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Vrijwilligers verr ssen D gopv ng 
de ost lgie
Amstelhoek – De storm Corrie 
zorgde voor veel overlast ook bij 
Nostalgie in de Amstelhoek. De hele 
overkapping ging de lucht in en dat 
net voor de zomer.  Wat nu? Wat 
moet er nu en dan zo dat het niet 
meer omgaat bij een storm. Hoe 
moeten nu de cliënten lekker buiten 
zitten en niet in de zon. 

Dankzij Jolanda en Willem Engel en 
Chris Ende werd er kosteloos een 
prachtige overkapping neergezet. 
Dankzij Adrie Straathof werden de 
zijkanten voorzien van stenen en 
grond, want het idee was om Hedera 
als afscheiding neer te zetten.
JP en Carla Meijer, plaatsten het gaas 
in de zijwanden, zodat de Hedera`s 

van Jaap Drost geplant konden 
worden. Daarop hebben JP en zijn 
vrouw Carla het tafereeltje met doek 
helemaal afgemaakt. Wat zijn ze er 
super blij mee. 

Sponsors namens iedereen ‘Dank 
jullie wel!! We kunnen nu heerlijk 
weer buiten en uit de zon zitten!!’

De Ronde Venen - Rotaryclub Vinke-
veen-Abcoude organiseert deze 
zomer een aantal activiteiten samen 
met de Oekraïners in de gemeente 
De Ronde Venen. De eerste activiteit 
was een barbecue op eiland 4 in 
Vinkeveen op 11 juli met ruim 60 
Oekraïners. Een grote groep �etste 
daar onder begeleiding van drie 
Rotarians naar toe. Voor wie niet kon 
�etsen was er vervoer per auto.
Zodra ze op het eiland aankwamen, 

gingen de kinderen spelen in het 
ondiepe water of op het grasveld. 
De volwassenen installeerden zich, 
wachtend op de dingen die komen 
gingen. 
Na een welkomstwoord van de voor-
zitter werd de barbecue in gereed-
heid gebracht en kort daarna konden 
de borden worden gevuld. 
Al gauw vormde zich een lange rij 
wachtenden. De koks en koksmaatjes 
bakten heerlijke broodjes hambur-

gers. Met lekkere garnituur en saus 
kon ieder zijn eigen broodje maken. 
Het bier en de limonade stonden 
koel klaar voor gebruik. Na de maal-
tijd werd er nog een poosje gepraat 
en gespeeld en rond acht uur keerde 
iedereen weer tevreden naar huis, 
blij voor deze paar onbezorgde 
uurtjes. 
Op 22 juli is onze volgende zomerac-
tiviteit bij de Jeu de Boulesclub in 
Abcoude. 

Rot r l  org niseert 
r e e et ekr ners

Mijdrecht - Wist u dat het Repair 
Café in Mijdrecht al bijna 12 jaar twee 
middagen per maand geopend is 
van 14.00 tot 16.00 uur? De komende 
openingsdagen zijn: 14 en 28 Juli, 11 
en 25  augustus. Heel graag tot ziens 
op de Gosewijn van Aemstelstraat 5 
in Mijdrecht. U bent van harte 
welkom. Voor u klaar zitten de zeer 
deskundige vrijwilligers (sinds kort 
ook een dame die naaiwerk verricht) 
te wachten tot ze uw messen kunnen 
slijpen, uw �ets kunnen repareren en 

klein huishoudelijk apparatuur, een 
ko�ezet apparaat of ander kapot 
spul onder handen kunnen nemen. 
Ze kunnen u ook leren hoe u het een 
volgende keer zelf kunt herstellen. 
Waarom zou u dat prachtige lampje 
uit grootmoeders tijd niet gewoon 
eens laten repareren, de jurk of 
pantalon die toch te lang bleek, te 
laten verkorten? Als het niet lukt, 
kunt u het altijd nog weggooien, 
maar gun uw gebruiksvoorwerp een 
tweede leven!

Rep ir  elke e en e 
donderd g open

Vinkeveen - Handjehelpen koppelt 
mensen die hulp nodig hebben aan 
precies de juiste vrijwilliger. We zijn 
voor meneer Jaalsma (87) uit Vinke-
veen op zoek naar een buurtgenoot 
die helpt met de boodschappen. 
Meneer Jaalsma is een aardige man 
op leeftijd, maar erg eenzaam. Hij is 
doof, slechtziend, vergeetachtig en 
zit niet lekker in zijn vel. Hij vergeet 
zijn boodschappen te doen en vindt 
dit alleen een behoorlijke klus. Graag 
zou hij samen met een dame bood-
schappen doen, omdat hij die 
meestal beter kan verstaan. De 
winkel is om de hoek dus jullie zijn zo 
in de winkel. Gezellig een praatje 

tussendoor kan meneer ook wel 
waarderen. Bied jij meneer een 
helpende hand tijdens het doen van 
de boodschappen?! Neem vrijblij-
vend contact op met regiocoördi-
nator Jessy van Wijngaarden van 
Handjehelpen om te kijken of er een 
match is met mener Jaalsma of 
andere buurtgenoten die hulp 
kunnen gebruiken. Jessy: 06 – 82 09 
46 07 of jvanwijngaarden@handje-
helpen.nl

ndje elpen g t op oek 
n r de j iste elpende nd

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
Mijdrecht:  Omgeving Midrethstraat/Adelricusstraat €36,- p/mnd
Uithoorn:  Omgeving Haas/Dwergmuis €48,- p/mnd 
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Uithoorn - Vorige week verscheen 
zijn boek ‘De dans van angst en 
verlangen’. Ties de Bresser vertelt 
daarin over zijn strijd om gevangen 
te zitten in een meisjeslichaam en 
zijn verlangen om de man te worden 
die hij wil zijn.
“Als kind kon ik het niet berede-
neren. Ik paste niet in het hokje 
meisje en werd daarmee gepest”, 
begint hij zijn levensverhaal. “Ik werd 
zwaar depressief en had fysieke 
klachten waar de artsen geen raad 
mee wisten.” Hij groeide op in het 
Katholieke zuiden waar geen begrip 

was voor zijn gevoelens. “Ik heb lang 
met een bestaans-verbod op mijn 
ziel gelopen.” Toch hoefde hij van zijn 
moeder geen communie te doen in 
een wit jurkje en mocht hij op zijn 
tiende zijn lange haar afknippen. “Als 
je anders bent word je al snel buiten-
gesloten. Ik ben chronisch eenzaam 
geweest.” Hij werd meerdere keren 
aangerand en verkracht. “De eerste 
keer was op mijn elfde, toen wilden 
klasgenoten bewijzen dat ik geen 
jongen was. Ik had geen contact met 
mijn lichaam. Ik kon me niet vereen-
zelven met mijn lichaam.”

Transitie
Op een gegeven moment kon Ties 
het verlangen om zichzelf te worden 
niet langer negeren. In het voorjaar 
van 2014 gaat de klep open, zoals hij 
het zelf noemt. “In juli 2014 heb ik
me aangemeld bij de VU. Dan krijg
je een intakegesprek en een zestal 
gesprekken met een psycholoog. Ze 
kijken welke verwachtingen je hebt 
en welke begeleiding je nodig hebt. 
Daarna volgt de operatie waarbij je 
zelf mag aangeven tot hoever je wilt 
gaan.” Op dat moment was Ties 
getrouwd en had twee kinderen.
“Je familie gaat ook in transitie. Mijn 
partner wist al dat er wat speelde. Hij 
heeft de reis samen met mij gemaakt, 
waarbij ik geregeld voorop liep. Hij is 
naar een lotgenotengroep gegaan 
en was bereid zijn eigen gevoel te 
onderzoeken. Mijn oudste zoon was 
dertien en zette humor in. De jongste 
van negen was eerst verdrietig en 
vroeg: mag ik je dan nog wel mama 
noemen? Ik heb gezegd dat hij dat 
mocht blijven doen zolang hij dat 
nodig had. Mijn moeder heb ik het 
verteld en een brief achtergelaten.
In eerste instantie hoopte ze dat ik 
gelukkig zou worden, maar ze had 
ook zorgen. Zij heeft me nooit Ties 
kunnen noemen.”

Boek
Ties is nu 57 jaar en de meeste opera-
ties zijn achter de rug. “Ik ben nu in 
een rustiger vaarwater gekomen.
Ik had al vijftien jaar geen baan meer. 
Maar nu breng ik als chau�eur 
kinderen naar speciaal onderwijs.
Ik kan goed met hen omgaan, want 
ik weet hoe het is om in een moei-
lijke positie te zitten. Mijn zelfver-
trouwen is gegroeid. De man in mij 
komt naar buiten en dat klopt nu.” 
Begin coronatijd ging Ties op bezoek 
bij een priester van de Oud-Katho-
lieke kerk. “Hij vertelde mij het 
verhaal van Jonas in de walvis, die 
wegvlucht voor de boodschap. Dat 
deed ik ook. Ik heb een boodschap.” 
In twee jaar tijd schreef Ties het 
boek. “Het verhaal overstijgt mij. Het 
boek is geschreven voor transgen-
ders, waar loop je tegenaan. Voor 
familie, die ook in transitie gaat. Voor 
de maatschappij, dat iedereen de 
ruimte mag krijgen om te zijn wie hij 
wil zijn. Ik heb een verlangen dat 
mensen meer naar elkaar om gaan 
kijken, er zijn voor elkaar. Ik stel me 
hiermee kwetsbaar op, omdat ik mijn 
rol wil oppakken om dit oké te 
maken.”
‘De dans van angst en verlangen’ is 
verschenen bij Uitgeverij Van Warven 
en is onder andere te koop bij onze 
plaatselijke boekwinkels.
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Redactie
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kabalen-opgeven/

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
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Let op
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duceerd advertentie-, foto-, en/of 
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Milieu
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op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.
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Uithoorn - Alweer bijna een jaar 
geleden was de laatste bijeenkomst 
van de deelnemers en de vrijwilligers 
van de Contactcirkel van het Rode 
Kruis in Uithoorn. Maar op 13 juli jl. 
was het zover. In stralend mooi weer 
kwamen ze bijeen bij de Strooppot 

in De Hoef. Het was zulk mooi weer 
dat ze allemaal lekker buiten konden 
zitten en genieten van een (voortref-
felijk gebakken) pannenkoek, 
gevolgd door een heerlijke ijscoupe, 
en niet te vergeten van een drankje 
vooraf. Een bijzondere bijeenkomst 

was het, eindelijk weer gelegenheid 
om bij te praten, of het nu over 
(achter-/klein-) kinderen ging of over 
de toestand in de wereld, alle onder-
werpen kwamen zo ongeveer voor-
bij. Nieuwe deelnemers leerden zo 
de vrijwilligers kennen en andersom 
natuurlijk. Het gevolg was een zeer 
geanimeerd ‘kwetterend’ geluid in 
het voor ons gereserveerde deel van 
het terras. Iedereen was het er over 
eens, voor herhaling meer dan 
vatbaar.

Deelnemer
Als u denkt: de Rode Kruis Contact-
cirkel lijkt mij wel wat, sluit u zich 
dan aan bij de Contactcirkel. Als 
deelnemer wordt u dagelijks 
omstreeks 9.00 uur gebeld met de 
vraag of alles oké met u is. Als dat 
het geval is, belt u een volgende 
deelnemer met dezelfde vraag. 
Totdat de laatste deelnemer de vrij-
williger belt die de cirkel is 
begonnen. Afwijkende afspraken zijn 
altijd mogelijk. Mocht u een 
volgende deelnemer niet kunnen 

bereiken dan belt u de vrijwilliger en 
zij/hij onderneemt actie. U moet 
weten: u hoeft GEEN lid te zijn van 
het Rode Kruis om deel te nemen. 
De enige kosten zijn het dagelijkse 
telefoontje naar de volgende 
deelnemer.
Als het bovenstaande u aanspreekt 
en u denkt aan een dergelijke orga-
nisatie zou ik mijn bijdrage wel 
willen leveren, meldt u zich dan aan 
als vrijwilliger. We zijn op zoek naar 
vrijwilligers die wat jonger zijn dan 
de deelnemers en die overweg 
kunnen met moderne communica-
tiemiddelen. Eenmaal in de 5 of 6 
weken heeft u dan een week ‘dienst’. 
Ook moet u weten dat als uw hulp 
ingeroepen wordt, u altijd met een 
tweede vrijwilliger naar het 
betrokken adres gaat. In beide 
gevallen, als u zich wilt aanmelden 
als deelnemer of als vrijwilliger, kunt 
u contact opnemen met Tine 
Banning (tel.nr.0297 562200) of met 
Ida Veen (0297 560206). Zij maken 
een afspraak met u om een en ander 
af te stemmen.

Bijeenkomst Contactcirkel
Rode Kruis Uithoorn

Regio - Als je op een gezonde manier 
van je overtollige kilo’s af wilt, moet je 
bij Slimness zijn. Verleden week 
waren de groepen weer voor het 
laatst. Iedereen tevreden, allemaal 
blijde gezichten. Er werden weer drie 
bekers met kortingskaarten uitgereikt 
aan diegene die de meeste kilo’s 
hadden verloren. De beker en een 
kortingskaart winnen is natuurlijk een 
leuke motivator om nog even een 
stapje extra te zetten. De dames die 
er met de beker van door gingen 
waren Nienke en Simone die beide 8 
kilo verloren en Natasja die ruim 10 
kilo is afgevallen en dit in 8 weken! 
Deze zomer starten met afvallen? Dat 
kan, want Slimness blijft de hele 
zomer geopend. Wil jij een gratis en 
vrijblijvende intake inplannen? Vul 
het contactformulier in op de website 

of bel. Wil jij na de zomer starten met 
afvallen of ben je nieuwsgierig naar 
resultaten (foto’s) van cliënten die 
inmiddels bij Slimness zijn afgevallen: 
individueel, samen of in groepsver-
band? Deze zijn te vinden met de 
daarvoor gegeven toestemming op 
de website. Hier vind je ook alle infor-
matie over afvallen bij Slimness en of 
je een gedeelte of misschien wel alles 
vergoed krijgt door je zorgverzeke-
raar! De groepen starten in week 35, 
op 30 en 31 augustus en 1 
september.

EHBT
Op de woensdagavond wordt de 
cursus EHBT gegeven, oftewel Eerste 
Hulp Bij Terugval en is speciaal 
bedoelt voor oud deelnemers. We 
gaan kijken waar de grootste verlei-

dingen liggen met betrekking tot een 
terugval en hoe we ons daar het 
beste tegen kunnen weren. En 
bedenken met zijn allen de beste 
strategie om niet meer terug te 
vallen. Vele weten (omdat ze al eerder 
bij SLIMNESS geweest zijn) wat de 
beste keuzes zijn met betrekking tot 
eten en drinken, maar sluipen er door 
de jaren heen toch weer wat oude 
gewoontes in, waardoor je of lang-
zaam aankomt of stil blijft staan en 
het afvallen niet meer lukt. Daarom is 
deze cursus zéér leerzaam en een 
goede start om straks slanker het 
nieuwe jaar in te gaan! De resultaten 
in een groep zijn vaak hoger, doordat 
deelnemers elkaar extra motiveren. 
Wil je zeker zijn van een plekje? 
Wacht dan niet te lang, want vol = 
vol. Wie vragen heeft, een gratis 

intake in wil plannen of zich nu 
meteen wil opgeven voor de cursus 
kan de website slimness.nl bezoeken. 

Maar je kunt ook naar de open dag 
komen op zaterdag 27 augustus 
tussen 09.00 en 13.00 uur. Iedereen is 
van harte welkom. Slimness, Bozen-
hoven 19a, Mijdrecht. Telefoon 06 -
10 90 30 50. Email: info@slimness.nl.

Slimness start in augustus weer met nieuwe groepen

Ties de Bresser schrijft boek over transitie
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RICK FM
Zondag 24 juli, 11.00 - 13.00 uur; 
Sport & Co, met o.a. Dik van der Plas, 
vrijwilliger bij div. veteranenorganisaties 
en de Legmeervogels, over z’n Lintje, 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Interview over de Zeilschool Aalsmeer.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De Kwakel - In Frankrijk moest Tadej 
Pogacar de gele trui deze week laten 
aan Jonas Vingegaard. In de Kwakel 
bleef de gele trui onafgebroken in 
het bezit van Eric Zethof. Wel ziet Eric 
de concurrentie steeds dichter 
naderen. Zo staat nummer 2 Timo 
Kas nu op nog maar 2 punten. Bart 
Peek wacht op de 3e plaats in alle 
rust zijn kans af. Bart heeft van 
eerdere jaren geleerd dat de prijzen 
pas aan het einde verdeeld worden. 
Hij heeft zijn vormpiek naar eigen 
zeggen dit jaar dan ook in de derde 
week gepland.
De diverse truien hoefden deze week 
sowieso niet veel gewassen te 
worden. De meeste wisselden slechts 
een enkele keer van drager. Zo droeg 
Daan Herben vrijwel de hele week de 
witte trui voor beste jongere. Daan is 
serieus met het spel bezig en zorgt 

ervoor dat hij weet of hij een trui 
moet dragen of weer in moet 
leveren. Als hij zelf verhindert is 
stuurt hij zelfs zijn ouders langs ’t 
Tourhome. Daan onderscheidde zich 
deze week in de door Mads Pedersen 
gewonnen etappe met de dagprijs. 
De grijze trui voor beste oudere 
wisselde pas recent van schouder. Na 
een volle week draagt Henk van 
Leeuwen de trui nu over aan Rob van 
den Berg. Bovenstaande foto toont 
Henk nog in het grijs.

Rode trui
Jim Voorn, ook present op de foto, 
draagt nog wel steeds de rode trui. 
Hij haalde deze week Chris Verhoef 
bij in het klassement van de meeste 
extra punten. Chris draagt nu alleen 
nog een gele pet. Zijn ploeg De 
Kipka’s met verder Sven Vlasman, 

Wim Verlaan, Rob van den Berg en 
Peter Verhoef leidt het ploegenklas-
sement. Peter is de buschau� eur en 
waterdrager (ook wel 0.0-drager) van 
de ploeg en voltooid deze taak met 
veel plezier.
Marga Kouw is momenteel de beste 
dame in het klassement. De beste 
dame krijgt aan het einde van de 
Tour een beker. Al gaat het gerucht 
dat enkele dames het wel zien zitten 
volgend jaar met een roze trui door 
De Kwakel te lopen.
Jan van Schie leverde deze week een 
unieke prestatie. Hier zal hij nog 
jaren aan herinnert worden, ook al 
zal hij hier niet op zitten te wachten. 
Jan had woensdagavond zorgvuldig 
10 renners geselecteerd voor op zijn 
brie� e. Echter bij de 10e regel aange-
komen, was zijn lijstje op. Hij verzon 
snel nog een naam en deed zijn 
brie� e in de bus. Bij nadere inspectie 
de volgende dag kwam hij erachter 
dat hij maar liefst 11 namen op 10 
regels had gepropt. De spelregels 
van de Tour de Kwakel hadden geen 
rekening gehouden met deze situ-
atie, maar het werd al snel duidelijk 
dat dit brie� e helaas ongeldig moest 
worden verklaard. Jan een illusie 
armer, de Tour de Kwakel een goed 
verhaal rijker. Het gaat nog een span-
nende week worden in de Tour de 
Kwakel. Pakt Eric Zethof zijn zevende 
zege of kunnen Timo Kas of Bart Peek 
eindelijk de belofte inlossen?

Algemeen klassement na 14e etappe: 
1. Eric Zethof (  88); 2. Timo Kas   (86); 3. 
Bart Peek   (85). Rode trui: 1. Jim Voorn 
(  21); 2. Chris Verhoef (  21); 3. Henk van 
Leeuwen  (20). Ploegenklassement:
1. De Kipka’s.

Spanning stijgt in Tour de Kwakel

Uithoorn - In de poule-wedstrijden 
weten de dames twee van de drie 
wedstrijden te winnen en de heren 
één. De dames winnen de eerste 
wedstrijd tegen Engeland met een 
veelbelovende 5-0. Daarna in de 
kwart� nales spelen ze tegen Nieuw 
Zeeland. Nederland begon uitstekend 
en liep al snel naar een 2-0 voor-
sprong uit. Nieuw Zeeland kwam 
uitstekend terug in de wedstrijd. 
Oranje had geen antwoord op de slim 
uitgespeelde aanvallen dwars door de 
Oranje verdediging heen. Oranje ging 
de rust in met een 2-3 achterstand en 
koos na de rust direct voor de veel 
riskantere ‘vijf uit verdediging’ - dus 
volle bak vrouw tegen vrouw over het 
hele veld. Hierdoor ontstond veel druk 
op de ‘kiwi’s’, maar die kraakten niet en 
benutten de ruimte om uit te lopen 
naar 4-2. Een afstandsschot bracht 
Oranje weer terug in de wedstrijd, 
maar Nieuw-Zeeland scoorde weer uit 
de tegenaanval. In de laatste minuten 

kwam Oranje nog terug tot 4-5, maar 
verder kwamen de dames niet. 
Uitschakeling voor Oranje. Een 
enorme teleurstelling voor de ploeg 
die voor minimaal een medaille kwam. 

Heren
De heren speelden later die dag de 
kwart� nale tegen Duitsland. De 
wedstrijd verliep behoorlijk frustre-
rend voor Nederland. Oranje had veel 
balbezit en bij vlagen het betere van 
het spel, maar wist dit niet in goals om 
te zetten. De Duitse keeper blonk uit, 
ook door met twee machtige schoten 
Duitsland al snel op een 2-0 voor-
sprong te zetten. Oranje zette vervol-
gens continu druk, maar wist geen 
deuken in de ijzersterke verdediging 
van de Duitsers te beuken. Een 
afstandsbal en twee counters leidden 
tot een 5-0 eindstand. Geen halve 
� nale dus voor Oranje. Teleurstelling 
overheerst na twee verloren 
kwart� nales.

Verlening
Na de uitschakeling in de kwart-
� nales resteerde voor beide Oranje 
teams nog de strijd om plaats vijf tot 
acht. De Heren wonnen overtuigend 
van gastland USA (8-2). In de beslis-
sende wedstrijd tegen Taiwan werd 
een 3-1 achterstand recht gezet en 
een verlenging afgedwongen. 
Oranje scoorde daarin de golden 
goal. Bij de Dames ook een verlen-
ging tegen Groot Brittannië (4-4 
reguliere speeltijd). De Britten 
scoorden vlak voor tijd nog de 
gelijkmaker. In de verlenging trok 
Oranje aan het langste eind en 
scoorde de golden goal. In de 
laatste wedstrijd om plaats 5 werd 
er overtuigend gewonnen van 
Singapore (4-1). Oranje heeft uitein-
delijk zowel bij Heren als Dames 
knap de vijfde plaats veroverd. 

Naar USA
Nu eerst bijkomen van de reis naar 
Birmingham USA en daarna gaan 
Nederlandse teams (dan ook de 
junioren) zich voorbereiden op de 
Wereld Kampioenschappen, welke 
van 16 t/m 21 augustus word 
gespeeld in St. Omer, Frankrijk. Hier 
wordt ook zeker weer ingezet op 
een podiumplek! Misschien kunnen 
de dan in grote getale meereizende 
supporters hier nog een bijdrage 
aan leveren. Het is natuurlijk veel 
gaver om onder luid gejuich van je 
familie en vrienden je medaille in 
ontvangst te mogen nemen. Heel 
veel succes allemaal alvast!
www.mdr.nu

World Games deceptie voor kanopolo
speler van Michiel de Ruyter
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UITZENDSCHEMA

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

Lokale tv-programma’s deze week 
Hele week vanaf 00.00 uur, herhaling op ieder even uur:
Zomerstop Nieuwsronde
In de maanden juli en augustus is er bij RTV Ronde Venen een zomerstop 
en zijn er geen reguliere wekelijkse uitzendingen van ons lokale nieuws- 
en actualiteitenprogramma Nieuwsronde. Wij zenden gedurende deze 
zomerstop een overzicht uit van alle items die het afgelopen half jaar 
voorbij gekomen zijn in Nieuwsronde. De redactie van Nieuwsronde 
wenst u een � jne zomer toe.

Overige TV-programma’s 
Hele week vanaf 01.00 uur, herhaling op ieder oneven uur:
Maandag t/m zaterdag 10.30/11.30/14.30 en 15.30: 
BlijFFit bewegingsprogramma voor senioren 
Lekker thuis bewegen o.l.v. Sportcoaches Joke en Jos 
In het weekend
Het lokale weerbericht met Mees Weststrate

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

RADIO
105.6 FM en internetstream

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

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

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

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

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

De Ronde Venen - Achter de sport-
velden in Abcoude aan de Hollandse 
kade, ligt een vergeten stuk veen-
grond van ca. 1 ha. Dit is enige jaren 
als mest dumpplek gebruikt en 
geklepeld, maar nu heeft de 
gemeente gevraagd of de ‘Bokken-
prins’ het wil beheren. Op woensdag 
13 juli is door wethouder Maarten 
van der Greft het ecologisch begra-
zingsproject geopend met het 
loslaten van een aantal biologische 
grasmaaiers.
Robert-Jan Prins is de Bokkenprins, 
een landschapsbeheerder die taken 
heeft als knotten, zagen, advies 
geven en bodembeheer. Dat laatste 
doet hij met behulp van zijn 
robuuste Hollandse landgeiten met 
de namen Azolla, Kleine Aa, 
Lambada, Lot, Luna, Nocturne, Olijf 
en Tinne. De acht bokken en geiten 
zijn, ondanks de grote horens, vrien-
delijk en sociaal van karakter. Wat ze 

extra bijzonder maakt is dat ze 
bestand zijn tegen elk klimaat (maar 
ook inwendige parasieten!) en een 
speci� eke smaak hebben. Voor deze 
dieren zijn de houtachtige bramen, 
distels en wilgen namelijk een waar 
feestmaal. Daarbij heeft het ras de 
eigenschap om niet tot op de bodem 
te grazen zoals schapen en runderen. 
In het begraasde deel kunnen daar-
door ook kruiden bloeien. Daarnaast 
wordt een deel van het perceel 
gemaaid en wordt er een maaisel-
hoop gemaakt. Deze biedt een 
schuilplaats aan kleine zoogdieren 
en insecten. Door deze manier van 
beheer ontstaat er een perceel met 
veel biodiversiteit. Een mooi over-
gangsgebied dat grenst aan Natuur-
netwerk Nederland.

Verruige toestand
Er is wel nog een weg te gaan om de 
verruigde toestand om te buigen. Zo 

lopen de dieren niet het hele jaar op 
het perceel rond, omdat de zachte 
grond in de winter te modderig 
wordt. Volgens Robert-Jan duurt het 
uiteindelijk drie jaar tot de natuur 
weer in balans is met deze zachtaar-
dige methode. Een voordeel, want zo 
kunnen fauna en � ora zich 
aanpassen. Dat ligt anders dan bij 
klepelen. Een methode die grover en 
sneller op korte termijn e� ectief is, 
maar waar ook nadelen aan plakken. 
“Met klepelen vermaal je alles dat er 
groeit en leeft tot een soort brij. Die 
brij blijft liggen, wordt compost en 
dat maakt de bodem heel voedsel-
rijk. Te rijk, kun je wel zeggen, want 
de begroeiing wordt overal het-
zelfde: monotoon. Je ziet alleen nog 
maar wilgen, bramen of brandnetels. 
En die groeien in korte tijd tot 
enorme hoogtes,” legt Robert-Jan uit. 
Met een beetje geduld zal het braak-
liggend perceel dus transformeren in 
een planten- en dierenrijkdom. 
Voordat het zover is kan in de omge-
ving wel al worden genoten van een 
rijk vogelleven met onder andere 
nachtegalen en cetti’s zangers.

Opening uniek 
begrazingsproject

Mijdrecht - De vakantie is net 
begonnen, maar de kabouters (meisjes 
van 7 tot 11 jaar) van de Scouting Jan 
van Speyk zijn alweer op kamp 
geweest. Even anders dan anders. Dit 
keer op de eigen scoutingboerderij en 
gezellig met elkaar in een tent! Het 
terrein was omgetoverd tot glamping-
camping van meneer François. Toen wij 
net de bedjes klaar hadden gelegd 
ging het alarm af. O nee, al het kamp-
geld was gestolen! Wat nu? Er kwam 
een ‘bouwvakker’ die graag de locatie 
wilde kopen en hen zo uit de brand 
wilde helpen. Maar meneer François 
zag dat niet zitten. De kabouters 

moesten hard op zoek naar het 
verdwenen geld en vonden gelukkig 
bijna alles terug. Met hulp van een poli-
tieagent, die training gaf, werd zelfs de 
boef gevangen! Zo konden ze weer 
leuke dingen doen op kamp zoals 
zwemmen, golfen en bowlen!
Ben je zelf een meisje tussen de 7 en 11 
jaar en wil jij graag spannende avon-
turen beleven? In september begint
het nieuwe seizoen en ben je van harte 
welkom om eens te komen kijken. 
Woensdagavond van 18.30 tot 20.00 
uur op de scoutingboerderij in Mijd-
recht. Meer informatie? Mail ons: 
kabouterwelpen@janvanspeykgroep.nl.

Kabouters Jan van Speyk op kamp

Wilnis - In de Buurtkamer in Wilnis 
komt elke maandagmorgen van 
10.00 tot 12.00 uur de internationale 
groep ‘Hart voor Vrouwen’ samen.
Vrijwilligster Gerda vertelt: “We 
vinden het � jn om elkaar verhalen 
te vertellen bij een kop ko�  e of 
thee en ondertussen ons Neder-
lands te verbeteren. Het is een plek 
waar we naar elkaar luisteren, van 
elkaar leren en met elkaar een lach 
en een traan delen. Daarnaast 
proeven en genieten we 1x per 
maand van elkaars gerechten, 
spelen we 1x per maand Bingo, 
doen we soms woordspelletjes of 
zijn we creatief bezig. We vinden het 
gezellig samen: de mensen zijn 
aardig, je kan vriendinnen maken, 
we maken graag grapjes en leren 
van de verschillende culturen. Meer 
vrouwen zijn welkom. En als je inte-

resse hebt; we zoeken nog een vrij-
willigster die dit ook wil meebeleven 
en die het misschien ziet zitten om 
af en toe iets creatiefs te organi-
seren”. Hiervoor kan je contact 
opnemen met Claudia Prange via 
stichting Tympaan De Baat, tel: 0297- 
230 280 of c.prange@stdb.nl. 
Tympaan De Baat is de welzijnsorga-
nisatie voor alle inwoners uit de 
gemeente De Ronde Venen.

Buurtkamers De Ronde Venen
•   Ontmoetingsplek met open inloop 

voor senioren (55 plussers)
•   Gastvrije ontvangst met (gratis) 

ko�  e/thee, info & activiteiten
•   Buurtkamer eettafels, menu

€ 5,– / € 7,– opgave op locatie
•   Mijdrecht, G. van Aemstelstraat 5 

Tel. (0297) 288 466
Elke dinsdag en donderdag 10.00 -

12. 00 uur. Eettafels: dinsdag en 
donderdag 12.00 - 13.15 uur.

•   Vinkeveen, Tuinderslaantje 4
(in de bieb) Tel. (06) 2824 9257
Elke dinsdag en donderdag 10.00 -
12.00 uur. Eettafels: 1 x per maand 
in De Boei 12.00 - 13.30 uur.

•   Wilnis, P. Joostenlaan 24
(achterzijde Willisstee)
Tel. (0297) 250 692
Elke dinsdag en donderdag 10.00 - 
12.00 uur. Eettafels: dinsdag
12.00 - 13.15 uur.

•   De Hoef, Oostzijde 45 (in de 
Pastorie) Tel. (06) 5712 5450
Elke dinsdag 10.00 - 12.00 uur.

•   Baambrugge, Prinses Margriet-
straat 10 (De Vijf Bogen)
Tel. (0294) 291 955
Open inloop iedere dinsdag tussen 
10.00 - 13.00 uur.

Vervoerbemiddeling: 
Servicepunt, Tel. 0297 - 587 600.
Algemene info: 
Coördinator Annemarie Keja
(Vinkeveen/Baambrugge)
Tel. (0294) 284 824.

Internationale groep
‘Hart voor Vrouwen’
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AGENDA
Wijkcentrum Bilderdijkhof 
Bilderdijkhof 1, 1422 DT  Uithoorn 
Tel. 0297 567 209

‘Uithoorn voor Elkaar’ is er voor iedereen in Uithoorn en De Kwakel! 
Deze maand staat het aanbod van de zomeractiviteiten 2022 centraal.

Zomeractiviteiten 2022
Het hele jaar door organiseren zij diverse activiteiten en evenementen 
voor alle leeftijden. Voor zowel jong als oud hebben zij een uitgebreid 
activiteitenprogramma. Dit doen zij op verschillende gebieden zoals 
ontmoeting, sport en gezondheid, hulpverlening, mantelzorg, vrijwilli-
gerswerk, ouder- en kind ondersteuning en nog veel meer. In september 
zal de ‘Uithoorn voor Elkaar’-krant uitkomen met alle activiteiten die 
komend jaar verwacht worden.

Zomervakantie en beweging
Eerst start de zomervakantie 2022! Sommige gezinnen gaan naar het 
buitenland op vakantie, andere gezinnen verblijven ergens in Nederland 
en weer andere gezinnen blijven thuis en maken er daar een leuke vakantie 
van. Zes weken lang kunnen in ieder geval de ouders, kinderen en 
jongeren hun tijdsbesteding op welke manier dan ook gaan invullen. Om 
nog wat extra inspiratie op te kunnen doen, voor als u in Uithoorn bent, 
ziet u bijgaand de Zomeractiviteiten 2022 die ‘Uithoorn voor Elkaar’ organi-
seert voor alle kinderen en jongeren uit Uithoorn en de Kwakel. Zij willen 
namelijk graag dat kinderen en jongeren in beweging blijven, maar vooral 
ook leuke en gezellige activiteiten kunnen doen tijdens de zomervakantie. 
Het is hun doel om zoveel mogelijk kinderen en jongeren te motiveren om 
in beweging te blijven en met elkaar in contact te blijven komen.

Voldoende beweging
Voldoende beweging is goed voor de gezondheid en de ontwikkeling van 
kinderen. Het is goed voor het gewicht, de conditie, het heeft een positief 
e� ect op het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden. Dit is met name 
belangrijk als het gaat om zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde. 
Een goede conditie zorgt ook voor een betere weerstand. Daardoor word 
je minder snel ziek. Door te bewegen worden de spieren, zoals de arm- en 
beenspieren en de hartspier getraind. En daardoor verbetert ook weer de 
ademhaling en de bloedsomloop. Buitenspelen, stukjes � etsen en 
wandelen zijn goede manieren om lekker te bewegen. Maar je kunt 
natuurlijk ook naar de activiteiten komen en er samen een gezellige zomer 
van maken! Een greep uit onze activiteiten is de Kinderdisco, Sport en 
Spel, Workshop Dans, Kickboksen, Backpacken met de bieb, Workshop 
Gra�  ti, Meideninloop, DJ Class, Workshop Djembe en er is nog veel meer.

Fietsfestival
Niet alleen voor kinderen en jongeren is het goed om in beweging te 
blijven maar dit geldt voor iedereen. Ook voor u als ouder(s), opa of oma 
geldt dat het een positieve invloed op uw gezondheid heeft. Daarom 
kunt u op 24 augustus samen met uw kind en/of klein-kind(eren) aan het 
Fietsfestival Uithoorn meedoen! Dit festival is op de Parkeerplaats in de 
Legmeer West en bestaat uit onder andere een � etsquiz, uitdagend 
parcours, leren over de dode hoek bij vrachtwagens, de � etsdokter en is 
voor iedereen die van � etsen houdt!

Op de website Uithoornvoorelkaar.nl kunt u het gehele programma 
terugvinden. Bij een aantal activiteiten kunt u zo langskomen en mee-
doen, bij sommige activiteiten staat een mailadres, zij vragen u dan om u 
aan te melden.

Uithoorn - Maar liefst twee bijeen-
komsten organiseerde de gemeente 
vorige week in het Spoorhuis, voor 
bruidsparen die in 2021 (en een paar 
in 2022) 50 jaar getrouwd zijn. De 
traditie van een feestelijke ochtend 
voor gouden bruidsparen in de 
gemeente werd verstoord door 
corona. Maar de afgelopen maanden 
is een inhaalslag gemaakt, zodat alle 
bruidsparen alsnog aan de beurt 
komen. Burgemeester Heiliegers 
woonde alle ochtenden bij en 

maakte met iedereen een praatje.
“We waarderen het enorm dat de 
burgemeester de tijd heeft genomen 
om een gezellig praatje met ons te 
houden,” zegt een van de bruids-
paren. “Er gaat ook veel goed in de 
gemeente. Alleen dat lezen we niet 
altijd in de krant. In de krant lezen we 
vooral wat fout gaat of niet goed is. 
Het is toch ook leuk om te vertellen 
wat er wel goed gaat in de 
gemeente. Dan leest men in wat voor 
� jne gemeente wij wonen.“ Zo leuk 

en goed voor de samenleving dat dit 
gebeurt, beaamt een ander paar. “En 
enorm gewaardeerd dat de 
gemeente dit organiseert”.
Ook de burgemeester zelf is enthou-
siast: “Deze gouden bruidsparen zijn 
dan wel al 50 jaar getrouwd, maar 
staan nog vol in het leven. Daarom 
vinden wij het leuk om hen uit te 
nodigen om gezamenlijk deze mijl-
paal te vieren. Er wordt altijd volop 
gekletst en gelachen met elkaar. 
Mooi om te zien. En uiteraard gaan 
we door met het organiseren 
hiervan,” aldus een glunderende 
burgemeester Heiliegers.

Foto’s: Patrick Hesse / VisionQuest.

Gouden bruidsparen vieren 
jubileum met burgemeester
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Een groot en complex project als 
het Verkeersplan Centrum Uithoorn 
start met een grondige voorberei-
ding. DUO+ is hier twee jaar voor 
de start van de werkzaamheden al 
mee begonnen. Zo is het hele 
gebied in kaart gebracht. Waar 

liggen welke kabels, leidingen en 
riolering? Zo goed als dat kan 
natuurlijk, want de meeste kabels, 
leidingen en riolering zijn al tien-
tallen jaren geleden aangelegd. In 
de Prinses Irenelaan lag zelfs een 
elektrakabel uit 1935! En er zijn 
grondmonsters genomen.

Omleidingen
Voor de start van de werkzaam-
heden is ook nagedacht over de 
omleidingsroutes voor auto’s, voet-
gangers en �etsers. En is een 
inschatting gemaakt van hoelang 
de werkzaamheden zouden duren. 
Toch werd die allereerste planning 
al snel aangepast, omdat we soms 
onder de grond situaties aantro�en 
die we niet hadden verwacht.

Riolering/kabels/leidingen
Het vervangen/aanleggen van de 
riolering was bijvoorbeeld een 
grote uitdaging. Vaak wisten we wel 
dát er kabels en leidingen onder de 
grond lagen, maar niet precies 
waar. Dat begon al bij de start van 
de werkzaamheden in april 2021. 
Ook bleek hier vervuilde grond te 
liggen op een plek waar we dat niet 
hadden verwacht. Geen lekkere 
start dus.

Fundering
Bij de Thamerlaan suitten we op 
een fundering die veel dikker en 
harder bleek te zijn dan verwacht. 
Daar lagen ook kabels en leidingen 
in. Dit hadden we niet verwacht: 
kabels en leidingen lopen meestal 
onder de verharding door en niet er 
doorheen. Deze moesten dus eerst 
worden los gemaakt voordat er 
verder gewerkt kon worden aan de 
riolering. Want die moet onder alle 
verharding worden aangelegd. Een 
secuur werkje dat samen met de 
eigenaren van de kabels en 
leidingen is uitgevoerd. Maar hier-
door was de Thamerlaan wel langer 
afgesloten dan we vooraf hadden 
verwacht. Daarna kwamen we nog 
meer dikke en harde fundering-
slagen tegen. Op sommige plekken 
was die wel meer dan 1 meter dik. 
Er is dus veel gehakt, geprikt en 
gefreesdt om toch overal het riool 
goed in de grond te krijgen. 

Toezichthouder Henk
Tijdens de ondergrondse werk-
zaamheden werd soms op heel 
veel plekken tegelijk gewerkt door 
verschillende partijen. Toezicht-
houder Henk heeft deze periode 
een oogje in het zeil gehouden op 
welke partijen welke werkzaam-
heden uitvoerden.

Overleg
Ook het afstemmen van al die 
verschillende werkzaamheden kost 
veel tijd. Het centrum moest wel 
bereikbaar blijven, dus er kon niet 
zomaar even ergens gegraven 
worden. Wekelijks zaten alle 
partijen bij elkaar om te bespreken 
wie wat moest doen, op welke plek 
en welk moment. 

Organisatie
Alle werkzaamheden moesten ook 
nog eens passen binnen de werk-
zaamheden en planning van de 
aannemer. Een behoorlijke organi-
satie dus. Ging dat altijd even 
goed? Nee, niet altijd. Maar als je 
met zoveel partijen tegelijk werkt 
op zo’n klein stukje is dat ook niet 
gek.” 

Infrastructuur
Het is niet meer zichtbaar, maar de 
hele ondergrondse infrastructuur 
in het centrum is de afgelopen 
maanden dus helemaal vernieuwd. 
In maart zijn we gestart met de 
bovengrondse werkzaamheden. 
Het dorpscentrum krijgt vanaf nu 
steeds meer ‘een gezicht’. Voor het 
mooiste en beste eindresultaat 
werken we in vier langere fases, in 
plaats van twaalf korte fases. Door 
grotere delen af te sluiten voor 
doorgaand verkeer, kan er beter en 
sneller worden doorgewerkt. En er 
kan zo ook geen schade worden 
gemaakt aan het werk. Dit bete-
kent ook dat afsluitingen en omlei-
dingen langere tijd hetzelfde zijn. 
Dat zorgt voor meer duidelijkheid 
en veiligheid. Inwoners hebben zo 
de tijd om te wennen aan de omlei-
dingen als hun tijdelijke nieuwe 
route.

Nieuwe rotonde
Het begin is er: de nieuwe rotonde 
is aangelegd. Een hele verbetering 
ten opzichte van het kruispunt. 
Iedereen kijkt uit naar het eindre-
sultaat: een mooi, veilig en groen 
dorpscentrum. Maar voor het zover 
is, moeten we nog een paar 
maanden door de zure appel heen 
bijten.

Regio - Wie de BouwApp van de gemeente Uithoorn volgt, ziet daar 
regelmatig foto’s en updates over de werkzaamheden aan het Verkeers-
plan Centrum Uithoorn. Maar niet iedereen volgt de BouwApp. Omdat de 
ondergrondse fase is afgerond en we nu werken aan ‘het gezicht’ van het 
nieuwe centrum, leek het ons leuk om Omgevingsmanager Liesbeth ook 
eens in de krant te laten zien wat er allemaal is gebeurd de afgelopen 
maanden.

Werkzaamheden Verkeersplan
Centrum Uithoorn in beeld
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De Ronde Venen - Dinsdag 12 juli 
reisde een bus met Zonnebloem-
gasten en vrijwilligers uit Wilnis/de 
Hoef naar het Friendship Sports 

Centre in Amsterdam voor een spor-
tief dagje uit. Iedereen werd ver-
welkomd met ko�e en thee. Daarna 
vertrok een groepje gasten naar het 

prachtige zwembad voor aqua-aero-
bics. De andere gasten beoefenden 
in de sportzaal stoel jeu de boules en 
stoel volleybal. Na lekker stevig 
gesport te hebben werd er genoten 
van een heerlijke uitgebreide lunch. 
Een geweldige dag, die aangeboden 
werd door de Riki-stichting. 

Sportieve dag voor
Zonnebloemgasten

LEZERSPOST

Beste burgemeester Divendal: Sinds enkele dagen hangen op diverse 
plaatsen in Mijdrecht en langs de toegangswegen naar het dorp (en 
waarschijnlijk ook in andere dorpen die deel uitmaken van onze 
gemeente) omgekeerde vlaggen aan met name lantaarnpalen langs de 
openbare weg. De omgekeerde vlag is het symbool geworden van het 
verzet tegen de plannen van het kabinet om de emissie van stikstof door 
met name melkveehouders en varkensboeren te reduceren. Niet alleen in 
onze gemeente maar in talloze andere plaatsen in het land hangt deze 
vlag. Nu staat het iedereen vrij om ongenoegen over voornemens van de 
regering te uiten op manieren die binnen de grenzen van de wet blijven. 
Veel boeren en burgers hebben daarom op hun eigen erf of voor hun 
eigen huis zo’n vlag hangen. Maar de meeste vlaggen hangen langs de 
openbare weg aan lantaarnpalen, bruggen en viaducten. Het is niet 

duidelijk wie de vlaggen heeft opgehangen, wie er protesteert. De 
suggestie is echter dat iedereen die woont in de buurt van plekken waar 
de omgekeerde vlag hangt, het protest tegen het regeringsbeleid onder-
steunt. Dat is niet het geval. Hoewel ik niet blij ben met de wijze waarop 
de regering haar plannen heeft gepresenteerd en over de boeren heeft 
uitgestort, steun ik dit protest waarbij anonieme actievoerders omge-
keerde vlaggen in de publieke ruimte, beslist niet. En ik weet dat vele 
anderen er net zo over denken. Ik kan mijn mening echter niet uiten door 
deze vlaggen weg te halen. Ze zijn blijkbaar opgehangen door mensen 
die gebruik kunnen maken van hoogwerkers of tractoren met laad-
schoppen. Ik beschik niet over dergelijke machines. 
Ik ga er vanuit dat de actievoerders de gemeente niet om toestemming 
gevraagd hebben om de vlaggen op te hangen. Zonder toestemming 
lijkt mij het massaal ophangen van omgekeerde vlaggen in strijd met art. 
2: 42, lid 2 van de plaatselijke APV. Ik hoop dat onze gemeente, evenals 
bijvoorbeeld de gemeenten Dalfsen en Oldebroek, actie onderneemt en 
overgaat tot het verwijderen van de vlaggen. 
A.W. Musschenga, inwoner van Mijdrecht.

Hoewel we begrip kunnen opbrengen voor het protest van de boeren, 
vinden wij het onjuist en raakt het ons zeer dat onze nationale driekleur 
wordt bezoedeld en misbruikt door deze op vele plaatsen omgekeerd op 
te hangen. Zoals wij behoren te weten staat de vlag voor bevrijding, demo-
cratie en rechtsstaat, zodat wij als gemeente De Ronde Venen en ook als 
Nederlanders deze protestuiting niet zouden moeten toestaan en ons diep 
zouden moeten schamen. We doen dan ook een dringend beroep op onze 
medeburgers uit de agrarische sector om zo snel mogelijk ervoor te zorgen 
dat de omgekeerde vlaggen worden weggehaald en dat ondanks de 
complexiteit van het probleem de democratische weg blijvend wordt 
gevolgd.
Mede namens velen in onze gemeente De Ronde Venen,
Johan en Nel van Veluwen Barneveld.

Omgekeerde vlaggen (1)

Omgekeerde Nederlandse vlag en 
boerenprotest (2)

Uithoorn - M.i.v. dinsdag 2 
augustus a.s. introduceert Jason 
Asian Cuisine een nieuwe culinaire 
troef en een gewijzigde menukaart. 
Het bekende Aziatische fusion-
restaurant in Uithoorn zet de 
nieuwe formule ‘Aziatische tapas’, 
kleine gerechten om te delen, in de 
vorm van ‘All you can dine’ op haar 
kaart. Zo veel en zo snel mogelijk 
eten: dat is het imago van de ‘All 
you can eat’-formule. Maar bij 
Jason Asian Cuisine is daar geen 
sprake van. Zij kiezen voor een 
chique uitvoering, waarbij de 
bestelling aan tafel wordt opge-
nomen en geserveerd. De schoon-
heid en de smakelijkheid van de 
gerechtjes staan centraal. Bij hen 
kun je onbeperkt en betaalbaar 

genieten van een eigentijdse
Aziatische fusion- keuken. Een 
bijzonder element aan de Aziati-
sche tapas is het ‘All you can dine’-
concept (exclusief drankjes). Voor 
een vaste prijs van € 34,50 per
gast mogen er elke ronde twee 
gerechtjes worden besteld. Er is 
een maximum aantal rondes, 
afhankelijk van het ‘no verspillings-
beleid’. Zo presenteert Jason Asian 
Cuisine een originele vorm van ‘All 
you can eat’. De gasten kunnen 
genieten van deze ultieme bele-
ving. Een spectaculair smaakarran-
gement, waarbij alle smaken die 
Jason Asian Cuisine te bieden heeft 
in kleine voorgerechtjes geserveerd 
worden om een culinaire reis door 
Azië compleet te maken.

All You Can Dine Aziatische Tapas 
bij Jason Asian Cuisine

Regio - De tentoonstelling ‘1672 
RampZalig, die de historische vereni-
ging De Proosdijlanden deze zomer 
en herfst organiseert in de R.K.-kerk 
te Vinkeveen kent een �inke reeks 
nevenactiviteiten. Naast een hele 
serie lezingen op de zaterdagmid-
dagen, met daaraan gekoppeld een 
aantal ‘wargames’ op het ‘battle�eld’ 
van Waverveen, is er een lessenserie 
rond het thema Rampjaar ontwikkeld 
voor de groepen 7 van de basis-
scholen, is er een tweetal ‘Labcaches’ 
voor geocachers gemaakt en er zijn 
�ets- wandel- en vaartochten.
Langs de twaalf ‘posten’, de verdedi-
gingsplekken in onze omgeving ten 
tijde van het Rampjaar, kunt u zelf 
een �ets- of wandeltocht maken. 
Later dit najaar organiseert De Proos-
dijlanden ook een speciale �etstocht 
voor belangstellenden. U komt dan 
langs een aantal van de posten, waar 
ook borden of wimpels geplaatst 
zijn. Op de borden (slot Abcoude, 
Waverveen, de Voetangel, de 

Kromme Mijdrecht en de Schans bij 
Demmerik), staat een korte uitleg. 
Ook zijn er in de Hoogstraat van 
Abcoude een twaalftal borden opge-
hangen, met verwijzingen naar 1672. 
Via een audiotour kunt u daar uitleg 
krijgen over de gebeurtenissen van 
toen. Een meer uitgebreide toelich-

ting over 1672 is te lezen in de 
speciale editie van de Proosdij-
kroniek, alsook op de website van de 
Proosdijlanden: www.proosdijlanden.
nl/1672RampZalig.

Speciale kinderwargames
Voor kinderen uit de leeftijdsgroep 
van de basisschool organiseert Eltjo 
Verweij, voorzitter van de Amster-
dam6shooters Wargame Club, een 
paar speciale sessies in verkorte vorm 
van het spel op het nagemaakte slag-
veld bij Waverveen of een ‘battle�eld’ 
rond het slot van Abcoude. De eerst-
volgende keer is dat op woensdag-
middag 10 augustus in de R.K.-kerk 
aan de Kerklaan in Vinkeveen. 
Aanvang rond 14.30 uur. 

Themalezing
De eerstvolgende themalezing over 
1672 is op 13 augustus a.s. Dan 
vertelt Wilnisser Luuk Berk over de 
Franse invasie en vooral de impact 
hiervan op de bewoners uit onze 
omgeving. Aanvang 13.30 uur.

Foto’s: Henk Butink.

Wat is hier gebeurd?





Het taalhuis Uithoorn en De Kwakel 
is een samenwerking tussen de 
gemeente, de bibliotheek en 
Tympaan - de Baat. Het doel van het 
taalhuis is het bestrijden van laagge-
letterdheid. Dit doen ze door te 
ondersteunen bij het verbeteren van 
de basisvaardigheden: spreken, 
lezen, schrijven, luisteren, rekenen en 
digitale vaardigheden. Het taalhuis is 
er voor inwoners van de gemeente 
die 18 jaar of ouder zijn. Met de 
komst van de nieuwe bibliotheek is 
er ook alle ruimte voor de activiteiten 
van het taalhuis.

De nieuwe plek en het taalhuis
“De nieuwe bibliotheek wordt het 
kloppende hart voor ons taalhuis. Wij 
kijken enorm uit naar onze intrek in 
de nieuwe bibliotheek. De afgelopen 
tijd is voor ons heel intensief 
geweest, omdat wij op tijdelijke 
plekken zaten en daar hadden we 
niet alle faciliteiten bij elkaar. Wij zijn 
dankbaar voor de �jne samenwer-
king die wij hebben met alle bieb-
medewerkers. Zij zorgden er altijd 
voor dat er ergens een plekje voor 
ons beschikbaar was. De nieuwe 
bibliotheek biedt voor ons heel veel 
mogelijkheden. Zo zijn er mooie 
grote ruimtes, moderne werk-
plekken, zijn alle materialen voor-
handen en kunnen wij ‘meer privé’ 

gesprekken voeren. Ook groeps-
lessen kunnen weer in de nieuwe 
bibliotheek plaatsvinden, zo is er een 
groepslokaal en daar kunnen wij 
gebruik maken van smartboards. Wij 
vinden het prettig om weer met z’n 
allen onder één dak te gaan werken.”

Activiteiten en de bibliotheek
“Het taalcafé komt weer terug. Het 
taalcafé is er voor iedereen die wil 
oefenen met de Nederlandse taal en 
in het bijzonder de spreekvaardig-
heid. Het plan is om wekelijks het 
taalcafé te organiseren. Daarnaast 
zijn wij met leuke, leerzame en inter-
actieve activiteiten van de partij 
tijdens het openingsweekend op
3 en 4 september.”

Hoe ziet een taaltraject eruit?
“Na de aanmelding wordt er met de 
taalvrager contact opgenomen voor 
het plannen van een intakegesprek. 
Wij zijn voor iedereen bereikbaar. Na 
de intake bepalen we of de taal-
vrager een één op één traject of een 
groepstraject ingaat. Wij koppelen 
dan een taalvrager aan één van onze 
vrijwilligers, die hiervoor getraind is. 
Het traject wordt voor een minimale 
periode van 26 weken aangegaan. 
Tijdens het taaltraject wordt er 
aandacht besteedt aan de persoon-
lijke behoefte van de taalvrager. Ook 

zien we dat het zelfvertrouwen 
toeneemt.”

Vrijwilligers en het taalhuis
“Het taalhuis draait uitsluitend op 
vrijwilligers en zonder hen kunnen 
wij de taalvragers niet helpen. Wij 
zijn altijd op zoek naar vrijwilligers. 
Met de komst van de nieuwe biblio-
theek is het werken voor onze vrijwil-
ligers nog aantrekkelijker. Er is een 
vaste plek, waar je makkelijk kunt 
inlopen, je eigen één op één kunt 
plannen en er is ook nog eens 
lekkere ko�e. Gemiddeld kost het 
ongeveer één tot anderhalf uur aan 
tijd per week. Heb je interesse? Neem 
dan contact met ons op door een 
e-mail te sturen naar: taalhuis@
stdb.nl.”

Samenwerking met partners
“De bieb anno nu fungeert steeds 
meer als een ontmoetingsplek. En de 
nieuwe bieb in Uithoorn kan die rol 
nóg meer waarmaken, doordat het 
gebouw nieuw is en we hier met de 
inrichting dus sterk rekening mee 
hebben kunnen houden. We willen 
een plek zijn waar iedereen zich 
welkom voelt, of je nu alleen komt of 
met anderen, of je er komt voor de 
gezelligheid of om iets te leren. We 
zijn erg blij dat ook bijvoorbeeld het 
taalhuis de bieb als een tweede thuis 
ziet,” aldus Daphne Janson, directeur 
van de Bibliotheek Amstelland.

Plek met reuring
Op vrijdag 29 juli gaan de deuren van 
de nieuwe bieb aan Marktplein 65 
open. Dit is ook het moment dat de 
deuren �guurlijk opengaan voor het 
realiseren van allerlei ideeën. 
Daphne: “Een plek gaat pas echt 
leven als er mensen zijn, als er 
reuring is en er van alles gebeurt. 
Daarom vragen we mensen om hun 
wensen en ideeën te delen zodat de 
bieb nog meer van hen wordt. 
Werken we samen met partners, zijn 
er ruimtes te huur en kunnen er hele 
diverse activiteiten plaatsvinden.” 
Heb je een idee? Neem contact op 
met Anton Furnee via a.furnee@
debibliotheekamstelland.nl.

Meer weten over de nieuwe bieb, 
zoals de mogelijkheden, het ontwerp 
en, binnenkort, het programma van 
het openingsweekend (3 en 4 
september)? Neem een kijkje op 
nieuwebiebuithoorn.nl. Je kunt je 
ook inschrijven voor de speciale 
nieuwsbrieven.

Nieuwe bibliotheek het 
kloppende hart van taalhuis
Uithoorn - Wist je dat het taalhuis ook een plek heeft binnen de nieuwe 
bibliotheek? Wij zijn een gesprek aangegaan met Claudia Prange en Nici 
Sonderman, coördinatoren van het taalhuis Uithoorn en De Kwakel en 
vroegen ze naar de werkzaamheden, doelen, activiteiten en wat de 
nieuwe bibliotheek betekent. Ook vroegen wij Daphne Janson, directeur 
van de Bibliotheek Amstelland, naar haar kijk op dergelijke 
samenwerkingen.

LEZERSPOST

Voor alle boten ligt er een welkomstlint van aanlegplaatsen van de Irene-
brug tot de busbrug. En… er komt nog meer bij. Dit dorpsbrede tapijt 
van aanlegplaatsen wordt nog uitgerold tot aan de Thamerkerk. Hoe 
beter kan je Uithoorn nog aanlokkelijker maken voor boten? Je zou bijna 
over het hoofd zien dat er al veel eerder en dus al veel langer een jacht-
haven is binnen de gemeentegrenzen. Een kleine verenigingsjachthaven 
aan het jaagpad, net voorbij Vrouwenakker. Op de plaats waar eeuwen-
lang, sinds 1670 (!), de Jan Ploegensluis het binnenwater van de 
Uithoornse polder ontsloot vanaf de Amstel. Daar, aan het Jaagpad, 
nummer 6b, is de WaterSportVereniging JanPloegensluisClub gevestigd.
De Jan Ploegensluis is al lang geleden gesloten (1977) en gedempt 
(1987), maar de oude sluisdeuren staan nog bij de toegang tot het terrein. 
Op de plaats van de voormalige sluiskolk bevindt zich nu een boten-
helling. De JanPloegensluisClub werd in 1973 opgericht door de laatste 
sluiswachter. De Club is een echte gezelligheidsvereniging die voor de 
leden de ligplaats van hun boten faciliteert en ook gelegenheid biedt 
voor winterstalling. Het is een vereniging vóór de leden dóór de leden.
Lees meer over deze jachthaven en wat de JanPloegensluisClub te bieden 
heeft op janploegensluis.nl.
Aland van Valkenburg

Dit schrijven komt voort uit verontwaardiging door de rigoureuze wijze 
van maaien in het Libellebos. Een werkwijze die kennelijk ook is toegepast 
in het naast gelegen, gecreëerde natuurgebied, in de Bovenkerker polder. 
Alle struiken en planten, waaronder �ierbessen- en braamstruiken in volle 
bloei, die zich bevonden binnen een afstand van één of twee meter van de 
z.g. paden, zijn met de grond gelijk gemaakt. Een manier van handelen die 
bij mij, liefhebber van groen, enorm veel ergernis heeft veroorzaakt. Al ben 
ik een groot liefhebber van alles wat groeit en bloeit, ben ik zeker geen 
kenner. Daarom wilde ik graag horen of mijn verontwaardiging terecht is. 
Daarom heb ik contact gezocht met personen met kennis van zaken. In de 
hoop van hen uitleg te krijgen waarom het ‘onderhoud’ op zo’n destruc-
tieve manier is uitgevoerd. Mocht blijken, dat daar redelijke argumenten 
aan ten grondslag liggen, dan is het groen weliswaar verdwenen, maar 
indien gedaan voor een hoger doel, dan zou ik er wat meer vrede mee 
kunnen hebben.

Verklaring
Twee heren: de één van de afdeling Groenvoorziening van de gemeente, 
de ander een prominent lid van de Groengroep Uithoorn, verklaarden zich 
bereid mij aan te horen en tevens de situatie in het Libellebos te bekijken.
Apart van elkaar, heb ik hen de door mij omschreven ravage in het Libel-
lebos getoond. Hun conclusies, los van elkaar, luidden gelijk: Ja, dergelijke 
snoeiwerkzaamheden worden tegenwoordig met machines uitgevoerd. 
Die hebben een bereik waarmee dergelijke schade veroorzaakt kan 
worden. Van beiden dus slechts een verklaring. Geen argumentatie!
De vraag die mij dan ook nog steeds bezighoudt is: wat doet de afdeling 
Groenvoorziening van Uithoorn? Verstrekt die opdracht aan een bedrijf dat 
toevallig de goedkoopste o�erte heeft uitgebracht? Dat bedrijf geeft 
vervolgens opdracht aan een niet deskundige bestuurder van een maai-
machine, zonder duidelijke omschrijving van wat wèl en wat niet gemaaid 
dient te worden. Dat alles ook nog eens zonder controle van gemeente-
zijde, tijdens en achteraf? Kortom: regie, louter vanachter een bureau! Is er 
iemand die mij de zin of onzin hiervan kan uitleggen?
Rie de Jong

Uithoorn is trots op zijn jachthavens

Waarom deze kaalslag

LEZERSPOST

In Uithoorn worden bij de appartementen GFT contai-
ners geplaatst t.b.v. het verzamelen van GFT afval van de 
bewoners. In de Bertram is er ook een geplaatst, alleen 
op de verkeerde plek. Hierdoor blijft er maar heel weinig 
trottoir over om te passeren, vooral als er auto’s gepar-
keerd staan (zie foto). Daardoor gaan mensen over de 

weg lopen, ouderen met een rollator kunnen er met 
heel veel moeite tussendoor (mits er geen trekhaak aan 
de auto zit) en kleine kinderen �etsen ook over de weg 
met alle gevaren van dien. Nu heb ik op 1 februari daar 
melding van gemaakt via een formulier. Dan, na ander-
halve maand stilte, een mail dat de melding was afge-

handeld. Blik uit het raam, inderdaad hij staat er nog. 
Dus maar eens bellen. Na een hoop gezoek en wachten, 
blijkt de melding op de verkeerde afdeling te zijn 
beland. En ja, inderdaad, dan stuur je die niet door, nee 
je doet er niets mee en zegt dat het afgehandeld is. Toen 
heel snel al een telefoontje van de goede afdeling. En ja, 
die hadden ook al gezien dat hij verkeerd stond en er 
werd aan gewerkt en het kan even duren maar “we gaan 
hem verzetten naar de juiste locatie”. Na drie maanden 
wachten nog maar eens bellen (16 juni). Wat een toeval: 
“Ja hoor, het staat op de planning voor volgende week”. 
A�jn, na drie weken nog maar eens gebeld. “Ja nu heeft 
de aannemer het weer druk”. En nu op 14 juli als ik dit 
schrijf, staat hij er nog steeds en zijn we bijna een half 
jaar verder. Er zal waarschijnlijk eerst een ongeluk 
moeten gebeuren met kinderen of mensen die over de 
weg lopen voor er iets gedaan wordt en we iedereen, 
die er over gaat, hard horen roepen: “Sorry, dit hebben 
we fout gedaan, dit had niet mogen gebeuren”.
Dus beste ambtenaren, doe hier iets aan en zorg dat een 
ieder weer gewoon over het trottoir kan lopen.
P. Bruines en bewoners Bertram

GFT container verkeerd geplaatst
Aalsmeer - Midgetgolfclub Aals-
meer houdt elke woensdagochtend 
de ‘Actie 50+’. Wilt u kijken of 
midgetgolf iets voor u is? Deze 
speciale ochtend is daar voor 
bedoeld. U bent welkom tussen 
10.00 en 12.00 uur. Deze actie loopt 
t/m september 2022. De eerste 
ochtend van deze actie was niet 
onverdienstelijk. Er werd enthou-
siast gereageerd. Na het nuttigen 
van een kopje ko�e/thee gingen 
de bezoekers aan de slag. 
Sommigen vonden het leuk om 
met echte wedstrijdballen te spelen 
en andere gingen gewoon gezellig 
samen rond met de gewone recre-
antenstick en -bal. Vrijheid, blijheid 
is het motto. Lijkt het u ook wat om 
een ochtend gezellig een potje 
midgetgolf te spelen? Dat kan voor 
€ 1,– per ochtend incl. een kopje 
ko�e of thee. Midgetgolf kan tot 
op hoge leeftijd gespeeld worden. 

Wie lid wil worden betaalt € 60,– 
per jaar. Informatie via
mgc.aalsmeer@hetnet.nl.

Eerste ochtend ‘Actie 50+’ 
Midgetgolfclub Aalsmeer geslaagd

14 inderegio.nl • 20 juli 2022NIEUWS





16 inderegio.nl • 20 juli 2022DE RONDE VENEN

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

De IVI pagina

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

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

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

Na 2 jaar Corona en een jaar hard 
werken waren mijn vrouw en ik wel 
aan een vakantie toe. Lekker met zijn 
tweetjes even weg van ons huis. Nou 
ja, het voelt niet helemaal als ons huis, 
want we wonen daar met zijn zessen. 
Mijn volwassen kinderen en partners 
wonen noodgedwongen veel te lang 
bij ons. Ze kunnen maar geen huis in 
De Ronde Venen vinden. Het is best 
gezellig maar ook druk en privacy heb 
je bijna niet meer. Dus een vakantie is 
dan wel even �jn om de hectiek te 
ontvluchten. Normaal gesproken 
hadden we een vliegtuig genomen 
naar een warm oord in het zuiden van 
Europa. Dat vinden wij normaal maar 
dat is het natuurlijk niet, want echt 
milieubewust ben je dan niet bezig. 
Tegenwoordig neemt niet iedereen je 
dat dan ook in dank af als je in een 
vliegtuig stapt. Nu moet ik eerlijk 
bekennen dat dit niet echt de reden 
was dat we deze optie lieten varen. De 
reden was dat het op Schiphol nogal 
een chaos was en hadden we geen zin 
om een paar uur in de rij staan om te 
mogen inchecken. Niet echt een leuk 
begin van de vakantie vonden wij. Met 
de auto dan? Berichten over zwarte 
zaterdagen en lange �les op vakantie-
routes naar het zuiden vinden wij al 
niet aantrekkelijk, maar nu was er ook 
nog eens het risico dat je achter een 
aantal boeren op een trekker ergens 

in Nederland al stil kwam te staan. 
Toen opperde mijn vrouw een �etsva-
kantie in Nederland. Het weer zag er 
goed uit en ik was het met haar eens. 
Onze eerste �etsvakantie was een feit 
en we vertrokken met volle bepak-
king. We waren gelijk enthousiast 
want wat is Nederland mooi op de 
�ets. Normaal racen we met 100 km of 
sneller per uur voorbij al het schoons 
en nu genoten we met volle teugen 
van al het moois om ons heen. Wat 
ons wel gelijk opviel was dat er naast 
de prachtige natuurgebieden zoveel 
weilanden zijn. We hadden dan ook 
wel gelijk zoiets “Hoezo is er geen 
grond om te bouwen?“. We door-
kruisten een paar boerendorpen en 
het viel ons op dat iedereen de vlag 
had uithangen. Zo een welkom 
hadden we niet verwacht. We vonden 
het wel een beetje dom dat ze de vlag 
niet goed hadden opgehangen. Maar 
al snel bleek dat wij zelf een beetje 
dom waren, omdat wij het nieuws niet 
helemaal hadden gevolgd inzake de 
boerenprotesten. Het was namelijk 
niet per ongeluk dat de boeren de 
Nederlandse driekleur andersom aan 
hun huis hadden gehangen, maar dit 
hadden zij bewust en uit protest 
gedaan. Een omgekeerde vlag is 
namelijk het teken van nood of verzet. 
De kleuren van de Nederlandse vlag 
hebben allemaal een betekenis: Rood 

staat voor het volk, wit voor de kerk en 
blauw voor de adel en elite. Door de 
vlag ondersteboven te hangen 
symboliseert dat dat de adel (blauw) 
boven het volk (rood) staat. Ons Fiets-
reisje was dus ook nog eens educatief. 
We begrepen ook snel dat de vlaggen 
niet voor ons waren opgehangen 
want in het dorp hing ook een span-
doek met daarop de tekst “Alleen 
boeren welkom”. Aangekomen bij ons 
logeeradres, een Bed & Breakfast op 
een boerenerf ergens op de Veluwe, 
hing er aan de gevel een omgekeerde 
vlag. Tot onze opluchting werden wij 
hartelijk ontvangen door een boer en 
boerin. Het leek ons wel verstandig 
om ons een beetje te verdiepen en in 
te lezen in de boerencrisis. We lazen 
op internet dat boeren protesteren 
tegen de plannen van de overheid die 
de stikstofuitstoot fors moet terug-
dringen. Op sommige plekken zullen 
stallen moeten sluiten en de veestapel 
zal naar verwachting met ongeveer 
30% moeten krimpen om natuur- en 
klimaatcrisis aan te pakken. Het leek 
ons volkomen begrijpelijk dat de 
boeren dat niet leuk vinden. Het 
voortbestaan van hun bedrijf, wat 
vaak een familiebedrijf is, was nu 
onzeker. Aan onze familie moet je ook 
niet komen dan komen we ook in 
protest. Aan de andere kant lazen we 
ook dat de natuur en ons klimaat al 
decennia lijden onder de gevolgen 
van een doorgedraaid landbouwsys-
teem, waarvan de veevoerfabrikanten, 
de kunstmestproducenten, de bestrij-
dingsmiddelenfabrikanten, banken en 
de supermarkten de vruchten 
plukken. Hun commerciële belang is 
niet gelijk aan die van de individuele 
boer. Deze fabrikanten zijn gebaat bij 
een intensief en zo grootschalig 
mogelijke productie. Zij stimuleren 
dan ook zo grootschalig mogelijke 
boerenbedrijven. En met succes. 
Nederland heeft het hoogste aantal 
landbouwdieren per hectare in heel 
Europa, en de ruim 100 miljoen dieren 
in ons land produceren meer mest 
dan onze bodem kan verwerken. De 
landbouw (en dan vooral de veehou-
derij) is dan ook verantwoordelijk voor 
zo’n 65% van de Nederlandse stiksto-
fuitstoot die neerslaat in onze natuur. 
Het is ook bijzonder dat het meren-
deel, zo’n 80% van de Nederlandse 
productie, wordt geëxporteerd. We 

Column

Een boerenbrainwave
op de fiets

lezen dat het voor een boer misschien 
aantrekkelijk kan zijn om kleinscha-
liger en biologisch te gaan boeren, 
iets anders met zijn land te gaan doen 
of zich zelfs uit te laten kopen. Boeren 
beamen dat zelfs maar ze zijn vooral 
boos dat de overheid ze jarenlang met 
telkens wisselende regels en wetten 
geen eerlijk en duurzaam toekomst-
perspectief heeft geboden. De natuur, 
het klimaat én de boer betalen door 
dit wispelturige beleid nu de rekening. 
Kortom wij kwamen tot de conclusie 
dat het oplossen van de stikstofcrisis 
best complex is en wij ons er maar niet 
tegen aan moesten bemoeien en het 
met onze gastheer en vrouw maar een 
beetje over koetjes en kal�es moesten 
hebben. Terwijl dat eigenlijk juist het 
onderwerp van deze discussie. Toen 
we een hapje gingen eten in het 
boerendorpje viel het ons op dat we 
voordat we in het centrum waren 
weer langs heel veel potentiële bouw-
grond �etste wat nu bestemd was 
voor koeien. Toen ging ik mijn boeren-
verstand eens gebruiken en kreeg ik 
een boerenbrainwave. Ik conclu-
deerde dat het uiteindelijk de bedoe-
ling was dat er minder koeien en meer 
huizen in Nederland moesten komen. 
De gemeenschappelijke deler was het 
weiland van de boer. Als we de boeren 
nu eens compenseren en ze een 
goede prijs geven voor hun grond dan 
kunnen zij hun kinderen een mooie 
toekomst bieden buiten het boeren-
bedrijf met de meerprijs voor hun 
grond. Misschien dat mijn kinderen en 
hun generatiegenoten dan ook einde-
lijk in een eigen huisje kunnen gaan 
wonen en aan een toekomst kunnen 

bouwen. Dat lijkt mij een win-win. Dus 
ik stel voor dat de onze gemeentelijke 
beleidsbepalers in De Ronde Venen 
snel met de provincie om tafel gaan 
om de zogenaamde rode contouren 
te gaan verleggen en er buiten stede-
lijk gebouwd mag worden. Vervol-
gens met de boeren in gesprek gaan 
om te kijken of zij bereid zijn om hun 
landbouwgrond te verkopen tegen 
bouwgrondprijzen. En dan bouwen 
maar! Geen boerenprotesten meer, 
CO2 probleem en de woningnood 
opgelost. Door de marktwerking 
zullen de huizenprijzen bij meer 
beschikbare bouwgrond ook weer 
naar een normaal niveau worden 
teruggebracht. Dan kan de vlag uit
en kunnen we de vlag weer goed 
hangen zoals hij is bedoeld. Want 
volgens mij staat onze nationale vlag 
voor vrijheid en democratie. 
Misschien kunnen we samen de 
ontstane chaos en de vlag weer 
omkeren als we met elkaar in gesprek 
gaan en naar elkaars problemen luis-
teren. Op de terugweg �etsten we bij 
Aalsmeer en konden we elkaar amper 
verstaan door het gebulder van over-
vliegende vliegtuigen en aan ons 
voorbij razende auto’s. We keken 
elkaar aan en zeiden tegen elkaar 
“misschien moeten we ook iets vaker 
op de �ets stappen” dan dragen we 
ook iets bij aan het verminderen van 
de CO2-uitstoot. Want wie zijn wij om 
iets te vinden van de boeren terwijl 
we zelf in het vliegtuig stappen en de 
auto te pas en te onpas pakken. Hoe 
was het ook alweer? Verbeter de 
wereld en begin bij jezelf! Maar laten 
we wel samen oplossingen zoeken.

Deze week hebben we weer een 
theelabeltjes spreuk waar u op kunt 
reageren. Zoals jullie vorige week op 
de IVI pagina hebben kunnen lezen 
hebben we een mooie dialoog 
gevoerd over het thema wonen in 
De Ronde Venen. We zaten met vertegen-
woordigers vanuit de inwoners,
starters, senioren, ondernemers, een 
makelaar, grondeigenaren, maat-

schappelijke organisaties, initiatief-
nemers en twee wethouders aan 
tafel. Er ontstond een mooie dialoog 
waarin iedereen zijn of haar mening 
duidelijk kon maken. Ook heeft 
Stichting Inwoners Voor Inwoners 
(IVI) inmiddels een goed gesprek 
gevoerd met wethouder Maarten 
van der Greft over hoe we inwo-
nersparticipatie in De Ronde Venen 

vorm zouden kunnen geven. Het is 
soms heel velhelderend om eens 
met iemand een goed gesprek te 
voeren. Gewoon omdat je het 
gezellig vindt, omdat je wat wil 
vragen, omdat je iemand eens
�ink de waarheid wil zeggen of 
misschien heb je wel een hele 
andere goede reden. Onze vraag op 
het theelabeltje is deze week dan 

ook : Met wie wil jij wel eens een 
goed gesprek voeren in De Ronde 
Venen? Laat ons weten met wie jij 
graag een bakkie thee drinkt en 
waarover je het graag wilt hebben 
met die persoon. Wie weet zitten 
jullie binnenkort samen ergens op 
een terras in De Ronde Venen.
Stuur je e-mail naar:
info@inwonersvoorinwoners.nl

Met wie wil jij wel eens een goed gesprek voeren in De Ronde Venen?
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De Kwakel - Ook afgelopen week 
werd er weer enthousiast meege-
daan met bridgen in de Quakel. Na 
het goed wassen van de kaarten 
bleek er dit keer gaan slemkansen 
aanwezig te zijn. Wel voldoende kans 
op een Manche of het spelen van een 
deelcontract. Laat je de tegenspeler 
de bieding winnen dan ben je als 
tegenspeler op zoek om dat contract 
te doen zinken. En bied je ergens 
overheen dan is het zaak om je 
contract te gaan waarmaken. “One 
down is good bridge” zoals de 
Fransen zeggen betekent echt niet 
dat je genoegen moet nemen met 
een troostprijs. Maar als je goed kunt 
rekenen dan kun je ook nog een 
mooi geboden contract van je tegen-
stander inruilen voor een ietwat 
moedig bod dat weinig down gaat. 
In de zomer is er voldoende tijd om 
eens wat uit te proberen zonder 
daarbij je competitiestand in gevaar 
te brengen. Zoek ook mee naar ‘Fit’ 
en ‘Manche’ op de donderdagavond 
in de Quakel vanaf 19.30 uur. In-
schrijven kost zes euro per paar, te 
voldoen aan de zaal. Aanmelden kan 
via een telefoon/app naar Hans 
Selman: 06 54 108 456 of mail naar 
leerkomgabridgen@gmail.com.

Meesterpunten
O ja, je kan hier geen meesterpunten 
mee verdienen. Samen bridgen is 
een leuk tijdverdrijf. Bij stichting 
Habacus wordt de waarde van je 
contract omgerekend in ‘ballen’. 
Iedere bridger kan hierdoor mee-
tellen zonder veel inspanning te 

hoeven leveren. En langzaam maar 
zeker kan je er dan achter komen wat 
verstandig beslissingen zijn geweest 
en welke juist niet. Hiermee kan je 
vol vertrouwen het nieuwe bridge-
seizoen gaan starten in september. 
De resultaten van vorige week bracht 
Anneke & Marco aan de top met 31 
punten. Gevolgd door Ria & Manuella 
en op drie Sonja & Hans . De top 6 
werd compleet gemaakt door Henny 
& Frank, Matty &Kees en Bep & 
Jannie. Wil je ook je zomers bridge 
‘geluk’ eens beproeven doe dan mee 
met zomers bridgen in de Quakel.

Leren
En ja, kan je nog niet bridgen en wil 
je dit wel leren spelen? Vraag dan 
naar de mogelijkheden om het te 
leren. Er staat inmiddels een nieuwe 
starterscursus op de planning. 
Bridgen is goed voor het trainen van 
je geheugen en werkt mee aan het 
opbouwen van een nieuw sociaal 
netwerk. En ja, echt iedereen kan 
leren bridgen die het leuk vind om 
een uitdagend kaartspel te spelen. 
En kan je al bridgen maar durf je het 
(nog) niet aan om op een bridgeclub 
te beginnen? Dan is er ook nog 
onbezorgd bridgen in de Quakel (op 
de vrijdagmiddag). Waar je kunt 
spelen en ook vragen stellen, mocht 
je het even niet meer weten. Door 
veel te oefenen kan je daar 
vertrouwen tanken om vervolgens je 
aan te kunnen sluiten bij een compe-
titieclub. Bij de BVK op de donder-
dagavond kunnen ze nog best wat 
extra bridgers gebruiken.

Het zijn de kleine dingen
die er toe doen

De Kwakel - Ze hebben een hekel 
aan wandelen, maar deze week lopen 
Tamara Kwint en haar vriendin Nancy 
Korver-Hoogland de Vierdaagse in 
Nijmegen. “We hebben een hekel aan 
wandelen”, begint Tamara, ook al is 
dit de derde keer dat ze meelopen. 
“Na de eerste keer zeiden we: We 
gaan echt niet meer, maar het is 
verslavend, want de sfeer is 
fantastisch!” 
Ze hebben niet geoefend voor de 
veertig kilometer die ze per dag 
moeten lopen. “In 2018 hadden we 
een dagje gelopen om te zien hoe 
ver het was,” vertelt Nancy. “Het was 
verschrikkelijk. We haalden 38 kilo-
meter en zijn toen opgehaald.” 
Ondanks die ervaring gingen ze toch 
volle goede moed naar Nijmegen. 
“Waarom zouden we oefenen. Het 
wordt toch zwaar”, is nu hun �loso�e. 
“Onze mindset is: We gaan het 
gewoon doen. Opgeven is geen 
optie. Dan doen we er maar twee uur 
langer over.” 
Tijdens de eerste keer waren ze na 
twintig kilometer ergens gaan zitten 
om te lunchen. “Daarna duurt het 
twee kilometer voordat je er weer 
lekker in zit.” Geleerd van hun erva-

ring eten ze nu lopend. “We starten 
en lopen dan zo snel mogelijk naar 
de �nish.” Tijdens het wandelen 
hebben ze zakjes magnesium mee en 
een bidon met water die ze kunnen 
vullen bij waterpunten. “Er wordt ook 
veel uitgedeeld zoals ontbijtkoek.” 
Vrijwilligers komen langs om een 
knip te geven in de stempelkaart die 
ze op het eind moeten inleveren voor 
de felbegeerde medaille. Over de 
verwachtte hitte deze dagen maken 
ze zich geen zorgen. “Petje op en 
goed smeren,” reageren ze nuchter. 
Blaren hebben ze niet gehad. “Onze 
uitrusting is goed. Bij pijn gooien we 
er een paracetamolletje in.” 

Bucketlist
Als ze onderweg naar het toilet 
moeten, bellen ze ergens aan. “We 
gaan niet in zo’n vieze Dixie. We 
zoeken mooie huizen uit. We zijn 
maar een keer afgewezen. Voor de 
rest is iedereen heel gastvrij.” De sfeer 
rondom het wandelevenement is 
geweldig. “Het is de hele dag feest. 
Na a�oop drinken we wat, maar 
daarna wil je niets liever dan je bed 
in. En hoe brak je ook naar bed gaat, 
de volgende ochtend is je lichaam 

weer voldoende hersteld.” Sliepen ze 
de eerste keer in een groepsaccom-
modatie. Dit keer hebben ze een 
hotel geboekt met sauna en masseur. 
“Het is ook �jn om samen een weekje 
weg te gaan en lol te hebben. In 
plaats van een paar kilo’s zwaarder 
thuis te komen van een All Inclusive 
vakantie zochten we een sportieve 
uitdaging.” De twee vriendinnen zijn 
erg sportief. Nancy tennist en Tamara 
loopt hard. “Onze conditie is niets mis 
mee, maar aan wandelen heb ik echt 
een hekel.” De Vierdaagse was iets 
wat op hun bucketlist stond om voor 
hun veertigste gedaan te hebben. 
“Het is verslavend. Je maakt leuke 
dingen mee en hebt mooie ontmoe-
tingen.” Zo herinneren de dames zich 
een ontmoeting met twee mannen in 
witte kleding. Eén lag op een bran-
card en de ander zat in een rolstoel. 
“We zaten te grappen, omdat we 
dachten dat ze bij een optocht 
hoorden. Maar ze waren ontsnapt uit 
een kliniek om het feest mee te 
maken en waren echt gewond. Na 
a�oop was de accu van de rolstoel 
leeg en kwamen ze de heuvel niet 
meer op. Met hen hebben we nu nog 
contact.”

Finish
Een emotioneel moment vinden 
Nancy en Tamara het laatste stuk. 
“Langs de weg liggen hele zieke pati-
enten van het Radboudziekenhuis. 
Het is de vierde dag en je kan niet 
meer van de pijn. Als je hen dan ziet, 
denk je: maar wij kunnen dit doen. 
Wij zijn gezond. Wat klaag je dan.” 
Toen ze de eerste keer de �nish over 
gingen, sloegen ze huilend en 
lachend hun armen om elkaar heen. 
“Het is zo’n ontlading. Er gaan zoveel 
verschillende emoties door je heen. 
We lieten die emoties gaan, want we 
dachten dat toch niemand ons hier 
kende, maar toen stond er een 
camera van de NOS op ons gericht.” 
Als ze over de �nish zijn, gaan ze met 
gierende banden terug naar huis. De 
vierdaagse wandeltocht van 160 kilo-
meter van Tamara en Nancy kan 
gevolgd worden op hun socials.

Tamara en Nancy lopen mee in 
Vierdaagse

Uithoorn - Na deze zevende avond 
zijn er ook nog precies zeven te gaan. 
Weer werd er in twee lijnen hard 
gestreden om de eerste prijzen die in 
de A-lijn toevielen aan Cora de Vroom 
& Marja Hartmann en in de B-lijn aan 
Maria Baas & Klaas Verrips. Cora en 
Marja scoorden 62,5% en werden 
gevolgd door Jan Egbers & Ben 
Remmers die op 57,99% uitkwamen. 
Op drie Gerda Schavemaker & Jaap 
Kenter met 55,21% en daarna als 
vierde Reina Slijkoord & Rob Lissauer 
met 52,78%. De oude bridgemaatjes 
Jan Bronkhorst & Ben ten Brink 
verenigden de krachten en sloten zo 
de top als vijfde paar af met 51,74%. 
In de B-lijn, na de 59,58% van Maria 
en Klaas, werden de plaatsen twee en 

drie gedeeld door Bep de Jong & 
Herman van Beek en Irene Hassink & 
Richard van den Bergh met 54,58% 
voor ieder. Joyce Udema & Ria 
Verkerk kwamen als vierde door met 
53,33% en Gerard Telling & Richard 
Morssink gebruikten 50% exact om 
hier vijfde te worden. Volgende keer 
de tweede helft van het zomerbridge 
van De Legmeer. Dus grijp uw kans 
om voor het nieuwe seizoen in 
september op scherp te kunnen 
staan. Elke woensdagavond, tot en 
met 31 augustus, vanaf 19.45 uur in 
het Buurtnest, Arthur van Schendel-
laan 59 in Uithoorn. Inschrijven kan 
per E-mail: gerdaschavemaker@live.nl, 
telefoon 06-83371540 of tot 19.30 uur 
in de zaal voor zes euro per paar.

Zomerbridge halverwege

Regio - De vakanties zijn begonnen, 
dus bijna tijd voor de Polderfeesten, 
met de beroemde en gezellige Kooy-
man Polderloop op donderdag 4 
augustus in de Kwakel. Loop jij ook 
mee? De organisatie van de loop is in 
gezamenlijke handen van de Atletiek 
Klub Uithoorn (AKU) en het Feest-
comité de Kwakel.

Programma
18.30 uur:  1,2 km Specials G-run
19.00 uur:  1 km kidsrun
19.15 uur:  4 km
20.00 uur:  10 km
Er zijn verschillende mooie en/of 
lekkere prijzen te winnen en voor 
iedereen ligt een mooie herinnering 
klaar. Tevens is er na a�oop ook nog 

gezellige muziek in de tent. Alle deel-
nemers lopen met een startnummer 
met een chip daarin verwerkt. Dat 
betekent dat de tijd van iedereen 
wordt geregistreerd.
De organisatie vraagt de deelnemers, 
zowel voor de G-run, de kidsrun en 
de langere afstanden, om zich zoveel 
mogelijk van tevoren in te schrijven 
via www.inschrijven.nl (t/m 1 aug), 
na-inschrijving is op de avond van de 
loop ook mogelijk.

Inschrijfgeld
1 km kidsrun:  € 1,–, bij na-inschrij-
ving: € 2,–. 1,2 km G-run: € 2,50,
bij na-inschrijving: € 3,–.
4 km: € 5,–, bij na-inschrijving: € 6,–. 
10 km: € 6,–, bij na-inschrijving € 7,–.

Kooyman Polderloop

LEZERSPOST

Mocht u graag in de Kwakel langs de Vuurlijn een 
rondje lopen of �etsen, sla dan ook eens af bij de drie-
sprong (in de buurt van sportcomplex), richting de 
Iepenlaan. Daar kunt u (aan het begin ervan) genieten 
van een weelderig stukje zeer kleurrijke en gevarieerde

bloemenzee in de berm. Aangelegd met veel liefde, 
zorg, verstand van kweken en onderhouden door een 
heer (bewoner) in de gepensioneerde leeftijd. Sta er 
even bij stil om ervan te genieten en te hopen dat er 
meer van dit soort stroken en bermen in heel de 
Kwakel en Uithoorn zullen gaan verschijnen!
Madelon van der Bijl en vriendin

Twee verraste wandelaars
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Aalsmeer - De bewoners, vertegen-
woordigd door de Stichting Recht op 
Bescherming tegen Vliegtuighinder 
(RBV), eisen dat de minister een 
einde maakt aan de ernstige hinder- 
en slaapverstoring die worden 
veroorzaakt door het vliegverkeer op 
Schiphol. Meer dan 200.000 omwo-
nenden worden dagelijks ernstig 
gehinderd door vliegtuiglawaai. En 
meer dan 23.000 mensen worden 
door vliegtuiglawaai in hun slaap 
gestoord. Ongeveer 1,5 miljoen 
omwonenden ondergaan meer vlieg-
tuiglawaai dan de Wereldgezond-
heidsorganisatie (WHO) uit oogpunt 
van gezondheid toelaatbaar vindt.

Gezondheidsschade
Dat geluidshinder tot gezondheids-
schade leidt, is wetenschappelijk 
bewezen: onder meer hart- en vaat-
ziekten en leerachterstanden zijn 

met ernstige geluidshinder in 
verband gebracht. “Dat moeten de 
omwonenden kennelijk voor lief 
nemen”, aldus RBV. Verblind door de 
wens om van Schiphol een internati-
onale hub-luchthaven te maken, 
heeft de Staat tot op heden geen 
maatregelen getro�en die de omwo-
nenden e�ectief beschermen tegen 
vliegtuiglawaai. Niet alleen het vlieg-
tuiglawaai, maar ook andere 
gevolgen van het toenemende vlieg-
verkeer hebben nadelige e�ecten op 
de gezondheid van de omwonenden. 
De uitstoot van kankerverwekkende 
en ander schadelijke sto�en, zoals 
�jnstof en ultra�jn stof, is toege-
nomen met het vliegverkeer. En ook 
hier is de Staat laks met het tre�en 
van maatregelen om de omwo-
nenden te beschermen.
In de dagvaarding die donderdag 14 
juli aan de minister van Infrastructuur 

en Waterstaat is uitgebracht, stelt 
RBV dat de Staat onrechtmatig 
handelt en het recht op bescherming 
van de persoonlijke leefomgeving 
van omwonenden schendt. Voor 
omwonenden is het onbegrijpelijk 
dat de Staat zonder deugdelijke 
onderbouwing van het economisch 
belang van een internationale hub-
luchthaven in Nederland, er toch 
telkenmale voor kiest om het welzijn 
en de gezondheid van die 1,5 
miljoen omwonenden daaraan 
ondergeschikt te maken. 
Advocatenkantoor Prakken-d’Oliveira 
is door RBV in de arm genomen voor 
de rechtszaak, die pas na de zomer 
zal worden gevoerd. Het gespeciali-
seerde mensenrechtenkantoor won 
al eerder belangwekkende proce-
dures tegen de Staat en wordt door 
RBV gezien als de juiste partner in de 
strijd tegen de Staat.

Omwonenden Schiphol slepen
Staat voor de rechter

Aalsmeer - De provincie Noord-
Holland stelt 1,6 miljoen beschikbaar 
voor projecten die de natuur en het 
landschap van de Westeinderscheg 
versterken. Ook recreatieve voorzie-
ningen die het gebied beter toegan-
kelijk en beleefbaar maken vallen 
onder de subsidie. Van 2 augustus 
2022 tot 1 maart 2023 staat de rege-
ling open. De Westeinderscheg is een 
gebied dat loopt van de Oeverlanden 
en het Amsterdamse Bos via de 
Bovenlanden naar de Westeinder-
plassen en uiteindelijk het Groene 
Hart. De ambitie is dit gebied te 
ontwikkelen als één van de groene 
‘scheggen’ in de Metropoolregio 
Amsterdam. Op dit moment is de 
Westeinderscheg versnipperd en 
ontbreekt de focus, terwijl juist in dit 
gebied tal van complexe opgaven 
samenkomen.

Natuur, recreatie en historie
Gedeputeerde Esther Rommel 
(Natuur): “De betrokken overheden 
zitten op één lijn: we gaan aan de slag 
met de ontwikkeling van dit mooie 
gebied. We willen dat samen doen 
met lokale partijen. Daarom stelt de 
provincie deze subsidie ook nadruk-
kelijk open voor lokale organisaties 
die zich inzetten voor de natuur, 
recreatie of cultuurhistorie in de 
Westeinderscheg.”

Beleefbaarheid
De Westeinderscheg wordt een 
gebied dat rust en ruimte gaat bieden 
aan inwoners van de drukke metro-

poolregio. Daarvoor zijn onder meer 
aantrekkelijke vaar-, �ets- en wandel-
verbindingen nodig. Nu ontbreken 
die nog of zijn er onderweg obstakels 
zoals bijvoorbeeld wegen of bedrij-
venterreinen, waardoor het gebied 
minder prettig te doorkruisen is. 
Plannen die de bereikbaarheid en 
beleefbaarheid van het gebied verbe-
teren of natuur en landschap 
versterken komen voor een subsidie 
in aanmerking. De subsidie bedraagt 
tot 75% van de kosten voor de aanleg 
van fysieke voorzieningen, met een 
maximum van 150.000 euro. Het 
toekennen van subsidie verloopt op 
volgorde van ontvangst. Vanaf 2 
augustus staat de regeling gepubli-
ceerd op de pagina van de provincie 
(Loket/Subsidieregelingen). De subsi-
dieregeling is bedoeld voor projecten 
die op korte termijn kunnen worden 
uitgevoerd.

Samenwerking
Voor de lange termijn werkt de 
provincie Noord-Holland samen met 
de omliggende gemeenten 
Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, 
Haarlemmermeer en Uithoorn en het 
hoogheemraadschap Rijnland aan 
een uitvoeringsprogramma Westein-
derscheg. Dit moet begin 2023 
gereed zijn. Binnen het uitvoerings-
programma werken de gezamenlijke 
overheden samen met vele andere 
organisaties en partijen aan het 
versterken van het landschap én aan 
het zichtbaar maken van de 
Westeinderscheg.

1,6 Miljoen voor projecten
de Westeinderscheg
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. zuivelproduct; 7. gestremde melk; 12.
gehoororgaan; 13. Nederlandse prinses; 14. omslag voor
papieren; 15. langspeelplaat (afk.); 17. aanlegplaats voor
schepen; 19. lading (hinder); 21. kosten koper (afk.); 22. als-
mede; 24. zuivelproduct; 27. woud; 28. ankertouw; 30. steen;
31. rivier in Utrecht; 32. oevergewas; 33. familielid; 35. naar
omlaag; 37. gordijnrail; 38. plaats in Italië; 41. bedorven; 42.
afvalbak met twee compartimenten; 44. eikenhout van schors
ontdoen; 46. taaie grondsoort; 47. reuk (aroma); 48. medisch
beroep; 49. meubelstuk; 50. karweitje; 52. Europese hoofd-
stad; 54. periode van vierentwintig uur; 56. waterdier; 58.
boekenschrijver; 61. binnenvaartuig; 62. gedeeltelijk; 64. ten-
nisterm; 65. besmettelijke ziekte; 67. bierton; 68. Engels bier;
70. enakskind; 72. afgemat; 73. Franse kaassoort; 76. mol-
lengang; 77. met name (afk.); 78. militair hoofddeksel; 79.
landstreek in Noord-Brabant; 81. muzieknoot; 82. kippenloop;
83. verdieping; 84. lidwoord; 86. oxideren; 87. iemand die
voor niets deugt.

Verticaal 1. grote groep wielrenners; 2. muzieknoot; 3.
scheepsherstelplaats; 4. land in Azië; 5. hard lachen; 6. over-
winning; 7. voorheen (vroeger); 8. plaats in Rusland; 9. voch-
tig; 10. grand prix (afk.); 11. lolly; 16. duw of zet; 18. deel van
een huis; 20. bergweide; 21. boerderijdier; 23. het aange-
kochte; 25. inwendig orgaan; 26. finishlijn; 27. bibliotheek
(afk.); 29. zuivelproduct; 32. zuivelproduct; 34. waadvogel;
36., schenking (gift); 37. straat (Frans); 39. politieman; 40.
plaats in Korea; 42. inlandse gemeente op Java; 43. adem-
halingsstoornis; 45. Nederlandse omroep stichting (afk.); 46.
lager technische onderwijs (afk.); 51. glansverf; 53. oog in
een touw; 54. Nederlandse kaassoort; 55. insectenlarve; 56.
familietwist; 57. morsdoekje; 59. tafelgast; 60. overschot; 62.
denksport; 63. meetrekken (sleuren); 66. elektrisch geladen
deeltje; 67. tuimeling; 69. roem (lof); 71. nachtroofvogel; 73.
deel van een euro; 74. inwendig orgaan; 75. een soort van
mijt; 78. jongensblouse; 80. onderricht; 82. muzieknoot; 85.
de onbekende (Lat. afk.).






