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Maakt het mogelijk!

kijk op www.stichtingjongerenactief.nl

Gratis sporten voor kinderen uit gezinnen met 
kleine inkomens. Nu ook Gratis Diploma zwemmen!

 Wat wil jij   
 graag doen?

Intratuin Ter Aar ∙ 0172-406000

PRE-SALE
PROFITEER VAN KORTING
OP DIVERSE PLANTEN,
TUINMEUBELEN, BBQ’S
& NOG VEEL MEER!

OP (ZWEM) 
VAKANTIE IN 
EIGEN LAND

aangenaam persoonlijk
!

Tel. 0297-59 11 22 www.h2makelaars.nl
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Prinses Irenelaan, Uithoorn  
(t.h.v. Coop supermarkt)

GRATIS TAXATIE

GOUD, ZILVER 
EN MUNTEN

ZWARTEWEG 96, 1431 VM AALSMEER 
0297- 384980 • INFO@WESTEINDER.NL 

We zijn er voor je op 
de momenten dat je 

daar het meest 
behoefte aan hebt.
Uit elkaar gaan
is zo’n moment...

KIJK VOOR MEER INFO OP: 
WWW.WESTEINDER.NL

Burgemeester Heiliegers 
feliciteert 100-jarige
Uithoorn – Burgemeester Pieter 
Heiliegers heeft vrijdag een be-
zoek gebracht aan Corrie Bezuij-
en-Könst. De burgemeester wilde 
haar persoonlijk feliciteren met 

haar honderdste verjaardag.
De burgemeester en de jarige 
konden het al snel goed vinden 
met elkaar. Beiden hebben na-
melijk hun roots liggen in de om-

geving Haarlem. Samen haalden 
ze spontaan herinneringen op.
Mevrouw Bezuijen-Könst verhuis-
de toen zij zeven jaar oud was 
naar de Vrouwenakker en daarna 
kwam ze terecht in Uithoorn en 
wel op de Thamerweg. 
En hoewel ze tegenwoordig iets 
sneller moe wordt en haar ge-
hoor niet meer optimaal is, woont 
ze nog steeds zelfstandig. ,,Ze is 
nog heel goed bij de tijd. In dat 
opzicht, lijkt ze nog een twinti-
ger,” vertelt haar zoon Herman 
Bezuijen trots. Hij vervolgt: ,,Ze 
is nog steeds dol op voetbal. Ze 
kijkt naar heel veel wedstrijden 
op televisie. Ze is een echte Aja-
cied. Haar andere zoon is voor 
Feyenoord, maar toch kijken ze 
altijd samen naar Studio Sport. En 
dat gaat altijd goed volgens mij.”
Mevrouw Bezuijen-Könst heeft 
genoten van het bezoek van de 
burgemeester. Herman: ,,Ze vond 
het erg indrukwekkend.”

Groen licht voor uitbreiding 
Bedrijventerrein Mijdrecht
Mijdrecht - Ondernemers op 
het Bedrijventerrein in Mijdrecht 
hebben dringend behoefte aan 
meer ruimte. Dat bleek vorig jaar 
uit een ruimtebehoefte-onder-
zoek dat de gemeente liet uit-
voeren. De peiling maakte deel 
uit van een breed onderzoek naar 
de toekomst van het Bedrijven-
terrein Mijdrecht, in het kader 
van de Omgevingsvisie. Alle re-
sultaten zijn samengevoegd in 
het zogeheten Oogstdocument. 
Met het vaststellen van dit docu-
ment heeft de gemeenteraad in-
gestemd met de uitbreiding van 
het bedrijventerrein met 12 hec-
tare aan de noord- of oostzijde 
van het huidige gebied.
1 januari 2022 is de ingangsda-
tum van de Omgevingswet, die 
de wetten voor de leefomgeving 
bundelt en moderniseert. Ver-
plicht onderdeel van deze wet 
voor iedere gemeente is het op-
stellen van een omgevingsvisie. 
Hierin staan de lange-termijn-
keuzes voor onderwerpen zoals 
wonen, werken, recreëren, land-
schap, natuur. 

In samenspraak 
De gemeente betrekt inwoners, 
ondernemers en maatschappe-
lijke partners bij het opstellen 
van de omgevingsvisie. Voor de 
hele gemeente komt een om-
gevingsvisie, maar het opstel-
len gaat in etappes. Bedrijven-
terrein Mijdrecht is als eerste on-

“De gemeente zet zich in om samen met het lokale bedrijfsleven de bedrij-
venterreinen vitaal te houden. We hebben nu een stevige basis om met de 
provincie in gesprek te gaan over uitbreiding van onze bedrijventerreinen 
en daarmee over een gezonde economische toekomst van onze gemeen-
te”, aldus wethouder Rein Kroon.

Boerenprotest door 
Uithoorn
Uithoorn - Vrijdagavond 11 ju-
li omstreeks 21:00  reden er be-
hoorlijk veel trekkers door Uit-
hoorn en De Kwakel voor het 

boeren protest. Deze foto werd 
gemaakt door Richard van der 
Meer, op de kruising Koningin 
Máximalaan met de Thamerlaan.

Foutje bij maaiwerkzaamheden 
Zijdelmeer/Korte Boterdijk
Uithoorn - Landschap Noord-
Holland is door de gemeente 
Uithoorn aangewezen voor het 
ecologisch beheer van het ge-
bied Zijdelmeer en beheren ook 
de oeverlanden. Door zorgvul-
dig beheer van deze oevers langs 
het Zijdelmeer groeien er tus-
sen het riet allerlei bijzondere 
planten waaronder orchideeën 
en koekoeksbloemen. Normaal 
maait Landschap Noord-Holland 

het gebied pas in de herfst als al-
le bloemen zaad hebben gezet. 
Dit gebeurt met een lichte machi-
ne die niet wegzakt in de zachte 
bodem. Het maaisel wordt daar-
na met de hand afgevoerd. Dat is 
belangrijk, omdat daarmee ook 
meststoff en worden afgevoerd.
Bij een inspectie op 1 juli is door 
de boswachter van Landschap 
Noord-Holland jammer genoeg 
vastgesteld dat bij maaiwerk-

der de loep genomen. Met en-
quêtes, gesprekken en bijeen-
komsten zijn wensen en idee-
en verzameld voor de toekomst 
van het gebied. Belangrijke con-
clusie is dat bewoners en onder-
nemers veel waarde hechten aan 
het bedrijventerrein als econo-
mische motor van de gemeen-
te. Om in de toekomst voldoende 
economisch perspectief te bie-
den is uitbreidingsruimte nood-
zakelijk. Het creëren van 12 hec-
tare extra ruimte is een belangrij-
ke aanbeveling in het rapport. De 

gemeenteraad heeft hiermee in-
gestemd. “De gemeente zet zich 
in om samen met het lokale be-
drijfsleven de bedrijventerreinen 
vitaal te houden. We hebben nu 
een stevige basis om met de pro-
vincie in gesprek te gaan over uit-
breiding van onze bedrijventer-
reinen en daarmee over een ge-
zonde economische toekomst 
van onze gemeente”, aldus wet-
houder Rein Kroon.
Het Oogstdocument is na te le-
zen op www.toekomstderon-
devenen.nl.

zaamheden de oeverlanden per 
ongeluk door de nieuwe aanne-
mer (in opdracht van de gemeen-
te Uithoorn) zijn mee gemaaid. 
Het is ook helaas met een te zwa-
re maaimachine gebeurd. Er zijn 
hierdoor rijsporen achtergelaten. 
De gemeente betreurt dat dit is 
gebeurd en heeft aangegeven de 
rijsporen zo snel mogelijk dicht 
te maken en het maaisel met de 
hand af te voeren.
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Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor na-
tuur-educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uit-
hoorn. IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Mijn huis Pica Pica’s
Nee, dit is niet de nederland-
se naam van mijn ‘huisdier’. Ik 
heb genoten van zijn brutale 
buitenacties. 
Al heel lang stond er een 
zadentaart(zie foto) voor vo-
gels in mijn tuin. Het was een 
cadeau van mijn schoonzus. 
Maar afgelopen winter was 
het voedsel niet zo in trek. De 
‘taart’ stond te dicht bij mijn 
raam, denk ik. Ik zette hem 
verder weg op een verhoging. 
Dat werkte beter. Tot voor een 
paar weken terug had ik vol-
op activiteit van mijn Pica Pi-
ca’s. Op een zwoele zomer-
avond riepen ze nog, met een 
avondlijk tekke-tek, tekke-
tek. Het klonk als een verwijt. 
Misschien omdat ik de zaden-
taart, of wat er van over was, 
inmiddels had opgeruimd.
Ik merkte pas dat een Pica Pi-
ca mijn zadentaart had ge-
vonden toen mij huiskat drif-
tig zwaaiend met zijn staart 
voor het raam stond, mekke-
rend, zoals huiskatten soms 
doen als ze een vogel zien.
Toen ik mijn kat naar buiten 
liet zag ik wat er weg vloog. 
Overigens een veel te gro-
te buit voor een kat, maar ja, 
die zien wel vaker iets wat 
ze niet kunnen vangen, ter-
wijl ze denken dat ze het wel 
aankunnen. Net mensen, die 
huiskatten….
Het paartje Pica Pica’s had de 
zadentaart geruïneerd. Het 

was een puinhoop geworden. 
Eerst, toen het nog wat koe-
ler was pikten ze netjes, zo-
ver Pica Pica’s dat kunnen, 
de taart aan met hun gro-
te snavels. Parmantig stap-
ten ze rond de lekkernij, ten-
slotte een taart. Ik zag dat van 
een afstand en bewonderde 
de dieren: die prachtige paar-
se en groene glas en die intel-
ligente kraalogen. De schitte-
rende lange staart, de mooie 
zwart-witte borst.
De Pica Pica, de ekster dus, is 
een prachtige doch beruch-
te vogel. Hij is lang niet bij ie-
dereen geliefd omdat het ook 
een rover is. Onderzoek naar 
het menu van het dier wijst uit 
dat ze zich toch overwegend 
met insecten voeden.
Er komen steeds meer ek-
sters, hoor je wel eens. Ze 
worden jaarlijks geteld en het 
blijkt dat er juist minder ek-
sters zijn; het aantal is sinds 
1980 gehalveerd. Ze vallen 
wel meer op. Dat komt omdat 
ze flexibel zijn en zich aan-
passen aan omstandigheden 
en zodoende noodgedwon-
gen vaker in steden en dor-
pen broeden. 
Misschien is deze column 
aanleiding enigszins anders 
naar de Pica Pica te kijken. 
Al is het alleen maar om de 
schoonheid van het dier.

Elza Vis, IVN-natuurgids

Nieuws van 
Hartenvrouw/man
Regio - “Het lijkt of we in rustiger 
vaarwater zijn gekomen met Co-
rona Covid 19. Hopelijk blijft dat 
zo en kunnen de bridgeclubs in 
september weer beginnen. De 
Nederlandse Bridge Bond geeft 
steeds nieuwe richtlijnen aan de 
clubs. Wat nu wijsheid is en hoe 
alles moet gaan weet ook het 
bestuur van Hartenvrouw niet. e 
gaan ervan uit dat we met aan-
passingen wel weer kunnen be-
ginnen in september. Alles hangt 
af van de grillen van het virus.  
Blijft de situatie onder controle 
of komt er weer een nieuwe piek 
aan.  We wachten gespannen af. 
Om de leden te laten weten dat 
het bestuur aan ze denkt werden 
er weer eens attenties rondge-
bracht. Alle leden ontvingen een 
handig opvouwbaar tasje met 
het logo van Hartenvrouw erop.  
Het bestuur heeft per mail de le-
den gepolst over hoe zij het brid-
gen voor zich zien vanaf septem-
ber. Alle antwoorden en sugges-
ties worden uiteraard verzameld 
en meegenomen in het overleg.  
Wilt u ook kijken hoe het bij Har-
tenvrouw-heer toegaat in sep-
tember (bij negatief advies van 
de NBB later in het seizoen) en 

misschien lid worden. Laat het 
ons weten Hartenvrouw2015@
gmail.com of 0297 569957 “

Soroptimistclub URV 
blijft actief!
Regio - Na een periode van rust 
kan de Soroptimistclub Uithoorn 
de Ronde Venen, weer aan de 
slag. De Coronacrisis legde ook 
dit clubleven even stil, maar niet 
de activiteiten. 
De actieve groep van 30 vrou-
wen, zetzich in om de positie van 
vrouwen en meisjes in de maat-
schappij te verbeteren. 
De lopende plannen voor het 
ondersteunen van goede doe-
len zijn uitgevoerd en er hebben 
zich nieuwe (aspirant) leden aan-
gemeld.
Afgelopen week heeft de twee-
de vergadering na de lock-down 

plaatsgevonden. Op deze  avond 
heeft Angela Strubbe, coördina-
tor van de Stichting Gezinsbud-
dy, een inspirerende lezing ge-
houden over het ondersteunen 
van gezinnen in de knel. 
Zoals al eerder aangegeven, kan 
de, inmiddels zeer bekende, La-
dies Golfdag dit jaar geen door-
gang vinden. 
Hierdoor mist de club een grote 
opbrengst en zou dit een tegen-
valler zijn voor Stichting Haar-
wensen en de Stichting Free a 
Girl. Daarom hebben ze besloten 
om deze Goede Doelen toch met 
een kleiner bedrag te steunen. 

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

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

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

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

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

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

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

Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57 Vinkeveen, 
0297-262033. Open: ma. t/m vr. 
8.30-17.30 u; 

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

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

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

Apotheek Boogaard 
Amstelplein 27 Uithoorn,  
0297-566886. Open: ma. t/m vr. 
08.00-18.00 u., za. 10.00-13.00 u.

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

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

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

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

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

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

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

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

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

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachto�erhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie 0900-8844.
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Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl 
of verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 31.650

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

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

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

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

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kinderboerderij
Tijdens de Coronacrisis heeft de 
club voor het eerst een uitstap-
je gemaakt naar de dieren en ge-
hoor gegeven aan de noodop-
roep van de kinderboerderij Uit-
hoorn en is er 500 euro geschon-
ken om voer voor de dieren te ko-
pen.
Voordat de wereld op slot ging 
hebben zij de jaarlijks terugke-
rende Bridgedrive in De Kwa-
kel  kunnen organiseren, waarbij 
de opbrengst geschonken is aan 
de Kanjerkralen, voor kinderen 
met kanker. Ook het  fietsproject 
vrouwen op de fiets van Stichting 
Timpaan/Deis met een gift ge-
steund. Er zijn 2 loopfietsen ge-
kocht. Daarnaast hebben ze een 
grote hoeveelheid verzorgings-
producten voor de Stichting Love 
to Share ingezameld.  
Kortom: ze zijn nog steeds volop 
in beweging en steunen doelen 
vanaf regionaal tot wereldwijd ni-
veau. Vind je het leuk om meer te 
weten van onze club of wil je mis-
schien actief deelnemen, neem 
gerust een kijkje op hun face-
booksite.  https://www.facebook.
com/soroptimistclubUdRV/

PvdA/GL stelt vragen over 
bouwverkeer Fortbuurt
De Ronde Venen - Aan de Sta-
tionsstraat in Abcoude worden 
vier nieuwe woningen gebouwd. 
Het college van Burgemeester 
en Wethouders wil de route van 
het bouwverkeer mogelijk ma-
ken via de Willem van Abcoude-
laan. Bewoners voelen zich over-
vallen en maken zich zorgen over 
de veiligheid en mogelijke scha-
de aan hun huizen. PvdA/Groen-

Links heeft hierover schriftelijke 
vragen gesteld.  Fractievoorzitter 
Pieter Kroon: “De huizen langs de 
Willem van Abcoudelaan zijn on-
gefundeerd en de rioolwateraf-
voer loopt via kwetsbare gresbui-
zen. Daarbij is het een kinderrij-
ke buurt en loopt de route langs 
een broedplek van beschermde 
diersoorten zoals de Waterhoen. 
PvdA/GroenLinks wil van het col-

lege weten hoe tot deze route is 
gekomen en welke alternatieven 
er zijn.”

Zorgen omwonenden
Op 22 juni jl. hebben inwoners 
van de ‘Fortbuurt’ een brief ge-
stuurd aan de gemeente waar-
in ze hun zorgen uitten over de 
voorgenomen ontsluiting. Zij ma-
ken zich niet alleen zorgen over 
schade aan hun woningen, maar 
ook over de veiligheid voor hun 
op straat spelende kinderen. 
Daarbij is men vooraf niet betrok-
ken en kwam het besluit om de 
ontsluiting via deze buurt moge-
lijk te maken dan ook als een ver-
rassing. 

Beschermde diersoorten
De ontsluiting is voorzien via het 
Land van Schoenmaker, de Wil-
lem van Abcoudelaan en via de 
Molenweg naar de Burgemees-
ter des Tombeweg. Daarbij zijn er 
niet alleen zorgen over mogelijke 
schade aan huizen, maar ook over 
verstoring van beschermde dier-
soorten in het Land van Schoen-
maker. Zo heeft bijvoorbeeld de 
Waterhoen hier een nest.  

Schriftelijke vragen
De fractie van PvdA/GroenLinks 
heeft schriftelijke vragen aan 

het college van Burgemeester 
en Wethouders gesteld. De frac-
tie wil weten welke alternatie-
ven er voor deze route zijn, en 
wat de voor- en nadelen daarvan 
zijn. Verder wil de fractie weten 
wat gedaan wordt met de zorgen 
van omwonenden en hoe schade 
wordt voorkomen. En mocht er 
schade ontstaan, hoe ervoor ge-
zorgd wordt dat inwoners hier-
in zonder ingewikkelde procedu-
res tegemoetgekomen worden.  
Ook wil PvdA/GroenLinks weten 
hoe beschermde diersoorten be-
schermd worden en hoe het kan 
dat inwoners pas zo laat geïnfor-
meerd zijn over de voorgenomen 
ontsluiting. 
Als laatste wil de fractie weten 
hoe het college verder gaat com-
municeren met de inwoners en 
de bezwaren meeneemt in het 
verdere proces.
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LEZERSPOST

Een groep bewoners van de Bo-
zenhoven in Mijdrecht hebben 
onderstaande brief ( mail) ook 
naar gemeente De Ronde Venen 
gestuurd, inclusief de foto’s. “Bij-
gaande een aantal foto’s van de 
situatie op het parkeerterrein 
aan de Bozenhoven. 
Wij als bewoners vinden dit een 
groot probleem! Containers 
voor de plaatselijke onderne-
mers zijn noodzaak, dat begrij-
pen we wel. Maar te kleine con-
tainers zodat de overige zakken 
er dan maar naast gegooid wor-
den is niet de manier. Het stinkt 
in die hoek en er loopt ongedier-
te! Het is particulier terrein, daar 
zijn wij van op de hoogte. 
De verantwoordelijkheid ligt 
dan natuurlijk ook bij de eige-
naar en de ondernemers. De ge-
meente is al meerdere malen 
hierop gewezen en ook de eige-

naar weet van deze situatie, ech-
ter is er nog steeds geen actie 
ondernomen!!  Ons voorstel zou 
zijn, plaats er een degelijk hek 
omheen dat ze niet meer zicht-
baar zijn en laat de ondernemers 
een container neerzetten die 
groot genoeg is. Hopelijk krijgt 
deze mail een positief gevolg!!”

Bewoners Bozenhoven. 

Situatie parkeerterrein 
Bozenhoven

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te in-
formeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat 
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen 
die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tij-
dens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of inter-
views worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van 
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergade-
ring of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij om-
dat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt ge-
maakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoorde-
lijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat on-
ze redactie een standpunt inneemt.

Zonnebloemloterij van start
De Ronde Venen - Onlangs 
is voor de 51e keer de Zonne-
bloemloterij van start gegaan. 
Zonnebloem Ambassadeur Frans 
Duijts ontving uit handen van di-
recteur Marc Damen het allereer-
ste Zonnebloemlot. 
Vanwege de corona perikelen 
start de Zonnebloemloterij on-li-
ne. Maar zodra het weer mag, ko-
men we weer gezellig langs de 
deuren om de Zonnebloemlo-
ten te verkopen. Op maandag 12 
oktober vindt de trekking plaats. 
Met de opbrengst organiseert de 
Zonnebloem fantastische activi-
teiten voor mensen met een li-
chamelijke beperking. De vereni-
ging streeft ernaar dat iedereen 
zonder extra zorgen kan deelne-
men aan de maatschappij.

Activiteiten in Wilnis-De Hoef
De opbrengst van de loterij gaat 
naar dagjes uit en activiteiten in 
en rond De Ronde Venen later dit 
jaar. En een gedeelte wordt be-
steed aan bijvoorbeeld een be-

zoek rond Kerst aan de Orchi-
deeën-hoeve in Luttelgeest of 
de Ontmoetingsdag in de Willis-
stee in 2021. Op de digitale af-
delingspagina https://www.zon-
nebloem.nl/loten/p/de-zonne-
bloem kan iedereen heel eenvou-
dig loten kopen, waarbij de op-
brengst en goede komt van de 
lokale afdeling Wilnis – de Hoef. 
Het voordeel hiervan is dat ge-
woon thuis vanachter de PC loten 
gekocht kunnen worden. Zonder 
papieren loten, zonder contant 
geld. De loten kosten € 2,00 per 
stuk. De koper betaalt via iDeal en 
krijgt de loten direct in zijn mail-
box. Ideaal, zeker in deze periode.

Prijzenpakket
Dit jaar maken deelnemers 
niet alleen kans op de bekende 
15.000 euro, maar is er ook een 
weekeindje weg te winnen, of 
een iPad, een e-reader, een elek-
trische fi ets of een van de 45 ca-
deaubonnen. Het kan dit jaar al-
lemaal in de Zonnebloemloterij.

Atalante
Nederlandse beachvolley-
baltop gaf jeugdclinic
Vinkeveen - De beachvolleybal-
lers van TeamNL bezorgden de 
jeugd van korfbalvereniging Ata-
lante op dinsdag 7 juli 2020 een 
onvergetelijke avond met de 
TeamNL Beach Tour. De jeugd-
leden kregen niet alleen trai-
ning van grote namen uit het Ne-
derlandse beachvolleybal, maar 
speelden ook korte wedstrijd-

jes met en tegen de internatio-
nals. De jeugd deed hiermee vol-
op inspiratie op voor een mooie 
toekomst in het zand.
Puk Stubbe en Julia Wouter-
se kwamen naar Vinkeveen om 
de jeugd van Atalante uit te da-
gen met oefen- en spelvormen. 
27 enthousiaste  jeugdleden de-
den mee aan de clinic.

Ook Seniorweb DRV is 
weer terug
De Ronde Venen  - Corona heeft 
ons nu iets meer ruimte gegeven 
aan het Seniorenweb De Ronde 
Venen om de inloopmiddagen 
weer op te starten. Heeft u pro-
blemen met uw computer, lap-
top, tablet of mobieltje dan staan 
zij tussen 20 juli en 1 september 
elke maandag- en woensdag-
middag tussen 14.00 en 16.00 in 
de bibliotheek te Mijdrecht weer 
voor u klaar om deze op te los-
sen. Maar dan moet u zich nu wel 
vooraf aanmelden. Dat kan door 
een email te sturen naar senior-
webdrv@gmail.com of een tele-
foontje naar 06 5345 4196. Zij wil-
len weten wie u bent, hoe u te be-
reiken en wat het probleem is. 

U hoort van hen dan de verdere 
gang van zaken. Als de ontwikke-
lingen rond Corona dat toestaan, 
vervalt per 1 september het voor-
af aanmelden en kunt u voor de 
inloop gewoon bij de bibliotheek 
weer binnenlopen. 

Het nieuwe afvalbeleid in 
De Ronde Venen

Na het besluit van de gemeen-
te om komend jaar met Diftar 
in zee te gaan zou ik willen zeg-
gen: gefeliciteerd. Jullie hebben 
een nieuw soort toerisme ont-
wikkeld, het afvaltoerisme. Wie 
heeft jullie zo ver gekregen? 
Cijfers en fl itsende plaatjes van 
een marketingafdeling? Je kunt 
uit ervaringen van andere ge-
meentes leren dat ook zij na de 
invoer van het Diftar ophaalsy-
steem fl ink last hebben gekre-
gen van illegale vuildumpin-
gen. Is er een oriënterend con-
tact met deze gemeentes ge-
weest, ook met die gemeentes 
die er weer met Diftar zijn ge-
stopt? Moet niet zo moeilijk zijn 
maar ik vind daar niets van te-
rug. Goed, dat dumpen gaan 
we dan maar tegen door er een 
paar BOA’s op te zetten die een 
en ander gaan controleren. 
Dat betekent een lastenverzwa-
ring van een aantal medewer-
kers. Die hadden toch al werk 
zat met anderhalve meter chec-
ken en dit komt er nog eens 
bovenop. Wanneer gaan de-
ze mensen trouwens controle-
ren, op kantoortijden? Dan geef 
ik je erg weinig kans op succes, 
het zal niet zo heel vaak voorko-
men dat er overdag ergens wat 
gedumpt wordt. Dus wordt het 
meestal achteraf constateren 
dat er ergens weer iets is neer-
gegooid, net als nu het geval 
is. Dan wordt het alsnog opge-
ruimd, met extra kosten. Afval-
toerist wint, geen verbetering 
dus. 

Hogere kosten
Het is wel een mooi streven dat 
er straks om de 3 weken wordt 
opgehaald, maar waar ligt dan 
bij de burger eigenlijk de winst? 
Wanneer je als gemeente met 
Diftar in zee gaat heb je sowieso 
hogere kosten. Computers, soft-
ware en weegsystemen, allerlei 
aanpassingen, opleidingen et 
cetera. Wie gaat dat allemaal 
betalen? Juist. De huidige con-
tainers zullen waarschijnlijk niet 
passen in dit systeem, afvoeren 
dus.. hup weer een verliespost 
voor het milieu. We hebben in 
de Ronde venen een aantal ver-
schillende soorten afval uitge-
selecteerd, dat is prima. Maar 
moet ik nu dan om er zelf ook 
aan te “verdienen” soms pas om 
de 6, of zelfs 9 weken het huis-
vuil aanbieden?  Dat zullen een 
klein aantal mensen misschien 
kunnen doen. De grote meer-
derheid niet en die gaat er dus 
voor opdraaien. Hier een citaat 
uit de raad: “Door de frequentie 
van het vuil ophalen te verlagen 
neemt het scheiden van het af-
val toe”. Ik ben bang dat de af-
valtoerist daar een heel andere 
mening over heeft.

Vermengen
De ontwikkelingen staan in de 
vuilverwerking trouwens niet 
stil, er zijn al weer technieken 
ontwikkeld die juist weer beter 
werken met vermengen van di-
verse soorten afval.. Nooit van 
gehoord?  O ja, dat wisten die 
marketing mensen even niet. 
Maar, wat moet je straks dan 
als je container in de tussentijd 
vol raakt? Nou, dan doet “onze” 
toerist het in de container van 
de buren, die zetten hem toch 
al de avond voor het ophalen 
neer. En als ze een weekendje 
weg of op vakantie zijn: Ideaal! 
En anders gooi je het gewoon 
op de grond ernaast. Ze halen 
het toch wel weg: 2-0 voor de 
afvaltoerist. Tja, je moet toch 
wat, want als je het dan naar de 
werf wil brengen kost het –op-
nieuw- geld. Want dat gaat de 
gemeente uiteraard dichttim-
meren. Maar dat wil de afvaltoe-
rist niet want een schoon milieu 
begint niet bij jezelf, maar bij je 
portemonnee. Zo denkt de ge-

meenteraad blijkbaar, dus waar-
om wij dan eigenlijk niet? Zeker 
als het geld gaat kosten valt de 
onderlinge solidariteit hiermee 
snel weg. 

Wegen
Diftar werkt met een weegsy-
steem, hoe meer je inlevert des 
te hoger is je aanslag. Het zal 
bestaan uit een startbedrag tot 
xx kg en daarboven gaan we 
rekenen. Ik las ergens dat een 
aantal Diftar aanbieders ook 
wel eens een lager startbedrag 
aan gemeentes voorstellen in 
het eerste jaar. 
Niets over gehoord zeker tij-
dens de onderhandelingen? Of 
steekt de gemeente dit mazzel-
tje in de eigen zak? Zo zijn er 
nog wel wat meer zorgpuntjes. 
Wat wordt het startbedrag en 
wie bepaalt dat gewicht? Wat 
gebeurt er als je chip het niet 
doet? 
Deze is trouwens adres gere-
lateerd. Mag je de burgers dan 
zomaar in de gaten houden met 
zo’n chip op je container? Is dat 
niet een aanslag op je privacy?  
Straks krijg je via Facebook een 
bericht dat je container weer 
eens te zwaar was, Kijkt de hele 
buurt je “vuil” aan, willen we dat 
wel? Voer voor juristen. Er zijn al 
gemeentes waar hier protest te-
gen is aangetekend. 

Grappig
Grappig is wel dat er een situ-
atie gaat komen die totaal om-
gekeerd is dan een aantal jaren 
geleden. Toen reden auto’s af en 
aan om te zien of er bij grofvuil 
nog wat leuks bij lag. Straks rij-
den de afvaltoeristen rond om 
te kijken waar ze nog wat kwijt 
kunnen. Maar wat nog erger is 
dat door onder andere al deze 
milieuvriendelijke maatregelen 
onze gemeente fi nancieel naar 
het randje drijft. Ik zag iets van 
1,5 miljoen Euro aan extra kos-
ten voorbijkomen. Weer een 
citaat uit de krant: “Geen pro-
bleem, dan moeten we maar 
wat aan de inkomsten doen” 
Wauw. Ik neem aan dat je in 
een bestuurlijk lichaam zit om 
het beste voor de mensen om 
je heen te zoeken. Dan vind ik 
het slecht te verteren dat je din-
gen onjuist inschat, niet luistert 
naar andere argumenten, ge-
woon lekker door blijft gaan en 
vervolgens de burger er voor op 
laat draaien. Daar zijn hele leuke 
benamingen voor. 

In de Plassen
Maar we zijn er nog steeds 
niet, want vervolgens gaat on-
ze afvaltoerist de jachthavens, 
bouw en bedrijfsterreinen langs 
om te zien of daar nog wat le-
ge containers staan: 3-0. Bij ons 
op het industrieterrein gaan 
ze ’s avonds naar binnen want 
de volgende dag ligt er zo een 
bankstel in om maar wat te noe-
men. Gemeentegrenzen be-
staan ook niet voor deze men-
sen, noch enig respect voor de 
natuur want ook de parkjes, slo-
ten, weilanden en bossen zijn 
niet veilig: 4-0. Maar! Ik voorspel 
dat na een jaar proefdraaien jui-
chende berichten uit het ge-
meentehuis klinken: “Hoera, we 
hebben de afvalberg met dit sy-
steem kleiner gekregen!” Intus-
sen zijn onder andere de Vinke-
veense plassen alweer verder 
volgestort. In België hebben ze 
trouwens een hele rake uitdruk-
king voor de afvaltoerist: Sluik-
storter.

Big business
Waar ook amper aan wordt ge-
dacht is het feit dat onze wonin-
gen in feite doorgeefl uiken zijn 
van wat we in winkels, bouw-
markten en websites kopen. Als 
deze verpakkingen compacter 
en beter afbreekbaar zouden 

worden geven wij consumen-
ten ook vanzelf minder door. 
Pak dus dat ook eens aan. Veel 
bedrijven pakken het nog slim-
mer en goedkoper aan, die voe-
ren de vuilnis zelf af of sluiten 
contracten af die ze ieder jaar 
weer bekijken. Want afval is big 
business. Misschien een op-
tie: Kun je als buurt of wijk niet 
zelf een contract met een afval-
dienst afsluiten? Kon zo maar 
eens goedkoper zijn.. Voorlopig 
zijn we ook al de inkomsten van 
oud papier kwijt, ben benieuwd 
of dat ooit weer wordt terugge-
draaid
Wat er volgend jaar allemaal 
kan gebeuren is misschien een 
tikkeltje somber gesteld, maar 
het gaat zeker komen. En het 
is niet echt veel beter voor het 
milieu, wat nu net niet het uit-

gangspunt was, toch? Of willen 
we zo erg graag scoren op het 
milieugebied? Rekentabelletjes 
contra de praktijk. Als je de ge-
dachte hebt dat het wel mee zal 
vallen vraag dan tenminste die 
gemeentes die hier wel erva-
ring mee hebben. Ze kunnen je 
snel uit de droom helpen. lees 
trouwens ook dit kritische ver-
slag: https://joop.bnnvara.nl/
opinies/kan-diftar-bij-het-rest-
afval 
Een ding nog, er waren bij het 
stemmen hier over een aantal 
politieke partijen die gelukkig  
anders dachten en hier tegen 
hebben gestemd. Let hier even 
op want dan kunnen we er iets 
aan doen bij de volgende ver-
kiezingen.

Visser

Kinderworkshop:
‘Spelen in het groen, 
gewoon doen’
De Ronde Venen - Kinderen tus-
sen de 4 en 12 jaar zijn van harte 
uitgenodigd voor ‘Spelen in het 
groen, gewoon doen’. In deze kin-
derworkshop gaan we met elkaar 
op zoek naar kleine beestjes. Ook 
bekijken we met welke planten je 
kunt ‘verven’. En wat denk je van 
geblinddoekt bomen onderzoe-
ken? Ook ga je jezelf uitdagen en 
nog veel meer. Natuurlijk krijg je 
vieze handen, maar je hebt voor-
al veel plezier.  
Geef je snel op want er is per keer 
maar plek voor 15 kinderen!
Kinderen spelen minder buiten 
dan vroeger. Uit onderzoeken 
blijkt dat het voor een goede ont-
wikkeling en het welzijn van een 
kind het juist erg belangrijk is om 
buiten te spelen en natuurerva-
ringen op te doen. Buiten gaat 
bewegen vanzelf en dat is goed 
tegen overgewicht en voor je 
motorische ontwikkeling. Buiten 
zijn is goed voor de opbouw van 
je weerstand. Kinderen kunnen er 
hun fantasie en creativiteit kwijt. 
Ze leren er om te gaan met risico’s 
en samenwerken. Buiten is geen 
dag hetzelfde en er is altijd wat te 
doen en te beleven. 
Met deze kinderworkshops willen 
we de kinderen laten zien dat bui-
ten spelen leuk is en wat je er al-
lemaal kunt doen en ontdekken.

Wilnis, Speelwoud
Woensdag 22 juli 2020
Van 14.00 tot 16.00 uur
Verzamelen bij de touwbrug 
Aanmelden bij Marije via 
eitje_m@hotmail.com
Deelname is gratis. 

Mijdrecht, Haitsmapark
Donderdag 23 juli 2020
Van 14.00 tot 16.00 uur
Verzamelen bij de wilgentunnel
Aanmelden bij Marleen via mar-
leenagain@hotmail.com 
Deelname is gratis. 

Er is per workshop plaats voor 
maximaal 15 kinderen van 4-12 
jaar. Wilt u als ouder/opvoeder er 
ook bij zijn, dan wordt u geacht 
1,5 meter afstand te bewaren tot 
de andere aanwezige volwasse-
nen, inclusief de workshopleider. 
Er is geen mogelijkheid tot toi-
letbezoek. Verder adviseren we u 
om uw kind een fl esje water mee 
te geven. Deelname is gratis. 

De workshops zijn mogelijk dank-
zij de inzet van Marije en Mar-
leen, zij zijn initiatiefneemsters 
van het realiseren van natuurlijke 
speelelementen in het Haitsma-
park en het Speelwoud. Ze wor-
den hierbij ondersteund door het 
Opbouwwerk van Tympaan-De 
Baat, NME-centrum De Woudreus 
en gemeente De Ronde Venen. 
De workshops worden gegeven 
door Ineke Bams (Natuurbeleving 
en Duurzaamheidseducatie).
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Samenwerking drinkwaterbedrijf en gemeente 
moet oplopen schulden voorkomen
Uithoorn – De gemeente Uit-
hoorn en drinkwaterbedrijf PWN 
hebben afgesproken om mensen 
met betalingsachterstanden eer-
der te helpen. Door betalingsach-
terstanden vroegtijdig in beeld te 
brengen willen de partijen voor-
komen dat schulden oplopen. 
Wethouder, Ria Zijlstra: ,,Er zijn 
gezinnen waar plotseling het in-
komen wegvalt. 
Bijvoorbeeld bij een overlijden 
van een partner of een echtschei-
ding. Of als iemand zijn of haar 
baan verliest. Dat kan onder an-
dere als gevolg van de corona-
crisis. De vaste lasten voor huur, 
zorgen en energie lopen wel ge-
woon door en dan kan het al snel 
gebeuren dat alles niet meer te 
overzien is. Wij willen onze inwo-
ners graag helpen om snel de fi -
nanciën weer in balans te bren-

gen om erger te voorkomen. 
Soms kan een regeling of kwijt-
schelden helpen of kan met wat 
hulp beter inzicht komen in de 
administratie.”
PWN-directeur a.i. Ria Doedel: 
,,Door samen vroegtijdig te sig-
naleren, helpen we klanten die 
moeite hebben hun rekeningen 
te betalen en voorkomen we dat 
schulden oplopen. Wij vinden het 
niet meer dan logisch om hier-
in samen op te trekken met ge-
meenten.” De gemeente werkt in 
deze aanpak al samen met wo-
ningcorporatie Eigen Haard, Ge-
meentebelastingen Amstelland, 
zorgverzekeraars, drinkwater-
bedrijf Waternet en de gemeen-
te Ouder-Amstel. Drinkwaterbe-
drijf PWN sluit zich hier nu dus bij 
aan. In totaal werken nu 12 partij-
en samen in deze aanpak. 

Overzicht
Deze partijen (crediteuren) ge-
ven de gemeente maandelijks 
een overzicht van betalingsach-
terstanden. 
Een combinatie van twee of meer 
betalingsachterstanden kan een 
signaal zijn van een fi nancieel 
knelpunt. 
Bij een combinatie van meldin-
gen komt het ‘Vroeg er op af 
team’ in actie. Voor de coronacri-
sis ging dit team op huisbezoek 
om hulp aan te bieden. 
Momenteel wordt er wegens Co-
rona een brief gestuurd met een 
aanbod tot hulp. In de brief staat 
informatie over de bedoeling van 
de aanpak en een hulpaanbod. 
Wanneer het telefoonnummer 
van de inwoner bekend is, wordt 
er nog telefonisch contact opge-
nomen. In een gesprek kan over 

de situatie gesproken worden en 
wordt hulp geboden. Ook wel-
zijnsorganisatie Uithoorn voor 
Elkaar werkt mee aan de aan-
pak want soms is naast fi nancië-
le hulp, ook andere hulp welkom. 

Nieuwe wet
De samenwerking bij de aanpak 
van betalingsachterstanden is 
een proef die wordt gehouden in 
de gemeenten Uithoorn en Ou-
der-Amstel. Vanaf 2021 komt er 
een nieuwe wet die voorschrijft 
dat alle gemeenten een aanpak 
hebben voor meldingen van be-
talingsachterstanden van wo-
ningcorporaties, zorgverzeke-
raars, water- en energiebedrij-
ven. In Uithoorn en Ouder-Am-
stel wordt nu al ervaring opge-
daan met de aanpak om haar in-
woners al eerder te helpen.

LEZERSPOST

Een groep bewoners van de Bo2 
jaar geleden heb ik de gemeen-
te Uithoorn attent gemaakt op 
de bramen die staan, vlak achter 
het hek, op de voormalige vuil-
stort langs de Amstel. En han-
gen aan het hek van deze voor-
malige vuilstort bordjes met de 
tekst “niet betreden” wat waar-
schijnlijk niet zonder reden is! 
Deze bramen groeien zo weel-
derig dat een grote hoeveelheid 
zich door het hek Heen worste-
len uitnodigend voor passanten 
om te plukken. Op mijn melding 
heeft de gemeente deze toen 
gesnoeid. Vorig jaar hetzelfde 
gemeld want ja zolang er ver-
der niets  aan gedaan wordt blij-
ven de bramen komen. Blijkbaar 
is de gemeente het met mij eens 
dat deze vruchten de volksge-
zondheid niet ten goede komen 
want er wordt gehoor gege-
ven aan de melding. Op de val-
reep van rijpheid weliswaar, de 
eerste bramen zagen er al mooi 
rijp uit, zijn deze toen gesnoeid. 
Dit wordt waarschijnlijk met een 
bermen maai tractor gedaan 
met de maai inrichting verticaal. 
Dit jaar wéér gemeld! Het zit 
blijkbaar nog niet in het systeem 
om dit zelf op te pakken. Met 
enige regelmaat fi ets ik langs en 
verbaasde mij dat dit nog als-
maar niet gebeurd was tot ik af-
gelopen donderdag nog eens 
kritisch keek en zag dat er wel 
zeker gesnoeid was zij het met 

de welbekende Franse slag. Een 
deel is weg maar een groot deel 
staat er nog welke je zo vanaf de 
kant kunt plukken op een hoog-
te van ongeveer 125/150cm, 
en nog net zo weelderig. Het is 
niet eenvoudig om dit machi-
naal te snoeien aangezien er aan 
de bovenkant van het hek prik-
keldraad zit en je hierdoor niet 
kort aan het het kunt snoeien. 
Dit wordt dan toch weer ouder-
wets handwerk snoeien. Bramen 
groeien volgend jaar aan de uit-
lopers die dit jaar gevormd wor-
den. Voor een eff ectieve bestrij-
ding zul je de struik moeten ver-
wijderen, wat niet mee zal val-
len. Je zou ook de uitlopers van 
het jaar kunnen verwijderen/
afknippen aan de grond zodat 
daar volgend jaar geen vruch-
ten aan komen en dit elk jaar 
dan herhalen! Gemeente doe er 
iets aan! Stilzwijgend geven jul-
lie toe dat de vruchten niet voor 
consumptie geschikt zijn maar 
de uitvoerende, degenen die be-
last is met het snoeien hiervan, 
maakt zich er we heel gemakke-
lijk vanaf. Mogelijk ook een ge-
brek aan controle. Ik vertrouw 
erop dat u uw verantwoordelijk-
heid hiervoor zult nemen.

Alex Stouten

P.s. De foto “met” fi ets is gemaakt 
“na” de snoei de overige foto’s 
“voor” de snoei.

En weer zijn de bramen 
te plukken!

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te in-
formeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat 
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen 
die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tij-
dens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of inter-
views worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van 
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergade-
ring of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij om-
dat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt ge-
maakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoorde-
lijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat on-
ze redactie een standpunt inneemt.

Discriminatie huurders?
We hebben op het ogenblik de 
mond vol over discriminatie in 
het publieke debat.
Nu voelen wij ons als huurders 
ook gediscrimineerd door de 
maatregel van de gemeente Uit-
hoorn om woningeigenaren 44 
euro te geven om energiebespa-
rende producten aan te schaf-
fen. En deze woningeigenaren 
hebben al belastingaftrek dus 
dat is dubbelop voor deze eli-
tegroep! Huurders hebben ner-
gens aftrek voor!

En dan te bedenken dat wij ons 
huis als zo verduurzaamd heb-
ben dat we minder dan 700 
kuub gas per jaar verstoken en 
elektriciteit terug leveren aan 
het net en dat in een HUURWO-
NING! Misschien kunnen huur-
ders die zo duurzaam bezig zijn 
een korting op de afvalstoff en-
heffi  ng krijgen?! Zal wel teveel 
gevraagd zijn voor het armlasti-
ge Uithoorn!

W.Hogervorst

Zanggroep Musica trakteerde 
in Het Hoge Heem
Uithoorn - Vorige week donder-
dag zijn de bewoners en het zorg-
personeel van Het Hoge Heem, 
namens Musica, getrakteerd op 
een heerlijk gebakje voor bij de 
koffi  e. Iedere woensdagavond re-
peteert zanggroep Musica uit Uit-
hoorn in de grote zaal van Het 
Hoge Heem. Helaas is dat op dit 

moment door de uitbraak van het 
coronavirus niet mogelijk. Geluk-
kig is er  aan het einde van de tun-
nel alweer een zwak licht te zien. 
Voor de ouderen, zeker die woon-
achtig zijn in verzorgingshuizen, 
is het een zware tijd. Sommige 
mogen of kunnen niet naar bui-
ten en soms zelfs niet van hun ka-

SCAU breekt records in 
2018 en 2019
Uithoorn – Het gaat goed met 
de SCAU, Stichting Culturele Ac-
tiviteiten Uithoorn. In de afge-
lopen jaren 2018 en 2019 sneu-
velde het ene na het andere re-
cord. Vergeleken met 2017 wer-
den er in 2018 112 abonnemen-
ten verkocht, een toename van 
ruim 20%. Het bezoekersaantal 
steeg van 830 naar 952, een groei 
van 15%. In 2019 heeft deze trend 
zich doorgezet. Er werden 127 
abonnementen verkocht, een 
stijging van 13% (vergeleken met 
2018). Het aantal bezoekers nam 
toe met 30% tot 1239!
Ook de website (www.scau.nl) is 
populair: jaarlijks zijn er tussen de 
13.000 à 14.000 unieke bezoekers 
die goed zijn voor ruim 247.000 
hits!

Locatie en kwaliteit
Het toenemend aantal bezoe-
kers is te danken aan de verande-
ring van locatie:  sinds september 
2018 is De Schutse de thuisba-
sis van de SCAU. Musici en arties-
ten roemen de akoestiek van De 
Schutse en de mogelijkheid om 
ongestoord te kunnen oefenen. 
Bezoekers waarderen de centrale 
ligging en de extra ruimte. 
Daarnaast zorgen het program-
ma van hoge kwaliteit en de pu-
bliciteit in lokale media voor een 
fl inke toeloop. De SCAU stelt be-
lang in een gevarieerd program-
ma met musici en theatermakers 
die hun sporen ruimschoots ver-
diend hebben op de grote po-
dia. Tegelijkertijd biedt de SCAU 
opkomend talent een podium. 
Daarbij zorgt de SCAU voor een 
aantrekkelijke combinatie van 
klassieke concerten, theater en 
lichte muziek. 

Regiofunctie
Al jaren is er een grote kern van 
vaste bezoekers die ieder jaar een 
abonnement neemt op het pro-
gramma. Er is een gemeenschap 
van cultuurliefhebbers ontstaan 
die zich steeds verder uitbreidt. 
De concerten en voorstellingen 
worden niet alleen bezocht door 
inwoners van Uithoorn, maar 
trekken steeds meer inwoners 
uit de regio. Daarmee vervult de 
SCAU een verbindende rol in de 
regio. 

Verbinding
Deze verbindende rol versterkt 
de SCAU door ieder seizoen een 
specifi eke doelgroep uit te nodi-
gen bij een van de evenementen. 
Zo organiseerde de SCAU in 2018 
een jeugdconcert dat gratis toe-
gankelijk was voor basisschool-
leerlingen. In 2019 werden bewo-
ners van het Hoge Heem uitgeno-
digd om het Nieuwjaarsconcert 
bij te wonen. Voor het liedjespro-
gramma van Lonneke Dort waren 
leerlingen van het Alkwin Kolle-
ge uitgenodigd. Dertig leerlingen 
genoten van de geestige teksten 
en mooie liedjes van deze cabare-
tière. Dat een aantal van de vaste 
bezoekers de bewoners van het 
Hoge Heem ophaalde voor het 
concert en na afl oop weer veilig 
thuis bracht, tekent de betrok-
kenheid van het trouwe publiek. 
Zo zorgen SCAU en bezoekers 
er gezamenlijk voor dat cultuur 
laagdrempelig voor iedereen toe-
gankelijk blijft in Uithoorn.

Toekomst
Door de uitbraak van het coro-
na-virus en de maatregelen ter 
indamming daarvan konden de 
SCAU-evenementen van maart 
en april 2020 helaas niet door-
gaan. Deze twee voorstellingen 
– ‘De sneeuwstorm’ met Hans Bo-
land en Oleg Lysenko en een op-
treden van het Hexagon Ensem-
ble – zijn verschoven naar ko-
mend najaar. Ondertussen is de 
verkoop van abonnementen voor 
het seizoen 2021-2022 goed op 
gang gekomen. Dat is een teken 
dat het publiek vertrouwen in de 
SCAU heeft. Achter de schermen 
wordt er - in samenwerking met 
de beheerders van De Schutse - 
hard aan gewerkt om op 13 sep-
tember a.s. met frisse moed het 
seizoen te kunnen openen. Van-
zelfsprekend met inachtneming 
van alle dan geldende corona-
maatregelen, zodat iedereen vei-
lig kan genieten van de schoon-
heid van kunst en cultuur. Hou de 
komende weken de berichten in 
deze krant en de website (www.
scau.nl) in de gaten. Ook zal de 
SCAU indien nodig via e-mail 
rechtstreeks communiceren met 
de abonnementhouders en ko-
pers van losse kaarten.  

Allure aan de Amstel in 
beweging!
Uithoorn - Met de zomervakan-
tie in zicht even  een update over 
het plan Allure aan de Amstel in 
Uithoorn. De coronacrisis lijkt in-
middels onder controle, dus dur-
ven ze weer vooruit te kijken! In 
de afgelopen (roerige) maanden 
is na een succesvolle informatie-
bijeenkomst in de Thamerkerk op 
5 februari jl. de verkoop van de 55 
woningen in de eerste fase zeer 
succesvol verlopen. Inmiddels 
zijn alle woningen verkocht en op 
een haar na bij de notaris overge-
dragen. Daarmee is ook vast ko-
men te staan, dat de bouw van de 
eerste fase deze zomer van start 
gaat. De laatste voorbereidende 
werkzaamheden om dat moge-
lijk te maken worden binnenkort 
afgerond.  

Laatste fase
De afgelopen tijd is ook de laat-
ste hand gelegd aan het defi ni-
tieve bestek met bijbehorende 
bouwtekeningen van de laatste 
fase. Inmiddels zijn deze stukken 
verstuurd aan de aannemers. Vol-
gens planning zal de aanbeste-
ding begin september plaatsvin-
den. In vervolg daarop verwach-
ten zij dan in het 4e kwartaal van 

2020 te kunnen starten met de 
verkoop van de 45 luxe appar-
tementen aan de Amstel. Enkele 
maanden daarna verwachten zij 
dan de verkoop van de laatste 37 
woningen ter hand te kunnen ne-
men. Zodoende bewerkstelligen 
ze, dat alle woningen en apparte-
menten in de laatste fase opeen-
volgend kunnen worden opge-
leverd. In het hart van Allure aan 
de Amstel zijn 2 riante vrijstaande 
villa’s, 20 royale tweekappers met 
garage en 15 fraaie eengezinswo-
ningen geprojecteerd. Uiteraard 
zal de verkoop van deze vervolg-
fases wederom worden verzorgd 
door Koop Lenstra Makelaars en 
EKZ | Makelaars.

Start verkoop
De wijze waarop we de verkoop 
van de volgende fases gaan orga-
niseren is op dit moment als ge-
volg van de huidige coronamaat-
regelen nog ongewis. Hierover 
zullen zij u in het najaar nader in-
formeren. Op bijgaande foto’s  al-
vast een klein kijkje met een paar 
exterieur impressies van de archi-
tect van de 45 appartementen en 
2 villa’s. (Impressie TBE-ZA archi-
tecten & ingenieurs, Volendam.)

mer af. Als blijk van waardering 
en om de bewoners en het zorg-
personeel een hart onder de riem 
te steken kwam Musica daarom 
met een klein gebaar. 
Hopelijk kan Musica weer snel 
een concert in het Het Hoge 
Heem geven aan haar bewoners 
en hun daarmee een zorgeloze 
en fi jne middag bezorgen. Om 
met de woorden van Rutte af te 
sluiten: ‘Houd vol’.
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Leuke attentie van KBO 
De Kwakel
De Kwakel - De leden van KBO-
de Kwakel werden deze week 
verrast met een leuke attentie. 
Voor ieder lid van 80-jaar en jon-
ger werd er door het bestuur een 
mooie potroos bij de voordeur af-
geleverd als blijk dat in deze coro-
natijd aan ze gedacht wordt. Eer-
der hadden de leden van 80 jaar 
en ouder al een mooie orchidee-
tak in ontvangst mogen nemen. 
Aan de reacties bleek dat deze at-
tentie zeer op prijs werd gesteld! 

Recreanten volleybal bij 
SAS’70
Uithoorn - Zij bestaan geheel en 
al uit, wat zij zelf graag DERFA’s 
noemen, dat wil zeggen mensen 
die in de derde fase van hun le-
ven zijn beland.  Niet zelden be-
wegen zij ook nog graag door te 
wandelen en te fi etsen.
Als je graag samen met ande-
ren met een bal in de weer bent 
is volleybal een prachtige ma-
nier om gezellig en sportief be-
zig te zijn. 
Ze spelen op donderdagmiddag 
in wisselende en gemengde sa-
menstelling van dames en heren.
Nu is het zo dat we graag onze 

groep uitgebreid zien met en-
thousiaste volleyballers m/v die 
het thuis op de bank zitten nu wel 
heel erg zat geworden zijn.
Dus, ben je ‘n DERFA voel je je-
zelf nog fi t genoeg, aarzel niet en 
kom van die bank af. Het geeft 
energie! Tot ziens in september 
op de donderdagmiddagen van 
15.30 tot 17.00 uur in de Scheg.
SAS heeft altijd ruimte voor jeugd 
vanaf 8 jaar en ook voor senioren 
(dames en heren 2e en 3e klas-
se) en recreanten. Neem contact 
op met: TC-voorzitter@sas70.nl of 
jeugd-voorzitter@sas70.nl
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Al 50 jaar
Samen Altijd Sterk

Voor meer Kwakelse historische en actuele informatie:
kijk op de website van Stichting De Kwakel Toen & Nu 
www.de-kwakel.com 

(foto’s: Stichting De Kwakel 
Toen & Nu / Dirk Plasmeijer)

1955 KWAKELSEPAD, …TOEN  

2020 KWAKELSEPAD, … NU                                                                              

Afl evering 55

Dit huis is gebouwd in 1929 voor het hoofd van de lagere 
school Piet Graven. In dezelfde tijd werd de Heilig Hartschool 
verbouwd en uitgebreid met klassen en een gymnastiekzaal. 
De Kwakel groeide hard met nieuwe inwoners in de jaren 
1924-1929, dit kwam door de invasie van jonge tuinders met 
hun grote gezinnen uit Langeraar en Roelofarendsveen. Piet 
Graven was in 1922 getrouwd met onderwijzeres Jozina de 
Klerk. Hij werd in 1923 hoofd van de school en woonde in de 
oude school aan het Kwakelsepad. Die woning moest wijken 
voor de uitbreiding van de lagere school. Het echtpaar ver-
huisde naar deze woning aan het Kwakelsepad 16 en woonde 
er tot aan meester Gravens pensionering op 31 december 
1955. De huizen die in die periode gebouwd werden (1929), 
moesten een hoogte hebben van 12 meter in de punt van het 
dak. De andere twee huizen uit die tijd met dezelfde hoogte 
staan nu nog aan de Drechtdijk van Henny Lek jr. en Kees 
Zijerveld (Jzn).

In 1956 kwam het huis vrij voor het volgende hoofd van de 
school: Kees de Rooij, die er t/m 1972 heeft gewoond. Het 
huis kwam toen vrij voor de vrije verkoop en behoorde niet 
meer tot het eigendom van de Heilig Hartschool. Jaap en 
Jos Winter kochten het mooie statische pand en gingen er 
wonen met hun moeder. Jos Winter bleef het laatste over 
en woonde er tot aan haar dood in 2016, de familie Winter 
heeft het daarna verkocht. De nieuwe bewoners hebben het 
helemaal opgeknapt naar hun eigen visie, de buitenkant is 
nu wit geschilderd. Het blijft een mooie stek, ook gelegen op 
historische grond van het ‘Vrye Noortveen’ en de achterkant 
grenst aan de ‘Priestervaart’. Na 91 jaar weer van 1929 Toen 
naar 2020 Nu.

LEZERSPOST

In de Meerbode van 12 Juli 2015 
stond geschreven:

“Het zat er al jaren aan te komen: 
het opheff en van de bus-sluis in 
de weg tussen de Meerwijk Oost 
en West, of te wel tussen de Laan 
van Meerwijk en de Polderweg 
ter hoogte van het helofytenfi l-
ter en de skatebaan. Er zijn heel 
wat discussies geweest, Inloop-
avonden voor de bewoners, be-
zwaarschriften en rechtszaken 
alvorens zover te komen. Heel 
veel bewoners in de omgeving 
zijn niet blij met het verdwijnen 
van de bus-sluis en de daarvoor 
in de plaats gekomen ‘normale’ 
verbindingsweg. Men vreest dat 
er meer geluidsoverlast zal ko-
men door verkeersbewegingen. 
Daarnaast menen bewoners dat 
het er niet veiliger op is gewor-
den omdat pal aan de weg de 
basisscholen De Kajuit en De 
Springschans liggen waar dage-
lijks kinderen de weg oversteken 
als ze worden gebracht of opge-
haald. De gemeente heeft toe-
gezegd daar veel aandacht aan 
te schenken maar de omwonen-
den zijn er niet gerust op.”

Nu is het vijf jaar later,
13 Juli 2020

De bewoners van Meerwijk West 
en Meerwijk Oost die tegen het 
openstellen van de voormali-
ge bus-sluis hebben gelijk ge-
kregen. Na het weghalen van de 
bussluis, dus openstellen voor 
het al het verkeer, nu vanaf 2015 
veel meer verkeersbewegin-
gen en veel meer geluidsover-
last. Het is af en toe gewoon een 
racebaan. Er wordt veel te hard 
gereden. Vorige week is een be-
woonster bijna aangereden toen 
ze het groenafval wilde depone-
ren bij de groendepotplek bij de 
Polderweg.
Een politieman die tevens in de 
wijk woont, vertelde, het kan 
maar zo gebeuren dat er een 
kind aangereden wordt door 
een auto wegens te hoge snel-
heid. Op wie zijn bordje komt 
dit? De voormalige wethouder 
die o.a.  tot dit besluit kwam in 
de gemeente 2015 beloofde al-
lerlei hindernissen te plaatsen 
bij de weg, (o.a. kronkelwegge-
tjes) zodat er niet hard gereden 
kon worden. Ja, dat is ter hoog-
te van de scholen van de Kajuit 
en Springschans gebeurd, een 

30 km zone, die kronkelweg lag 
er al. 

30 km
Een 30 km zone zou in de he-
le Meerwijk moeten gelden. De 
Meerwijk is een WOONWIJK en 
geen grote weg waar maar hard 
gereden mag worden. als voor-
beeld de Woonwijk in Mijdrecht 
(vlakbij de Lidl) wat ook een 30 
km zone is. Ook in onze Hoofd-
stad heb je al 30 km zones (bijv. 
de Rijnstraat). Naar mijninziens 
moeten er ZEBRAPADEN ko-
men en DREMPELS op de weg 
om de snelheid van de auto’s te 
verlagen net als op de Achter-
berglaan te Uithoorn. Over de 
Achterberglaan kan de bus ook 
gewoon rijden met drempels 
dus dat zou ook moeten kun-
nen in de Meerwijk. Het is dus 
geen excuus van de gemeente 
dat drempels niet zouden kun-
nen. Desnoods fl itspalen. Het 
is wachten op een ongeluk en 
wie wordt er dan tot zijn ver-
antwoording geroepen? Het is 
niet meer van deze tijd om 50 
km in een woonwijk te rijden en 
al helemaal niet een nog hoge-
re snelheid. Het sluipverkeer van 
de Kwakel alsmede al het ande-
re sluipverkeer gaat liever door 
de hele Meerwijk dan dat ze op 
stoplichten moeten wachten bij 
het kruispunt bij de brandweer-
kazerne, de N201/Maximalaan. 

Asfalt
Tevens is het ‘speciale geluids-
overlast verminderde asfalt’  zo-
genaamde ZOAB op de polder-
weg na vijf jaar ook behoorlijk 
versleten, dus er mag wel op-
nieuw geasfalteerd worden. De 
beste oplossing zou natuur-
lijk zijn de bus-sluis weer dicht 
te gooien! Deze moest open in 
2015 voor de zogenaamde vei-
ligheid. (?????) Veiligheid die er 
helemaal niet is!! Er wordt be-
hoorlijk veel geld aan de weg 
gespendeerd in o.a. de Kwa-
kel en nu de Vuurlijn, allemaal 
30 km zones.  Wanneer staat de 
veiligheid van bewoners en hun 
kinderen voorop in de Meerwijk 
te Uithoorn. Gemeente/Over-
heid kom je belofte na!! De bus-
sluis moest open voor de zoge-
naamde VEILIGHEID terwijl het 
er alleen maar ONVEILIGER is ge-
worden.

J. Vermeer

Bus-sluis Uithoorn

Wethouder bezoekt 
Buurtbeheer De Legmeer
Uithoorn - Tijdens een mooie 
zomerse ochtend is wethou-
der Hans Bouma op bezoek ge-
weest bij de actieve bewoners 
van Buurtbeheer De Legmeer. Op 
een corona veilige manier werd 
buiten gesproken over verschil-
lende onderwerpen die de inwo-
ners van de buurt bezig houden. 
Door corona is er veel gebeurd 
bij de inwoners, maar ook in de 
buurt. Inwoners zijn fysiek meer 
op afstand gekomen, maar de be-
trokkenheid bij de buurt en met 
elkaar blijft gelukkig hoog. De 
bewoners hebben ook gemerkt 
dat er veel minder vliegverkeer 
is. Dat was heel fi jn. Je kon dui-
delijk merken dat er minder over 
de buurt werd gevolgen, want er 
was veel minder geluidsoverlast.

Hondenpoep, zwerfafval 
en klimaat adaptief
Een ander onderwerp uit de 
buurt is hondenpoep. Een vraag-
stuk bij de actieve Buurtbeheer-
ders is dan ook, hoe spreek je 
daar elkaar op aan? Een onder-
werp wat verder speelt, is zwerf-
afval in de openbare ruimte. De 
bewoners zijn zelf erg actief om 
dit op te ruimen, maar zijn ook 

blij dat de gemeente zwerfaf-
val in zowel het groen als in het 
water opruimt. In dat kader heb-
ben bewoners en de wethou-
der gesproken over hoe maak je 
een wijk klimaat adaptief. Een las-
tig onderwerp, maar wel heel be-
langrijk. “We moeten daar als ge-
meente én samenleving actief 
mee aan de slag en daar hebben 
we dus juist de hulp van inwoners 
hard bij nodig!”, aldus wethouder 
Hans Bouma.

Participatie
De bewoners waren ook enthou-
siast over het materialen pas-
poort. Het materialen paspoort 
gebruikt de gemeente om te we-
ten welke materialen van een 
gebouw over 10 jaar weer ge-
bruikt kunnen worden. Als laatste 
werd er gesproken over de nieu-
we participatienota en de rol van 
de buurtbeheren. Een belangrijk 
onderwerp wat de bewoners op 
de voet (verder) volgen. Marga 
Moeijes, actieve bewoonster van 
Buurtbeheer De Legmeer, vulde 
kort en krachtig bij het gesprek 
aan: “Wij zijn blij met dit bezoek 
en gesprek, want Buurtbheer 
doet ertoe!’

Een blik omhoog
Regio - Het zal wat zoeken wor-
den door de lichtvervuiling hier 
in de omgeving. Maar met wat 
geduld en eventueel een verre-
kijker is komeet Neowise deze 
hele maand juli te bewonderen. 
Het gebeurt niet vaak dat een ko-
meet met het blote oog kan wor-
den gespot. De laatste keer was 
25 jaar geleden met komeet Ha-
le-Bopp. Belangstellenden zullen 
gedurende de nacht, in noorde-
lijke richting en in de buurt van 
de horizon moeten zoeken. Vanaf 
15 juli is met helder weer vooral 
aan het begin van de nacht de ko-
meet goed te zien. Vervolgens zal 
in de loop van deze maand de ko-
meet steeds hoger aan de hemel 
staan, totdat deze uit het zicht 
verdwijnt. De volgende kans om 

Neowise te aanschouwen zal over 
een ‘kleine’ 7000 jaar zijn. Mits het 
ijzige hemellichaam met de hel-
dere staart de vlucht om de zon 
overleeft. (foto Roos Uithol)
Neowise boven de buitenrand 
van Mijdrecht (Tweede Zijweg).

Nieuw in Mijdrecht
Mijdrecht - In Loenen zijn ze al ja-
ren een begrip en vanaf vandaag 
is Hans en Frietje ook gevestigd 
in Mijdrecht Dorp. Een fi jne plek 
om even een kop koffi  e te drin-

ken met een gebakje, te lunchen 
of een zak vers gesneden friet te 
halen voor thuis. 
U vindt ze aan het burgemeester 
Haitsmaplein.

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te in-
formeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat 
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen 
die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tij-
dens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of inter-
views worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van 
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergade-
ring of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij om-
dat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt ge-
maakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoorde-
lijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat on-
ze redactie een standpunt inneemt.

NIEUWS UIT DE REGIO
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Oud-leerlingen gezocht voor reünie van:
Christelijk Nationale School in 
Mijdrecht jaren 1969/1975
Mijdrecht - Deze reünie is voor 
leerlingen van de Christelijk Na-
tionale School ( later ook veel 
CNS genoemd. Deze basis-
school stond op Bozenhoven in 
Mijdrecht en de betreffende leer-
lingen hebben van 1969 tot en 
met 1975 bij elkaar in de klas ge-
zeten. Het plan om een reünie 
van deze klas te organiseren is 
ontstaan bij Hendri van Mill. Zij 
had al langere tijd het idee om 
alle leerlingen op te sporen voor 
een reünie. Maar het duurde even 
voordat ze de eerste stap had ge-
zet.
De eerste personen werden snel 
gevonden en dat gaf haar ook de 
inspiratie om door te gaan. Niet 
iedereen liet zich gemakkelijk 

vinden en zij heeft zelfs nog het 
tv programma “Adres onbekend” 
ingeschakeld. Gaandeweg kreeg 
Hendri assistentie van anderen 
en zo is het balletje gaan rollen. 
Bijna iedereen is gevonden en bij-
na iedereen is enthousiast.

Herinneringen
Al deze leerlingen zaten bijna al-
lemaal 6 jaar met elkaar in de klas 
en velen wonen nog in de Ron-
de Venen en toch kwam het nooit 
van een reünie. Maar eindelijk, 
bijna 50 jaar later komt die er dan 
toch op 3 oktober.
Een 4-tal leerlingen zullen niet 
aanwezig zijn. 1 leerling is over-
leden. Een ander leerling is be-
hoorlijk ziek en 2 leerlingen had-

Dringend gezocht: 
brugklassercoaches
De Ronde Venen - Voor het ko-
mende schooljaar is Gilde De 
Ronde Venen op zoek naar nog 
enkele vrijwilligers die een brug-
klasser willen coachen. De coa-
ching kost één uur per week en 
duurt maximaal tot de kerstva-
kantie in 2021. Vrijwilligers krij-
gen een korte training en worden 
ondersteund tijdens maandelijk-
se intervisiegesprekken. Het gaat 
niet om huiswerkbegeleiding, 
maar om coaching waarbij je we-
kelijks zonder oordeel luistert en 
aandacht geeft aan een leerling 
waarvoor de overstap van het ba-

sis naar voortgezet onderwijs ex-
tra spannend is. Kijk verder op 
onze website https://gildedrv.nl/
coach4you/ of bel met onze coör-
dinator, Ula Rusin (0619472061). 
Daarnaast begint met de versoe-
peling van de Corona maatrege-
len ook onze taalcoaching weer 
op gang te komen en zien we de 
lijst met anderstaligen die weke-
lijks een uurtje Nederlands willen 
praten oplopen. We zoeken dus 
ook nieuwe taalcoaches. Zie voor 
meer informatie https://gildedrv.
nl/samenspraak/.
www.gildedrv.nl

VBW Wilnis komt online!
Wilnis - Dit jaar organiseert het 
VBW team de VBW online! Dat 
heeft uiteraard te maken met de 
situatie rondom het coronavirus. 
De VBW is al vele jaren een begrip 
in het dorp en wordt altijd be-
zocht door een grote groep kin-
deren. De VBW is een gevarieerd 
programma in de zomer voor kin-
deren, vol met leuke activiteiten. 
Er worden dit jaar filmpjes ge-
maakt, zodat de kinderen toch 
kunnen genieten van de VBW. 
Ouders kunnen hun kind(eren) 
aanmelden via de website. Ieder 
kind krijgt een verrassingstasje 
thuisbezorgd met puzzels, knut-
selmateriaal en meer. Daarnaast 
ontvangt ieder gezin een CD met 

leuke VBW liedjes. De VBW wordt 
georganiseerd voor álle kinderen 
van 5-12 jaar. Wie je ook bent, of 
je in God gelooft of niet, iedereen 
mag zich aanmelden. Het is ook 
mogelijk om voor klein- of buur-
kinderen een tasje aan te vragen. 
De VBW vindt plaats op 22 en 23 
juli. Aanmelden kan tot en met 18 
juli. Het thema dit is dit jaar: Duik 
erin! Dit heeft natuurlijk alles te 
maken met water, want daar duik 
je in, toch? Deze VBW duiken we 
in een goed boek: de Bijbel. Wat 
heeft water te maken met de Bij-
bel? Nou duik er met ons in, dan 
kom je het te weten! 
Aanmelden kan via hervormdwil-
nis.nl.

den geen goede herinneringen 
aan hun schooltijd. Maar wellicht 
is dit bericht een reden om toch 
de medeleerlingen weer een keer 
te ontmoeten. Er zijn nog 5 leer-
lingen die Hendri nog niet gevon-
den heeft. Het gaat om leerlin-
gen, die later in deze klas erbij ge-
komen zijn of die juist eerder ver-
trokken zijn. Er worden natuurlijk 
geen namen vermeld, maar als je 
jezelf herkent in deze situatie of 
je twijfelt, neem dan contact op 
met Hendri. Je kan haar bereiken 
op loefokurrie@hotmail.com .
Door alle coronamaatregelen is 
de datum al een paar keer ver-
schoven, maar zij hoopt dat de 
nieuwe datum 3 oktober gewoon 
door kan gaan.

CDA De Ronde Venen: Puntjes op de i voor:

Bereikbaarheid, duurzaamheid 
en seniorengezondheid
De Ronde Venen - Vorige week 
is tijdens de laatste raadsbijeen-
komst voor de zomervakantie 
uitgebreid gesproken over het re-
gionale Ruimtelijk Economisch 
Perspectief; een visie-stuk waarin 
bereikbaarheid, wonen, werken, 
en landschap bij elkaar komen. 
CDA- raadslid Simone Borgstede 
maakt zich zorgen over de positie 
die de gemeente heeft. De Ronde 
Venen heeft geen Openbaar Ver-
voer knooppunt en krijgt er ken-
nelijk ook geen, betoogde zij. Vol-
gens regionale plannen mag in 
de nabije toekomst alleen rond 
OV- knooppunten uitbreiding 
van woningbouw plaatsvinden 
buiten de huidige bebouwings-
grenzen. 
Hoe zit het dan met de woning-
bouwopgave die de gemeente 
De Ronde Venen zichzelf heeft 
opgelegd? Dan zullen duizenden 
van de nu geplande 4.800 wonin-
gen in de komende twintig jaar 
niet gebouwd kunnen worden. 
De vitaliteit van de gemeente 
komt dan onder zware druk. Om 
te zorgen dat er voor bedrijvig-
heid, bereikbaarheid en woning-
bouw in regionaal verband veel 
meer serieuze aandacht komt, 
diende Borgstede een motie in. 
De gemeentelijke woningbouw-
plannen mogen in regio-verband 
niet opzijgeschoven worden. De 
motie werd met uitzondering van 
D66 door alle fracties gesteund. 
Wethouder Rein Kroon was blij 
met deze steun voor zijn positie 
aan de onderhandelingstafel.

Duurzaamheid
Het is belangrijk dat de gemeen-
te zelf een aantal voorkeursloca-
ties vaststelt waar windmolens 
of zonnepanelen geplaatst kun- Van links naar rechts: Simone Borgstede, Coos Brouwer en Ria de Korte

nen worden. Coos Brouwer dien-
de namens het CDA een motie in 
om ook op zoek te gaan naar ge-
bieden in de gemeente die in het 
bezit zijn van de gemeente zelf, 
zoals langs dijken, wegen of bo-
ven parkeerplaatsen waar zonne-
panelen neergelegd kunnen wor-
den. 
Daarnaast diende Brouwer een 
amendement in waarin hij stel-
de dat een integrale gebiedsaan-
pak noodzakelijk is om te zorgen 
dat de lokale landbouwstructuur 
niet wordt doorbroken bij de toe-
komstige aanleg van grote zon-
nevelden. 
Versnippering van de weide-
grond belemmert namelijk de 
toekomstbestendigheid van ren-
dabele agrarische bedrijven Mo-
gelijkheden tot uitruil van kavels 
en het realiseren van nieuwe ont-
sluitingen kunnen belangrijke in-
strumenten zijn voor verbete-
ring van de bedrijfsvoering, aldus 
Brouwer. 

Senioren en gezondheid 
Ria de Korte diende namens de 
CDA- fractie een motie in om te 
komen tot versnelling in het ge-
meentelijk gezondheidsbeleid. 
De verdere ontwikkeling daarvan 
dreigde te vertragen. 
In De Ronde Venen zijn al veel 
maatschappelijke organisaties 
bezig met verschillende onder-
delen van de gezondheid bij se-
nioren. 
Dat geldt onder meer voor beleid 
tegen eenzaamheid en activitei-
ten voor het stimuleren van meer 
bewegen Het gezondheidsbe-
leid mag zich niet alleen toespit-
sen op jongeren én ook op senio-
ren. Het gaat om een preventieve 
benadering om klachten te voor-
komen. 
Dat beleid moet zo vroegtijdig 
mogelijk concrete vorm krijgen. 
De aangenomen motie roept op 
om direct na de zomer aan de 
slag te gaan en alle partners hier-
bij te betrekken

De Vinken
Dorien en Zoë beste 
schuttersduo
Vinkeveen - Dit jaar werd voor 
de veertigste keer het vermaar-
de schutterstoernooi van korfbal-
vereniging De Vinken gehouden. 
Deze keer streden zestien duo’s 
om de schutterstitel 2020. Het se-
lectieduo Dorien Verbruggen en 
Zoë van Dasler ging vanaf de eer-
ste avond aan kop en gaf de be-
haalde voorsprong niet meer uit 
handen. 
Zij gingen er verdiend met de be-
ker vandoor! Op maandagavond 
6 juli en woensdagavond 8 juli 
vond het schutteren plaats. Bei-
de avonden bleef het gelukkig 
droog en alleen maandag was 
de wind nog een beetje spelbre-
ker. Uit alle competitieteams wa-
ren spelers en speelsters verte-
genwoordigd. Zo zagen we bij-
voorbeeld spelers uit de selec-
tie, niet-spelende leden, vaders 
van jeugdleden en ook leden van 
buurverenigingen SDO en Atlan-
tis.

Spelregels
Tijdens het schutterstoernooi 
moet ieder duo tegen ieder an-
der duo schutteren. 
Hierbij wordt er over een afstand 
van zes meter op elkaars korf ge-
schoten, waarbij doorloopbal-
len niet zijn toegestaan. Een wed-
strijd is afgelopen wanneer één 
van beide duo’s één keer tot tien 
doelpunten is gekomen. Het duo 

dat begint, moet het andere duo 
nog een extra kans geven. Hier-
door zijn gelijke spelen ook mo-
gelijk. Dat kwam gedurende dit 
toernooi slechts twee keer voor. 
Het beste schuttersduo is het 
koppel dat de meeste wedstrijd-
punten heeft behaald.

Competitie
Waar vorig jaar het gecombineer-
de verenigingsduo van De Vin-
ken en Atlantis, vertegenwoor-
digd door Pascal Hoogeboom 
en Timo Jongerling, er met de ti-
tel vandoor ging, moesten zij dit 
jaar genoegen nemen met een 
derde plaats. Al op de eerste dag 
namen Dorien en Zoë de leiding 
en zij gaven die niet meer uit han-
den. Met slechts twee verloren 
wedstrijden was dit koppel uit de 
hoofdselectie van De Vinken het 
sterkst. Zij kregen terecht de titel 
schutterskampioen 2020.

Complete eindstand
Uitgebreide statistieken van het 
toernooi staan op de website 
www.de-vinken.nl.

Namen
Dorien Verbruggen en
Zoë van Dasler 26
Levi Kroon en 
Wichert Brommer 24
Pascal Hoogeboom en
Timo Jongerling 20 / +24

Teenevent Wilnis
Wilnis - 22 en 23 juli is het zover. 
Een mini teenevent, speciaal voor 
jou! Ben jij het binnen zitten zat 
en heb je zin in actie, samen leu-
ke dingen doen, andere jongeren 
te ontmoeten? 
Kom dan deze 2 avonden naar 
het Speelwoud in Wilnis. Wat ze 
precies gaan doen is natuurlijk 
een verrassing maar het belooft 
weer fantastisch te worden. Ge-
heel gratis.

Wat heb je nodig om deze avon-
den tot een succes te maken? 
Kracht en uithoudingsvermogen, 
maar ook humor, creativiteit, riva-
liteit en natuurlijk ook je hersens.
Zit je op het middelbaar onder-
wijs en ben je nog geen 18, dan 
zijn deze avonden speciaal voor 
jou! Van 19:30 -22:00 uur in het 
Speelwoud van Wilnis, verzame-
len naast de brandweerkazerne. 
Doe oude kleren aan en neem 

iets warms mee om later aan te 
trekken. Voor vragen: teeneven-

twilnis@gmail.com. We verwach-
ten je dus opgeven is niet nodig.
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De coronacrisis:
Vijf vragen aan 

wethouder Jan Hazen 
(Economie, Sport, 

Herstelfase corona)
De coronacrisis heeft voor 
veel mensen en ondernemers 
kleine of grote gevolgen. Wat 
doet de gemeente Uithoorn 
om hen te helpen? In de se-
rie ‘Vijf vragen aan’ worden de 
komende weken vijf vragen 
gesteld aan de drie wethou-
ders. Vorige week is gestart 
met wethouder Ria Zijlstra. Zij 
geeft het stokje nu door aan 
wethouder Jan Hazen (Eco-
nomie, Sport, Herstelfase co-
rona).

Wat doet de gemeente om 
ondernemers door deze crisis 
heen te helpen?
Ondernemers hebben in de-
ze onzekere tijden uiteraard 
veel uiteenlopende vragen. 
Als gemeente proberen we 
deze vragen zo snel als mo-
gelijk te beantwoorden of ze 
door te verwijzen naar de juis-
te instantie. We hebben spe-
ciaal voor de ondernemers 
een e-mailadres aangemaakt 
waar ze vragen naar toe kun-
nen mailen: ondernemerslo-
ket@uithoorn.nl. Verder advi-
seren we de ondernemers bij 
de herstart van hun onderne-
ming op het gebied van de 
toepassing van de RIVM re-
gels. Dat doen we met name 
bij de horeca en detailhandel. 
We geven ook extra ruimte 
aan ondernemers op het ge-
bied van vergunningen en 
beperken daar de kosten tot 
het minimale. Bijvoorbeeld 
voor horecaondernemers om 
hun terrassen uit te breiden. 
En verder voeren we natuur-
lijk de Rijksmaatregelen uit 
op het gebied van inkomens-
steun voor ondernemers die 
door de coronacrisis geen of 
nauwelijks inkomsten hebben 
gehad.

Maakt u zich zorgen over de 
toekomst van de onderne-
mers?
Ja en nee. Uithoorn en De 
Kwakel kennen heel veel ver-
schillende soorten onderne-
mingen die onderling ook 
weer van elkaar verschillen. Er 
zijn bedrijven die extra omzet 
hebben gemaakt tijdens de 
crisis en bedrijven die geheel 
stil vielen. Bij die laatste zijn 
er ondernemers die een ste-
vige financiële buffer hebben, 
en ondernemers die dat niet 
hebben. Maar ook onderne-
mingen die wel gewoon kon-
den doordraaien, maar last 
kregen van uitval van perso-
neel of tijdige bevoorrading.
Bij de bedrijven die stil vielen 
is er voor een deel inmiddels 
een flink herstel gekomen, zo-
als bijvoorbeeld de bloemen-
sector. Anderen hebben nog 
steeds geen omzet. Denk dan 
aan de organisatoren van eve-
nementen. Veel zal afhangen 
van wat de algemene eco-
nomie de komende tijd gaat 
doen. Blijven de consumen-
tenbestedingen op peil, gaan 
er niet opnieuw sectoren of 
landen op slot als gevolg van 
nieuwe uitbraken van het vi-
rus, gaat de verruiming van 
de RIVM maatregelen verder? 
Het is toch een beetje in de 
glazen bol turen.

De meeste horeca en andere 
winkels en ondernemingen 
die dicht moesten door de 
coronacrisis in Uithoorn/De 
Kwakel zijn weer open. Ieder-
een moet wel maatregelen 
genomen hebben om die an-
derhalve meter regel te kun-
nen waarborgen. Heeft u het 
idee dat alle regels goed na-
geleefd worden in onze ge-
meente?

Ja. We hebben samen met 
de horeca en andere secto-
ren goede afspraken gemaakt 
over welke maatregelen er 
passend en noodzakelijk zijn. 
Ik zie dat ondernemers hun 
stinkende best doen om dat 
ook waar te maken. Zij zijn 
natuurlijk wel afhankelijk van 
het gedrag van het publiek. 
Over het algemeen zie je dat 
iedereen er zich goed aan 
houdt. Gevaar zit in het ver-
slappen in de tijd, maar helaas 
ook soms in de korte lontjes 
van mensen waardoor winkel-
personeel moeite heeft om de 
maatregelen goed te kunnen 
handhaven.

Zijn er tegemoetkoming voor 
sportverenigingen die in de 
knoop komen met bijvoor-
beeld huurbetalingen?
Ja. Alle verenigingen die ruim-
te huren van de gemeente 
hebben vrijstelling en/of te-
rugbetaling van de huur ge-
kregen. Voor de buitensport 
geldt dat de gemeente Uit-
hoorn hier een symbolische 
huur van 1 euro per jaar han-
teert, dus daar zit het pro-
bleem niet. Sommige vereni-
gingen hebben er wel on-
der te lijden dat ze buiten de 
contributie geen inkomsten 
meer hebben, terwijl de kos-
ten doorgaan. De Rijksover-
heid heeft daar geld voor be-
schikbaar gesteld. De precie-
ze verdeling vindt nog plaats. 
In september ga ik samen met 
de verenigingen de balans 
opmaken en kijken waar dit 
tot echte problemen leidt.

In hoeverre heeft de coron-
acrisis beslag gelegd op uw 
agenda en zijn er veel lopen-
de zaken blijven liggen? Zo 
ja, welke lopende zaken zijn 
blijven liggen en worden die 
weer spoedig opgepakt?
De afgelopen periode stond 
eigenlijk grotendeels in het 
licht van Corona. Dus crisis-
overleg, coördinatie van het 
herstel en ga zo maar door. 
Tegelijkertijd kwam er veel 
ruimte in de agenda omdat 
allerlei regionale overleggen, 
bewonersbijeenkomsten en 
representatiebezoeken en 
daarmee dus ook reistijd ver-
vielen. 
De projecten liepen geluk-
kig allemaal wel door, al zit 
er hier en daar wat vertra-
ging in omdat bijvoorbeeld 
een inspraakavond niet door 
kon gaan. Het hele vergader-
circuit is inmiddels weer op-
gestart. Wel grotendeels di-
gitaal. En er is nu wel sprake 
van een inhaaleffect. Dus we 
hoeven ons niet te vervelen, 
zo voor de vakantieperiode. 
Ik ben daar overigens wel blij 
mee, het betekent toch dat 
Nederland en dus ook onze 
gemeente weer op de goede 
weg terug zijn, ondanks alle 
beperkingen die we nog heb-
ben en die helaas nog nood-
zakelijk zijn!

Legmeervogels start 
met zaterdag 1
Uithoorn - Aankomend seizoen 
zal Legmeervogels starten met 
de zaterdag 1. Het idee is begin 
dit jaar ontstaan tijdens de tradi-
tionele nieuwjaarwedstrijd.
Onder leiding van Barry Muller, 
Mels Bos en Alex Muller zijn de 
gesprekken gevoerd met het be-
stuur. Het team zal bestaan uit 
oud 1e elftalspelers van de zon-
dag en aangevuld met jongens 
van andere elftallen. Ook zijn er 
jongens van buitenaf gehaald. De 
volgende spelers (veelal met een 
LMV achtergrond) komen de za-
terdag 1 versterken. Lorenzo Zorn 
komt van WVHEDW (1e klasse 
zat) Tex Koster komt van Roda 23 

(2e klasse zon) en Robin Ousso-
ren komt van Amstelveen Heem-
raad (2e klasse zat). Het team zal 
onder leiding staan van Lars Boe-
re als trainer/speler en Bert Muller 
als leider van het team. Legmeer-
vogels heeft een tijd geen zater-
dag 1 gehad, hierdoor zullen ze 
starten in de 4e klasse. Inmiddels 
is de voorkeur uitgesproken bij 
het bestuur, de bedoeling is dat 
de mannen van Boere richting 
west 2 gaan, hiervoor moet alleen 
de KNVB nog akkoord geven. De 
sponsor voor komend seizoen is 
Amsterdam Buitenveldert sport-
club. Deze heeft de jongens hele-
maal in het nieuw gestoken. .

Honkbal pupillen 1 te gast 
bij Amsterdam Pirates
Uithoorn - Was er ‘s morgens nog 
een enorme stortbui gevallen bij 
Amsterdam Pirates waardoor de 
Beeball Rookies niet konden spe-
len.. rond 14.00 uur lag het veld 
er weer prima bij. Thamen kwam 
in de eerste inning meteen op de 
honken, Jesper krijgt vier wijd en 
Ids slaat een mooie tweehonk-
slag. Helaas komt het alleen niet 
tot scoren. 
De eerste slagman van Pira-
tes komt ook op vier wijd op de 
honken en steelt het tweede 
honk. Romein weet de volgen-
de drie slagmensen met drieslag 
uit te schakelen, maar ondertus-
sen scoort Pirates wel het eerste 
punt, 1-0. Jomayro komt in de 
tweede slagbeurt ook op de hon-
ken door vier wijd voor Thamen, 
Noa slaat de bal naar de tweede 
honkman en die maakt de nul op 
het tweede honk. Jomayro gaat 
uit en Noa bereikt daardoor het 
eerste honk, zij schuift een honk-
je op door een doorgeschoten 
bal. Romein slaat een tweehonk-
slag waardoor Noa kan scoren, 
1-1. De eerste twee slagmensen 
van Pirates gaan in de gelijkma-
kende tweede inning meteen uit 
door een veldactie van Neill en 
Kas en een drieslag van Romein. 

Daarna komen er een aantal spe-
lers van Pirates op de honken met 
vier wijd. Jayden Dean neemt 
het pitchen over van Romein en 
die weet samen met Ids de laat-
ste uit van de inning te maken op 
de thuisplaat. Pirates heeft inmid-
dels wel een 4-1 voorsprong ge-
nomen. In de derde inning krijgt 
Dean de bal op zich en mag naar 
het eerste honk, Jesper krijgt vier 
wijd, en tijdens zijn slagbeurt 
weet Dean al te scoren. Ids slaat 
een honkslag waarna Jesper kan 
scoren, waarna Ids even later kan 
scoren via een wilde worp. Kas 
krijgt ook nog vier wijd en kan 
ook nog scoren en weet Thamen 
in deze inning 4 punten te sco-
ren, 4-5. Jesper neemt in de ge-
lijkmakende derde inning het pit-
chen over van Jayden-Dean en de 
eerste slagman krijgt vier wijd. De 
eerste nul valt door drie slag. Pira-
tes scoort gelijk na een honkslag. 
Neill maakt een mooie vangbal 
wat zorgt voor de tweede nul en 
daarna volgt door een actie van 
Neill naar Kas de derde nul. 
De komende weken gaat het 
team nog lekker door met trainen 
en dan spelen zij weer op zater-
dag 8 augustus om 10.30 uur te-
gen Almere ‘90.

Legmeervogels komt 
bekende tegen
Uithoorn - De KNVB heeft op 10 
juli 2020 de nieuwe competitie 
indeling seizoen 2020 – 2021 be-
kend gemaakt
Ook in seizoen 2020-2021 komt 
Legmeervogels uit in de 1ste klas-
se A KNVB District West 1. Nieuw 
tov afgelopen seizoen in de 1ste 
klasse zijn Kampong, Assendelft, 
Hillegom en ROAC. Niet onbe-
kend voor Legmeervogels zijn   
Assendelft, Hillegom en Kam-
pong. Legmeervogels is deze eer-
der tegen gekomen in een com-
petitie.  
Deze 4 elftallen speelde afgelo-
pen seizoen in de 2e klasse. Zij 
zijn door hun prestatie in de com-
petitie in aanmerking gekomen 
voor promotie. Moesten zij wel 
zelf aanvragen. Helemaal nieuw is 
ROAC uit Rijpwetering . Zij speel-
de afgelopen seizoen in de 1ste 
kl.B West 2. 

Voor het seizoen 2020-
2021 zijn in de 1ste klasse 
A zijn ingedeeld:
AFC’34 (Alkmaar)
AGB (Amsterdam)
Assendelft 
DSOV (Vijfhuizen)
Fortuna Wormerveer
FC Uitgeest
Hillegom
Hoofddorp
Kampong (Utrecht)
Kolping Boys (Alkmaar)
Legmeervogels
LSVV (Scharwoude)
ROAC (Rijpwetering)
SDZ (Amsterdam)

Zaterdag
Dan doet Legmeervogels dit sei-
zoen , 2020-2021 weer mee in de 
competitie met een Zaterdag 1. 
De laatste keer dat Legmeervo-
gels heeft meegedaan aan de za-
terdagcompetitie was in het sei-
zoen 2014 – 2015. Het zaterdag 1 
team is samengesteld uit spelers 
van de diverse zaterdagelftallen 
van het seizoen 2019-2020.  Dit 
elftal is ingedeeld in de KNVB Dis-
trict West 1. 4e kl. D.

In deze 4e klasse D 
zijn ingedeeld:
Atletico Club Amsterdam
Germaan/Eland (Amsterdam)
HBC (Heemstede)
Hertha (Vinkeveen)
Hoofddorp
Legmeervogels
Nieuw Sloten (Amsterdam)
Overbos (Hoofddorp)
RKAVIC (Amstelveen)
Sporting Martinus (Amstelveen)
UNO (Hoofddorp)
VEW (Heemstede)
Vogelenzang

De verwachting is toch wel dat 
Legmeervogels zaterdag 1 onder 
leiding van Chris Vermeij  zich zal 
gaan nestelen in het linkerrijtje 
van de 4e klasse D. En wie weet 
misschien wel een periodetitel 
weet te pakken?

Competitie O23
De KNVB begint dit seizoen met 
een aparte competitie voor O21 
en O23. Dit is gedaan om de over-
gang van de jeugd  naar de senio-
ren makkelijker te laten verlopen. 

Legmeervogels heeft ingeschre-
ven voor O23. Spelers uit dit elf-
tallen kunnen indien nodig ook 
opgeroepen worden om deel uit 
te maken van de zondagselectie. 
Deze spelers uit O23 mogen dus 
op zaterdag in O23 uitkomen en 
indien nodig op zondag in Leg-
meervogels 1. De selectie van )23 
is dit seizoen, 2020-2021 samen-
gesteld uit talentvolle spelers van 
afgelopen seizoen uit de het 2e 
senioren elftal, JO19-1, en spe-
lers die een kans krijgen om zich 
te profileren in dit team dat onder 
leiding staat van Rene Blauw.

In eerste instantie was de KNVB 
voornemens om naast 4 poules in 
Divisie 3, ook een Divisie 4 aan te 
bieden. Omdat er in de afgelopen 
weken nog een aantal O23-teams 
zijn teruggetrokken en om die re-
den nog maar een klein aantal 
O23-teams overhielden in Divisie 
4, heeft de KNVB  besloten om de 
O23 Divisies 3 en 4 samen te voe-
gen. Alle teams die oorspronke-
lijk in Divisie 4 waren ingedeeld, 
gaan dus nu spelen in Divisie 3. 
 
De opzet van Divisie 
3 als volgt:
- De divisie bestaat uit vijf poules 
van 7 teams en twee poules van 8 
teams. Deze poules zijn zo regio-
naal mogelijk ingedeeld.
- In poules met  7 teams is elk 
team twee van de 14 speelron-
den vrij. Bij het publiceren van 
het wedstrijdprogramma (naar 
verwachting medio augustus), 
wordt bekend welke 2 speelron-
den elk team vrij is. 
- Omdat Divisie 4 niet meer be-
staat, is er in de winterstop dus 
geen degradatie vanuit Divisie 3.
-In de winterstop staat er wel nog 
‘gewoon’ promotie op het spel 
naar Divisie 2. 
- Het moet nog formeel worden 
bekrachtigd, maar het is de inten-
tie om de nummers 1 + de beste 
nummer 2 van het najaar te laten 
promoveren naar Divisie 2. 
- De overige nummers 2  en de 
nummers 3 t/m 7 van het najaar 
komen ook na de winterstop uit 
in Divisie 3 (+de nummers 7 en 8 
van Divisie 2).  

AFC IJburg (Amsterdam)
ASC De Volewijckers
(Amsterdam)
sc Buitenboys (Almere)
vv CTO’70 (Duivendrecht)
JOGA Fortius (Amsterdam)
Legmeervogels
Sporting Martinus (Amstelveen)
Victoria (Loosdrecht)

Start competitie
De KNVB heeft dan nu de compe-
titie indelingen bekend  gemaakt. 
In augustus volgt dan het vol-
ledige wedstrijdprogramma en 
wordt ook bekend de poule in-
deling bekercompetitie seizoen 
2020-2021. 

Het is de bedoeling , wijzigingen 
voorbehouden, dat de beker-
competitie van start gaat in het 
weekend van 29 en 30 augustus. 
De start van de competitie staat 
gepland voor het weekend van 
19 en 20 september 2020.

Pubclub in de openlucht
Uithoorn/De Kwakel - Afgelo-
pen zaterdag stond de eerste 
Thamen Pub Quiz on the Field op 
het programma aan de Vuurlijn. 
Alle elf deelnemende teams kon-
den plaatsnemen op het honk-
balveld van Thamen, bij gelukkig 
mooi weer.
Dit was het vervolg op de Pub 
Quizzen die de vereniging nor-
maal organiseert in de winter-
maanden in het clubgebouw 
en inmiddels, door corona, was 
er ook al een online variant ge-
weest. Nu dus op het veld met 
maximaal 4 spelers per team zo-
dat eenieder de 1,5 meter in acht 
kon nemen. De avond werd aan 
elkaar gepraat door Remco, spe-
lers van het eigen herensoftbal 2, 
en het was weer een waar succes. 
Tot het einde was het spannend 
maar de winnaars van de avond 
waren Forgot to warm-up die er 
met een speciaal cadeau pak-
ket vandoor gingen. Gedurende 
de hele avond was het clubge-
bouw open voor hapjes en drank-
jes die via whatsapp besteld kon-
den worden en daarna kreeg je 
een berichtje dat het klaar stond. 
Vanwege het enorme enthousi-
asme organiseren zij de volgende 
“Thamen Pub Quiz on the Field” 
op zaterdag 28 augustus en zij 
beginnen om 19.30 uur. Alle le-
den maar ook andere geïnteres-

seerden zijn van harte welkom 
om deel te nemen, opgeven kan 
via info@thamen.info waarna je 
een link ontvangt om je deelna-
me te bevestigen. Inschrijfgeld is 
€ 10 per team en maximaal 4 spe-
lers per team.

Kennis maken
Wil je al eerder kennis komen ma-
ken met de vereniging dat kan 
ook! Op vrijdag 16, 24 en 31 juli 
kan je geheel vrijblijvend kennis-
maken met Mixed Slowpitch. Een 
eenvoudige instap variant van 
honkbal- en softbal waar ieder 
op zijn eigen niveau gezellig kan 
spelen. Natuurlijk houden zij alle-
maal rekening met niveau van de 
deelnemers en staat gezelligheid 
voorop. Je bent van harte wel-
kom en als je mee wilt doen zorg 
dan dat er rond 19.00 uur bent, 
want dan verdelen zij de teams 
en beginnen de wedstrijdjes om 
19.30 uur. Gymschoenen of ande-
re sportschoenen zijn voldoende, 
zij zorgen voor handschoenen, 
knuppels en helmen en desinfec-
terend materiaal.  
Voor meer informatie over honk- 
en softbal check onze websi-
te www.thamen.info of stuur een 
e-mail naar info@thamen.info. 
Liever bellen ook dat kan, maar 
dan graag na 17.00 uur op 06-
51679394.



Dit jaar gaan er naar verwachting meer Nederlanders 
in eigen land op vakantie vanwege de coronacrisis. En 
met mooi weer zullen de zwemlocaties in trek zijn. De 
provincie Utrecht telt 27 mooie zwemlocaties waar het 
op zwoele zomerdagen heerlijk recreëren is. 

De Gravenbol is één van 
deze zwemlocaties. Het is 
een natuur- en dagrecre-
atiegebied aan de Neder-

rijn bij Wijk bij Duurstede. 
Dagrecreanten kunnen hier 
terecht om te zwemmen, 
te varen, of  lekker in het 
water te ravotten met de 
hond. Sinds eind vorig jaar 
heeft de Gravenbol een 
nieuwe beheerder, Costa 
del Luna. We spraken met 
Dick Quaadgras van Costa 
del Luna over de verwachte 
drukte en ingevoerde 
coronamaatregelen. 

Dick Quaadgras: “Per 1 juli 

zijn de coronamaat regelen 
gelukkig weer enorm 
versoepeld, dus ik denk 
dat we de toestroom van 

dagjesmensen prima 
aankunnen. Wel blijft 
de 1,5 meter afstand 
gehandhaafd. Om dat in 
goede banen te leiden, zijn 
samen met de gemeente 
Wijk bij Duurstede borden 
geplaatst. Hierop worden 
de bezoekers geattendeerd 
om afstand van elkaar te 
houden, ook in het water. 
De sanitaire voorzieningen 
zijn weer open, er zijn 
verschillende compar-
timenten voor mannen 

en vrouwen. Er mag één 
persoon per keer naar 
binnen.”

Wordt er ingegrepen als er 
teveel mensen op één dag 
naar de Gravenbol komen? 
Dick: “We gaan dit proef-
ondervindelijk ervaren. 
Met de gemeente is afge-
sproken dat er regelmatig 
handhavers langskomen 
om te kijken of  alles 

volgens de regels verloopt. 
Indien nodig kunnen maat-
regelen worden getroffen. 
Op dit moment voorzie ik 
geen problemen. We zijn 
goed voorbereid, dus laat 
de zwemliefhebbers maar 
komen.”

Meer zwemlocaties: 
provincie-utrecht.nl/
zwemwaterDe 1,5 meter afstand blijft 

gehandhaafd, ook in het water

Vergaderingen Provinciale Staten

Woensdag 15 juli is de laatste Statenvergadering vóór 
het zomerreces. De eerste commissievergadering na 
het reces is op 9 september. Het is nu nog niet bekend 
of  de vergaderingen na de zomer fysiek of  digitaal 
plaatsvinden. Houd onze website in de gaten voor de 
actuele agenda: stateninformatie.provincie-utrecht.nl.

Werk aan de weg

Met inachtneming van de geldende coronamaat-
regelen gaan diverse geplande wegwerkzaamheden 
uitgevoerd. Hieronder een greep uit de wegwerkzaam-
heden, onder voorbehoud:

N201 De Ronde Venen: asfaltreparaties kruispunt bij 
Amstelhoek, 17-20 juli 2020
N224 Renswoude: groot onderhoud tot eind augustus 
2020
N229 Bunnik: rioolinspectie langs de Schoudermantel, 
tot en met 17 juli 2020
N237 De Bilt: voorbereiden en aanleggen faunatunnel 
t.h.v. Griftenstein, tot eind 2020
Vernieuwing infra sneltram Utrecht-Nieuwegein- 
IJsselstein: tot eind oktober 2020

Een interactieve kaart van alle actuele wegwerkzaam-
heden aan de provinciale wegen vind je op: 
provincie-utrecht.nl/wegen. 

Volg ons twitteraccount @werkaandewegutr. 

Bel voor spoedeisende zaken zoals storingen aan de 
verkeerslichten, wegver sperringen en olie op de weg 
met het Meldpunt calamiteiten (030) 258 36 00

Officielebekendmakingen.nl 

Voor officiële bekendmakingen kun je terecht op 
officielebekendmakingen.nl en op mijnoverheid.nl. 

OP (ZWEM)VAKANTIE 
IN EIGEN LAND 

Meer informatie? Kijk op onze website: provincie-utrecht.nl of volg ons op Facebook.com/provincieutrecht en Twitter: @ProvUtrecht | @PSUtrecht

Neem de benen in 
Noorderpark Ruigenhoek 
Wellicht ga je dit jaar op 
vakantie in eigen land. 
Ontdek dan Noorderpark 
Ruigenhoek. Kies uit maar 
liefst vijf  nieuwe wandel-
paden door dit prachtige 
natuur- en recreatiegebied 
aan de rand van Utrecht. 
Loop het Kazemattenpad 
of  een rondje Gagelbos 
en kuier door prachtige 
natuur en bos. Ontdek 
forten en ga sporten, 
spelen en genieten. 

Je kunt er forelvissen en 
een leuke kinderroute 
lopen. Het gebied maakt 
deel uit van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie, het 
grootste rijksmonument 
van Nederland, dat geno-
mineerd is om UNESCO 
Werelderfgoed te worden. 

Meer informatie: 
routes inutrecht.nl/
noorderparkruigenhoek en 
nieuwe hollandsewaterlinie.nl.

RUD Utrecht
Ook inspecteurs van de Regionale Uitvoeringsdienst 
(RUD) nemen regelmatig een kijkje bij de Gravenbol 
en de andere 26 officiële zwemlocaties in de 
provincie. Zij houden toezicht op de veiligheid en 
hygiëne. Deze zomer hebben zij ook een extra, sig-
nalerende functie. Zien zij te veel mensen te dicht op 
elkaar, dan melden zij dit bij de lokale politie of  de 
betreffende gemeente. 

Actuele informatie over de zwemlocaties is te vinden 
op zwemwater.nl en op de borden bij de locatie. 
Heb je een vraag of  wil je iets melden? Dat kan bij 
de zwemwatertelefoon van de RUD Utrecht: 
(030) 7023333.

Dick Quaadgras verkoopt een dagkaart aan een bezoeker. 

Zonnig weer, 
zuinig met water! 

Onze zomers worden 
warmer en droger. We 
gebruiken daardoor miljoe-
nen liters extra drinkwater. 
Om de tuin te sproeien, 
meer te douchen en grote 
opzetzwembaden te 
vullen. Op sommige dagen 
is het verbruik zo extreem 
dat er minder water uit de 
kraan komt. Help mee om 
dat te voorkomen en ga 
zuinig om met drinkwater. 
Sproei de tuin alleen voor 
7 uur in de ochtend of  

na 22 uur ‘s avonds. Bij 
voorkeur met opgevangen 
regenwater uit een regen-
ton. Douche korter en 
zuiver zwembadwater met 
een pomp in plaats van 
alsmaar te verversen.

Meer tips voor water-
besparing? vitens.nl. 
Meer weten over klimaat-
verandering in de 
provincie? provincie-
utrecht.nl/onderwerpen/
energie-en-klimaat

Ontdek de mooiste plekken in onze provincie 

Mijn Mooiste Plek is 
weer te zien op RTV 
Utrecht. In de serie word 
je meegenomen naar de 
mooiste plekken in onze 
regio. In de zes afleve-
ringen laten bekende 
Utrechtse regiogenoten 
een wandel-, fiets- of  
vaarroute zien. Een 
amateur-natuurfotograaf  
gaat terug naar de plek 
waar hij/zij de mooiste 
foto ooit heeft gemaakt 
en er zijn vlogs van 
een boswachter en van 

kijkers. Het programma 
is op zondag te zien op 
RTV Utrecht en online te 
bekijken via rtvutrecht.nl/
gemist. 







terrein, dat jarenlang een grote 
bende was geweest, te gaan op-
ruimen en vervolgens te ontgin-
nen. Het is immers niet zomaar 
een moestuin. Zijn idee was om 
met vereende inwonerskracht in 
2018 de eerste slaplantjes te gaan 
oogsten. Met dat plan kwam 
Theo ook naar IVI en zag een sa-
menwerking wel zitten omdat IVI 
immers ook inwoners wilde ver-
binden.

Bureaucratische 
gemeente molen
Theo en IVI waren enthousi-
ast. Maar zoals het zo vaak met 
mooie inwonersinitiatieven gaat 
kwam het plan al snel in de bu-
reaucratische gemeentelijke mo-
len terecht. Er moest bodemon-
derzoek gedaan worden want 
de grond kon wel eens vervuild 
zijn. Of Theo dat dan eerst maar 
even op eigen kosten wilde la-
ten onderzoeken. Veel mensen 
bij de gemeente vonden zijn ini-
tiatief geweldig maar echte steun 
mocht Theo niet ontvangen. In 
plaats van medewerking van de 
gemeente zag Theo dat er vanuit 
het gemeentehuis alleen maar 
obstakels werden opgeworpen. 
De mooie groene droom van 
Theo leek steeds meer door een 
groot “zwart gemeentelijk gat” te 
worden opgeslokt.

Verrassend bericht
Er was even radiostilte geweest 
tussen IVI en Theo door  de lock-
down waar we door het COVID19 
virus in terecht waren gekomen. 
We moesten immers even alle-
maal zoveel mogelijk binnen blij-
ven en contacten zoveel als mo-
gelijk beperken. Voor Theo geen 
gemakkelijke opgave wisten wij. 
Toen IVI Theo in maart benader-
de hoe het er mee stond en of hij 
aan wilde aanschuiven bij de IVI-
dialoog die wij in juli gaan orga-
niseren kregen we een heel ver-
rassend bericht vanuit Duitsland 
van Theo.

Theo’s moderne  pelgrimstocht
Hij vertelde dat hij onderweg was 
naar Rome. Te voet. Als pelgrim. 
Niet van het soort dat op blote 
voeten al biddend naar de paus 
wandelt, maar meer de avontu-
rier die op bergschoenen en met 
Google maps op z’n mobieltje ie-
dere dag een etappe aan het af-
leggen was en daarbij van alles 
onderweg tegenkwam. Het was 
een oude wens van hem die hij al 
jaren koesterde. 
En toen hij afgelopen winter van 
de gemeente te horen gekregen 
had dat ze zijn de tuindroom niet 
langer wilden ondersteunen (als-
of ze dat ooit gedaan hadden!) 
werd hij achtereenvolgens ver-
drietig, gefrustreerd, boos en op-
standig.  Vanuit die energie had 
hij de knoop doorgehakt en is 
hij  6 mei vertrokken vanuit Wa-
verveen richting Rome.

Democratie moet op zijn kop
Wat betreft de IVI-dialoogtafels 
liet Theo IVI weten dat hij graag 
had willen meedoen, want wat 
hem betreft is het echt tijd dat de 
democratie echt eens op zijn kop 
moet worden gezet. De bureau-
cratie moet een halt worden toe-
geroepen liet hij ons weten. Hij 
wil ook heel graag uit de doeken 

doen waarom de gemeente de 
weigering tot verlenging van de 
gebruiksovereenkomst van het 
stuk grond niet aan hem wil af-
geven. Hij heeft niet opgegeven 
en blijft onverminderd geloven in 
zijn plannen. Vlak voor hij  weg-
ging heeft hij de afd. Vastgoed 
van de gemeente nog verzocht 
om hem die grond als particulier 
te verpachten. Daar zit (nou ja be-
ter gezegd daar loopt) hij nu nog 
steeds op een reactie van Vast-
goed te wachten.

Ontroerende ervaring
Hij verzekerde IVI dat hij na al zijn 
inzet en goede bedoelingen hij 
het een behoorlijke ontroeren-
de ervaring vind dat hij zo wei-
nig begrip en steun krijgt van de 
beleidsbepalers op het gemeen-
tehuis. Ambtenaren die achter 
een bureau de regeltjes naleven 
van de systeemwereld waarin zij 
gevangen zitten en geen enkele 
empathie hebben met de echte 
leefwereld. Theo moest hier eens 
even goed over gaan nadenken 
en wat doe je dan? 
Nou dan ga je als je Theo Coolen 
heet niet bij de pakken neerzit-
ten, maar dan ga je gewoon even 
naar Rome wandelen. Ook een 
mooie ontroerende ervaring zo-

als hij IVI laat weten in zijn reis-
verslag via het dagelijks app-con-
tact.

In Zwitserland kwam 
Theo IVI tegen
Het zijn prachtige reisverhalen 
en het gaat goed tot nu toe met 
onze Bijzondere Rondeveense 
Inwoner. Hij deelt zijn fantasti-
sche en ontroerende ervaringen 
die hij iedere dag op zijn pad te-
genkomt. Laats kwam hij in Zwit-
serland IVI zelfs letterlijk op een 
oversteekplaats tegen en moest 
hij even aan ons denken (zie fo-
to). Dat is toch mooi! Maar het is 
natuurlijk niet niks en ook best 
zwaar zo een tocht. Hij loopt let-
terlijk het profiel van zijn schoe-
nen en heeft al twee keer de zo-
len moeten vervangen. IVI heeft, 
ondanks dat hij even weggelo-
pen is voor de problemen met de 
gemeente over de moestuin, dan 
ook groot respect voor Theo.  
 
Al een behoorlijke 
eindje op weg
Inmiddels heeft hij het hoogte-
punt bereikt en is hij op de top-
pen van de Apennijnen Italië bin-
nen gewandeld. Hij is dus een al 
een aardig eindje op weg en als 

hij goed kijkt is Rome inzicht en 
zal hij over enkele maanden zijn 
einddoel bereiken. Maar eerst zal 
hij nog talloze prachtige verha-
len op zijn pad tegenkomen. Wij 
genieten er van als hij zijn dage-
lijkse reisverslag doet. Misschien 
kunnen wij wat van die prachtige 
verhalen met de lezers van deze 
krant delen. We kunnen het Theo 
natuurlijk vragen om zo af en toe 
eens een mooi verhaal met de in-
woners van De Ronde Venen te 
delen, maar misschien schrijft hij 
wel een mooi boek als hij terug is.

Bijzondere Rondeveense 
Inwoner
Maar voor nu leek het IVI meer 
dan terecht om Theo Coolen uit 
Waverveen te onderscheiden 
met de eretitel “Bijzondere Ron-
deveense Inwoner” in onze spe-
ciale rubriek op onze IVI pagina. 
Een inwoner waar we trots op 
moeten zijn en die de handen 
uit de handen steekt om de loka-
le omgeving en samenleving een 
stukje mooier en socialer te ma-
ken. En ook al is hij nu even weg-
gelopen voor de problemen met 
de gemeente, IVI weet zeker dat 
Theo heel sterk terug zal komen 
en wij nog veel van hem zullen 
horen.Theo wil het anders

IVI kwam Theo 2 jaar geleden te-
gen en hij was geïnteresseerd 
in de inwonersbeweging die IVI 
voor ogen had in De Ronde Ve-
nen. Theo gelooft in sociale net-
werken en de samenkracht van 
inwoners. Theo wil net als IVI dat 
er een kanteling komt en dat in-
woners veel meer samen van on-
deraf zaken samen gaan oppak-
ken. Theo wil het anders en Theo 
doet het ook anders.

De verbinding met elkaar
Theo vertelde ons dat hij het 
opvallend vond dat hele men-
senmassa’s, vrijwel zonder eni-
ge vorm van contact met elkaar, 
zich dagelijks samen ergens op 
één plek bevinden. De verbon-
denheid was zoek. Hij constateer-
de dat de mensheid  meestal di-
gitaal met elkaar  in verbinding 
stond via een schermpje. Maar 
dat was volgens Theo geen echte 
sociale verbondenheid. Het ging 
hem om het directe contact van 
mens tot mens.

Ontspanning is het 
sleutelwoord
Hij constateerde dat de mensen 
in een systeem zaten waar het in-
dividualisme steeds meer terrein 
won en de eenzaamheid groeien-
de was. Mensen hadden nog wel 
behoefte aan een praatje en als 
ze in het park de hond uitlaten, 
in de rij staan op zaterdagoch-
tend bij de warme bakker of in 
de trein zitten in de daluren dan 
lukte het nog wel eens om soci-
aal gedrag te vertonen. Zodra we 
ontspannen zijn, niet gericht zijn 
op taken of doelen, geen haast 
hebben, staan we kennelijk meer 
open voor elkaar. Zijn we gezelli-
ger. Ontspanning is hier het sleu-
telwoord! Theo wist dat en wilde 
daar wel iets mee doen.

Natuurmens, docent en doener
Naast dat Theo zich interesseert 
in mensen is het een natuur-
mens pur sang. Duurzaamheid, 

biologische landbouw, natuur 
en fairfood zijn thema’s die hem 
uit het hart zijn gegrepen. Als do-
cent gaf hij talloze cursussen en 
workshops op het gebied van 
duurzaamheid en biologische 
land- en tuinbouw. Met zijn be-
drijf Agro Impuls leverde hij in 3 
jaar tijd 500 cursisten af die vaar-
dig werden in diverse takken van 
biologische (klein)veehouderij 
en tuinbouw, kaasmakerij en im-
kerij. Theo is ook een echte doe-
ner en creatief in het bedenken 
van initiatieven, oplossingen en 
strategieën. Vanaf brainstorm 
tot implementatie. Initiatieven 
als zorgboerderijen, social gar-
dening, low CO2-impact activi-
teiten, workshops op het gebied 
van biolandbouw, (klein)veehou-
derij en ecologisch bos- en land-
goedbeheer heeft hij allemaal op 
zijn groene CV staan.

Sociaal bewogen
Maar Theo is niet alleen een groe-
ne rakker want op zijn CV staan 
ook niet groene sociale projec-
ten zo heeft Theo taalcursussen 
voor allochtonen opgezet, cultu-
rele uitwisseling geregeld, acti-
viteiten in sociëteiten en buurt-
huizen georganiseerd, sporteve-
nementen tussen studenten en 
gedetineerden in jeugdgevan-
genis gerealiseerd en zo kunnen 
we nog wel even door gaan. IVI 

heeft Theo dan ook leren ken-
nen als een hele gedreven, crea-
tieve en inspirerende sociale dui-
zendpoot. Kortom een man en in-
woner  waar je heel blij mee moet 
zijn dat die binnen onze gemeen-
tegrens is gaan wonen.

Mooi plan in De Ronde Venen
Een aantal jaar geleden kreeg 
Theo een prachtige brainwave 
toen hij,  met zijn groene socia-
le hart, langs een paadje op de 
voormalige spoorbaan tussen 
Mijdrecht en Uithoorn fietste. Hij 
ontdekte een braakliggend stuk 
groen vol bramen en restanten 
van achtergelaten volkstuintjes. 
In zijn creatieve brein zag hij ge-
lijk een prachtige plek waar men-
sen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt en de eenzame onder 
ons samen met hem in die tuin 
zouden kunnen werken. En Theo 
is niet alleen een denker maar 
ook een doener dus al snel stond 
hij geregeld met de kaplaarzen 
aan de boel daar om te spitten.

Hartstocht Hof
Hij noemde het initiatief Harts-
tocht Hof. In de ruime strook 
groen achter Johnson Wax zag 
hij al een mooie collectieve tuin 
ingericht waar mensen elkaar op 
ontspannen wijze zouden kun-
nen ontmoeten. Samen werken 
en genieten van de groenten en 
bloemen die ze samen telen. Ie-
dereen is welkom om een praat-
je te maken, mee te helpen. Een 
eenzame oudere, een alleen-
staande moeder met (druk…
druk…druk) 2 kinderen, iemand 
die tijdelijk buiten het arbeids-
proces is gevallen, moeilijk aan de 
slag komt, iemand die wel wil tui-
nieren, maar niet het hele jaar en 
ook op vakantie wil, een mantel-
zorger die behalve zorg ook fris-
se buitenlucht wil geven, school-
klassen  en ga nog maar even zo 
door.

Twee vliegen in één klap
Theo wilde 2 twee vliegen in één 
klap vangen. Enerzijds om onze 
voedselvoorziening meer lokaal 
te regelen. Groenten hoeven wat 
hem betreft niet te worden inge-
vlogen vanuit verre oorden, maar 
die telen we grotendeels gewoon 
zelf in De Ronde Venen. Ander-
zijds kunnen we als inwoners da-
gelijks en dichtbij lekker ontspan-
nen en sociale contacten opdoen 
en elkaar real-life ontmoeten 
zonder schermpje ertussen. Dat 
scheelt heel veel stikstof en heel 
veel stress.

Gemeente betrokken 
bij Theo’s plan
Theo heeft de gemeente al snel 
betrokken en een gefaseerd plan 
voorgelegd. Hij stelde voor het 
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Bijzondere Rondeveense Inwoners

Theo’s Pelgrimstocht van 
Waverveen naar Rome
Op onze IVI-pagina zetten wij zo nu en dan een inwoner in de schijnwerpers. Dit zijn niet zomaar in-
woners maar bijzondere Rondeveense inwoners. Deze week hebben we wel een heel bijzonder ver-
haal van een heel bijzondere inwoner. We hebben het over Theo Coolen uit Waverveen.








