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Het onderhoud van het openbaar 
groen en onkruidbestrijding in De 
Ronde Venen gaat letterlijk ‘ziender-
ogen’ achteruit. En ik blijk niet de 
enige te zijn die dit constateert, 
gezien uw berichtgeving vorige 
week. Onder andere in de wijk 
Molenland komt op 17 augustus 
komt een man met een trimmer door 
de buurt, en laat op straat en langs 
stoepranden op voetpaden een 
onbeschrijfelijke troep achter. Hij 
maait rigoureus, onder andere, het 
zand onder overhangende bladen 
weg zodat het op straat komt. Nu een 
week later is het, zowel op de straten 
als de stoepen in Molenland, een 

rommeltje van jewelste; een achter-
buurt waardig! Begin juli is dit ook 
gebeurd en lag er veel afgemaaid 
groen her en der op de paden en 
wegen. Toevallig kwam er twee 
dagen daarna een wagen van de 
groenvoorziening de straat in. Op de 
vraag aan de twee mannen of dit nog 
door de gemeente wordt opgeruimd, 
had men geen antwoord. Op mijn 
vraag of zij dit dan aan de gemeente 
zouden kunnen doorgeven, werd er 
glimlachend ironisch opgemerkt ‘Ja, 
dat zouden wij kunnen doorgeven”, 
met de klemtoon op ‘zouden kunnen’. 
Kortom in juli is niks gebeurd en ik 
verwacht na de laatste trimbeurt (17 

aug) dat nu ook weer de rotzooi 
wordt achtergelaten. Het ligt er al een 
week, zoals bijgaande foto van j.l. 
maandag 23 augustus laat zien. Ik wil 
dit publiekelijk aankaarten want actie 
via de gemeente verzandt in ambte-
lijke doorverwijzingen. Via een telefo-
niste kreeg ik te horen dat zij het zou 
doorgeven. Op aandringen om mij 
door te verbinden kreeg ik de 
toezichter van de Groenafdeling, die 
verwees mij terug naar de telefoniste 
om naar de afdeling Straatreiniging 
te vragen. Een andere telefoniste nam 
op en zou de klacht doorgeven aan 
die afdeling. We zijn nu een dag 
verder, geen enkele reactie, en de 
troep ligt nog steeds op straat! Onac-
ceptabel! Zowel het achterlaten van 
de rotzooi, als het uitblijven van een 
reactie van de gemeente”, was gete-
kend Wim Smit uit Mijdrecht.

Deze week ontving onze redactie de volgende brief: “Met deze brief wil ik 
het abominabele onderhoud van het openbaar groen in de gemeente De 
Ronde Venen met onderstaande tekst onder de aandacht brengen. 
Aangezien mijn actie als individu tot niets leidt, hoop ik dat dit - door het 
publiekelijk aan te kaarten - meer onder de aandacht komt en er door de 
gemeente wél adequaat wordt gereageerd. Dit ten behoeve van het 
welzijn van de inwoners van deze gemeente.

Abominabel onderhoud openbaar 
groen in De Ronde Venen
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Mijdrechtse (30) omgekomen bij ongeval N201
Mijdrecht – Donderdagmiddag, 
rond half zes, is een dertig jarige 
inwoonster uit Mijdrecht omge-
komen bij een ernstig ongeval op de 
N201, ter hoogte van de Tweede 
Zijweg. Een vrachtwagen en perso-
nenauto kwamen frontaal met elkaar 
in botsing. De personenauto reed 
vanuit de Amstelhoek richting Mijd-
recht. Ter hoogte van de Tweede 

Zijweg maakte de bestuurster een 
onverwachte stuurbeweging naar de 
andere rijbaan en kwam frontaal in 
botsing met een hier rijdende vracht-
wagen. De hulpverlening kwam snel 
op gang. De politie, ambulance en 
een team van de traumaheli konden 
helaas niet voorkomen dat de 
bestuurster van de personenauto ter 
plaatse overleed.

Foto: ATV

Wielrenner gewond
Mijdrecht - Vrijdagavond jl. is een 
wielrenner gewond geraakt bij een 
ongeluk op de Oosterlandweg in 
Mijdrecht. Rond 20.30 uur reed een 
automobilist over de Oosterlandweg 
en sloeg af naar het wandelpark 
Wickelhofpark. De bestuurster zag 
echter een wielrenner over het hoofd 
die over het fi etspad reed. De man 
kon niet meer remmen en ramde 
met hoge snelheid de zijkant van de 
auto, waarbij zelfs de ruit van de auto 
sneuvelde. De wielrenner is naar het 
ziekenhuis vervoerd. De auto raakte 
zwaar beschadigd. De bestuurster 
kwam met de schrik vrij. 

Voorstel College: Toch de bibliotheek in Wilnis dicht!
theek in De Willisstee! De actiegroep 
roept daarom de gemeenteraad op 
de geplande bezuiniging te 
schrappen. 

Lancering 
Sinds de lancering eind mei van de 
website ww.redonzebieb.nl hebben 
al meer dan 2.100 mensen, bijna alle-
maal uit De Ronde Venen, de petitie 
ondertekend waarmee de actiegroep 
de Gemeenteraad én de Bibliotheek 
AVV oproept om alles in het werk te 
stellen om sluiting van de vesti-
gingen in de dorpskernen te voor-
komen. In september komt het 
onderwerp van de bezuiniging op 
onze Bibliotheek AVV opnieuw aan 
de orde in de gemeenteraad. Er is in 

het verleden al fors bezuinigd op de 
bibliotheek en deze nieuwe bezuini-
ging kan echt niet meer worden 
opgebracht zonder dat de kerntaken 
ernstig in gevaar komen. De bijdrage 
van de gemeente aan de Bibliotheek 
behoort met € 14,51 per inwoner per 
jaar, al tot de laagste van Nederland 
(gemiddelde bijdrage € 23,22 per 
inwoner per jaar.) Op de website van 
de gemeente staat het collegevoor-
stel voor de bezuiniging, inclusief de 
sluiting van de vestiging Wilnis! Met 
de ondersteuning van de ruim 2100 
steunbetuigingen roepen wij de 
gemeenteraad op dit niet te laten 
gebeuren. Zonder deze bezuiniging 
kan er een bibliotheek locatie blijven 
bestaan. 

De Ronde Venen – Ondanks dat 
wethouder Schuurs (VVD) bij hoog en 
bij laag volhield dat er geen biblio-
theken zouden dicht gaan, blijkt toch 
dat de bibliotheek in Wilnis het 
onderspit gaan delven. Een actie-
groep is al maanden bezig om door 
te dringen bij de raad – die uiteinde-

lijk het laatste woord heeft – maar het 
helpt tot op heden niet erg. Elke 
dorpskern, ook Wilnis, verdient zijn 
eigen dorpsbibliotheek! Dat houd 
ook de kleine kernen beter leefbaar. 
In Winis probeert de actiegroep, met 
inwoners die ook verenigd zijn in 
Wilnis Klopt, om samen met de 

bibliotheek organisatie en Tympaan 
de Baat in het dorpshuis te komen tot 
meer integratie van functies en 
kostenreductie. Dit strookt met de 
uitgesproken wens van het gemeen-
tebestuur voor meer synergie van 
verschillende maatschappelijke taken 
in het dorpshuis. Uitbreiding van de 
bibliotheek. Later in het najaar wordt 
in de gemeenteraad de Visie Dorps-
huizen besproken. Mogelijke doel-
stellingen uit deze visie komen in de 
knel wanneer nu toch tot bezuiniging 
op de bibliotheek wordt besloten en 
de vestiging Wilnis opgeheven moet 
worden. Als de bezuiniging geschrapt 
wordt dan geeft dat alle partijen de 
mogelijkheid om gezamenlijk te 
werken aan een bruisende biblio-
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Elke veertien dagen vindt u hier een column van het 
Instituut voor natuur-educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling 
De Ronde Venen & Uithoorn. IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: 
telefoon 0297-563183.

Lekker langzaam lopen langs de spoordijk
Op een mooie vrijdagmiddag 
wandel ik weer eens op de 
spoordijk in Vinkeveen rich-
ting de A2. Het einde van de 
zomer nadert, de vogels doen 
er het zwijgen toe want met 
de jongen het nest uit is de 
territoriumdrift aardig getem-
perd. De planten daaren-
tegen groeien en bloeien dat 
het een lieve lust is. Vooral 
reuzenbalsemien tiert welig 
langs de rand van het pad. 
Vroeger als ik kind al kon ik 
niet langs een plant met 
springzaad lopen zonder de 
op springen staande 
vruchten een zetje te geven, 
en nog steeds kan ik het niet 
laten. Dat zal de Europese Unie geen goed idee vinden, want de soort 
wordt beschouwd als een invasieve exoot. Een ongewenste vreemdeling 
dus, ingevoerd midden 19e eeuw vanuit de Himalaya. De plant woekert 
behoorlijk, maar sterft in de herfst volledig af en laat dan een woestenij 
(en heel veel zaden) achter. Net als de Japanse duizendknoop een bedrei-
ging voor de inheemse natuur. Desondanks is het een mooie plant. De 
bloemen zijn één grote verleiding voor insecten, compleet met een kleine 
landingsbaan, ingebouwde nectarklieren en een geheimzinnige tunnel , 
precies groot genoeg voor een flinke hommel. Als de insecten hun werk 
gedaan hebben, vallen de bloemen uit en groeit het vruchtbeginsel uit 
tot het ongewenste zadenlanceerplatform dat ik nu dus een handje sta te 
helpen. Vergeef me, Europese Unie, ik wist het niet, totdat ik deze column 
schreef…. Even verderop ga ik linksaf het weiland in, richting het vogel-
kijkscherm. Als ik daar aankom vliegt kwetterend een zwerm puttertjes 
op. Al gauw zie ik waarom ze er graag zitten want het scherm is bijna 
dichtgegroeid met akkerdistel, vol met de zaadjes waar deze prachtige 
geel –rood-zwarte vogeltjes gek op zijn. Niet voor niets worden ze ook 
wel distelvink genoemd. Naast de distels groeit er ook volop koningin-
nekruid waar veel vlinders op af komen. Niet dat ik al deze planten uit 
mijn hoofd ken, maar met de apps plantnet en obsidentify op mijn 
mobiel heeft de natuur nog maar weinig geheimen. Boven het weiland 
schommelt een bruine kiekendief laag door de lucht op zoek naar prooi, 
terwijl even verderop een torenvalk stil in de lucht hangt te turen of er 
voor hem nog iets te eten valt. Plotseling zie ik uit mijn ooghoek een 
reiger opvliegen, waar iets vreemds mee is. De ‘gewone’ blauwe reiger 
heeft nogal harde kleuren, maar om dit exemplaar hangt een pastel-
achtige waas. En inderdaad, met de kijker erbij zie ik dat het een purper-
reiger is! Een stijlvol gekleurde vogel die ik hier langs de spoordijk nog 
nooit heb gezien. Op de terugweg zie ik nog een schicht over het water 
gaan die achtereenvolgens oranje, groen en kobaltblauw kleurt in het 
zonlicht: een ijsvogel! Ach, als je geen haast hebt en je ogen goed de kost 
geeft is er genoeg te zien in de natuur dichtbij huis. 

Sep Van de Voort, IVN Natuurgids

Regio - Van 12 tot en met 18 
september 2021 wordt ook dit jaar 
weer in Uithoorn, De Kwakel en 
Amstelhoek huis aan huis gecollec-
teerd voor alle mensen die lijden aan 
een spierziekte, zoals de ziekte van 
Pompe, ALS, Duchenne, Spina Bifida, 
Huntington, SMA en nog vele andere 
vormen, wel 600 verschillende. Het 
Spierfonds is de aanjager van de 
strijd tegen spierziekten en financiert 
wetenschappelijk onderzoek. Het 
Spierfonds krijgt geen overheids-
steun, de collecteweek is een van de 
belangrijkste inkomstenbronnen om 
deze onderzoeken te financieren.
Een goede bijdrage in de collectebus, 
wanneer de collectant bij u aan belt 
zal ten zeerste op prijs worden 
gesteld. Heeft u de collectant gemist, 
dan vindt u de QR-code flyer op de 
deurmat en kunt u door middel van 
de QR-code te scannen uw bijdrage 

doneren. Zij zijn naarstig op zoek 
naar enthousiaste collectanten en 
wijk comitéleden. Door te collecteren 
of u aan te melden als wijk comitélid 
voor het Prinses Beatrix Spierfonds 
kunt u echt iets voor een ander bete-
kenen. Collecteren kost u maar een 
paar uurtjes, maar het maakt een 
belangrijk verschil voor mensen met 
een spierziekte. Mede dankzij de vrij-
willigers zijn er oplossingen 
gevonden voor een aantal spier-
ziekten, geweldig! Maar ze hebben 
nog een lange weg te gaan om voor 
alle 600 spierziekten een oplossing te 
vinden. Kunnen de 200.000 mensen 
met een spierziekte in Nederland 
rekenen op uw steun? Meld u dan 
direct aan als collectant of wijk comi-
télid bij de coördinator collecte van 
het Prinses Beatrix Spierfonds, Lies-
beth Boutkam tel. 06 30563920; 
email l.boutkam@telfort.nl. 

Word collectant van het Prinses 
Beatrix Spierfonds

Uithoorn - Heb jij al heel lang op 
dezelfde manier je schildersmateriaal 
en manier van werken toegepast? 
Zoek je nieuwe inspiratie? Dan ben je 
aan het goede adres bij Joke Zonne-
veld. Tijdens haar lessen geeft zij 
aandacht aan Schildertechnieken en 
aan de manier waarop je schildert. 
Zo krijg je meer durf en je speelsheid 
en creativiteit krijgen extra de ruimte. 
Tegelijk leer je om kennis van schil-
derregels in te zetten om vorm te 
geven aan je schilderij. Zij biedt je 
verschillende materialen aan, waar-
door je gaat ontdekken waar jouw 

kracht ligt. Flowen met aquarel, 
craquelé maken, werken met 
verschillende soorten papier.” Coro-
naregels worden nageleefd. Op 4 
september 2021 is er een Proefles 
Schilderen buiten de Lijntjes van 
13.30-16.30 uur. De cursus start 
begin september wekelijks op 
maandag en donderdagochtend 8 
keer en op de zaterdagmiddag 10 
keer. Dit vindt plaats in Atelier De 
Rode Draad: Prinses Margrietlaan 86 
in Uithoorn. Info: Tel 06-44850038 en 
www.paintyourpassion.today, 
paint@jokezonneveld.nl

Schilderen buiten de Lijntjes

Wilnis - Het ROM-koor is op zoek 
naar bassen en tenoren. In dit voor-
jaar vierden zij coronaproof online 
hun 35 jarig jubileum met de leden. 
Vanwege de maatregelen was het 
noodzakelijk het geplande jubileum-
concert te verplaatsen naar oktober 
2022. Het belooft een afwisselend 
concert te gaan worden, zowel voor 
het oor maar ook voor het oog. Het 
ROM-koor maakt er graag een 
complete beleving van, in plaats van 
een statisch concert. Momenteel 
wordt er gestart met het instuderen 
van het repertoire voor het 
genoemde jubileumconcert. Dit is 
een mooi moment om aan te haken 
voor nieuwe bassen en/of tenoren. 
De huidige bassen en tenoren 
kunnen best wel wat versterking 
gebruiken. Niks fijner, dan meer-
stemmig zingen met een koor dat in 
balans is met een fijne bezetting op 
iedere stemgroep. Uiteraard zijn 

geïnteresseerden van harte welkom 
om een aantal keer vrijblijvend mee 
te repeteren om te zien en ervaren 
wat voor koor het ROM-koor is. Kom 
eens vrijblijvend tijdens een repetitie 
ervaren of het ROM-koor bij je past. 
Zij zingen een divers en afwisselend 
repertoire, maar spelen ook grote 
producties. Zo hebben zij in 2019 
genoten van het succes van hun 
voorstellingen met “Titanic de 
Musical” in theater De Meerse in 
Hoofddorp. In de kerstperiode treden 
zij regelmatig op met a capella 
Dickens-koortjes, o.a. tijdens de 
Country & Christmas Fair in Haarzui-
lens. Het ROM-koor repeteert op 
donderdagavond op hun alterna-
tieve (corona proof ) repetitie locatie 
aan de Burg. Padmosweg te Wilnis, 
(voorlopig nog) op 1,5 m. De repe-
titie start om 20.00 u. Interesse of 
meer informatie? Mail naar 
info@romkoor.nl.

ROM-koor zoekt bassen  
en tenoren

De Ronde Venen - Vier met je gezin 
een feestje in de natuur en ga op 
zondagmiddag 5 september mee op 
ontdekking in de eigen omgeving. 
Inspiratie voor de ‘Ontdekkingstocht 
voor het gezin’ komt uit het boekje 
‘50-dingen-in-de-natuur-die-je-
gedaan-moet-hebben-voor-je-
twaalfde’. Ineke Bams is de gids en 
begeleidt de activiteit. Elk gezin 
krijgt een rugzakje mee met veld-
werkmateriaal, de route en leuke 
opdrachten. Kinderen en hun (groot)
ouders/ verzorgers doen samen de 
opdrachten. De ontdekkingstocht 
gaat over de oude Demmerikse Kade. 
De start is om 13:30 uur aan de 
Demmerikse Kade in Vinkeveen, ter 
hoogte van de Oude Spoordijk (bij 
wandelknooppunt 63). Hier is ook 
parkeergelegenheid. De wandeling is 

Vier het ‘Fête de la Nature’ met 
Ontdekkingstocht voor het gezin

2,5 km lang en gaat deels over een 
onverhard pad. De activiteit duurt 
ongeveer twee uur. De activiteit is 
geschikt voor kinderen van 6-12 jaar 
en hun (groot)ouders of andere 
opvoeders. Er is plaats voor tien 
gezinnen (maximaal vier kinderen 
per twee volwassenen). Neem zelf 
iets te eten en te drinken mee voor 
onderweg. Aanmelden voor de tocht 
is verplicht en dat kan via 
www.dewoudreus.nl. Kijk bij ‘activi-
teiten’. De activiteit is gratis en moge-
lijk dankzij subsidie van ‘Groen doet 
goed’. Met dit programma wil de 
provincie Utrecht stimuleren dat 
kinderen vaker naar buiten gaan, de 
natuur in. Tevens is het op 3, 4 en 5 
september ‘Fête de la Nature’. Een 
natuurfestival dat mensen op een 
positieve en feestelijke manier in 
contact met de natuur en met andere 
mensen. Meer informatie over Fête 
de la Nature vindt u op 
www.fetedelanature.nl
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VRAAG HET DE BURGEMEESTER

In mijn column ga ik in op actuele onderwerpen 
of deel ik met u momenten die ik als burgemeester 
heb beleefd. Ook ga ik in op vragen die aan mij 
gesteld worden.

Terug van het zomerreces
Burgemeester, heeft u een fijne zomervakantie 
gehad? Deze vraag is mij nu een paar keer 
gesteld. Het antwoord is ‘ja!’
Bløf, en hun bekende lied ”Zoutelande” in het 

bijzonder, zorgde bij mijn José voor een gedachte: ”Laten we daar een 
paar dagen langer vertoeven in Zeeland”. Die provincie is mooi en we 
waren er toch in verband met een familieverjaardag. Zo gezegd, zo 
gedaan. Grote vlaktes omringd door zee. We fietsten naar Middelburg en 
Vlissingen via kleine plaatsjes als Biggekerke en Westkapelle. Prachtig. We 
hebben vier dagen genoten. Verlangen om weer thuis te zijn. Maar toch is 
het verlangen ook om weer thuis te zijn. Wat doe je dan met die overge-
bleven vrije dagen binnen de coronamaatregelen? Familie en vrienden 
ontvangen en bezoeken, de wekker niet zetten, een dag naar Haarlem en 
Amsterdam. We bezochten het Teylersmuseum en woonden een cello-
concert bij van Maya Fridmann in “De Duif” aan de Prinsengracht. Ook 
ben ik gaan karten met mijn jongste zoon en heb ik als gast getennist bij 
QuiVive met José. Vijftien jaar niet gespeeld, maar het is net als fietsen… 
je verleert het nooit. Daarnaast veel tuinieren en schilderklusjes gedaan. 
En we zijn heerlijk uit eten geweest bij onze lokale horeca. Zo maar een 
greep uit onze zomeractiviteiten. Enige afleiding hebben we allemaal 
nodig. Het was heerlijk. Nu start ik weer op het gemeentehuis. Voor 
raadsleden en wethouders komt de laatste fase van deze vierjaarspe-
riode. Over zes maanden zijn er namelijk weer gemeenteraadsverkie-
zingen. Ik kijk er naar uit... U ook? Oriënteer u eens en zie wat raadsleden 
en wethouders allemaal doen voor Uithoorn en De Kwakel.

Pieter Heiliegers, burgemeester van de gemeente Uithoorn.

Tavenu start nieuwe slagwerkgroep

Brandje bij 
Vomar
Uithoorn - Maandag rond 
half één werd de brandweer 
Uithoorn opgeroepen voor 
brandje in de Vomar winkel 
aan de Prinses. Irenelaan. Ter 
plaatse bleek een grote afva-
lemmer in brand te hebben 
gestaan die grotendeels door 
de medewerkers zelf al was 
geblust. Met enkele grote 
emmers water heeft de 
brandweer het afgemaakt en 
met een warmtebeeldcamera 
de omgeving gecontroleerd. 
Hierna konden zij weer snel 
terug naar de Kazerne.

Uithoorn voor Elkaar is er voor 
iedereen in Uithoorn, van 0 tot 118 
jaar. Maar dit keer vertellen we wat 
meer over wat we doen voor oudere 
inwoners. Uithoornaars worden niet 
alleen steeds ouder, ze zijn fitter, 
vitaler en gezonder dan ooit. Maar het 
kan gebeuren dat u hulp nodig heeft, 
bijvoorbeeld om huishoudelijke hulp 
in te schakelen of een persoonsalarm 
te regelen. Of misschien heeft u nu 
juist eindelijk tijd om vrijwilligerswerk 
te doen maar weet u niet goed wat 
de mogelijkheden zijn. U kunt in alle 
gevallen bij Uithoorn voor Elkaar 
terecht.
 
De ouderenadviseurs van Uithoorn 
voor Elkaar geven gratis informatie, 
advies en (praktische) hulp op maat 
aan 65-plussers en hun mantelzorgers 
in Uithoorn en De Kwakel op het 
gebied van wonen, welzijn en 
zorg. Wij helpen u met vragen over 
bijvoorbeeld welke voorzieningen 
er zijn, welke mogelijkheden er 
zijn voor vrijwilligerswerk of wat de 
mogelijkheden zijn om te verhuizen 
naar een aanleunwoning. Maar ook 
bieden ouderenadviseurs hulp als 
u behoefte heeft aan meer sociale 
contacten omdat u zich af en toe wat 
alleen voelt. 

Blijft u langer zelfstandig thuis 
wonen, dan kunnen we u ook 
helpen met persoonsalarmering. 
U draagt dan een zendertje om 
uw hals of arm waarmee u in geval 
van nood onze meldkamer altijd 
kunt bereiken, dag en nacht. Een 
geruststellende gedachte.

Nieuws van 

Heeft u zin om eens mee te doen 
aan activiteiten? Die zijn er genoeg in 
Uithoorn! In Wijkcentrum Bilderdijkhof 
is er voor ieder wat wils. Zo kunt 
u daar meedoen aan koersbal, de 
wandelgroep en de ko�eochtend of 
kunt u gezellig een biljartje leggen. 
Maar laat u ook eens informeren over 
speciale activiteiten als bloemschikken 
of het Bilderdijkhof Restaurant waar 
u samen voor een redelijke prijs kunt 
eten. Ook zijn er in de Bilderdijkhof 
verschillende groepen gym; we 
noemen dat Meer Bewegen voor 
Ouderen en u kunt daar ook op andere 
plaatsen in Uithoorn aan meedoen. 
Vraag naar de mogelijkheden, er starten 
binnenkort weer nieuwe groepen.

In de Bilderdijkhof zijn ook onze 
ontmoetingsgroepen, dagbesteding 
voor mensen met (beginnende) 
dementie. Naast het ontmoeten 
van anderen, bieden we een 
dagprogramma met activiteiten 
afgestemd op wat een ieder graag wil 
en kan. Bent u mantelzorger en heeft 
u behoefte aan ondersteuning? 
Ook dan kunnen we u van dienst zijn. 

En voor waar u maar naar toe wilt: 
vrijwillige chau�eurs van ANWB 
AutoMaatje Uithoorn brengen u graag 
tegen een kleine vergoeding. Of u 
nu naar uw huisarts gaat, naar een 
vriendin voor een kopje ko�e of naar 
de Bilderdijkhof. Makkelijk en gezellig!
U ziet, Uithoorn voor Elkaar heeft veel 
te bieden aan Uithoornaars die wat 
ouder worden. 
Heeft u vragen of wilt u meer weten? 
Aarzel niet om contact op te nemen.

0297-303044 
info@uithoornvoorelkaar.nu 
www.uithoornvoorelkaar.nu

Fotokring Uithoorn viert 
50-jarig jubileum

 Foto Margot Fiechter

Uithoorn - Het is feest bij de fotok-
ring! Op 4 september bestaat de 
vereniging 50 jaar. En dat moet 
natuurlijk gevierd worden. Met eigen 
leden én met Uithoornaars die (nog) 
geen lid zijn. Al 50 jaar kent Uithoorn 
een fotokring. Ooit begonnen als foto-
club voor medewerkers van de Cindu, 
is de fotokring later uitgegroeid tot 
een vereniging waar inwoners van 
binnen en buiten Uithoorn welkom 
zijn om lid te worden. Het doel is altijd 
hetzelfde gebleven: bevorderen van 
fotografie door amateurs in de 
breedste zin van het woord. Dat doen 
de leden door tweewekelijks bijeen te 
komen en elkaar foto’s te tonen die 
besproken worden, maar ook door 
presentaties over een fotograaf die als 
voorbeeld en inspiratie kan dienen of 
lezingen door een professionele 
fotograaf. 

Lezing
In het kader van de jubileumviering 
staat een lezing op het programma 
die openbaar zal zijn. Datum en exacte 
invulling zijn echter afhankelijk van de 
versoepelingen na de pandemie. 
Tevens is de jubileumcommissie van 
de fotokring voornemens om begin 
april een workshop te organiseren 
waaraan niet-leden kunnen deel-
nemen. Ook organiseert de fotokring 
een fotowedstrijd voor niet-leden, die 
gelukkig onafhankelijk van corona-
maatregelen kan plaatsvinden. De 
winnaar wint een jaarlidmaatschap 
van de fotokring en een dibondprint 
van foto naar keuze, degenen die 
tweede en derde worden winnen 
eveneens een dibondprint. Het thema 
is ‘De wereld gaat open, Open Up!’. 
Inzenden kan tot 20 september naar 
fototkringfotowedstrijdfoto2021@
gmail.com. Daarna komen de leden 
(digitaal) bijeen om de foto’s te 
jureren. Dit wordt gedaan zoals 
gebruikelijk: er wordt gekeken naar 

originaliteit, kleurgebruik, scherpte, 
compositie, afwerking en de link met 
het thema. De leden bespreken de 
foto’s en brengen hun stem uit. Tijdens 
kringcompetities wordt op dezelfde 
wijze de ‘foto van de maand’ gekozen. 

Fotoboek
Daarnaast viert de Fotokring Uithoorn 
haar 50-jarig bestaan met het 
uitbrengen van prachtig fotoboek en 
het houden van een expositie, die in 
november gepland staat in het 
gemeentehuis. De jubileumactiviteiten 
worden grotendeels mogelijk gemaakt 
dankzij sponsoren: Albert Heijn Jos vd 
Berg, Rabobank Schiphol, Burge-
meester Kootfonds, Prins Bernhard 
Cultuurfond en Fotobond. De fotok-
ring heeft 30 leden, van wie ongeveer 
de helft zich het 25-jarig jubileum nog 
kan herinneren. Om de dinsdag 
komen de leden ’s avonds bijeen, 
momenteel digitaal, maar wellicht 
binnenkort weer in de Bilderdijkhof. Er 
is een vast programma, waarbij het 
kringjaar van september t/m mei 
loopt. Kijk voor meer informatie over 
de fotokring en/of de fotowedstrijd op 
www.fotokringuithoorn.nl

Kwakel is: “Jammer dat de drumband 
er niet meer is.” Daar wil TAVENU 
graag op inspelen door te beginnen 
met een nieuwe groep. Iedereen die 
graag mee wil doen is welkom, jong 
en oud(er). Omdat we verwachten, 
dat de aanmelders jong zijn, zijn de 
proeflessen gepland op woensdag-
middag in het dorpshuis in De 
Kwakel. Mocht dit een probleem zijn, 
dan kunnen we in overleg een ander 
moment in de week kiezen. Een 
drumband/slagwerkgroep moet wel 
uit minimaal 8-10 personen bestaan, 
dus om te starten hebben we echt 
een groep van 8 tot 10 aanmel-
dingen nodig. Geef je op voor 4 
proeflessen en neem vrienden en 
vriendinnen mee. Aanmelden kan via 
slagwerkgroep@tavenu-dekwakel.nl.

Foto: Jan Uithol

De Kwakel – Medio september wil 
muziekvereniging TAVENU starten 

met een nieuwe slagwerkgroep. Een 
vaak gehoorde opmerking in De 

Open dag  
Crea Uithoorn
Uithoorn - Om in september 
weer volop van start te kunnen 
gaan met alle creatieve cursussen 
wordt op zaterdag 28 augustus 
een open dag gehouden bij Stich-
ting Crea in het Fort aan de 
Drecht. Van 12.00 tot 17.00 uur 
zijn de docenten aanwezig om 
iedereen te informeren over de 
cursussen die daar worden 
gegeven. Er zijn demonstraties en 
belangstellenden kunnen zelf 
hun creativiteit ontdekken. Ook is 
er een expositie ingericht met 
veel verschillend werk van 
cursisten. Hierdoor kunt u nog 
meer de diversiteit van het 
cursusaanbod én de kwaliteit en 
creativiteit van de cursisten zien. 
Naast allerlei volwassenen 
cursussen zoals pottenbakken, 
schilderen, beeldhouwen, foto-
grafie en edelsmeden heeft Crea 
Uithoorn creatieve cursussen voor 
kinderen, zoals jeugdcursus 
tekenen en schilderen en potten-
bakken en boetseren, want niets 
is meer belangrijk dan kinderen 
hun creatieve kant te laten 
ontdekken en ze hierdoor ook op 
andere vlakken te laten groeien. 
Crea Uithoorn geeft al haar 
cursussen in het Fort aan de 
Drecht, een verdedigingswerk van 
de Stelling van Amsterdam en 
onderdeel van het Werelderf-
goed. Een historisch schitterende 
plek om creatief bezig te zijn. In 
het fort zijn ook nog steeds 
elementen te vinden uit de 
periode dat het fort net gebouwd 
was en er soldaten gelegerd 
waren. Ook dit is de moeite waard 
om langs te komen. We nodigen 
iedereen van harte uit om een 
kijkje te komen nemen en uit te 
vinden of er een activiteit bij is 
om een creatieve winteravond 
aan te kunnen besteden. Voor het 
gehele cursusaanbod verwijzen 
wij u graag naar onze site; www. 
Crea-Uithoorn.com, We zien u 
graag zaterdag op het Fort aan de 
Drecht, Grevelingen, Uithoorn.





8 inderegio.nl • 25 augustus 2021NIEUWS

Open Dag bij Stichting Paraplu
Wilnis - Stichting Paraplu is weer 
geopend en start vanaf september 
met een nieuw cursusseizoen voor 
2021/2022. Om jullie te helpen met 
het kiezen van de leukste cursus 
organiseren zij een open dag op 
zaterdag 28 augustus van 10.00 tot 
12.00 uur. Iedereen kan op deze 
laatste zaterdag in augustus de 
Paraplu bezoeken en zich inschrijven 
voor één of meerdere activiteiten. 
Ook laten de docenten en spelleiders 
je precies zien wat de diverse activi-
teiten en cursussen inhouden aan de 

hand van werkstukken en/of lesmate-
riaal. Denk bijvoorbeeld aan het leren 
van een nieuwe taal, zoals Spaans, 
Duits, Frans of Engels. Of wil je graag 
creatief bezig zijn? Dan is één van de 
schildercursussen misschien wel iets 
voor jou. Ook kun je dit seizoen 
komen knippen en naaien, breien, 
haken, macramé en zijn er diverse 
ontspanningsactiviteiten. Leer 
nieuwe mensen kennen en kom 
biljarten, bridgen, klaverjassen, 
mondharmonica spelen of stijl-
dansen. Toch iets meer van de spiritu-

LEZERSPOST

Regio - Wandelen is goed voor de mens. Beweging, rust en toch wat 
gezonde spanning door bijvoorbeeld het spotten van vogels zijn de ingre-
diënten hiertoe. En als je dan schitterende mogelijkheden dicht bij huis 
hebt is het zeker aan te raden om de onderstaande vijf wandelingen op je 
‘to do’ lijst te zetten. Alle bereikbaar per fiets of anders per auto. We geven 
een korte omschrijving van oud naar nieuw.

Het ZijdelMEER in Uithoorn
Omstreeks het jaar 1000 was er al een stroompje dat voor de afwatering 
zorgde van de omliggende gebieden richting de Amstel en was er ook een 
verbinding met de toenmalige Legmeer plassen. Door afkalving van de 
oevers ontstond het huidige Zijdelmeer. De verbinding met de Amstel werd 
verbroken door het slopen van de sluis, met brug, en de demping van een 
deel van het meer tot en met het huidige Gemeentehuis. De wandeling van 
ruim 3 kilometer gaat bijvoorbeeld van het Gemeentehuis over de Boterdijk, 
het Elzenpad en via een bruggetje over het Zeven Heuveltjes pad naar het 
Zijdelveld. Hier nemen we even verderop weer een bruggetje en lopen 
langs het meer over het schitterende Zijdelse Zomppad om weer op het 
Zijdelveld uit te komen, richting startpunt. 

De POEL in Amstelveen/Bovenkerk
In de 19e eeuw is de Poel tussen het oude dorp van Amstelveen en Boven-
kerk ontstaan als gevolg van veenafgravingen. Het uitbreidende 
Amsterdam had steeds meer brandstof (turf ) nodig wat afgestoken werd in 
de omliggende veengebieden. De Poel is daarna nooit ingepolderd zoals 
dat wel het geval is geweest met de andere veengebieden in de omgeving, 
nu polders. Bij de wandeling van 4,5 kilometer kom je aan de noordkant 
langs een zwembadje, aan de noordwestkant langs het bloesempark, zeer 
fraai in het voorjaar als de bloesems in bloei staan, langs de westkant zijn de 
Oeverlanden. Vervolgens boven Bovenkerk langs naar de oostkant waar de 
oude spoorlijn van Amstelveen naar Uithoorn is gelegen, waar je een stuk 
langs loopt.

De OuderkerkerPLAS bij Ouderkerk
De Ouderkerkerplas is een zandwinput. Hij is ontstaan door de zandwinning 
ter plekke. Het zand werd voor de aanleg van de A9 tussen 1969 en 1972 
gebruikt. De plas is daardoor zeer diep, tot wel 40 meter. Er is ook een apart 
ondiep gedeelte aangelegd met een recreatiestrand en diverse andere 
recreatievoorzieningen. Een eiland is met loopbruggen verbonden met de 
oevers, heel aangenaam om te vertoeven. De plas is natuurgebied en is 
rondom niet altijd te lopen. De wandeling eromheen is circa 4 kilometer.

De WaverHOEK bij Waverveen
De Waverhoek tussen Waverveen en Botshol is in enkele jaren begin deze 
eeuw aangelegd en in 2007 officieel geopend. Het is een gedeeltelijk afge-
graven stuk polder en staat ook deels onder water. De wandelroute om het 
water heen is een kleine drie kilometer lang. Een klein stukje daarvan loop 
je over de Botsholsedijk, waar vandaan je een prachtig uitzicht hebt op het 
omliggende gebied. Er zijn veel vogels te zien om en in het water. Parkeren 
kan aan de Botsholsedwarsweg.

De Groene JONKER tussen De Hoef en Noorden
De Groene Jonker is in 2008 aangelegd en bestaat uit een grote plas, riet-
kragen en natte graslanden. Door deze afwisseling zijn er, mede afhankelijk 
van het seizoen, veel vogels te zien. De wandeling is over onverhard pad en 
ruim 3 kilometer lang. Parkeren kan op twee plaatsen langs de Hogedijk. 
Het waterpeil varieert per seizoen, hoger in de winter en lager in de zomer. 
Neem in de herfst en winter je laarzen voor de zekerheid mee en, wat voor 
alle wandelingen geldt, een verrekijker.

Fervente wandelaars
Voor de zeer fanatieke wandelaars geldt dat ’s ochtends (ochtenddamp), ’s 
middags (felle zon/licht) en ’s avonds (strijklicht) een heel andere beleving 
van de wandeling ervaren kan worden, wat ook geldt voor de zomer, herfst, 
winter en lente, als mede bij het andersom lopen van de wandeling. Totaal 
zijn dit 120 wandelingen. Genoeg te struinen dus.

Naamgeving paden
Bij het Zijdelmeer heb ik enkele paden een naam gegeven. Elzenpad, even-
wijdig aan het Elzenlaantje, Zeven Heuveltjes pad, waarvoor ik verwijs naar 
het verhaal ‘Uithoorn in de vijftiger jaren’ in het boek ‘Ontmoetingen’ en het 
Zijdelse Zomppad, genoemd naar het natuurgebiedje dat daar zo heet. 
Wandel- en fietspaden moeten naar mijn mening een officiële naam 
hebben. Dit mede omdat hulpdiensten dan direct kunnen weten waar ze 
naar toe moeten mocht er iets aan de hand zijn. Een fietsongeval kwam mij 
onlangs ter ore wat om die reden problemen gaf. Iets voor de bestuurders 
van de gebieden om over na te denken.
Thijs Boutkam

Wandel en struin om meer, poel,  
plas, hoek en jonker

Nieuwe datingapp waar niet 
alleen uiterlijk telt
Mijdrecht - In het haast oneindige 
aanbod van datingapps neemt de 
nieuwe app van Capido een bijzon-
dere positie in: het is namelijk een 
app voor mensen met een beperking 
of een vorm van autisme. Maar ook 
mensen zonder beperking zijn 
welkom. “Het gaat niet alleen om het 
uiterlijk, maar ook om begrip”, zegt 
initiatiefnemer Erwin Oudshoorn uit 
Mijdrecht. Hij kan het weten. Erwin 
(33) is namelijk geboren met Lymfati-
sche malformatie en heeft daardoor 
een ander uiterlijk. “Via de reguliere 
datingplatformen krijg je al snel een 
afwijzing of geen reactie, omdat je 
een ander uiterlijk hebt”, zo ervaarde 
de ondernemer. Dat was voor hem 

de ultieme motivatie om in 2016 de 
datingsite Capido op te richten, een 
samenvoeging van cupido en 
handicap. Nu exact vijf jaar later en 
ruim vijfduizend actieve leden verder 
uit zowel Nederland als België, 
lanceert hij een app voor iPhone en 
Android. “Er was steeds meer 
behoefte aan een app en het was 
een grote wens om ook voor Capido 
een app te hebben. Afgelopen half 
jaar heb ik tijdens de corona periode 
dus zeker niet stilgezeten. Ik heb 
keihard gewerkt aan deze datingapp 
die zich van de rest onderscheidt”. Op 
21 augustus wordt de app officieel 
gelanceerd tijdens het vij�arig jubi-
leum feestje in Utrecht.

Focus op toegankelijkheid voor 
mensen met een beperking
De gebruikersinterface is heel duide-
lijk en intuïtief zodat het makkelijk te 
bedienen is voor mensen met 
autisme en een licht verstandelijke 
beperking. Daarnaast is de app is ook 
geschikt voor blinden en slecht-
zienden. Zo ondersteunt de app 
sowieso de donkere modus van je 
telefoon, maar zijn ook alle knopjes 
voorzien van een voorleesfunctie als 
men de toegankelijkheidsmodus aan 
heeft staan op zijn of haar telefoon.In 
de afgelopen jaren hebben al vele 
koppels hun geluk gevonden dankzij 
Capido. Erwin hoopt dat de app nog 
voor veel meer matches zal gaan 
zorgen. 
De nieuwe app van Capido is gratis 
te downloaden in de App Store en 
Google Play Store.

Amstelveen - Zaterdag 28 augustus 
kunt u bij Duoplant op de Legmeer-
dijk kennismaken met de prachtige 
Allium bollen. Zij hebben dan een 
heel sortiment klaar staan. Verschil-
lende kleuren en maten, die U nog 
niet kent, maar als U ze nu plant kunt 
U er volgend jaar intens van genieten 
! De Allium is familie van de Ui. 
Daarom maken wij er een echte 
Uiendag van. Ook hebben zij die dag 
heerlijke Amsterdamse Uien van 
Kesbeke. Haal in een van de 
Duoplant winkels een kortingsbon 
waarop U tijdens deze Allium dag 
10% korting krijgt op alle 
tuinplanten. 

Zie ook advertentie elders in deze krant

Allium Dag bij Duoplant

GOED GESCHOTEN

In deze column kunt u ook komen met uw foto en tekstje. Ziet u iets 
leuks, zieligs, aardigs, opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet 
wat, maak daar een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het naar: 
redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.nl”. Per post 
naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in Mijdrecht.
Vorige week ontvingen we deze foto....

Ooit zoiets gezien?
Uithoorn - En dat uit één klein zaadje? Een heel veel bloemige zonne-
bloem! Te zien in onze achtertuin in de P.C. Hooftlaan. Niet onder het 
motto: Wie heeft de langste, maar wie heeft de meeste bloemen. En dan 
te weten dat de ‘hoofdbloem’ al heeft gebloeid en eruit is geknipt. 
Jan van Willigen.

aliteit? Schrijf je dan in voor 
yogalessen. Er is voor ieder wat wils, 
dus kom gezellig langs op 28 
augustus of neem alvast een kijkje op 
de website: www.stichtingparaplu.nl. 
Direct op de hoogte blijven van de 
laatste updates? Schrijf je dan ook 
even in voor de nieuwsbrief. In het 
gebouw gelden de volgende corona-
regels. Deze zijn de laatste tijd welis-
waar afgezwakt, maar de basisregels 
blijven van toepassing. Houd 1,5 
meter afstand van anderen en blijf 
thuis bij gezondheidsklachten. Graag 
tot 28 augustus! Je vindt de Paraplu 
aan de Pieter Joostenlaan 28 in Wilnis.

Uithoorn – De twaalf vrijwilligers van 
het repair cafe in Uithoorn doen de 
deuren weer open op 1 september. De 
reparaties plannen ze voorlopig in op: De 

1e en 3e woensdag van de maand in 
Buurtnest, Arthur van Schendellaan 59. 
En dit jaar de 2e woensdag in Buurhuis 
Ponderosa, Plesmanlaan 27, 1421 XM. Ze 

Repair Café Uithoorn start weer beginnen om 13.00 uur en stoppen om 
16.00 uur. Aan de “beach”-vlag kunt U 
zien, dat ze er zijn. Alle corona bepa-
lingen proberen zij precies te volgen. (de 
laatste stand van zaken, zie: https://sites.
google.com/site/repairuithoorn. Met 

1100 andere repaircafé ’s in Nederland 
gaan we voor het motto “Weggooien, 
Mooi niet”. Kom langs, ook al lukt het ons 
niet, heeft u toch een gezellige middag 
gehad. Een bijdrage in de kosten is 
welkom, voor wat het U waard is!





10 inderegio.nl • 25 augustus 2021NIEUWS

Welke idioten leggen weer 
bakstenen op de N212?
Wilnis – Afgelopen week zijn in de nacht 
van dinsdag op woensdag door (nog) 
onbekende rechtopstaande bakstenen op 
de N212 ter hoogte van de begraafplaats 
gelegd. Dit heeft tot een bijna ongeval 
geleid. De politie waarschuwt bij deze 
weggebruikers om extra voorzichtig te 
zijn. De automobilist kon nu de bakstenen 
nog net op tijd ontwijken, maar je moet er 
niet aan denken wat er gebeurd was, als 
hij ze deze nacht niet op tijd had opge-
merkt. Hij belde direct de politie. Het is 
niet voor het eerst dat er idioten zijn die 
hier bakstenen neerleggen. Ruim een jaar 
geleden gebeurde hetzelfde op deze weg. 
Toen leiden dat helaas tot diverse onge-

lukken. Deze zaak is ernstig en wordt ook 
aangepakt als ‘poging tot doodslag’. 
De politie heeft direct een onderzoek 
gestart naar de dader(s) Heeft u infor-
matie die kan helpen bij het onderzoek? 
Neem dan contact op met de politie in 
Maarssen. Dit kan door te bellen naar 
0900-8844. Wilt u liever anoniem blijven? 
Dan kunt u de informatie delen via 0800-
7000 of meldmisdaadanoniem.nl. Moge-
lijk is het niet de eerste keer dat er weer 
objecten op de N212 lagen. Bent u ook 
slachtoffer geworden van stenen of 
andere objecten op de N212 of heeft u 
eerder wat op de weg zien liggen? Geef 
het door aan de politie via 0900-8844.

Auto te water
Wilnis – In de nacht van donderdag op 
vrijdag zijn de hulpdiensten massaal in 
actie gekomen bij de melding dat er een 
auto in het water lag in de vaart naast de 
Bovendijk in Wilnis. Rond 01.15 zagen 
voorbijganger de auto in het water en zij 
belden direct 112. Passanten zagen een 
auto deels in het water liggen en belden 
112. De politie, brandweer en duikers 
waren rap er plaatsen. Van de bestuurder 
of overige inzittenden was niets te 
vinden. De duikers hebben de omgeving 
afgezocht, maar (gelukkig) niemand 
aangetroffen. De politie ontdekte wel een 
klein bloedspoor in de berm. De politie 
heeft de zaak in onderzoek en zal via het 
kenteken de eigenaar van de auto in 
ieder geval snel genoeg opsporen. 

Uithoorn - Dankzij de oplettendheid 
van burgers zijn de twee vermoede-
lijke daders van een gewapende 
overval van de Phonehouse in 
Uithoorn vrij snel in hun kraag gevat. 
i Zaterdagmorgen is de Phonehouse 
aan het Marktplein overvallen door 2 
jongens van omstreeks 16 jaar. Ze 
droegen mondkapjes en gezichts-
bedekkende kleding. De politie 
startte direct met een grote zoek-
actie en ook een helikopter cirkelde 
geruime tijd boven Uithoorn. Een 

aanwijzing naar de Monnetflat 
leiden niet direct tot een aanhou-
ding ondanks dat veel agenten ter 
plaatse kwamen. Toen de meeste 
agenten alweer weg waren kwam er 
een tip van een passant die een 
scooter zonder kentekenplaat de 
box-gang in had zien rijden, waarop 
agenten met behulp van een trapje 
over de muren gingen kijken. Daar 
werd niet alleen de scooter 
gevonden maar ook de twee 
vermoedelijke daders. In de box trof 

de politie een grote hoeveelheid 
mobiele telefoons aan. 

Wandel sportief mee  
in september
De Ronde Venen - Was je al van plan iets aan de conditie 
te doen, maar is hardlopen “nog” niet aan de orde? Hard-
loopgroep Abcoude geeft clinics wandel-workouts van 4 
avonden in september. Meedoen met een  of twee 
avonden mogelijk. Laat je wandelend verrassen op vier 
verschillende routes. Wandel workouts houdt in dat we 
stevig doorlopen, ieder op eigen niveau. Onderweg doen 
je oefeningen voor core, stabiliteit en kracht. De afstand is 
tussen de 5 en 6 km. Uiteraard houden ze rekening met de 
corona maatregelen. Data 6-13-20-27 september. Tijd 19:00 
uur. Plaats Abcoude Sporthuis Bovenkamp 1e avond. Infor-
matie en inschrijvingen  bij Hardloopgroep Abcoude t.a.v. 
Theo Noij. sportpost@ziggo.nl  tel. 0619268055

Vermoedelijke daders gewapende 
overval snel opgepakt

Foto’s: Jan Uithol
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LEZERSPOST

De laatste tijd mijmer ik wat af over ons mooie dorp. 
Daarbij kwam ik erop om eens een denkbeeldig rijtuig-
ritje te maken. Ik voel dat ik tot rust moet komen maar 
het valt me zwaar. Ik ben nl. totaal niet gerust op de 
plannen die er zijn. En misschien straks ook nog een 
weg bij ons voorlangs. Stel je voor een doorgang voor 
alleen aanwonenden nl. 5 woonhuizen wordt opge-
waardeerd als eenrichtingsweg met zo’n 5000 voertuig-
bewegingen per etmaal. Maar meer nog het geheel 
rond Vinkeveen centrum onthutst me. De tijd dat 
Hilversum 3 nog niet bestond is al lang voorbij en nu 
gaan we dan waarschijnlijk een periode in waarin de 
N201 nog meer als een slagersmes door het dorp zal 
gaan hakken. Mede door een geluidsscherm wat dan 
doorgetrokken zal zijn van de Ringvaart tot aan de 
oostelijke doorvaart naar de plassen. Dit aan weers-
zijden van de N201 Dit zal nodig zijn omdat er volgens 
de plannen een aantrekkelijke nieuwbouwwijk komt 
aan de zuidzijde van de N201 maar ook aan de 
noordzijde. 

Dorpskern
Zo doorsnijdt deze weg op een spectaculaire wijze de 
dorpskern. Een rotonde onder een nieuwe grote over-
brugging/viaduct (mooie klankkast) van de N201 gaat 
het geheel completeren. Daar word je ook als fietser 
erg blij van(sik). Het dorp is nu nog beter gesplitst 
mede dankzij het dramatische autoverkeer! In die 
nieuwe woongebieden heb je dan misschien niet al te 
veel geluid meer van de provinciale weg. Echter over 
dat nieuwe woongebied werd ooit in rapport “Haal-
baarheidsstudie Dorpsvisie Vinkeveen studiemodel 2” 
(2013)vermeld (blz.19) “Ontsluiting via dit 
slagenlandschap(land en slootjes?) heeft een dusdanig 
ruimtebeslag en impact op dat gebied zodat bij andere 
ontwikkelingen zoals nieuwbouw geen sprake is van 
ruimtelijke kwaliteit - een ontsluiting op de Kerklaan is 
niet mogelijk vanwege veel bestaande bebouwing in 
dit tracé”!. Conclusie in dat rapport vermeld: “Vanuit 
ruimtelijke context en bestaande structuren is dit geen 
haalbare optie. Verder onderzoek gestaakt.” Tot zover 
rapport. Ik zet het rijtuig even stil en haal diep adem.

5000 voertuigen
Als het doorgaat bevindt zich in deze nieuwbouw zelf 
dan een doorvoerweg naar elders in Vinkeveen waar 
zo’n 5000 voertuigen per etmaal over rijden (zie ook 
boven aangehaald rapport blz. 14, 15 en recentere 
prognoses). Welke voertuigen komen daar dan? Een 
deel komt dan uit die nieuwbouwwijk. Maar die 
moeten zien in te haken bij mensen die komen uit de 
noordelijk van de N201 gecreëerde woonwijk. En als 
dat het dan was, maar daarbij is er dan het verkeer 
komend vanuit Achterbos, van de Baambrugse Zuwe 
(daar was toch ook nog een woondeel gepland?) en 
elders (sluipverkeer). Maar ook van de Demmerik-
Herenweg richting Zuiderwaard en of verder weg 
(immers inrijden in de eenrichtingsweg Kerklaan lukt 
dan niet meer). In hoeverre gaat dan de Heulweg 
gebruikt worden, is die weg daarvoor geschikt? Daarbij 
komt dan nog wat er van de N201 va Hilversum, 
Amsterdam, Utrecht komt en vanuit Wilnis, Uithoorn. 
Eigenlijk alles wat niet naar Herenweg(-oost)-
Achterbos-Baambrugse Zuwe gaat. 

Drukker
Inmiddels wordt het alsmaar drukker vanuit Achterbos 
en de Baambrugse Zuwe want er komt steeds meer 
bebouwing(en permanent bewoonde recreatiewo-
ningen?). Dan is er nog het grote risico dat de Juliana-
laan gebruikt wordt als sluiproute? Alles mede afhanke-
lijk in hoeverre er via de N212 wordt gereden. En ja als 
je bij Vinkeveen viaduct goed wegkomt dat heeft dit 
ongetwijfeld een aanzuigende werking. Tenzij... Ik 
mijmer verder. Is Demmerik geschikt als toe en 
afvoerweg (via Ter Aase Zuwe) naar A2 of neemt het 

(zwaardere) transport toch de oprit N201 in Vinkeveen. 
Als er niet wordt gekozen voor een rondweg dan is het 
gevolg de je doorheen je woonwijken een steeds inten-
sievere “parallelweg met de N201” hebt (voor doorgang 
naar elders) of om in Vinkeveen Zuiderwaard of Wester-
heul of Vinkeveld op je bestemming te komen. Je 
denkt: Blokkeer of rem dat zodat je met zo min moge-
lijk vervoer in de woonkernen komt. Ik stop even met 
mijmeren en ben er bepaald niet vrolijker op 
geworden.

Fietser
Ik moet meer stoom afblazen en vervolg mijn weg door 
Vinkeveen als fietser. Hoe zal dat straks gaan? Je hebt 
de rotonde onder het viaduct overleeft en gaat verder 
via de Herenweg de Kerklaan op Dan kom je op het 
punt van de nieuwe doorsteek, ja dat is een drukke 
kruising en sterk opletten geblazen want je wordt 
geconfronteerd met voorrang verkeer vanaf de N201 of 
zeg maar alles uit noordelijke richting hetgeen rechts 
afslaand Zuiderwaard inrijdt. Dacht je het bij de 
rotonde onder de N201 zojuist gehad te hebben...  
En dan zijn er waarachtig ook nog die hier linksaf willen 
om via de Kerklaan naar de Herenweg-Demmerik te 
gaan! (Of ook nog naar Achterveld, naar de Boei, naar 
de Josefschool of naar het Medisch Centrum). Daar sta 
je dan als fietser. Hier wordt het toch al spannend want 
hoe komen de vuilniswagens, brandweer, bus 
(bestreken baan tussen Radius6 en Radius12,5 m)er 
fatsoenlijk doorheen. En auto’s zouden hier als het erg 
druk is maar 12 seconden hoeven te wachten...Kan ik er 
nog tussen? Is de bus een optie ..waar vertrekt die 
eigenlijk tegenwoordig? En vrachtverkeer dan? Die 
moeten vooral via de N212 maar als er 1 het waagt om 
de Kerklaan en dan linksaf de Herenweg in te rijden 
dan -hij kan niet meer keren- op naar het viaduct (dat is 
te laag of straks niet meer?). Hoe kom die op de nieuwe 
eenrichtingsweg weer terug naar Zuiderwaard/de 
N212...of eerst naar de A2 of al bij einde Kerklaan 
rechtsaf naar de Herenweg-Heulweg of Demmerik en 
verder.

Trillend
Trillend op mijn benen sta ik even stil op de Roerdomp-
brug en google even hoe het eigenlijk zit met eenrich-
tingswegen. Je kun het zelf bedenken, het genereert nl. 
ook extra voertuigbewegingen. Immers waar je vroeger 
de andere kant opreed moet je nu een ommetje maken 
om bij je doel te komen. Daarnaast is er de neiging om 
meer snelheid te maken omdat je geen tegenliggers 
hebt, ja fietsers die wel. Confuus stap ik over op mijn 
rijtuigie en kijk naar de kont van het paard en denk 
paard..koe..van achteren, achteraf..vooraf bezinnen.. 
Leidt dit alles tot het rustiger te krijgen meer woon-
genot, rust, minder lawaai. Diverse bestaande bewo-
ners worden eraan opgeofferd, het dorp wordt nog 
meer gesplitst en de vraag is nog maar hoe de nieuwe 
wijken er aan toe zijn. De zuidelijk van de N201 gelegen 
wijk zal direct al geconfronteerd zijn met verkeer. Het 
lijkt wel een soort landjepik. Een woongebied en dan 
weer een weg erbij verzinnen. Ik mijmer nog even 
verder, zat er dan toch niet meer structuur in die Veen-
dijk optie. Stel nou eens vanuit de polder gezien een 
Ringvaart die ter plekke van de N201 is opgeschoven 
naar het dorp zodanig dat je op dijkniveau ruimte hebt 
voor een rotonde waar onderdoor de N201 loopt. Of 
andersom. Met enerzijds de aansluiting vanaf de Baam-
brugse zuwe en anderzijds aansluiting -op polderni-
veau- op de Roerdompstraat.
Ik schrik op uit mijn gemijmer en probeer tot rust te 
komen. Er flitst ook nog zoiets door me heen als: “dat 
de Vinkeveense situatie niet in aanmerking komt voor 
Europese subsidie” en “hoe kan het dat de provincie 
ons hier maar laat verstikken”. Ik wens eenieder die hier 
iets over heeft te zeggen veel wijsheid.
G.Brouwer, Vinkeveen

In een rijtuigie door Vinkeveen

De Cliffordweg in 1962 ter hoogte van Plooy, direct nadat de oude dijk was 

afgegraven en de verlaagde weg voor het eerst in de geschiedenis van een asfaltlaag 

was voorzien. (Foto Provinciale Waterstaat Utrecht 1962)

Binnenkort verschijnt het prachtige, 
rijk geïllustreerde geschiedenisboek 
‘Waverveen: van boeren, burgers en 
buitenlui’. De enorme Poldermuse-
umcollectie van Jan Compier is de 
bron voor dit nieuwe boek over 
Waverveen. De verhalen zijn 
geschreven door Arie Bloed, die 
andere Waverveenkenner bij uitstek. 
Het verhalen-fotoboek over de 
dorpsgeschiedenis van Waverveen 
en haar bewoners is na half 
september voor slechts € 24,50 te 
koop in de plaatselijke boekwinkels. 
Maar, nog tot 1 september a.s. kunt u 
via de website van de historische 
vereniging voordelig intekenen à € 
20,- per boek. Al vele honderden 
Waverveners en geschiedenisliefheb-
bers uit de directe en verre omtrek 
hebben het boek besteld. Zij kijken 
terecht reikhalzend uit naar de foto’s 
en verhalen in dit boek. Dit prachtige 
naslagwerk levert een heerlijke 

nostalgische belevenis, ook voor de 
breder geïnteresseerde lezer. Voorin-
tekenen kan via: www.proosdij-
landen.nl (onder ‘publicaties’)

Mijdrecht - De zomervakantie is 
(bijna) weer voorbij. Hoogstwaar-
schijnlijk heeft dat ertoe geleid dat 
we allemaal 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!
15 en 16 september starten er weer 
twee groepen. Er is plaats voor maxi-
maal 10 personen per groep. In beide 
groepen zijn nog enkele plekjes 
beschikbaar. De eerste groep start 
woensdag 15 september om 19:00 
tot 20:30 en de tweede groep start 
elke donderdag om 20:30 tot 22:00. 
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. 

Al eerder
Al eerder afgevallen bij Slimness? 
Dan kun je gerust weer meedoen 
met de cursus. Terugval ligt namelijk 
altijd op de loer. Nadat je een paar 
kilo bent kwijtgeraakt, merken 
mensen op dat je er goed uit ziet, je 
past dat leuke bloesje weer en je 
conditie gaat langzaam maar zeker 
vooruit. Fijn! Dan slaat de stress toe. 
Het loopt even niet zo lekker op je 
werk en er is wat gedoe in de familie. 
Het feit dat er overal om je heen veel 
en lekker eten is helpt ook niet mee. 
Voordat je het weet zitten de kilo’s er 
langzaam weer aan. Met dit item 
gaan we tijdens de cursus zeker aan 

de slag! Je kunt ook individueel de 
cursus EHBT (Eerste Hulp Bij Terugval) 
starten. 

Jong en oud
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 levens-
middelen 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. Inte-
gendeel, juist heel laagdrempelig. 
Haar cliënten roemen haar om de 
eenvoudige methodiek en begrijpe-
lijke manier waarmee je kunt 
afvallen, maar vooral ook om de 
uitstekende begeleiding waarin zij 
‘stringente regels’ hanteert in het 
belang van haar cliënten. 

Slimness heeft zaterdag 11 
september aanstaande tussen 09:00 
en 14:00 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. Slim-
ness is gevestigd op de Bozenhoven 
19a te Mijdrecht. Meer info of 
opgeven op www.slimness.nl 

Let ook op de advertenties 
in deze krant.

Adios vakantiekilo’s! 
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HET WEER

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

Een korte hevige bui in Mijdrecht
Door Paul Dekkers

De maanden juni en juli leken dit jaar wat betreft gemiddelde tempera-
tuur en hoeveelheid neerslag veel op elkaar. In juni bedroeg de gemid-
delde middagtemperatuur in De Ronde Venen 19,3 graden en in juli 19,4 
graden. Dat was voor de zomermaand 3 graden aan de warme kant, voor 
de hooimand was het een graad te warm. Juni telde twee tropische 
dagen, in juli bleven ze achterwege. Wel zo fi jn na al die hitte van de voor-
gaande zomers. Van de laatste tien julimaanden bleef in onze regio alleen 
2017 zonder tropische dagen van 30 graden en meer. Veruit het meest 
interessant was de neerslag, die hoofdzakelijk in de vorm van (zware) 
buien viel. Vooral in juli was dat het geval. Bij ons was daar nauwelijks iets 
van te merken. In juni werd 66 mm regen opgevangen, in juli was dat 64 
mm. Normaal is 70 à 75 mm voor deze maanden. Uitschieters in tempera-
tuur waren er niet. Dat kon niet gezegd worden voor de landelijke neer-
slag, die met name in juli enorme verschillen liet zien. Het droogst was 
het in de Kop van Noord-Holland, waar Schagen slechts 25 mm regen 
opving. In het zuidelijke deel van Zuid-Limburg was Ubachsberg de 
natste plaats net 240 mm. Een enorm verschil. Pas op 26 juli kreeg onze 
regio te maken met een hevige bui. Deze maakte een einde aan de juli 
droogte die tot dan niet meer dan 7 mm regen had opgeleverd. De bui 
duurde in Mijdrecht slechts 20 minuten, van 14.55 tot 15.15 uur. In dit 
tijdsbestek viel 20 mm regen, gemiddeld 1 millimeter per minuut. Aan 
deze hoge intensiteit en opvallend grote druppels was het niet moeilijk 
om vast te stellen, dat het een bui betrof van het zwaardere kaliber. 
Dergelijke buien kunnen door hun verticale uitgestrektheid veel meer 
water bevatten dan wolken die fronten vergezellen. Het onweer bij deze 
bui stelde niet veel voor, totdat er na het reeds wegtrekken van de bui 
alsnog een felle bliksemfl its zich voordeed, die onmiddellijk werd gevolgd 
door een geweldige donderslag. Bij zo’n hevige intensiteit van gemiddeld 
één millimeter per minuut mag je van een wolkbreukachtige regen 
spreken. Misschien zult u denken dat een wolkbreuk te maken heeft met 
wolken die op de een of andere manier breken of scheuren. Dat is geens-
zins het geval. Wat er gebeurt is dat donkere wolken op een ongeordende 
manier door elkaar drijven , zodat het lijkt alsof de wind uit alle richtingen 
komt. 
De weerkundigen hebben het dan over een chaotische bewolking. Een 
ieder moet bij de betrokken bui de grootte van de druppels zijn opge-
vallen. Regendruppels hebben een diameter van 0,5 tot 2,5 millimeter en 
vallen met een snelheid van circa 30 km per uur. De diameter van drup-
pels komt maar zelden boven de 5 à 8 millimeter. Druppels die een 
grotere diameter hebben, spatten onderweg uiteen. Voor zover bekend 
werden de grootste regendruppels waargenomen door Amerikaanse 
wetenschappers met speciaal ontwikkelde laserapparatuur aan boord 
van een vliegtuig. De regendruppel had een doorsnee van 8 millimeter. 
De onderzoekers vlogen met een vliegtuig dor een tropische regenbui 
voor de kust van Hilo op Hawaii, een geliefd gebied voor regenonderzoe-
kers, omdat het daar vrijwel elke dag regent. Aangezien het meeste atmo-
sferische vocht zich in de tropen bevindt, is het niet verwonderlijk dat de 
meeste regen tussen 20 graden Noorderbreedte en 20 graden Zuider-
breedte valt. Hier zijn wolkbreuken aan de orde van de dag. Zo viel er op 
26 november 1970 op het Caribische eiland Guadeloupe in één minuut 
38 mm regen. Nederland haalt maximaal 2 à 3 mm in een minuut. Maar 
ook in ons eigen werelddeel Europa vallen soms gigantische hoeveel-
heden neerslag, zoals in de Roemeense plaats Curtea-de-Arges, waar op 7 
juli 1947 in 20 minuten tijd 205 mm regen, tien keer zo veel als bij de 
Mijdrechtse bui. Na een vrij warme (24,8 graden) en broeierige zaterdag 
kwam het in De Ronde Venen het afgelopen weekend zowel in de nacht 
van zaterdag op zondag als op zondag overdag tot een paar fi kse buien. 
Totaal leverde dat 38 mm op, de helft van de normale maandsom. 
Vermeldenswaard is dat tot en met het afgelopen weekend de maximum 
temperatuur deze maand in Mijdecht niet hoger is gekomen dan 26,0 
graad. Sinds het begin van de metingen in 1983 bleef alleen augustus 
1993 (net) daaronder met 25,9 graden.

weer. Reacties zijn welkom.

Vinkeveen - Er is lang naar uitge-
keken. Tussen alle Carona perikelen 
door is er eindelijk weer een moge-
lijkheid in de Ronde Venen om zich 
te ontspannen. En wat is er hier beter 
geschikt voor dan een bezoek aan 
het Vinkeveens Shantyfestival. Het is 
de organisatie van Shanty en 
zeemanskoor de Turfschippers, als 
één van de eerste dit jaar in Neder-
land, gelukt om op zaterdag 4 
September voor de achtste keer een 
Shantyfestival te laten plaatsvinden. 
Er zijn vier koren geselecteerd die op 
het Boeiplein in Vinkeveen aan de 
toeschouwers hun vocale kunsten 
zullen 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 bege-
leid door de muziek uit diverse 
instrumenten. Er zullen ongetwijfeld 
weer vele liefhebbers van het 
zeemanslied de weg weten te vinden 
naar het tot concertplein omgeto-
verde Boeiplein waar met een groot 
podium en voldoende zitplaatsen de 
toeschouwers zowel in de open lucht 
als overdekt een plaatsje kunnen 
vinden en met een hapje en drankje 
in de buurt is het dan ook aange-
naam verblijven. DJ. Robert zal 
tussen de optredens zorgen voor de 
nodige informatie. Nieuw is dit jaar 
de komische inbrenging van de trac-
torclowns. De start van het festijn is 
om 12.00 uur tot einde 18.00 uur. 
Toegang is gratis maar wel met een 
vaccinatiebewijs of PCR test van max 
24 uur. 

Deelnemers
- Shantykoor Windstilte uit Vleuten-

de Meern
- Koor Bravour uit Woerden
- Zeemanskoor De Brulboei uit 

Nieuwegein

- Shanty & zeemanskoor de Turf-
schippers uit Vinkeveen

Al meer dan 30 jaar is Shantykoor 
Windstilte een “zilt” begrip; niet 
alleen in Vleuten-De Meern, maar 
ook ver daarbuiten tot zelfs buiten 
de landsgrenzen: zowel in België en 
Engeland als in Duitsland. In 1990 
werd Windstilte bij de notaris inge-
schreven als offi  cieel Shantykoor. In 
1994 werd in de studio van Radio 
Utrecht (nu Radio M) de 1ste CD 
opgenomen. Inmiddels is de 8ste CD 
uitgebracht. De optredens werden 
langzaamaan talrijker; inmiddels zo’n 
60 per jaar. De 27 mannen van het 
koor genieten nog volop van het 
zingen van shanties, forebitters en 
zeemansliederen. Zij doen dit op een 
ongedwongen en vrolijke wijze en 
helemaal uit het hoofd. Het uitge-
breide repertoire (± 100 nummers) 
bestaat uit Engelse, Duitse, Spaanse, 
Franse en Nederlandstalige 
nummers. Muzikale ondersteuning is 
er van accordeons, grote trom, bel, 
wasbord en ´stampeloeres`.

Shantykoor Bravour opgericht in 
2001, bestaat dit jaar dus 20 jaar wat 
helaas door de corona niet gevierd 
kon worden. Koor Bravour is in april 
2001 ontstaan uit een groep enthou-
siaste zangers uit Woerden en 
omstreken met een speciale voor-
keur voor zeemans en shantylie-
deren. Inmiddels is het koor uitge-
groeid tot ongeveer 40 zangers en 6 
muzikanten. Onder leiding van diri-
gent Yolanda Brouwer zijn ze uitge-
groeid tot een bekend en geliefd 
koor, met vele optredens. De meeste 
in het Groene Hart, maar ook ver 
daarbuiten waarbij tevens diverse 
prijzen werden gewonnen. Het 
repertoire bestaat vanzelfsprekend 
uit zeeman en shantyliederen maar 

Het Shantyfestival in Vinkeveen 
gaat weer van start

ook andere genres worden niet 
geschuwd.

Zeemanskoor De Brulboei startte in 
1997 met acht mannen als onderdeel 
van een Nieuwegeins mannenkoor. In 
2002 werd het zelfstandig en ging 
verder als zeemanskoor “de Brulboei” 
uit Nieuwengein. Inmiddels bestaat de 
vereniging uit zo’n 55 zangers, acht 
accordeonisten een trom en een gita-
rist. Het geheel staat onder leiding van 
dirigent Ton Mink. Er wordt zo’n 30 keer 
per jaar opgetreden waaronder vooral 
bekende Nederlandstalige nummers 
onder het motto ´Kun je zingen zing 
dan mee´. Het jaarlijkse Sluizenfestival 
in Vreeswijk is een bekend Shantyfes-
tival en trekt vele bezoekers. Inmiddels 
zijn er in de loop der jaren liefst 5 CD’s 
uitgebracht waaronder als laatste CD ´ 
Behouden Vaart´.

Shanty & zeemanskoor de Turfschip-
pers is opgericht in 2008 en organi-
seert ook dit jaar weer, mede dankzij 
de giften van vele sponsors, het 
inmiddels zevende shantyfestival. De 
bezetting van de Turfschippers 
bestaat inmiddels uit 31 zangers, 5 
muzikanten, dirigent Con Huijbrechs 
en 2 begeleidsters. 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 
februari ook het meezingfestijn in 
het Turfschipperscafé. Mede door de 
aparte combo samenstelling is het 
mogelijk om afwijkende zeemans-
nummers te zingen die bij andere 
shantykoren in Nederland vaak niet 
te horen zijn. De turfschippers willen 
nog wel graag uitbreiden en zijn op 
zoek naar een dirigent(e) en enkele 
zangers waarbij ook liefhebbers van 
buiten de Ronde Venen welkom zijn. 

Voor vragen of inlichtingen zie: 
www.deturfschippers.nl 
info@deturfschippers.nl 
of volg ons op facebook. 

De Ronde Venen - Senioren uit De 
Ronde Venen staat op donderdag-
middag 2 september een bijzonder 
concert te wachten. Die middag komt 
de nog immer populaire Ria Valk naar 
Wilnis. Dus dat wordt meezingen met 
“Rocking Billy,’ Leo ‘ en natuurlijk “ De 
liefde van een man gaat door de 
maag.’ Het belooft weer een gezellige 
en vrolijke middag te worden. Vanaf 
13.30 uur staan de koffi  e en een petit-
four klaar en om 14.30 uur is het 
podium voor de enige echte Ria Valk. 
DJ Jeff rey zorgt voor de muzikale 

omlijsting en brengt de stemming er 
in. De hoofdmoot deze middag is het 
optreden van Ria Valk zangeres van 
vrolijke en komische liedjes. Rond 
15.15 uur klink het laatste nummer 
en aansluitend keert iedereen vrolijk 
huiswaarts. Het feest vindt plaats in 
De Willisstee, Pieter Joostenlaan 24 te 
Wilnis. Toegangskaarten à € 2,50 
uitsluitend bij De Willisstee aan de 
kassa op, zaterdag 28 augustus van 
12.00 tot 16.00 uur en maandag 30 
en dinsdag 31 augustus van 10.00 tot 
14.00 uur. Het concert wordt georga-

Seniorenmiddag met Ria Valk

niseerd conform de coronaregels 
evenementen met een vaste 
zitplaats. 

Mijdrecht - Woensdag 18 augustus 
werd er weer een ééndagstoernooi 
georganiseerd. De opkomst was 
groot en daardoor werd het een 
leuke dag. Er waren niet alleen deel-
nemers van de 2 Mijdrechts clubs, 
maar ook uit o.a. Nieuwveen, 
Noorden, Abcoude, Wilnis, 
Kockengen, Breukelen. Amstelveen 
en Driemond! Er werden 3 rondes 
van 3 kwartier gespeeld, zowel 
dames- als heren- en gemengd 
dubbels op verschillende niveau’s. Er 
werd heerlijk ontspannen getennist, 
de prijzen waren nl. niet bestemd 
voor degenen met de meeste games.
Na een lekker bakkie met koek, 

begon de dag met wat bewolking en 
een aangename temperatuur. En dat 
bleef gelukkig ook zo. Tussendoor 
was er weer de inmiddels traditionele 
lunch met o.a. overheerlijke zelfge-
maakte soepen, broodjes kroket én 
gezond en verschillend fruit! Daarna 
speelde iedereen nog een partijtje en 
wie van de baan afkwam werd 
getrakteerd op een ijsje.

Hapje
Om ca. 15 uur zat iedereen aan een 
drankje en hapje, gezellig na te 
praten en te genieten van afwisse-
lende life accordeon muziek. Bij de 
prijsuitreiking en het dankwoordje 

Senior+Regiodag tennistoernooitje bij TVM
na afl oop werd pas duidelijk wie er 
beloond werden voor hun inspan-
ningen. Iedereen heeft afgelopen 
zomer de bijzondere sportprestaties 
van het Nederlandse Team kunnen 
bewonderen. Het aantal behaalde 
medailles was leidend voor het 
aantal gewonnen games. Het waren 
14 bronzen medailles, 12 zilveren en 
10 gouden. Zo kreeg het gemengd 
dubbel, Suze en Maarten uit Wilnis/
Kockengen de “bronzen” medaille, 
heren Koos en Paul uit Mijdrecht de 
“zilveren” en de “gouden” medaille 
ging naar de dames Ada en Loes uit 
Amstelveen. De prijzen bestonden 
uit een fl es wijn of een plant.
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De Ronde Venen - Drie maanden 
later dan was voorgenomen, organi-
seert kunstenaarsvereniging Kunst-
RondeVenen de tweejaarlijkse Atelier 
Route. Het evenement vindt nu 
plaats op 28 en 29 augustus, van 11 
tot 17 uur. Vierenzestig kunstenaars 
en enkele leden van Atelier de 
Kromme Mijdrecht nemen aan het 
evenement deel. Sommigen stellen 
hun eigen huis of atelier open en 
anderen exposeren op groepsloca-

ties. Die locaties zijn verdeeld over 
alle gemeentekernen, Abcoude, 
Amstelhoek, Baambrugge, De Hoef, 
Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen en 
Wilnis. 

Alle deelnemende kunstenaars 
presenteren zich met één werk op de 
startlocatie, ‘De Rank’, Prins Bernhard-
laan 2 in Mijdrecht, zodat u zich daar 
kunt oriënteren. In ‘De Rank’ ligt ook 
de folder klaar met routekaarten en 

een overzicht van de deelnemers en 
de locaties. De folders zijn trouwens 
ook op alle deelnemende locaties 
beschikbaar en op een aantal open-
bare plaatsen, zoals bibliotheken en 
winkels. Deze informatie is ook te 
vinden op de website, www.kunst-
rondevenen.nl en op de Facebook-
pagina van KRV. 
 
Meer dan beeldende kunst
De variatie in het kunstaanbod is 

Atelierroute brengt lokale kunstenaars in beeld
groot: van keramiek tot schilderijen, 
van glaskunst tot fotografie, van 
beelden tot textielkunst, collages, 
sieraden, et cetera. Tijdens de Atelier 
Route zal Klink Klaar met ‘tekst en 
muziek voor een klein publiek‘ op 
diverse locaties acte de présence 
geven. Op de overzichtslocatie van 
de Atelierroute, kerkgebouw de Rank 
in Mijdrecht, treedt zaterdag Trio Jam 
Mama op met Nederlandstalige 
(jazzy) luisterliedjes en zondag 
Aimee van Delden(harp) en Suzanne 
Arends (fluit) met een licht-klassiek 
concert. Daarnaast zijn er optredens 
bij de S.e.T. Residentie in Mijdrecht, 
waar’het Lucy Dijkman Trio speelt 
met Nederlandstalige luisterpop en 
(ex)leeringen van zangdocente 
Greetje de Haan hun beste beentje 
voorzetten.

Vertelkring
Vertelkring Amstelland verzorgt 
optredens met verhalen van hoop 
aan de Amstelkade langs de Kromme 
Mijdrecht, wat wordt afgewisseld 
door muziek van het Gijs Wagenaar 
Trio. Op zondag kunt u kennismaken 
met Improza (zang, proza en dwars-
fluit in afwisselende stijlen) bij 
OnderOns aan de Westerlandweg. 
Tevens speelt Improza bij het atelier 
van Akke Feddema-Fokker in Wilnis 
en bij Christine Bergkamp in 
Vinkeveen.

Optredens gratis
De optredens zijn gratis te bezoeken 
en worden merendeels binnen 
gehouden, behalve Improza. Zij 
spelen in diverse tuinen bij mooi 
weer. De huidige corona-maatre-
gelen van 1.5 meter afstand van 
elkaar worden overal gerespecteerd. 

Mede hierdoor is er voor alle optre-
dens beperkt plek, dus wees bijtijds. 
De locaties waar optredens worden 
verzorgd, staan vermeld in het 
programma-overzicht van de Atelier-
route. Verder treft u het programma-
overzicht aan op de website van 
www.cultuurpuntrondevenen.nl 
onder Klink-Klaar. De hand-outs van 
het programma liggen bij diverse 
winkels en bij de ingang van het 
gemeentehuis. 

Vlaggen
De verschillende locaties zullen goed 
herkenbaar zijn door de groen-
blauwe vlaggen met het 
KunstRondeVenen-logo.
Stap op de fiets en neem de tijd. 
Maak uw eigen routeplanning door 
van tevoren te kijken welke kunst u 
mooi vindt, inspireert of nieuws-
gierig maakt. Dat kan door te 
beginnen op de startlocatie en/of 
door in de folder uw favorieten alvast 
aan te kruisen en zo uw route te 
bepalen. Op de website www.kunst-
rondevenen.nl vindt u meer infor-
matie over alle deelnemende 
kunstenaars. 
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De Ronde Venen - Na een jaar te 
hebben overgeslagen vanwege de 
Corona kon de achtste editie van 
Bouwdorp dit jaar gelukkig door-
gaan! En hoe! Honderdtachtig 
kinderen stonden te popelen 
totdat ze konden beginnen met 
bouwen. Het weer zat wat tegen 
maar daar leek niemand last van 
te hebben! De sfeer zat er goed in 
en waar je ook keek zag je blije 
gezichten. Kortom, Bouwdorp was 
weer een feestje. Waar sommige 
kinderen nog nooit een plank 
hadden gezaagd of een spijker in 
een plank hadden geslagen, zijn 
deze week ‘timmermannen (en 
-vrouwen!) in de dop ontstaan. Het 
geldelement zorgde voor slimme 
onderhandelingen en een onder-
nemersgeest. En natuurlijk is was 
er ook een enorme inzet tijdens 
het bouwen. Met bloed (kleine 
beetjes gelukkig), zweet en tranen 
werd passioneel gewerkt aan de 
meest geweldige bouwwerken. De 
kinderen zijn na vijf dagen 
bouwen moe, maar méér dan 
voldaan. Hun blije bekkies zeggen 
alles! 

Prijsuitreiking
Bouwdorp DRV 2021 is afgesloten 
met een prijsuitreiking. Ouders die 
dit jaar niet hierbij aanwezig 
mochten zijn vanwege de Corona 
maatregelen konden meekijken 
via een live stream. Twee gast 
jury’s van de Albert Hein Mijdrecht 
(Passage en Leicester) kwamen om 
de originaliteitsprijs te beoordelen 
en uit te reiken. Deze is gewonnen 
door het team ‘De Bloemetjes’! Het 
groepje bestaat uit: Nikki, Zoë, 
Stella, Jill, Bjorn en Levi. Bouwdorp 
werd vereerd met een bezoek van 
Loco-burgermeester Alberta 
Schuurs. Zij overhandigde de 
eerste en tweede prijs voor de 
beste hut van Bouwdorp DRV 
2021. Op nummer 1 is geëindigd: 
De funmakers! Het groepje bestaat 
uit: Willemijne, Lotte, Sanne, Sarah, 
Noemi. Nummer 2 is geëindigd: 
Best building girls (BBG) Het 
groepje bestaat uit: Fenna, Jalysha, 
Sylvie en Babs. Zonder de spon-
soren en de inzet van vrijwilligers 
zou Bouwdorp DRV niet mogelijk 
zijn. Namens alle kinderen 
bedankt! Tot volgend jaar!

Bouwdorp De Ronde Venen weer een groot succes!
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Uithoorn - Volleybalvereniging 
SAS’70 organiseerde afgelopen 
zaterdag een beachdag voor de 
leden. Het werd een daverend 
succes. ’s Ochtends kreeg de jeugd 
een clinic van oud-international en 
ex-olympisch beachvolleybalster 
Merel Mooren. Voorafgaand aan de 
clinic deed de jeugd een goede 
warming up waarna de clinic kon 
beginnen. Er was veel plezier te 
beleven en er werd veel geleerd door 
middel van uitdagende en leuke 
oefeningen. De clinic werd afge-
sloten met een wedstrijdje en zo 
kwam er een eind aan een sportieve 
ochtend voor de jeugd. Vervolgens 
was het de beurt aan de senioren van 
SAS’70. In verschillende teams van 4 
of 5 personen werden flink wat 

potjes gespeeld en werd er ook veel 
gelachen. Zo het werd het zand vast 
getest voor de Beachmasters in het 
weekend van 28 en 29 augustus en 
warmden de leden van SAS vast op 
voor de eerste training in de zaal op 
24 augustus. Lijkt het jou leuk om 
een dag te beachvolleyballen? Schrijf 
je dan in voor Beachmasters 
Uithoorn. Lijkt het jou leuk om in de 
zaal te volleyballen? Neem dan 
contact op met de gezelligste volley-
balvereniging SAS’70 via tc-voor-
zitter@sas70.nl, stuur ons een 
berichtje via de socials of kom een 
keer langs op dinsdagavond. Let op, 
nu niet meer in de Scheg maar tijde-
lijk in de luchthal op het Evenemen-
tenterrein Legmeer West in Uithoorn. 
Wellicht tot ziens!

SAS’70 Beachdag een groot succes

Uithoorn - In september start weer 
de hockeycompetitie. Voor veel 
teams is de voorbereiding al gestart 
of staan de trainingen op het punt 

van beginnen. Alle hockeyers bij Qui 
Vive kijken uit naar een normaal 
seizoen met weer wedstrijden tegen 
andere clubs (in plaats van interne 

Start hockeyseizoen en Open 
dag bij hockeyclub Qui Vive

competitie) en met publiek langs de 
lijn. Uiteraard zullen er voor het 
publiek nog wel Corona-maatregelen 
gelden, maar het is al fijn dat ouders 
weer naar hun hockeyende kinderen 
kunnen komen kijken en er weer 
gezellig publiek staat bij de 
wedstrijden van Dames 1 en Heren 1. 

Open Dag
Op zondag 5 september organiseert 
hockeyvereniging Qui Vive weer een 
open dag. Iedereen (jong en oud) 
kan op deze dag kennis komen 
maken met Qui Vive en ontdekken 
hoe leuk hockey en de verschillende 
speel- en trainings-mogelijkheden 
zijn. Op deze dag zijn vrijwilligers 
aanwezig die bezoekers het een en 
ander kunnen vertellen over hockey 
en Qui Vive. Deze open dag is dan 
ook een mooie kans om te ervaren 
hoe leuk deze teamsport is. Alles 
uiteraard Corona-proof! Om 11.00 
uur starten er clinics voor kinderen 
die op de basisschool zitten (dus 
vanaf 4 jaar). Als je hieraan mee wil 
doen is het handig om sportkleding 
aan te trekken en eventueel scheen-
beschermers en een bitje mee te 
nemen. Een stick hebben zij voor je 
te leen. Meer informatie over Qui Vive 
is te vinden op www.quivive.nl en 
voor vragen kun je mailen naar: 
proefles@quivive.nl. Komen jullie ook 
gezellig? zondag 5 september. 
Aanvang 10.30-12.00 uur. 
Aanmelden: graag via e-mail: jeugd@
quivive.nl. Locatie: Vuurlijn 30 in de 
Kwakel

Uithoorn - Het niet doorgaan van de 
Kooyman Polderloop was natuurlijk 
een teleurstelling voor de organisatie 
en de vele lopers die zo gewend 
waren en zijn om op de laatste 
donderdag in juli mee te doen aan 
deze prachtige zomeravondloop. De 
wedstrijdcommissie van AKU stapte 
daar direkt overheen en heeft 
besloten om de loop te verplaatsen 
naar zondag 12 september. Er is niet 
gekozen voor de gebruikelijke 
donderdagavond omdat het in 
september te vroeg donker is voor 
een avondwedstrijd en daarom is als 
alternatief voor de zondag gekozen. 
We missen natuurlijk de sfeer en de 
faciliteiten van het Polderfeest waar 
de Polderloop al zolang een onder-
deel van is. Voor het feestcomite een 
extra hard gelag omdat nu al voor de 
2e keer het Polderfeest niet door kan 
gaan. AKU heeft desondanks 

besloten om de Polderloop wel door 
te laten gaan omdat een enorme 
groep lopers al zo lang de kick van 
een wedstrijd missen en zich willen 
meten met andere lopers en omdat 
bewegen in zijn algemeenheid voor 
jong en oud erg belangrijk is.

Programma
10.00u.: kidsrun
10.15u.: G-run voor de specials
10.45u.: 4 kilometer
11.30u.: 10 kilometer

Inschrijven 
Voorinschrijven voor de loop is i.v.m. 
corona verplicht en dat kun je doen 
via www.inschrijven.nl. en dat kan tot 
en met 10 september. Je start-
nummer waarin een chip is geweven 
kun je op de dag zelf voor de start 
ophalen, deze wordt dus niet nage-
stuurd. Het is niet nodig om je voor 

Kooyman Polderloop definitief 
op zondag 12 september

de kidsrun van te voren in te 
schrijven, dat kan ’s morgens vanaf 
9.00u. op het evenemententerrein.

Vaccinatie- en testbewijs
Met de huidige coronamaatregelen 
is het noodzakelijk dat iedere deel-
nemer vanaf 18 jaar een geldig vacci-
natie- of negatief testbewijs kan 
laten zien. Douchen is niet mogelijk 
omdat in dit weekend alle kleedka-
mers gebruikt worden door de 
elftallen die bij KDO voetballen. 
Waardevolle spullen kunnen wel in 
bewaring worden gegeven.

AH Jos van den Berg sponsor 
Jeu de Boules Toernooi
Uithoorn – Dit was het eerste club toernooi dat meetelt voor het alge-
mene club kampioenschap 2021. Onder redelijke omstandigheden, soms 
lichte regen, waren er deze middag 15 leden die om de eer streden. Ze 
speelden zo als gewoonlijk drie ronden op tijd (50 minuten), met elke 
speelronde een andere maat en tegenstander. De verschillen waren deze 
middag groot. Er waren er twee die drie partijen wisten te winnen. 
1e is geworden met 3+32 Huibert Jaap Bakker, 2e Jan Bartels met 3+18, 
en 3e Koos van Leeuwen met 2+15 . 

De waardebonnen en prijzen, twee tassen met boodschappen werden 
geschonken door Jos van de Berg van Albert Heijn. Aan het einde van de 
middag na de prijsuitreiking, werd er een foto gemaakt, met het nieuwe 
Softshel Club Jack, geproduceerd door A&M Producties, en de sponsoren 
Poldersport de Kwakel, en Fred Makelaardij O.G
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Uithoorn - Zondag 22 augustus was 
het gezellig druk bij UWTC. Voor de 
toertocht Stelling van Amsterdam 
was er een start en stempelpunt bij 
UWTC. Ongeveer 500 deelnemers 
gingen van start bij UWTC en nog 
eens 600 deelnemers kwamen langs 
voor een versnapering en stempel. 
Een mooie opblaasbare boog stond 
er bij de ingang. Tenten rondom het 
clubhuis, kortom het zag er gezellig 
uit. Maar de wielren van UWTC orga-
niseerde een interclub jeugdwed-
strijd waar ook bijna 100 deelnemers 
op af kwamen. Hieronder het verslag 
van deze interclubwedstrijd. De 

jongste deelnemers hadden er zin in 
en reden gelukkig een droge 
wedstrijd. De winst ging naar Olen 
Olsthoorn van Westland Wil Vooruit, 
hij kwam solo over de finish. Tweede 
werd Joey Prijs van Ulysses en derde 
Briek Pelgrim van de Amstel. Joël van 
Capel van UWTC komt soms nog wat 
snelheid tekort aan het begin van de 
wedstrijd, maar hij reed de wedstrijd 
keurig uit, heeft er plezier in en werd 
8e. Hier gingen 15 deelnemers van 
start bij cat 3&4. En ging de winst 
naar jongedame Isa Klein van 
Olympia, 2e Matz Kleijn van DTS en 
3e Carmen van ‘t Hof van DTS. Bart 

Drukte bij UWTC Knook van UWTC heeft nog weinig 
ervaring met wedstrijden. Bart werd 
15e en deed weer een mooie erva-
ring op. 

Mooi veld
Een mooi deelnemersveld bij cat 5-6, 
want 26 deelnemers gingen de strijd 
aan. Jesse had zijn zus Isa zien 
winnen, en dacht zo’n mooie beker 
wil ik ook wel hebben. En ja hoor, de 
winst ging naar Jesse Klein van 
Olympia, 2e Zeb Olsthoorn van West-
land Wil Vooruit, 3e Lisa Band van WV 
Noord-Holland. Van UWTC wist Emilie 
Fransen keurig in het peloton te fini-
shen op de 11e plaats. Jytte Timmer-
mans werd 16e, 22e Sven Ozinga, 24e 

waren zij in Amersfoort. In de 70+ 
wedstrijd wisten er twee renners 
halverwege de koers te ontsnappen. 
Van deze twee wist Harry Kellenaers 
uit Venray buitenschot te blijven van 
het peloton en won, 2e werd Ron 
Smit uit Haarlem en 3e Hans van 
Bavel uit Sint Anthonis. Guus finishte 
als 8e en Leen als 17e. Bij de 60+ 
probeerde Frank Nijssen diverse 
malen te ontsnappen maar hij kreeg 
geen ruimte. Het draaide uit op een 
massa spurt en deze werd gewonnen 
door Ron Paffen uit Milsbeek, 2e 
werd Frank Nijssen uit Haarlem en 3e 
werd John Tromp. René Wiebes 
kwam als 18e over eindstreep. 

Gouda
Zondag 22 augustus reden de 
renners hun wedstrijd in Gouda. Bij 
de 70+ ontstond na 20 minuten 
koers een kopgroep van twee 
renners, zij namen een ruime voor-
sprong en met nog 10 ronden te 
rijden probeerden nog 3 renners de 
aansluiting te vinden maar dit lukte 
niet. De wedstrijd werd gewonnen 
door Fred de Kinkelder uit Groenlo 
voor Hans van Bavel. Guus finishte als 
5e. Bij de 60+ eindigde het weer op 
een massaspurt en die werd overtui-
gend gewonnen door Ron Paffen 
met op de 2e plaats Arjan Bakker uit 
Gouda en als 3e eindigde John 
Tromp en behaalde hiermee zijn 
tweede podiumplaats van dit 
weekend.

Dirksland
Zondag 22 augustus werd Henk de 
Jong derde in de wielerronde van 
Dirksland bij de sportklasse. 

Uithoorn - AH Jos van den Berg was 
al als shirtsponsor verbonden aan de 
voetbal- en handbaljeugd tot en met 
13 jaar en als hoofdsponsor van het 
WA Verlaan toernooi. Afgelopen 
week heeft Jos van den Berg dit 
contract verlengd en zelfs uitgebreid. 
Voortaan is hij ook hoofdsponsor van 
de jongens voetbalteams Onder15, 
Onder17 en Onder19. Deze teams 

worden volledig uitgerust met 
tenues en trainingspakken voorzien 
van het AH Jos van den Berg logo. 
Ook de begeleidende staf van deze 
teams lopen in coachjassen voorzien 
van het AH Jos van den Berg logo. 
Onder het toeziend oog van Martin 
de Roij, voorzitter van de afdeling 
voetbal, ondertekenen Jos van den 
Berg en Andy Verstelle, voorzitter sv 

AH Jos van Berg hoofdsponsor 
KDO Jeugd

KDO, de overeenkomst die de 
sympathieke ondernemer voor nog 
eens drie jaar als hoofdsponsor aan 
de KDO-jeugd verbindt. 

Al jaren
Jos is al jaren verbonden als 
jeugdsponsor aan KDO. “Al toen ik 
zo’n vijftien jaar geleden in De 
Kwakel kwam wonen, ben ik de 
jeugd gaan sponsoren. Ik ben een 
groot sportfan en kom, als mijn werk-
zaamheden het toestaan, altijd graag 
in het weekend kijken hoe de lokale 
jeugd op het KDO-sportpark geniet 
van het sporten. Bij KDO vind ik het 
altijd goed geregeld, ook in de 
afstemming en communicatie met 
mij als sponsor. Dat schept een 
wederzijdse band”. “We zijn enorm 
blij met een sponsor als Jos”, aldus 
Andy Verstelle. “Jos is enorm 
betrokken bij de lokale gemeen-
schap en ondersteunt veel lokale 
verenigingen met diverse akties, 
zoals bijvoorbeeld nu Sparen-bij-Jos, 
waar wij natuurlijk ook aan meedoen. 
Het feit dat hij zo betrokken is bij 
KDO dat hij zijn bestaande sponso-
ring verder uitbreidt, is iets waar we 
best trots op zijn.”

Legmeervogels zondag start de competitie 
in en tegen Hoofddorp
Uithoorn - 7 dagen eerder dan de bedoeling was heeft de KNVB het 
competitieprogramma bekend gemaakt voor o a Legmeervogels 
zaterdag en Legmeervogels zondag. De start van de competitie is in het 
weekend van zaterdag 25 en zondag 26 september 2021. Voor de 
aanvang van de competitie zijn er nog een 3-tal voorronde bekerwed-
strijden. De bekerwedstrijden worden in principe gespeeld in de week-
enden van 4 en 5 september, 11 en 12 september en 18 en 19 september. 
De competitie gaat dan van start in het weekend van 25 en 26 september 
2021. Legmeervogels zaterdag speelt de eerste competitiewedstrijd uit 
op zaterdag 25 september tegen AC Amsterdam. Op zaterdag 2 oktober 
is er dan de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen tegen UNO. Voor het 
eerste zondagelftal een vergelijkbare start van de competitie. Legmeer-
vogels zondag start de competitie op zondag 26 september in en tegen 
Hoofddorp. De eerste thuiswedstrijd is dan op zondag 3 oktober tegen 
Kolping Boys. 

Tot aan het eerste vrije weekend ziet het programma er als volgt uit:

Legmeervogels zaterdag
25/09 AC Amsterdam - Legmeervogels
02/10 Legmeervogels - UNO 
09/10 Overbos - Legmeervogels 
16/10 Legmeervogels - Vogelenzang 
23/10 Parkstad - Legmeervogels 
20/10 Legmeervogels - Germaan/De Eland 
06/11 VEW - Legmeervogels

Legmeervogels zondag
26/09 Hoofddorp - Legmeervogels
03/10 Legmeervogels - Kolping Boys
10/10 ROAC - Legmeervogels
17/10 Legmeervogels - Assendelft
24/10 SDZ - Legmeervogels
31/10 Legmeervogels - FC Uitgeest
07/11 LSVV - Legmeervogels

Floris Fransen en 26e Mike Knook. 
Ook bij cat 7- nieuwelingen 1e jaars 
met 27 deelnemers een leuk start-
veld. Helaas kreeg deze groep wel 
regen tijdens de wedstrijd. Voor Ties 
Roode van UWTC was de wedstrijd 
vrij snel over, hij reed lek. Jammer 
want hij zat er goed bij. Helaas in 
deze groep een vrij grote valpartij in 
de bocht voor de finish, waardoor 
een aantal renners helaas niet de 
wedstrijd niet konden vervolgen. 
Arne Reenders van HRTC DOK greep 
de winst, 2e Lukas Vries van WV 
Noord-Holland en 3e Stan Smit van 
Wielerzone. UWTC lid Kars van 
Hattem werd netjes 13e, 16e Stijn vd 
Hoorn en 17e Jari Buskermolen. 

Bij de nieuwelingen 2e jaars-junioren 
hadden we maar 14 inschrijvingen 
binnen gekregen. Helaas kwamen 
een heel aantal deelnemers niet 
opdagen. Jammer, want nu was het 
maar een heel klein startveld. De 
UWTC leden namen gelijk het initia-
tief waardoor het veld gelijk uit 
elkaar lag. In de eindsprint was Mike 
Derogee net iets rapper dan Rens 
Grömmel. Derde werd Tygo Nicolai 
van Westfrisia. Lars Hopman kon in 
de beginfase zijn UWTC kameraden 
volgen maar moest ze later laten 
gaan. Voor Lars een 4e plaats. 
Over 2 weken wordt de ronde van 
Uithoorn bij UWTC verreden. 

Veteranen
De UWTC renners Leen Blom, John 
Tromp, René Wiebes en Guus 
Zantingh hebben het afgelopen 
weekend weer volop gekoerst bij de 
veteranen. Zaterdag 21 augustus 





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.
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Inwoners zullen geinformeerd moeten worden 
om feiten van fabels te kunnen onderscheiden
Wie de opsomming van het klimaatrapport ziet, zal met zijn haren in het 
hoofd zitten. De uitstoot van CO2 is desastreus toegenomen. Het rapport 
geeft ook aan dat er al jaren over geschreven en gepraat wordt, maar een 
gericht actieplan is er niet. Inwoners Voor Inwoners is van mening dat 
inwoners ook de macht hebben om hier wat aan te doen en zien het 
rapport juist als een extra stimulans om als inwoners zelf meer actie te 
ondernemen. Maar wat kun je het beste doen? En hoeveel zoden zet dat 
aan de dijk? Minder vlees eten, zonnepanelen op je eigen huis, in eigen 
land op vakantie, maar we willen ook meer huizen bouwen en hebben 
gemiddeld 2 auto’s voor de deur. Ook willen we zo goedkoop mogelijk 
inkopen doen, zelfs als we weten dat het door onderbetaalde krachten in 
verre arme landen tot stand komt. Maar is het allemaal wel waar wat ze 
ons wijs maken. Zijn het feiten of fabels?

Overbevolkt
We weten allemaal dat we in een 
klein landje wonen, waar eigenlijk te 
veel mensen in wonen, maar we 
willen ook het land van de boeren 
zijn, toeristisch het land van water, 
molens en weilanden blijven. Welke 
keuzes mogen de beleidsbepalers 
dan maken? Natuurlijk zien we 
(vooral) op de sociale media de 
(asociale) reacties wat er allemaal 
niet deugt, maar wat doen we er zelf 
aan. Trekken we zelf al conclusies? 

Marktwerking voorbij
We hebben vorig jaar een aantal 
dialoogavonden gehouden over de 
stelling dat de “marktwerking 
voorbij” is. Geld verdienen ten kosten 
van andere mensen kan ook niet 
meer. Subsidiepotjes maken voor het 

verkopen van de pelletkachels is 
toch ook de wereld op zijn kop. Bij 
de dienstverlening voor de inwoners 
wordt ook vanuit kosten oogpunt 
gedacht en gehandeld. Denk hierbij 
aan de afspraken op het gemeente 
huis, wat vooraf online moet 
gebeuren.

 

Ook mantelzorgers voelen zich 
steeds meer gebruikt om de (zorg)
kosten te drukken, dit geldt ook voor 
veel vrijwilligerswerk.

Ruimte
De beschikbare ruimte willen we ook 
allemaal claimen. De boeren worden 
eigenlijk verplicht om ruimte in te 
leveren voor zonnevelden en/of 
windmolens, maar er is ook een 
woningcrisis, dus er moeten ook 1 
miljoen huizen bij gebouwd worden 
voor 2030! Maar als we het klimaat-
akkoord volgen zullen we toch ook 
meer voor ons groen moeten gaan 
zorgen. Ook hier gaat het over 
verdienmodellen ipv de maatschap-
pelijke waarde.

Starterswoningen
In heel het land is de vraag naar 
woningen gigantisch, zo ook in De 
Ronde Venen. Bij het spoorpark 
worden dan weer mooie huizen 
gebouwd zegt de wethouder vol 
trots in diverse media. Echter geldt 
hier ook de marktwerking de begin-
prijzen voor deze woningen komen 
waarschijnlijk uit rond de €475.000. 
Ben benieuwd welke starter dit kan 
betalen. Investeerders zullen hier wel 
voor te vinden zijn. Starters niet! Ook 
dit is nog de achterhaalde 
marktwerking.

Flitsbezorgen
De nieuwe hype is de flitsbezorger. 
Binnen 10 minuten je boodschap(je) 
bezorgd hebben. Nog een voorbeeld 
gedacht vanuit het geld. Hier is door 
investeerders al meer dan 1 miljard 
voor ingelegd. Het moet wel door 
een 15/16 jarige op de fiets bezorgd 
worden en de kosten voor veiligheid 
is voor de gemeenschap. Hier 
kunnen inwoners keuzes maken en 
hier wel of niet aan meedoen

Informeren
Tijdens de behandeling van de ener-
gienota in de gemeente bleek al dat 
daar juist van bovenaf wel gestuurd 
werd en moesten er in ieder geval 
windmolens en zonnevelden komen. 
Feitelijke informatie was onvol-
doende en inwoners die zich verza-
meld hebben om aan te geven dat 
juist hier onvoldoende rekening 
gehouden werd met de klimaatcrisis 
en de ruimte benutting. Zij hebben 
vooralsnog kunnen voorkomen dat 
er windmolens in De Ronde Venen 
geplaatst gaan worden. 

Macht en tegenmacht 
Landelijk wordt er al een tijdje 
gesproken over macht en tegen-
macht. Dit vinden de politieke 
partijen ondertussen ook een seri-
euze aangelegenheid. Dit lijkt steeds 
vaker te gaan over wie de regie 
hoort te hebben en te krijgen. 

 

Juist op dit punt willen we aangeven 
dat inwoners feitelijk de macht zijn. 
Als ze daar naar gaan handelen, 
zullen er grote veranderingen plaats 

kunnen gaan vinden. Als inwoners 
bijvoorbeeld alleen maar biologisch 
voedsel gaan kopen en consumeren, 
vindt er absoluut een verandering 
plaats. Als inwoners alleen nog een 
elektrische of hybride auto gaan 
kopen (of wachten met de aanschaf ) 
zullen er heel snel grote verschui-
vingen plaatsvinden. 

Kansen voor inwoners 
Kortom er liggen veel kansen voor 
inwoners, als er maar gehandeld 
wordt uit de prioriteit die zij zelf 
voelen. Dit is niet een oproep om 
een populistische richting op te 
gaan, maar juist om eerlijk en 
oprecht je gevoel te volgen en 
daarna te handelen, met respect 
voor iedereen.

Feiten of Fabels? 
Maar wat dan wel heel belangrijk is 
of je weet wat nu de waarheid is en 
wat niet? Want als je niet meer weet 
of iets een fabel of feit is weet je ook 
niet waar je goed aan doet. We 
moeten dus eerst goed geïnfor-
meerd worden. Dat hoeft niet perse 
van bovenaf, want we kunnen ook 
gewoon naar elkaar luisteren en de 
dialoog met elkaar aangaan. Je kan 
dan zelf heel goed beslissen wat 
wijsheid is en wat je geloofwaardig 
vindt. 

IVI
Voor iedere inwoner uit De Ronde 
Venen wil IVI (inwoners voor inwo-
ners) hiervoor graag een podium 
aanbieden en iedereen betrekken bij 
de oplossingen die er op dit moment 
gevraagd worden. We zullen er 
samen voor kunnen gaan zorgen dat 
er een transparante en onafhanke-
lijke informatie voorziening is zodat 
ieder persoonlijk onafhankelijk zijn 
eigen keuze kan afwegen en maken.

Wil je ons en de inwoners 
helpen stuur een email naar: 
info@inwonersvoorinwoners.nl 
Alvast bedankt namens alle 
inwoners 

Mijdrecht - Brandweer Mijdrecht was te 
gast bij de SeT Residentie om daar een 
duikoefening te doen. De SeT residentie 
is de nieuwe woonzorgcombinatie aan 
de Bozenhoven in Mijdrecht waar niet 
alleen mensen wonen maar ook een 
openbaar restaurant met terras aan het 
water is gevestigd. Deze woonzorgcom-
binatie is geen gesloten instelling zodat 
iedereen in-en uit kan lopen. Dat bete-
kent dat er ook mensen te water 
kunnen raken. De brandweer heeft 
s‘middags een levensechte pop te water 

gelaten en rukte ‘s avonds na een 
melding van vermist persoon met groot 
materieel uit. Een perfecte oefening 
compleet met bewoners die ook 
kwamen kijken, een zorgverlener die “in 
paniek” constant de duikers aan het 
storen was en dreigde zelf in het water 
te springen. De kleding van de vermiste 
persoon hing aan de steiger bij het 
water en na een klein half uurtje zoeken 
was het slachtoffer boven water. Hope-
lijk gaat dit nooit echt gebeuren maar 
mocht dit wel zo zijn dan hebben ze 

‘Drenkeling’ bij de SeT Residentie met zijn allen dit vast geoefend! SeT 
Residentie is een nieuwe woonzorg-
vorm voor ouderen waar je woont met 
eigen regie en 24 uur per dag zorg 
aanwezig is. Je mag bv ook je huisdier 
meenemen, er wonen 3 jongeren die 
zorgen voor de “Magic Mix” en heeft een 
openbaar restaurant waar je heerlijk kan 
lunchen, dineren of een kopje koffie 
met huisgemaakte appeltaart kan 
nuttigen! Ook catering en een feestje 
vieren kan op de Residentie. Mocht je 
het leuk vinden hier een handje te 
helpen? Wij zoeken nog vrijwilligers 
voor bv de tuin en begeleiden van acti-
viteiten. Voor meer info:0297-310000.
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