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Mijdrecht - Sinds afgelopen 
zaterdag zijn wij onze poes kwijt 
in de buurt van Proosdijland in 
Mijdrecht! Ze wordt erg gemist. 
Ze is super lief, een echte knu�e-
laar. Buiten zal ze niet snel naar 
iemand toestappen. Ze is zwart-
wit. Willen jullie alsjeblieft kijken 
in jullie omgeving en in de 
schuur! Wij hopen dat jullie ons 
willen helpen zoeken. Cas, Sandra 
& Robbie, tel. 06-42160457.

Waar ben ik?
Tracker onder auto 
zorgt voor ophef
Vinkeveen -In de nacht van 
maandag op dinsdag was het 
even spannend op De Regenboog 
in Vinkeveen. De straat stond plot-
seling vol met politiewagens, 
brandweer, ambulance en de 
Explosieve Opruimingsdienst. Er 
was een verdacht pakketje gezien 
onder een geparkeerd staande 
auto in deze staat. Het ‘ding’ onder 
de auto werd rond 0.300 uur 
ontdekt en direct werden de hulp-
diensten gebeld. Uit voorzorg 
werden vijf woningen ontruimd. 
De EOD zetten een robot in. Na 
onderzoek bleek het om een auto 
tracker te gaan. Een autotracker 
gebruik je meestal om de auto te 
kunnen volgen. De politie heeft 
de zaak in onderzoek.

Dat heeft locoburgemeester Anja 
Vijselaar besloten na de vondst van 
een grote hennepkwekerij in het 
pand. De eigenaar mag het pand wel 
in om de schade af te handelen, maar 
het gebouw voorlopig niet verhuren. 
Politie, brandweer en gemeente zijn 
de hele nacht bezig geweest de 
hennepkwekerij te ontmantelen.
Woensdagmiddag 27 juli brak rond 
15.30 uur brand uit in het pand. 
Volgens de brandweer was sprake 
van een ‘zeer grote brand’ en waren 
naast het korps Mijdrecht ook blus-
groepen uit Vinkeveen, Maarssen, 
Nieuwer ter Aa, Loenen en 
Kockengen actief om de vlammen te 
blussen. Nadat het vuur was gedoofd 
is de politie een onderzoek gestart. 

Hierbij zijn restanten aangetro�en 
van een hennepkwekerij met in 
totaal ruim 1.700 planten. 

Verdachte aangehouden
Door het verwoestende vuur is de 
oorzaak van de brand nog niet goed 
vast te stellen. Hier wordt nader 
onderzoek naar gedaan. Ook onder-
zoekt de politie wie verantwoordelijk 
is voor de hennepkwekerij. Op dit 
moment is er een verdachte aange-
houden. Hij was ten tijde van de 
brand aanwezig in het pand. De 
verdachte is een 27-jarige man uit 
Haarlem.

Sluiting bedrijfspand
Bij het aantre�en van grote hoeveel-

heden softdrugs is de openbare orde 
ernstig in het geding. Daarom is 
besloten het pand per direct te 
sluiten. De gemeente wil hiermee 
een duidelijk signaal afgeven dat dit 
niet wordt getolereerd. Hennepplan-
tages in woningen of bedrijfspanden 
leiden tot overlast en (levens)gevaar-
lijke situaties en gaan meestal 
gepaard met fraude en diefstal waar-
door velen worden gedupeerd.

Meer informatie? Meld het! 
Heeft u meer informatie over de 
brand of de hennepkwekerij? Meld 
dit dan bij politie via 0900 - 8844. 
Liever anoniem melden? Dat kan via 
Meld Misdaad Anoniem, bel dan 
0800 – 7000. Ook als u vermoedt dat 
elders een hennepplantage in een 
woning of bedrijfspand is onderge-
bracht kunt u dit via deze nummers 
melden.

Mijdrecht - Het bedrijfspand aan de Rendementsweg in Mijdrecht, dat 
woensdag 26 juli deels door brand is verwoest, is nu voor zes maanden 
gesloten. 

Bedrijfspand Rendementsweg zes maanden 
gesloten na vondst hennepkwekerij

Foto: VLN Nieuws

Regio- De Tour de France is weer ten 
einde, menig wielrenliefhebber heeft 
dagelijks met plezier (en soms 
afschuw na een valpartij) voor de 
televisie gezeten. Net als andere 
jaren heeft de Meerbode rond de 
Tour een prijsvraag gehouden. Wie 
wint de gele trui en best logisch dat 
de meeste inzenders van het 
Tour¬spel de winnaar van de vorige 
ronden van Frankrijk invulden: Tadej 
Pogacar. Maar nee, hij eindige dit jaar 
op de tweede plaats. De Tour de 
France werd deze 2022 een Deens 
feestje met niet alleen de start in dit 
land, maar ook de winnaar komt uit 
Denemarken: Jonas Vingegaard. 
Gelukkig heeft een handjevol 
deel¬nemers wel zijn naam geno-
teerd, echter bij de tweede vraag 
vallen weer deelnemers af. Steven 
Kruijs¬wijk had alle credit, maar is 
niet de beste Nederlander geworden. 
Hij viel uit na een valpartij in ronde 
15 waarbij hij een schouderblessure 
opliep en niet verder kon in de Tour. 
Bauke Mollema met een 
eindklasse¬ring van plaats 25 mag 
zich ‘beste Nederlander in de Tour’ 
noemen. De derde vraag, beste 
Nederlander in het bolletjesklasse-

ment (berg¬etappes), gaf geen enkel 
goed antwoord. Niemand tipte Dylan 
van Baarle (32). Bij vraag vier, hoeveel 
Nederlanders winnen een etappe, 
waren de inzenders karig met 
aantallen. En deze voorzichtigheid 
blijkt een goede zet, slechts twee 
Nederlandse renners (Dylan 
Groene¬wegen en Fabio Jakobsen) 
wisten een etappe te winnen. De 
oplossing van de puzzel was niet 
moeilijk, voor velen vooral een leuke 
ontspanning. In verband met de 
vakantie worden de winnaars 
volgende week bekend gemaakt. De 
redactie van de Meerbode stort zich 
nu op alle oplos¬singen en gaat de 
winnaars bepalen. Wie wint de 
hoofdprijs een Dell Intel Core i5 
laptop beschikbaar gesteld door 
Multi Media Mijdrecht, of een dames 
of herenhorloge, beschikbaar gesteld 
door Koek juweliers & goudsmederij 
uit Mijdrecht. Of een bbq pakket 
voor vier personen van slager Gertv 
Stronkhorst uit Uithoorn, een waar-
debon ter waarde van 50,00 uren van 
Smit Schoenen uit Mijdrecht of een 
prachtige zonnebrik, beschikbaar 
gesteld door Bril & Meer uit 
Vinkeveen.

Tour de France prijsvraag: 
Jonas Vingegaard winnaar!

De Ronde Venen - De historische 
vereniging De Proosdijlanden organi-
seert in samenwerking met Eltjo 
Verweij en Marc van Vugt een reeks 
wargames. Komende woensdag-
middag is er een speciale kinder-
versie: aanvang rond 14.00 uur in de 
R.K.-kerk te Vinkeveen. Het spel dat 
gespeeld wordt geeft een extra 
dimensie aan de tentoonstelling 
‘1672 RampZalig’, die elke 
woensdag-, zaterdag- en zondag-
middag te bezichtigen is.. Het spelen 
van een spel draagt bij aan het histo-
risch besef; de toenmalige Franse 

aanval op Waverveen en Abcoude 
gaat zo meer leven.

Wargames
Tot en met eind oktober worden er 
naast de tentoonstelling en de 
wargames ook �etstochten, audio-
tours en lezingen georganiseerd 
door de vereniging. Zo zijn door heel 
De Ronde Venen informatieborden te 
vinden met verwijzingen naar 1672. 
Op 10 augustus spelen de kinderen 
een verkorte versie van het spel. Zij 
proberen het dorp Abcoude te 
verdedigen. Op de middagen van de 

Historische vereniging: 
Jeugd verdedigt eigen dorp

lezingen is het spel meer gericht op 
volwassenen. Die spelen op het slag-
veld van Waverveen, dat bijna de 
hele speeltafel bedekt.

Detailfoto van het Wargame speelveld
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Regio - Het is 350 jaar geleden dat 
de Oude Hollandse Waterlinie 
succesvol werd ingezet tegen 
aanvallen van onder meer de 
Fransen. Dit jubileum wordt gevierd 
met allerlei evenementen en activi-
teiten langs de linie. Stichting Oude 
Hollandse Waterlinie organiseert in 
dit bijzondere jaar ook weer een 
fotowedstrijd. Deze oudste en 
belangrijke waterlinie leent zich door 
haar ligging fantastisch voor allerlei 
vormen van recreatie zoals 
wandelen, �etsen en varen. Daarbij 
kun je in de gezellige centra van de 
vele fraaie vestingstadjes in onze 
linie heerlijk op een terrasje 
verpozen. Daarom is er voor het 
thema ‘Recreëren in de Oude 
Hollandse Waterlinie’ gekozen. Trek 
eropuit en vergeet je camera niet!

Hoe doe je mee en wat kun je 
winnen?
Het is een voorwaarde dat de foto is 

genomen in het gebied van de Oude 
Hollandse Waterlinie, van het 
Muiderslot in Muiden tot aan Slot 
Loevestein bij Gorinchem. Wil je 
weten wat er precies allemaal tot dat 
gebied behoort? Kijk dan op de 
website oudehollandsewaterlinie.nl 
De ingezonden foto’s mogen niet 
ouder zijn dan twee jaar en verder is 
het van belang dat de digitale foto’s 
minimaal 1,5 MB groot zijn.

Prijzen
Er zijn mooie geldprijzen te winnen; 
de eerste prijs is maar liefst € 150,- 
euro! Daarnaast is er ook nog een 
tweede prijs van € 100,- en derde 
prijs van € 50,- euro . Je hebt nog tot 
1 oktober 2022 om maximaal drie 
(digitale) foto’s in te sturen. Dit kan 
per e-mail naar: contact@ohwl.nl.
De info en voorwaarden lees je op 
oudehollandsewaterlinie.nl/
fotowedstrijd2022. Heel veel plezier 
en succes!

Fotowedstrijd Oude Hollandse 
Waterlinie

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

met het onderhoud van de tuin. Op 
de eerste zondag van april tot en met 
september is de tuin open voor 
bezoekers. Naast de open dagen is 
het mogelijk om op woensdag-
morgen (de wekelijkse werkochtend 
van de vrijwilligers) tussen 9.00 en 
12.00 uur in de tuin rond te kijken. 

Welkom
Zondag 7 augustus bent u dus weer 
van harte welkom. Augustus is de 
oogstmaand en dat geldt zeker voor 
de Tuin Bram de Groote. De pruimen-
tijd is voorbij, maar appels en peren 
zijn er nog volop. Vooral de kweepeer 
met zijn donzige schil is prachtig om 
te zien. In de border is nog volop te 
genieten van bloeiende planten 
zoals wilde bertram, zeepkruid, 

ezelsoor, guldenroede en kaarden-
bollen. Langs alle oevers is de katten-
staart, een echte bijen- en vlinder-
plant met paarsrode bloemen terug 
te vinden. Kortom, er valt weer veel 
te genieten. De vrijwilligers van de 
tuin staan voor u klaar voor een 
nadere toelichting bij al het moois. 
Een bezoek aan deze schitterende 
tuin vol bloeiers, die met zoveel 
liefde en kennis bijgehouden wordt, 
is zeer de moeite waard.
De tuin ligt in Uithoorn op de hoek 
van de Boterdijk en Elzenlaan en is 
open van 13-16 uur. De toegang is 
gratis. Ingang: via de zijingang van 
de tuin tegenover de werkschuur aan 
de Elzenlaan. Er is weinig parkeerge-
legenheid bij de tuin, maar op de 
Watsonweg kunt u vast terecht. 
Fietsen kunnen worden gestald bij 
de werkschuur.

Open Dag Tuin Bram de Groote

Regio - Al acht jaar mag de Stichting 
Kunstuitleen de Ronde Venen, 
KuRVe, kunstwerken uit het bezit van 
de Gemeente uitlenen. Zo kunnen 
inwoners van de Gemeente en daar-
buiten ervan genieten – Het zou 
toch zonde zijn als ze in het depot 
aan de Hollandse Kade 21 opge-
borgen bleven! Door schenkingen 
wordt de collectie regelmatig aange-
vuld. Het betreft vooral werk van 
kunstenaars uit Abcoude, zoals Jan 
Vluggen, Jan van Evelingen, Goos 
Doorn, Koos Haijkens en Rinus Duin, 
maar ook van Simon Sint uit Wilnis.

Voor een tijdje in uw bezit
Voor € 5,– per maand kunt ook u 
een schilderij of aquarel te lenen. 
De website kurve-kunstuitleen.nl 
bevat alle werken die beschikbaar 
zijn. Via het aanvraag- en bruikleen-
formulier komt het voor een tijdje 
in uw bezit.
Tot 5 oktober hangt een vijftal schil-
derijen in de Angstelborgh, Dorps-
zicht 22 - Abcoude. Drie van Jan van 
Evelingen, een van Jan Vluggen en 
een van Goos Doorn. Dagelijks te 
bezoeken tussen 10.00 en 16.00 uur 
(m.u.v dinsdag).

Expositie in Angstelborgh 
dankzij KuRVe Kunst uitleen

Uithoorn - De Vuurlijn vanaf de Ring-
dijk tot en met de kruising met de 
Noorddammerweg is op verschil-
lende plekken slecht en heeft 
scheuren. Dit gedeelte wordt dit jaar 
opgeknapt. De werkzaamheden 
beginnen in de week van 15 augus-
tus. Op 24 augustus om 07.00 uur is 
al het werk klaar. Tijdens de werk-
zaamheden is de Vuurlijn tussen de 
Ringdijk en de Noorddammerweg, 
inclusief de kruising Ringdijk – 
Noorddammerweg, afgesloten voor 
al het verkeer. Voor deze situatie 
worden er omleidingen ingesteld.

Het kruispunt Ringdijk-Vuurlijn wordt 
zo vaak en zo lang mogelijk open 
gehouden. Afsluiting is noodzakelijk 
op drie momenten, namelijk:
• 16 augustus van 10.00 tot 11.00 uur 
(verwijderen bovenste laag asfalt);
• 22 augustus van 07.00 tot 11.00 uur 
(aanbrengen bovenste laag asfalt);

• 23 augustus van 07.00 tot 24 
augustus 07.00 uur (aanbrengen en 
uitharden rode coating).
Op 16 en 22 augustus worden 
verkeersbegeleiders ingezet om het 
verkeer om te leiden. Voor de afslui-
ting van 23 op 24 augustus wordt 
voor al het verkeer een omleiding 
ingesteld. De brug over de Ringvaart 
is voor voetgangers en �etsers altijd 
bereikbaar via de Noorddammerweg 
en Stelling / Linie. Met de aanwo-
nenden/ondernemers van de Vuur-
lijn ter hoogte van het project zijn 
afzonderlijke afspraken gemaakt 
voor hun bereikbaarheid. Hoewel de 
werkzaamheden in de zomerva-
kantie zijn gepland om overlast te 
beperken, kunnen leveranciers en 
bezoekers aan het dorpscentrum van 
De Kwakel last ondervinden van de 
ingestelde omleiding. Alle informatie 
over de werkzaamheden vindt u op 
uithoorn.nl/werkinuitvoering.

Asfaltwerkzaamheden Vuurlijn
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Opnieuw bermbrandje langs
de Randweg
Uithoorn - Opnieuw is in korte tijd 
een bermbrand ontstaan in het 
gebied Poelweg/Randweg. Brand-

weer Uithoorn heeft de smeulende 
hoopjes gras uit elkaar gehaald en 
alles afgeblust. 

Foto: Jan Uithol.
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LEZERSPOST

Door Daniel Stam. 

Ik ben in mijn leven vaak verhuisd 
maar ik heb nog nooit een 
Gemeente gezien die zo slecht is 
voor de natuur en die van de 
groene ruimte in de bebouwde kom 
zo een bende maakt als de 
Gemeente De Ronde Venen. Om de 
natuur geven ze in deze Gemeente 
duidelijk helemaal niks en zelfs de 
privétuinen van burgers zijn niet 
veilig voor de aannemers die in 
opdracht van de Gemeente de 
groene ruimte molesteren. 

Ik heb meerdere keren klachten 
geschreven naar de Gemeente over 
het beheer van de groene ruimte 
maar pas nadat ik ging klagen bij de 
provincie Utrecht is er op mijn 
brieven inhoudelijk gereageerd via 
e-mail en dan krijg je daar nog de 
interne mails bij meegestuurd van 
de Gemeente. Wat op zich interes-
sant is om te lezen en waar onder 
andere in staat dat er nu toch wel 
gereageerd moet worden omdat ze 
anders weer het verwijt gaan 
krijgen dat er niet serieus op 
klachten wordt in gegaan. En zelfs 
vanaf dat moment wordt slechts 
zeer beperkt gereageerd en kiezen 
ze zelf 1 of 2 onderwerpen uit 
waarop ze een reactie willen geven. 
Of ze reageren nog steeds helemaal 
niet op een klachtenbrief. Ik heb 
allerlei voorstellen gedaan aan de 
Gemeente voor kostenbesparingen 
omdat ze zeggen geen geld te 
hebben voor beter, netter en/of 
natuurvriendelijker beheer. Zo heb 
ik locaties aangedragen in het 
buitengebied die geschikt zijn om 
te laten maaien en het maaisel te 
laten afvoeren door boeren voor 
eigen gebruik op de wijze en het 
moment wat de Gemeente met hen 
afspreekt. Dat is goedkoper dan een 
contract met een aannemer, beter 
voor de natuur (dan kunnen de 
bloemen en vlinders en zangvogels 
terugkomen op zulke plaatsen als 
het maaisel wordt meegenomen na 
het maaien), en gunstig voor de 
boeren die dan ook wat extra 
verdienen. De besparing die dit 
voor de Gemeente oplevert kan dan 
worden gebruikt om elders beter 
en/of netter beheer toe te passen. 
Ook voor wandelaars en �etsers is 
dat gunstig als er weer meer kleur 
en vogelgezang terugkomt op het 
platteland. Meer biodiversiteit dus. 
De Gemeente reageert daar niet op. 

Belofte
Twee maal is mij beloofd dat een 
wegberm in de polder na het 
maaien zou worden afgeruimd om 

de laatste, met uitsterven 
bedreigde, Kievitsbloemen die daar 
nog groeien een kans te geven om 
te overleven en niet overwoekerd te 
worden door Riet en Berenklauw en 
andere stikstofminnende grote 
onkruiden. Na de vraag waarom het 
maaisel er nog steeds lag te rotten 
kreeg ik toen een antwoord dat ze 
zich hadden vergist en dat alleen in 
het najaar het maaisel werd afge-
ruimd. Dat dit betekent dat er 
steeds meer stikstof in de bodem 
komt en dat de Kievitsbloemen (en 
ook de Orchideeën) op termijn 
helemaal zullen verdwijnen dat 
interesseert deze Gemeente duide-
lijk niks. Klagen bij de provincie 
helpt ook al niet want sinds in 2017 
de nieuwe natuurbeschermingswet 
van kracht is, zijn bijna alle 
bedreigde planten die in bermen 
kunnen groeien niet meer wettelijk 
beschermd. Wat vroeger nog een 
misdrijf kon opleveren is nu niet 
strafbaar meer, dus in feite mag de 
Gemeente nu vrijwel alles doen wat 
ze willen met de natuur op hun 
grond. Dus ook het uitroeien van 
planten die in ons land dreigen uit 
te sterven.

Vrijwilliger
Ik heb ook aangeboden om als vrij-
williger een bepaalde berm in 
Waverveen in beheer te nemen 
langs een �etspad. Ook daar heb ik 
geen reactie op gekregen. Die 
speci�eke berm heeft enorm poten-
tieel om weer een vogelparadijs te 
worden met het al aanwezige geva-
rieerde struweel aan een kant van 
het �etspad, en waar met uitsterven 
bedreigde vogels weer kunnen 
gaan broeden. Mits er natuurvrien-
delijk beheer plaats gaat vinden 
waarbij op de juiste momenten 
wordt gemaaid en het maaisel 
netjes wordt afgevoerd waardoor 
verschraling optreedt en er weer 
bloemen kunnen groeien in plaats 
van alleen maar riet, brandnetels en 
berenklauwen zoals nu het geval is. 
Dan komen ook de insecten en de 

insectenetende vogels terug. 
Sommigen zeggen dan: ‘Maar 
brandnetels zijn ook belangrijk’. 
Natuurlijk heeft elke plant zijn nut 
maar niet als de hele buitenruimte 
met slechts een paar soorten 
planten vol staat zoals nu. Dat is een 
dode ruige boel met bar weinig 
leven. Dat is geen biodiversiteit. Die 
ontstane monocultuur door het 
klepelen en het maaisel laten liggen 
zorgt daarnaast nog voor tal van 
andere problemen zoals het bieden 
van een ideale bodem voor inva-
sieve exoten als de Japanse 
Duizendknoop (die gek is op heel 
veel stikstof ) en het werkt plaagvor-
ming in de hand omdat je het biolo-
gisch evenwicht om zeep helpt. 
Volgens de website van de universi-
teit van Wageningen zijn we al 85% 
van de biodiversiteit in ons land 
kwijt. 85% van alle dieren en 
planten die ooit leefden in ons land. 
En in deze Gemeente zou het me 
verbazen als de biodiversiteit nog 
boven de 3% uit komt van wat er 
ooit allemaal leefde hier. Deze 
Gemeente doet nog steeds haar 
stinkende best om alles uit te roeien 
wat er nog over is.

Bosjes verwijderd
Afgelopen winter zijn op diverse 
plekken in de Gemeente bosjes 
geheel verwijderd in opdracht van 
de Gemeente. Bij de grond afge-
zaagd. Bosjes waar uilen en zangvo-
gels leefden en broedden met egels 
en bunzingen en tal van andere 
dieren die daar woonden. Bosjes 
waar niemand last van had in een 
verder veel te kaal landschap. 
Eigenlijk zijn dit soort bosjes op het 
platteland de laatste kleine oases 
voor veel dieren in een verder kaal 
landschap, een groene woestijn met 
heel weinig leven. Bij het bij de 
grond afzagen zijn hele diepe 
sporen getrokken door de zware 
machines die zijn gebruikt waar-
door heel veel dieren zijn gedood 
die daar in de winter onder de 
grond lagen te slapen. De 
Gemeente houdt echter met natuur 
en dieren geen rekening. Op de 
klacht hierover kwam wel een 
antwoord. Er zou sprake zijn van 
achterstallig onderhoud van dit 
soort bosjes en daarom heeft de 
Gemeente besloten dit soort bosjes 
in 1 keer helemaal bij de grond af te 
zagen. Waar al die dieren naartoe 
moeten de komende jaren, die daar 
leefden in een verder veel te kaal 
landschap, daar denken de ambte-
naren niet bij na. Dat is voor hen 
niet relevant en totaal niet belang-
rijk. In de toekomst gaan deze 
bosjes als hakhout beheerd worden. 

Op de vraag waarom hier geld aan 
wordt besteed en waarom men dit 
soort bosjes niet gewoon met rust 
kan laten op plekken waar niemand 
er last van kan hebben, wordt 
verder niet meer gereageerd. Om 
de een of andere mysterieuze reden 
wil de Gemeente hier graag veel 
geld aan blijven uitgeven aan deze 
volstrekt nutteloze vernieling van 
de laatste stukjes natuur in de 
Gemeente en met zware machines 
de grond aan gort blijven rijden en 
dieselrook de lucht in blijven 
blazen. In mijn ogen zijn dit 
volstrekt onzinnige aanslagen op de 
natuur en is dit nutteloze luchtver-
vuiling en geldverspilling. Terwijl ze 
beweren geen geld te hebben voor 
netjes en milieuvriendelijk groenbe-
heer elders in en buiten de 
bebouwde kom. 

Je eigen tuin
En dan is ook je eigen tuin nog niet 
veilig voor de aannemers die voor 
de Gemeente werken. Ze rijden met 
de borstelwagen tot 30 cm over de 
grens je tuin in en met de 
bosmaaier kortwieken ze je heg die 
je net een half jaar geleden hebt 
geplant en met de bladblazer 
blazen ze al het onkruid je tuin in 
wat ze van de stoep af hebben 
geschraapt. En dan moet net 
tuinieren je grootste hobby zijn 
waardoor je het hele land afstruint 
naar de mooiste planten. De werklui 
aanspreken kan je vergeten. Ik 
probeerde het, maar ze spraken 
geen Nederlands en ook geen 
andere gangbare taal. Klagen bij de 
Gemeente hielp ook niet. De 
ambtenaren verwijzen naar de 
aannemer en ze zouden vragen of 
die contact met me opneemt maar 
dat gebeurt dus ook niet. Vorig jaar 
zijn er door een andere aannemer al 
planten uit mijn tuin weg geschof-
feld. Blijkbaar hebben die werklui 
die geen Nederlands spreken geen 
enkel benul van wat ze aan het 
doen zijn en wat van de Gemeente 
is en wat particulier is. Deze lui die 
nu mijn heg hebben vernield en 
weer planten hebben verwijderd 
hadden niet eens de opdracht om 
onkruid te wieden in plantsoenen 
maar hun opdracht was slechts om 
de bestrating schoon te maken. 
Maar ja, als de werklieden geen 
Nederlands spreken was misschien 
ook de opdracht niet zo duidelijk 
over gekomen. De Gemeente kiest 
voor al het werk de goedkoopste 
aannemers maar is het ook werke-
lijk zo goedkoop? Dit groepje wat 
deze keer mijn tuin vernielde heb ik 
welgeteld vijf keer in iets meer dan 
een week tijd langs zien en horen 

komen met hun bosmaaier en blad-
blazer, met alle herrie en nutteloze 
luchtvervuiling. Elke keer als ik nu 
een bladblazer of bosmaaier hoor 
slaat de paniek toe en ga ik snel 
naar buiten om te kijken of mijn 
tuin niet opnieuw wordt aange-
vallen. Ik kan me niet voorstellen 
dat 1 keer alles goed laten doen 
door een goed bedrijf duurder zou 
zijn dan een onkundig bedrijf die 
haar werknemers vijf keer door 
dezelfde straat stuurt met hun 
machines. En ook tegen de vernie-
ling van je tuin kan je helemaal niks 
beginnen want een rechtszaak kost 
meer geld en tijd dan het je ople-
vert. Het komt er in feite op neer dat 
ze je op kosten jagen en dat je 
verplicht wordt een onverwoest-
baar hek of muurtje te zetten om je 
tuin heen wat ze met de borstel-
wagen en de bosmaaier niet 
kunnen beschadigen. Als je 
tenminste een mooie tuin wil 
hebben waar de aannemers van de 
Gemeente afblijven.

Burgerinitiatieven
Dan lees je ook nog over mooie 
burgerinitiatieven waarbij het doel 
is om meer bloei te krijgen en meer 
biodiversiteit in de woonomgeving. 
En om die burgers te helpen sloot-
kanten vol bloemen te krijgen zoals 
ze wensen, laat de Gemeente dan 
die slootkanten vol storten met 
houtsnippers van verwijderde 
bomen en struiken. En zodoende 
zijn deze mooie initiatieven dan 
gedoemd te mislukken omdat ter 
plaatse alleen maar brandnetels, 
bramen en riet en berenklauwen en 
andere ruige bende gaat groeien 
waar we overal al meer dan genoeg 
van hebben om ons heen. Die ruige 
planten vinden dat heerlijk al die 
voeding en stikstof en voor 
bloemen blijft dan geen ruimte 
over. Het lijkt dan wel of ze het met 
opzet doen en burgers voor de gek 
willen houden en elk mooi initiatief 
om zeep willen helpen. Volgens mij 
zijn de verantwoordelijke ambte-
naren echte natuurhaters die ook 
een hekel hebben aan bloemen en 
kleur in de buitenruimte. Als de 
aannemers langs komen in de wijk 
om te maaien moet zelfs het laatste 
bloemetje wat naast een boom of 
lantaarnpaal groeit worden wegge-
maaid met de bosmaaier. 

En zo kunnen we nog wel even 
doorgaan met de lijst van klachten 
want het is bar en boos in deze 
Gemeente. Eigenlijk zou er een 
actiegroep moeten komen tegen 
deze groenterreur in deze 
Gemeente. Wat mij betreft horen de 
verantwoordelijke ambtenaren voor 
al deze terreur in de gevangenis 
thuis.

Groenterreur in de gemeente De Ronde Venen
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De Ronde Venen - Beleef het najaar 
met de natuur- en avonturenclubs 
van De Woudreus. Na de zomer-
vakantie starten er weer drie nieuwe 
clubs op de woensdagmiddag. 
Aanmelden voor de clubs kan via de 
website www.dewoudreus.nl. Kijk bij 
de pagina ‘activiteiten’. Houd je van 
struinen? Ben je benieuwd naar wat 
er allemaal eetbaar is in de natuur? 
We gaan bessen en noten zoeken en 
oogsten groenten uit de moestuin. 
Daarna maken we er hapjes of een 
maaltijd van. We koken vaak buiten 
op een kampvuur. De worksho-
preeks wordt twee keer gegeven op 
woensdagmiddag van 14.30 - 16.00 

uur. Groep 1 start op 31 augustus, 
de andere data zijn 14 september, 
28 september en 12 oktober. Groep 
2 start op 7 september de andere 
data zijn 21 september, 5 oktober en 
19 oktober. Groep 1 stopt voor de 
herfstvakantie van Regio Noord en 
groep 2 stopt voor de herfstvakantie 
van Regio Midden. De kosten zijn 15 
euro voor 4 keer.

Natuurclub 4 t/m 6 jaar
Na de zomer start weer de natuur- 
en avonturenclub. We nemen de 
kinderen mee onder onze hoede en 
dagen ze uit om elke week nieuwe 
avonturen te beleven: we starten bij 

NME-centrum De Woudreus en 
eindigen in het Speelwoud (achter 
het NME-Centrum). Tijdens deze 
reeks vragen we wekelijks de hulp 
van een ouder uit de groep (in 
overleg). Geef je op tegen een gere-
duceerd tarief van 15 euro. De club 
is elke woensdagmiddag van 14.30 
- 16.00 uur in de periode van 31 
augustus tot 19 oktober.

Kom je ook mee naar buiten?
Kom je avonturen beleven en lekker 
ravotten in de natuurspeeltuin in 
het Speelwoud (achter de Woud-
reus)? Elke woensdag zijn de bege-
leiders van de natuurclub er te 
vinden tussen 15.00 en 16.00 uur. 
Iedere keer verzinnen ze een nieuwe 
activiteit. Overleg met je ouders/ 
verzorgers of je er alleen naar toe 
mag komen, samen met je ouders 
kan ook. De activiteit is voor alle 
leeftijden in de periode van 31 aug 
tot 19 oktober. Deze activiteit is 
gratis en aanmelden is niet nodig. 
NME-Centrum De Woudreus staat 
aan de rand van het Speelwoud, 
achter dorpshuis De Willistee in 
Wilnis. Parkeren kan voor of achter 
De Willistee. 

RICK FM
Zondag 7 augustus, 11.00 - 13.00 uur; 
Sport & Co, met o.a. Jan Springintveld. 
Sinds 1991 vrijwilliger bij CRASH 
Luchtoorlog en Verzetsmuseum ’40-’45, 
Aalsmeerderbrug, in het Fort bij 
Aalsmeer, over z’n Lintje, Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau.

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

Uithoorn - Uithoorn en De Kwakel 
liggen aan de Amstel en niet aan het 
strand. Toch kun jij straks de titel van 
de Kooyman Beachmasters Uithoorn 
2022 pakken! Op zaterdag 27 en 
zondag 28 augustus vindt voor de 
tweede keer het beachvolleybaltoer-
nooi Kooyman Beachmasters 
Uithoorn plaats. Dit zomerse spek-
takel speelt zich af op het gloed-
nieuwe KDO Beachpark aan de Vuur-
lijn in De Kwakel. Er kunnen in totaal 
40 teams deelnemen, 20 teams op 
zaterdag en 20 teams op zondag. De 
wedstrijden worden gespeeld van 
10.30 tot 17.00 uur. Op beide dagen 
wordt één team uitgeroepen tot 
winnaar van de Kooyman Uithoorn 
Beachmasters 2022. Trommel dus je 

vrienden, familie, buren, collega’s, 
verenigings- of teamgenoten op die 
in Uithoorn of De Kwakel wonen of 
werken en stort je in dit sportieve 
avontuur. Lekker buitenspelen met je 
voeten in het zand! 
Om het speelplezier en de spanning 
te verhogen, moet een team voldoen 
aan een aantal eisen. Een team 
bestaat uit zes tot acht spelers. Er 
wordt gespeeld met zes veldspelers, 
waarvan minimaal twee dames. Je 
kunt twee spelers laten indraaien, als 
er maar altijd twee dames in het veld 
staan. Per team mogen maximaal 
twee competitie-spelende volleybal-
lers tegelijk actief aan het spel deel-
nemen. De kosten voor deelname 
bedragen € 20,- per team.

Het toernooi wordt georganiseerd 
door Volleybalvereniging SAS’70 in 
samenwerking met KDO en Stichting 
Promotie Uithoorn & De Kwakel. 
Kooyman B.V. (oa. bekend van de 
verkoop van sierbestrating, tuinhout, 
zand, grond en grind, etc.) heeft de 
prachtige, permanente beach-accom-
modatie aangelegd en treedt op als 
sponsor van het beachvolleybaltoer-
nooi. Tijdens het toernooi kun je in de 
KDO-kantine terecht voor drankjes, 
broodjes, tosti’s, etc.
Afsluitend zal er gezellig geborreld 
worden en gaat de BBQ aan! Over
dit laatste later meer informatie.
Je kunt je team tot en met 24 
augustus inschrijven via de website 
www.uithoornaandeamstel.nl.
Geef bij de inschrijving op welke dag 
je voorkeur heeft, zaterdag 27 of 
zondag 28 augustus. Wij kijken uit 
naar een gezellig en sportief toernooi!

Beachvolleybaltoernooi 
Kooyman Beachmasters

Beleef het najaar

De Ronde Venen - Vier met je gezin 
een feestje in de natuur en ga op 
zondagmiddag 4 september mee op 
ontdekking over de Oude Demmerikse 

Kade in Vinkeveen. Ga mee met een 
leerzame rondleiding en kom door 
leuke natuur-activiteiten van alles te 
weten dit gebied. Inspiratie voor deze 
ontdekkingstocht komt uit het boekje 
’50-dingen-in-de-natuur-die-je-
gedaan-moet-hebben-voor-je-
twaalfde’. De makers van het boekje 
begeleiden de activiteit. Elk gezin 
krijgt een rugzakje mee met veldwerk-
materiaal, de route en leuke 
opdrachten. De kinderen doen de 
opdrachten samen met hun (groot)
ouders. De ontdekkingstocht gaat o.a. 
over de Oude Demmerikse Kade en 
een stukje Spoordijk, ten oosten van 
Vinkeveen. In 2022 wordt het Ramp-
jaar herdacht. Daarom zal er bij de 
tocht speciaal aandacht zijn voor de 

rol van kades bij de Oude Hollandse 
Waterlinie en wat er in 1672 in dit 
gebied gebeurde.
De wandeling is 2,5 km lang en gaat 
deels over een onverhard pad. De acti-
viteit start om 13.30 uur, duurt onge-
veer twee uur en is geschikt voor 
kinderen van 6-12 jaar. Er is plaats voor 
maximaal tien gezinnen. Aanmelden 
voor deze wandeling is verplicht. Dat 
kan via www.dewoudreus.nl. Kijk bij 
‘activiteiten’. In de week voorafgaand 
aan de activiteit ontvangt u informatie 
over parkeren, de startplek en kleding-
advies. Deelname is gratis. Op 2, 3 en 4 
september is het ‘Fête de la Nature’. 
Een natuurfestival dat mensen op een 
positieve en feestelijke manier in 
contact wil brengen met de natuur. 
Meer informatie vindt u op www.
fetedelanature.nl.

Vier het ‘Fête de la Nature’
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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 – Enkele weken 
geleden ontvingen diverse bewoners 
van Wilnis een brief van de gemeente 
met daarin de mededeling dat er 
voor hen een verandering kwam in 
het ophalen van het oude papier. In 
de brief staat: “Oud papier wordt nu 
altijd bij u opgehaald door lokale 
verenigingen. Om verschillende 
redenen is het voor hen niet meer 
haalbaar om dit te doen. Met ingang 
van donderdag 28 juli haalt onze 
inzamelaar uw oud papier op. Dit 
doen zij ook huis aan huis, zoals u nu 
ook gewend bent. Het enige wat 
voor u veranderd is de inzameldag. In 
plaats van een keer per maand op 
zaterdag wordt het nu eens in de 
maand op donderdag. De ophaal-
dagen voor het overige vuil veran-
derd niet”. Bij deze brief zat ook een 
aangepaste afvalkalender.

Reactie
Onze redactie vroeg aan de coördi-
nators, Harry de Haan en Johann 
Grünbauer van de Hervormde kerk, 
hoe dit is ontstaan: “Al jaren wordt op 
elke derde zaterdag van de maand 
het oud papier opgehaald door vrij-
willigers van de Hervormde Kerk en 
de muziekvereniging Viribus. Dit 
doen zij in samenwerking met de 
gemeente en het recyclingbedrijf 
Remondis. De gemeente informeert 
de bewoners, Remondis regelt de 
perswagens met chau� eurs en de 
kerk en Viribus zorgen voor de bela-
ders (de vrijwilligers). Elke organisatie 
bedient twee wijken. De kerk ‘Oude 
Dorp’ en ‘Veenzijde I’. Viribus ‘Veen-
zijde II’ en ‘Veenzijde III & Maricken’. 
Een perswagen per wijk, dus vier 
perswagens totaal. Elke perswagen 
met twee beladers”.

Minder perswagens
“Eind vorig jaar heeft Remondis te 
kennen gegeven, dat zij vanaf 2022 
geen vier perswagens meer ter 
beschikking kon stellen. Wel drie 
perswagens. Dit was een slechte 
boodschap, want hoe de drie pers-
wagens over vier wijken te ‘verdelen’?
De oplossing diende zich snel aan. 
Viribus gaf te kennen, dat als gevolg 
van de corona-epidemie men geen 
vier beladers, maar slechts twee bela-
ders ter beschikking kon stellen, en 
stelde Viribus voor dat de kerk een 
wijk van hen zou overnemen. Dus 
zouden de vrijwilligers van de kerk 
met twee perswagens drie wijken 
moeten gaan bedienen. Zij zouden 
dan of langer moeten werken (tot 
ongeveer 15 uur) of in twee ploegen. 
Dit was geen optie. Het moest leuk 
blijven.
Daarom is aan de gemeente en 
Remondis voorgesteld, om een deel 
van de wijk ‘Oude Dorp’ voor de kerk 
te laten vervallen. Dit betreft De 
Baan, Oudhuyzerweg en het 
gedeelte van de Padmosweg & 
Herenweg (met alle straten die 
daarbij behoren zoals de Veldzij-
deweg en de woonarken) tussen de 
Molmlaan en Mijdrecht. Daarvoor in 
de plaats krijgt de ploeg ‘Oude Dorp’ 
de wijk Veenzijde II erbij. En 
Remondis zou genoemde straten op 
een andere dag voor eigen rekening 
nemen. Alle partijen (de kerk, Viribus, 
gemeente en Remondis) vonden dit 
een goede oplossing. Alzo werd 
besloten”.

Teleurstellend
“Mogelijk dat voor velen die wonen 
in de straten die nu niet meer door 
de kerk bediend worden, dit een 

teleurstellende boodschap is. 
Daarom nog het volgende. Zij die in 
de buurt van de Veldzijdeweg 
wonen, zouden hun papiercontainer 
op de derde zaterdag van de maand 
net over de ophaalbrug kunnen 
zetten. De ploeg die ‘Veenzijde II’ 
bedient komt daar ook (de pers-
wagen keert daar; hij mag de brug 
niet over omdat hij te zwaar is). Elke 
blauwe kliko die er staat wordt dan 
geleegd”, aldus de coördinators van 
de Hervormde kerk.

Reactie gemeente
Onze redactie stelde ook de coordi-
nator van de gemeente De Ronde 
Venen hierover enkele vragen welke 
door de persvoorlichter werden 
beantwoord:

Welke verenigingen zijn er 
gestopt?
 “Er zijn geen verenigingen gestopt. 
Wel is het ophaalgebied anders 
ingedeeld. Het gaat om de 
Padmosweg en de Herenweg tussen 
de Pieter Joostenlaan en Driehuis-
kerk. Viribus Unitis heeft aange-
geven onvoldoende vrijwilligers te 
hebben om hier papier op te halen. 
Gekeken is of de Hervormde kerk in 
Wilnis wellicht een deel zou kunnen 
overnemen. Daarbij is ook gekeken 
naar e�  ciënte inzet van mensen en 
materiaal. Uiteindelijk is, onder 
andere in overleg met de vereni-
gingen, besloten dat in dit gebied 
de gemeentelijke inzamelaar 
voortaan papier ophaalt”

Welke wijken gaat het om?
“Het gaat om de Herenweg en 
Padmosweg in Wilnis tussen de 
Pieter Joostenlaan en de Driehuis-
kerk, inclusief tussenweg”.

Krijgen deze verenigingen nu 
minder subsidie?
“Dat is niet 1-2-3 aan te geven. Ver-
enigingen krijgen een bedrag per 
ton opgehaald papier. Het gaat in 
dit gebied niet om grote hoeveel-
heden. De verwachting is dat de 
gevolgen beperkt zijn. De afspraken 
zijn gemaakt in overleg met de 
verenigingen”

Hoeveel duurder wordt het nu voor 
de gemeente?
“Een exact cijfer is nu niet meteen te 
geven, maar de verwachting is dat 
dit weinig � nanciële gevolgen 
heeft”. Op de vragen hoeveel papier 
er zoal wordt opgehaald, wat dat de 
gemeente opbrengt en hoeveel het 
ophalen de gemeente kost, kwam 
helaas nog geen antwoord: “ Voor 
deze drie laatste vragen geldt dat 
de cijfers niet meteen beschikbaar 
zijn, dat vraagt iets meer tijd.”

Hoe zit het met oud 
papier ophalen in Wilnis?

De Ronde Venen - Wat is er in 
augustus allemaal te doen in 
Abcoude en Baambrugge deze 
zomerperiode? Donderdag 4 
augustus: Bingo in de Angstelborgh, 
Dorpszicht 22 - Abcoude, van 14.00 
tot 16.00 uur. Aanmelden niet nodig. 
Ook als u niet in Abcoude of Baam-
brugge woont bent u van harte 
welkom. Vrijdag 5 augustus: Repair 
Café van Abcoude in de Angstel-
borgh, van 10.00 tot 12.30 uur. 
Aanmelden niet nodig. Het is wel 
handig om iets mee te nemen wat 

kapot is want daar zijn de Repair 
Cafés voor. Repareren is gratis, even-
tueel aan te scha� en onderdelen zijn 
voor eigen rekening. Vrijdag 19 
augustus: BBQ in de Angstelborgh, 
vanaf 18.00 uur. Aanmelden noodza-
kelijk. Dinsdag 30 augustus: Multicul-
turele eettafel, in de Angstelborgh, 
aanvang 18.30 uur. Aanmelden 
noodzakelijk. Aanmelden voor de 
Barbecue en/of de multiculturele 
eettafel kan bij het Servicepunt, tel. 
0297 - 587 600 of bij Annemarie Keja 
tel. 0294 - 284 824.

Activiteiten Tympaan-De Baat
in Abcoude en Baambrugge

LEZERSPOST

Iedereen die wel eens op de Koningin Maximalaan rijdt, 
zal het niet ontgaan zijn, dat er in Uithoorn een ecolo-
gisch rotonde-bos is ontstaan. Het is een bos, uniek in 
zijn soort waar wij als bewoners trots op mogen zijn. 
Het bos is echter niet vrij toegankelijk. Daardoor is er 
een biodiversiteit ontstaan die zijn gelijke niet kent.
Er zijn al zeer zeldzame vlinders en kevers gespot. Wij 
Uithoornaars moeten hier zeer zorgvuldig mee omgaan 
en trots zijn op ons minirotonde-bos. Van diverse raads-
leden heb ik al vernomen dat een kapvergunning niet 
verstrekt zal worden. Een speciale werkgroep is er 
samengesteld, bestaande uit biologen en klimaat-
wetenschappers om te bekijken hoe dit uniek stukje 
bos verder ontwikkeld kan worden. Het voornemen

om op deze locatie een monument te plaatsen is hier-
door subiet van de baan. Het is een agendapunt voor 
de komende raadsvergadering en wellicht moet er een 
enquête worden gehouden wat te doen met het 
monument en hoe om te gaan met dit uniek stukje 
natuur. Dit alles in het kader van de participatie. 
Doordat het bos een bijdrage levert aan de huidige 
stikstof problematiek, is het een welkome compensatie 
voor de al maanden vervuilende dieselpompen die dag 
en nacht draaien (24/7) in de omgeving van de Laan 
van Meerwijk. Een oproep aan de politiek: ontwikkel 
niet alleen het rotonde-bos, heb in dezelfde mate ook 
aandacht voor het opkomende Laan van Meerwijk-bos. 
In Uithoorn vindt in korte tijd een impuls aan vergroe-
ning plaats. Dat juichen wij toe. Chapeau!
Louis Drubbel

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

De IVI pagina

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

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

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

Het Hertenkamp in Mijdrecht is al 
meer dan 50 jaar een belangrijke en 
mooie plek in onze gemeente. Harry 
Wahlen is vaak te vinden rondom het 
Hertenkamp. Harry verzorgt, volgens 
de familietraditie, de beestjes en hij 
zorgt al jaren voor het onderhoud 
rondom het Hertenkamp. Het ziet er 
dan ook altijd goed verzorgt uit als 
Harry zijn werkzaamheden heeft 
gedaan. Harry is niet alleen een 
harde werker maar ook een vrolijk en 
sociaal mens. Altijd een grote lach op 
het gezicht en maakt altijd even tijd 
voor een praatje. Vaak komt er ook 
een biologie lesje aan te pas en 
verteld hij interessante wetenswaar-
digheden over de dieren, planten, 
bomen en weet hij ook het een en 
ander te vertellen over de homo 
sapiens uit De Ronde Venen. Na zo’n 

gesprekje ga je meestal weer verder 
met een vrolijk gevoel en heb je weer 
wat kennis opgedaan over de natuur 
en de lokale omgeving. Vorige week 
kwam ik Harry bij zijn geliefde 
Hertenkamp tegen en hadden we 
weer een ‘socialtalk’’ over van alles
en nog wat. Natuurlijk was het weer 
aangenaam, maar ik ging dit keer 
met een wat minder vrolijk gevoel 
weg. Harry vertelde namelijk wat 
verontrustende dingen waar ik mij 
zorgen over maakte. Voor mij reden 
genoeg om dit met u te delen op 
deze IVI pagina. Ik hoop dat u er iets 
mee kunt of iets van leert, want laten 
we zuinig zijn op dit mooie stukje 
Mijdrecht en het niet verwaarlozen.

Voeren
Harry begon vrolijk zijn verhaal over 

een hertje wat hij uit de vijver had 
gered had en hoe mooi het groen 
rondom het hertenkamp was. Het 
verhaal werd echter al minder leuk 
toen hij vertelde dat de mensen, 
wellicht goed bedoeld, het voeren 
van de beestjes niet altijd even 
doordacht doen. Het klijkt wel of 
sommigen de GFT-bak hier omkie-
peren, zei hij en begreep niet dat 
men bedorven fruit aan de hertjes 
voert. Dat eet jezelf toch ook niet. 
Het is hier een hertenkamp en geen 
stortplaats. Het liefst ziet Harry dat 
de mensen gewoon gezellig komen 
kijken naar de beestjes. Lekker op 
een bankje gaan zitten met of 
zonder (klein)kinderen en lekker 
genieten van de beestjes. Voeren 
hoeft echt niet. Ze krijgen genoeg
te eten.

Een verhaal over voer,
vuilnis en dakloze hertjes

Vuilnis
Nou moet Harry wel heel eerlijk 
bekennen dat het soms niet meer 
aantrekkelijk is om op het bankje 
bij het Hertenkamp te gaan zitten. 
Het is er namelijk de laatste tijd niet 
even netjes. Sterker nog het is er 
soms zelfs een beetje smerig en het 
ruikt er niet echt lekker. Dat ligt niet 
aan Harry, maar aan het feit dat de 
vuilcontainer niet vaak genoeg 
geleegd wordt. Het vuil loopt er 
dan bij wijze van spreken uit en 
wordt het zwerfvuil wat de omge-
ving ontsierd. Bij warm weer 
komen er onaangename geuren uit 
de container. Niet echt een aange-
naam plekkie om even te gaan 
genieten van de beestjes achter het 
hek. Dat moet toch beter geregeld 
worden. Laten we hopen dat de 
gemeente de vuilcontainer wat 
vaker gaat legen, zodat we als 
inwoners weer in een schone 
omgeving kunnen genieten van 
een mooi stukje natuur in Mijd-
recht. En nog een tip voor de 

bezoekers! Als de container vol
is ga uw vuil er niet alsnog in 
proppen maar loop even naar één 
van de andere prullenbakken.
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Regio - Ervaring is niet nodig! Vanaf eind augustus start het 
najaars-blok en kan er weer worden getekend en geschilderd door 
jong en oud bij Atelier de Kromme Mijdrecht. Je kunt je opgeven 
voor het hele seizoen: drie blokken van tien lessen of voor een los 
blok. Ook is het mogelijk om een gratis proe�es te volgen, om te 
ervaren of het iets voor jou is. 

Voor volwassenen: 
Dit seizoen staan er geen thema’s meer op het programma.
Daardoor zijn nieuwe deelnemers niet beperkt tot een bepaald 
dagdeel, als ze bijvoorbeeld speci�ek portret willen leren tekenen, 
landschappen schilderen of een aquarel maken, etc. Voor de vaste 
leden is er ook meer uitdaging om te werken aan een breder scala 
van onderwerpen, al dan niet geïnspireerd door de docent. Op de 
website vind je informatie over de speci�eke vaardigheden en 
creatieve voorkeuren van de docenten. Op die manier kun je 
vooraf zien waarbij hij of zij jou goed kan begeleiden. In les 1 
vraagt de docent aan alle deelnemers wat zij graag willen leren en 
wordt het onderwerp van de komende lessen voor de groep met 
elkaar besproken. Natuurlijk kan je ook je eigen onderwerp kiezen. 
De docent zal je in beide gevallen zo goed mogelijk begeleiden.
Er zijn nog enkele dagdelen beschikbaar. Schrijf je in via onze 
website of vraag een proe�es aan! 

Ook voor de jeugd: 
Ben je gek op tekenen en/of schilderen dan kun je bij AKM terecht 
voor het volgen van lessen op de woensdagmiddag (basisschool-
jeugd v.a. 8 jaar) of vrijdagmiddag (v.a. 12 jaar).

Nieuw: vrijdagavond workshop etsen
Dit najaar organiseert het AKM naast de reguliere cursussen ook 
een vrijdagavond workshop etsen: 8 lessen van 20.00 - 22.15 uur, 
gegeven door  Jennifer Hutter. Je kunt eventueel via de docent het 
materiaal aanscha�en (zinkplaatje, etsnaald, etsinkt, ets-papier 
enz). De kosten voor deze workshop zijn € 90,-. De bijkomende 
materiaalkosten komen op ongeveer € 20,- per persoon. Om alle 
deel-nemers zo optimaal mogelijk te begeleiden tijdens deze 
cursus, bestaat de groep uit maximaal zeven personen. Locatie: 
Atelier de Kromme Mijdrecht, Gebouw Trekvogel, Karekiet 49 - 
Mijdrecht.
Inschrijven en informatie: www.atelierdekrommemijdrecht.nl. 
E-mail: leden@atelierdekrommemijdrecht.nl. 

Kom Tekenen en Schilderen bij
Atelier de Kromme Mijdrecht
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De Kwakel - Afgelopen vrijdag was 
het tijd voor de feestavond van de 
Tour de Kwakel. De winnaars werden 
gehuldigd en er werd teruggekeken 
op meer dan drie weken Tourspek-
takel. Bart Peek bleek na het opmaken 
van de o�ciële standen inderdaad 
winnaar van de 67e Tour de Kwakel.
Richting het einde van de Tour de 
Kwakel wordt het bijna een psycholo-
gisch spel. Wie zet de koploper op 1? 
Moeten de achtervolgers dan een 
ander 1 zetten om nog kans te maken 
op de winst? Of kiest de koploper dan 
juist voor die andere renner om de 
achtervolgers af te troeven? Het was 
dit spel dat Bart Peek uiteindelijk de 
winst opleverde. Zaterdag ging hij in 
de tijdrit voor Van Aert op 1, waarmee 
hij veel van zijn ‘gokkende’ achtervol-
gers op grote achterstand zette. 
Zondag dacht Daan Herben Bart 
alleen nog in te kunnen halen door 
Groenewegen 1 te zetten, omdat hij 
verwachtte dat Bart Philipsen zou 
spelen. Bart zette echter Jakobsen 1, 
waardoor Daan er nog met de winst 
vandoor had kunnen gaan mocht hij 
voor Philipsen gekozen hebben.

Lang verhaal
Lang verhaal kort, Daan bleef achter 
met een tweede plaats en de witte 
trui. Timo Kas werd voor het tweede 
opeenvolgende jaar derde. Degene 
die net buiten het podium vielen 
gingen niet met lege handen naar 
huis. Eric Zethof moest dit jaar met de 
grijze trui voor beste oudere 
genoegen nemen. Hij genoot zicht-
baar van de aandacht bij het in 
ontvangst nemen van deze Co Vlas-
manprijs. Met maar liefst meer dan 

een derde van zijn puntentotaal aan 
extra punten won Chris Verhoef dit 
jaar de rode trui. Ondanks dat hij vorig 
jaar de Tour won mag Chris toch weer 
tevreden terugkijken.
Te meer hij ook dit jaar weer in de 
winnende ploeg zat. Met een zeer 
ruime voorspong op De Korenwolven 
en De Kniebeugels mochten De 
Kipka’s de gele petten opzetten. De 
Kipka’s bestonden naast Chris uit Wim 
Verlaan, die dit jaar wel erg veel 
renners op de goede plaats wist te 
zetten, Sven Vlasman, Rob van den 
Berg en Peter Verhoef.

Prijzen
Dan worden er aan het einde van de 
Tour ook altijd nog prijzen uitgereikt in 
minder reguliere klassementen. Zo 
werd Marga Kouw de beste vrouw van 
deze Tour door Ria Harks 1 punt voor te 
blijven. Debutant en eerste gele trui 
drager deze Tour Dennis Mohlen had 
de meeste punten in de twee tijdritten 
en won de Pietje Verhoefprijs. De Frank 
Vlasmanprijs voor de 50e plaats ging 
dit jaar naar Eric Verbruggen. En waar 

er winnaars zijn, zijn er ook verliezers. 
Zo haalde Frank Labee het minste 
aantal punten en kreeg hij hiervoor de 
rode lantaarn. Al is het de vraag of er 
over verliezers gesproken kan worden 
deze Tour. Na twee jaar waarin we niet 
bij elkaar konden komen, was dat dit 
jaar gelukkig weer mogelijk. We 
vonden een mooie nieuwe locatie voor 
’t Tourhome in Dorpshuis de Quakel. En 
we kregen vanuit Frankrijk een zeer 
mooie Tour voorgeschoteld.

Goed gevoel
Dit alles heeft ertoe geleid dat de Tour-
directie met een goed gevoel richting 
het Polderfeest kan gaan. Het bedankt 
haar vrijwilligers voor het harde 
werken. Gerlinde van Scheppingen 
voor het nakijken van de brie�es en 
opmaken van de standen, die vervol-
gens door Martha van Alen en Marga 
Kouw op de scorelijsten werden bijge-
schreven. Ook dank aan Henny Kouw 
voor het verrichten van de nodige 
hand-en-spandiensten. De Tourdirectie 
bedankt ook de deelnemers voor de 
sportieve en gezellige maand en kijkt 
met veel vertrouwen vooruit naar de 
volgende editie.

Eindklassement
1. Bart Peek   (136); 2. Daan Herben   
(135); 3. Timo Kas   (133); 4. Chris 
Verhoef   (131); 5. Eric Zethof   (131);
6. Paul Hogerwerf   (128); 7. Roel Egberts  
(128); 8. Jim Voorn   (128); 9. Ferry Harte 
(  126); 10. Adrie Voorn (Bal) (126);
95. Frank Labee   (88).
Rode trui
1. Chris Verhoef   (34); 2. Wim Verlaan  
(33); 3. Jim Voorn (  32).
Ploegenklassement
1. De Kipka’s (  425); 2. De Korenwolven
 (408); 3. De Kniebeugels (408).

Foto’s: Dirk Plasmeijer.

Regio - Ter voorbereiding op het 
voetbalseizoen 2022-2023 dat van 
start gaat op zaterdag – ja voor 
Legmeervogels is het voor de eerste 
keer op zaterdag – 24 september 
2022. Of Legmeervogels aan de 
competitie begint met een thuis- of 
uitwedstrijd, wordt pas eind 
augustus 2022 bekend.
Afgelopen drie seizoenen stond de 
selectie onder leiding van Ton Pronk 
en Iwan Wolf. Beide zijn aan het eind 
van het afgelopen seizoen 
vertrokken naar IVV. Legmeervogels 
gaat dan ook van start met een 
geheel nieuwe trainersstaf. Aan het 
hoofd van de trainingsstaf staat Alain 
Hijman. Afgelopen seizoen nog 
trainer van De Meern waarmee hij 
kampioen is geworden in de tweede 
klasse. Hijman zal worden geassis-
teerd door Jeroen Westera en Edwin 
Bakker. Beide, Westera en Bakker, 
waren afgelopen seizoen trainer van 
Legmeervogels O19. Dit seizoen zal 
Legmeervogels zaterdag 1 bestaan 
uit een groot aantal spelers welke 
opgeleid zijn bij Legmeervogels. 
‘’Wie de jeugd heeft, heeft de 
toekomst’’
Om gedegen aan de competitie te 
beginnen begint Legmeervogels met 
trainingsblok 2 op zaterdag 6 
augustus om 11.00 uur. Na een 
viertal trainingen begint Legmeervo-
gels aan een drietal vriendschappe-
lijke wedstrijden in augustus. In 
september zijn er dan een drietal 
hele fraaie bekerwedstrijden om 
alvorens er op zaterdag 24 
september een start wordt gemaakt 
met de competitie seizoen 
2022-2023.

Vriendschappelijk
De eerste vriendschappelijke 
wedstrijd is gelijk ook een echte 
streekderby. Op zaterdag 13 
augustus om 14.30 uur ontvangt 
Legmeervogels RKDES, dat ook dit 
seizoen getraind zal worden door 
Raymond de Jong, oud speler van 
Legmeervogels. RKDES heeft net als 
Legmeervogels de overstap gemaakt 
van de zondag naar de zaterdag.
Dan op zaterdag 20 augustus om 
14.30 uur komt FC Breukelen naar 
sportpark Randhoorn om het daar op 
te nemen tegen Legmeervogels 
zaterdag 1. De laatste vriendschap-
pelijke wedstrijd in deze serie is ook 
een thuiswedstrijd. Het in de eerste 
klasse spelende FC De Bilt komt naar 
sportpark Randhoorn. Legmeervo-
gels – FC De Bilt begint eveneens om 
14.30 uur.

Bekerwedstrijden
Na de vriendschappelijke wedstrij-
den wordt het iets serieuzer met de 
bekerwedstrijden. Het is een fantasti-

sche poule waarin Legmeervogels is 
ingedeeld. Enige weken gelden 
vermeldde de site voetbalinaalsmeer 
al dat er een fraaie poule was met 
alleen regioclubs. Ook het 
programma stond toen al op die site. 
Alleen was dit voor de o�ciële 
mededelingen van de KNVB en dan is 
het maar afwachten of voetbalinaals-
meer het bij het juiste eind heeft. En 
inderdaad, het klopt voor honderd 
procent. In deze poule speelt 
Legmeervogels een tweetal thuis-
wedstrijden en een uitwedstrijd. De 
eerste bekerwedstrijd thuis in poule 
7, waarvan de nummers 1 en 2 door 
gaan naar de knock-out fase, is op 
zaterdag 3 september als het 
Kwakelse KDO naar Legmeervogels 
komt. Een week later, zaterdag 10 
september, reist Legmeervogels 
zaterdag af naar Wilnis om daar de 
strijd aan te gaan met CSW. De derde 
en voorlopig laatste bekerwedstrijd 
is thuis in Uithoorn tegen het Mijd-
rechtse Argon. Al met al een hele 
fraaie beker poule met KDO, CSW, 
Argon en Legmeervogels.

Vertrokken
Aan het eind van afgelopen seizoen 
zijn er een aantal spelers van de 
selectie Legmeervogels vertrokken 
naar elders. Vertrokken zijn: Iwan Kolf 
en Ton Pronk, trainers, naar IVV; Jordy 
Wens, keeperstrainer, naar CSW; 
Prince Owusu en Seth Sarpong naar 
De Dijk zondag; Folke Maenhout naar 
Olympioa Haarlem; Van Loon en 
Mohammed Diouri naar Hercules 
(Utrecht); Ogan De Graaf naar DCG; 
Jamil Held naar Real Sarang; Jerry 
Osei naar OSV.

Gestopt
Nick Verschut en Mitch Vernooy.

Gearriveerd
Naast dat er spelers zijn vertrokken 
of gestopt zijn er ook nieuwe spelers 
naar Legmeervogels gekomen. Zoals:
Jordy Nieuwendijk van ADO Den 
Haag O21; Dylan Nieuwendijk van 
Alphense Boys; Jordy Stam van 
Argon; Ruben Kalkman van sv Ouder-
kerk; Nylmar Markelo van Huizen; 
Wouter Winters van KDO; Rezgar 
Kasim van Roda’23; Erwin Smajic van 
Hoofddorp; Delano Paskald van 
Huizen; Richie Yoboah van Roda’23.

Indeling
Voor diegene die het gemist hebben. 
Legmeervogels is voor seizoen 2022-
2023 ingedeeld in de tweede klasse 
D, District KNVB West 2. In deze 
klasse neemt Legmeervogels het op 
tegen ASC, Alphia, DONK, DoCoS, 
EMM’21, ESTO, FC Aalsmeer, FC 
Ouderwater, Forholte, Kagia, RCL, 
RVC’33 en TAVV.

Uithoorn - Met 72,62% werd deze 
zomer voorlopig een zomerbridge-
record bereikt. En ook nog in de 
A-lijn waar de tegenstanders normaal 
gesproken van goeden huize komen. 
Het waren André van Herel & Karel 
Scheeres die vijftien paren verbijs-
terd achter zich lieten terwijl het paar 
op de tweede plek, bestaande uit 
Francis Terra & Jaap Ludwig, met 
64,29% natuurlijk ook best voor de 
dag kwam. Maar toch! Jan Egbers & 
Ben Remmers voerden het echelon 
van de vijftigers aan met 58,63% als 
derde gevolgd door Joke van Koert & 
Ineke van der Lee die als vierde op 
57,74% uitkwamen. De vijfde positie 
werd ingenomen door Janny Streng 
& Johan Le Febre die met hun 54,76% 
er mede voor zorgden dat er voor de 
rest nog maar weinig procenten te 
verdelen overbleven.
In de B- lijn ging het er heel wat 
rustiger aan toe. An Greven & Mary 

Nieboer werden hier eerste met een 
keurige 60,07% en bleven zo Truus 
Groot & Corry Twaalfhoven met 
59,38% net voor. Bep Schumacher & 
Carla Euwe gaven daar niet veel op 
toe en werden derde met 58,68%. 
Ook de nummers vier en vijf van de 
in totaal veertien paren konden met 
opgeheven hoofden thuis komen. 
Ben ten Brink & Wim Röling haalden 
57,64% op en Tineke Schreurs & René 
de Jong 56,94%. De moraal van dit 
verhaal, u kunt uw krachten meten 
bij het zomerbridge op topniveau bij 
de A en wat rustiger aan doen in de 
B, als uitstekende voorbereiding op 
het aanstaande bridgeseizoen. Elke 
woensdagavond tot en met 31 
augustus vanaf 19.45 uur in het 
Buurtnest, Arthur van Schendellaan 
59 in Uithoorn. Inschrijven kan per 
e-mail: gerdaschavemaker@live.nl, 
telefoon 06 - 8337 1540 of tot 19.30 
uur in de zaal voor zes euro per paar.

Tour de Kwakel feestelijk 
afgesloten

Derby’s voor Legmeervogels

Top score bij Zomerbridge
De Legmeer IVN-

zomeravond-
fietstochten
Regio - Mis het niet: de laatste 
zomeravond�etstocht van deze 
zomer, onder begeleiding van 
natuurgidsen. Deze �ets-
tochten worden georganiseerd 
door IVN-afdeling De Ronde 
Venen en Uithoorn. We �etsen 
een route van circa 25 kilo-
meter in de omgeving van ons 
mooie veenweidegebied. 
Halverwege is een pauze waar 
een van de natuurgidsen een 
natuurpraatje zal houden. 
Neem zelf iets te drinken mee. 
De �etsavond is op dinsdag
9 augustus. We vertrekken om 
19.15 uur vanaf het Raadhuis-
plein in Mijdrecht. Al �etsend 
genieten we van de prachtige 
natuur.
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Tekst en foto’s: Bart Jonker

Hierges – Wat zijn er toch mooie plekken om te bezoeken in 
Europa. Heeft u afgelopen week ook zo genoten van de mooie 
reisreportage over de Vulkaan-Eifel door Joke van der Zee in de 
rubriek ‘Op reis’? De zomervakantie is nu in volle gang en de 
rubriek ‘Op reis’ gaat nog even door met het ontdekken van 
mooie bestemmingen en het geven van reistips om u te inspi-
reren. Redacteur Bart Jonker was in het prachtige Hierges in de 
Franse Ardennen van Noord-Frankrijk, geklemd in een puntje 
tussen België. Een kleine plaats met een grootse geschiedenis en 
schilderachtig mooi! Gaat u mee Hierges ontdekken? 

Het kasteel van Hierges
Hierges wordt gedomineerd door het markante en imposante 
kasteel (of fort) van Hierges, oorspronkelijk gestoeld op de 
grondvesten van een toenmalig fort, dat stamt uit de 9de eeuw. 
Het kasteel van Hierges heette aanvankelijk ‘Het kasteel van 
Jeruzalem’. Deze oorspronkelijke naam is ontstaan vanwege het 
Koninkrijk Jeruzalem, een kruisvaarderstaat in Palestina van 
1099 tot 1291, gesticht door Godfried van Bouillon, nadat de 
stad Jeruzalem veroverd was door kruisvaarders. In de 10de 
eeuw behoorde de heerlijkheid van Hierges deels tot het Huis 
van Ardennen. Ten tijde van de kruistochten was het fort van 
Hierges verbonden aan het Prinsdom Luik. 
In de 12de eeuw werd het kasteel voor het eerst verwoest. Het 
kasteel van Hierges werd herbouwd in de 16de eeuw. In de 18de 
eeuw werden de oude gemeenschapsruimte en de duiventil 
gebouwd. In 1792 had het kasteel te duchten van aanvallen 
door revolutionairen en werd het kasteel door een brand in 1793 
verwoest. 
Het kasteel is gebouwd in de Maaslandse renaissancestijl en ligt 
in het stroomgebied van de Maas. Thans zijn er nog de omrin-
gende muren en drie grote ronde torens, die gedeeltelijk 
verwoest zijn en opgetrokken zijn uit rood baksteen en de 
beroemde steensoort uit de streek: het  ‘blauwe steen van Givet’. 
De volledig gerestaureerde vierde toren wordt nu bewoond. Het 
kasteel is in privé-eigendom en niet te bezoeken. Het vormt een 
bezienswaardigheid en maakt deel uit van de toeristische kaste-
lenroute ‘Route des forti�cations’ in de Ardennen. Warm 
aanbevolen! 

Koningskwestie België
Het kasteel van Hierges speelde een prominente rol ten tijde van 
de Koningskwestie in België (1940-1951) rond de Belgische 
koning Leopold III, over zijn terugkeer op de troon na zijn 
omstreden rol in de Tweede Wereldoorlog. Op het kasteel 
vonden veel besprekingen over deze Koningskwestie plaats. 
Uiteindelijk werd koning Leopold III in 1951 gedwongen troons-
afstand te doen ten gunste van zijn zoon Boudewijn. 

Kerk Saint Jean Baptiste en kunstenaarsdorp
Een ander historisch gebouw is de kerk Saint Jean Baptiste. 
Oorspronkelijk was deze kerk een kapel. De kerk is gebouwd in 
1579. De buitenmuren van deze kerk zijn tevens opgetrokken uit 
de lokaal blauwe steensoort uit Givet. 
Wie slentert door de knusse straatjes, zal opvallen dat Hierges 
zich tevens pro�leert als kunstenaarsdorp. Kunstwerken van 
lokale kunstenaars zijn hier te bewonderen. 

Route Rimbaud/Verlaine
Naast eerdergenoemde kastelenroute ‘Route des forti�cations’, is 
het mogelijk de toeristische route ‘Rimbaud/Verlaine’ te doen - 
twee beroemde 19de eeuwse Franse dichters - die samen een 
tamelijk turbulent leven voerden, hier rondzwierven als vage-
bonden en een homoseksuele relatie met elkaar hadden. 
Hierges maakt ook deel uit van deze route. Die relatie ontstaat 
als de jonge 17-jarige Arthur Rimbaud gaat inwonen bij de 
oudere Paul Verlaine en zijn zwangere echtgenote Mathilde 
Mauté. Dat dit veel spanning binnen dit huishouden oplevert 
laat zich raden. Beide dichters waren vertegenwoordigers van de 
kunststroming symbolisme en decadentisme. Arthur Rimbaud 
werd geboren in het nabijgelegen Charleville (thans Charleville-
Mézières) aan de Maas in 1854 en overleed te Marseille in 1891. 

Paul Verlaine werd geboren te Metz in 1844 en is overleden te 
Parijs in 1896. Beide dichters worden in de literatuur gezien als 
grote vernieuwers van de dichtkunst.  

Givet
Nabijgelegen, aan de grens met België ligt Givet aan de Maas, 
waar de rivier verder België instroomt. Givet is een gezellig 
stadje met leuke restaurantjes, barretjes, hotels en een camping 
aan de Maas. Ook Givet maakt deel uit van de ‘Route Rimbaud/
Verlaine’, alsmede van de ‘Route des forti�cations’ met haar 
vesting Charlemont, waarvan de bouw in 1555 aanving onder 
Karel V. Iets verderop bevindt zich bij het dorpje Chooz een kern-
centrale (waarvan er veel in Frankrijk staan), die de omgeving 
van elektriciteit voorziet.

Hierges, een fraai stukje historie in het puntje van Noord-Frankrijk

Het kasteel van Hierges.

Givet aan de Maas.






