
Regio – Om de betrokkenheid van 
de klant uit de directe omgeving bij 
winkelcentrum Amstelplein te 
verhogen heeft de winkeliersvereni-
ging, in samenwerking met de 
verhuurder een actie ‘ Scan & Win’ 
opgezet, die vanaf deze week loopt 
(Zie ook advertentie elders in dit blad). 

Voor deze actie zijn er maar liefst 
100.00actievouchers gemaakt, die 
allen voorzien zijn van een unieke 
barcode. U de klant kan deze 
barcode gedurende de gehele actie-
periode scannen en u maakt dan 
kans op een van de velen prijzen. 
Hoe werkt deze actie: U ontvangt bij 
iedere aankoop 1 voucher. U gaat 
met deze voucher naar de Scan & 
Win zuil die opgesteld staat ter 
hoogte van Albert Heijn Jos van den 
Berg en scan hem in. Wanneer u prijs 
heeft wordt er direct een bon geprint 
waar jouw prijs of aanbieding 
opstaat. Deze actie is maandag jl. 

gestart en eindigt op zondag 11 
september 2022. Alle prijzen zijn nog 
niet bekend gemaakt, maar het zijn 
in ieder geval waardenbonnen van 
de ondernemers maar er zijn uiter-
aard ook hele scherpe aanbiedingen. 
Alle gewonnen prijzen worden door 
de winnaar in de winkel afgehaald.
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Raadslid Monique Prins: “Het is 
ontzettend belangrijk dat bewoners 
mobiel kunnen blijven in hun eigen 
huis. Daarvoor is de plaatsing van 
een traplift soms een goede oplos-
sing. Dat moet echter wel veilig 
gebeuren. Nu is het soms zo dat de 
trapleuning wordt verwijderd en de 
loopruimte te klein wordt, waardoor 
er bijvoorbeeld op de smalste delen 
van de treden gelopen moet worden. 
PvdA/GroenLinks vindt het belangrijk 
dat de gemeente het plaatsen van 
een traplift op een veilige manier laat 
uitvoeren en valpartijen worden 
voorkomen!”

Trapliften
In De Ronde Venen worden trapliften 
vanuit de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) geplaatst in 
woningen voor bewoners die dat 

nodig hebben. Een risico hierbij is 
echter dat de trap voor andere 
gebruikers onveiliger kan worden. 
Uit het artikel van MAX Meldpunt 
blijkt dat het risico op valpartijen kan 
toenemen doordat de ruimte op de 
trap om te lopen afneemt. Dat is met 
name het geval wanneer een traplift 
aan de muurzijde wordt geplaatst. 
Dat is goedkoper dan een traplift aan 
de spilzijde, maar dus niet altijd een 
veilige keuze. Zo voldoen trappen na 
plaatsing van een traplift niet altijd 
meer aan de bouwregels uit het 
bouwbesluit. 

Schriftelijke vragen aan het 
college
PvdA/GroenLinks heeft aan het 
college gevraagd of zij bekend is met 
de uitzending van MAX Meldpunt en 
wil graag weten hoeveel trapliften er 

jaarlijks worden aangevraagd, 
hoeveel daarvan aan de muurzijde 
worden geplaatst en of installateurs 
de instructie krijgen om ervoor te 
zorgen dat trappen ook na installatie 
van een traplift blijven voldoen aan 
de bouwregels uit het bouwbesluit. 
Verder wil de partij weten op welke 
manier hier controle op plaatsvindt, 
hoe de onafhankelijkheid hierbij 
gewaarborgd is en hoe vaak uit 
controles is gebleken dat een trap na 
installatie van een traplift niet meer 
voldoet aan het bouwbesluit en hoe 
dat dan wordt opgelost. Ook vraagt 
de partij wie er aansprakelijk is op 
het moment dat er een ongeval 
plaatsvindt op een trap die door de 
plaatsing van een traplift uit de Wmo 
niet meer voldoet aan het bouwbe-
sluit en hoe bewoners die consta-
teren dat een trap onveilig is 
geworden een controle aan kunnen 
vragen. Als laatste wil de partij weten 
of trapliften ook hergebruikt worden 
wanneer deze niet meer nodig zijn, 
bijvoorbeeld bij verhuizen of over-
lijden. Monique Prins: “We zijn 
benieuwd naar het antwoord van het 
college op onze vragen!”

De Ronde Venen - Eerder dit jaar verscheen er een artikel van MAX Meld-
punt over trapliften die na plaatsing zorgen voor versmalling van de 
loopruimte. Het plaatsen van een traplift vergroot voor veel mensen hun 
mobiliteit in huis, maar kan dat voor andere trapgebruikers dus ook 
beperken. PvdA/GroenLinks wil graag de risico´s op vallen van de trap 
beperken en heeft daarover schriftelijke vragen gesteld aan het college 
van Burgemeester en Wethouders.

PvdA/GroenLinks stelt vragen 
over trapliften

Scan en Win prijzenfestival bij 
Winkelcentrum Amstelplein

De Ronde Venen - Gemeente De 
Ronde Venen gaat ‘omgekeerde’ 
vlaggen verwijderen die hangen aan 
gemeentelijke lantaarnpalen en 
installaties voor verkeerslichten. De 
vlaggen hangen daar als protest 
tegen het stikstofbeleid van het 
kabinet. De afgelopen periode zijn de 
vlaggen door de gemeente gedoogd. 
Na een oproep van de gemeente is al 
een aantal vlaggen verwijderd. 
Vlaggen die komende tijd niet zijn 
weggehaald, worden vanaf 22 
augustus verwijderd. Het college blijft 
in gesprek met agrariërs over wat de 
stikstofplannen voor hen betekenen 
en hoe zij hun toekomst zien.   Protes-
teren in Nederland is een belangrijk 
recht. Daar gelden echter wel een 
aantal regels voor. Zo is het verboden 
om demonstratie-uitingen, zoals 
vlaggen, op of aan eigendommen van 
de gemeente te hangen of plaatsen. 
Ook mogen protesten niet tot onvei-
lige situaties leiden. De omgekeerde 
vlaggen voldoen niet aan die regels. 
Daarom worden ze van gemeentelijke 
eigendommen verwijderd. De 
provincie gaat over de vlaggen die 
langs de provinciale weg hangen. De 
gemeente haalt deze niet weg.

Zorgen over de toekomst
Het college is zich ervan bewust dat 
de agrariërs zich grote zorgen maken 
over hun toekomst. ,,De gemeente-
raad heeft unaniem ingestemd met 
een motie waarin wordt opgeroepen 
om de signalen van agrariërs in onze 

gemeente serieus te nemen. Ook 
vraagt de motie het signaal dat de 
agrariërs met hun protest afgeven 
kenbaar te maken bij de betrokken 
overheden. Dat signaal hebben we 
inmiddels overgebracht’’, zegt burge-
meester Maarten Divendal namens 
het college. ,,Tegelijkertijd zijn er 
inwoners die bij ons aangeven dat ze 
zich door de acties onprettig voelen. 
Het anonieme karakter van de 
protestacties en het feit dat publieke 
middelen gebruikt worden, zorgt 
ervoor dat zij zich daar soms zeer 
ongemakkelijk bij voelen. Ook dat 
signaal nemen we als gemeente 
serieus.’’ 
Vanwege de maatschappelijke impact 
en onrust heeft het college gekozen 
om de omgekeerde vlaggen in eerste 
instantie te gedogen. Het college 
vindt het vanzelfsprekend dat het 
gedogen slechts tijdelijk is. Daarom 
worden vanaf maandag 22 augustus 
vlaggen in de openbare ruimte die 
nog niet door inwoners zelf zijn 
weggehaald door de gemeente 
verwijderd.

Minder goed zicht
Op verschillende plekken dreigen de 
vlaggen de verkeersveiligheid in 
gevaar te brengen. Zo laten de tie-
wraps waarmee ze vast zitten soms 
los. Ook zorgen de vlaggen op een 
aantal plekken voor minder goed 
zicht op de weg. Dit is een extra reden 
voor de gemeente om tot actie over 
te gaan. 

Gemeente gaat ‘omgekeerde’ 
vlaggen weghalen

Net te late reactie maar toch...
Door Wim Stam

Vorige week vroegen wij alle fractie-
voorzitters van de RondeVeense raad 
wat zij er van vonden dat er deze 
vakantie, ondanks het feit dat er 
maar liefst vijf collegeleden zijn, er 
gewoon niemand aanwezig was als 
er een bewoonster 100 word. Fractie-
voorzitter Wim Stam van de CU-SGP 

was te laat maar we willen toch zijn 
reactie hierop niet onvermeld 
hebben: “ Op zich bijzonder dat 
enkele dagen geen enkel collegelid 
aanwezig is. Maar dat kan ook te 
maken hebben met wisseling van de 
wacht waarbij er drie nieuwe college-
leden zijn benoemd, die mogelijk 
hun vakanties al ver voor de coalitie-
onderhandeling geboekt hadden. 

Mogelijk dus een samenloop van 
omstandigheden. Ik weet dat niet, 
dus ben voorzichtig met een oordeel.
Wel wat sneu voor mevrouw De 
Dood en ik had mij kunnen voor-
stellen dat het college bezoek een 
paar dagen was uitgesteld en dan 
door de burgemeester zelf of een 
loco was gedaan. Hoewel een bezoek 
van de heer Schreurs ook heel 
aangenaam is; we kennen hem als 
een aimabel mens”.
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Regio - Altijd al Frans of Engels 
willen leren? Of kennis van deze 
talen opfrissen of uitbreiden?
In september starten weer nieuwe 
cursussen Frans en Engels in
Aalsmeer en er zijn vele mogelijk-
heden voor zowel beginners als 
gevorderden. Er wordt gewerkt in 
kleine groepen met minimaal drie 
deelnemers. Privélessen en bijlessen 
zijn ook mogelijk, zowel overdag als 
‘s avonds. Alle cursussen worden 
aangeboden per tien lessen van
een uur en de kosten zijn 100 euro 
exclusief boeken. Na deze tien lessen 
kunnen weer tien lessen worden 
genomen voor een vervolgcursus. 
Geïnteresseerd? Neem voor inlich-
tingen en opgave contact op met 
Caroly van Es-Smith via 0297-364398.

Start cursussen
Engels en Frans

Uithoorn - De Zonnebloem-afdeling 
Uithoorn / Amstelhoek had deze keer 
een uitje naar Avifauna op het 
programma staan. Een bus vol gasten 
en vrijwilligers vertrok vanaf het 
Potgieterplein naar Alphen aan den 
Rijn. Zoals altijd was er volop gele-
genheid om weer bij te kletsen met 
andere gasten van de Zonnebloem. 
Er was natuurlijk ook weer een heer-
lijke lunch voor de gasten.

Tenslotte konden de gasten over het 
park lopen om van de verschillende 
dieren te genieten. Het opvangen, 
verzorgen en soortbehoud van 
beschermde vogels en zoogdieren is 
de kerntaak van Avifauna. De inkom-
sten die Avifauna met toegangs-
kaartjes genereren worden volledig 
besteed aan het opvangen en 
verzorgen van de dieren. Na een 
leuke dag keerden de gasten aan het 

eind van de dag weer terug naar 
Uithoorn. Weer een uitje, mede 
mogelijk gemaakt door onze 
vrijwilligers.
De Zonnebloem afdeling Uithoorn / 
Amstelhoek kan altijd nieuwe vrijwil-
ligers gebruiken. Onze vrijwilligers 
gaan of regelmatig langs bij mensen 
die als gevolg van ziekte, handicap of 
leeftijd weinig onder de mensen 
komen, of mee met uitjes of zelfs 
mee met het rolstoel�etsen. 
Aanmelden kan altijd via
zonnebloem.uithoorn@gmail.com. 
Dan nemen we contact op!

Gezellig dagje met de Zonnebloem
Uithoorn-Amstelhoek naar Avifauna

Regio - Het Prinses Beatrix Spier-
fonds afdeling Uithoorn, de Kwakel 
en Amstelhoek is dringend op zoek 
naar collectanten en wijk comité-
leden die enkele uren willen collec-
teren. De collecteweek is in de week 
van 11 t/m 17 september 2022. 
Hoewel we in Uithoorn, de Kwakel en 
Amstelhoek een team hebben van 
ruim 70 collectanten, bestaat er in 
een aantal wijken toch nog een 
tekort waardoor mogelijk in uw 

straat of buurt niet gecollecteerd kan 
worden en dat is zonde, toch? Vooral 
de wijken Zijdelwaard, Legmeer, 
Meerwijk en de nieuwbouw wijken 
van Uithoorn zouden uw hulp goed 
kunnen gebruiken! Er zijn in Uithoorn 
een aantal appartementcomplexen, 
die uitsluitend (in overleg met de 
bewonerscommissie) door eigen 
bewoners mogen worden gecollec-
teerd. Welke bewoners kunnen of 
willen daarbij helpen? Wij willen het 

onze collectanten zo makkelijk 
mogelijk maken en passen de manier 
van collecteren aan op de individuele 
wensen van onze collectanten. Zo 
hopen we zoveel mogelijk collec-
tanten te bereiken die ons willen 
helpen in september.

600 verschillende spierziekten
Er zijn 600 verschillende spierziekten. 
Sommige zijn dodelijk, sommige zijn 
erfelijk, maar ze hebben allemaal een 
verlammend e�ect op de spieren. De 
spieren in een mensenlichaam sturen 
alles aan; lopen, zwaaien, lachen, 
ademen. Een ziekte die spieren 

aantast, tast het hele lichaam en 
daarmee ook het hele leven van een 
persoon aan. Met de opbrengst van 
de collecte kan het Prinses Beatrix 
Spierfonds een behandeling voor 
spierziekten dichterbij brengen.
De landelijke collecte draait volledig 
op vrijwilligers, het ontvangt geen 
overheidssubsidie. Niet alleen het 
collecteteam maar bovenal de 
mensen met een spierziekte zullen u 
heel dankbaar zijn voor uw hulp bij 
de collecte! Voor vragen en/of 
aanmeldingen bel a.u.b. onze
collecteorganisator: Liesbeth 
Boutkam, telefoon 06 - 3056 3920.

Regio - Elke donderdagavond is er 
sportief wandelen bij Atletiekvereni-
ging de Veenlopers. Wil je beter leren 
wandelen onder toezicht van een 
gekwali�ceerde trainer en inzicht 
krijgen in je eigen wandeltechniek, 
dan kan je daarvoor terecht bij de 
Veenlopers. Tijdens deze wandel-
begeleiding worden alle facetten die 
belangrijk zijn bij het wandelen 
behandeld. Wij zien dat steeds meer 
hardlopers moeite krijgen met hun 
sport en wandelen is daarom een 
uitstekend alternatief om in clubver-
band te kunnen blijven bewegen. 
Wandelen is zeker minder belastend 
voor je spieren, pezen en gewrichten.
Sportief wandelen is ook zeer 
geschikt voor mensen die lang 

hebben stilgezeten of een beroep 
hebben waarbij zij weinig in bewe-
ging zijn; tevens is wandelen een 
goede manier om af te vallen.

In de natuur
De wandelaars zullen in een serie van 
elf trainingen begeleid worden naar 
een wandelevenement dat georgani-
seerd zal worden door de Veenlopers 
op 6 november 2022, als onderdeel 
van de 31e Zilveren Tur�oop. De 
meeste trainingen vinden plaats in 
de omgeving van de Rendements-
weg in Mijdrecht, maar elke eerste 
donderdag van de maand word er 
verzameld op een andere plek in
de omgeving, zodat er een mooie 
wandeling gemaakt kan worden in 

de natuur. Voor de wandelaars 
starten de trainingen op donder-
dagavond 25 augustus 2022 om 
19.30 uur. De trainingen duren tot 
ongeveer 20.45 uur. Verzamelen bij 
de Rendementsweg in Mijdrecht ter 
hoogte van de parkeerplaats bij de 
winkels.

Kosten
De kosten bedragen € 39,50 per 
deelnemer; dit is inclusief lidmaat-
schap van de Veenlopers tot 1 januari 
2023 en deelname aan het wandel-
evenement van de Zilveren Tur�oop. 
De deelnemers aan deze trainingen 
lopen mee met de vaste wandel-
groep op donderdag. Als je je 
aanmeldt voor het mee-trainen voor 
het wandelevenement van de 31e 
Zilveren Tur�oop, stopt het lidmaat-

schap automatisch met ingang van
1 januari 2023, tenzij je aan de leden-
administratie laat weten dat je lid 
wilt blijven van de Veenlopers. 
Enthousiast? Aanmelden kan via de 
website van de Veenlopers: https://
veenlopers.nl. Kijk onder agenda 
Zilveren Tur�oop en vul het formu-
lier in.

Prinses Beatrix Spierfonds 
zoekt collectanten

Wandelen bij de Veenlopers
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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

LEZERSPOST

Ik ben vrijwilligster bij ‘Doen! Hart voor Ouderen’ en doe dus vrijwilligers-
werk voor de ouderen in de Ronde Venen. Nu is dat in Vinkeveen bij de 
Spelletjesmiddag. Die is één keer per maand in het EHBO-gebouw van de 
EHBO-vereniging Lucas in het Zwanenpark in Vinkeveen. Omdat de 
mensen die komen voornamelijk 85-90-jarigen zijn, halen en brengen wij 
ze met een auto. We moeten dan over het voetpad naast de twee scholen 
naar het gebouw toe en daar staat een paal die op slot zit. Hiervoor 
hebben wij de bevoegdheid en de sleutel om deze paal weg te halen.
Wat trof ik vanmorgen aan: de ingang van de paal, waar ik de sleutel in 
moet doen om open te krijgen, is vol gemaakt met siliconenkit! Dus is de 
paal er niet uit te krijgen. Dus ik kan er niet door!!!!

Erge gevolgen
Dit kan ook erge gevolgen hebben als hulpdiensten hier moeten zijn,
ook zij kunnen er niet door! Ik was dus ten einde raad. Wie doet nou 
zoiets? Hoe krijg ik alle ouderen in het gebouw terwijl het ook nog eens 
28 graden is?

Gelukkig heeft de Buitendienst van de Gemeente ervoor gezorgd dat de 
paal weggehaald werd (wel na 1 uur, bij calamiteiten is dat best lang)
en ik toch de ouderen een gezellige middag – dit keer was het bingo –
heb kunnen geven. Ik hoop dat degene die dit gedaan heeft zijn ogen uit 
zijn kop schaamt en snapt hoe belachelijk en gevaarlijk dit is!

Helma van der Meer
Vrijwilligster bij ‘Doen! Hart voor Ouderen’

Wie doet nou zoiets?

De Ronde Venen - Stichting Paraplu 
start weer vanaf september met een 
nieuw cursusseizoen 2022/2023. Om 
jullie te helpen met het kiezen van
de leukste cursus organiseert de 
stichting een Open Dag op zaterdag
27 augustus van 10.00 tot 12.00 uur.
Iedereen kan op deze laatste 
zaterdag in augustus de Paraplu 
bezoeken en zich inschrijven op één 
of meerdere activiteiten. Ook laten de 
docenten en spelleiders je zien wat 
de diverse activiteiten en cursussen 
inhouden aan de hand van werk-
stukken en/of lesmateriaal. Denk 
bijvoorbeeld aan het leren van een 
nieuwe taal, zoals Duits, Frans of 
Engels. Of wil je graag creatief bezig 
zijn? Dan zijn de schildercursussen 
misschien wel iets voor jou. Ook kun 
je dit seizoen komen knippen en 
naaien, haken en zijn er diverse 
ontspanningsactiviteiten. Leer 
nieuwe mensen kennen en kom 

biljarten, bridgen, mondharmonica 
spelen of stijldansen. Toch iets meer 
van de spiritualiteit? Schrijf je dan
in op yogalessen. Hou jij van bingo
of keezen? Bij de Paraplu zijn ze 
begonnen met het organiseren 
daarvan. Hou het in de gaten op onze 

website. Er is van alles te doen, dus 
kom gezellig langs op 27 augustus of 
neem alvast een kijkje op de website 
www.stichtingparaplu.nl. Direct op
de hoogte blijven van de laatste 
updates? Schrijf je dan in op de 
nieuwsbrief. Graag tot 27 augustus!
Je vindt de Paraplu aan de Pieter 
Joostenlaan 28 in Wilnis (zie ook 
advertentie elders in dit blad).

Open Dag bij Stichting Paraplu

De Ronde Venen - Op maandag 8 
augustus was de derde en laatste 
zomeractiviteit van Rotaryclub 
Vinkeveen-Abcoude met de Oekraï-
ners. Dit keer was er een wandeling 
gepland in natuurgebied Klarenbeek 
aan de Abcouderstraatweg, onder 
leiding van vier gidsen van Natuur-
vereniging De Ruige Hof. De uitste-
kend voorbereide gidsen haalden 
alles uit de kast om onze gasten te 
informeren over de natuur in dit 
prachtige gebied. Gewapend met 
gloednieuwe schepnetten togen we 
op pad op jacht naar de Ameri-

kaanse rivierkreeft. Die lieten zich 
nauwelijks zien, maar we vingen 
toch twee exemplaren. Op het 
natuurterrein groeien vele bijzon-
dere en zeldzame planten. Zo zagen 
we in het water het prachtige, gele 
blaasjeskruid, dat zijn naam dankt 
aan de kleine blaasjes op de 
blaadjes. Een honderd jaar oud 
windwatermolentje zorgt ervoor dat 
er voldoende, maar niet te veel water 
is voor de planten. Tussen het riet 
schuilen de rietvogels. Een van de 
gidsen toonde een nestje van de 
kleine karekiet. Er staan ook veel 

wilgen op het terrein. Van die 
wilgentenen zijn door vrijwilligers 
her en der beschutte plekjes 
gemaakt. De groep was erg geïnte-
resseerd en verrast over dit mooie 
gebied, zo dicht bij Abcoude. Na de 
wandeling was iedereen hongerig 
en dorstig geworden. Op de ernaast 
gelegen picknickplaats stond de 
catering al klaar en werden de met 
zorg bereide wraps met smaak opge-
geten. Er was limonade en thee van 
de zelfgeplukte kruiden.
Het zomerprogramma van onze 
Rotaryclub zit er op! Wij wensen 
onze Oekraïense dorpsgenoten nog 
een paar goede zomerweken toe. 
Voor meer informatie kijkt u op 
www.rotary.nl/vinkeveenabcoude.

Regio – In 2020 plande André 
Knevel een jubileumtoer door 
Nederland voor zijn 50-jarig
jubileum als organist. De Covid 
epidemie heeft dit onmogelijk 
gemaakt. Nu, in 2022, organiseert 
André Knevel eindelijk zijn 
geplande toer om dit heugelijke 
feit te vieren. Het is de uitdrukke-
lijke wens van André om tijdens 
deze toer ook Mijdrecht aan te 

doen. André is een graag geziene 
gast in Mijdrecht en als hij over-
komt uit Canada, dan is Mijdrecht 
altijd in zijn toer opgenomen. Voor 
dit uitgestelde jubileumconcert 
heeft hij Liselotte Rokyta gevraagd 
om hem te vergezellen. Liselotte 
bespeelt de pan� uit en samen 
maken zij prachtige muziek.
Ze hebben een afwisselend 
programma samengesteld, waar

u zeker van zult genieten. Naast 
gezamenlijk spelen komen ook de 
klanken van het monumentale 
orgel goed tot uiting tijdens de 
solo’s.
U bent van harte uitgenodigd om 
dit jubileumconcert mee te maken. 
Het concert is deze keer op vrijdag 
en niet zoals u gewend bent op de 
zaterdag. We zien u dan ook graag 
op vrijdag 26 augustus om 20.00 
uur in de Janskerk te Mijdrecht. De 
kerk is open vanaf 19.15 uur. 

Rotary maakt natuurwandeling 
met Oekraïners

Jubileumconcert Andre Knevel
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De Ronde Venen - Alweer de 
negende editie van Bouwdorp DRV 
werd van maandag 8 augustus t/m 
vrijdag 12 augustus georganiseerd 
op het terrein bij Bowlingcentrum 
Mijdrecht en het zwembad de Veen-
weide (Ontspanningsweg 1).
Een week lang konden jongeren in de 
leeftijd van 7 t/m 12 jaar naar harten-
lust hutten bouwen. Het timmeren en 
zagen stond dan wel centraal, maar 
dagelijks was er eveneens een gevari-
eerd programma met spelletjes, knut-
selen en sporten. Daarbij werd 
iedereen zorgvuldig van voldoende 
drinken en eten voorzien. Extra 

belangrijk natuurlijk vanwege de 
hittegolf van de afgelopen week. Ook 
dit jaar kende Bouwdorp weer een 
educatief en sociaal-maatschappelijk 
tintje. Naast het ontplooien van hun 
creativiteit, leerden de kinderen van 
Bouwdorp DRV namelijk ook met hun 
budgettaire talenten aan de slag te 
gaan. Aan het begin van de Bouw-
dorpweek werden er teams inge-
deeld. Elk team kreeg een startkapi-
taal waarmee ze ‘bouwkavels’ en 
‘bouwmaterialen’ konden kopen. 
Vervolgens kon er met de sport- en 
spel-activiteiten geld worden 
verdiend waarmee bijvoorbeeld luxe 

materialen voor de hut kon worden 
gekocht, zoals verf, tapijt, dekzeil, 
behang, en zelfs gordijntjes! Zo werd 
er in de loop van de week steeds 
slimmer omgegaan met geld. Er is 
daarbij heel wat onderhandeld en 
ontstonden er ook briljante ideeën 
om geld te verdienen!
Afgelopen vrijdagmiddag is de week 
afgesloten met het openstellen van 
het Bouwdorp voor het publiek. De 
hutten konden op dat moment ook 
worden bewonderd door familie, 
kennissen en andere geïnteres-
seerden van de bouwers buiten
het Bouwdorp.

Bouwdorp De Ronde Venen 2022:
leerzaam en reuze gezellig
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De Ronde Venen - Eindelijk. Twee 
jaar hebben de muziekliefhebbers 
het moeten missen maar nu na alle 
Corona perikelen is er weer een 
zang- en muziekspektakel mogelijk 
in de Ronde Venen. Het is de organi-
satie van Shanty en zeemanskoor de 
Turfschippers gelukt om op zaterdag 
27 augustus voor de achtste keer een 
Shantyfestival te laten plaatsvinden. 
Vijf koren zijn aanwezig op het Boei-
plein in Vinkeveen om aan de toe-
schouwers hun vocale kunsten te 
laten horen. In diverse talen zal het 
zeemanslied in al zijn facetten weer 
vertolkt worden, van droevig tot 
ondeugend en provocerend, vertolkt 
door koor en solist en begeleid door 
de muziek uit diverse instrumenten. 
Toegevoegd zijn dit jaar de Tractor-
clowns, die voor de komische noot 
op het plein zullen zorgen. Vele lief-
hebbers van shanty- en zeemanslie-
deren zullen weer aanwezig zijn op 
het tot Festivalplein omgetoverde 
Boeiplein waar met een groot 
podium en voldoende zitplaatsen de 
toeschouwers zowel in de open lucht 
als overdekt een plaatsje kunnen 
vinden. Om het nog aangenamer te 
maken is er ook een mogelijkheid 
om een hapje en drankje te nuttigen.
DJ Robert zal tussen de optredens 
zorgen voor de nodige informatie en 
muziek. De start van het festijn is om 
12.00 uur tot einde 18.00 uur.
Deelnemende koren zijn:

Zeemanskoor de Brulboei uit 
Nieuwegein
In 1997 gingen zo’n acht leden van 
het Nieuwegeins Mannenkoor van 
start om met een aantal enthousias-
telingen wat Zeemansliederen te 
gaan zingen. In 2002 werd formeel 
het Zeemanskoor ‘De Brulboei’ in 
Nieuwegein Zuid (het voormalige 
Vreeswijk) opgericht. Inmiddels is de 
Brulboei uitgegroeid tot een koor dat 
bestaat uit ± 55 zangers. De 
zingende leden worden begeleid 
door acht accordeonisten. Ook zijn er 
twee trombespelers en een gitarist. 
Het geheel staat onder leiding van 
dirigent Ton Mink. Het repertoire 
bestaat vooral uit bekende Neder-
landstalige liedjes. Er zijn ongeveer 
dertig optredens per jaar w.o. het 
eigen sluizenfestival. Het merendeel 
van de optredens vindt plaats in 
bejaarden- en verzorgingshuizen, 
maar ook bij braderieën, tijdens 
havenactiviteiten, bij openingen van 
bedrijven, enz. Er zijn inmiddels ook 
vijf CD’s uitgebracht en is inmiddels 
ook het twintig jarig bestaan 
gevierd.

Shantykoor Windstilte uit Vleuten- 
de Meern
Al meer dan 30 jaar is het Shantykoor 
Windstilte een ‘zilt’ begrip; niet alleen 

in Vleuten-De Meern, maar ook ver 
daarbuiten. Zelfs buiten de lands-
grenzen: in België, Engeland en 
Duitsland. Het repertoire waarmee zij 
optreden bestaat uit shanties, fore-
bitters en zeemansliederen. Ter gele-
genheid van het 5-jarig bestaan van 
het in 1980 opgerichte barbershop-
koor Midholland River Blenders 
besloten enige leden wat zeemans-
liedjes in te studeren. Omdat de 
groep mannen er zelf veel plezier 
aan beleefden werd besloten door te 
gaan met dit genre muziek. Vervol-
gens ging het heel snel. De uitnodi-
gingen voor optredens stroomden 
binnen. En in 1990 werd Windstilte 
bij de notaris ingeschreven als o�-
cieel Shantykoor. Inmiddels zijn er al 
acht CD’s opgenomen en wordt er 
zo’n zestig keer per jaar opgetreden 
op festivals, radarboten, Zonne-
bloem, ouderenbonden, ect. Ook 
waren er optredens voor radio en TV. 
Het koor bestaat uit 27 mannen die 
worden begeleid door accordeons, 
grote trom en Wasbord.

Schager Zeemanskoor Onder Zeil 
uit Schagen
Het Zeemanskoor Onder Zeil is 
opgericht in 2003 met als thuishaven 
Schagen, en bestaat uit een beman-
ning van een zestigtal zangers en 
muzikanten afkomstig uit diverse 
plaatsen uit de Kop van Noord-
Holland en staat onder leiding van 
dirigente Marianne Rijnders. Het 
koor is samengesteld uit een groep 
enthousiaste landrotten en oud-
varensgezellen. Zij houden van de 
zee, van schepen en van veel wat 
daar mee te maken heeft. Het reper-
toire van het koor bestaat uit een 
groot aantal shanty’s, seasongs en 
diverse andere populaire liederen, 
die garant staan voor een gezellig, 
ontspannen en sfeervol optreden.
De klank van Onder Zeil wordt mede 
bepaald door excellente musici op 
accordeon en snaren. Daarnaast zijn 
een aantal koorleden oproepbaar 
om de vaste begeleidingsgroep aan 
te vullen op andere instrumenten als 

percussie, harmonica, etc. Het koor 
wil niet meer dan twintig keer per 
jaar (betaald) optreden.

De Piratenmeiden uit De Ronde 
Venen
De meiden waren de verrassing van 
het festival in 2017 en konden 
rekenen op veel bijval van het 
publiek. Oorspronkelijk waren het 
zo’n twintig fraai uitgedoste zee-
mansvrouwen (partners van onze 
leden) die het publiek vermaakte 
met het zingen van de ‘echte’ 
zeemansliederen. Dit jaar is door een 
oproep in de media het koor uitge-
groeid tot ruim dertig dames uit de 
Ronde Venen en daarbuiten die als 
piratenmeiden ongetwijfeld voor 
een grote verrassing gaan zorgen 
daarbij ondersteund door het muzi-
kale combo van de Turfschippers. 
Niet meer weg te denken op het 
festival dus staan ze ook dit jaar weer 
op het programma.

Shanty en zeemanskoor De Turf-
schippers uit Vinkeveen
De Turfschippers zijn de organisa-
toren van dit inmiddels niet meer 
weg te denken Shantyfestival in 
Vinkeveen en dat al voor de achtste 
keer. Het koor is opgericht in 2008. 
De bezetting van de Turfschippers 
bestaat inmiddels uit 29 zangers, vijf 
muzikanten, een dirigent en drie 
dames die de kleding en catering 
voor hun rekening nemen.. Alle 
zangers komen uit de gemeente De 
Ronde Venen. Er wordt zo’n 20 tot 25 
keer per jaar opgetreden. Naast het 
festival organiseert het koor in 
januari/februari ook het meezingfes-
tijn in het Turfschipperscafé De Boei 
aan de Kerklaan in Vinkeveen. Mede 
door de aparte combo-samenstelling 
is het mogelijk om afwijkende 
zeemansnummers te zingen die bij 
andere shantykoren in Nederland 
meestal niet te horen zijn. De Turf-
schippers willen nog wel graag 
uitbreiden en zijn op zoek naar een 
dirigent(e), een gitarist en enkele 
zangers.

27 augustus: het achtste 
shantyfestival gaat van start

Programma
11.50 uur   Opening Nancy van Rijn Directeur Regiobank Vinkeveen
12.00 - 12.30 uur Shanty & zeemanskoor de Turfschippers
12.40 - 13.10 uur Zeemanskoor de Brulboei 
13.20 - 13.50 uur Shantykoor Windstilte
14.00 - 14.30 uur Zeemanskoor Onder Zeil
14.40 - 15.10 uur Shanty & zeemanskoor de Turfschippers
15.20 - 15.50 uur Piratenmeiden
16.00 - 16.30 uur Zeemanskoor de Brulboei
16.40 - 17.10 uur Shantykoor Windstilte
17.20 - 17.50 uur Zeemanskoor Onder Zeil
18.00 uur Gezamenlijke afsluiting koren

Bij (zeer) slechte weersomstandigheden wordt er uitgeweken naar de 
sporthal in de Boei. Toegang is gratis.            www.deturfschippers.nl

Regio - De zomervakantie is bijna 
weer voorbij. Hoogstwaarschijnlijk 
heeft dat ertoe geleid dat we alle-
maal wat vaker een extra ijsje, BBQ of 
glaasje alcohol hebben genuttigd en 
iets zijn aangekomen. Tijd dus om 
wat aan de overtollige kilo’s te doen!
30, 31 augustus en 15 september 
starten er weer groepen. Er is plaats 
voor maximaal tien personen per 
groep. In alle groepen zijn nog 
enkele plekjes beschikbaar. De eerste 
groep start dinsdag 30 augustus om 
19.30 tot 21.00 uur. De tweede groep 
start op woensdag 31 augustus om 
19.00 tot 20.30 uur. Op deze avond 
wordt de cursus EHBT gegeven 
oftewel Eerste Hulp Bij Terugval en
is speciaal bedoelt voor oud deel-
nemers. We gaan kijken waar de 
grootste verleidingen liggen met 
betrekking tot een terugval en hoe 
we ons daar het beste tegen kunnen 
weren. En bedenken met zijn allen de 
beste strategie om niet meer terug
te vallen. Vele weten (omdat ze al 
eerder bij Slimness geweest zijn) wat 
de beste keuzes zijn met betrekking 
tot eten en drinken, maar sluipen er 
door de jaren heen toch weer wat 
oude gewoontes in, waardoor je of 
langzaam aankomt of stil blijft staan 
en het afvallen niet meer lukt. 
Daarom is deze cursus zéér leerzaam 
en een goede start om straks slanker 
het nieuwe jaar in te gaan! Je kunt 
ook individueel de cursus EHBT 
volgen.
De derde groep start op donderdag 
15 september om 20.00 tot 21.30 uur. 

Slimness is aangesloten bij de BGN 
(Beroepsvereniging Gewichtsconsu-
lenten Nederland). Dit houdt in dat 
de kosten door meerdere zorgverze-
keraars vergoed worden in de 
aanvullende pakketten.

Groepen
De groepen zijn altijd goed gemê-
leerd. Jong, oud, man, vrouw, 
mensen die voor het eerst gaan 
afvallen of die al vaker wel of niet 
eerder bij Slimness zijn afgevallen.
Slimness gebruikt voeding en 
levensmiddelen die men overal bij 
elke supermarkt kan kopen en 
schrijft daarmee haar eigen 
recepten die te vinden zijn in het 
boek afvallen zonder poespas! Dit 
boek is bij de cursus inbegrepen. 
Geen diëten en dure preparaten om 
af te vallen. Integendeel, juist heel 
laagdrempelig. Haar cliënten 
roemen haar om de eenvoudige 
methodiek en begrijpelijke manier 
waarmee je kunt afvallen, maar 
vooral ook om de uitstekende bege-
leiding waarin zij ‘stringente regels’ 
hanteert in het belang van haar 
cliënten.
Slimness heeft zaterdag 27 
augustus aanstaande tussen 09.00 
en 13.00 uur weer een open dag. Op 
deze dag kan iedereen binnenlopen 
voor vragen, gratis weegmoment of 
opgeven voor de cursus in groeps-
verband, individueel of samen.
Slimness is gevestigd op de Bozen-
hoven 19a te Mijdrecht. Meer info of 
opgeven op www.slimness.nl

Adios, bye bye, au revoir 
vakantiekilo’s!

LEZERSPOST

In onze gemeente verblijven een aantal Oekrainse vluchtelingen bij
particulieren. Zij zijn daar via particuliere initiatieven (onder andere via
de kerken) geplaatst. Meestal is dit maar een zeer tijdelijke oplossing en 
daarom roep ik de gemeente op om voor meer langdurige opvang-
plekken te zorgen, zodat er een soepele overgang van privé naar 
gemeentelijke opvang mogelijk wordt.
In Maurik (gemeente Buren) is in drie maanden tijd met �nanciering van 
het Rijk een project gerealiseerd van 40 chalets waarin 180 vluchtelingen 
kunnen worden ondergebracht. Zoiets moet in De Ronde Venen toch
ook mogelijk zijn? Denk bijvoorbeeld aan het terrein bij het zwembad in
Mijdrecht, of aan het terrein van De Adelaar in Vinkeveen. Daar is snelle 
aansluiting op de bestaande infrastructuur mogelijk. In Maurik mogen de 
chalets op een gepacht weiland maximaal twee jaar blijven staan. Er gaat 
dus geen grond verloren die op termijn voor woningbouw of anderszins 
bestemd is.
Welke van onze politieke partijen pakt de handschoen aan en is bereid 
om een dergelijk project ook in onze gemeente kans van slagen te 
geven? Ik ben benieuwd!

Andrea Raken
Vinkeveen

Oproep aan de gemeente: zorg voor tijdelijke 
woningen voor Oekrainse vluchtelingen

Vinkeveen – De handhavers van 
gemeente De Ronde Venen hebben 
het zaterdagmiddag erg druk gehad 
in Vinkeveen rondom de eilanden. 
Zij hebben toen maar liefst zo’n 
zestig automobilisten beboet. Zij 
hadden hun auto geparkeerd op de 
Baambrugse Zuwe, terwijl dit daar 

niet mag. Tussen 1 april en 1 
oktober geldt een parkeerverbod 
om overlast te voorkomen. Het is al 
vaker gebeurd dat verkeer, waar-
onder hulpdiensten, vanwege de 
geparkeerde auto’s lastig kunnen 
passeren, vandaar dat hierop dan 
ook streng wordt gehandhaafd.

Zandeiland 4
Het is natuurlijk logisch dat het 
parkeerterrein ter hoogte van
Zandeiland 4 snel vol staat. Ook
dit weekend was dat het geval.
En niet alleen zaterdag is er 
bekeurd, maar ook zondag was
het weer raak. 
De gemeente raadt recreanten aan 
om dan toch maar op de �ets of 
brom�ets te komen of om Syntus 
op een tweewieler te komen.

Foutparkeerders rond eilanden 
allemaal beboet
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Mijdrecht - Ondanks de voorspelde 
hitte, was iedereen op tijd present. Bij 
de inschrijving was er voor elke speler 
en speelster een koel �esje water én 
natuurlijk ko�e of thee, met diverse 
soorten plakjes cake. Vandaag 
mochten zij deelnemers van dertien 
verschillende verenigingen ont-
vangen. Niet alleen uit onze eigen 
regio, maar zelfs een dame helemaal 
uit Rhoon bij Rotterdam om samen 
met haar zus van deze dag te 

genieten. Om 10 uur ging de eerste 
ronde van start. Bij de wissels kon 
men even op het bankje in de 
schaduw van de parasols bijkomen 
van de leuke rally’s! Om kwart voor 11 
startten de deelnemers van de 
tweede ronde. Dankzij een aange-
naam windje, werd er weinig over de 
warmte gemopperd! Tussendoor was 
er de lunch met natuurlijk de reeds 
bekende pindasoep, maar ook met 
een heerlijk, fris en vers klaargemaakt 

salade bu�et en fruit. Er werd 
gesmuld! Super gedaan door de 
dames van de catering, nogmaals 
dank namens allen.

Prijsuitreiking
Na de lunch nog twee rondes en 
daarna weer tijd voor de prijsuitrei-
king en een dankwoordje door de 
voorzitter. Zoals gebruikelijk geen 
prijs voor de meeste games, om het 
fanatisme een beetje te temperen, 
maar voor degenen die 8 (augustus) 
10 (de dag) of 22 (het jaar) games 
gescoord hadden. Verder nog wat 
prijsjes voor de pechvogels met 
weinig games, de meest opvallende 
out�t en de sportiefste deelneemster. 
Zij kwam op de �ets vanuit Linschoten 
en was ook nog bereid om een rondje 
extra te spelen voor iemand die 
uitviel. De rest van de prijzen werden 
middels de bekende loterij uitgereikt 
en daarna bleven veel deelnemers 
nog voor een laatste drankje en hapje. 
Nog een dankwoord aan onze spon-
soren: Duo Plant, deLoods, Ariba ijs en 
taart, tennisschool CTO, Ann-Joy 
kleding, de Ijssalon en schoonheids-
specialiste Solente.

Senior+ dag TVM Mijdrecht

Uithoorn - Komende week gaat het 
gebeuren: de Wereldkampioen-
schappen kanopolo van 16 t/m 21 
augustus in St. Omer, Frankrijk. De 
Uithoornse roei- en kanovereniging 

Michiel de Ruyter heeft een �ink 
aantal afgevaardigden die zijn gese-
lecteerd voor de Nederlandse teams. 
Bij de dames onder 21 jaar gaan Veere 
Vroon, Meghan Lotgerink en Lizzy van 

Duijn ons land vertegenwoordigen. 
Hier staan twee coaches van MdR aan 
het roer, Suzanne van Rijn en Marlèn 
Wessels, zij hebben beide in het 
Nederlandse damesteam gespeeld. 
Twee weken geleden heeft het team 
al een fantastisch resultaat behaald 
op het Junior International Tourna-
ment in Belfast. Hier kregen zij brons 
omgehangen. Bij de heren onder de 
21 jaar is Joshua Uphof geselecteerd. 
Voor het damesteam zijn al een aantal 
jaren Charlotte Bakkes, Selina Dijkstra, 
Sarissa van Veenendaal en Alisha van 
den Berg de vaste speelsters. Dat 
geldt ook voor Remco van Vliet bij het 
herenteam en hier heeft voor het 
eerst Wessel Vroon zich een plek toe 
geëindigd. Veel familie en vrienden 
reizen ook af naar Frankrijk als 
supporter. Dat zal zeker helpen om 
mooie resultaten te behalen. Het gaat 
weer spannend worden, op naar een 
podiumplek! De resultaten en waar-
schijnlijk een livestream zijn te volgen 
via www.canoepolo-tournaments.eu 
en www.mdr.nu.

WK kanopolo in Frankrijk

Lizzy van Duijn in actie.

Regio - Vanaf dinsdag 30 augustus 
begint er bij de Veenlopers een serie 
van tien trainingen als voorbereiding 
op de 31e Zilveren Tur�oop voor 
zowel beginnende hardlopers als 
gevorderde hardlopers. Voor de 
beginnende hardlopers hebben de 
trainingen het karakter van een Start-
to-Run, waarbij in tien weken wordt 
toegewerkt naar vijf kilometer hard-
lopen. De nadruk ligt hierbij op een 
verantwoorde opbouw van het hard-
lopen en op gezelligheid. Enige erva-
ring met hardlopen of wandelen is 
gewenst. De meer gevorderde hard-
lopers worden in tien weken tijdens 
de trainingen van de Veenlopers op 
dinsdagavond voorbereid op deel-
name aan de vijf of tien kilometer van 
de Zilveren Tur�oop. Hierbij wordt er 
onder andere aandacht besteed aan 
het verbeteren van de looptechniek 
en de snelheid en aan speci�eke 
wedstrijdvoorbereiding.
Voor zowel beginnende als gevor-
derde hardlopers starten de trai-
ningen op dinsdagavond 30 augustus 

om 19.30 uur. De trainingen duren tot 
ongeveer 20.45 uur. Verzamelen bij 
de Rendementsweg in Mijdrecht ter 
hoogte van de parkeerplaats bij de 
winkels. De kosten bedragen € 39,50 
per deelnemer; dit is inclusief 
lidmaatschap van de Veenlopers tot
1 januari 2023 en deelname aan de 
Zilveren Tur�oop. De deelnemers aan 

deze trainingen lopen mee met de 
vaste trainingsgroepen op dinsdag. 
Als je je aanmeldt voor het 
meetrainen voor de 31e Zilveren 
Tur�oop, stopt het lidmaatschap 
automatisch met ingang van
1 januari 2023, tenzij je aan de leden-
administratie laat weten dat je lid wilt 
blijven van de Veen-lopers. Enthou-
siast? Aanmelden kan via de website 
van de Veenlopers: https://veen-
lopers.nl Kijk onder agenda Zilveren 
Tur�oop en vul het formulier in.

Meetrainen met de Veenlopers 
voor de 31e Zilveren Turfloop

Regio – Je kan geen krant openslaan, 
of geen nieuwszender aanzetten of 
men heeft het over de droogte en de 
ellende daarvan. Regelmatig komt 
ook de dijkverschuiving van Wilnis 
dan weer in beeld. Maar hebben we 
ervan geleerd? Wie let er op onze 
spullen? Deze week weer veel nieuws 
over verzakkingen van woningen die 
op houten palen zijn gebouwd. Wel 
dan mogen we in de gemeente De 
Ronde Venen wel even rechtop gaan 
zitten.
Veengrond en alles van voor 1960 
gebouwd is zeker op houten palen 
neergezet. Bij Nieuwsuur hoorde je: 
“Door de aanhoudende droogte 
dreigen honderdduizenden huizen te 
verzakken en/of �inke schade op te 
lopen. Niet alleen valt er nauwelijks 
regen ook de hoeveelheid water die 
via de rivieren wordt aangevoerd 
blijft dalen”.
Er schijnt niets aan de hand te zijn als 
die palen maar continu onder water 
staan. Maar als het grondwaterpeil 
daalt door droogte en dat is nu zeker 
aan de hand, dan kan het gebeuren 
dat de palen boven water komen te 
staan en gaan ze rotten.
Volgens deskundigen is het grondwa-
terpeil in vrijwel heel Nederland meer 
dan 20 cm lager dan normaal in deze 
tijd van het jaar. Het is net zoiets als in 
2018. Toen raakten ook honderden 
woningen in Nederland beschadigd 
door de grondverzakking, veroor-
zaakt door het lage waterpeil. Je 
fundering verzakt en het weer in orde 
brengen van je woning kost al snel 60 
tot 80.000 euro per woning. En het 
valt onder geen enkele verzekering.

Verantwoordelijk
Wie zijn er verantwoordelijk voor het 
grondwaterbeheer? Bij de Rijkover-
heid lees je: “ Rijkswaterstaat en de 
waterschappen zijn de waterbeheer-
ders in Nederland. Zij zorgen er onder 
meer voor dat er voldoende water is 
en dat het land dan beschermd wordt 
tegen overstromingen. Daarnaast zijn 
ook de provincies en gemeenten 
betrokken bij dit waterbeheer.
Een waterbeheerder heeft als taak 
om overstromingen te voorkomen. 
Daarnaast zorgen zij er voor dat er 

voldoende grond- en oppervlakte-
water is en dat de kwaliteit goed 
blijft. Rijkswaterstaat is verantwoorde-
lijk voor het beheer van grote 
wateren, zoals de zee en de rivieren. 
RWS waarschuwt de verantwoorde-
lijke overheden op tijd voor hoog-
water of storm op zee. Daarnaast 
onderhoudt zij dijken, dammen, 
stuwen en stormvloedkeringen. Ook 
beschermt RWS de kust en geeft het 
rivieren meer ruimte, bijvoorbeeld 
door de uiterwaarden te verdiepen en 
nevengeulen aan te leggen. De Water-
schappen zijn verantwoordelijk voor 
de regionale wateren, zoals kanalen 
en poldervaaerten. Zij zorgen er 
bijvoorbeeld voor dat het water 
schoon is, zodat de visstand op peil 
blijft. Waterschappen beschermen het 
land tegen overstromingen en zorgen 
ervoor dat landbouwers voldoende 
water hebben voor hun gewassen. 
Ook zorgen zij voor de zuivering van 
afvalwater. Gemeenten zijn verant-
woordelijk voor het grondwater in 
stedelijk gebied. Ook zorgt de 
gemeente voor de afvoer van afval-
water en overtollig regenwater via de 
riolering.

Een oorzaak
Een van de oorzaken van de verdro-
ging van Nederland is dat er in de 
winter water wordt weggepompt, 
zeggen de deskundigen. Omdat 
boeren in de winter het land op 
willen. Maar het water wat je in de 
winter hebt weggepompt, heb je 
zomers niet meer. Het water in het 
land verdampt en oxydeert. Gevolg: 
het land wordt droger. Daarom 
zouden we vaker moeten kiezen
waar we nu echt water nodig hebben.
Veel water wordt nu gebruikt voor 
drinkwater, voor de industrie en voor 
de landbouw. Daar zullen we toch 
zuiniger mee om moeten leren gaan 
als deze temparaturen ‘normaal’ gaan 
worden. Ook is minder water afvoeren 
wel de oplossing en meer water vast-
houden in gezopnde bodems. Het 
ondergrondse water communiceert 
met elkaar. We putten uiteindelijk alle-
maal uit dezelfde voorraad, maar we 
moeten er rekening mee houden dat 
deze voorraad steeds kleiner wordt.

Hoe zit het met de houten palen 
onder onze woningen met deze 
droogte?

Uithoorn - SPUK (Stichting Promotie 
Uithoorn en De Kwakel) laat de mooie 
en bijzondere kant van Uithoorn en 
De Kwakel zien aan de inwoners en 
bezoekers. De SPUK kiest ervoor om 
evenementen en andere initiatieven 
te ondersteunen die de aantrekkings-
kracht van Uithoorn en De Kwakel 
vergroten. Zowel voor de eigen bewo-
ners, als voor de regio en toeristen. 
Een van de initiatieven van de SPUK 
zijn Start Up Video´s waarin nieuwe 
ondernemers zich presenteren. De 
eerste ondernemer is Maria Hooger-
vorst van Vitaal Natuurvoedingsad-
vies. Het is de missie van Maria om 
mensen te helpen om zich met de 
juiste voeding energiek en �t te 
voelen. Met aanpassingen in het 
eetpatroon kan er veel veranderen. 
Ook als je vegetarisch of veganistisch 
bent en wil weten of je genoeg van 
alle voedingssto�en binnenkrijgt. 
Voor meer informatie; www.vitaal-
natuurvoedingsadvies.nl. Bekijk de 

Start Up video van Maria Hoogervorst 
Vitaal Natuurvoedingsadvies op de 
site www.uithoornaandeamstel.nl.
Wil jij als Start Up ondernemer ook in 
aanmerking komen voor deze Video 
en promotie? Stuur dan een e-mail 
met informatie over je bedrijf naar 
bestuur@uithoornaandeamstel.nl.

De mooie kant van Uithoorn
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Uithoorn - Dat begint met een 
wildwatercursus bij urkv Michiel de 
Ruyter in Uithoorn. In tien lessen,
die beginnen op 27 augustus op de 

Amstel en eindigen op 23 oktober 
in de Ardennen, leer je de begin-
selen van het wildwatervaren. De 
cursus is geschikt voor kinderen 

vanaf 11 jaar en volwassenen. Hoe 
gezellig om samen met je kind een 
sport te kunnen beoefenen! Meer 
informatie of opgeven voor de 
cursus krijg je door een mail te 
sturen naar kano@mdr.nu of
te bellen met Theo Prins
06 -2152 5915.

Stromend water, natuur en 
avontuur...

Uithoorn - Na vier trainingen stond 
de eerste oefenwedstrijd voor het 
nieuwe Legmeervogels op het 
programma. Tegenstander was het 
Kudelstaartse RKDES, dat evenals 
Legmeervogels de overstap heeft 
gemaakt van het zondag- naar het 
zaterdagvoetbal en dat getraind 
wordt door oud Legmeervogels 
speler Raymond de Jong.
Trainer Hijman van Legmeervogels 
gunde twintig spelers speeltijd.
De eerste groep bestond uit Jordy 
Stam, Milan Spit, Sven van Beek, 
Delano Paskald, Kenneth vd Nolk van 
Gogh, Lars van Beek, Stan Vincken, 
Teun Gieling, Jasper Burgers, Jordy 
Nieuwendijk, Nylmar Markelo, 
Wouter Taphoorn en Anthony Acda.
In verband met de warmte werd de 
wedstrijd om 11.00 uur gespeeld en 
duurde beide helften 35 minuten.

Voorsprong
In de eerste 35 minuten was 
Legmeervogels veelvuldig op de 
helft van RKDES te vinden. Na goed 
voorbereidend werk over de rechter-
kant via Stan Vincken en Milan Spit 
was het die laatste die met een afge-
meten voorzet Teun Gieling op maat 
bediende wat de 1-0 voorsprong 
voor Legmeervogels betekende. 
Nadat de 2-0 werd afgekeurd voor 
vermeend buitenspel was het Milan 
Spit die met een lage schuiver nu wel 
de 2-0 op het scorebord bracht. Dit 
was tevens de ruststand.
In de 35 minuten kwamen er bij 
Legmeervogels tien nieuwe spelers 
in het veld. Te weten Jordy Stam, 
Jordi Holt, Mitchell Verschut, Tom 
tiekstra, Raoul Tjong-A-Tjoe, Camiel 
Schouten, Vincent Schreutelkamp, 
Hero Groenendal, Richie Yeboah, 
Mika de Jeer, Derk Stre�kerk, Ruben 
kalkman, Anthony Acda. Alleen 
doelman Jordy Stam bleef de gehele 
wedstrijd staan. In het eerste kwartier 
van de tweede helft was de wedstrijd 
meer in balans dan de 1e helft. 
Zonder dat RKDES gevaarlijk kon 

worden kwam ook Legmeervogels in 
deze fase niet voor het doel van de 
tegenstander. Daarna wist echter 
Legmeervogels het net weer te 
vinden en was het Ruben Kalkman 
die een lange pass van achteruit van 
Tom Tiekstra knap wist af te ronden. 
Kort voor het einde van de wedstrijd 
had Legmeervogels de 4-0 kunnen 
en moeten maken. Camiel Schouten 
verscheen oog in oog met de RKDES 
doelman maar verzuimde het over-
zicht te bewaren op de mee opge-
komen Ruben Kalkman zodat zijn 
poging strandde op de RKDES 
doelman. 

Nuttig
Trainer Hijman liet na a�oop weten 
de eerste oefenwedstrijd van het 
seizoen als nuttig te hebben ervaren. 
“Twintig spelers hebben na vier trai-
ningen weer de eerste wedstrijd-
minuten in de benen. Aankomende 
trainingsweek gaan we de volgende 
stap maken in het verder ontwik-
kelen van onze nieuwe ploeg. Met FC 
Breukelen, tweede klasse zaterdag, 
als komende oefentegenstander 
kunnen we ons op gaan maken voor 
een zeer serieuze testcase”. Ook 
trainer Raymond de Jong van RKDES 
vond dit een nuttige oefenwedstrijd. 
RKDES was nog niet zolang in trai-
ning en hij mist nog wat spelers in 
verband met vakanties. Maar heeft 
nu toch al leuke dingen op het veld 
gezien en gaat dan ook met het 
volste vertrouwen af op de volgende 
oefenwedstrijd
Het duel Legmeervogels tegen FC 
Breukelen gaat aanstaande zaterdag 
20 augustus 2022 van start om 14.30 
uur. Maar als het toevallig weer 
extreem warm wordt aanstaande 
zaterdag, of om een andere reden, 
kan het zomaar zijn dat het 
aanvangstijdstip wordt aangepast. 
Kijk daarom vooraf op de website 
van Legmeervogels om te zien of 
toevallig het aanvangstijdstip is 
vervroegd.

Legmeervogels oefencampagne 
van start

Regio - De 34e editie van het club-
kampioenschap doubletten kende 
geen uitgebreide deelname. Met 
slechts zeven inschrijvingen was dit 
het laagste aantal ooit. Daar was wel 
een verklaring voor. Vijf spelers/speel-
sters waren geblesseerd. De blessures 
waren niet het gevolg van het 
petanque spelen, maar wel hinderlijk 
genoeg om niet te kunnen deel-
nemen. Een dag voor de speeldag 
moest een equipe zich afmelden 
wegens ziekte. De wedstrijdleiding 
besloot het kampioenschap toch 
doorgang te laten vinden. Besloten 
werd tot het spelen van drie ronden 
uit een competitieschema. Na deze 
ronden werd een stand opgemaakt 
op basis van aantal winstpartijen en 

het gescoorde puntensaldo. De 
nummers één en twee speelden een 
�nale voor het clubkampioenschap. 
In verband met de hoge temperatuur 
werden de deelnemers verplicht om 
onder de bomen hun partijen te 
spelen. Een extra handicap was het 
onaangekondigd vallen van de eikels 
uit de bomen. Een duidelijk gevolg 
van de droogte. Om ervoor te zorgen 
dat de spelers voldoende koeling 
kregen werd door de wedstrijdleiding 
ook nog �esjes water verstrekt. De 
kampioensequipe van 2020 en 2021 
was door een blessure incompleet en 
werd Ria van Beek vervangen door 
Ruud Vaessen om Joan van Rekum de 
gelegenheid te geven een vijfde titel 
te veroveren. Dit duo was op de 

goede weg voor de titel. De drie 
voorronden werden alle drie 
gewonnen, hoewel dat in de twee 
ronden gebeurde na een 9-0 
achterstand.
In de tussenstand werden zij gevolgd 
door twee equipes met twee winst-
partijen. Op grond van het punten-
saldo ging de tweede plaats naar de 
equipe Jannie van Kooten/Hans vd 
Wal. Helaas bleek een blessure het 
doorspelen van Hans te veel 
gevraagd en de equipe trok zich 
terug. Hierdoor werd de nummer drie 
uit de voorronde plotseling �nalist. 
De �nale was een mooie strijd met 
een vroegtijdige voorsprong van de 
equipe Ton Boersma/Niels van 
Diemen. Door een werpronde van zes 
punten kwamen Joan en Ruud weer 
op gelijke hoogte en kwamen zelfs 
op een stand van 10-8. Vanaf dit 
moment kropen Ton en Niels steeds 
dichterbij en namen zelfs een 11-10 
voorsprong om daarna met een 
tweepunter de 13 te bereiken en de 
partij en titel binnen te halen. Groot-
vader Ton en kleinzoon Niels haalden 
de titel van Clubkampioen 
Doubletten 2022 naar Mijdrecht.
Stand na de voorronden: 1. Ruud 
Vaessen/Joan v Rekum W3 S22; 2. 
Jannie v Kooten/Hans vd Wal W2 S10; 
3. Niels v Diemen/Ton Boersma W2 
S-1; 4. Günther Jacobs/Alfonso Atanes 
Limia W1 S1; 5. Ina Hoekstra/Henk v 
Rekum W1 S-11; 6. Paul Hamstra/
Jeroen Stiekema W0 S-21. 
Eindrangschikking: 1. Niels v Diemen/
Ton Boersma; 2. Ruud Vaessen/Joan v 
Rekum; 3. Jannie v Kooten/Hans vd 
Wal; 4. Günther Jacobs/Alfonso 
Atanes Limia; 5. Ina Hoekstra/Henk v 
Rekum; 6. Paul Hamstra/Jeroen 
Stiekema.

Grootvader en kleinzoon 
clubkampioen petanque

Mijdrecht - Tijdens deze mooie 
zomer zijn we bezig geweest met de 
voorbereidingen voor het nieuwe 
seizoen. Materiaalcontrole, leden-
lijsten bijwerken, website aanpassen, 
speelschema’s maken en meer. De 
wedstrijdcommissies zijn er weer 
klaar voor om de spelers mooie 
middagen en avonden te bezorgen. 
Hopelijk houdt corona zich rustig 
zodat we een ongestoorde compe-
titie kunnen hebben. Belangrijke 
evenementen werpen hun schaduw 
vooruit. Zo’n evenement is een geza-
menlijk initiatief van het Cursuspro-
ject De Ronde Venen en BVM, name-

lijk het opzetten van een bridge-
cursus voor beginners. Een initiatief 
om mensen aan de bridgetafel te 
krijgen. Na twaalf lessen kunt u dan 
met de verworven kennis deel-
nemen aan het spel. BVM biedt die 
mogelijkheid op de speeldagen, 
maandagavond en donderdag-
middag. Op de maandag is inloop 
vanaf 19.00 uur en start competitie 
19. 30uur. Voor de donderdag geldt: 
inloop vanaf 13.00 uur en start 13.30 
uur. Er worden 24 spellen gespeeld 
en na zes of zeven ronden wordt de 
periodekampioen bekend gemaakt. 
BVM speelt in de zaal van het Veen-

weidebad in Mijdrecht. Natuurlijk 
zijn nieuwe leden welkom om mee 
te spelen. Kom eens kijken. Bekijk 
ook de website van de bondsbridge-
vereniging B.V. Mijdrecht: 
https://1010.bridge.nl.
Als u zich wilt aanmelden als lid:
secretariaat.bvm@gmail.com.
Voor de bridgecursus geldt dat 
aanmelding dient te geschieden via 
de website van het cursusproject De 
Ronde Venen. Het programma van 
de cursus verschijnt binnenkort in 
de cursuskrant (De Nieuwe Meer-
bode) en op de website van het 
Cursusproject De Ronde Venen.

Seizoenstart Bridgevereniging Mijdrecht (BVM)

Mijdrecht - Na de wandeltocht van 
vorig jaar (100 km) is er nu gekozen 
voor een ultra lange afstand van
200 km. Een echte uitdaging ook 
voor Ron en David Zaal, twee 
fervente wandelaars uit De Ronde 
Venen. Vorig jaar is er gekozen voor 
Stichting Second Home in Gambia. 
Na a�oop konden zij de stichting
blij maken met een cheque van
€ 3483,30. Hiermee heeft de stichting 
twee jaar lang veilig wonen en 
opgroeien voor twaalf kinderen met 
een beperking mogelijk kunnen 
maken. Een fantastisch resultaat!

CliniClowns
Dit jaar lopen zij voor CliniClowns. 
CliniClowns zijn er voor iedereen die 
bang, onzeker, eenzaam of verdrietig 
is en de kracht van een lach hard 
nodig heeft.

Start
Vrijdag 26 augustus om 16.00 uur is 
de start vanaf de Constructieweg 33 
in Mijdrecht (pand van Drukkerij 
Hazet). Vindt u het leuk om deze 
wandelaars uit te zwaaien dan bent u 
van harte welkom! De eerste 100 km 

lopen zij samen. Daarna sluiten 
steeds meer bevriende wandelaars 
zich aan bij Ron en David. Om uitein-
delijk zondag 28 augustus na 200 km 
in Mijdrecht te �nishen. Onderweg 
proberen zij zoveel mogelijk mensen 
te enthousiasmeren om te doneren 
aan CliniClowns. U kunt ook doneren. 
Via de website van CliniClowns: 
www.cliniclowns.nl/steun-ons/
acties/kom-in-actie/actie/48-uurs-
wandeltocht-200-km.

200 km wandelen binnen 48 uur 
voor het goede doel
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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.

Column van IVI

Even helemaal niets

Veel (sport)verenigingen hebben een 
adempauze genomen. De lokale 
omroep RTV Ronde Venen, die altijd 
mooi lokaal nieuws brengt, heeft een 
zomerstop. Ook zijn onze lokale poli-
tieke ‘nieuwsmakers’ met zomerreces. 
Zelfs het woord voor vakantie is in 
politiek onnodig ingewikkeld 
gemaakt, want zomerreces betekent 
dat onze burgemeester, wethouders 
en raadsleden genieten van een 
welverdiende vakantie. Dat gun ik ze 
natuurlijk van harte, maar van het 
lokale politieke front dus ook geen 
nieuws en inspiratie voor een 
column. Dan maar kijken of ik het 
landelijk of wereldnieuws kan 
ombuigen naar lokaal nieuws. Met 
deze zomerse temperaturen blijft bij 
ons de tv uit dus uit dat mediakanaal 
ook geen inspiratie. Mijn mobiele 
telefoon probeer ik al een tijdje te 
negeren en alleen voor het noodza-
kelijke te gebruiken. Dit omdat mijn 
omgeving mij terecht wijst op het 
feit dat ik asociaal gedrag vertoon, 
omdat ik alleen maar met dat ‘ding’ 
bezig ben. Dat “sociale” medianieuws 
waar je vaak niet weet of het echt of 
nepnieuws is, blijft dus in mijn 
broekzak zitten. Wat overblijft is de 
papieren krant. In de zomer ga ik dan 
lekker in de tuin met een kopje thee 
zitten en lees van begin tot eind wat 
landelijke dagbladen. Ook deze 
zaterdagochtend ging ik er eens 
lekker voor zitten. Maar ook hier 
vooral veel komkommernieuws. 
Want dat Nick en Simon uit elkaar 
gaan, de bierprijs blijft stijgen en wat 
de temperatuur van een ijsblokje 
moet zijn is nu niet bepaald wereld-
schokkend nieuws te noemen. Tot 
slot lees ik dan nog een stortvloed 
aan repeterende nieuwsberichten 
over de CO2 uitstoot en boze boeren, 
de in�atie en torenhoge energiereke-
ningen, personeelstekorten, asielzoe-
kers die we binnenhalen maar buiten 
laten slapen, de woningnood, de 
oorlog in Oekraïne en een heleboel 
ander gek gedrag van onze mensen-
soort die elkaar het leven zuur 
maken of elkaar zelfs van het leven 
beroven. Daar krijg ik allemaal geen 
inspiratie van om een leuke verfris-
sende lokale column te schrijven. 
Wat ik er wel steeds vaker van krijg is 
een beetje een depressief gevoel. Ik 
moest denken aan een gesprek met 
mijn broer die laatst tegen mij zei dat 
hij spontaan is gestopt met nieuws 
tot zich te nemen. Hij keek geen 
nieuws meer op tv of “sociale”media 
en had de krant opgezegd. Het 
beviel hem goed en werd er zelfs een 

blijer mens van. Toen ik wat tegengas 
gaf en hem vergeleek met een struis-
vogel die zijn kop in het zand stak, 
beargumenteerde hij zijn terugtrek-
kende gedrag. Hij zei: we hebben er 
een verschrikkelijke chaos van 
gemaakt op deze aardbol. We 
kunnen het allemaal niet meer over-
zien wat een puinhoop het is 
geworden. Laat staan dat we het nog 
kunnen oplossen. En wat kan ik er als 
simpel individu nog aan doen? Moet 
ik me er dan nog druk om maken? 
Draag krijg ik alleen maar negatieve 
energie van en daar heb ik geen zin 
meer in. Ik ben de�nitief gecapitu-
leerd. Na zijn betoog wenste hij mij 
veel sterkte met mijn sociale verzet 
strijdt, maar moest hem er niet meer 
mee lastig vallen. Ik was even sprake-
loos want hoe vaak hadden wij de 
wereld niet verbetert aan de keuken-
tafel en hoorde ik nu goed dat juist 
hij nu de�nitief was afgehaakt. Nadat 
ik de krant had dichtgeslagen vroeg 
ik mij af of het inderdaad nog wel zin 
had om me druk te maken over alle 
misstanden die ik zojuist weer tot mij 
had genomen. Moest ik het la�e 
advies van mijn broer opvolgen en 
wat vaker aan mijn eigen welzijn 
denken en in de tuin gaan zitten met 
een goed boek en gewoon gaan 
genieten van de stilte om me heen 
en te luisteren naar de vogeltjes die 
vrolijk deuntjes �uiten. Even hele-
maal niets en gewoon mijn hoofd 
leeg maken. Verder dingen gaan 
doen waar je vrolijk van wordt. 
Misschien heeft mijn broer wel gelijk 
dat je daar blijer van wordt dan na te 
denken over de problemen op deze 
wereld of over onze lokale beslom-
meringen. Overigens bemerk ik in 
mijn omgeving dat mijn broer niet 
de enige is die zich terugtrekt. Het 
lijkt wel of we collectief aan het 
opgeven zijn. Steeds meer mensen 
zie ik afhaken en de strijdbijl 
begraven. En degene die zich nog 
wel druk maken krijgen een burn-
out, worden weggezet als wappie of 
nog erger krijgen het stempel van 
klokkenluiders en komen in een diep 
dal. Ik overdenk of ik moet stoppen 
met mij druk te maken over van alles 
en nog wat. Moet ik misschien ook 
geen column meer schrijven en is dit 
de laatste. Gewoon gaan genieten 
van wat ik heb (en dat is best veel) en 
louter de simpele en leuke dingen in 
het leven nog omarmen. Alle 
problemen van anderen te laten voor 
wat en wie ze zijn. Best wel een 
aantrekkelijke gedachte, maar toch 
op één of andere manier voelt dat bij 

mij niet goed. Het voelt zelfs een 
beetje egoïstisch en asociaal. Want 
wie schrijft er dan een kritische 
column over lokale zaken of iets over 
de woningnood in De Ronde Venen? 
Wie komt er dan op voor de starters? 
Want eerlijk gezegd moet ik consta-
teren dat ik de starter zelf niet hoor 
of zie! Ze vertrekken gewoon naar 
een andere stad of dorp. En wie 
schrijft er bijvoorbeeld iets over de 
bomen die onterecht zijn wegge-
haald bij het spoorpark? Ik ben bang 
als niemand hier nog iets over schrijft 
deze gewoon nooit meer terug-
komen. Ik kom tot de conclusie dat 
het gewoon niet in mij zit om mijzelf 
terug te trekken. Dit zal dus waar-
schijnlijk niet mijn laatste column 
zijn. Maar deze week heb ik even 
geen inspiratie voor een column. Ik 
ga nu lekker in de tuin zitten. 
Gewoon naar mijn zelf geplante 
zonnebloem zitten kijken hoe deze 
groeit. Hoe mooi is dat? Je stopt een 
zonnebloempit in de grond en in een 
aantal maanden groeit deze uit tot 
een prachtige bloem. Zo simpel kan 
het leven zijn. Dat van een zonne-
bloem dan wel te verstaan, want van 
een mensenleven is vaak iets inge-
wikkelder, maar daar kom ik in een 
volgende column wel weer op terug. 
U moet het deze week hier mee 
doen. Even helemaal niets!

REACTIE RUBRIEK

In de rubriek ‘u mag het schrijven’ plaatsen wij een foto en mogen de 
lezers de tekst erbij bedenken. Deze week kregen wij een tekst bij de 
foto van een berg afval plastic.

Het plastic virus
Waarom moet alles in plastic verpakt worden tegenwoordig. Elke week 
weer hebben wij met ons gezin van 4 personen minimaal één vuilniszak 
met afvalplastic. En dan ook nog eens heleboel plastic �essen waar 
gelukkig tegenwoordig allemaal statiegeld op zit. Maar wij vroegen ons af 
of het niet l een beetje minder kan. Niet dat wij daar iets aan kunnen 
doen want het wordt ons allemaal maar toegespeeld al dat afvalplastic. 
Bij alles wat we kopen zit tegenwoordig een plasticverpakking en vaak 
meer dan één. In de supermarkt wordt je beleg in plastic verpakt met 
daartussen elk plakje ook nog een plastic velletje. Niets lijk je tegen-
woordig nog te kunnen kopen zonder plastic. En met maar één doel dat 
we dat plastic verwijderen en weggooien in jawel een plasticzak. Wat ons 
betreft mogen we wat dat betreft weer terug naar de jaren zestig. Melk 
uit een �es en diezelfde �es werd weer omgewassen en gevuld met verse 
melk door de melkboer. Snoep bij de snoepwinkel zat in blikken en kon je 
uitkiezen en ging in een papieren zakje. Zelfs naar het Chinese restaurant 
op de hoek gingen we met eigen pannen om die te laten vullen door de 
chinees met bami en nasi. Speelgoed was niet van plastic maar van ijzer 
of blik. En het afval gooide je in een prachtige vuilnisbak met de naam 
van je stad op dorp erop gegraveerd. Nee tegenwoordig lijkt alles wel van 
plastic en lijkt het of er een plastic virus over de wereld is uitgebroken. 
Zelfs als ik soms naar mensen kijk lijkt het of het plastic poppen zijn 
geworden maar dat schijnt dan weer te komen door de botox die in hun 
lippen, wangen, oogleden, borsten en billen hebben laten spuiten. Wat 
mij betreft kan daar ook een plastic zak overheen, maar dat is mijn 
mening en hoop dat ik daar geen mensen mee beledig. Neem het me 
maar niet kwalijk ik ben nu eenmaal een natuurmens. En daarom ben ik 
misschien ook wel zo allergisch voor al dat plastic. Want er komt zoveel 
plastic in de natuur en onze zeeën en dat is wat mij betreft heel zorgelijk. 
Kunnen we daar nou samen niet iets aan doen? Laten we samen proberen 
die plastic berg vuilniszakken te verminderen. Koop niet alleen lokaal 
maar ook zoveel mogelijk zonder plastic verpakking. De supermarkt die 
dat begrijpt en minder verpakte producten in plastic gaat verkopen kan 
daar wel eens mee gaan scoren. Ik hoop dat deze oproep iets helpt tegen 
de strijd tegen het plastic virus. 

U mag het schrijven
Schrijft u een mooie tekst bij deze 
foto?

In onze rubriek ‘U mag het schrijven’ 
plaatsen wij een foto gemaakt in De 
Ronde Venen en dagen wij de lezers 
uit om daar een mooie tekst bij te 
schrijven. Deze week geven wij u 
deze foto. Geeft u ons een stuk tekst 
bij deze foto? Stuur uw tekst naar: 
info@inwonersvoorinwoners.nl 

U mag het schrijven
Een lokale column schrijven in deze tijd is geen eenvoudige opgave. 
Er gebeurt relatief weinig in onze lokale omgeving. Inwoners lijken 
zijn massaal vertrokken naar nog warmere landen om daar in de 
schaduw te gaan zitten. 




