KORT NIEUWS:

Als
lucifershoutjes

Bent u uw
ring kwijt?
Deze week ontving onze redactie de volgende mail:
“Wij hebben een ring gevonden bij de proosdij school
in Mijdrecht en willen deze
graag terug geven aan de eigenaresse. Het leuke is dat
in de ring het meesterteken
van Juwelencentrum Koek
staat geslagen Deze familie
hebben 45 jaar een prachtige
zaak gehad in het centrum
van Mijdrecht. Ik zelf heb
daar jaren met mijn ouders
gewerkt en heel veel mooie
sierraden gemaakt voor onze klanten. Niet zo gek dat ik
deze ring ook gelijk herken
ik heb hem namelijk zelf gemaakt maar weet niet meer
voor wie. Op deze manier wil
ik proberen deze mooie ring
weer terug te kunnen geven
aan de eigenaresse.
Als u de ring herkent kunt u
hem ophalen bij Goudsmederij juwelier Koek aan de
Herenweg 6 in Vinkeveen
schuin tegenover de ijsbeer.
Het is een geelgouden damesring rondom gezet met
steentjes.

ADVERTEREN?
IN DE

INFORMATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERKOOPUITHOORN@
MEERBODE.NL

GEEN KRANT?
0251-674433

Uitspraak hoger beroep:

Geen landbouwvoertuigen
meer over de Irenebrug!
Op 3 maart 2016 heeft het college van Uithoorn besloten tot het
instellen van een tijdelijke inrichting van de Koningin Máximalaan tussen de Prinses Irenebrug en de Laan van Meerwijk in Uithoorn met als doel ter voorbereiding van het nieuwe dorpscenVoor de realisatie van de tijdelijke
inrichting moest een verkeersbesluit worden genomen om doorgaand verkeer zonder lokale bestemming te ontmoedigen en om
landbouw- en vrachtverkeer te
weren uit het dorpscentrum. Het
verkeersbesluit en het inrichtingsplan bieden ruimte om de route voor autoverkeer op de Koningin Máximalaan, tussen de Prinses
Irenebrug en de Laan van Meerwijk te verleggen en in te richten
als een 30 km-zone. Zwaar verkeer, landbouw- en vrachtverkeer,
wordt door middel van een zogenoemde ‘geslotenverklaring’ geweerd.

dure, op 24 juli 2019 uitspraak gedaan betreffende het hoger beroep tegen het verkeersbesluit,
waarbij de gemeente Uithoorn
door de Rechtbank in het gelijk is
gesteld.
De gemeente Uithoorn is blij
over de mogelijkheden, die het in
standgehouden besluit biedt, om
de leefbaarheid van het dorpscentrum te verbeteren en de verkeersveiligheid zoveel mogelijkheid te
garanderen en aan de slag te kunnen met definitieve plannen.

Mevrouw Van der Wal en Henk van
Ramshorst hebben deze maand
het 500e ritje van ANWB AutoMaatje Uithoorn gemaakt. Vrijwillige chauffeurs van AutoMaatje brengen minder mobiele inwoners van Uithoorn en De Kwakel
tegen een kleine vergoeding naar
nuttige, maar vooral ook gezellige
uitjes. AutoMaatje startte in januari van dit jaar. Een succesvol initiatief, het aantal ritten groeit met
de week.
Meneer Van der Wal is heel tevreden over de diensten van AutoMaatje. “Zonder AutoMaatje kwam ik nergens, ik ben heel

blij dat AutoMaatje in Uithoorn
is.” Henk is vrijwillige chauffeur
en doet juist dit vrijwilligerswerk
omdat hij graag auto rijdt. Henk:
“Wat het extra leukt maakt is dat
de mensen zo blij en dankbaar zijn
dat AutoMaatje bestaat.” Hiervoor
heeft Henk 44 jaar in de archeologie gewerkt bij de Universiteit van
Amsterdam.
Wilt u ook gebruik maken van AutoMaatje of net als Henk vrijwilliger worden? Voor aanmelden of
informatie kunt u contact opnemen met ANWB AutoMaatje Uithoorn via 0297-303103 of automaatje@uithoornvoorelkaar.nu.
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De huidige plannen van de gemeente Uithoorn om het fietsverkeer van het vrij liggende fietspad
zonder in en uitritten langs de Koningin Máximalaan ter hoogte van
de Van Ghentlaan te verplaatsen
naar het Zijdelveld, zijn bij de bewoners in het verkeerde keelgat
geschoten. Ze zijn een handtekeningenactie gestart om het karakter van het Zijdelveld te behouden. Het bewonerscollectief heeft
langs de kanten borden geplaatst
met (historische) foto’s en teksten
onder het motto ’Laat Rondje Zijdelveld blijven zoals het nu is.’ Een
doorsteek vanaf de nieuwe rotonde bij de Van Ghentlaan voor autoverkeer van en naar het Zijdelveld
zou veel bomen en groen kosten.
Dat plan is nu van de baan. Echter
niet voor fietsers. Daardoor zou
het fietsverkeer op het Zijdelveld
explosief toenemen dat daarop
niet berekend is. Bewoners hebben tijdens de inloopavond over
dit onderwerp op 18 april in het
gemeentehuis duidelijk van zich
laten horen. “Het Zijdelveld is al
niet breed, de parkeerhavens te

smal om de auto’s goed in te kunnen plaatsen en er is veel meer
autoverkeer dan vaak gedacht
wordt. Tevens is er een groot aantal in- en uitritten van bruggen
van bewoners die veelal vooruit
de auto er op rijden en er achteruit weer vanaf gaan. Vaak zonder
voldoende zicht,” laat Jan Uithol
mede namens de bewoners weten. “Dan zijn er ook nog de vele langsparkeervakken en dertien
dwarsparkeervakken bij kinderdagverblijf Borus en ons Tweede
Thuis die vooral in de ochtend en
avond zeer intensief gebruikt worden. Juist de tijden dat er ook veel
fietsers voorbij komen. In deze
parkeervakken is pakweg elke drie
tot vijf minuten een wisseling van
voertuigen. Het veelal even op de
stoep parkeren komt daar nog bij.
Dit schept op voorhand te verwachten onveilige en risicovolle
situaties die niemand wil. Zeer onverstandig om onder deze condities hier nog eens veel extra fietsverkeer naartoe te verplaatsen!”

Lees verder elders in deze krant.
bied bij de Koningin Maximalaan,
tussen de Prinses Irenebrug en de De doorsteek via de nog aan te leggen rotonde zou hier plaatsvinden. Op
Laan van Meerwijk, in Uithoorn. de achtergrond de Van Ghentlaan
De uitspraak van de Raad van State betekent dat Uithoorn de bevoegdheid heeft om landbouwverkeer te weren uit het dorpscentrum van Uithoorn. De agrariërs
moeten gebruik gaan maken van
de route via Vrouwenakker en De
Hoef”.

Wethouder Rein Kroon, waarnemend portefeuillehouder Verkeer,
gemeente De Ronde Venen: “Als
college van B&W zijn we zwaar teleurgesteld over deze uitspraak.
Dit is niet in het belang van onze agrarische ondernemers. Het
verkeersbesluit betekent nameVervolg
lijk een verbod op landbouwverDe gemeente Uithoorn en ge- keer tussen Uithoorn en De Ronmeente De Ronde Venen zijn on- de Venen.”
dertussen een overleg gestart Het verbeteren van de bereikbaarBezwaar
over de definitieve inrichtings- heid van én naar de gemeente is
Met name de maatregelen die ge- plannen van de verkeersstructuur een belangrijk onderdeel in het
richt zijn op het onmogelijk ma- die beide gemeenten met elkaar coalitieakkoord. Het college van
ken om met landbouwvoertui- verbindt. Later zal ook overleg B&W betreurt dat alle inzet in de
gen over de Prinses Irenebrug te plaatsvinden met de andere be- afgelopen jaren om Amstelhoek
rijden, hebben geleid tot het in- langhebbenden die beroep heb- en De Hoef goed bereikbaar te
stellen van bezwaar en beroep ben ingediend.
houden via de Prinses Irenebrug
door meer partijen, waaronder de
niet tot een positief resultaat heeft
buurgemeenten De Ronde Venen De Ronde Venen
geleid voor het landbouwverkeer.
en Nieuwkoop, een agrarische on- Het college van burgemeester en De uitspraak heeft geen gevolgen
derneming en twee agrarische be- wethouders van gemeente De voor het auto- en fietsverkeer. Het
langenorganisaties. De belang- Ronde Venen betreuren deze uit- college van B&W blijft zich inzetrijkste bezwaren gaan over land- spraak. In een persbericht stellen ten voor een goede bereikbaarbouwvoertuigen die moeten om- zij: “ De Raad van State heeft 24 ju- heid van De Ronde Venen via de
rijden wat extra tijd kost en elders li een definitief besluit genomen Prinses Irenebrug en zet het overvoor verkeersproblemen zouden over het op 3 maart 2016 door leg hierover met Uithoorn voort.
kunnen zorgen.
de gemeente Uithoorn genomen Het overleg richt zich nu op de
verkeersbesluit voor het realise- door Uithoorn in februari 2019
Uitspraak
ren van een tijdelijke nieuwe in- gepresenteerde nieuwe plannen
De Raad van State heeft, na een richting van het dorpscentrum voor het dorpscentrum van Uitlange bezwaar- en beroep proce- van Uithoorn. Het betreft het ge- hoorn.

500e rit voor ANWB
AutoMaatje in Uithoorn

888

Bewoners Zijdelveld niet
bli met fietsplannen

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

Een korte hevige storm die
in de nacht van donderdag
op vrijdag over Vinkeveen
trok heeft flink wat schade
aangericht langs de N201 bij
Vinkeveen.
Tientallen takken moesten
het ontgelden en braken af
als luciferhoutjes. Het meeste kwam op het fietspad terecht en is ook tijdelijk afgesloten geweest. De Provincie
heeft de boel weer laten opruimen
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Ook wijk Proosdijland
Zuid heeft nu een AED
Vorige week woensdag is de AED, gemeld aan de centrale registratie
die door middel van de buurtactie in Nederland en inmiddels opgeis verkregen, in de hal van het ap- nomen in het systeem.
partementencomplex aan de Bisschop Koenraadstraat in Mijdrecht
gemonteerd. De AED is geplaatst
in de centrale hal van het appartementencomplex Bisschop Koenraadstraat 48-112. Deze hal is 24/7
beschikbaar en voor iedereen en
ook van buitenaf, bereikbaar.
De AED is geplaatst in een stalen
kast, welke met een pincode te
openen is. In geval van een inzet,
wordt de EHBO er via de centrale
meldkamer op de hoogte gesteld
van de pincode en kan de kast
worden geopend.De AED is aan-

OP ZOEK NAAR VAKANTIEWERK?
WIJ ZOEKEN NOG

BEZORGERS

VANAF 13 JAAR BEN JE AL VAN HARTE WELKOM!
ZEER GOEDE VERDIENSTEN
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL
INFO@VERSPREIDNET.NL
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INFORMATIEF
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
Hofland 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.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, 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.
STICHTING THUIS STERVEN DE
RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, 06-51451130.
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
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

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
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

Van donderdag 8 tot en met zaterdag 10 augustus vindt voor de
81e keer het Waverfeest plaats.
Traditioneel komen vele inwoners uit De Waver en Waverveen,
maar ook uit Ouderkerk aan de
Amstel, Abcoude, Vinkeveen en

Mijdrecht, naar dit zomerse feest.
Iedereen is van harte welkom om
mee te doen aan de diverse programma-onderdelen.
Het Waverfeest kent zoals altijd een uitgebreid festiviteitenprogramma voor jong en oud.

Op donderdagavond is als vanouds, na de opening door wethouder Rineke Korrel, de sportieve prestatieloop Ronde van de
Waver en aansluitend in de feesttent muziek van ‘Disco 70’s – 80’s
– 90’s’. Vrijdagmiddag wordt op

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

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 Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod 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.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Politie 0900-8844.

de Venen bekijken. De tentoonstelling toont foto’s van het jaarlijks terugkerende ‘foto ABC’. Elke
foto, of het onderwerp op de foto,
beeldt een letter van het alfabet

Nieuwe Meerbode

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Praktijk voor psychologische
hulpverlening
Vijzelmolen 25 Mijdrecht
H. Rapp-Jonkers, 06-15599435
Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDITIE 2
DE RONDE VENEN,
MIJDRECHT, WILNIS,
AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN
EDITIE 3
UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL

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

Nieuwe fototentoonstelling
Momenteel kunt in het gezondheidscentrum aan de Croonstadtlaan 1 te Mijdrecht een nieuwe
fototentoonstelling van foto’s van
leden van Fotoworkshop De Ron-

Waverfeest 8, 9 & 10 augustus

het feestterrein een gratis kinderpannenkoekenfeest en groots
kinderfestijn georganiseerd. Vrijdagavond staat het modderspektakel ‘Slob- en Slootrace’ op het
programma en treedt later op de
avond de band Lekker op (rock
covers) in de feesttent. Zaterdag
biedt een gevarieerd en gezellig
familieprogramma met een rommelmarkt, oldtimers, taartenbakwedstrijd Heel De Waver Bakt,
bierkratten stapelen, kuilbanden
gooien en tobbetjesteken. Zaterdagavond verzorgt Skihut Party de muziek in de tent. Er rijden
zaterdagavond gratis taxibussen
vanaf 21:00 tot 02:00 uur vanaf
de opstapplaatsen parkeerterrein
Boni Mijdrecht en Jan Benningbrug te Ouderkerk

Excursie
eetbare
planten
Wilt u een keer de groenteboer
of schappen van de supermarkt
overslaan?
Dat kan! De IVN nodigt u hierbij
uit om een keer met hen mee te
gaan.
Na de excursie is er gelegenheid
om gerechtjes te proeven en te
drinken.
Er liggen ook verschillende eetbare plantenboeken klaar om in
te kijken. De excursie is 3 augustus en wordt georganiseerd door
de IVN De Ronde Venen en Uithoorn. De start is aan de Demmerikse kade 17 in Vinkeveen ( t.o de
kaasboerderij van der Arend) en
is van 14.00 tot 15.30 uur. Handig om mee te nemen zijn: Dichte schoenen en een lange broek,
fototoestel of telefoon en pen en
papier. De kosten bedragen 3,50
per persoon. U kunt u aanmelden
bij Ellie Aarsman: r.aarsman@telfort.nl
uit. Kijken, raden of meteen weten welke letter wordt bedoeld,
het is allemaal mogelijk. Lekker
even puzzelen bij het zien van de
foto’s of direct ‘o ja, dat is duidelijk
de letter….’. Er zijn ruim 15 foto’s
waar u van kunt genieten.
Laat u uitdagen en verrassen terwijl u aan het wachten bent bij de
dokter, fysiotherapeut of het laboratorium. Ga foto ABC-en!
Bieb
In de bibliotheek aan de Van der
Haarlaan 8 in Mijdrecht hangen
momenteel de foto’s van onze
jaarwedstrijd ‘serie van drie’. Deze
foto’s hebben verschillende thema’s, de leden zijn namelijk vrij
om voor deze serie zelf een onderwerp te kiezen. U vindt hier
dus een heel gemêleerd aanbod
aan foto’s. Van kleur tot zwart-wit,
abstract, landschappen, straatfotografie etc
Wilt u meer weten over ‘Fotoworkshop De Ronde Venen’? U
kunt vrijblijvend contact opnemen met hen opnemen om vrijblijvend 1 of 2 clubavonden bij te
wonen.
Voor meer informatie en foto’s:
www.fotoworkshopdrv.nl (foto
Atie Westerdijk)

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS
Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor
natuur-educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen &
Uithoorn. IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Haat en liefde in de polder

De liefde van de
meerkoet

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
Correspondent
André Veenstra
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.
132e jaargang
Oplage: 31.500

In mijn vijver drijven altijd wel
strootjes en stukjes riet. Op
een dag in april komt een man
meerkoet er een paar stukjes
riet bijleggen.
Er een ontstaat een soort bedje. En hij heeft geluk: zijn vrouw
gaat er even op zitten.
Dan is het hek van de dam: de
hele dag zwemt hij in noodtempo met nestmateriaal naar het
bedje. En jawel, na een week
ligt er een ei in het bedje dat nu
echt een nest mag heten.
Na een week liggen er 7 eieren in het nest. De vrouw gaat
broeden. Dat duurt drie weken.
Alle drie die weken blijft de
man de vijver inzwemmen met
nestmateriaal. Zij accepteert
het en schikt het om zich heen.
Drie weken na het begin van de
broedtijd zie ik de man zwemmen met een heel klein zwart
bolletje. Het eerste ei is uit. De
man voert en zorgt.

Nog drie dagen later verschijnen er elke dag kleine koetjes,
vijf stuks, schuilend bij de moeder. Dus na 3,5 weken zijn er
twee ouders en zes jongen.
Het ziet er vredig en gelukkig uit. Alle jongen worden gevoerd.
De volgende dag zie ik nog vier
jongen. Ik heb meelij met de
ouders. En dan opeens hoor ik
van een deskundige dat meerkoeten zelf de aantallen van
hun nageslacht aanpassen.
Ik geloof het niet. Het kan niet
waar zijn. De boeken zeggen
van wel. Maar nog geloof ik het
niet.
Tot ik in de tocht een meerkoet
een jong zie verdrinken....
Ze hebben er nu nog twee en
daar zorgen ze heel goed voor.
Begrijpen zal ik het niet.
Catherine

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd 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 volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.

WWW.MEERBODE.NL

Column van het Inwonerscollectief DRV

Het duurt te lang

De vakantietijd is aangebroken en dan is het altijd even
komkommertijd voor de media. Er gebeurt weinig want veel
mensen zijn op vakantie en dus gebeurt er gewoon weinig.
Weinig nieuws onder de zon, als die tenminste wil schijnen.
Wel een mooi moment om even terug te kijken en te evalueren wat er allemaal is gebeurd. Laten we dat deze week dan
ook maar eens doen in onze column.
Davina Michelle
Toen ik in de tuin met een kop
muntthee inspiratie aan het
zoeken was voor de inhoud
van deze column hoorde ik op
de achtergrond op radio Davina Michelle uit volle borst
‘het duurt te lang’ zingen. Die
meid heeft gewoon een mooie
stem en op één of andere manier trekt ze altijd mijn aandacht. Ik luisterde eens goed
naar de tekst en kreeg een ingeving voor de inhoud van deze column.
Evaluatie
Zomaar een paar flarden tekst
uit het refrein van haar super
Nederlandstalige hit kon ik wel
plaatsen bij de inwonersbeweging waar we in De Ronde Venen mee bezig zijn. Wat te denken van teksten als: “We staan
hier al een tijdje”, “we moeten door”, “we staan stil” , “wat
jij wil, wat ik wil’, en natuurlijk
“het duurt te lang”. Ik schreef
die teksten op en ontdekte dat
ze wel heel toepasselijk waren
voor het beschrijven van de
door ons bewandelde weg met
het InwonersCollectief DRV.
Een evaluatiemoment volgde na het nemen van mijn veel
te zoete met honing en suiker
doordrenkte muntthee. Stap
voor stap nam ik de teksten van
het refrein door.
We staan hier al een tijdje
We zijn inderdaad al een tijdje
bezig. Ruim 2 jaar zijn we achter de schermen bezig met het
neerzetten van een inwonersbeweging. Destijds werden we
als inwoners betrokken bij het
project op het gemeentehuis.
Het project had de hoopgevende naam “Inwoner Centraal”. De
insteek van het project was dat
inwoners veel meer centraal
kwamen te staan en de regie
veel meer in eigen hand zouden gaan nemen. In plaats van
een afwachtende houding was
het de bedoeling dat inwoners
veel meer initiatief gingen nemen in De Ronde Venen. De
kanteling noemt men dat. Wat
zoveel betekend dat niet de
(lokale) overheid alles van bovenaf moet bedenken, maar
dat de inwoners van onderaf veel meer initiatief moeten
ontplooien en dingen samen
moeten gaan doen. Overigens
was het wel typerend dat juist
in dit project met deze naam in
eerste instantie geen inwoners
betrokken waren. Ook voor de
ambtenaren was het even wennen aan de gedachte om de regie uit handen te gaan geven.
Maar we werden met open armen ontvangen en werden
toegevoegd aan de projectgroep.
Het begin van onze inwonersbeweging was daar. Vol ener-

gie en goede moed gingen wij meer betrekken bij de lokale saaan de slag.
menleving. Echter we gingen te
snel en wilde het volgens hen veel
We staan stil en willen door
te groot aanpakken. We besloten
In al ons enthousiasme gingen ondanks dit verschil van inzicht
wij met onze ideeën misschien toch vooral door te gaan. Maar
wel wat te snel voor de ambte- wilde deze weg toch echt samen
naren en lokale politiek. Wij wa- bewandelen. We wilde niet weer
ren natuurlijk vrij in denken en één of andere populistische bedoen en wilde heel graag door- weging uit de grond stampen die
pakken. Allemaal vooruitstre- in no time allerlei teleurgestelde
vende ideeën hadden we hoe inwoners aan zich zou binden als
we de inwoners gingen betrek- zijnde een tegenbeweging. Geen
ken en de regie in handen gin- gele hesjes voor ons! We beslogen nemen. Zoals ons voor- ten dus nog niet naar de inwogehouden zou de lokale over- ners te gaan met allerlei beloftes
heid dan in een faciliterende en plannen. We wilde eerst gederol komen. Samen zouden al gen met strategische partners de
die mooie inwonersinitiatie- weg plaveien. We wilden de inven die we voor ogen hadden woners geen doodlopende weg
ook daadwerkelijk uit gaan ko- voorschotelen.
men. Inwonersparticipatie zou
het toverwoord worden voor Niet stil gezeten
een nieuwe democratie waar Ondanks dat we heel graag onafinwoners veel meer betrokken hankelijk willen zijn beseffen we
zouden zijn bij de lokale sa- heel goed dat er een systeem is
menleving en het daar bijbe- waar allerlei ambtelijke spelrehorende beleid. Maar de amb- gels gelden. Zonder medewertenaren en de politiek hadden king van bovenaf wordt het heel
te maken met een systeem vol moeilijk om van onderaf zaken
protocollen en wet en regelge- te realiseren zonder gele hesjes
ving en vonden dat wij te snel aan te moeten trekken. We gingingen. Wij hadden juist het gen in gesprek met de mensen
idee dat we stil stonden en al- die het in De Ronde Venen voorles veel te lang duurde. Men alsnog grotendeels van bovenvond ook dat we te groot dach- af allemaal regelen en beslissen.
ten en het in kleine initiatie- Er volgde gesprekken met de loven moesten gaan zoeken. Het kale politieke partijen, mooie geleek er even op of we uit elkaar sprekken met de nieuwe wetgroeide en opeens waren we houder en gemeente ambtenaook niet meer betrokken bij het ren die over de participatie gaan.
project Inwoners Centraal!? We Bovendien lieten we ons informelieten ons echter niet demoti- ren door collega inwonersbeweveren. We gingen onze eigen gingen die al wat verder waren in
koers varen. Waren zij het im- het proces om als inwoners meer
mers niet die gezegd hadden betrokken te worden. Naar aandat we als inwoners zelf de re- leiding van deze wekelijkse cogie moesten pakken! En zoals lumn (vooralsnog onze enige meDavina dat zo mooi bezingt in dia uiting!) kwamen er ook inwode derde regel van het refrein ners naar ons toe en ontstonden
met de tekst “En we moeten er spontaan een aantal mooie indoor dus voor de laatste keer wonersinitiatieven en liggen er
het spijt me” verontschuldig- mooie plannen op de plank. Kortde wij ons naar de ambtenaren om er is dus genoeg gebeurd de
voor onze keus om onze eigen afgelopen 2 jaar.
weg in te slaan.
We hebben niet stil gezeten. In tegendeel zelfs want het werd voor
Wat jij wil, wat ik wil
enkele van ons zelfs een dagtaak.
Hadden wij het dan misschien Soms was het wenselijk dat er wat
verkeerd begrepen? Wilde steun en hulp kwam van boven
men van bovenaf toch de re- en onderaf.
gie in handen houden en vond Echter voor veel inwoners zijn wij
men ons nu eigenwijs. We heb- nog maar een vage beweging en
ben het de lokale politiek nog hebben wij nog niet echt duideeens gevraagd in de verkie- lijk kunnen maken wat we nu echt
zingstijd in maart 2018. Altijd willen. En van bovenaf wil men
een goed moment om te pei- ons misschien wel steunen maar
len bij politieke partijen omdat loopt men vaak vast in het eigen
ze dan goed naar de inwoners logge systeem van protocollen en
willen luisteren en beloftes wil- ambtelijke bureaucratie.
len doen in ruil voor een stem
op hun partij. Destijds vond de Het duurt te lang
lokale politiek bijna unaniem Al evaluerend met als hulplijn het
onze bedoeling goed. Ook in prachtige lied van Davina Michelgesprekken met de gemeen- le kwam ik tot de conclusie dat
te en maatschappelijke part- het misschien wel te lang duurt
ners bleek dat onze gedachte- allemaal.
gang niet heel gek was. We wil- We moeten nu echt stappen gaan
len eigenlijk allemaal wel het- maken en ons kenbaar gaan mazelfde, namelijk inwoners veel ken naar de inwoners. We hebben

LEZERSPOST
Hoort u die bromtoon ook?
Zo’n 5 jaar geleden hoorde ik
op een zaterdag, voor het eerst,
een bromtoon. Ik dacht dat het
een stationair draaiende vrachtwagen was, maar al snel hoorde ik het ook ’s nachts en in het
weekend. Ik heb er veel last van,
slaap erg slecht en ben overdag
geïrriteerd en heb concentratieproblemen als gevolg van die
bromtoon. Ik heb hierover meldingen gedaan bij de gemeente
Uithoorn en de GGD, die blijken
meerdere meldingen uit deze

regio te krijgen. Ook bij de stichting Laagfrequent Geluid (www.
laagfrequentgeluid.nl)
staan
verhalen uit Uithoorn.
Ik heb inmiddels een app op
mijn telefoon (Spectroid) die lage frequenties registreert. Via
deze metingen is te zien dat
de bromtoon waarschijnlijk van
een elektrische installatie moet
komen. Vooral in de vroege ochtend en in het weekend geeft
het veel geluidsoverlast. Wie
hoort deze bromtoon ook? Of

lang genoeg gepraat achter de
schermen. Men weet bij gemeente en lokale politiek nu wat we
willen. Wij moeten nu vooral gaan
doen en ons zichtbaar gaan maken. Inwoners moeten ons gaan
(h)erkennen en zich aangetrokken voelen om mee te gaan doen.
We gaan na de zomer dan ook
echt van ons laten horen. Onder
de naam IVI (Inwoners voor Inwoners) gaan we met allerlei zaken
naar buiten treden zoals onze IVI
website, waar allerlei inwonersinitiatieven op te vinden zullen zijn.
Daarnaast hebben we nog allerlei mooie plannen om samen
met inwoners te gaan oppakken
zoals het IVI-bankjesproject, het
IVI-magazine, IVI-woonprojecten,
etc. Plannen genoeg en nu maar
hopen dat de lokale overheid ons
wil faciliteren bij al onze mooie inwonersdromen.
Natuurlijk rekenen we op de
steun van de lokale ondernemers
en zijn we in staat om samen hele
mooie dingen te gaan doen. Het
is tijd voor actie! Want: “Het duurt
te lang”
Doorbraak
Natuurlijk hopen we op eenzelfde doorbraak als die van Davina
Michelle. Want ook zij heeft hard
aan de weg getimmerd achter de
schermen met haar YouTube-kanaal, waarop zij wekelijks een cover plaatste. Door een beetje hulp
van Pink die zei: ‘Dat is beter dan
ik ooit zelf zal klinken’, over een
cover van haar nummer kwam
ze in de belangstelling te staan.
Daardoor ging het aantal volgers
van Davina van 12 naar 120 duizend.
Vervolgens nodigde het tv-programma Beste Zangers haar uit
en scoorde ze met de het liedje
‘Het duurt te lang” van Glen Faria
een dikke hit. Ze is nu niet meer
weg te denken. Ze ging niet via de
oude traditionele weg, maar koos
een nieuwe weg naar de top.
Dat is in principe wat wij ook willen. Niet via de oude traditionele
wegen maar een nieuwe manier
zoeken om de democratie anders
te gaan organiseren.
Natuurlijk hopen we op heel veel
volgers en een beetje steun van
boven, zoals Davina die kreeg van
Pink en het TV-programma.
Inwoners nodig
Maar bovenal hebben we volgers
dus de inwoners nodig. Want het
InwonersCollectief DRV is van en
voor de inwoners. Zonder inwoners geen beweging.
Laten we het samen oppakken en
allerlei mooie dingen gaan doen
waar we allemaal blij van worden.
Heeft u een idee, een initiatief,
een vraag, een wens of misschien
wat tijd over om samen mooie
dingen te gaan doen laat het ons
weten en neem geheel vrijblijvend contact met ons op: drv@inwonerscollectief.nl

weet iemand waar deze installatie zich bevindt? Samen zouden
we er misschien achter kunnen
komen waar die bromtoon vandaan komt. En gedeelde smart
is halve smart, dus als u ook een

bromtoon (laag geluid) hoort
laat het mij dan aub weten via
e-mail: Thehum@caiway.net
Ik woon aan de Wikke in Uithoorn

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. 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 tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

in en rond de gemeente De Ronde Venen
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Het weer
In deze krant een weerrubriek met een terugblik op interessante
weergebeurtenissen in de regio De Ronde Venen, een vooruitblik
op het nieuwe seizoen en uitleg van een onderwerp aangaande
het weer. Reacties zijn welkom.
Paul Dekkers

Mijdrecht:
39,2 grADEN!
Wat een verzengende hitte; ongelooflijk wat zich vorige week op de thermometers heeft afgespeeld. We zullen er niet gauw over uitgepraat raken. Een landelijk hitterecord voor Gilze Rijen van
40,7 gr.
Zover kwam het in Mijdrecht
niet, maar een temperatuur
van 39,2 gr., geregistreerd op
zowel 25 als 26 juli betekende een verbetering van het
oude warmte record van 27
juli vorig jaar met anderhalve graad. Let wel: deze temperatuur is gemeten volgens
de richtlijnen van de meteorologie.
Dat houdt in - geijkte -precisie thermometers, opgesteld
in een witte kunststof kastanderhalve meter hoog - met
dubbele wanden van jaloezieën en het deurtje op het
noorden gericht.
Op deze manier kan de wind
langs de thermometers waaien, kan de zon er niet op
schijnen en ze kunnen ook
niet natregenen. De tropische lucht waarmee wij te
maken hadden werd op gang
gezet door een drukverdeling
die bestond uit een omvangrijk lagedruksysteem boven
de Atlantische Oceaan enerzijds en een hoge drukblokkade boven Oost- en MiddenEuropa anderzijds.
Hierbij hoort een zuid dan
wel oost circulatie die sterk
aangewarmde continentale lucht onze kant opduwde
Laten we eens naar het temperatuursverloop van woensdag 25 juli van uur tot uur
kijken om u een indruk te geven van de mate van stijging
van het kwik.
We beginnen de meting om
06.00 uur, waarbij het minimum zojuist 19,7 gr. heeft
aangewezen.
Vervolgens
07.00 uur: 20,4 gr., 08.00 uur:
21,7 gr., 09.00 uur: 23,8 gr.,
10.00 uur: 26,4 gr., 11.00 uur:
29,6 gr., 12.00 uur: 31,9 gr.,
13.00 uur: 34,5 gr., 14.00 uur:
36,5 gr., 15.00 uur: 37,7 gr.,
16.00 uur: 38,7 gr. en 17.00
uur: 39,2 gr. De volgende dag,
26 juli, leek de temperatuur
hoger ui t te komen.
Immers om 12.00 uur werd al
een stand afgelezen van 34,0
gr., twee graden hoger dan de
vorige dag. Een licht zeebriesje was net voldoende om de
temperatuurstijging in de
middag wat te vertragen en
uiteindelijk te doen stoppen, met als resultaat 39,2 gr.
exact.
Sinds 1983, het begin van de
metingen in Mijdrecht, is het
nu op zes dagen voorgekomen dat Mijdrecht een maximumtemperatuur had van 36
gr. en hoger. Dat zijn 1) 25 en
26 juli 2019 met 39,2 gr., 2)

27 juli 2018 met 37,7 gr., 26
juli 2018 met 36,8 gr., 19 juli
2006 met 36,8 gr. en 7 augustus 2018 met 36,2 gr. De bestaande nachtelijke hoogterecords gingen niet voor de
bijl.
Het minimum van 22,8 gr. in
de ochtend van 26 juli kwam
niet in de buurt van het record dat vorig jaar op 27 juli
heel scherp werd gesteld op
25,4 gr.
Er mocht met vijf tropische
dagen op rij, van 23 tot en
met 27 juli, gesproken worden van een hittegolf. De gemiddelde maximumtemperatuur lag in deze periode
in Mijdrecht op 36 graden!
Wanneer de barometer over
een uitgestrekt gebied boven
het Europese continent gaat
dalen, zoals in het afgelopen
weekend met verschillende
kernen van 1000 hectopascal
en er vormen zich grote lussen in de isobaren (lijnen die
punten van gelijke luchtdruk
verbinden), dan pleegt de onweersactiviteit toe te nemen.
Bij ons was al sprake van onweersactiviteit in de nacht
van 25 op 26 juli, rond
02.30 uur en in erop volgende nacht, rond 2.00 uur. Veel
stelde het overigens niet voor.
Het was op afstand, richting
zee. Bij dat eerste onweer viel
de flinke windtoename op.
Daarvan zullen vele mensen wakker zijn geworden.
Geheel onverwachts kwam
dat eerste onweer niet. Vorige week heb ik u uitgelegd
dat cirrusbewolking kan aangeven hoe het weer zich op
korte termijn gaat gedragen.
Onder de talrijke wolkensoorten komen we o.a. ook tegen de middelhoge stapelwolken, (op ongeveer 4 tot 6
km hoogte), altocumulus castellatus.
Dit is een bijzonder betrouwbare weerprofeet, althans op
het gebied van onweer. U
herkent deze bewolking als
een rij torentjes, die lijken
vast te zitten aan een lange
wolkenbank.
Deze soort bewolking laat
zich rond zonsopkomst zien,
maar blijft nooit lang aanwezig en is soms binnen een uur
weer verdwenen.
Het zijn wolken die aangeven
dat er in de hogere luchtlagen van de atmosfeer koude
lucht begint binnen te dringen, wat tot een verhoging
van de onstabiliteit leidt.
Als je deze bijzondere wolken ziet kun je er bijna zeker
van zijn dat het gaat onweren. Twee uiteenlopende oorzaken dus die op onweer kunnen uitdraaien. Tot en met
het weekend was er nog niet
meer regen gevallen dan 30
mm.
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Bewoners Zijdelveld niet
bli met fietsplannen
vervolg van voorpagina
Volgens de bewoners zal door
de opkomst en de steeds hogere snelheid van elektrische fietsen en doorkomende groepen
wielrenners het probleem alleen maar toenemen. Er komen
nog meer zeer dicht langs elkaar
gaande verkeerstromen in een
nu al te smalle straat. Gemeente
Uithoorn heeft immers niet voor
niets relatief kort geleden over de
hele lengte van het Zijdelveld een
strook berm uitgegraven en met
doek en verharding opgevuld om
het stukrijden door het vele verkeer wat elkaar passeren moet, te
voorkomen. Hiermee is feitelijk
erkend dat het nu al een te smalle straat is. De doorgang voor fietsers vanaf de geplande rotonde
van de Van Ghentlaan naar het
Zijdelveld wordt een gevaarlijke in- en uitrit! Fietsers zien het
drukke autoverkeer niet of onvoldoende aankomen en andersom worden autobestuurders verrast door een (jeugdige of haastige) fietser die uit het niets het Zijdelveld op schiet. Het op- en afrijden wordt een gevaarlijke bezigheid, helemaal in de winter bij
gladheid. Samen met het drukke
bestemmings-autoverkeer gaat
dat ongetwijfeld leiden tot onge-

lukken. Dit wordt nog versterkt
omdat fietsers fors moeten aanzetten om de dijk op te komen en
daardoor met flinke snelheid het
Zijdelveld opkomen en anderszins er ook afrijden. Daar komt
bij dat het grootste gedeelte van
het Zijdelveld door de ernaast liggend sloot geen trottoir heeft en
het daar ook niet aangelegd kan
worden. Het geeft wel aan wat
voor recreatieve wandelroute het
nog is en hoe mensen die ook zo
beschouwen.
Geluidsoverlast
Voorts wordt de geluidsoverlast
onbenoemd gelaten. Veel jeugdig/uitgaand fietsverkeer gaat op
vrijdagnacht en in het weekend
tot zeer laat en vooral luidruchtig
over het fietspad langs de Koningin Máximalaan. Nu nog wordt
voor zowel de bewoners van de
Christinalaan/Karel
Doormanlaan/Colijnlaan aan de noordoostzijde en de bewoners van
het Zijdelveld aan de zuid-westzijde het geluid tegengehouden
door een behoorlijk brede groenstrook. “Wanneer het fietsverkeer over het Zijdelveld wordt afgewikkeld gaat dit relatief dicht
langs de woningen plaatsvinden
en daar zit niemand op te wachten. Wat er nu al luid schreeu-

wend langs fietst, en op scooters langs scheurt, is al hinderlijk
genoeg. Het was niet lang wachten om een opname te maken
van een luid schreeuwend aankomende groep fietsers om 01:24
uur in de nacht. Die hoor je al van
ver aankomen,” fulmineert Uithol.
Er werd tijdens de inloopavond
aangegeven dat dit plan louter
is bedacht omdat ‘de verwachting’ is dat enkele fietsers zich niet
aan de verkeersregels gaan houden op de nog aan te leggen rotonde kruising Koningin Máximalaan/Laan van Meerwijk. Dit
is volgens de bewoners een heel
slecht argument om maar op
voorhand en als ‘oplossing ter
plaatse’ een veel groter gevaar op Het ontwerp van de rotonde bij de Van Ghentlaan, met nog de (achterhaalde) doorsteek voor autoverkeer naar
het Zijdelveld te willen realiseren. het Zijdelveld. Fietsers zouden er wel gebruik van kunnen maken
In de huidige situatie op de kruising met de verkeerslichten snijdt
men linksaf om langdurig wachten te voorkomen. Bij een rotonde bestaat dit wachten niet en
kan de fietser gelijk door naar de
overkant van de Thamerlaan en
zijn/haar weg naar links vervolgen. Een rotonde met een tiental
meter dubbel fietspad aan de linkerkant (waar de fietsers richting
dorp eerst de weg oversteken
alvorens linksaf te slaan) is een
goedkoop en bruikbaar alterna-

Auto’s overal langs de kant geparkeerd, voetgangers op de rijbaan

Druk fietsverkeer niet gewenst. Een portier van een auto dat opengaat zonder op de fietsers te letten vormt een
voortdurend gevaar

tief. Dus: gemeente, wees spaarzaam en gebruik uw geld aan zinvoller projecten. Aldus de opmerkingen van de bewoners.
Jan Uithol: “Er is ook geen enkel
argument gehoord waarom bijvoorbeeld het fietsverkeer ter
hoogte van het Gezondheidscentrum Waterlinie aan de Koningin
Máximalaan wel langs één kant
van de rotonde kan worden geleid, en dit ineens verderop bij
de nieuw te maken rotondes niet

Genieten van de Beijing keuken
bij Jason Asian Cuisine
in Uithoorn
In dit artikel laat ik u kennismaken met de Beijing- of
noordelijke keuken.
De Beijingkeuken
De Beijingkeuken staat bekend
om de honderden gerechten
met speciale, verfijnde smaken. De fameuze Pekingeend,
een van de meer ingewikkelde
en spectaculaire gerechten, dateert nog uit de periode van het
keizerlijke hof. In vergelijking
met de andere Chinese keukens
is het eten uit het Noorden bijna van een strenge soberheid.
De Noordelijke keuken, soms
Beijing-keuken genoemd, weerspiegelt het klimaat. De keuken
is grotendeels op tarwe gebaseerd, met mie, knoedels (jiaozi) en gebakken en gestoomde broodjes, die het basisvoedsel vormen. Er wordt kip, rundvlees, schapen- en lamsvlees
gegeten, vergezeld van uien,
prei en kool. Veel gerechten
worden gebraden en dat levert
krokante, knapperige spijzen
op. De koning van deze keuken
is de Pekingeend. Het keizerlijk
hof heeft zijn invloed gehad en
dat zorgde voor diverse lekkernijen. Ook zijn de invloeden van
de Mongolen en moslims merkbaar, met hun stoofpotten en
barbecues. Het vlees wordt er
simpel geroosterd met de kaomethode, gebakken of gegrilleerd, in plaats van rijst tarwebrood, gierstepap als hoofd-

voedsel in het gemiddelde
huishouden, wat gevogelte en
een beperkte keus aan groenten, met kool als voornaamste
soort. Men gebruikt maar weinig kruiden, knoflook en uien, wat sojasaus, een scheutje
jiu (rijstwijn) voor marinade en
saus. Chilipeper en bonenpasta worden spaarzaam en zelden
toegevoegd, waarbij het laatste
eerder als dipsaus dan als kruiderij dient, verreweg het bekendst bij de beroemde Pekingeend.
Tarwebrood wordt in allerlei
vormen en groottes gebakken,
of geroosterd als holle sesambroodjes, die daarna een vulling
krijgen van stukjes vlees, of krokant worden gebakken als hapje tussendoor of bij de maaltijd.
Tarwemie wordt opgediend in
een krachtige bouillon, of met
stukjes vlees en groenten in
een bijzonder sterke, smakelijke saus. In de oogsttijd worden pak choy (Chinese kool) en
wom bok (soort mosterdplant)
met zout en chilipeper ingelegd in stenen potten, waarna
men ze het hele jaar door eet
als bijgerecht. Deze ingelegde
groenten voorzien in veel waardevolle vitaminen bij een voor
het overige wat sober menu.
Pekingeend (Siu Ab),
de erfenis van de keizer
Eén van de meest beroemde ge-

rechten die deze keuken heeft
voortgebracht en die het meest
tot de verbeelding spreekt, is
de Pekingeend. In Beijing worden de eenden speciaal voor
dit gerecht gefokt. Ook bouwt
men daar speciale ovens voor
het bereiden van dit verrukkelijke gerecht. De Pekingeenden
ondergaan, voordat ze geroosterd worden, eerst een luchtbehandeling onderhuids waardoor deze bol komt te staan,
vervolgens verwijdert men de
organen en spoelt men de eend
schoon aan de binnenzijde.
Daarna gaan ze in een bad
met kokend water om de huid
dicht te schroeien en vervolgens wordt de eend bestreken
met een stroop van moutsuiker en aan de lucht gedroogd.

Uiteindelijk gaan ze de oven in
om geroosterd te worden, maar
eerst wordt de binnenholte gevuld met water. De buitenkant
is dan knapperig en de binnenkant lekker mals door de inwerking van het verdampte water.
De klassieke Pekingeend vormt
een hoogtepunt van culinaire kookkunst, met zijn lakrode knapperige vel, sappige en
zachte vlees en originele presentatie van stukjes eend, gewikkeld in kleine pannenkoekjes, die in dow sa (zoete saus)
met lente-uitjes worden gedoopt.
De gehele maand augustus
wordt bij Jason Asian Cuisine in
Uithoorn een traditioneel keizerlijk driegangen Pekingeendmenu aangeboden.

meer zou kunnen! Er is ook daar
immers meer dan ruimte genoeg.
Tijdens de inloopavond zijn resultaten van tellingen getoond, maar
niet aangegeven hoe, wanneer
en op welke tijden deze zijn gedaan. Meer openheid naar de belanghebbenden zou wel zo eerlijk
zijn. De bewoners verzoeken de
gemeente de ontwerpplannen te
heroverwegen en het fietsverkeer
op de huidige wijze over het vrij
liggende fietspad langs de Koningin Máximalaan af te wikkelen zoals dat al tientallen jaren gebeurt.
Degenen die de actie willen ondersteunen of hun mening kenbaar willen maken kunnen reageren via facebook.com/ Rondje Zijdelmeer-425442168179223
of per e-mail: rondjezijdelmeer@ Langs het Zijdelveld borden met foto’s en handtekeningenactie
gmail.com.

Open Dag 4 augustus
In een idyllische omgeving naar
mooie natuurverhalen luisteren?
Dat is mogelijk op zondag 4 augustus. De Tuin Bram de Groote is
namelijk een grote inspiratiebron
voor Elza Vis. Zij is verhalenverteller en zal 4 augustus weer optreden in de tuin.
Er staat veel te bloeien omdat er
na de warme periode gelukkig
ook wat regen is gevallen. In elke border is wel wat bijzonders te
vinden, zoals blauwe knoop, wilde judaspenning, schaduwkruiskruid, kaardenbol, mariadistel.
Het is weer spannend welke plant
de aandacht heeft getrokken van
Elza en waarover zij een bijzonder
verhaal zal gaan vertellen. Zij zal
dit doen om half twee en daarna
nog twee keer, afhankelijk van de

belangstelling. Neem eventueel
een klein krukje of stoeltje mee
om gezellig aan te schuiven.
Meer informatie over Elza is te
vinden op binnenstebuitenverhalen.nl.
We zouden het leuk vinden u te
verwelkomen in de Tuin Bram de
Groote tijdens de zondagopenstelling op 4 augustus van 13.0016.00 uur.
De Tuin Bram de Groote ligt in
Uithoorn op de hoek van de Boterdijk en Elzenlaan. De toegang
is gratis. U kunt naar binnen via
de zijingang tegenover de werkschuur van Landschap Noord
Holland (Elzenlaan (nr 27). Fietsen kunnen worden gestald bij
de werkschuur.
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Nieuw in De Kwakel:

Theetuin met bamboe-labyrint
Zaterdag 13 juli opende Ruud
Pouw aan de Steenwijcklaan 16
(toegang via de Poelweg) aan
de rand van het ‘Vrije Noortveen’
in De Kwakel zijn theetuin, inclusief het nog niet volgroeide bamboe labyrint ‘Nirwana’. Het laatste omvat een mooi stukje (aangelegde) natuur, bestaande uit
drie delen waarvan een met bamboehagen. Het is ingericht als een
(spannend) labyrint (doolhof ).
Echter, pas mei volgend jaar kan
men van dit doolhof gebruik maken omdat de bamboe eerst nog
een stuk dichter moet groeien.
Neemt niet weg dat de theetuin
nu al toegankelijk is tussen weelderig en rustgevend groen. Er is
ook een tuingedeelte met speciale en zeldzame planten. In het
chalet is toiletgelegenheid. Binnen is plaats voor 20 gasten, maar

Het Nirwana bestaat uit drie delen: De oppervlakte van het labyrint bedraagt 2.400 m2, de ruimte rond het chalet met de partytent omvat 1.000 m2 plus nog
een afgeschermd speeldeel voor
de jeugd van 500 m2. In de tuin
is plaats voor maximaal vijftig
personen, waarbij het tuinmeubilair is verspreid over de diverse natuurlijke nisjes in het groen.
In het oog springend in de tuin is
de lange wilgentunnel. Die staat
er deels voor het leuke optische
Nirwana
De naam Nirwana komt uit het effect dat de tunnel heeft als je
Boeddhisme en betekent ‘de er doorheen kijkt en loopt, maar
Boeddhistische hemel’, de plaats heeft ook een zeer functionele
waar je wil zijn; de toestand van kant als windbreker. Het slingeeeuwige vrede en rust. Juist het rende wilgentunneltje dat er vlakvinden van rust in onze jachti- bij staat heeft die functie in minge omgeving is de voornaamste dere mate: het is voornamelijk
doelstelling. Bij het Theehuis en een geweldige, natuurlijke kruiphet labyrint is het goed toeven! door-sluip-door voor de kleintjes.
Het favoriete, wederom natuurlijke speelobject voor de kids staat
echter achter de bamboehaag:
De ‘Ruïne van Steenwyck’… Zie
de website www.theetuinnirwana.nl voor een spannend vervolg!
De totale padlengte van het labyrint is ruim 900 meter. De cirkelvorm van het labyrint maakt dat
men slechts een klein stukje vooruit kan kijken, waardoor het onmogelijk is om te zien of het ingeslagen pad al dan niet doodlopend is. Fout lopen kan echter
niet, maar het is juist leuk om kennis te maken met alle uithoeken
van het labyrint.
buiten in de partytent kunnen 50
gasten genieten van de groene
omgeving. Voorts kan men onder andere genieten van diverse
versnaperingen en natuurlijk koffie en thee. Ruud heeft het op een
menukaartje gezet. Ambachtelijke roomtaart, Ethiopische koffie en biologische Kwakelse thee
zijn de specialiteiten van het huis.
Ruud is specialist in taarten want
hij maakt ze ook zelf!

Speciale planten
Een in het oog springend item
is het buxusbosje naast de Ruï-

ne van Steenwyck, waar de enorme buxusvormen van topkweker
Kees Koeleman een plek hebben
gevonden. In de perkjes langs de
bamboehagen en tegen het chalet treft men vele soorten vaste
planten en ook enkele aparte zomerbloeiers aan. Een zeer in het
oog springend item zonder rijke
bloeiwijze is de Wonderboom (Ricineplant). In de loop van de zomer en vooral in het najaar komt
deze paars-rode plant tot volle wasdom. Nog een vreemde
snuiter die op een enkele plek
opkomt is een fluweelachtige
plant waaruit gedurende het seizoen een enorme staart tot wel
ruim1,5 meter groeit: de Verbascum lychitis ofwel Melige toorts.
Een wilde plant die op de rode
lijst van zeldzame planten staat.
De perkjes zijn niet strak gewied,
diverse kruiden vinden daar hun
plek. Een manier waar de teloorgaande insecten -en bijenstand
zeer bij gebaat is.
Hoewel pas open heeft Ruud
Pouw al weer ideeën om zijn
theetuin in de (nabije) toekomst
nog meer allure te geven. Zo kunnen te zijner tijd bijvoorbeeld
groepen de theetuin geheel of
gedeeltelijk boeken en reserveren, bijvoorbeeld voor familiefeestjes, verjaardagspartijtjes, bijeenkomsten, vergaderingen etc.
waarbij naar wens ook een lunch
geserveerd kan worden. Een en
ander kan gepaard gaan met een
excursie naar een bijzondere (historische) locatie zoals (een deel
van) de Stelling van Amsterdam,
Fort De Kwakel of een wandeling
over de Stellingdijk, een kwekerij van bijzondere planten en/of
bloemen. Om maar wat te noemen. Maar zover is het nog niet.
Dat vergt weer de nodige organisatie en natuurlijk de noodzakelij-

Bewoners van de Kom in Mijdrecht weer in de ellende

Wethouder Marja Becker
zorgt direct voor oplossing
Met de regelmaat van de klok zijn
er problemen voor de bewoners
van seniorencomplex de Kom in
Mijdrecht. Onze redactie werd afgelopen week door drie bewoners gebeld hierover en ontving
ook twee brieven. De eerste brief
die we ontvingen was van mevrouw van der Voort, zij schreef:
“Ik ben een bewoner van De Kom.
Heel recent is de Kom over genomen door een andere eigenaar.
Ondanks alle mooie belofte die
gedaan zijn bij de overname blijken de problemen zich op te stapelen. Van de twee zeer kleine liften is er 1 al 10 dagen buiten gebruik en hebben er al een paar
mensen in vast gezeten. De bellen in de centrale hal werkt niet
zodat je moet wachten of er toevallig iemand in of uit gaat. Dat
lijkt me ook niet zo handig als de
ambulance voor de deur staat Op
onze verzoeken om daar wat aan
te doen wordt gereageerd, We
doen ons best, we hebben geen
monteur enz. maar er gebeurt
niets. Is het niet onverantwoord,
dat in de Kom
De Kom: veel achterstallig onderhoud

waar zoveel oude hulpbehoevende bewoners zijn dit te laten gebeuren. Bij een calamiteit kunnen ze geen kant op. Verandering
blijkt ook nu weer is geen verbetering”.
Vast gezeten
De tweede brief was van de heer
en mevrouw Streefkerk. Zij schreven o.a.: “ Vorige week maandag
(22 juli, red) stond ik vast in de
lift. Met veel toeters en bellen
ben ik eruit gekomen. Bij de eerste kennismaking met de nieuwe
eigenaar hebben we al aangegeven dat de lift weer vreemd deed,
maar er wordt niets aan gedaan.
Nadat ik vast gezeten heb, hebben we als bewoners zelf maar
een briefje opgehangen dat de
lift defect is en natuurlijk het bedrijf van de lift gebeld. Ze zouden
direct een monteur sturen, maar
tot op heden ( donderdag 25 juli,
red) nog niemand gezien.
Ook kunnen we nu niet meer de
deur van beneden electrische
openen. Werkt ook niet meer.
Moeten bewoners van 80, 90 jaar

helemaal naar beneden ( zonder
lift) om de deur te openen. We
hebben ‘de huurbaas’ gebeld, anderhalf uur aan de telefoon gezeten voor ze ons te woord stonden. En toen we ze te spreken
kregen werd er gezegd dat lift inmiddels gemaakt was. Wel kom
maar kijken hij is nog steeds stuk.
Ook het probleem van het niet
kunnen openen van de deur was
bekend, werd aan gewerkt

Wethouder Marja Becker zorgde
snel en adequaat voor een oplossing

iemand bezig maar die kon niet
verder moest onderdelen bestellen. Dus al met al nog steeds elBrandweer
lende. Je zou een hartinfarct krijIk heb vandaag ten einde raad de gen, wie doet dan de deur open?”,
brandweer gebeld en ze uitge- aldus mevrouw Streefkerk
legd wat er aan de hand is. Ook zij
vonden het een onhoudbare situ- Wethouder
atie en raden mij aan nogmaals Ook onze redactie trachtte conde ‘huurbaas’ te bellen en als ze tact te krijgen met de ‘huurbaas’,
dan nog niets deden dan kwam maar helaas wij kwamen er niet
de brandweer vrijdag een veilig- eens doorheen, alleen maar in de
heidsinspectie houden.
wacht. Uiteindelijk de wethouder
Ik gebeld en opeens werkt de da- die ouderenbeleid en zorg in haar
me niet op de juiste afdeling en portefeuille heeft, Marja Becker
ging zij contact opnemen met ( Seniorenpartij) gebeld. Zij had
een collega.
nog geen enkele melding ontvinDe collega wist te vertellen dat gen maar beloofde er direct achde lift vrijdag ( 26 juli) zou wor- teraan te gaan. En dat deed ze. Ze
den gemaakt en met de deur was vertelde: ” Vanochtend heb ik mevrouw van der Voort gebeld en
zij heeft mij de klachten verteld.
Daarna heb ik gepoogd de eigenaar te bellen, maar deze is op vakantie. Via de beheermaatschappij doorgegeven dat er klachten
van bewoners zijn over de lift,
verlichting, bel enz.
Er blijken geen drie, maar twee liften te zijn, waarvan er inderdaad
1 stuk is. Daar is al een monteur
bij geweest, maar er blijkt een onderdeel kapot te zijn, dat in het
buitenland besteld moest worden. Dat is net binnengekomen
en wordt maandag vervangen.
De beheerder gaat vandaag nog
de verlichting maken. De intercom is begin van de week aan de
beurt. Daar is iets mis met de bedrading (achterstallig onderhoud
van de vorige eigenaar).
Daarna ben ik even een bezoekje
gaan brengen aan mevrouw van
der Voort om één en ander uit te
leggen. De warmte in het pand
viel overigens wel mee, ondanks

ke vergunningen.
Boeddhistische inslag
Ruud Pouw is van huis uit potplantenkweker. Dat heeft hij 32
jaar gedaan. Toen de Ruimte voor
Ruimteregeling, geïnitieerd door
de gemeen te en de provincie
Noord-Holland, er tien jaar geleden aankwam, besloot hij daarvan gebruik te maken. Hij verkocht zijn kassen, o.a. aan de Iepenlaan maar bleef er zelf wel
wonen. Uiteindelijk besloot hij er
niet in mee te gaan maar met toestemming zelf wat te ondernemen in het gebied dat in dat kader gesaneerd werd. “Lang geleden heb ik in Zuid-Frankrijk een
bamboepark met een labyrint gezien. Dat herinnerde ik mij nog.
Het leek mij wel wat om dat hier
ook te realiseren met een theehuis en bijzondere planten in een
tuin daar omheen. De ruimte om
dat te doen heb ik ervoor,” vertelt Ruud. “Ik kwam in aanraking
met recreanten bij Poldersport
De Kwakel waar ik regelmatig
werkte. Het sprak mij aan om die

mensen ook op een andere manier leuke momenten te bezorgen. Een beetje in de stijl van mijn
vroegere vakgebied en ik zag wel
wat in datgene waar bijvoorbeeld
het Boeddhisme en Hindoeïsme
voor staan. Daarvan wilde ik iets
in de tuin en het bamboe-labyrint
laten uitstralen. Dat alles is er dan
ook gekomen.”
Eind 2016 is Pouw begonnen met
de aanleg van het bamboe-labyrint met later de theetuin. Eerst
al het leidingwerk, de elektra, de
drainage en het persriool, vervolgens de aanleg van het terrein
zelf in het voorjaar van 2017. Het
bamboe is nog niet volgroeid. Het
is nu 2,5 tot 3 meter hoog maar
moet dit jaar nog verder uitdijen.
Volgend jaar mei hoopt Ruud het
labyrint te kunnen openen. Intussen is de theetuin wel toegankelijk. Nieuwgierige bezoekers zijn
tot en met oktober elke zaterdag
en zondag van 10.00 tot 17.00 uur
van harte welkom.
Zie voor veel meer informatie de
website: www.theetuinnirwana.
nl.

dat er geen airco is. Ik heb wel gevraagd aan de beheerder of ze
voor de algemene ruimte willen
kijken of daar een airco geplaatst
kan worden. Daar gaat een technicus ook naar kijken.
Het is een oud pand en er is veel
achterstallig onderhoud. De nieuwe eigenaren hebben plannen
voor verbetering van het pand,
maar dat gaat niet allemaal tege-

lijk. Vooral de lift vind ik zelf heel
belangrijk, ivm veiligheid, maar
deze wordt dus gelukkig maandag gemaakt. We zullen het in de
gaten houden” aldus wethouder
Becker. .
Maandagochtend kreeg onze redactie de melding dat (bijna) alles
was opgelost. Alleen de intercom
doet het nog niet maar ook dat
wordt deze week nog opgelost

Vrouw beroofd van
ketting in Uithoorn
Op dinsdag 23 juli rond kwart
over twaalf in de middag is een
inwoonster beroofd van haar ketting.
De vrouw had boodschappen gedaan en was op weg naar huis. In
de Jacob Catslaan werd zij aangesproken door een man.
Hij vroeg of zij wist waar een
massagesalon gevestigd was, hij
toonde hierbij een plattegrond.
Toen de vrouw beter keek, zag zij
dat dit niet een plattegrond van
Uithoorn was.
Ze werd wat wantrouwig, zeker
toen de man zijn hand op haar
schouder legde.
Plots rukte hij haar ketting van

haar nek en ging er rennend vandoor. De politie is gealarmeerd
en agenten zijn direct een onderzoek gestart, maar de dief is
niet meer aangetroffen. Het betreft een man van 20 tot 30 jaar
oud, Noord-Afrikaans uiterlijk,
spits gezicht en zwart glad gekamd haar.
Hij sprak Nederlands met een
buitenlands accent.
Op het moment van de diefstal
droeg hij een nette zwarte broek
en een licht gekleurd overhemd
met korte mouwen.
Wie meer informatie heeft, wordt
verzocht contact op te nemen
met de politie via 0900-8844.

Meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen
Tel: 088-0064673
rondevenen@amivedi.com
facebook.com/Amivedi-MijdrechtRonde-Venen
www.amivedi.nl
Stichting Amivedi is een vrijwilligers organisatie die zich inzet
voor vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. Dit door
middel van de kosteloze registratie van deze dieren. We zijn
het landelijk meldpunt voor huisdier eigenaren. Onze enthousiaste vrijwilligers werken nauw samen met politie, dierenartsen, dierenambulances en dierenasielen, wat er voor zorgt dat
vele huisdieren weer thuiskomen! Voor registratie, vragen en/
of andere zaken binnen uw regio, kunt u telefonisch contact
opnemen met het meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen, of met
het centraal meldpunt van Amivedi 0900-2648334.
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Op zaterdag 3 augu
verse suikerspin van stus een gratis
12.00 - 17.00 uur

Eerste 2 uur gratis parkeren met
de parkeerschijf op de ruime
parkeergelegenheid voor de winkel.

Kerkvaart 7, Mijdrecht

Bodemvervuiling is de boosdoener

Herinrichting Haitsmaplein
verschoven naar 2020
De renovatie van winkelcentrum
De Lindeboom in Mijdrecht verkeert in een vergevorderd stadium. De aannemer rondt de werkzaamheden naar verwachting in
september af. Vooruitlopend op
de volledige afronding was ook
de start van de herinrichting van
het Burgemeester Haitsmaplein
en de directe omgeving van het
winkelcentrum gepland. De planning was om de werkzaamheden zo veel mogelijk in de relatief rustige zomerperiode (juli/
augustus) dit jaar uit te voeren
om overlast te beperken. De geplande start van de uitvoering
van de herinrichting blijkt echter niet haalbaar, zo laat het college van B&W middels een informatienota aan de gemeenteraad
weten. Er is namelijk bodemvervuiling geconstateerd. Op dit moment wordt onderzocht welke alternatieven er zijn om de risico’s
qua tijd en geld te verminderen
en de uitvoeringskosten te beperken. De uitvoering verschuift
daarom naar de zomer van 2020.

Hoger gelegen plein?
Het bodemonderzoek en de uitkomsten daarvan hebben gevolgen voor de planning. Het uitgangspunt was om de werkzaamheden juist in de zomerperiode
uit te voeren.
Het is dan namelijk relatief rustig
in het Mijdrechtse centrum, waardoor de werkzaamheden minder overlast veroorzaken. Echter,
in een laat stadium is bodemvervuiling geconstateerd. Hiervoor
moet een uitgebreide vergunningenprocedure worden doorlopen en een saneringsplan opgesteld. Dit alles heeft consequenties voor de planning, zo laat het
college de raad weten. Bij de herinrichting van het Haitsmaplein
wordt tevens de afwatering vervangen. In het huidige civieltechnische ontwerp werd rekening
gehouden om hierbij dieper in de
grond te graven. En in deze grond
zit nu juist de vervuiling. Alternatieven in de vorm van innovatieve afwateringssystemen zijn er
nauwelijks of niet door de hoge

waterstand op de locatie. Op dit
moment wordt onderzocht of het
Haitsmaplein bijvoorbeeld hoger
kan worden aangelegd, zodat er
niet dieper in de grond hoeft te
worden gegraven. Het zal duidelijk zijn dat alternatieven en de
gefaseerde uitvoering van werkzaamheden een kostenverhogend effect zullen hebben. De
bedoeling is dat dit de komende
maanden inzichtelijk wordt gemaakt.
Zomer 2020 van start
Na overleg met Shopping
Mijdrecht, Hoorne Vastgoed en
Boni, zou eind juni 2020 de meest
wenselijke startdatum zijn om
het Haitsmaplein ter gaan herinrichten. Er is dan voldoende tijd
om de werkzaamheden voor te
bereiden en aan te besteden. Alle andere startdata stuiten op
mogelijke overlast inzake belangrijke tijdstippen voor de winkels (decembermaand en feestdagen in het voorjaar) en/of risico’s voor een uitloop in tijd (janu-

ari). Door middel van een brief zal
de gemeente alle betrokken partijen informeren over de vaststelling van het ontwerp en het uitstel van de start van de werkzaamheden. Daarnaast zullen de
lokale media met persberichten
op de hoogte worden gesteld om
de inwoners te informeren. Behalve het onderzoek naar de alternatieven en de daarmee gepaard gaande kosten zal worden bekeken welke fysieke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om het winkelcentrum,
de kerk en overige functies in deze periode goed te laten functioneren. Het gaat daarbij voornamelijk om een veilige toegang tot
winkelcentrum De Lindeboom
aan de zijde van het plein, de verbindingsstraat tussen kerkplein
en het Haitsmaplein in verband
met de bevoorrading van de Boni en de inrichting van het kerkplein. Tot het plan behoort ook

de realisatie van parkeerplaatsen
op het vrijgekomen gedeelte van
winkelcentrum De Lindeboom,
waar in het verleden het hypotheekkantoor was gevestigd. De
planning van de werkzaamheden
aan het langparkeerterrein aan
de Rondweg en die van de werkzaamheden aan het Haitsmaplein
zullen op elkaar worden afgestemd, zodat ze niet tegelijkertijd
plaatsvinden.

Laptop weg na
inbraak

Op maandag 29 juli rond half
twaalf in de avond is een laptop
ontvreemd uit een woning aan
de Burgemeester van Meetelenstraat in Uithoorn. Het huis is verdeeld in meerdere segmenten.
De politie heeft tijdens het onderzoek geen sporen van braak aangetroffen.

Lege (gif)vaten
aangetroffen
Op zondag 28 juli zijn op twee locaties in de gemeente jerrycans
aangetroffen met hierop tekens
dat de inhoud een giftige stof zou
bevatten.
Om half twee in de middag is aan
Flevomeer in Uithoorn. een vat
aangetroffen waarin fosforzuur
zou zitten en om vier uur een jerrycan met hierin mogelijk ook
een giftige stof.
De politie en de brandweer zijn
poolshoogte gaan nemen. De
brandweer heeft de vaten ter
plaatse onderzocht.
Het bleek niet te gaan om giftige stoffen. De calamiteitendienst
van de gemeente is verzocht de
jerrycans te verwijderen.

10
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Equipe Les Boules Fleuries wint ook
tweede vrijdagavond
De tweede speelavond van de
petanquecyclus van Boule Union
Thamen telde door vakanties iets
minder deelnemers dan de eerste
speelavond.
Het waren nu 32 doubletten,
waarvan er 24 ook de eerste
avond gespeeld hadden. Hoewel in de omgeving enkele toernooien waren afgelast wegens de
temperatuurverwachtingen, was
het organisatiecomité van Boule Union Thamen van mening dat
er voldoende schaduw op de accommodatie was om te kunnen
spelen.
Wel had men gezorgd dat er voor
elke deelnemer een flesje bronwater was. De deelnemers waren
daarmee blij verrast, Om 19.30
uur ging het toernooi van start
en kende een vlot verloop. De

top drie van avond 1 waren weer
present, maar de loting bracht
hen niet tegen elkaar. Die loting
wordt door de deelnemers tot
stand gebracht, want de equipeleider trekt een nummer en dat
bepaalt het lot van de equipe. Bij
winst krijg je steeds een sterkere tegenstander. Zo speelde een
equipe van Boule Union Thamen
een moeizame eerst partij, maar
won met 13-8. Partij twee ging
een stuk makkelijker en werd
een 13-2 overwinning. De slotronde bracht hen tegen de nummer drie van avond 1. Het werd
een regelrechte nederlaag. De
eindscore van 13-0 gaf een onjuist beeld van de werkelijkheid.
De equipe van BUT speelde zeker
niet slecht, maar de tireur (schutter) van de tegenstander was ge-

weldig in vorm. Hij miste maar
tweemaal en schoot meer dan zeven blijvers, die meteen een extra punt opleverden. Het was
dan ook niet vreemd dat ze ongeslagen als derde eindigde in de
avondrangschikking en tweede
in het eindklassement.
De equipe Michael Voorn/Peter
Balkenende van Les Boules Fleuries uit Lisse evenaarde de vorm
van de eerste speelavond en bleven ongeslagen met puntensaldo dat hun wederom de avondoverwinning opleverden en ook
de totaaloverwinning.

3 Dennis Bakker/
Pascal Wijnstekers

3 - 24

De best geklasseerde equipe van
BUT bestond uit Günther Jacobs
en Alfonso Atanes met een elfde plaats met tweemaal winst en
een saldo van acht.
De top drie over twee avonden
kreeg een extra prijs in natura
1 Michael Voorn/
Peter Balkenende
6 - 64
2 Dennis Bakker/
Pascal Wijnstekers
6 - 51
3 Erik v/d Slujis/
Dick Beemsterboer
5 - 33

De beste equipe van BUT, Alfonso Atanes/Günther Jacobs, eindigde op plaats 11: Het volgende
evenement bij Boule Union Thamen is het Open Uithoorns douDe top acht van de avond:
blettenkampioenschap dat op 4
1 Michael Voorn/
augustus voor de 33e keer plaatsPeter Balkenende
3 - 29 vindt aan de Vuurlijn in De Kwa2 Bart Scholten/
kel. De eerste speelronde start Waar de Tour de France leek af te
stevenen op de spannendste ontHenk de Kwaadsteniet
3 - 27 om 10.00 uur.
knoping in jaren, eindigde deze
in een anti-climax. Door de extreme weersomstandigheden in de
Alpen werd de etappe van vrijdag van de slotklim beroofd en
de etappe van zaterdag drastisch
ingekort. Dit had ook zijn weerslag op de ontknoping van de
Tour de Kwakel.
De deelnemers in het Tourhome,
die dagelijks wel weer, wind en
grind trotseren, konden hun teleurstelling maar moeilijk verbergen. Er was geen etappe-uitslag
vrijdag en dus ook geen punten.
Vooral Kees van der Meer werd
hiervan de dupe. Wanneer de
doorkomst op de top van de Col
d’Iseran doorslaggevend was geweest, had hij opnieuw vier renners op de goede plaats gehad.
Nu moet Kees op de eerste plaats
in het klassement nog Bart Peek
naast zich dulden. Fabian van der
Hulst, al bijna drie weken gehuld
in het wit van het jongerenklassement, volgt op 1 punt. Deze drie
gaan in de slotetappe naar Parijs
Donderdag 1 augustus vindt aankomenden worden opgeteld uitvechten wie het geel naar het
weer de jaarlijkse polderloop tij- en tellen dus mee voor de eind- Polderfeest brengt dit jaar. Kees
dens het Kwakelse polderfeest uitslag.
leidt nog wel steeds comfortabel
plaats. De weersvoorspellingen Teams kunnen zich nog opgeven het klassement van de extra punzijn beter dan vorig jaar. Rond via Jos Lakerveld, jostineke8@ ten.
de start van de 4 en 10 kilometer gmail.com of via de AKU website,
wortdt een prettige temperatuur www.aku-uithoorn.nl.
Glimlach
van 20 graden verwacht.
Maar uiteraard kan iedereen ook Een andere Kees, Kees van Rijn,
Een nieuw element in het loop- individueel op de 4 en 10 kilome- kon een glimlach vrijdag niet onevenement in dit jaar is een team- ter de strijd met zichzelf en an- derdrukken. Hij werd donderdag
battle waarbij teams van 4 per- deren aangaan. Daarnaast zul- wel op het terras van het Toursonen strijden om de titel ‘bes- len daaraan voorafgaand de Spe- home gespot, maar muisde er
te loopteam’ van de Kwakel. Je cials en de kinderen hun afstand vanonder zonder zijn lap in de
kunt natuurlijk ook met een team lopen.
melkbus te gooien. Toen alle lapmeedoen omdat je het leuk vindt
pen ongeldig werden verklaard,
om als vriendenteam, sportteam Programma
ontliep hij zelfs zijn strafpunt.
of straatteam aan de loop mee te 18.30 uur: Specials, G-run
Kees van Rijns fout had zijn ploeg
doen Dit jaar is gekozen voor de 1,6 kilometer, € 2,50
de kop kunnen kosten in het
4 kilometer als strijdperk waarop 19.00 uur: kinderen t/m 11 jaar
ploegenklassement. De ploeg
teams kunnen strijden voor de 1 kilometer, € 1,00
Vet van de soep, met verder Ron
mooie wisselbeker. Als blijkt dat 19.15 uur: 4 kilometer, € 5,00
Plasmeijer, Adrie Voorn, beste
meer teams ook aan een team- 20.00 uur: 10 kilometer, € 6,00
vrouw Willy Turk en Kees van Rijn
battle over de 10 kilometer mee
reed de hele week met de pet op
willen doen, zal dat volgend jaar Inschrijven kan vanaf 18.00 uur. door De Kwakel. De petten die de
ook aan het programma worden Inschrijven voor de 1 kilometer zon wel tegen houden, maar het
hoofd niet per se koel.
toegevoegd. De tijden van de 4 tot 18.45 uur.
En dat was wat de deelnemers
wel moesten doen op zaterdag in
het Tourhome. Onder leiding van
Jim en Joris Voorn was het tijd
voor de eerste Kwakelse Tourquiz.
De deelnemers braken in kop-

Hoofdbrekens in Tour
de Kwakel

Welk team wint de
Kooijman Polderloop?

Kom ook roeien of kanoën
in de mooie natuur!
Uithoornse Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter is een gezellige vereniging waar jonge en
wat oudere mensen in een mooie
omgeving op de Amstel kunnen
roeien, kanovaren of kanopoloën.
Midden in de natuur, met uitzicht
op weilanden en koeien kun je
hier solo of in groepen varen over
de Amstel, Kromme Mijdrecht en
Drecht. Ze zijn een leuke, enthousiaste vereniging met een goedgevulde botenloods en een actief
verenigingsleven met als middelpunt de “Kampanje” van ons clubhuis. Roeien is een sport voor alle leeftijden die alle spieren aan
het werk zet en waarmee je een
goede conditie krijgt of in stand
houdt. Roeien is weinig blessuregevoelig. Roeien kun je tot op hoge leeftijd volhouden. Roeien is
het hele jaar mogelijk, tenzij er ijs
ligt, mist het zicht teveel beperkt
of er te harde wind staat. De vereniging verzorgt een uitgebreide
roei-instructie voor beginners en
ervaren roeiers. Er worden regelmatig toertochten georganiseerd
en onze roeiers nemen deel aan
wedstrijden of marathontochten. Voor een proefles of meer informatie: roeicommissie@mdr.nu.
Er is ook een aparte jeugdgroep.
Voor meer info: jc@mdr.nu
Sinds 1984 biedt de URKV Michiel de Ruyter naast roeien ook
de mogelijkheid om te kanoën.

Gediplomeerde instructeurs geven les in kanovaardigheden en
veiligheid. Regelmatig worden er
toertochten georganiseerd op de
Nederlandse rivieren en plassen.
Elk jaar gaan leden een weekend
wildwatervaren in de Belgische
Ardennen. In september start
voor beginners en geïnteresseerden een wildwatercursus, waarin de benodigde vaardigheden
om mee te gaan naar de Ardennen worden aangeleerd. In de zomervakantie reizen leden af naar
Frankrijk, Oostenrijk of Slovenië voor een bezoek aan bekende wildwater rivieren met uitdagingen voor beginners en ervaren kanoërs.
Voor een proefles of meer informatie: kano@mdr.nu
Kanopolo is een spannende,
spectaculaire en intensieve sport
met een toenemende populariteit in Nederland en vele andere landen wereldwijd. De teams
van onze vereniging spelen op
hoog niveau in de Nederlandse
competitie, op nationale en internationale toernooien. De vereniging levert spelers voor de
diverse nationale teams. Ieder
voorjaar wordt er door onze vereniging een internationaal kanopolotoernooi georganiseerd, genaamd “Amsterdam Open”. Voor
een proefles of meer informatie:
kanopolo@mdr.nu

Ook tropisch zomerbridge slaat aan
Vier en veertig paren trotseerden
de hoogste buitentemperatuur
sinds vijf en zeventig jaar dankzij
de geweldige locatie van Dans &
Partycentrum Colijn in Uithoorn,
waar de hoofden koel konden
blijven.
In de A-lijn, met zestien paren
goed voor drie ereprijzen, wisten
Johan Le Febre & Wim Slijkoord
beslag te leggen op de eerste
plek met een prima 63,39%. Op
twee en drie konden Nel & Adriaan Koeleman en Gerda Schavemaker & Jaap Kenter met elkaar
proosten met voor allen 56,85%.
Cora de Vroom & Ruud Lesmeister grepen hier net naast door
met 55,36% vierde te worden en
dat gold ook voor Marja Hartman
& Ger Quelle, die als vijfde finishten met 54,76%.
In de B-lijn bestond het verschil
in de kopgroep uit luttele banddikten. Geke Ludwig & Margo
Zuidema beslisten de sprint in
hun voordeel met 59,94%, gevolgd door Corrie van Ommeren
& Maarten Kuiper met 59,64 en

Tiny Noll & Ghislaine Edelbroek
met 59,05%. Elly Degenaars &
Truus Groot volgden als vierde
met 56,67% en Marianne Mourik & Bert de Bresser werden vijfde van de ook hier zestien paren. In de C- lijn was er een close
finish voor Jaap Schutte & Wim
van Rooyen en Elisabeth van den
Berg & Maarten Breggeman, die
gezamenlijk met 60,83% over de
streep kwamen. Ineke Koek & Ellen v/d Toorn kwamen netjes als
derde door met 57,08%, waarna
de plaatsen vier en vijf gedeeld
werden door Sonja Reeders &
Rick Jacobs en Bep de Jong & Herman van Beek die allen 55,83%
scoorden. Bent u nu ook overtuigd van de all weather locatie,
kom dan meedoen aan het zomerbridge aan de Industrieweg
20 te Uithoorn. Inschrijven kan
per e- mail: gerdaschavemaker@
live.nl, per telefoon 06-83371540
of tussen 19.15 en 19.30 uur in
de zaal. De start is om 19.45 uur
en de kosten bedragen € 6,00 per
paar.

pels hun brein op aan de Tour de
France gerelateerde vragen. Het
ging er fanatiek aan toe en voor
het eerste in de historie van het
Tourhome kon je er een speld horen vallen.
Tweestrijd
Het werd uiteindelijk een tweestrijd tussen “De Okerboys”, met
Rick Fransen (Frans Ricksen) en
Wim Verlaan, en “Lekke band, lege bekers”, met Mario van Schie
en Timo Kas. In de laatste ronde
wist het laatstgenoemde koppel
een kleine achterstand om te buigen in een voorsprong en zo de
eerste Tourquiz te winnen. Uiteindelijk waren alle deelnemers het
erover eens dat het niet de laatste Tourquiz zou worden.
Een opmerkelijkheid deze week
in de Tour de Kwakel was de Aai
Krulpot in de etappe gewonnen
door Matteo Trentin. Het was
een gekende konijnenrit en velen Kwakelse deelnemers hadden dit ook herkend. Toch waren er maar liefst vier deelnemers
die aanspraak maakten op de Aai
Krullepot, de prijs voor wanneer
je de enige bent die een renner in
de daguitslag heeft. Henk Raadschelders, Patrick in ’t Veld, Bas
Baars en Cynthia Peek mochten
onder elkaar maar liefst 2 euro
verdelen. Bij het schrijven van dit
verslag zijn de eindklassementen
van de Tour de Kwakel nog niet
bekend.
Na de aankomst op de ChampsÉlysées kan de eindbalans van
deze Tour definitief opgemaakt
worden.
Algemeen klassement
na 19e etappe
• Kees van der Meer
• Bart Peek
• Fabian van der Hulst
• Peter Mayenburg
• Jan Kas
Rode trui
• Kees van der Meer
• Peter Mayenburg
• Jan Kas
Ploegenklassement
• Vet van de soep
• Vieze papieren
• Plafonneren

122
122
121
118
117
31
26
25
372
370
365

IVN-zomeravondfietstochten
IVN-afdeling De Ronde Venen en
Uithoorn organiseert dit jaar voor
de 7e keer zomeravondfietstochten. De eerste volgende fietsavond zal zijn op dinsdag 6 augustus. We vertrekken om 19.15
u vanaf het Raadhuisplein in
Mijdrecht. De afstand is circa 25
kilometer. Al fietsend genieten

we van de prachtige natuur. Ook
deze avond weer een fraaie route in de omgeving van ons mooie
veenweidegebied. Ontdek samen
de bijzonderheden van dit unieke landschap o.l.v. IVN-natuurgidsen.
Opgave niet nodig. Info: Anja de
Kruijf 06-58924521

