dan voldoende 
plek voor het publiek op de mooie 
tribune. Backstage was het ook een 
en al gezelligheid, iedereen hielp 
elkaar en ondanks de vlotte verkle-
dingen en wisselingen van haar-
dracht stond iedereen op tijd klaar. 
Het waren twee geweldige shows als 
afsluiting van een evenzo geweldig 
dansseizoen! Op naar het nieuwe 
dansseizoen, maar nu eerst allemaal 
genieten van een welverdiende 
vakantie.

Geweldige dansshows 
JuudsDanceCentre

Regio - ‘Vogelvrij groot succes’ kopte 
een artikel vorige week in de krant, 
maar voor Willem en Ria Koudijs was 
het een vreselijk weekend. “Jongeren 
poepten in de steeg naast ons huis 
en piesten tegen mijn muur”, spreekt 
Willem zijn afschuw uit. “Ze hebben 
alle plantenbakken in de Dorpsstraat 
omgegooid en een regenpijp van de 
muur getrokken. Aan de overkant lag 
een plakkaat kots. Ik gun jongeren 
hun feest, maar waarom moet het 
altijd eindigen met ellende?” Willem 
vraagt zich af of er bij het verlenen 

van de vergunning geen rekening 
wordt gehouden met de overlast. “Ik 
heb geen politie, wijkagent of BOA 
gezien. Waarom moeten wij als 
bewoners de ellende oplossen?”
De bewoners van de Amstelstraat 
van zijn vaker de dupe in het 
weekend. “We zitten regelmatig 
middenin de nacht rechtop in bed 
vanwege schreeuwende en gillende 
kinderen. Ze beschadigen auto’s en 
smijten �esjes kapot op straat waar-
door er glas ligt. Wij hebben een 
hond, dus dan staan wij de volgende 

ochtend weer op te ruimen.” Bloem-
bakken durven ze al niet buiten te 
zetten. “Als we de politie bellen, 
komen ze op donderdagochtend op 
hun brommertjes en zeggen dan dat 
er geen overlast is.” Van de vernie-
lingen hebben ze een foto geappt 
naar wijkregisseur Oswan, maar daar 
hebben ze geen bevredigende 
reactie op gekregen.

Trapje
Willem heeft diverse malen bij de 
gemeente aangeklopt, maar vindt 
ook daar geen gehoor. “Deze straat 
wordt gebruikt als kroegenlooproute 
van Amstelhoek naar het Oude Dorp 
en nu wil wethouder Hazen het de 
jongeren nog makkelijker maken 
door een trapje vanaf de Irenebrug 
naar onze straat te maken.” De bewo-
ners van de Amstelstraat zijn daar 
faliekant op tegen. “Tijdens een 
raadsvergadering zei wethouder 
Hazen dat enkele bewoners tegen 
zijn, maar dat klopt niet: àlle bewo-
ners zijn tegen en hebben hun hand-
tekening gezet”, benadrukt Willem 
boos. “We hebben in onze straat ook 
al parkeerproblemen. Vaak parkeert 
iemand op de hoek, dan kunnen wij 
de straat niet meer uit. Als we er iets 
van zeggen, reageren mensen dat ze 
alleen maar even snel een bood-
schapje moeten doen, maar zo gaat 
dat de hele dag door. Een ambulance 
kan niet eens de straat in. En als we 

Ellende door feestende jongeren

de politie bellen, zeggen ze: wat is 
het kenteken, dan nemen we contact 
op met de eigenaar. Er moet eens 
een keer streng opgetreden worden.” 
Willem en Ria zouden bijvoorbeeld 
graag paaltjes willen of parkeerver-
gunningen. “We hebben weleens 
iemand gehad die ging naar Schiphol 
en liet zijn auto hier staan,” vult Ria 
aan.

Vuilniszakken
Willem en Ria wonen in een van de 
oudste straatjes in Uithoorn. “We 
wonen er nu dertig jaar. We komen 
uit Amsterdam, maar daar was het 
schoner dan hier. Jongeren voet-
ballen met de vuilniszakken die naast 
de containers staan, omdat die te 
weinig geleegd worden. Op deze 
manier wordt ons woongenot ons 

ontnomen. We voelen ons gene-
geerd en in de maling genomen. 
Moeten we ons dan maar laten 
wegpesten?”
“Er komt inderdaad een trapje vanaf 
de Irenebrug naar de Amstelstraat”, 
bevestigt een woordvoerster van de 
gemeente Uithoorn. Ze legt uit dat 
het voetpad op de brug verplaatst 
moet worden omdat er �etspaden 
aan twee kanten komen. “Vanwege 
de verkeersveiligheid willen we niet 
dat voetgangers moeten oversteken 
naar het bestaande trapje bij Het 
Rechthuis. Nu zijn er veel hangjon-
geren bij die trap, maar straks is er 
geen ruimte meer om te hangen. De 
begroeiing wordt aangepast waar-
door het opener is en er zijn meer 
mensen, dus is er meer sociale 
veiligheid.”
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Uithoorn – De luchthal die tijdens de 
nieuwbouw van sporthal De Scheg 
dienstdeed als tijdelijke sporthal 
wordt deze week afgebroken. De 
bouw van MFA De Scheg is zo goed 
als gereed en het gebouw is na de 
zomervakantie klaar om sporters, 
gymmende leerlingen en andere 
huurders te verwelkomen.  
Nu de zomerperiode is aangebroken 
voor de sporters en basisscholen 
wordt de luchthal met de gehuurde 

ruimtes voor kleedkamers en 
douches niet meer gebruikt. Vrijdag 
waren de sportmaterialen en vloeren 
al uit de hal verhuisd. Nu wordt de 
hal in delen afgebroken en netjes 
verwijderd van het evenemententer-
rein. De hal was vanaf februari 2021 
in gebruik door de gemeente nadat 
deze was aangekocht van een 
collega-gemeente. Ook nu wordt de 
hal naar alle waarschijnlijkheid snel 
weer doorverkocht aan een 

Tijdelijke luchthal 
evenemententerrein verdwijnt

gemeente met een soortgelijk 
project. Een geïnteresseerde partij is 
al op bezoek geweest. Niet alleen 
om de luchthal opgebouwd te zien, 
maar ook om te leren van onze 
kennis en ervaring.

Zo goed als
De nieuwbouwhal in de wijk Zijdel-
waard is inmiddels zo goed als af. De 
vooroplevering van het gebouw 
door de aannemer gebeurt deze 
week. Na het afronden van rest-
punten wordt de lichte, moderne en 
multifunctionele accommodatie 
(MFA) binnenkort de�nitief opgele-
verd. De aannemer voor de buiten-
ruimte is ondertussen al aan de slag. 
Er wordt hard gewerkt aan zaken als 
afwatering, de entreepaden, verlich-
ting en beplanting, zodat alles klaar 
is als de scholen weer beginnen. Een 
kunstwerk dat in de buitenruimte 
komt te staan, wordt nog ontworpen 
en gemaakt. De bouw van MFA De 
Scheg en het gebruik van de tijde-
lijke luchthal zijn mede mogelijk 
gemaakt door een bijdrage van 
Stichting Leefomgeving Schiphol. De 
Stichting investeert in projecten die 
een positief e�ect hebben op de 
leefomgeving van bewoners.

Uithoorn – Een ontmoeting met een 
favoriete schrijver? Een zondagoch-
tendconcertje geven? Eigen 
gedichten voorlezen? Er zijn volop 
mogelijkheden in de nieuwe bieb in 
Uithoorn die vrijdag 29 juli opengaat. 
En daarom laat de bieb vanaf 
september een tijd lang wensen in 
vervulling gaan. Iedereen kan zijn 
wens vanaf nu laten weten. Door op 
nieuwebiebuithoorn.nl de wensquiz 
in te vullen, en zo op ideeën en tege-
lijkertijd achter bijzondere weetjes te 
komen. Of door de wens te noteren 
op een van de wenskaartjes die in de 
bieb aan de Dorpsstraat liggen en 
die bij de balie in te leveren. Deelne-
mers krijgen bericht van de bieb als 
hun wens in vervulling gaat.

Verhuizing van de bieb
Zaterdag 23 juli is de laatste dag dat 
de bibliotheek aan de Dorpsstraat 43 
is geopend. Van maandag 25 juli tot 
en met donderdag 28 juli is de 
verhuizing en is de bieb gesloten. 

Vanaf vrijdag 
29 juli gaan de 
deuren open 
aan Marktplein 
65 in Uithoorn. 
In het weekend van 3 en 4 
september wordt de bibliotheek o�-
cieel geopend en zijn er allerlei acti-
viteiten in en rond de nieuwe bieb. 
Op nieuwebiebuithoorn.nl is binnen-
kort het programma te bekijken.

Over de Bibliotheek Amstelland
De Bibliotheek Amstelland is het 
platform voor kennis en cultuur in de 
regio Amstelveen, Aalsmeer en 
Uithoorn. De Bibliotheek Amstelland 
is 7 dagen per week open, heeft 4 
vestigingen in 3 gemeenten, 
ontvangt 800.000 bezoekers per jaar, 
heeft 36.000 leden, 200.000 verschil-
lende producten, een uitgebreid 
lesprogramma en een programme-
ring van sociale en culturele activi-
teiten voor jong en oud. 
debibliotheekamstelland.nl

Bibliotheek Uithoorn start 
wensenactie

De Kwakel - Afgelopen weekend 
werd het KDO Beachpark o�cieel 
geopend door Burgemeester Heilie-
gers en de jeugd van KDO! Het was 
een feestelijke dag in zomerse sferen 

vol sportieve beach activiteiten op de 
drie beachvolleybalvelden en twee 
beach handball velden. Gezellige 
muziek, enthousiast publiek, �it-
sende glitter tattoos, lekkere cocktails 

en frisse hapjes maakten de strand-
sfeer compleet! Tijdens het afwisse-
lende programma kon jong en oud 
met de voeten in het zand kennis-
maken met diverse beachsporten 
zoals beachhandbal, beachvolleybal, 
beachsoccer, voetvolley, beach-
tennis en airbadminton. Er werden 
clinics en demo-wedstrijden gegeven 
door topsporters uit de beachsport. 
De burgemeester ziet het beachpark 
in de Kwakel als een aanwinst voor de 
gemeente en sprak zijn trots uit naar 
alle vrijwilligers en sponsoren die dit 
mogelijk hebben gemaakt. Op
kdo.nl/beach is alle informatie over 
de aanleg, opening en het reserveren 
van de beachvelden terug te vinden. 
Leuk voor een zomers teamuitje, 
bedrijfsactiviteit of gezellig sporten 
met een groep vrienden. Let’s got to 
the beach!

KDO in zomerse sferen

Regio - Dertig paren namen deze 
keer deel aan de zesde avond 
Zomerbridge van Bridgeclub De 
Legmeer. Verdeeld over een A-lijn 
van veertien en B van zestien paren. 
In de hoogste lijn waren het Francis 
Terra & Jaap Ludwig die zich met 
58,68% deze keer net de sterkste 
toonden. Op twee eindigden Cora 
de Vroom & Hans Slagboom met 
57,99%, die zo Reina Slijkoord & Rob 
Lissauer, die 57,29% op haalden, 
achter zich konden laten. Marja 
Hartmann & Jan Bronkhorst 

kwamen als vierde paar door met 
56,60% en ook de vijfde plek, inge-
nomen door Rachelle Namm & Jan 
Snoek met 55,21%, zat dicht in de 
buurt. Conclusie, de top deed 
weinig voor elkaar onder. In de B-lijn 
viel de enige zestiger van de avond 
behaald door Carla Dijkman & Dies 
Bouterse, die met 60,87% met die 
eer gingen strijken. Bep Schuma-
cher & Carla Euwe werden tweede 
met 58,33% en konden zo ook met 
een prijsje naar huis. Jan Egbers & 
Ben Remmers hielden de club-eer 
nog enigszins hoog door met 
57,44% derde te worden en Bep de 

Jong & Herman van Beek deden met 
55,65% als vierde wel is waar ten 
opzichte van een week eerder een 
stapje terug, maar toch! Joke de Wit 
& Marieke Schakenbos sloten hier 
de best of �ve af met 53,84%. Zoals 
u ziet wordt de bridgeboom gelei-
delijk dikker, dus wacht niet te lang 
om mee te doen. Dat kan elke 
woensdagavond t/m 31 augustus 
vanaf 19.45 uur in het Buurtnest 
Arthur van Schendellaan 59 in 
Uithoorn. Inschrijven kan per e-mail: 
gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 
06-83371540 of tot 19.30 uur in de 
zaal voor zes euro per paar.

Zomerbridge

De Kwakel - Afgelopen weekend 
organiseerde de Party Service van Qui 
Vive sinds lange tijd het Boettoernooi. 
Dit gezellige familie toernooi dat 
binnen de club een lange traditie kent 
is mede door corona een aantal jaren 
niet georganiseerd. Gelukkig kon het 
weer en een paar maanden geleden 
startte de inschrijving. De belangstel-
ling was enorm. Als opwarmertje voor 
het toernooi zorgden Heren 1 en oud-
Heren 1 op vrijdagavond voor een 
waar spektakelstuk met veel passie en 
schitterende goals. Na a�oop werd er 
nagepraat, werden er oude koeien uit 
de sloot gehaald, en uiteindelijk 
gingen bij velen de voetjes van de 
vloer. Op zaterdag mochten de teams 
dan eindelijk zelf aantreden. Maar 
liefst 20 teams bestaande uit 
hockeyers uit alle geledingen van de 
club en daarbuiten bonden met 
elkaar de strijd aan. Maar ook niet-
hockeyers mochten meedoen, om zo 
kennis te maken met deze leuke 
sport. Zo zagen we onder andere 
ouders die normaal gesproken hun 
kinderen langs de lijn staan aan te 
moedigen nu zelf met een hockey-
stick in de hand in het veld staan. Het 

thema van dit toernooi was tropisch 
en iedereen had goed zijn best 
gedaan om dit thema zo creatief 
mogelijk in te vullen. Gelukkig had 
het weer de oproep ook goed gelezen 
en konden de deelnemers in zonnig 
weer hun kunsten vertonen. Het 
draait in dit vriendschappelijke toer-
nooi om sportiviteit, creativiteit en 
saamhorigheid. En deze elementen 
kon je dan ook goed terugzien op het 
veld en daarbuiten. De sfeer was 
buitengewoon gezellig en de teams 
zaten na de wedstrijd gezellig bij 
elkaar na te praten onder het genot 
van een drankje en een hapje. Naast 
de hockeywedstrijden waren er voor 
de kids, en de velen die zich nog kid 
voelen, een stormbaan en een buikg-
lijbaan neergezet, en konden de 
teams ook een levend tafelvoetbal-
wedstrijdje spelen. Twee teams, Team 
Air en Breezer Ananas, gingen er met 
de eerste prijs vandoor. Maar de 
hoofdprijzen, vernoemd naar twee 
legendarische Qui Vivers voor de 
teams met de grootste sportiviteit en 
creativiteit, gingen naar team Witte 
Kees (de Marcel Smit trofee) en De 
Hangmatties (de Bart Smit bokaal).

Qui Vive Boettoernooi 2022
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Ronde Venen - Na het succes van 
vorig jaar kon een vervolg niet 
uitblijven: op zaterdag 5 november 
vindt de tweede editie van Cultuur-
parade Ronde Venen plaats, 
wederom in Sociaal Cultureel 
Centrum De Boei (Vinkeveen). Op 
meerdere podia rondom de foyer in 
De Boei wisselen optredens van ca. 
20-25 minuten elkaar af. Alle optre-
dens zijn GRATIS toegankelijk voor 
bezoekers. Speciaal voor de kinderen 
zijn er leuke en tot de verbeelding 
sprekende activiteiten gepland in de 
foyer. De inwendige mens komt 
tussen de optredens door ook goed 
aan zijn/haar trekken want de Boei 
heeft een eigen restaurant. 
Wil jij of jouw club/vereniging deel 
uit maken van het (continue) 
programma op deze dag? Dit is 
opnieuw een uitgelezen kans voor 
clubs / verenigingen om zich te 
presenteren en voor de inwoners uit 
De Ronde Venen een fantastische 
gelegenheid om te ervaren wat een 
breed scala aan kunst- en cultuur-
aanbod er in onze gemeente is. 
Deelname is dit jaar wederom gratis. 
Het programma vorig jaar omvatte 

koren, muziekverenigingen, dans- en 
zangscholen. Dit jaar willen we 
nadrukkelijk ook andere cultuur-
beoefenaars zoals ‘spoken word’-
artiesten, toneelverenigingen, acro-
baten, breakdancers en popmuzi-
kanten 
-om maar wat te noemen- uitno-
digen om zich ook aan te melden. 
Voor aanmelding of meer informatie, 
neem contact op met: cultuurpa-
rade@cultuurpuntrondevenen.nl. De 
deadline voor aanmelding is vrijdag 
2 september. Voor een impressie van 
de 2021-editie van de Cultuurparade 
ga naar: https://www.cultuurpunt-
rondevenen.nl/cultuurparade.
Een evenement als de Cultuurparade 
kan alleen maar gerealiseerd worden 
bij de gratie van (veel) vrijwilligers. 
Draag je cultuur een warm hart toe 
en ben je 5 november (deels) 
beschikbaar voor uiteenlopende 
taken? Bezit jij bepaalde talenten 
waar wij bij de voorbereiding goed 
gebruik van kunnen maken (denk 
b.v. aan sponsorwerving): we zien je 
aanmelding via cultuurparade@
cultuurpuntrondevenen.nl graag 
tegemoet.

Tweede editie Cultuurparade 
Ronde Venen

Mijdrecht - Op woensdag 6 juli 
organiseerde de Lionsclub Mijd-
recht-Wilnis een Zomer Party met 
een bijzondere veiling ten gunste 
van Buurderij van Dam in Wilnis. Er 
werden bij opbod adoptiecerti�-
caten geveild, die een ‘bezoekrecht’ 
geven om het dier regelmatig gedu-
rende vijf jaar bij Buurderij van Dam 
te komen bezoeken. Er werd enthou-
siast geboden en dat leidde tot een 
mooie opbrengst van € 6600,-
Buurderij van Dam aan de Burge-
meester Padmosweg in Wilnis biedt 
dagbesteding aan verschillende 
doelgroepen zoals ouderen, mensen 

met een verstandelijke beperking 
en/of psychische problematiek. 
Tevens is Buurderij van Dam kinder-
boerderij, natuurspeeltuin en melk-
veebedrijf. De cliënten werken in de 
moestuin, knu�elen met de pony’s, 
schenken een ko�e voor bezoekers, 
snoeien bomen of zijn creatief bezig.

Van haring party naar zomer party
Tot 2019 organiseerde de Lionsclub 
Mijdrecht/Wilnis 18 maal de haring 
party. Wegens corona kon dit echter 
niet doorgaan in 2020 en 2021. In 
2022 is met deze Zomer Party 
gestart met een nieuwe opzet. Dit 

gebeurde symbolisch door het over-
handigen van het laatste haring-
vaatje door president Nico Röling 
aan burgemeester Maarten 
Divendal, als opening ceremonie 
van de Zomer Party. Mede dankzij 
het weer en de muzikale ondersteu-
ning van country en western zanger 
Gary van den Berg was het een 
geslaagde geanimeerde bijeen-
komst. Rendez Vous verzorgde 
streetfood en nieuwe haring en 
Buurderij van Dam bracht enkele 
dieren zoals een kalf, schaap, geit, 
cavia en konijn mee. 

Veilingmeester
Bij vele haringparty’s trad Peter Fors-
thövel op als veilingmeester en hij 
deed dat dit ook dit keer met verve 
en wel door het veilen van 17 
speciale adoptiecerti�caten voor 
diverse boerderijdieren, waaronder 
o.a. 2 alpaca’s, een kip, geitje, koe en 
kal�e. De veiling werd met veel 
enthousiasme ontvangen en bracht 
het bedrag van € 6.600,– op voor 
Buurderij van Dam. De Lionsclub 
dankt alle sponsoren en bieders en 
bezoekers voor het doen slagen van 
dit evenement. 
Op zaterdag 3 september 11.00 - 
15.00 heeft de Buurderij de o�ciele 
opening. Voor meer details kijk op 
https://buurderijvandam.nl/ en 
https://lionsclubmijdrechtwilnis.nl/
en Facebook Lions Mijdrecht Wilnis.

Lionsclub Zomer Party
een groot succes

Wilnis - Deze nieuwe aanwinst in de 
Natuurspeeltuin in Wilnis is echt een 
mijlpaal voor de initiatief groep. Het 
was een grote wens. Dankzij �nancie-
ring vanuit de gemeente DRV is de 
pomp er gekomen. Dagelijks klie-
deren kinderen er nu met water en 
zand. De verschillende elementen in 
de Natuurspeeltuin bieden de 
kinderen veel uitdading. “Zo moet 
spelen zijn, het was de leukste 
ju�endag ooit”, zei een leerkracht 
van de Windroos nadat ze er met 60 
leerlingen een ochtend gespeeld 
hadden. Er zijn nog meer plannen 
voor de Natuurspeeltuin in park Het 
Speelwoud in Wilnis. “Het moet een 
plek worden voor iedereen van 0 tot 
100”, aldus initiatiefneemster en 
buurtbewoner Marije ter Schiphorst. 
Op 7 september is er tussen 17.00 - 
20.00 uur inspraakgelegenheid voor 
de bewoners in het Speelwoud bij de 
Natuurspeeltuin. Een speciale oproep 
aan jongeren en ouderen om ook te 

komen vertellen wat hun wensen 
zijn. De Natuurspeeltuin komt voort 
uit de samenwerking van Natuur-
speeltuinen de Ronde Venen, 
Gemeente De Ronde Venen, Sichting 
Tympaan-De Baat en NME-centrum 
de Woudreus, met o.a �nanciering 
vanuit het project Groen doet Goed 
in de provincie Utrecht.

Prachtige waterpomp in 
Natuurtuin Wilnis

Waverveen - Wij kijken terug op 
een gezellige rommelmarktdag op 
het kerkplein afgelopen zaterdag
25 juni. Met elkaar hebben we het 
mooie bedrag van 4700,– euro 
opgehaald, wat geheel ten goede 

komt aan hulp voor de Oekraïne.
De rommelmarktcommissie wil alle 
bezoekers, medewerkers, sponsors 
en giftengevers heel hartelijk 
bedanken voor hun betrokkenheid 
en inzet.

Terugblik rommelmarkt

Regio - Stop staat niet in een woor-
denboek van een bridger. Maar is 
wel in het biedbakje te vinden. Een 
hulpmiddel om je tegenspelers de 
tijd te geven om jouw onverwachte 
jump te ondersteunen. Zomers 
bridgen is een ontspannende 
bezigheid om samen een mooi 
contract te bereiken met een bijbe-
horende mooie score. Op de 
donderdagavond starten ze om 
19.30 uur en spelen ongeveer 20 
spellen. Inschrijven kost zes euro 
per paar, te voldoen aan de zaal. 
Aanmelden kan via een telefoon/
app naar Hans Selman: 06 54 108 
456 of mail naar leerkomga-
bridgen@gmail.com en kijk gerust 
ook eens op de website van 
Habacus. O ja, je kan hier geen 

meesterpunten mee verdienen. 
Afgelopen week werden er geen 
slems geboden maar dat mocht de 
pret niet drukken. Samen bridgen 
blijft een leuk tijdverdrijf. Bij stich-
ting Habacus wordt de waarde van 
je contract snel omgerekend in 
‘ballen’. Iedere bridger telt hierdoor 
mee zonder daarbij veel inspanning 
te hoeven leveren. De spellen van 
vorige week bracht Ans & Dies aan 
de top met 33 punten. Op de voet 
gevolgd door een peleton bridgers 
met 27 punten, Jan & Wilco en An & 
Manuella, en vervolgens Addie & 
Inge met 26 en Lia & Reina met 25. 
Daarna volgden een tweede groep 
aangevoerd door Mattie & Kees 
(20), Maria & Teddie (19), Hans & 
Sonja (17) en Hennie & Frank (17). 

De koplopers van vorige week Henk 
& Marco moesten nu samen met 
Ria & Jo genoegen nemen met een 
bescheiden plekje in de achter-
hoede maar die slems van vorige 
week konden dit verlies goed 
compenseren voor deze heren. Wil 
je ook je zomers bridge geluk eens 
beproeven, doe dan ook eens mee 
met zomers bridgen in de Quakel. 
En ja, kan je nog niet bridgen en wil 
je dit wel leren spelen? Vraag dan 
eens naar onze mogelijkheden om 
het te leren. Bridgen is goed voor je 
geheugen en je sociale netwerk. Na 
een tiental lessen kan je al voor-
zichtig meedoen aan dit uitda-
gende kaartspel. Vervolgens een 
periode gaan oefenen en dan weer 
op cursus maken dat je gewoon in 
een club mee kunt doen en wellicht 
de top bereiken.

Zomers Bridgen in de Quakel

De Kwakel - Zondag 10 juli 2022 is 
Petra van Leeuwen uit De Kwakel 
derde geworden op het Nederlands 
Kampioenschap Wegwielrennen 
voor Masters Vrouwen 30+ op het 
parcours van Sloten te Amsterdam.
Het wielerparcours Sloten is 2,5 km 

lang en staat bekend als het snelste 
parkoers van Nederland. In de 
massasprint eindigde Petra van 
Leeuwen, lid van WV de Amstel, 
derde achter Simone Emens (CS030) 
en Bianca van den Hoek (WV 
Amsterdam).

Raadslid Petra van Leeuwen
derde bij NK voor vrouwen 30+
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Uithoorn - Traditioneel vindt in juli 
de vrijdagavondcyclus van Boule 
Union Thamen plaats. Dit toernooi 
voor doubletten (dubbelspel) vond 
altijd op de tweede en derde vrijdag 
in juli plaats. Dit jaar werd het toer-
nooi gepland op de eerste en tweede 
vrijdag van juli, omdat de derde 
vrijdag samen zou vallen met het 
Europees Kampioenschap 
doubletten en tête-à-tête (enkelspel) 
in ’s-Hertogenbosch. Dit kampioen-
schap werd aan Nederland toege-
wezen in het kader van het 60-jarig 
jubileum van de Nederlandse Jeu de 
Boules Bond. Of het nu door de 
gewijzigde data komt of dat het de 
naweeën van corona zijn, de eerste 

avond moest afgelast worden 
wegens het gebrek aan inschrij-
vingen, weten we niet, maar vijf 
inschrijvingen tegen de gebruikelijke 
30 is geen toernooi waard. Gelukkig 
kon de tweede avond wel doorgang 
vinden. Met 16 equipes is een prima 
toernooi van drie partijen te spelen. 
De inschrijvingen kwamen van 
spelers en speelsters van vereni-
gingen uit Lisse, Haarlem, Loos-
drecht, Bodegraven en Almere. Van 
Boule Union Thamen schreven zes 
equipes in, waarvan de leden uit 
Mijdrecht, Aalsmeer en Uithoorn 
kwamen. Er werden drie speelronden 
gespeeld. Na de eerste speelronde 
speelden winnaars tegen winnaars 

en verliezers tegen verliezers. In de 
derde speelronde speelden ook weer 
de equipes met dezelfde resultaten 
(2 winst tegen 2 winst, 1 winst/1 
verlies tegen elkaar en de vier 
equipes zonder winst) tegen elkaar. 
Na de derde speelronde werd de 
eindstand opgemaakt op basis winst 
en puntensaldo. De resultaten van de 
deelnemers leverde de volgende top 
zes op die met een prijs naar huis 
gingen: 1. Raymond Tonen/Tim v 
Drunen Littel (PUK) W3 S34; 2. Teun v 
Oijen/Dennis Bakker (Mix) W3 S25; 3.
Bernadette Daniëls/Michael Voorn 
(LBF) W2 S13; 4. Mandy v Roon/Arjen 
Limonard (PUK) W2 S11; 5. Jaap 
Kivits/Didier Hallard (LBF) W2 S11; 6. 
Henk v Rekum/Ina Hoekstra (BUT) 
W2 S4.

Vrijdagavondtoernooi petanque

Uithoorn - Afgelopen week heeft de 
KNVB de indeling van onder andere 
Legmeervogels bekend gemaakt. Het 
wordt ook het seizoen dat Legmeer-
vogels in de zaterdagcompetitie gaat 
deelnemen met een selectie-elftal. In 
het verleden heeft Legmeervogels 
ook al in de zaterdagcompetitie 
gespeeld, alleen was dit met een 
vriendenelftal. Was toen der tijd in de 
vierde klasse. Nu met ingang van het 
seizoen 2022 – 2023 wordt het een 
selectie-elftal dat in de zaterdagcom-
petitie gaat spelen. Legmeervogels is 
daarmee dan ook horizontaal over-
gestapt van de zondag naar de 
zaterdag. Vooraf waren en nog al wat 
voorspellingen gedaan waarin men 
zo terecht zou kunnen komen. Wordt 
het de Amsterdamse-Noordhol-
landse kant of gaat het richting 
Utrecht? Nu, beide voorspellingen 
zijn niet uitgekomen. Het is 
geworden de Zuidhollandse kant en 
dan ook nog eens in West 2. In deze 
tweede klasse D West 2 spelen zeven 
van de 14 verenigingen die afge-
lopen seizoen , seizoen 2021-2022, 
nog in de zondagcompetitie waren 
ingedeeld. In de tweede klasse D 
West 1 zaterdagvoetbal zijn inge-
deeld: ASC (Oegstgeest) Zij gaan 
thuis spelen om 15.00 uur. Afgelopen 
seizoen speelde zij in de zondagcom-
petitie tweede klasse C. Zijn daar op 
een 10e plaats geëindigd met 24 
gespeeld en 23 punten. Alpia 
(Alphen aan de Rijn) Zij spelen thuis 
om 14.30 uur. Afgelopen seizoen 
kampioen geworden in de derde 
klasse A zaterdagvoetbal en dus 
gepromoveerd naar de tweede 
klasse. DONK (Gouda) Spelen om 
15.00 uur de thuiswedstrijden. Afge-
lopen seizoen uit gekomen in de 
tweede klasse C zondag. Zijn daar 
tweede geworden met 24–59 en 
hebben een periodetitel gehaald 
maar niet gepromoveerd. DoCoS 
(Leiden) Spelen om 14.30 uur hun 
thuiswedstrijden. Afgelopen seizoen 
actief in de tweede klasse C zaterdag. 
Aan het eind van dat seizoen 
stonden zij op een zevende plaats 
met 24 gespeeld en 32 punten.
EMM’21 (Roelofarendsveen) De 
thuiswedstrijden worden gespeeld 
om 15.00 uur. Afgelopen seizoen 
uitgekomen in de tweede klasse C 
van het zondagvoetbal en daar 
geëindigd met 224 gespeeld en 32 
punten op een achtste plek. ESTO 
(Bodegrave) Zij beginnen de thuis-
wedstrijden om 14.30 uur. Afgelopen 
seizoen gespeeld in de tweede klasse 
C van het zondagvoetbal. Het eindre-
sultaat was een elfde plaats met 24 
wedstrijden gespeeld en 20 punten.
FC Oudewater (Oudewater) Om 
14.30 uur gaan zij starten met de 

thuiswedstrijden. Zij zijn via de 
nacompetitie gepromoveerd naar de 
derde klasse. Eindresultaat afgelopen 
seizoen een tweede plaats in de 
derde klasse A zaterdagvoetbal met 
26 duels gespeeld en 54 punten 
binnen gesleept. Foreholte (Voor-
hout) Om 16.00 uur gaan zij 
beginnen met de thuiswedstrijden. 
Afgelopen seizoen gespeeld in de 
tweede klasse C van het zondag-
voetbal en daar geëindigd op een 
vijfde plaats met 24 gespeeld en 36 
punten. Kagia (Lisserbroek) Spelen 
thuis om 14.30 uur. Seizoen 2021-
2022 geëindigd in de tweede klasse 
C zaterdagvoetbal op een tiende 
plaats met 24 wedstrijden gespeeld 
en 26 punten behaald. RCL (Leider-
dorp) De thuiswedstrijden beginnen 
daar om 14.30 uur. Hebben gespeeld 
afgelopen seizoen in de tweede 
klasse C met 24 wedstrijden 
gespeeld en 26 punten gehaald. 
Goed voor een tiende plaats in de 
eindrangschikking. RVC’33 
(Reeuwijk) Om 14.30 uur starten zij 
hun thuiswedstrijden. Afgelopen 
seizoen gespeeld in de zondagcom-
petitie tweede klasse C, zijn daar 
geëindigd op een zesde plaats met 
42 punten uit 24 duels. TAVV (Ter 
Aar) Thuiswedstrijden beginnen om 
14.30 uur. Gepromoveerd vanuit de 
zaterdag derde klasse A via de 
nacompetitie, waren geëindigd op 
een tweede plaats met 49 punten uit 
26 wedstrijden. FC Aalmeer (Aals-
meer) Spelen thuis aan de Beetho-
venlaan te Aalsmeer om 14.30 uur. 
Op papier zijn de wedstrijden FC 
Aalsmeer tegen Legmeervogels en 
Legmeervogels tegen FC Aalsmeer 
echte streekderby’s. Aalsmeer weer 
zeer actief geweest op de transfer-
markt en behoort zeer zeker tot de 
titelkandidaten in de tweede klasse 
D West 2 van het zaterdagvoetbal. 
Afgelopen seizoen in de eerste 
wedstrijd nacompetitie uitgescha-
keld door eerste klasser Die Haghe 
met 3-2. In de eindrangschikking is 
Aalmeer geëindigd op de derde 
plaats met 24 duels gespeeld en 47 
punten gehaald en winnaar van de 
derde periode. Legmeervogels 
(Uithoorn) Spelen de thuiswed-
strijden om 15.00 uur. Legmeervo-
gels afgelopen seizoen gedegra-
deerd uit de eerste klasse van het 
zondagvoetbal. Stapt dus horizontaal 
over naar de tweede klasse van het 
zaterdagvoetbal. Legmeervogels is 
de competitie geëindigd op de een 
na laatste, 13e plaats met 26 
wedstrijden gespeeld en 13 punten. 
Verloor de eerste nacompetitie voor 
behoud van het eerste klasserschap 
van Theole met 1-3 en is dan ook 
gedegradeerd.

Legmeervogels zaterdag naar 
West 2

Regio - Vorig weekend werden de 
�nales gespeeld van weer een 
gezellig toernooi. ‘We hebben bijna 
de hele week kunnen genieten van 
op en top tennisweer’, aldus Marcel, 
één van de organisatoren van dit 
succesvolle besloten event. De sfeer 
was goed, ook dankzij onze trouwe 
sponsoren! En er werd ook echt 
gestreden om de titel Clubkampioen 
binnen te halen! De Club Kampioen-
schappen die traditie getrouw 
eigenlijk altijd in september georga-
niseerd worden, vonden dit keer 
eind juni plaats. Vanwege ons 25+ 

toernooi begin september hebben 
we onze Clubkampioenschappen 
vervroegd’. Mede organisator Peter 
vertelt: ‘Gedurende de hele week 
werden de wedstrijden gespeeld. 
Alleen op donderdagavond hebben 
we even getwijfeld vanwege het 
weer, maar we hadden toen echte 
diehards op de baan staan die zich 
niet lieten afschrikken door een paar 
druppels regen.’ De winnaars van de 
Clubkampioenschappen 2022 zijn: 
Categorie Heren: HE 5-6 Michel 
Overwater, HE 7-8 Erwin Jansen, HD 
5-6 Schillo van Lochem & Nico 

Tiemens, HD 7 Arno Jansen & Duc 
van Nguyen, HD 8 Ron de Jong & 
Jack Samsom. Categorie Dames: DE 
Misha Maarsen, DD 6 Jolanda Kooij & 
Samatha Maas, DD 7 Ilonka van Dijk 
& Milja van Heemsbergen, DD 8 
Diana van Ginkel & Edith van Span-
keren. Categorie Gemengd dubbel: 
GD Martin Jongkind & Debbie 
Kurver, GD 7 Duc van Nguyen & 
Thanh (Hani) Dinh, GD 8 Eddy Hoog-
land & Claudia Kok. Zet ‘m alvast in je 
agenda: 27 augustus t/m 4 
september 25+ Open toernooi bij 
QuiVive Tennis. Doe jij ook mee? 
Schrijf je dan snel in via: https://
mijnknltb.toernooi.nl/tournament/ 
927C4456-FAAF-4C11-ACC5-
4A45D6A10C76.

QuiVive Tennis Club 
Kampioenschappen 2022

De Kwakel - Eric Zethof heerst over 
de Tour de Kwakel zoals Tadej 
Pogacar over de Tour de France. 
Dagelijks verbaast Eric de andere 
deelnemers met zijn consistent hoge 
scores. Zoals afgelopen week in de 
gevreesde kasseienrit, die moeilijker 
voorspelbaar bleek dan verwacht. 
Waar Eric vier punten wist te scoren, 
moesten zijn concurrenten het met 
één of twee doen. Dit levert hem een 
voorsprong op van maar liefst vijf 
punten op naaste belager Timo Kas 
in de strijd om het geel. Eric neemt 
veelal de juiste renners mee, zonder 
deze per se op de juiste plek te voor-
spellen. Hij is dan ook niet in de top 
3 van het extra punten klassement 
terug vinden. Winnaar van vorig jaar 
Chris Verhoef heeft tot nu toe bijna 
een derde van zijn punten te danken 
aan renners op de juiste plek en 
draagt dan ook de rode trui. Mede 
hierdoor leidt zijn ploeg De Kipka’s, 
met verder Sven Vlasman, Wim 
Verlaan, Rob van den Berg en Peter 
Verhoef het ploegenklassement. Al 
had dit zomaar de ploeg De Stuivers 
van kopman Peter Hogenboom 

kunnen zijn. Ware het niet dat Peter 
een strafpunt kreeg voor het niet 
dragen van de gele pet afgelopen 
zaterdag. Hij had buiten het duo 
Marga Kouw en Martha van Alen 
gerekend toen hij ’s ochtends vroeg 
op het dorp verzamelde voor een 
vrijgezellenfeest. Peter haalde nog 
wat stuivers uit zijn zak om het 
onheil af te wenden, maar hiervoor 
waren de dames niet ontvankelijk.
Marga en Martha waren zo vroeg op 
het dorp voor het invullen van de 
scorelijsten in het Tourhome. De 
door Gerlinde van Scheppingen 
handmatig (!) opgemaakte resul-
taten worden namelijk dagelijks 
handmatig (!) bijgehouden. Een 
�inke klus, al doen de dames het 
altijd met een glimlach (zie foto). 
Marga deed het deze week met een 
extra grote glimlach. Zij mocht bij 
zichzelf veel punten bijschrijven en is 
dan ook de beste dame deze Tour.
De grijze trui voor beste oudere 
wordt momenteel gedragen door 
Henk van Leeuwen, omdat Eric 
Zethof in het geel rijdt. De witte trui 
behoort Daan Herben wel volledig 

toe. Al probeert Michel van Rijn van 
alles om hem hier uit te krijgen. Zo 
nam hij voor de bergop aankomst 
vrijdag Sepp Kuss mee in zijn lijstje. 
Een verrassende keuze. Kuss is een 
goede klimmer, maar zou moeten 
knechten voor zijn kopmannen was 
de verwachting van de andere deel-
nemers. Echter omdat Kuss knap 
tiende werd in de daguitslag en 
Michel de enige was die hem op zijn 
lijstje had, ging hij ervandoor met de 
Aai Krulpot. Deze stond op dat 
moment op maar liefst 2,50 euro!
Het moge duidelijk zijn, in de Tour de 
Kwakel eren we de kleine dingen. 
Samenkomen voor een hapje, een 
drankje en grote verhalen is waar het 
om draait. De Tourdirectie is het 
Dorpshuis de Quakel zeer erkentelijk 
dat zij dit jaar hiervoor haar deuren 
heeft geopend. We gaan er vanuit 
dat de komende twee weken nog 
vele kleine dingen zullen uitgroeien 
tot grote verhalen. Algemeen
klassement na achtste etappe:
1. Eric Zethof   67;  2. Timo Kas   62;
3. Chris Verhoef   62;  4. Bart Peek   62.
Rode trui: 1. Chris Verhoef   20; 
2. Antione Groot   19;  3. Jim Voorn   18.
Ploegenklassement: 1. De Kipka’s  
189;  2. De Stuivers   188;  3. De Koren-
wolven 184.

Eric Zethof souverein in
Tour de Kwakel
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Wilnis - Woensdagmorgen 6 juli verza-
melden zich alle leerlingen van groep 
8 van OBS Willespoort om op de �ets 
te vertrekken naar de nieuwste recre-
atie  gelegenheid in de directe omge-
ving: Eiland van Hein. Daar werden de 
kinderen opgewacht door 2 vriende-
lijke begeleiders die een spectaculaire 
ochtend in de natuur hadden gepland: 
vlotbouwen, vuurtje stoken, parcours 
a�eggen en zwemmen... en dat alle-
maal met prachtig weer. Dat is toch 
wel een hele bijzonder manier om de 
schooltijd op de basisschool af te 
sluiten. Na alle activiteiten maakten de 
kinderen hun eigen worstenbroodje 
en die werd verwarmd boven het 
kampvuur... en smaakte na alle inspan-
ning vanzelfsprekend verrukkelijk! Om 
12.30 uur kleedde iedereen zich weer 
om in droge kleding en stapten op de 
�ets om naar huis terug te gaan. Een 
mooie herinnering.

Afscheid van OBS Willespoort

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

80 15 49 19 78 53 46 33 27 75

43 63 83 12 50 66 39 67 9 26 54

KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. natte omslag als heelmiddel; 7. dierentuin in
Rotterdam; 12. Chinese vermicelli; 13. windjack met capu-
chon; 14. bierton; 15. aluminium (scheik. afk.); 17. ver (in
samenstelling); 19. vangwerktuig; 21. heden; 22. zeepwater;
24. stimulator voor het hart; 27. afkerig van inspanning; 28.
deel van een pet; 30. aanduiding op vrachtwagens (afk.); 31.
steen; 32. hoofdbescherming; 33. roem (faam); 35. grafisch
kunstenaar; 37. jongensnaam; 38. splintertangetje; 41. Japan-
se munt; 42. uitrollen van metalen; 44. hoofdbedekking; 46.
groot mastdoek; 47. plaats in Oekraïne; 48. groep wielrenners;
49. putemmer; 50. Aziatisch oliestaatje; 52. deel van voet; 54.
heilige rivier in India; 56. Ned. politieke partij; 58. naaktloper;
61. uitroep van schrik; 62. gordijnrail; 64. gymnastiektoestel;
65. Europeaan; 67. plechtige belofte; 68. kopergravure; 70.
scheepsstuur; 72. mollengang; 73. Ned. dagblad; 76. keurig;
77. bijbelse stad; 78. zomermaand; 79. gewicht; 81. familielid;
82. Leidse onderwijsinstelling (afk.); 83. houten kommetje; 84.
marterachtig dier; 86. absoluut (beslist); 87. motorvoertuig.

Verticaal 1. scheldnaam voor Hollander; 2. lengtemaat (afk.);
3. katoentje voor een olielamp; 4. strook papier; 5. mengsel
van cement en zand; 6. openbaar vervoermiddel; 7. beroep; 8.
noeste vlijt; 9. waterkering; 10. deel van bijbel (afk.); 11. tabak
kauwen; 16. plezier; 18. lang smal stuk hout; 20. schrijfplankje;
21. telwoord; 23. wortel; 25. delfstof; 26. plaats in Duitsland;
27. deel van camera; 29. iemand zonder geluk; 32. Nederlan-
der; 34. raad voor economische aangelegenheden (afk.); 36.
deel van een uur; 37. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam;
39. Spaans eiland; 40. Spaanse borrelhapjes; 42. Europese
hoofdstad; 43. tafelgasten; 45. kippenloop; 46. stapelgek; 51.
bloeimaand; 53. Erasmus Universiteit Rotterdam (afk.). 54.
knoeiwerk; 55. boomvrucht; 56. geheimschrift; 57. bloedvat;
59. kerkelijke omroep; 60. gehakte biefstuk; 62. scheepsleu-
ning; 63. verdiepingen; 66. nakomeling; 67. lidwoord; 69.
plaaggeest; 71. rivier in Utrecht; 73. bosje bloemen; 74. middel
om te spalken; 75. Portugees levenslied; 78. klein zeilvaartuig;
80. oud Chinees leider; 82. Frans lidwoord; 85. heilige (afk.).

DE RONDE VENEN






