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Het geheim voor haar hoge leeftijd? 
,,Gewoon blijven ademhalen.’’ Loco-
burgemeester Ernst Schreurs 
bezocht haar maandag om haar 
hartelijk namens het gemeentebe-
stuur te feliciteren. Voor beide 
partijen was het bezoek een 
bijzonder moment.Corrie de Dood 
heeft een groot deel van haar leven 
in Waverveen gewoond. Eerst op een 
boerderij aan de Tweede Veld-
dwarsweg waar haar ouders een 
melkveehouderij hadden. De melk 
die daar werd geproduceerd, werd 
onder andere door Corrie naar 
Amsterdam gebracht. Na haar 
trouwen woonde ze lange tijd met 
haar man op een boerderij aan de 
Hoofdweg.

Timmeren en verven
Voor het vele werk op de boerderij 
draaide deze hardwerkende zelfstan-
dige vrouw haar hand niet om. Als het 
nodig was pakte ze zelf de verfkwast 
om te verven of de hamer om te 
timmeren. Ze had geen rijbewijs, maar 
met haar solex reisde ze heel wat af. Na 
het vertrek uit de boerderij aan de 
Hoofdweg woonde ze sinds begin 
jaren ’90 in een eengezinswoning aan 
de Prinses Wilhelminalaan in Mijd-
recht. Toen deze woning tegen de 
vlakte ging, verhuisde ze naar een 
appartement aan de Zuster den 
Hertoglaan. Elke dag puzzelt ze en 
‘� etst’ ze in haar stoel voor het raam. 
Dagelijks komen er wel kinderen, 
kleinkinderen of achterkleinkinderen 

langs. Die waren er ook op zondag 7 
augustus toen haar verjaardag groots 
werd gevierd met een feest in 
Uithoorn waar ruim 70 mensen op af 
kwamen. 

Bijzondere ontmoeting
Ook voor Ernst Schreurs was het een 
bijzondere ontmoeting. Door samen-
loop van reeds geplande vakanties 
waren alle collegeleden rond het 
weekend een paar dagen fysiek 
afwezig, zij waren wel telefonisch te 
bereiken. De gemeentewet voorziet in 
zo’n situatie in de mogelijkheid het 
langstzittende raadslid de rol van loco-
burgemeester te laten vervullen. Deze 
situatie deed zich dit weekend voor. 
Aangezien mevrouw De Dood graag 
wilde dat haar verjaardag maandag 
werd gevierd, kreeg zij bezoek van 
Ernst Schreurs. Voor hem was het de 
eerste keer dat hij deze rol ‘met veel 
genoegen’ kortstondig vervulde. 

De Ronde Venen - Een eeuw geleden werd Corrie de Dood in Waverveen 
geboren. Maandag 8 augustus vierde ze haar honderdste verjaardag, 
samen met haar 11 kinderen, 15 kleinkinderen en 13 
achterkleinkinderen.

Felicitaties voor 100-jarige 
Corrie de Dood

Gewoon drie weken op vakantie
Mijdrecht – Linda Ruijgrok van het 
gelijknamige makelaarskantoor aan 
Ho� and in Mijdrecht begrijpt echt 
niet dat dit zomaar kan. De boel 
opengooien, afzetten met hekken en 
dan rustig drie weken op vakantie 

gaan. Het is bij haar voor de deur en 
een stukje verderop bij de toch al zo 
weinig parkeerhavens. De veroor-
zaker: de BAM, die in Mijdrecht kabels 
aan het leggen is voor de glasvezel. 
Zij stuurde op 2 augustus jl. een mail: 

Vrijwilligers gezocht
De Ronde Venen - Stichting Haarwensen, 
zoeken vrijwilligers die ons helpen met het 
uitpakken van de post. Heb je op maandag- 
en/of woensdagochtend van 9 tot 12 uur tijd 
om dit te doen bel dan met 0297-74 53 00. Bij vragen of belangstelling 
over deze mooie stichting kun je ook met bovenstaand nummer bellen. 
www.haarwensen.nl

Regio – Zoals we u vorige week al 
lieten weten zouden we deze week 
de winnaars bekend maken van het 
Nieuwe Meerbode Tourspel. 
Niemand had het allemaal goed. Dus 
degene die in ieder geval de winnaar 
goed hadden en daarna de meeste 
vragen, zijn nu bekend. De hoofdprijs 
de Dell Intel Core i5, beschikbaar 
gesteld door Multi Media Mijdrecht is 
gewonnen door Willem Ventegh uit 
Vinkeveen De tweede prijs een 
zonnebril, beschikbaar gesteld door 
Bril & Meer uit Vinkeveen gaat naar 
Joyce Visser uit Mijdrecht. De derde 
prijs een dames- of herenhorloge 

beschikbaar gesteld door Koek Juwe-
liers & Goudsmederij uit Mijdrecht 
gaat naar Jac. Kuypers uit Vinkeveen, 
Het BBQ pakket voor 4 personen, 
beschikbaar gesteld door Gert 
Stronkhorst Keurslager uit Uithoorn 
is voor Rick Veerhuis. En A. Kroon-de 
Haan uit Wilnis, wint de waardebon 
ter waarde van 50 euro aangeboden 
door Smit Schoenen uit Mijdrecht. In 
verband met vakantie zal de prijsuit-
reiking nog even duren. De redactie 
nemen contact op met de winnaars 
en maken een afspraak om de prijs 
op te halen. Zelf bellen heeft geen 
zin, wij bellen u...

Winnaars Nieuwe Meerbode 
Tourspel bekend

“Er is door jullie een bouwput gecre-
eerd hier die nu al een week openligt. 
Er liggen losse klinkers en ik kan bijna 
mijn oprit niet op en mijn buurman 
helemaal niet. Ik ga ervan uit dat dit 
op zeer korte termijn uiterlijk 
morgen) wordt opgelost” Zij kreeg op 
vrijdag 5 augustus handig net voor 
het weekend) het volgende 
antwoord: “. Ik heb ik intern navraag 
gedaan om te kijken wat er mogelijk 
is om deze gaten op korte termijn 
dicht te maken. Alleen gaat dit deze 
week niet lukken omdat de zwarte 
buizen die nog om hoog staan nog 
vol getrokken moeten worden. Dit 
komt omdat het personeel en mate-

rieel dat hiervoor nodig is deze week 
niet beschikbaar. Begin week 33(dat 
is dan rond 17 augustus, red) is het 
personeel en materieel wel beschik-
baar en mijn verwachting is dat dins-
dagmiddag en/of woensdagmiddag 
het opgelost is. Verder zal ik deze mail 

ook doorsturen naar het projectteam 
van Mijdrecht zodat zij ook op te 
hoogte zijn.” Dus kort en goed: er 
wordt gewoon niets aangedaan. 
Zoals u ziet liggen er ook gewoon 
losse stenen en iedereen weet wat je 
daarmee zou kunnen doen.

Mijdrecht - In september is het 
weer zo ver, dan start Muziekvereni-
ging VIOS weer met een nieuw 
seizoen van Musickidz. Tijdens dit 
project kunnen kinderen met een 
leeftijd van 7 tot 12 jaar 20 gratis 
lessen krijgen om erachter te komen 

of het maken van muziek in een 
Show- & Marchingband iets voor 
hun is. Tijdens dit project wordt er 
lesgegeven op verschillende slag-
werk en blazers instrumenten. 
Aanmelden kan nog via 
musickidz@vios-mijdrecht.nl.

VIOS Musickidz gaat weer van start
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VERSCHIJNT WOENSDAG

DE RONDE VENEN, MIJDRECHT, 
WILNIS, AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN

UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

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

Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

134e jaargang

Oplage: 31.650

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

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

De Ronde Venen - Het Repair Café 
Vinkeveen is geopend op maandag-
ochtend 15 augustus a.s. in Sociaal 
Cultureel Centrum de Boei, Kerklaan 
32 te Vinkeveen van 09.30 tot 12.30 
uur. Bij het Repair Café zijn vrijwilli-
gers aanwezig die de door u meege-
brachte kapotte spullen of kleding 
gratis voor u repareren. Het Repair 
Café wil laten zien dat repareren leuk 
is en vaak heel makkelijk. En weg-
gooien is niet altijd de enige oplos-
sing! Repareren kan in veel gevallen 
en het is natuurlijk ook veel beter 
voor het milieu! Bij het Repair Café 
kunt u terecht voor allerlei reparaties 
zoals kleding, kleine elektrische 
apparaten, computerapparatuur, 
(niet al te grote) stoelen en krukjes, 
houten speelgoed, porselein, aarde-
werk of wat u verder thuis tegen-
komt dat kapot is en u eigenlijk nog 
graag gerepareerd zou willen 

hebben. We helpen u graag op 
maandagochtend 15 augustus a.s. 
met uw kapotte spullen, u bent van 
harte welkom.

Gezocht
Wegens verhuizing vertrekt één van 
onze vrijwilligers. We zoeken dus een 
vervang(st)er. Een beetje (elektro) 
technische kennis is wel handig, we 
krijgen veelal huishoudelijke appa-
raten om te repareren. Het Repair 
Café Vinkeveen is geopend op elke 
derde maandag in de maand. Dus 
wil je 1x in de maand een ochtendje 
lekker knutselen in een ontspannen 
sfeer en vindt je repareren uitdagend 
en leuk? Bel dan met Ron van Vark 
(06 - 1043 3592) of kom even kijken 
en de sfeer proeven op maandag 15 
augustus in de Boei te Vinkeveen. We 
zijn er van 09.30 tot 12.00 uur. De 
ko�e staat klaar!

Repair Café in
de Boei te Vinkeveen

Regio – Steeds meer restaurants in 
het Groene Hart koken met ingredi-
enten en producten uit de streek. Om 
hun ‘van boer tot bord’-werkwijze 
onder de aandacht te brengen in 
deze tijd waarin veel te doen is over 
de boeren, is de campagnewebsite 
‘Proef het Groene Hart’ gemaakt. Een 
platform voor horecaondernemers 
om zich te presenteren als echte 
streekproductenlocatie. Veel restau-
rants in het Groene Hart weten dat er 
mooie producten en ingrediënten op 
een steenworp afstand te vinden zijn. 
Streekproducten vormen een belang-
rijke inspiratiebron voor hun kaart. Zo 
haalt De Woerdenaar wijn bij het 
Woerdens Wijnhuis en vlees van het 
Rietvelderrund van Boerderij Rietveld 
in Bodegraven, maakt De Watergeus 
uit Noorden een uniek gerecht met 
rivierkreeftjes uit de Nieuwkoopse 
Plassen, bereidt De Vrijstad uit Vianen 
met de wortels van boerderij de 
Lindenho� uit Baambrugge verschil-
lende gerechten en haalt De Dyck uit 
Woubrugge groente en fruit uit de 
eigen moestuin. Verder koken steeds 
meer restaurants, zoals (H)eerlijk Eten 

uit Nieuwerbrug aan den Rijn, De 
Nieuwe Polderkeuken uit Stolwijk en 
Van Rossum Café uit Woerden met 
streekproducten. Ook voor streekge-
bonden boerenijs hoef je het Groene 
Hart niet uit. Boerderij de Vriend-
schap in Zevenhoven en IJsboerderij 
De Stal in Ter Aar maken boerenijs 
van melk van hun eigen koeien. En 
natuurlijk zijn er veel theehuizen 
waar de bakkers huisgemaakt lekkers 
serveren, zoals De Sfeerstal in Nieuw-
veen, TaarTenTuin in Aarlanderveen 
en Theetuin [H]eerlijk in De Kwakel.
Het Groene Hart van Holland wil een 
complete lijst samenstellen met hore-
calocaties die met streekproducten 
werken en koken. Zodat toeristen en 
inwoners van het Groene Hart weten 
waar zij het platteland écht kunnen 
proeven. Horecaondernemers die 
koken en bakken met streekpro-
ducten of ingrediënten uit eigen tuin 
(of stal), kunnen mailen naar info@
groenehart.nl. Ook agrariërs en 
ondernemers die hun producten 
leveren aan lokale horecaonderne-
mers kunnen dit doorgeven op dit 
mailadres.

Van boer tot bord:
Proef het Groene Hart

COLUMN

Elke veertien dagen vind u hier 
een column van IVN, afdeling de 
Ronde Venen & Uithoorn. IVN 
richt zich op natuureducatie.
Voor meer informatie kijk op
onze website www.ivn-drvu.nl.

Hoog bezoek
Als iets veel in het nieuws is en er 
foto’s rondgaan op sociale media 
kun je spreken van ‘hoog bezoek’. 
Dus ik voeg daar nog maar iets bij. 
Hij of zij was namelijk in mijn tuin. 
En wel op de Streptocarpus, ook 
wel de Kaapse primula genoemd. 
Ik heb die buiten in een schaal 
voor mijn raam staan en heb dus 
goed zicht, zit eerste rang. Een foto 
maken is een ander ding. Dat lukt 

bijna niet bij dit hoog bezoek. Bij 
de overburen zag ik ook eens een 
exemplaar. De buurkinderen 
waren er bang voor. Gingen er met 
een grote boog omheen alsof het 
een wesp was en ze gestoken 
konden worden. Gelukkig hoef je 
daar niet bang voor te zijn. Dit 
hoog bezoek steekt niet maar 
heeft toch wel een afmeting van 
2,5 á 3 cm lang en 1,25 cm breed.
We hebben het hier over de koli-
brievlinder. In Zuid-Amerika heb ik 
kolibries gezien, ook hele kleine. 
En inderdaad: het gedrag is 
hetzelfde. Ze hangen voor een 
bloem en steken hun lange 
roltong erin om nectar op te 
zuigen. Een fascinerend gezicht. 
Vooral die vleugels die razendsnel 

worden bewogen om op locatie 
(hangplek) te blijven. En weg is tie 
weer. De vlinder schiet van bloem 
naar bloem en de vergelijking met 
de kolibrie (de vogel) is snel 
gemaakt. Ze blijven nooit op een 
bloem zitten zoals de vlinders die 
wij kennen.

Nederlandse tuinen
Oorspronkelijk komt de vlinder in 
het zuiden voor maar wordt steeds 
vaker in de Nederlandse tuinen 
gezien. Zeker als je bloemen hebt 
waarvan ze houden. Ik heb ze ook 
vaak op Phlox gezien. Ook de Rode 
Valeriaan en IJzerhard (Verbena) 
zijn geliefde nectarplanten.
Het insect is eigenlijk een nacht-
vlinder maar is overdag actief.

De kolibrievlinder is een trek-
vlinder die jaarlijks vanuit het 
zuiden naar ons land komt en zich 
hier voortplant. De nakomelingen 
vliegen vooral in augustus. Vanaf 
mei kunnen we de trekkers uit het 
zuiden zien.
Ze leggen hun eitjes vooral op 
walstrosoorten. De kolibrievlinder 
hoort bij de pijlstaarten zoals het 
Groot Avondrood, die hier vaak bij 
riet en water wordt gevonden. 
Misschien toch maar eens opletten 
als ’s avonds je buitenlamp aan is 
de komende tijd. Je kunt ze daar 
soms tre�en.
Elza Vis
IVN-natuurgids
http://ivn.nl/afdeling/
de-ronde-venen-uithoorn.

Uithoorn - In de nacht van vrijdag 
op zaterdag is net na middernacht 
een heftige brand ontstaan in een 
hoekwoning aan de Kogge. De 
bewoner die in de woonkamer zat 
zag ineens in de keuken vuur en 
heeft dit nog geprobeerd te doven, 
maar moest al snel zijn woning uit 
vluchten. Bij aankomst van de eerste 
brandweerwagen bleek het om 
�inke uitslaande brand te gaan. Hier-
door werd direct opgeschaald naar 
middelbrand en de hoogwerker met 
nog een bluswagen van korps Mijd-
recht kwamen ter assistentie. Hoewel 
de brandweer het vuur snel onder 
controle had kon niet worden voor-
komen dat de benedenwoning 
geheel uitbrandde. Ook de woning 
erboven raakte �ink beschadigd.

Brandwonden
Overburen hebben direct eerste 
hulp verleend aan de bewoner
van de woning waar de brand is 
ontstaan door zijn arm en gezicht te 
koelen. Hij is daarna met spoed per 
ambulance naar het ziekenhuis 
vervoerd. De brandweer is nog 
geruime tijd in en rond de woning 
bezig geweest om het vuur geheel 
uit te krijgen.
Later in de nacht is de woning met 
hout dichtgemaakt. Bij daglicht is te 
zien dat de brand veel schade heeft 
aangericht. Over een oorzaak is op 
dit moment niet meer bekend dan 
dat er in de keuken brand is 
uitgebroken.

Uitslaande woningbrand
aan de Kogge

Foto:  Jan Uithol
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RICK FM
Zondag 14 augustus, 11.00 - 13.00 uur; 
Sport & Co, met o.a. interviews en 
informatie over de Ronde van de Stelling 
van Amsterdam, zondag 21 augustus. En 
beachvolleybaltoernooi, de Kooyman 
Beachmasters, zaterdag 27 en zondag 28 
augustus, op het nieuwe KDO Beachpark.

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 - Vijftig jaar wordt de Speel 
Mee week al georganiseerd in 
Uithoorn en ook dit jaar zullen er in 
de laatste week van de zomerva-
kantie weer allerlei leuke activiteiten 
te doen zijn. De eerste Speel Mee 
week werd in 1973 gehouden. Het 
was een initiatief van diverse organi-
saties met als doel kinderen die niet 
op vakantie kunnen toch een leuke 
tijd te geven. De moeder van Inger 
de Jong, Betty Goedhart, was één 
van de medeoprichters. “Eerst heb ik 
als kind meegedaan, daarna ben ik er 
als vrijwilliger ingerold”, blikt Inger 
terug. “Er gingen inschrij� ormulieren 
naar de scholen en dan werden die 
bij ons ingeleverd, inclusief zakjes 
met rijksdaalders en dan gingen we 
die aan tafel tellen.” De leukste herin-
nering heeft Inger aan de barbecue 
op de slotdag. “Dan werden de 
hutten gesloopt en opgestookt. Dan 
zat ik daar als kind tussen de vrijwil-
ligers.” Toen Misha in beeld kwam, 
draaide hij meteen mee als vrijwil-
liger. “We hadden net verkering en 
mijn vrienden uit Rijswijk kwamen 
ook helpen. We sliepen bij de ouders 
van Inger. Dat was een week lang lol.” 
Twee weken Speel Mee werd later 
één week, omdat er minder vrijwil-
ligers waren en meer kinderen op 
vakantie gingen, maar de behoefte is 

gebleven. “Hier is iedereen gelijk”, 
benadrukt Misha. “Het maakt niet uit 
of de kinderen zijn thuisgebleven of 
op vakantie zijn geweest naar New 
York. Ze kunnen na de vakantie alle-
maal vertellen over de Speel Mee 
week.”

Vrijwilligers 
Zo’n tien jaar geleden waren er 
zoveel aanmeldingen dat ze kinderen 
moesten teleurstellen. “We hebben 
de luxe gehad dat we met één 
berichtje in de krant binnen ander-
halve week vol zaten.” Het aantal 
kinderen dat wordt toegelaten, 
wordt afgestemd op het aantal vrij-
willigers dat beschikbaar is. Dus hoe 
meer vrijwilligers, hoe meer kinderen 
er kunnen komen. “We hebben het 
aantal kinderen naar beneden 
gehaald, want er moet genoeg 
volwassen leiding zijn om de verant-
woordelijkheid te dragen.” Vrijwilli-
gers kunnen een hele dag, of een 
hele week komen helpen, maar er is 
ook hulp nodig voor een paar uurtjes 
bijvoorbeeld bij het inschrijven of het 
smeren van boterhammen voor de 
vrijwilligers. Veel vrijwilligers helpen 
al jaren mee en van sommigen 
komen nu de kinderen weer 
meewerken. “We bestaan uit vrijwil-
ligers. Dat maakt het leuk, maar ook 

spannend.” Inger en Misha willen zelf 
een stapje terug doen wat betreft 
organisatie. Wellicht nemen hun 
zonen Joran en Xandor het stokje 
van hen over. “Anders organiseren wij 
steeds hetzelfde. Er moet ook ruimte 
zijn voor nieuwe inbreng.” Dat is er 
deze keer ook gekomen onder 
andere met een live computerspel.

Programma
Op maandag en dinsdag is er het 
populaire huttenbouwen en ook het 
creatief bezig zijn is erg in trek. “We 
laten de hutten staan tot woensdag-
avond, want ze zijn nog nodig voor 
een spel op woensdag.” Het Turfste-
kerspel start woensdagochtend bij 
de hutten. Via een spannende speur-
tocht door de wijk gaan groepjes op 
zoek naar de schat. Op donderdag 
zijn er sport- en cultuurworkshops, 
waarbij kinderen kennis kunnen 
maken met diverse sporten, muziek, 
dans en theater. “Als mensen work-
shops willen geven, zijn ze welkom. 
Ook bij creatief is nog ruimte.” Op 
vrijdag is er een extra feestelijke 
kinderkermis vanwege het vijftig-
jarige bestaan. “We huren onze 
spullen zoals een springkussen voor 
een mooie prijs. We kunnen niet 
zonder hulp van sponsoren. De een 
zorgt voor de houten pallets, een 
ander doneert fruit of snacks. Vooral 
de kleine middenstand is bereid veel 
te doen. We zijn er het hele jaar door 
mee bezig. We krijgen subsidie van 
het Initiatievenfonds en van het 
Burgemeester Kootfonds.” Inger wijst 
nog op de Club-is-koning-kaart van 
een plaatselijke supermarkt, waar de 
klant zijn kaart kan koppelen aan de 
Speel Mee week (spui2021) en op de 
actie Rabo ClubSupport waar 
mensen in september kunnen 
stemmen op de Speel Mee week. 
“Het kost jou niets en wij kunnen 
weer meer doen voor de kinderen.”
De Speel Mee Week wordt 
gehouden van 22 tot en met 26 
augustus bij het KnA-gebouw en de 
Praktijkschool in De Legmeer. 
Opgeven kan via de website www.
speelmeeuithoorn.nl of via de 
QR-code op de posters.

Vijftigste Speel Mee week
in Uithoorn

Uithoorn - Om bewoners en onder-
nemers te helpen om meer grip te 
hebben op hun geldzaken, is de 
gemeente Uithoorn aangesloten bij 
Startpunt Geldzaken. Startpunt Geld-
zaken stelt online geldplannen 
beschikbaar voor huishoudens in 
verschillende omstandigheden. 
Inmiddels hebben ruim 500 inwoners 
een van de online geldplannen inge-
vuld. “Een prachtige mijlpaal,” glim-
lacht wethouder José de Robles.
De online geldplannen kunnen onder 
andere uitkomst bieden voor mensen 

die meer geld over zouden willen 
houden, in � nanciële problemen 
zitten, met pensioen gaan (en 
daarom minder te besteden hebben), 
gaan scheiden of 18 worden en dus 
nu zelf verantwoordelijk zijn voor van 
alles.

Rondkomen
De Robles legt uit: “Bij � nanciële 
problemen wordt bijvoorbeeld de 
weg gewezen om de situatie zo te 
verbeteren dat het straks wellicht 
mogelijk is om wel rond te komen. 

Voor wie meer geld wil overhouden, 
worden er tips gegeven om extra 
inkomsten te verkrijgen. Maar ook 
worden tips gegeven om op uitgaven 
te besparen. Mensen die moeite 
hebben om alles te betalen, bijvoor-
beeld voor de kinderen, worden 
geleid naar (gemeentelijke) rege-
lingen waar een beroep op gedaan 
kan worden. Uiteraard krijg je door 
het invullen geen extra geld op de 
bank, maar het geeft wel handvatten 
hoe je beter kan rondkomen.”

Gratis
Voordeel van de online geldplannen 
is volgens de wethouder dat ze 
anoniem ingevuld kunnen worden en 
op een tijdstip dat het uitkomt. “Je 
kunt ze gewoon thuis invullen. Je 
hoeft er dus geen afspraak voor te 
maken of naar een instantie toe te 
gaan. Het is een laagdrempelig, gratis, 
online hulpmiddel voor iedereen.”
Tot nu toe hebben in totaal 524 
mensen in de gemeente Uithoorn 
een van de geldplannen ingevuld. 
Het Geldplan ‘Beter rondkomen’ is het 
meest ingevuld: 146 keer. Gevolgd 
door ‘Kom uit de geldzorgen. Deze is 
126 keer ingevuld.
De geldplannen zijn te vinden via 
uithoorn.nl/laatgeengeldliggen, 
onder het kopje ‘Online geldplannen’.

Wethouder blij dat geldplannen 
goed worden gebruikt
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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 - Op donderdag 
18 augustus a.s. is de laatste zomer-
activiteit van de St. Tjitze Hesselius. 
Alle alleenstaande ouderen uit De 
Ronde Venen zijn van harte welkom 
bij een bijzonder concert in het 
Oude Parochiehuis in Mijdrecht. 
Vorig jaar hebben enkele mensen al 

kennis gemaakt met operazangeres 
Daphne Bečka, zij komt deze keer 
samen met collega zangeres Femke 
Leek en pianiste Carla Braam om 
een verrassend concert te geven. 
Niet alleen een prachtige versie van 
het Ave Maria, maar ook stukken uit 
Carmen en Les Miserables komen 
voorbij, dus met recht opera meets 
musical, uiteraard weer op een 
humoristische manier aan elkaar 
gepraat door Daphne. Nooit kennis-
gemaakt met opera? Dan is dit een 
uitgelezen kans. De middag begint 
om 14.30 uur, entree is gratis maar 
aanmelden is verplicht en kan via 
info@tjitzehesselius.nl of bij een van 
de servicepunten. Ook deze keer 
gaan ze weer hun best doen om 
iedereen die dat wil, thuis op te 
halen. Maar ze hopen dat iedereen 
die dat kan, zelf naar het Oude Paro-
chiehuis, Bozenhoven 152 in Mijd-
recht komt. De organisatie heeft 
nog steeds last van het personeels-
tekort in het taxivervoer helaas. 
Mocht het niet lukken laat het wel 
weten dan gaan ze een oplossing 
zoeken. Einde van de middag is 
rond 16.30 uur.

St. Tjitze Hesselius gaat klassiek

De Ronde Venen – Afgelopen week 
ontving onze redactie een berichtje 
van de persvoorlichter van de 
gemeente met de mededeling dat er 
een inwoonster van De Ronde Venen 
binnenkort 100 jaar werd en dat de 
loco-burgemeester haar een bezoekje 
zou gaan brengen. Op zich heel 
gewoon, dat gebeurt meer dat wij dat 
doorkrijgen. Wat onze redactie wel 
opviel was dat deze loco-burge-
meester geen wethouder was, maar 
een raadslid Ernst Schreurs. Op onze 
vraag waarom dit was kregen we het 
volgende antwoord: “Haha, jij bent 
echt de eerste die deze vraag stelt.
Er zijn eind deze en begin volgende 
week een paar dagen dat er niemand 
van het college is, de een is dan op 
vakantie gegaan en de ander komt 
net terug. In deze dagen vervult de 
nestor van de raad de rol van locobur-
gemeester. Dat is zo in de gemeen-
tewet geregeld. Mevrouw De Dood is 
precies tijdens die dagen jarig als 
ernst loco is. Vandaar”. Toch vreemd 
dat De Ronde Venen een college heeft 
van vijf personen en dat ze dan alle-
maal weg zijn. Dat zou toch anders 
geregeld moeten kunnen worden.

Reacties fracties
Wij vroegen de fracties van de raad 
wat zij hiervan vonden. Niet alle frac-
ties reageerden, zijn blijkbaar ook op 
vakantie, maar de reactie van de wel 
aanwezige leest u hieronder.
Simone Borstede en Ria de Korte 
reageerde als volgt: “Wij hopen dat 
het college volgend jaar een betere 
vakantieplanning maakt. Wij veron-
derstellen dat er al vakantieplannen 
gemaakt waren door de nieuwe 
collegeleden, voor hun recente 
benoeming, waardoor deze situatie 
is ontstaan”. 

Al gemaakt
Bart Richter, fractievoorzitter van de 
VVD: “Wat ik begrepen heb waren de 
vakantieplannen van het nieuwe 
college al gemaakt voordat de 
wethouders aangetreden zijn. Hier-
door zijn er deze zomer vier of vijf 
dagen waarop er geen collegelid in 
De Ronde Venen aanwezig is. Mede 
doordat de huidige wethouders nog 
niet wisten dat ze wethouder zouden 
worden en doordat sommige partners 
van de wethouders al heel vroeg 
vakantie moesten aanvragen heeft de 
afstemming vooraf niet kunnen 
plaatsvinden zoals je dat zou willen. 
Ondanks het feit dat de waarneming 
wettelijk gezien geregeld is (Ernst) 
ben ik het met je eens dat het de 
absolute voorkeur heeft dat er altijd 
een collegelid aanwezig is in de 
gemeente. Niet alleen voor aanwezig-
heid bij bijzondere momenten zoals 
een 100 jarige maar ook voor de 
taken op gebied van openbare orde 

en veiligheid en calamiteiten. 
Maarten Divendal is overiegns telefo-
nisch wel beschikbaar en ik weet uit 
eigen ervaring dat hij ook direct te 
bereiken is dus wat dat betreft een 
prima ondersteuning in onverhoopte 
voorkomende gevallen. Ik ga er vanuit 
dat het voor volgende vakantieperi-
oden wel lukt om altijd een loco- 
wethouder in de gemeente te 
hebben.”

Gemeentewet
De fractievoorzitter van PvdA-GL, 
Pieter Kroon: “In het ideale geval is er 
altijd iemand van het college 
aanwezig om de burgemeester te 
vervangen. Het nieuwe college is rela-
tief kort voor de vakantieperiode 
aangetreden. Wij kunnen ons voor-
stellen dat er daardoor al bindende 
persoonlijke afspraken waren 
gemaakt. Gelukkig voorziet de 
Gemeentewet in een oplossing voor 
zo’n situatie, waarvan nu gebruik 
gemaakt wordt. 

Samenloop
Marcelle Buitendam fractievoorzitter 
van Ronde Venen Belang: “RVB kan 
zich voorstellen dat ook u even de 
wenkbrauw heeft opgetrokken, dat 
niemand van het college mevrouw De 
Dood kan feliciteren met haar heuge-
lijke verjaardag. We bese� en ons 
echter ook dat er omstandigheden of 
een samenloop kan zijn waardoor 
onverhoopt niemand van het College 
aanwezig is. Om dit te ondervangen 
treedt in zeer incidentele gevallen de 
nestor van de Raad naar voren. 
Meestal hoeven we de nestor niet te 
benijden om de vraagstukken die hij 
of zij krijgt voorgelegd. In de situatie 
van mevrouw De Dood, is het maar 
goed dat wij van tevoren hebben 
afgesproken wie handelt en zodoende 
naar deze eervolle plechtigheid mag 
gaan! Wij hadden uiteraard zeer graag 
de honneurs waargenomen en 
mevrouw De Dood van harte willen 
feliciteren met haar verjaardag. 
Evenwel kennen wij de heer Schreurs 
al geruime tijd en wij hebben er alle 
vertrouwen in dat deze plechtigheid 
bij hem in zeer goede handen is. 
Namens RVB wens ik mevrouw De 
Dood en allen die haar lief zijn, een 
grandioze dag toe.

Vreemde zaak
Marja Becker fractievoorzitter van de 
seniorenpartij: “De Seniorenpartij 
vindt het een vreemde zaak dat met 
vijf collegeleden er niemand aanwezig 
is in het gemeentehuis om bepaalde 
verplichtingen te kunnen uitvoeren en 
dat een raadslid dit dan moet doen. 
Vakanties kun je zo plannen dat er een 
overlap is. Zo vonden wij het ook heel 
vreemd en onverantwoordelijk van 
wethouders om vlak na de verkie-

zingen op vakantie te gaan of zelfs 
afscheid te nemen, zonder dat er al 
een nieuw college was gevormd. 
Misschien is dit wettelijk allemaal wel 
toegestaan, maar wij vinden dit geen 
goede zaak, aangezien er uit eindelijk 
maar één wethouder overbleef die alle 
verantwoordelijkheid moest dragen 
samen met de burgemeester. Die 
wethouder deed dit overigens heel 
goed, maar de andere wethouders 
onttrokken zich wel aan het a� eggen 
van verantwoordelijkheid over hun college-
periode.”

In ‘t zonnetje
Fractievoorzitter van het CDA Rein 
Kroon liet ons het volgende weten:
“Honderd jaar worden? Dan is er alle 
reden om de jarige in het zonnetje te 
zetten en te feliciteren. De CDA-fractie 
feliciteert mevrouw De Dood van 
harte met haar jubileum en wenst 
haar een � jne verjaardag toe, samen 
met haar familie, vrienden en 
bekenden. Wat moet mevrouw De 
Dood veel hebben zien veranderen in 
het alledaagse leven en in de wereld 
om zich heen. Het vieren van de 
honderdste verjaardag is een unieke 
gebeurtenis en daarom besteedt ook 
het plaatselijke bestuur aandacht aan 
die festiviteit. Doorgaans gaat de 
burgemeester of één van de wethou-
ders op verjaarsbezoek en brengt dan 
een mooi boeket bloemen mee. Uw 
redactie vroeg het CDA wat zij vindt 
van het bericht dat geen van de vijf 
leden van het college van burge-
meester en wethouders beschikbaar 
blijkt om een kort bezoek te brengen 
aan de jarige mevrouw De Dood. Dat 
zou komen door de vakantietijd. Als 
fractie gaan wij niet over de vakantie-
spreiding van het college.

Gemeentewet
Gelukkig is er de gemeentewet. 
Daarin is vastgelegd (artikel 77) dat - 
in het geval zowel de burgemeester 
als alle wethouders niet beschikbaar 
zijn - de waarneming dan gebeurt 
door het langstzittende lid van de 
gemeenteraad. Dat is Ernst Schreurs, 
die lid is van de fractie PvdA-Groen
Links. Ernst Schreurs is al meer dan 25 
jaar lid van de gemeenteraad. De 
fractie van het CDA vindt hem daarom 
bij uitstek de juiste persoon om 
mevrouw De Dood te feliciteren 
namens de gemeente. We weten dat 
Ernst als gekozen volksvertegenwoor-
diger zeer geïnteresseerd is in de 
‘school van het leven’. Daarbij past zijn 
belangstelling voor geschiedenis, 
waarbij je oog hebt voor belangrijke 
emoties als verdriet en de vreugde 
van het dagelijks leven. Ongetwijfeld 
zal mevrouw De Dood door haar 
levenservaring veel te vertellen 
hebben. Bij Ernst Schreurs vindt ze 
een luisterend oor”, aldus Rein Kroon.

Vier wethouders en een burgemeester
en allen op vakantie

De Ronde Venen - Afgelopen 
woensdag is er weer met een
grote groep alleenstaande ouderen 
gevaren over de Vinkeveense 
Plassen. Het was een heerlijke 
zonnige dag met een lekker briesje. 
Leuk ook voor de ouderen die 
alleen zijn die erop staan maar 
wellicht ook als inspiratie voor 
andere eenzame ouderen om
mee te doen met onze activiteiten.
Meer informatie op www.
tjitzehesselius.nl en bij de
Servicepunten in de gemeente.

Gezellige boottocht op de Plassen





8 inderegio.nl • 10 augustus 2022NIEUWS

Vinkeveen - Een pareltje is Artist à 
Fleurs, verstopt op een voormalig 
boerenerf vlak langs de N201. In een 
zeecontainer verkoopt Sabine Borg-
dor� zijden bloemen. De kleurrijke 
wand met onder andere Hortensia’s, 
Delphiniums, Pioenrozen, Zonne-
bloemen en Dahlia’s lijkt wel te 
bestaan uit echte bloemen, maar ze 
zijn gemaakt van zijde en Sabine 
maakt er prachtige boeketten van. 
“Een boeket hoeft niet per se groot te 
zijn”, begint Sabine. “Het is ook moge-
lijk een klein boeket te maken of een 
paar stelen te kopen. Voordeel 
daarvan is dat mensen er later nog 
een paar bloemen bij kunnen kopen 
en er dan weer een totaal ander 
boeket staat.” Sommige mensen 
kiezen voor een boeket met bonte 
kleuren, anderen willen maar twee 
kleuren zoals wit en groen of hard-
roze met zachtroze. “Wat de mode 
doet, komt ook terug bij de bloemen. 
Zo zie je nu roze met oranje.” Klanten 
kunnen hun eigen vaas meenemen
of een vaas bij Sabine kopen. “De 
meeste vazen zijn geschikt. Het is een 
sport om een passende bos bij de 
vaas te maken. Mensen komen juist 
hier voor mijn hulp. De bloemen zijn 
te kostbaar om maar iets te doen. Een 
transparante vaas is moeilijk, omdat 
ik de stelen vaak moet ombuigen en 
dat blijf je zien.” Sabine let niet alleen 
op de kleur, maar ook de vorm van
de bloem. “Door niet alleen rond of 
lange stelen te gebruiken krijg je een 
speelser boeket.”

Jaren goed
Klanten kunnen zelf naar Sabine 
toekomen, maar ze kunnen ook een 
abonnement nemen en dan komt 
Sabine elke maand het boeket 
omwisselen. “Soms zijn mensen 
bang dat een boeket gaat vervelen 
en op deze manier is het elke maand 
nieuw.” Niet alleen particulieren 
maken er gebruik van, ook voor 
winkels, makelaars, tandartsprak-
tijken en restaurants is het een 
goede oplossing. “Op de balie of
een klein boeketje op de tafels en
zij hebben er geen omkijken meer 
naar.”
Het is ook mogelijk om een bruids-
boeket te laten maken. “Een 
aanstaande bruid ging eerst in 
Nederland en later in Italië trouwen 
en met zijden bloemen kon het 
bruidsboeket mee in de ko�er. Ook 
kan je het na de bruiloft bewaren.”
De zijden bloemen blijven jaren 
goed. “Je moet ze met zorg behan-
delen. Als ze sto�g worden, kun je 
ze met een plumeau afsto�en of 
even buiten het stof eraf schudden. 
Ik zou ze niet met water schoon-
maken.” De zijden bloemen die 
Sabine verkoopt zijn kleurvast. Ze 
geeft als tip om de vaas mee naar 
buiten te nemen als het mooi weer 
is en op de terrastafel te zetten. 
“Echte bloemen hangen met dertig 
graden meteen slap, maar deze 
bloemen blijven hun kleur 
behouden ook als ze in de volle zon 
staan.”

Kwaliteit
Om deze kwaliteit te kunnen 
bieden, heeft Sabine gekozen voor 
het merk Silk-ka. “Vier keer per jaar 
ga ik naar hun showroom in 
Hengelo en koop ik mijn bloemen 
in. Ik heb nu ingekocht voor het 
najaar.” Zodra het weer omslaat 
worden de bloemen gewisseld.
“In het najaar zie je meer bessen, 
herfstbladeren en chrysanten.”
De voorraad bewaart ze in een 
schuur die ze later graag wil gaan 
ombouwen als greenroom. “De 
ruimte in de zeecontainer is te klein 
om verder uit te breiden, maar ik wil 
ook graag zijdeplanten gaan 
verkopen.” Ook gaat ze daar foto’s 
ophangen van gemaakte boeketten. 
“Ik kan zelf foto’s maken met een 
zwarte achtergrond, maar het leukst 
is het als mensen een foto sturen 
van het boeket in hun huis. Laatst 
kreeg ik een foto van een boeket 
dat ik had gemaakt in een gevlamde 
vaas. Erachter hing een schilderij in 
dezelfde kleuren. Het interieur 
maakt het af. Het is geen bosje 
bloemen. Het is eigenlijk een 
meubelstuk.”
Sabine heeft in haar huis ook zijden 
boeketten staan. “Ik heb vijf jaar in 
de bloemen gewerkt bij Peter Bon. 
Nu werk ik bij Slagerij Stronkhorst. 
Tijdens corona zijn we gaan denken. 
We hebben veel ruimte om ons 
huis. De container was eigenlijk 
bedoeld als veranda. Maar ik wilde 
wel weer iets met bloemen doen. 

Mijn werk is niet te combineren met 
verse bloemen, dus werden het 
zijden bloemen.” Sabines opa heeft 
een transportbedrijf in bloemen.
“Zij rijden vaak op Frankrijk en zo 
ontstond de naam Artist à Fleurs. 
“Mensen kunnen mij op verschil-
lende manier bereiken om een 
afspraak maken. Ik heb een 
webshop en ben ook actief op 
sociale media.” Kijk op www.artist-
a-�eurs.nl voor meer informatie.

Artist à Fleurs, een pareltje: 
Zijdeboeket tijdloos
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Wilnis - Net als alle andere evene-
menten in Nederland heeft ook 
Wilnis festival de afgelopen twee 
jaar rustig aan moeten doen in 
verband met Corona. In 2020 is er, 
voor het eerst in 35 jaar, geen Wilnis 
festival geweest. In 2021 was daar 
de Corona-editie; Wilnis festival in 
kleine vorm. Gelukkig is er dit jaar 
weer de mogelijkheid om op 
vertrouwde wijze dit evenement te 
organiseren. Wilnis festival 2022 zal 
dan ook, op een kleine wijzing na, 
het programma kennen zoals u dat 
in het verleden gewend bent.

Wopensdagmiddag
Op woensdag 17 augustus start de 
middag om 13.30 uur met de 
kindermiddag. Alle kinderen uit 
Wilnis en omgeving in de basis-
schoolleeftijd, zijn uitgenodigd om 
deze middag langs te komen en 
actief deel te nemen aan de brand-
weerspelen, te springen op de 
springkussens, zich te laten 
schminken of te grabbelen. Deze 
middag zal ook de kermis voor het 
eerst gaan draaien. Deze zal ook de 
hele week te bezoeken zijn. Dus een 
rondje over de kermis mag dan ook 
zeker niet ontbreken.

Klompenrace
Om 20.00 uur begint de klompen-
race, waar een ieder vanaf 15 jaar en 
uitsluitend op oud Hollandse houten 
klompen, aan mag deelnemen. 
Inschrijven kan bij de brandweerka-
zerne op woensdag 17 augustus 
tussen 14.00 en 19.45 uur. Ook de 
tent zal geopend zijn vanaf 20.00 uur, 
waar je deze avond kunt genieten 
van de live muziek van Band Straight 
on Stage en Django Wagner.

55 plussers
Donderdag begint de dag om 13.30 
uur in de tent voor onze 55+ers. Er 
zal een bingo plaats vinden met 
mooie prijzen beschikbaar gesteld 
door plaatselijk ondernemers. ’s 
Avond zal de tent vanaf 20.00 uur 
geopend zijn voor een gezellige 
avond met muziek van de band 
Proost! en Stef Ekkel.

Voetvolley
Vrijdag begint de dag om 13.30 uur 
met een partij voetvolley. Je kunt je 
hiervoor aanmelden met een team 
via feest@wilnisfestival.nl. De middag 
loopt langzaam over in een vrijdag-
middagborrel, welke rond 16.00 uur 
echt lost barst. Hiervoor zijn dit jaar 

geen toegangskaarten nodig. Dit was 
in 2021 noodzakelijk ivm de corona-
maatregelen. Om vervolgens de 
middag te laten overvloeien in de 
avond, waar de tent om 20.00 uur 
opengaat. Waar Tilt voor de 36e keer 
een optreden zal verzorgen tijdens 
Wilnis festival en Je�rey Heesen live 
te zien zal zijn.

Beachvolleybal
De laatste dag, zaterdag 20 augustus, 
begint om 13.00 uur met een beach-
volleybaltoernooi, met enthousiaste 
teams. Zou jij ook willen deelnemen 
met jouw team? Je kunt je opgeven 
via beachvolley@wilnisfestival.nl 
Vanaf 20.00 uur gaat voor de laatste 
maal dit jaar de tent open voor een 
optreden van de band Unite en kun 
je optredens verwachten van Het 
Meezingteam en Jan Biggel.
’s Avonds wordt bij de tent entree 
geheven. Kaarten zijn in de voorver-
koop te koop bij Smit �etsen Wilnis 
en ’t Kruytvat Vinkeveen. Voorver-
koop vindt plaats tot 17 augustus. 
Kaarten kosten € 16,- per stuk. Indien 
niet uitverkocht kun je nog entree 
betalen aan de tent, dan betaal je € 20,-
Voor meer informatie zie www.wilnis-
festival.nl.

Wilnis festival 2022 heeft weer het 
oude en vertrouwde programma

Woensdag: Django Wagner Donderdag: Stef Ekkel Vrijdag: Je�rey Heesen
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COLUMN

Gezinnen uit Uithoorn kunnen bij JGZ Uithoorn terecht met alle soorten 
vragen, zoals vragen over groei, ontwikkeling, vaccinaties en opvoeding. 
Hiernaast kunnen ouders ook veel waardevolle informatie halen uit 
contacten met andere ouders. Maar waar vind je die andere ouders?
Om hierbij te helpen start JGZ Uithoorn samen met de gemeente en 
andere partijen dit najaar een oudercafé in buurthuis de Kuyper. Hier 
kunnen ouders twee keer per maand met hun kinderen terecht om elkaar 
te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen of gewoon een kopje ko�e te 
drinken. Er zal altijd een deskundige aanwezig zijn om vragen te beant-
woorden of ouders in contact te brengen met de juiste persoon. Deel-
name aan het oudercafé is gratis, alleen eventuele consumpties dienen 
betaald te worden (consumptie is niet verplicht). De openingsdata en 
tijden worden voorafgaand gecommuniceerd per poster op onze locatie 
in het gezondheidscentrum, in buurthuis de Kuyper en op andere veel 
bezochte locaties in Uithoorn.

Groepsafspraken
Dit najaar starten we ook met het aanbieden van centering parenting. Dit 
zijn afspraken in groepsvorm en worden door ons begeleid. Een centering 
parenting groep start als de kinderen ongeveer 8 weken oud zijn en gaat 
in dezelfde samenstelling verder tot de kindjes ongeveer 1 jaar zijn. 
Ouders kunnen op deze manier waardevolle informatie uitwisselen en 
ervaringen delen. Een groep bestaat ongeveer uit 8 kinderen met hun 
ouder(s). Wij blijven onze reguliere afspraken natuurlijk ook aanbieden.

Inloopspreekuur
Omdat wij altijd goed bereikbaar willen zijn voor de ouders van Uithoorn 
hebben wij drie keer per week een inloopspreekuur; op dinsdag- 
woensdag en donderdagochtend van 11.30 tot 12.00 uur. Er is dan altijd 
één of meer verpleegkundige beschikbaar die samen met u naar de groei, 
ontwikkeling of andere vragen kan kijken. Voor het inloopspreekuur is 
geen afspraak nodig.

Zorg vóór de geboorte
Sinds een jaar biedt JGZ Uithoorn ook zorg aan vóór de geboorte, de 
zogenaamde prenatale zorg. Zo kunnen wij ook tijdens de zwangerschap 
bij u langskomen om onderwerpen te bespreken. We kunnen alvast met 
u kijken hoe u zich zo goed mogelijk kan voorbereiden op de komst van 
uw baby en aangeven wat u kan verwachten aan zorg als de baby er 
eenmaal is. Daarnaast kunnen we met u bekijken of uw extra hulp nodig 
heeft, bijvoorbeeld op sociaal of �nancieel vlak, en hoe en wie u hierbij 
kan helpen. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan even 
contact met ons op.

Prik tegen kinkhoest
Ook kunt u bij ons de 22-weken prik tegen kinkhoest halen. Kinkhoest 
kan erg gevaarlijk zijn voor baby’s. Daarom krijgen alle zwangere 
vrouwen een vaccinatie tegen kinkhoest aangeboden. Elke dinsdag van 
16.00 tot 17.00 uur hebben wij een inloop voor deze vaccinatie. De vacci-
natie is gratis en uw heeft geen afspraak nodig om hem te komen halen.

Jeugdgezondheidszorg Uithoorn, Koningin Maximalaan 30D, 
1421 LC Uithoorn.  Ingang: begane grond, links naast de lift.
Telefoon 020 555 5964.

Jeugdgezondheids-
zorg Uithoorn

Uithoorn - Winkels die de deuren 
een dag moeten sluiten, personeel 
dat al met pensioen is dat terugge-
vraagd wordt en een bonus als je een 
nieuw personeelslid aandraagt. 
Ondernemers doen er alles aan om 
hun winkels draaiend te houden met 
het huidige personeelstekort. Er zijn 
meer vacatures dan werklozen en dat 
gaat gevolgen hebben voor de maat-
schappij. Hoe staat het met het 
personeelstekort in winkelcentrum 
Zijdelwaard?

Arie van de Alexanderhoeve herkent 
het probleem meteen. “We hebben 
een vacature voor onze winkel in 
Diemen.” Hij zoekt via Werk.nl, Indeed 
en LinkedIn, maar de vacature staat 
al open sinds december. De winkels 
worden nu bemand door hemzelf, 
zijn vrouw en twee parttimers. “Nu is 
er ook nog een personeelslid ziek 
geworden, dus hebben we besloten 
dat we in de zomerperiode op de 
maandagen dichtgaan.” Bij de Etos 
zijn ze tijdens de zomermaanden op 
zondag gesloten. “Wij werken met 
een vast team”, vertellen Chantal en 
Debbie. “In onze vestiging hebben 
we geen personeelstekort, maar bij 
winkels in de omgeving wel, dus dan 
wisselen we onderling collega’s uit.” 
Ook bij Trekpleister worden perso-
neelsleden van de Uithoornse vesti-
ging uitgeleend. “Het is inderdaad 
lastig om personeel te vinden, maar 
we redden het wel”, vertelt Sylvia. 
Buiten staat een tafel waar werkzoe-
kenden zich kunnen inschrijven. “We 
staan nu met z’n tweeën, maar we 
werken liever met z’n drieën.” Bij 
snoepwinkel Jamin staat Eva er 
alleen voor. “Mijn collega is ziek.” Ze 
weet dat het inderdaad moeilijk is 
om nieuwe werknemers te vinden. 
“We moeten nu weer afwachten of 
het gaat passen met de roosters van 
de studenten.”

Bord buiten
All about hair heeft een groot bord 
buiten staan, waarop staat dat ze op 
zoek zijn naar een topstylist en een 
leerling. “We zijn hier in april 
begonnen. Normaal staan we met z’n 
tweeën. Nu sta ik de hele week 
alleen”, vertelt manager Nardi. “Ik zou 
graag meer klanten willen aannemen 
en willen groeien naar drie tot vier 
personeelsleden, maar met één zou 
ik al blij zijn.” Bij Holland en Barrett 

hangt een poster voor het raam 
waarop staat dat ze collega’s zoeken. 
Voor de achttienjarige verkoopster is 
het haar eerste dag. En er lopen nog 
meer sollicitatiegesprekken. “Er is 
veel personeelstekort. Loop gerust 
de winkel in om naar werk te vragen,” 
zegt de manager. Meer mag ze er 
niet over zeggen zonder toestem-
ming van het hoofdkantoor, net als 
bij Blokker.

Zeevishandel
Ook Zeevishandel Volendam heeft 
een vacature uitstaan. De Volen-
damse Henri werkt zes dagen in de 
week. Onlangs nam een werknemer 
ontslag en nu zoekt hij aanvulling 
voor zijn team. “Er is veel vraag naar 
personeel, maar er zijn geen mensen. 
Als we niemand kunnen vinden, dan 
moeten de klanten langer wachten. 
Het is een ambachtelijk vak en veel 
wordt handmatig gedaan.” Bakkerij 
Hulleman vindt het eveneens lastig 
om personeel te vinden. “Vooral 
jongeren vanaf vijftien jaar voor de 
zaterdagen. Nu moeten we duurder 
personeel op zaterdag laten werken 
en dat heeft niet onze voorkeur”, zegt 
Karin. “Ik denk dat jongelui minder 
geld nodig hebben en op zaterdag 
liever gaan sporten om op zondag bij 
de supermarkt te gaan werken waar 
ze dan ook nog een toeslag voor 
krijgen.” De geruchten gaan dat 
nieuw personeel bij de supermarkten 
een bonus krijgt, maar Jumbo Plemp 
wil daar niet op in gaan en Albert 
Heijn laat weten geen personeelste-
kort te kennen.

Hecht team
Van een personeelstekort is geen 
sprake bij Poelier van Egmond. Er 
werken ongeveer dertig man in de 
winkels in Uithoorn en in Mijdrecht. 
“Onze kracht is de gezellige sfeer”, 
denkt Richard. “Ik ben niet de baas. 
We doen het met elkaar. We zitten 
hier nu zes jaar en sommige perso-
neelsleden werken hier net zo lang. 
Er is niet veel verloop.” Ook �liaal-
manager Stijn van Gall & Gall heeft 
een trouw team van zo’n vijf 
mensen. “Ik ben heel �exibel. Als 
iemand een keer niet kan of wil 
ruilen is dat in goed overleg moge-
lijk. Als er iets is, dan zijn we er voor 
elkaar. Dat is meer waard dan geld.” 
The Read Shop kent geen perso-
neelsproblemen, Slagerij Bader zegt 
niet te klagen te hebben en 
Zijdel�eur heeft met een hecht 
team geen nieuw personeel nodig. 
Hetzelfde geldt voor Pour Vous 
Parfumerie Stoop waar een vast 
team al jaren samenwerkt. “Maar ik 
begrijp het wel”, verklaart de 
verkoopster het tekort aan winkel-
personeel. “De lonen zijn laag. Het is 
mijn passie, maar ik kan er niet van 
leven.”

Meer personeel
Taeke van De Goudreinet heeft een 
vooruitziende blik gehad. Hij heeft 
expres meer personeel gezocht dan 
hij nodig had. Hij probeert een 
goede sfeer te creëren waardoor 
personeel wil blijven. “Ze mogen 
tussen de middag iets uit de winkel 
eten.”
Bij de Kwalitaria waren ze onlangs 
nog een dag gesloten omdat er 
geen personeel was. Toch ontkent 
Jacey dat er een tekort is. “Dat 
kwam omdat iedereen op vakantie 
was. Er worden nog steeds nieuwe 
mensen aangenomen.” Jacey werkt 
er zes jaar vanaf de opening van de 
snackbar. Hij heeft het erg naar zijn 
zin. Ook bij Beter Horen is de bezet-
ting in winkelcentrum Zijdelwaard 
op orde.
Bij Ter Stal werkt de zeventienjarige 
Loïs. Haar vrienden werken in de 
zorg, want dat verdient meer of in 
de horeca, want dan krijgen ze fooi, 
maar haar bevalt het prima in de 
kledingwinkel. “We werken met een 
gezellige groep. Ik hoop dat ik hier 
na mijn vakantiebaan kan blijven als 
zaterdaghulp.”
Het echtpaar van Asian supermarkt 
Jespal heeft helemaal geen perso-
neel. Zij zijn in oktober begonnen 
met hun supermarkt en werken 
zeven dagen per week. 

Personeelstekort in 
Zijdelwaard valt mee

Uithoorn - Ook de Oekraïense 
kinderen in Uithoorn en De Kwakel 
hebben zomervakantie. Deze week 
hadden zij, samen met hun ouders, 
een heerlijke dag op het water van 
de Amstel. Voor velen was het 
kanoën en suppen een nieuwe erva-
ring. Alexandra Yankovich, werkzaam 
bij Uithoorn voor Elkaar, coördineert 
de hulp en ondersteuning van Oekra-
iense vluchtelingen in Uithoorn en 
De Kwakel en organiseert, samen 
met vrijwilligers, een activiteiten-
aanbod. “Veel mensen willen 
bijdragen aan de ondersteuning van 
vluchtelingen en bieden hun hulp 
aan. Daar zijn we heel blij mee! “
Alexandra kwam in contact met Inge-
borg Veltman, leerkracht op Jena-
planschool ’t Startnest. Ingeborg 
stelde voor om een   dag op het water 
te organiseren waarbij de vluchte-
lingen kunnen kanoën en SUP-
boarden. “Uiteraard hebben we dit 
aanbod graag aanvaard. Dus, op een 
van de eerste warme dagen van de 

zomervakantie, ontmoetten we 
elkaar bij de Uithoornse Roei- en 
Kanovereniging Michiel de Ruyter. 
Hier brachten we een heerlijke dag 
door. De vrijwilligers die Ingeborg 
hielpen hebben ons hartelijk 
ontvangen en begeleid en zowel de 
ouders als de kinderen hebben een 
onvergetelijke dag gehad. Voor de 
meesten was het kanoën en suppen 
een nieuwe ervaring en we hebben 
veel plezier met elkaar beleefd. Dank 
aan iedereen die dit mogelijk heeft 
gemaakt.’

Plezier op het water voor 
Oekraïense vluchtelingen

De Kwakel - Afgelopen winter heeft 
EHBO vereniging De Kwakel een mooi 

bedrag mogen ontvangen van de 
Kwakelse veiling. Hierdoor heeft de 

vereniging een handige tent aan 
kunnen scha�en om op locatie 
mensen te kunnen helpen. Er was 
natuurlijk al een caravan, maar soms is 
een tent praktischer of makkelijker/
sneller te plaatsen. Ook kwam het 
voor dat ze op twee locaties moesten 
posten en dus een keuze moesten 
maken waar de caravan ingezet ging 
worden; niet ideaal. Zij danken dus 
alle Kwakelaars voor hun gulle gift en 
hopen d.m.v. het posten bij alle 
evenementen hun steentje weer te 
kunnen bijdragen. Maar aan een lege 
tent hebben ze natuurlijk niets; het is 
wel van belang dat er EHBO-ers in 
zitten! Dus wilt u ook vrijwilliger 
worden bij de EHBO vereniging? Bij 
voldoende aanmeldingen hopen ze in 
september een nieuwe cursus te 
starten. Kijk op www.ehbo-de-kwakel.
com of mail naar secretaris@ehbo-de-
kwakel.com voor meer informatie. 

Mooie EHBO tent dankzij 
Kwakelse veiling
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De Kwakel - De Kwakel geniet na van 
een fantastisch Polderfeest! Dat De 
Kwakel het feesten niet verleerd is 
bleek wel tijdens deze prachtige 
dagen. Met een nieuwe tent, een iets 
andere indeling van het terrein, maar 
met dezelfde Kwakelse gezelligheid 
begon op woensdag het Polderfeest 
met de 55+dag. Normaal gesproken 
wordt die eens in de vijf jaar georga-
niseerd maar door Corona was deze 
twee keer was uitgesteld. Tweehon-
derd oudere Kwakelaars genoten van 
de gezellig aangeklede feesttent, 
lekker eten en drinken en optredens 
van zanger Harm en van Wim Bartels. 
Al gauw zat de sfeer er goed in en 
werd de polonaise ingezet.

Woensdag
Woensdagavond was De Kwakel 
even omgedoopt in La Quaglia 
tijdens de Italiaanse Polderfood 
avond. Op deze zwoele Italiaanse 
zomeravond vonden de pizza’s, 
pasta’s en ijsjes gretig hun aftrek bij 
de bijna 1000 bezoekers.

Donderdag
Op donderdag liepen 650 lopers mee 
met de Polderloop die het Feestco-
mité samen met AKU organiseert. 
’Ons Tweede Thuis’ was goed verte-
genwoordigd; op alle afstanden 
waren de oranje shirtjes van hen te 
zien. Mooi om te zien dat iedereen 
van jong tot oud, sportief en minder 
sportief de loopschoenen had 
aangetrokken om deze hardloop 
uitdaging aan te gaan. Het verslag en 
de uitslagen van de Polderloop leest 
u elders in deze krant.

Vrijdag
Op vrijdagmiddag konden de 
kinderen even echte circusartiesten 
zijn bij Circus Kristal. Er werd op 
ballen gelopen, op eenwielers 
gereden, trucks uitgehaald met 
diabolo’s, stokjes, borden op een 

stokje en natuurlijk ook gebalan-
ceerd op het slappe koord. Jezelf 
mogen schmincken was voor veel 
kinderen het favoriete onderdeel!
Vrijdagavond was de drukste vrijdag-
avond sinds jaren in de tent. 1200 
mensen bouwden een heel gezellig 
feestje met de topband de Darede-
vils en DJ Jordiz. Maar feest of geen 
feest, de volgende dag stonden er 
maar liefst 62 teams klaar voor de 
zeskamp. Het was even puzzelen 
voor het Feestcomité om een schema 
te maken voor zoveel teams maar dat 
is gelukt; iedereen kon meedoen! 
‘Team De Beun’ heeft gewonnen bij 
de heren en ‘Team Vrouweee’ bij de 
dames. Het Kwakelse kampioen-
schap buikglijden is gewonnen door 
Pim Blommestijn met 47,5 meter en 
Maartje Trip met 43,0 meter. Job van 
Rijn won het buikglijden bij de jeugd. 
Na de zeskamp kwam het hoogte-
punt van dit Polderfeest: het eerste 
optreden van de Kwakelse band Ome 
Co! De zenuwen gierden de mannen 
door de keel maar wat hebben ze het 
meer dan waargemaakt. Het was 
geweldig!

Zaterdag en zondag
Zaterdagavond zetten Rave van 
Fortuin en Vieze Jack de tent op z’n 
kop. En toen was het alweer zondag; 
de familiedag. Traditiegetrouw werd 
om 13.00 uur de familiedag 
geopende door voorzitter Albert 
Blommestijn. Daarna maakten Marjo-
lein en Sandra van Ballonpret prach-
tige balloncreaties voor onze kleine 
gasten. Na de opening konden de 
kinderen met hun strippenkaart op 
zak, klimmen op de klimwand, op de 
stormbaan, paardrijden, schminken, 
goud zoeken, eendjes vangen, knut-
selen, bungee jumpen en nog veel 
meer leuke dingen doen terwijl de 
ouders gezellig met een drankje in 
de zon stonden bij te praten. Er was 
een wedstrijd strijkijzer slingeren en 

twee keer een optreden van Funk-
sweep. Kortom, genoeg te beleven 
voor iedereen.

Immateriëel Erfgoed
Aan het einde van de middag werd 
bekend gemaakt dat de Kwakelse 
Kermis vanaf heden de status van 
Cultureel Immateriëel Erfgoed heeft. 
De traditie van de kermistoptocht is 
in 1898 is ontstaan en heeft slechts 
twee noodgedwongen onderbre-
kingen gehad ten tijde van de 
Tweede wereldoorlog en in de Coro-
natijd. Een traditie om trots op te zijn!
Tegen zessen sloot Django Wagner 
het 45e Polderfeest af met een mooi 
feestje in de tent. Het Feestcomité De 
Kwakel is er trots op dat we met de 
ruim 50 leden van het comité, vele 
andere vrijwilligers en natuurlijk ook 
alle bezoekers er weer vijf prachtige 
dagen van hebben gemaakt!
En nu, op naar de Kermis! Er wordt 
alweer volop gebouwd in De Kwakel 
nadat de karren drie jaar hebben stil-
gestaan en ook de kinderen zijn al 
volop aan het plannen maken voor 
hun optocht op zondag.
Foto’s: Dirk Plasmeijer.

Grandioos 45e Polderfeest
in De Kwakel!

De Kwakelse kermis is in de eerste 
helft van de negentiende eeuw 
(ca.1845) ontstaan vanuit het 
oogstfeest van de geteelde 
producten, zoals groenten en 
bloemen en de veenproductie.
De turf werd gestoken en gedroogd 
op de legakkers. Na de werkzaam-
heden was het tijd voor ontspan-
ning en was er geld verdiend om 
uit te geven!
Naar aanleiding van de kroning in 
1898 van Koningin Wilhelmina is in 
De Kwakel de Wilhelminavereni-
ging opgericht. In die tijd is de 
Kwakelse kinderoptocht voor het 
eerst georganiseerd. Die optocht 
vindt sindsdien ieder jaar plaats, 
met uitzonderingsjaren zoals gedu-
rende de Tweede Wereldoorlog. 
In 1948 is er eenmalig, ter gelegen-
heid van het 50-jarig jubileum van 
Koningin Wilhelmina, een grote 
optocht georganiseerd met ook 
volwassenen vanuit verschillende 
verenigingen (o.a. Kwekersvereni-
ging Ons Belang, voetbalvereniging 

KDO, toneelvereniging St. Genesius 
en meisjesvereniging De Gidsen). 
Na de wederopbouw werden twee 
optochten echter de norm: een 
voor kinderen en een voor volwas-
senen. De kinderen liepen verkleed 
de optocht of met versierde �etsen. 
De volwassenen versierden een kar 
of wagen vanaf 1952.
Tegenwoordig doen er 42 praal-
wagens mee, 950 volwassen deel-
nemers en 350 kinderen. De praal-
wagens laten de actualiteiten zien 
door middel van leuzen, decors en 
kleding. Er zijn ook nog steeds 
praalwagens die de historie, en 
programma’s van tv en �lms laten 
zien. Ook de kinderen krijgen de 
actualiteiten met de paplepel inge-
goten door de ouders. De Kwakelse 
kermiskriebels worden zo van 
generatie op generatie doorge-
geven.

Website: Stichting De Kwakel Toen 
& Nu: www.de-kwakel.com. Feest-
comité: www.polderfeest.nl.

Historie van de Kwakelse kermis
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De Kwakel - Binnen de Tour de 
Kwakel is prijzengeld van onderge-
schikt belang. Tourwinnaar Bart 

Peek zal met zijn gewonnen prijzen-
geld niet kunnen rentenieren. 
Dagelijks wordt er gestreden om 

kwartjes en dubbeltjes. Toch kan de 
gezamenlijke prijzenpot oplopen 
tot een mooi bedrag. Dat bleek ook 
nadat ’t Tourhome weer aan kant 
was gemaakt na a�oop van de 
feestavond. De Tourdirectie vond 
�ink wat enveloppen in ’t Tour-
home. Deze bevatten het prijzen-
geld dat niet door deelnemers werd 
opgehaald op de feestavond. Dit 
geld wordt jaarlijks gedoneerd aan 
een goed doel. Het staat de deel-
nemers die wel aanwezig zijn op de 
feestavond overigens vrij hun prij-
zengeld ook te doneren en dit 
gebeurt veelvuldig. Zodoende 
mocht Marga Kouw afgelopen 
zondag in de uitzending bij Rick FM 
een bedrag van 303,50 euro over-
handigen aan Ben Voorend van 
Stichting De Kwakel Toen & Nu. Zij 
gaan dit geld gebruiken om een 
vitrinekastje te maken voor in de 
museumkar. Zo houden we het 
heden en verleden van ons mooie 
dorp met tradities als Polderfeest, 
kermis en Tour de Kwakel in leven.

Tour de Kwakel doneert aan 
Toen & Nu

Regio - Royal Leerdam Crystal 
kondigt met trots het originele Oran-
jevaasje aan dat ter gelegenheid van 
het 350-jarig jubileum van de Oude 
Hollandse Waterlinie in 2022 wordt 
uitgegeven. In samenwerking met 
Stichting Oude Hollandse Waterlinie, 
die dit jubileumjaar uitgebreid 
herdenkt en viert met vele activiteiten 
langs de gehele waterlinie. Dutch 
designer Wieki Somers maakt een 
prachtig ontwerp in opdracht van 
Royal Leerdam Crystal in samenwer-
king met Sommer Dutch Glass Art.

Van groot belang
350 jaar geleden zorgde de Oude 
Hollandse Waterlinie succesvol
voor de verdediging van Holland. 
Aanvallen van onder meer de Franse 
troepen van de Zonnekoning Lode-
wijk XIV werden afgeslagen. Vesting-
steden werden versterkt, schansen 
aangelegd en het gebied werd onder 
water gezet door sluizen open te 
zetten en dijken door te steken. Met 
de uitgifte van Oranjevaasje Oude 
Hollandse Waterlinie 350 onder-
streept Royal Leerdam Crystal het 

belang van de Oude Hollandse 
Waterlinie en de relevante rol die
de linie in het heden kan spelen.

Dutch designer Wieki Somers
Studio Wieki Somers werd in 2003 
opgericht door Wieki Somers en 
Dylan van den Berg, die beiden eind 
jaren ‘90 aan de Design Academy 
Eindhoven studeerden. De studio 
onderscheidt zich door een bijzonder 
gevoel voor materialen, technolo-
gisch vernuft en fantasie en werkt 
voor een grote verscheidenheid aan 
internationale klanten. De studio 
heeft talloze prijzen ontvangen en 
het werk maakt deel uit van grote 
museumcollecties, waaronder MOMA 
in New York, Centre Pompidou in 
Parijs, Boijmans Van Beuningen in 
Rotterdam en Victoria and Albert 
Museum in Londen.

Oranjevaasje
Het originele Oranjevaasje Oude 
Hollandse Waterlinie 350 wordt 
uitgebracht in een gelimiteerde 
oplage van slechts 350 exemplaren. 
Vanaf heden kunnen liefhebbers en 

verzamelaars zich via de website 
www.royalleerdamcrystal.nl 
inschrijven om als eerste op de 
hoogte gebracht te worden wanneer 
de verkoop start. Binnenkort maakt 
Royal Leerdam Crystal het ontwerp 
bekend en volgt er meer informatie.

Stichting
Stichting Oude Hollandse Waterlinie 
zet zich in voor het behoud en de 
beleefbaarheid van deze oudste en 
belangrijke waterlinie. Onder meer 
door duurzame en leerzame recre-
atie in het liniegebied te bevor-
deren. Via o.a. festivals, activiteiten, 
vaar-, �ets- en wandelroutes, 
lezingen en online kanalen wordt 
het militaire- en water-erfgoed 
beter bekend en bemind gemaakt. 
Dit doet de stichting niet alleen, 
maar samen met haar partners
die bestaan uit diverse provincies, 
vestingsteden, waterliniege-
meenten en waterschappen. Met
tal van publicaties, evenementen en 
exposities wordt de Oude Hollandse 
Waterlinie op de kaart gezet tijdens 
dit landelijk gevierde jubileum.

Royal Leerdam Crystal
Al sinds 1927 brengt Royal Leerdam 
Crystal geheel volgens traditie de 
beroemde en originele Oranje-
vaasjes uit bij belangrijke gebeurte-
nissen binnen het Koninklijk Huis of 
van landsbelang. De Oranjevaasjes 
worden met de hand gevormd en 
met de mond geblazen en kennen 
een grote schare fans, liefhebbers 
en verzamelaars van (glas)kunst, 
design en het Koninklijk Huis.
Sinds de locatie in Leerdam per 1 
september 2020 is gesloten, vinden 
er vanuit Delft activiteiten plaats om 
het merk Royal Leerdam Crystal 
onder de aandacht te brengen. 
Royal Leerdam Crystal is onderdeel 
van de Royal Delft Group.

Eerbetoon aan 350 jaar oude 
Hollandse Waterlinie

All you can dine Aziatische 
tapas bij Jason Asian Cuisine
Uithoorn – Zoals u reeds eerder in 
deze krant heeft kunnen lezen heeft 
Jason Asian Cuisine in Uithoorn sinds 
2 augustus een nieuwe culinaire troef 
gelanceerd in zijn prachtige restau-
rant. Ook heeft hij een geheel nieuwe 
kaart. Het restaurant heeft deze 
nieuwe formule ‘Aziatische tapas’, 
kleine gerechten om te delen, in de 
vorm van ‘all you kan dine’. Als u nu 
denkt dat het gelijk staat aan ‘all you 
can eat’ dan heeft u het mis. Jason 
heeft gekozen voor een chique 
uitvoering. De schoonheid en smake-
lijkheid staan duidelijk centraal. De 
bestelling wordt aan tafel opge-
nomen en geserveerd en het is niet 
alleen overheerlijk, maar het ziet er 
ook prachtig uit. Bij Jason kon je 
altijd al Aziatisch eten op een sfeer-
volle, chique manier, zonder kak, en 
deze vorm is weer een schitterende 
mogelijkheid om heerlijk uitgebreid 
te gaan eten en je laten verwennen.
En voor het geld hoef je het zeker 
niet te laten. Je kan onbeperkt 
genieten van deze Aziatische tapas 
voor € 34,50 per persoon exclusief 
drankjes). Er is een maximum aantal 
rondes, afhankelijk van het ‘geen 
verspillings’-beleid. Zo kunt u gaan 

genieten van deze ultieme beleving. 
Een spectaculair smaakarrangement, 
waarbij alle smaken die Jason Cuisine 
te bieden heeft in kleine gerechtjes 
geserveerd worden, om een culinaire 
reis door Azië compleet te maken.
U vindt dit restaurant aan het Zijdel-
waardplein 77 in Uithoorn. Telefoon 
0297-303094.

Uithoorn - Berichten wij vorige week 
al over diverse bermbrandjes in de 
buurt of naast de Poelweg, vrijdag-
middag was het opnieuw raak.
Beveiliging van de bloemenveiling 

probeerde het eerst met handblus-
sers (zie foto), maar ook dit keer 
moest de brandweer er aan te pas 
komen om de smeulende hoopjes
te doven.

Weer bermbrand aan de Poelweg
Foto:  Jan Uithol
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De Kwakel - Na 3 jaar kon de 
Kooyman Polderloop als onderdeel 
van het fantastische Kwakelse Polder-
feest tot groot plezier van velen weer 
doorgaan. Atletiekvereniging AKU en 
het feestcomite de Kwakel hadden 
zich weer enorm ingespannen om dit 
loopfestijn tot een succes te maken. 
Het evenemententerrein was omgeto-
verd in een feestelijk en sfeervol 
gebeuren, alle voorbereidingen waren 
getro�en en voor zes uur kwamen de 
eerste lopers zich melden. Velen van 
hen hadden zich van te voren al inge-
schreven en op de avond zelf was er 
nog een grote groep die zich meldde 
bij de inschrijftafels. Uiteindelijk 
stonden in totaal meer dan 600 lopers 
aan de start en ze waren blij dat de 
zon minder sterk was als de dag daar-
voor waardoor ze minder last hadden 
van de warmte. Bovendien waren er 
voldoende waterposten onderweg 
om de ergste dorst te lossen. De orga-
nisatie wil de trouwe groep bewoners 
aan de Hoofdweg bedanken die ook 
dit weer voor extra water zorgde 
halverwege het parcours.

G-run, de Specials
Zoals gebruikelijk kwam eerst de 
oranje brigade van de Specials aan de 
start. Bijna 40 lopers, een aantal van 
hen met hulp van een racerunner, met 
daarnaast een grote groep begelei-
ders, begon aan hun 1,6 kilometer. 
Deze groep traint al zo intensief dat 30 
van hen niet genoeg heeft aan de 1,6 
kilometer maar later op de avond 
zonder problemen de 4 kilometer 
loopt. Onder grote belangstelling van 
de vele toeschouwers werd het rondje 
via het Egeltjesbos afgelegd en kwam 
iedereen met een brede glimlach over 
de �nish.

1 kilometer kidsrun
140 kinderen stonden aan de start 
van de 1 kilometer en in een lang lint 
waarbij de kleinsten werden 
gesteund door ouders of opa’s en 
oma’s, bonden ze na een snelle start 
met elkaar de strijd aan. Aan de �nish 
werden ze beloond met een medaille 
en een ijsje. De uitslag:
Meisjes tot en met 8 jaar  
1. Deliz Honig;    2. Jill Buskermolen  ;
3. Anna van Diemen  .
Jongens tot en met 8 jaar
1. Thies van Dijk; 2. Mathies de Wildt;
3. Marijn de Groot.
Meisjes van 9 t/m 12 jaar  
1. Babette van Rijn  ; 2. Lynn Hoogen-
dijk  ; 3. Suus Hogenboom  .
Jongens van 9 t/m 12 jaar
1. Mika Bakker; 2. Tygo van 
Lammeren; 3. Finn Bakker.

4 kilometer
175 lopers van heel jong tot oud 
stonden aan de start van de 4 kilo-
meter en er ontspon zich een span-
nende strijd aan de kop van de 
groep. De uitslag:
Dames     
1. Astrid Hoek   ; 2. Maartje Trip   ;
3. Dana Hogenboom  .
Heren
1. Jakub Manikowski; 2. Lars van der 
Kraan; 3. Daniel de Looze.

10 kilometer
De 10 kilometer bij de mannen 
verliep zeer spectaculair. Remco Tiel-
sema van atletiekvereniging Phanos 
ging pijlsnel van start en kon zijn 
hoge tempo goed vasthouden. Na 
het eerste rondje van 4 kilometer had 
hij een tussentijd van 12 minuten en 
als hij dat tempo kon volhouden 
maakte hij een kans om het parcours-

record dat al meer dan 15 jaar staat, 
te breken. Na 8 kilometer had hij een 
tussentijd die maar een paar 
seconden boven het record bleek te 
zitten. Bij de �nish had iedereen in de 
gaten dat er iets bijzonders stond te 
gebeuren en op de laatste 
honderden meters werd hij door de 
speaker en alle toeschouwers aange-
moedigd en ondanks een geweldige 
eindsprint kwam hij uiteindelijk maar 
15 seconden tekort om het record te 
breken. Het was duidelijk dat Remco 
een geweldige prestatie had gele-
verd. De uitslag:
Dames
1. Marit Schwantje  ; 2. Evita Hoog-
eveen; 3. Katinka Laan    4. Mariska 
Visser  ; 5. Claudia Honig   .
Heren
1. Remco Tielsema; 2. Floyd van King; 
3. Brent Pietersen; 4. Joey Hendriks;
5. Bas Draijer.

Teambattle
Een nieuw onderdeel bij de Kooyman 
Polderloop is de Teambattle. Team 
van 4 tot 6 personen nemen daar aan 
deel en het team met opgeteld de 
snelste tijd van de eerste vier aanko-
menden is de winnaar. Dat deze 
onderlinge strijd is aangeslagen blijkt 
wel uit het feit dat 16 teams hebben 
deelgenomen aan de battle. Uitslag:
1. Team Phanos; 2. Team familie 
Hogerwerf; 3. Team de 
Bouwmannen.

Het was geweldig om deze mooie 
zomeravondloop in de Kwakel te 
organiseren en AKU en het feestco-
mité zorgden weer voor een goede 
organisatie. We willen hierbij alle 
sponsors enorm bedanken voor hun 
bijdrage. Zij zorgen er mede voor dat 
de loop op deze manier georgani-
seerd kan worden. Tevens een woord 
van dank aan alle vrijwilligers die 
altijd weer klaar staan om AKU en het 
feestcomite te hepen.

Bijna parcoursrecord op de
10 km Polderloop

Uithoorn - Wat is er nu leuker dan 
samen �etsen met je opa of oma of 
met je kleinkind(eren)? Niks natuur-
lijk! Daarom toveren we dit jaar de 
parkeerplaats in Legmeer West om 
tot een Doortrappen Fiets Festival. 
Op woensdagmiddag 24 augustus 
2022 zijn er verschillende activiteiten 
te volgen, voor jong en oud. Zowel 
kinderen als ouderen zijn kwetsbaar 
in het verkeer en om deze reden 
organiseert Doortrappen samen met 
gemeente Uithoorn en Uithoorn voor 
Elkaar het Fiets Festival. Test je 
behendigheid op het �etsparcours, 
neem het samen met je opa/oma of 
kleinkind op tegen een ander team 
met de �etsquiz, ga langs bij de �ets-
dokter voor een check en klim in de 
vrachtwagen om zelf de dode hoek 
te spotten. Volg je alle activiteiten? 
Dan ontvang je een heus Door-
trappen certi�caat! Tijdens het Fiets 
Festival leren kinderen en ouderen 
samen op een leuke manier, veilig 

met verschillende verkeerssituaties 
omgaan. Ook leer je wat je kunt doen 
aan jouw eigen gedrag, of door 
aanpassingen aan de �ets, om veilig 
te (blijven) �etsen. Natuurlijk staat de 
middag ook in het teken van gezel-
ligheid. Want �etsen moet vooral 
leuk zijn en blijven! Op woensdag 24 
augustus 2022 ben je van harte 
welkom tussen 14.00 en 17.00 uur op 
de parkeerplaats in Legmeer West 
(Bredeschool/Legmeervogels, Rand-
hoornweg) in Uithoorn. Kom ergens 
tussen die tijden gezellig langs, maar 
meld jezelf vooraf wel gratis aan. Dit 
kan door een e-mail te sturen naar 
info@videt-uithoorn.nl. De dag is 
bedoeld voor opa’s, oma’s (65+) en 
kleinkinderen, maar een oudere 
buurman, oom, tante of andere 
bekende meenemen mag natuurlijk 
ook! Zowel jong als oud is welkom 
om een gezellige middag te beleven. 
Deelname is gratis! Neem wel je 
eigen �ets mee.

Kom samen naar het Fiets 
Festival in Uithoorn

De Kwakel - Een beperking lichame-
lijk of geestelijk betekent vaak het 
einde van een sportleven. Een direct 
gevolg daarvan is vaak het vermin-
deren van sociale contacten. Toch 
zijn er mogelijkheden voor het met 
een beperking sporten. Jeu de 
boules (petanque) een uitstekende 
mogelijkheidgelegenheid. We weten 
allemaal wel dat bewegen belangrijk 
is voor onze gezondheid. Hoe ouder 
we worden hoe belangrijker het 
wordt. Jeu de boules leent zich daar 
goed voor. Dat zie je ook aan de 
gemiddelde leeftijd bij jeu de boules 
verenigingen. Die ligt landelijk 
tussen de 60 en 70 jaar. Je kan prima 
boulen met een beperking. Of het nu 
de stijfheid van de benen is, COPD, 
hart- dan wel rugklachten of het 
missen van het gebruik van de 
benen: boulen kan altijd. Zolang je 
maar met de arm een boule kan 
werpen. De spelregels zijn er zelfs op 
ingericht. Zo is het spelen vanuit een 
rolstoel toegestaan en geregeld is 
hoe. Op deze manier kan je met je 
beperking toch met en tegen valide 
spelers uitkomen. Wel moet er dan 
voor gezorgd worden dat de baan 
met een rolstoel of zelfs scootmobiel 
te betreden is. Ook de rollator is een 
prima hulpmiddel bij het boulen.
Veel verenigingen hebben maatre-
gelen getro�en om spelers met een 
beperking makkelijker te laten 
spelen. Ook de fabrikanten doen 
daaraan mee. Zo zijn er speciale 
magneetjes om de boules van de 
grond te rapen, maar dan moet je 
stalen boules hebben en geen 
koperen of bronzen boules. Daar 
speelden veel vereniging op in door 
de kunststof werpcirkels te voorzien 
van een metalen plaatje waardoor 
ook de werpcirkel kan worden opge-
raapt met het magneetje. Maar wat 
misschien wel nog belangrijker is, is 

het contact met anderen. Een lid van 
een jeu de boules vereniging heeft 
wel eens gezegd: “Door het boulen 
nooit meer eenzaam!”
In de afgelopen periode van corona 
werd er gewoon doorgespeeld op de 
momenten dat de overheid dat 
toeliet. Ook bij Boule Union Thamen 
werd er gespeeld tijdens op de club-
avonden en -middagen. Bij deze 
sport was het ook heel eenvoudig 
om de 1½ meter afstand te houden 
en in de vrije buitenlucht, want Boule 
Union Thamen heeft geen binnenac-
commodatie. Het waren voorname-
lijk zeventigers, die speelden en 
coronabesmetting is slechts een 
enkele maal voorgekomen en dan 
nog niet door verenigingsactivi-
teiten. Toch een waarschuwing: “Jeu 
de boules kan verslavend werken!” Er 
is zelfs een groep, die drie of vier keer 
speelt. Het zijn dan meestal twee of 
drie partijen, zo’n anderhalf tot twee 
uur en op de clubavonden wordt nog 
vaak nagepraat in het clubgebouw.
Durft u het aan om eens kennis te 
maken met het jeu de boules? Kom 
gerust langs en speel een partijtje 
mee. Wij zijn op de volgende dagen 
op de baan aan de Vuurlijn naast het 
honkbalveld: Dinsdagavond om 
19.30 uur, woensdagmiddag om 
13.30 uur, donderdagavond om 
19.30 uur, zaterdagochtend om 10.00 
uur. Voor meer informatie: stuur een 
mailtje naar info@buthamen.nl of kijk 
op de website www.buthamen.nl.

Sporten met een beperking

Mijdrecht - Van 27 t/m 31 juli was 
het Wereldkampioenschap Twirlen 

in Eindhoven. En vanuit Mijdrecht 
deed een lid van TwirlPower mee in 
het Nationale Team Paradekorps. 
Eigenlijk had dit wereldkampioen-
schap plaats moeten vinden in 2020 
maar door Corona werden deze 
kampioenschappen twee keer 
uitgesteld. Maar na twee jaar stug 
blijven trainen, waarvan veel thuis 
natuurlijk, was het dan eindelijk 
zover! Op donder-dag 28 juli was 
het onderdeel paradekorps als 
laatste aan de beurt. Met een team 
van 24 meiden werd de vloer 
betreden. Kelly Verschoor van Twirl-
Power Mijdrecht was 1 van hen. Zij 
had ruim twee jaar geleden auditie 
gedaan voor dit Nationale Team en 

was toegelaten. Het harde werken 
van de afgelopen twee jaar kwam 
als een bom van energie de vloer 
op. En dat het succesvol was, bleek 
de zondag avond bij de Award 
Ceremonie. Het Nederlandse team 
werd tweede en moest alleen team 
USA nog voor zich dulden, met 
slechts 1 punt verschil! Een prach-
tige verdiende zilveren medaille, 
tweede van de wereld, dat is zo 
mooi om mee te maken! TwirlPower 
en coach Petra stimuleren leden 
altijd als zij aan internationale toer-
nooien willen meedoen. Het is zo’n 
belevenis en ervaring! Wil je ook 
kijken of twirlen jouw sport is? Kom 
op de dinsdag eens langs om te 
kijken. Mail naar petrafaas@hotmail.
nl voor meer informatie. Lid worden 
kan al vanaf vijf jaar en de eerste 
vier lessen zijn gratis.

TwirlPower lid behaald zilveren 
medaille op WK Twirlen
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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.

Saamhorigheid in 

Ruim 55 jaar gelden is in Amstelhoek 
de buurtvereniging opgericht door en 
voor de inwoners van Amstelhoek. In 
de loop der jaren hebben we een eigen 
buurthuis weten te bouwen en staan er 
ieder jaar veel activiteiten op onze 
agenda. Het seizoen 2022-2023 wordt 
geopend met een gezellige Rommel-
route door de straatjes van Amstel-
hoek. Hoe meer mensen er meedoen 
als “verkoper”, hoe groter de rommel-
route in de Amstelhoek wordt! Hoe 
meer er te snu�elen valt. Inwoners 
kunnen buurten bij de buren, snu�elen 
naar leuke spulletjes. Op deze manier 
kunnen de buren en de buurt elkaar 
beter leren kennen. Uiteraard zijn ook 
mensen van buiten de kern meer dan 
welkom om door de buurt te lopen en 
te ervaren hoe leuk het in Amstelhoek 
is. Maar Amstelhoek is ook duurzaam. 
Juist in deze tijd speelt duurzaamheid 
een belangrijke rol in de samenleving.  
Spullen en kleding krijgen op deze 
manier een ‘tweede leven’. Het is de 
eerste keer dat dit wordt georgani-
seerd, maar we hopen natuurlijk dat 
het een terugkerende activiteit zal 
worden in Amstelhoek om zo de saam-
horigheid te kunnen versterken het 
spreekwoord is niet voor niets: een 
goede buur is beter dan een verre 
vriend! Op Zaterdag 3 September van 
11.00-15.00 bent u van harte welkom 
en is het buurthuis open voor een 
hapje en een drankje. De route met de 
adressen van de deelnemers kunt u 
ophalen bij: Ons Streven, Engellaan 3A 
te Amstelhoek.

IVI pagina belangrijk middel
Steeds vaker weten inwoners of initi-
atiefnemers, maar ook andere 
personen of groeperingen uit de 
gemeenschap in De Ronde Venen 
weten  Stichting Inwoners Voor Inwo-
ners (IVI) te vinden en te waarderen. 
Het doel van IVI is om de gemeen-
schap te informeren, te stimuleren, te 
verbinden en te betrekken bij de 
lokale samenleving. IVI wil graag een 
podium geven aan een ieder die iets 
wil uitdragen.  De IVI pagina is hier 
een belangrijk middel wat wij kunnen 
inzetten. Met dank aan de Nieuwe 
Meerbode. Veel inwoners waarderen 
de IVI-pagina dan ook positief en 
steeds vaker maakt men van dit 
podium gebruik. 

Ook negatieve feedback
Er is ook wel eens negatieve kritiek. 
Ook dat waarderen wij en doen we 
ons voordeel mee. Zo kregen wij 
vorige week een e-mail binnen met 
wat kritische feedback over een 
artikel. De schrijver vond het artikel 
een �inke lap tamelijk feitenvrije tekst 
over diverse maatschappelijke 
problemen, geschreven met de 

onderbuik gevoel en zonder in te 
gaan op cijfers en oorzaken schreef 
hij ons. Tot slot gaf hij ons nog het 
advies als de IVI-pagina werkelijk zo’n 
gebrek aan zinnige copy heeft, het 
misschien tijd is om in te krimpen - of 
anders een mooie foto te plaatsen. 
Volgens hem zal het plaatsen van dit 
soort teksten zeker niet bijdragen aan 
het saamhorigheidsgevoel dat IVI 
pretendeert te promoten. 

Durf de dialoog aan te gaan
We hebben de schrijver persoonlijk 
bedankt voor zijn reactie. We respec-
teren ook zijn mening, want we reali-
seren ons dat we het niet altijd met 
elkaar eens kunnen zijn. Toch hoeft 
dit niet in de weg te zitten om dichter 
bij elkaar te komen. Om een saamho-
righeidsgevoel te krijgen. In de 
samenleving moeten we de dialoog 
met elkaar durven aan gaan. Maar 
dan moet het wel mogelijk zijn om je 
mening te mogen uiten en dit 
kunnen beargumenteren. Zo is er de 
kans om begrip te krijgen voor ieders 
belang in de samenleving. Daarvoor 
biedt Stichting Inwoners Voor Inwo-
ners (IVI) als onafhankelijke inwoners-

Feedback en inbreng van onze lezers wordt gewaardeerd

U mag het schrijven!
Wij krijgen op onze redactie veel leuke positieve en soms negatieve reac-
ties binnen. De redactie van de IVI-pagina is altijd blij met feedback en 
reacties. We nodigen u als lezer dan ook zeker uit om dit vooral te 
(blijven) doen. Maar wat nog belangrijker is om te weten is dat deze IVI-
pagina er niet alleen voor de inwoners maar zeker ook van de inwoners in 
De Ronde Venen is. We nodigen u dan ook graag uit om hier gebruik van 
te maken. U mag het schrijven! 
Ook op de IVI-gagina.

beweging iedereen die deel uitmaakt 
van de gemeenschap een podium. 

Maak gebruik van de IVI-pagina
Wilt u iets melden dan nodigen wij u 
uit om iets te schrijven op de IVI-
pagina. Om het zo laagdrempelig 
mogelijk te houden publiceren wij 
het anoniem. Bij de redactie bekijken 
wij of het voldoet aan de normen en 
waarden (met artikel 1 van de 
grondwet als leidraad), maar hebben 
wij geen mening over de inhoud. IVI 
is namelijk onafhankelijk en is van 
niemand of nog beter is van iedereen. 
U mag het schrijven! 

Nieuwe rubriek
Het advies om in te krimpen met de 
IVI-pagina wat wij kregen als feed-
back daar gaan wij zeker geen 
gehoor aan geven. De IVI-pagina 
wordt namelijk door veel inwoners 
gelezen en gewaardeerd. De opmer-

king over het plaatsen van een mooie 
foto hebben wij wel opgepakt. We 
gaan daar zelfs een terugkerende 
rubriek van maken onder de naam ‘U 
mag het schrijven’. Het idee is om 
regelmatig een foto te plaatsen op de 
IVI-pagina en aan de lezers te vragen 
om daar een artikel bij te schrijven. 
Deze week hebben wij gekozen voor 
een foto met zakken vol met plastic 
afval. Heeft u daar een mooie tekst 
bij? Stuur een e-mail  naar: info@
inwonersvoorinwoners.nl. En heeft u 
een mooie foto waar u graag een 
tekst bij geplaatst ziet worden stuur 
deze naar ons toe en wie weet is dat 
de volgende foto in de nieuwe 
rubriek ‘U mag het schrijven’

Iets anders te melden? 
Heeft u iets anders te melden wat 
volgens u waardevol is voor de 
gemeenschap dan kunt u dat natuur-
lijk ook sturen. 

RUBRIEK

Zaterdag 13 augustus geeft Wilnisser Luuk Berk een lezing in 
de reeks rond de tentoonstelling ‘1672 RampZalig’. De lezing 
draagt als titel ‘Het Franse geweld en de beleving ervan in 
onze regio’. Luuk Berk is student geschiedenis aan de Univer-
siteit van Amsterdam en vooral geïnteresseerd in de 
persoonlijke verhalen uit de geschiedenis. Luuk vertelt in zijn 
lezing over de gebeurtenissen in de Ronde Venen gedurende 
de Franse invasie. De persoonlijke ervaringen van mensen uit 
de regio staan hierbij centraal. De inname van Abcoude en 
de verwoesting van Waverveen passeren de revue en het 
ooggetuigenverslag van dominee Henricus Selijns, van 1666 

tot 1682 predikant in Waverveen, wordt toegelicht. Ook het boek ‘’Historisch Verhael 
van de Fransche Tyrannye gepleegt in de dorpen Loenen, Loosdrecht, Waverveen, 
Botshol, Abkoude, Nichtevecht, &c.’’ van de Amsterdamse boekverkoper Ian Claesz. ten 
Hooren krijgt aandacht. De Nederlandse zeeheld Michiel de Ruyter speelde eveneens 
een rol in de lokale verdediging tegen de Fransen. Hij bracht verdedigingsvoorberei-
dingen tot stand met behulp van de inwoners van Uithoorn. Dit alles aangevuld met de 
nodige illustraties kunt u bijwonen op zaterdag 13 augustus a.s. in de R.K.-kerk aan de 
Kerklaan te Vinkeveen, aanvang 13.30 uur. Diezelfde middag is natuurlijk ook een 
bezoek aan de door De Proosdijlanden georganiseerde tentoonstelling zelf mogelijk. 
Aansluitend aan de lezing van Luuk Berk organiseert Eltjo Verweij weer een sessie 
‘Wargames’ rond het battle�eld van Waverveen. De Tentoonstelling ‘1672 RampZalig’ is 
elke woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur te bezichtigen.

De Proosdijlanden: Ooggetuigen vertellen over 1672




