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Oversteekplaats op Kerklaan 
Vinkeveen aangepast 

In de informatienota gaan bur-
gemeester en wethouders uit-
gebreid in op maatregelen om 
oversteekplaatsen en kruisin-
gen veiliger te maken. Wethou-
der Alberta Schuurs (Mobiliteit): 
”Veiligheid in het verkeer is van 
groot belang, we kijken voortdu-
rend hoe we dat kunnen verbe-
teren. Ook luisteren we naar er-
varingen van inwoners, zoals de 
petitie die eind vorig jaar in Vin-
keveen door 400 inwoners werd 
ondertekend.’’Doel van de petitie 
was aandacht te vragen voor vei-
liger oversteekplaatsen. Dat kan 
door ze aan te passen en van be-
tere (led)verlichting te voorzien. 
De handtekeningen werden in 
november door initiatiefnemer 
Lyône Pothuizen aan de wethou-

der aangeboden. ,”We leven in fi-
nancieel krappe tijden. Door on-
ze financiële middelen opnieuw 
te verdelen kunnen we geld vrij-
maken de oversteekplaats op de 
Kerklaan aan te pakken. Dat is 
een mooi resultaat’’, zegt Schuurs. 
De voetgangersoversteekplaats 
ligt dicht bij de bocht en is daar-
door niet goed zichtbaar. Om 
het oversteken veiliger te maken 
wordt de hij verschoven en met 
borden beter zichtbaar gemaakt. 
Alle voetgangersoversteekplaat-
sen in de gemeente zijn de afge-
lopen maanden tegen het licht 
gehouden. Gekeken is waar veel 
voetgangers oversteken en welke 
door veel auto’s worden gekruist. 
Deze oversteekplaatsen zijn be-
oordeeld op veiligheid. De plaat-

sen waar die kan worden verbe-
terd worden komende jaren aan-
gepakt. 

Kruising Prinses Margrietlaan/
Ambachtsherensingel
Een van de plekken is de kruising 
Prinses Margrietlaan/Ambachts-
herensingel in Mijdrecht. Voor 
de kruising zijn vier verschillen-
de ontwerpen gemaakt die de 
kruising overzichtelijker en veili-
ger maken. Deze worden binnen-
kort besproken met directbetrok-
kenen. Daarnaast wordt op een 
aantal plekken de voorrangssitu-
aties op rotondes verduidelijkt. 
Hetzelfde geldt voor de oversteek 
op de Stationsweg in Mijdrecht. 
De fractie van Ronde Venen Be-
lang vindt dat de wethouder zich 
niet aan haar woord houdt, door 
slechts een oversteekplaats on-
der handen te nemen. 
Hierover leest u elders 
in deze krant

Vinkeveen - De voetgangersoversteekplaats op de Kerklaan in 
Vinkeveen wordt aangepast en veiliger gemaakt. De aanpassin-
gen vinden dit jaar plaats. Dat schrijven burgemeester en wet-
houders in een informatienota aan de gemeenteraad. 
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Geen bingo
Amstelhoek - Het bestuur 
van Buurtvereniging Amstel-
hoek heeft besloten voorlo-
pig - en zeker tot eind 2020 
- geen bingoavonden te or-
ganiseren in het Buurthuis 
van Amstelhoek, Engellaan 
3a. Jammer maar de risico’s 
zijn te groot. Hopelijk kun-
nen en mogen we u in 2021 
weer begroeten. Noteer de 
bingo data voor 2021 alvast, 
met potlood, in uw agenda: 
16 januari; 6 maart; 17 april.
Tot die tijd blijf gezond!

Weer aanrijding 
Noorddammer-
weg, oversteek 

busbaan
De Kwakel – Zaterdagmid-
dag jl. heeft er opnieuw een 
flinke aanrijding plaatsge-
vonden bij de Noorddam-
merweg ter hoogte van de 
busbaan oversteek.  Een per-
sonenauto kwam bij de over-
steek in botsing met een lijn-
bus. Een persoon is met de 
ambulance  (met onbeken-
de verwondingen)naar het 
ziekenhuis vervoerd. De lijn-
bus is behoorlijk bescha-
digd en de auto kan als  total 
loss worden beschouwd.  De 
technische dienst van de Po-
litie verrichte onderzoek aan 
beide voertuigen. 
Foto Jan Uithol

De uitverkoop loopt t/m 30 augustus 2020 en
is geldig zolang de voorraad strekt. OP=OP! 
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Mijdrecht: Omg. Dorpsstraat, Helmstraat (220 kranten)
Uithoorn: Omg. Grauwe Gans, Blauwe Gans (150 kranten)

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

Op bijgaande foto ziet u de oversteekplaats bij de Stationsweg in Mijdrecht

Bestemmingsplan onherroepelijk na uitspraak Raad van State
Weg vrij voor bouw appartementen 
aan Bernhardlaan
Mijdrecht - De bouw van 21 so-
ciale huurappartementen aan de 
Prins Bernhardlaan in Mijdrecht 
kan van start. De Raad van Sta-
te heeft het beroep dat een aan-
tal omwonenden aantekende te-

gen het bestemmingsplan onge-
grond verklaard. Daarmee is het 
bestemmingsplan onherroepe-
lijk. Op de plek waar de apparte-
menten komen staan nu vijf ver-
ouderde woningen. Woningcor-

poratie GroenWest laat deze slo-
pen. Begin 2021 begint de bouw.  
De 21 appartementen zijn levens-
loopbestendig. Wethouder Rein 
Kroon (Ruimte): ,”Er is veel be-
hoefte aan dit soort woningen in 

onze gemeente. Ze zijn zeer ge-
schikt voor senioren die zorg aan 
huis nodig hebben. De appar-
tementen liggen op een mooie, 
centrale plek in Mijdrecht, dicht-
bij voorzieningen. Bij de toewij-
zing krijgen senioren uit De Ron-
de Venen die uit een sociale huur 
eengezinswoning komen voor-
rang. De bouw van de apparte-
menten vindt volgtijdelijk plaats 
met het bouwplan van 24 ap-
partementen aan de Gosewijn 
van Aemstelstraat en zorgt voor 
de doorstroming op de woning-
markt.’’

Voldoende ruimte tussen 
bestaande en nieuwbouw
De gemeenteraad stelde het be-
stemmingsplan voor de Prins 
Bernhardlaan in juni 2019 una-
niem vast. Een aantal omwonen-
den diende daarop beroep in bij 
de Raad van State. De Raad van 
State oordeelt dat er voldoende 
ruimte tussen nieuwbouw en be-
staande woningen en dat uitrit 
zoals opgenomen in het bestem-
mingsplan de beste keuze is. De 
Raad van State vindt dat de ge-
meente de belangen van omwo-
nenden voldoende heeft betrok-
ken in de totstandkoming van de 
plannen.

Aanvragen bouwvergunning 
is volgende stap
Met de uitspraak is het bestem-
mingsplan onherroepelijk. Vol-
gende stap is dat woningcorpora-
tie GroenWest een bouwvergun-
ning aanvraagt. Planning is dat in 
het najaar de bestaande vijf ver-
ouderde woningen aan de Prins 
Bernhardlaan 13 tot 21 worden 
gesloopt. De bouw van de appar-
tementen door Bébouw Midreth 
uit Mijdrecht begint in 2021. Het 
gebouw met de 21 appartemen-
ten krijgt drie woonlagen, boven-
op de plint met bergingen. De 
entree komt aan de kant van de 
Prins Bernhardlaan, met een di-
recte verbinding van de onderste 
woonlaag naar de weg op de dijk. 
Onder en naast het gebouw wor-
den 26 parkeerplaatsen aange-
legd. Karin Verdooren (directeur-
bestuurder GroenWest): Er is in 
onze regio een grote vraag naar 
sociale huurwoningen en daar-
om zetten wij vol in op nieuw-
bouw. We zijn dan ook heel blij 
dat wij op deze prachtig gelegen 
centrale plek, dicht bij voorzie-
ningen, 21 sociale huurwoningen 
kunnen bouwen. Hiermee kun-
nen we nieuwe huurders blij ma-
ken, die soms al jaren op zoek zijn 
naar een fijn appartement”.

Mijdrecht – Donderdag a.s. zal 
op de Mijdrechtse markt, de – 
voor zover bekend – jongste 
marktverkoopster van de regio 
staan. De 9 -jarige Louise Koot uit 
Wilnis, zal dan geheel zelfstan-
dig kipnuggets bakken en ver-
kopen. Niet voor een goed doel, 
nee gewoon als ‘ondernemer’. En-
kele maanden geleden stuurde 
Louise een mailtje naar de markt-
meester, met daarin haar ‘be-
drijfsplan’ en de vraag of dit voor 
een keer mogelijk was. Het markt-
bestuur was direct enthousiast 

en nam contact met haar op. Ze 
wist precies wat ze wilde en be-
sloten werd om haar eenmalig in 
de gelegenheid te stellen in ei-
gen kraam aan het werk te gaan. 
“En het moest wel goede kwali-
teit zijn”, zo stelde deze jonge da-
me en ze ging in onderhandeling 
met de poelier van de markt. De-
ze zorgt het vlees (wat ze natuur-
lijk gewoon koopt) en donderdag 
kan ze aan de bak. En alle even-
tuele winst, is hopelijk een prettig 
extra zakcentje. U vindt haar tus-
sen ‘t Stoepje en de kaaskraam 

Donderdag op de Mijdrechtse markt
Jongste markverkoopster 
uit de regio

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.
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DOKTERSDIENSTEN
De Ronde Venen: Alle diensten 
van de huisartsen worden gedaan 
vanuit Huisartsenpost Leidse Rijn, 
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het 
weekend en voor werkdagen van 
17.00-08.00 uur

Uithoorn: Spoedgevallen overdag 
via eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht, 
0297-285163. Open: ma. t/m vr. 
8.00-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.

Apotheek Mijdrecht
Ho�and 48 Mijdrecht, 
0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis, 
0297-303903. Open: ma. t/m vr. 
8.00-17.30 u.

Wilnis-Dorp Medisch Centrum
Dorpsstraat 65 Wilnis,
0297-441044. Open : ma. t/m vr. 
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.

Zuiderwaard Medisch Centrum
Plevierenlaan 23 Vinkeveen
0297-441144. Open : ma. t/m vr. 
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.

Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57 Vinkeveen, 
0297-262033. Open: ma. t/m vr. 
8.30-17.30 u; 

Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583. 
Open: 22.00-08.00 u.

Benu Apotheek Zijdelwaard
Zijdelwaardplein 81 Uithoorn, 
0297-562851. Open: ma. t/m vr. 
08.30-18.00 u., za. 9.00-16.00 u.

Apotheek Boogaard 
Amstelplein 27 Uithoorn,  
0297-566886. Open: ma. t/m vr. 
08.00-18.00 u., za. 10.00-13.00 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:
Dienstapotheek Amstelland
Spoedpost Amstelland Ziekenhuis 
Amstelveen. Open: ma. t/m 
vr. 17.30-23.00 u., za., zo. en 
feestdagen 8.30-23.00 u.

Nachtapotheek OLVG West
Jan Tooropstraat 164 Amsterdam, 
020-5108826. Open: na 23.00 u.

ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen 
‘De Ronde Venen’. 7 dagen 
per week, 24 uur per dag 
mobiel bereikbaar voor 
bevallingen en spoedgevallen 
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl

STICHTING THUIS STERVEN 
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, 06-51451130.

MANTELZORGSPREEKUUR
Elke do. tussen 08.30-16.00 u. kan 
iedere mantelzorger haar vragen 
stellen bij Mantelzorg & Meer. 
Tel. 020 333 53 53, 
info@mantelzorgenmeer.nl,
www.mantelzorgenmeer.nl

TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk 
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, 
0297-293939.

Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen, 
0297-263758, www.dkavv.nl. 

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK 
Uithoorn, tel. 0297-565989

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

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

Praktijk voor psychologische 
hulpverlening  
Vijzelmolen 25 Mijdrecht 
H. Rapp-Jonkers,  06-15599435

Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69 Vinkeveen. Bezoekadres: 
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl

De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, 
Integraal Therapeut 
0297-267960, www.destroom.info

ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Ho�, 06-51994830
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl

STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachto�erhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie 0900-8844.
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Verschijnt woensdag
EDITIE 2 
DE RONDE VENEN, 
MIJDRECHT, WILNIS, 
AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN
EDITIE 3
UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl 
of verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl 
of redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media 
Groep B.V.
133e jaargang

Oplage: 31.650

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

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

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

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.
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Regio - Van 6 tot en met 12 sep-
tember 2020 wordt ook dit jaar 
weer in Uithoorn, de Kwakel en 
Amstelhoek huis aan huis gecol-
lecteerd voor alle mensen die lij-
den aan een spierziekte, zoals de 
ziekte van Pompe, ALS, Duchenne, 
Spina Bifida, Huntington, SMA en 
nog vele andere vormen, wel 600 
verschillende. In Nederland is de 
kans op spierziekte 1 op 80. Het 
Spierfonds is de aanjager van de 
strijd tegen spierziekten en finan-
ciert wetenschappelijk onderzoek. 
Het Spierfonds krijgt geen over-
heidssteun, de collecteweek is een 
van de belangrijkste inkomsten-
bronnen om deze onderzoeken 
te financieren. Een goede bijdrage 
in de collectebus, wanneer de col-

lectant bij u aan belt zal ten zeer-
ste 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 do-
neren. De Stichting is naarstig op 
zoek naar enthousiaste collectan-
ten en wijk comitéleden. Door te 
collecteren of u aan te melden 
als wijk comitélid voor het Prin-
ses Beatrix Spierfonds kunt u echt 
iets voor een ander betekenen. 
Collecteren kost u maar een paar 
uurtjes, maar het maakt een be-
langrijk verschil voor mensen met 
een spierziekte. Mede dankzij on-
ze vrijwilligers zijn er oplossingen 
gevonden voor een aantal spier-
ziekten, geweldig! Maar ze heb-

Word collectant van het 
Beatrix Spierfonds

Regio - Het nieuwe schooljaar 
op het Alkwin Kollege is sportief 
van start gegaan. Van zeilen in 
Aalsmeer tot poldersport in De 
Kwakel, de introductieweek zat 

vol activiteiten. Veel lachen en sa-
menwerken zorgt ervoor dat de 
leerlingen zich snel vertrouwd 
voelen met onze school en hun 
klasgenoten. In deze coronatijd 

zal het een bijzonder jaar wor-
den. Wij volgen het advies van de
Rijksoverheid en VO-Raad op om 
de leeromgeving zo veilig mo-
gelijk te maken. Vanaf 24 augus-

tus 2020 gaan de lessen weer van 
start.

Alkwin Kollege start het schooljaar met introductieweek

ben nog een lange weg te gaan 
om voor alle 600 spierziekten een 
oplossing te vinden. 

Collecteren in tijden van 
de coronacrisis 
Alle collecterende goede doelen 
in Nederland hebben gezamenlijk 
een protocol opgesteld om te zor-
gen dat collectanten en gulle ge-
vers in Nederland veilig aan col-
lectes kunnen participeren. Hier-
in wordt rekening gehouden met 
de anderhalvemetersamenleving 
en staat ieders persoonlijke vei-
ligheid centraal. Alle collectanten 
worden hierover geïnformeerd. 
Kunnen de 200.000 mensen met 
een spierziekte in Nederland reke-
nen op uw steun? Meld u dan di-
rect aan als collectant of wijk co-
mitélid bij de coördinator collecte 
van het Prinses Beatrix Spierfonds, 
Liesbeth Boutkam – de Kuiper tel. 
06 30563920; email l.boutkam@
telfort.nl. Bedankt!

Regio - De vraag naar goede en 
gediplomeerde doktersassisten-
ten is groot. Er zijn veel vacatu-
res. Ook zijn er veel volwassenen 
die de overstap naar de zorg wil-
len maken en zich willen laten 
omscholen tot doktersassisten-
te. Om aan die maatschappelij-
ke behoefte tegemoet te komen 
start Instituut Memo vanaf sep-
tember met de volwassenenop-
leiding voor doktersassistente in 
Haarlem. Sinds 2016 wordt de 
opleiding in Amersfoort aange-
boden en nu is het tijd voor een 

uitbreiding naar Haarlem. Met 
deze nieuwe locatie zal Instituut 
Memo beter bereikbaar zijn voor 
studenten uit Noord- en Zuid-
Holland. 

Een doktersassistente is het eer-
ste aanspreekpunt in de praktijk 
en heeft veelzijdige taken. Wie in-
teresse heeft in dit mooie en af-
wisselende beroep, is bij Insti-
tuut Memo aan het juiste adres. 
Instituut Memo is dé opleider op 
dit gebied en heeft al honderden 
mensen hun diploma mogen 

Nu ook in Haarlem
Opleiding voor 
doktersassistente

overhandigen. Ook de studen-
ten beoordelen de opleiding als 
erg positief. Student Marije ver-
telt: ,,De opleiding tot doktersas-
sistente bij Instituut Memo is een 
aanrader! Het is een opleiding 
waarbij zowel theorie als praktijk 
in ruime mate aan bod komen, in 
een open, gezellige sfeer. Door-
dat de lessen wekelijks zijn, is er 
veel contact met medestuden-
ten en docenten. Dit werkt moti-
verend en stimulerend. Er is veel 
ruimte voor vragen en, zo no-
dig, een stukje persoonlijke be-
geleiding. Toen ik mijn diploma 
had behaald, kon ik meteen aan 
de slag als doktersassistente en ik 
geniet dagelijks van de uitdaging 
en afwisseling die dit werk met 
zich meebrengt.”

Opleiding
De opleiding is speciaal ontwor-
pen voor volwassenen die toe 
zijn aan een vervolgstap in hun 
leven, door zich bijvoorbeeld 
te laten omscholen. De lessen 
zijn doelgericht en worden door 
mensen uit de praktijk gege-
ven. Zo kun je in een jaar tijd je 
diploma behalen. Instituut Me-
mo heeft een officiële erkenning 
van het Ministerie van Onder-
wijs, Cultuur en Wetenschap en 
biedt de opleiding aan op MBO-
4 niveau. De locatie Haarlem mag 
dan wel nieuw zijn, de opleiding 
blijft hetzelfde. Er blijven klassi-
kale lessen gegeven worden en 
ook het onderwijsprogramma 
zal hetzelfde zijn als in Amers-
foort. De lessen in Haarlem zul-
len plaatsvinden op dinsdag- en 
woensdagavond vanaf 1 sep-
tember aanstaande. Er wordt ge-
werkt conform de richtlijnen van 
de RIVM en de afstand van 1,5 
meter blijft tijdens de lessen ge-
waarborgd. 

Vermist
•	 •	1637365,	 19-8-2020,	 kat,	 Daisie,	 poes,	 europese	 korthaar	 of	

huiskat,	cypers	bruin/zwart	gestreept	met	beige/wit	onder	de	
neus,	op	de	kin,	en	kaaklijn,	bruin	op	de	neus.	Mevrouw	van	
Wieringenplein,	Mijdrecht.

•	 1637363,	19-8-2020,	kat,	Sammie,	kater,	gecastreerd,	europese	
korthaar	of	huiskat,	wit	met	zwart	rond	de	oren,	zwarte	vlek	op	
de	linker	flank,	en	een	zwarte	staart	met	een	witte	punt.	Me-
vrouw	van	Wieringenplein,	Mijdrecht.

•	 1637359,	19-8-2020,	kat,	Moses,	kater,	gecastreerd,	europese	
korthaar	of	huiskat,	wit	met	zwarte	vlekjes	op	kop.	Mevrouw	
van	Wieringenplein,	Mijdrecht.

•	 1637782,	 16-8-2020,	 kat,	 Casper,	 kater,	 gecastreerd,	 maine	
coon	x,	wit	met	zwart	rond	en	op	de	oren,	naast	het	rechter-
oog	wit,	naast	het	linkeroog	zwart,	zwarte	vlekken	in	de	nek,	
op	de	rug	en	flanken,	en	een	zwarte	staart.	Groenlandsekade,	
Vinkeveen.

•	 1635980,	14-8-2020,	kat,	Spook,	poes	gesteriliseerd,	europese	
korthaar	of	huiskat,	licht	grijs,	met	twee	witte	achterpoten,	de	
ene	voorpoot	is	voor	de	helft	wit,	de	andere	voorpoot	is	grijs,	
heeft	een	bult	op	het	hoofdje.	Jade,	Mijdrecht.

•	 1637435,	 12-8-2020,	 kat,	 Jerry	 kater,	 gecastreerd,	 europese	
korthaar	of	huiskat,	 cypers	 rood,	met	 zwarte	puntjes	aan	de	
neus,	en		witte	snorharen.	Dubloen,	Mijdrecht.

•	 1637765,	 10-8-2020,	 kat,	 Monster,	 kater,	 europese	 korthaar	
of	huiskat,	cypers	bruin/zwart	gestreept	met	wit	op	de	snoet,	
bles,	hoge	witte	sokken	aan	de	poten,	heeft	een	knipje	in	het	
linker	oor.	Communicatieweg,	Mijdrecht.

	
Gevonden
•	 1637440,	 19-8-2020,	 2	 katten,	 europese	 korthaar	 of	 huiskat,	

poes	met	kitten.	De	kitten	is	cypers	bruin/zwart	gestreept	met	
wit	op	de	bef,	en	aan	de	pootjes.	De	volwassen	poes	is	wit	met	
cypers	bruin/zwarte	vlekken	boven	de	ogen,	op	de	kop,	on-
deraan	de	nek,	onderkant	van	de	rug,	en	aan	de	staart.	Meer-
koetlaan,	Vinkeveen.

•	 1638090,	 20-7-2018,	 kat,	 (vermoedelijk	 poes)	 europese	 kort-
haar	of	huiskat,	zwart	met	wit	op	de	kin,	bef,	borst,	en	wit	op	
de	 buik	 tussen	 de	 achterpoten.	 aan	 de	 voorpoten	 witte	 te-
nen,	aan	de	achterpoten	witte	sokjes,	witte	snorharen,	zwarte	
wenkbrauwharen,	heeft	groene	ogen,	en	een	klein	stukje	uit	
het	rechteroor.	Molenweg,	Abcoude.

Meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen
Tel: 088-0064673
rondevenen@amivedi.com
facebook.com/Amivedi-MijdrechtRonde-Venen
www.amivedi.nl

Stichting Amivedi is een vrijwilligers organisatie die zich inzet 
voor vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. Dit door 
middel van de kosteloze registratie van deze dieren. We zijn 
het landelijk meldpunt voor huisdier eigenaren. Onze enthou-
siaste vrijwilligers werken nauw samen met politie, dierenart-
sen, dierenambulances en dierenasielen, wat er voor zorgt dat 
vele huisdieren weer thuiskomen! Voor registratie, vragen en/
of andere zaken binnen uw regio, kunt u telefonisch contact 
opnemen met het meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen, of met 
het centraal meldpunt van Amivedi 0900-2648334.
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De Ronde Venen Pas

Beste burgemeester,

In de Nieuwe Meerbode van 
vorige week laat u de lezer we-
ten een uitzondering te ma-
ken door te reageren op een 
anonieme ingezonden brief. 
U maakt die uitzondering niet 
op grond van de ernstige mis-
dragingen van hangjongeren, 
die stenen door ruiten van een 
woning en een school hebben 
gegooid. U doet dat wel omdat 
u het niet terecht vindt dat ‘de 
suggestie wordt gewekt dat 
de gemeente weinig doet aan 
overlast’. Daarmee slaat u de 
plank behoorlijk mis. De ernst 
van het incident had immers 
de reden moeten zijn. Hebt u 
zich een moment afgevraagd 
waarom de brief anoniem is? 
Kunt u zich voorstellen dat me-
dedoor genoemd incident be-
woners rond het park kiezen 
voor anonimiteit? Dat zij na-
melijk liever hun ruiten heel la-
ten of anderszins angst heb-
ben voor represailles? U zegt 
wel dat u dat snapt: ‘Het is niet 
de eerste keer dat zij overlast 
hebben van jongeren.’ Maar u 
verwacht kennelijk toch dat zij 
kenbaar maken direct blij en 
tevreden zijn met de door u 
aangekondigde maatregelen. 
En deze maatregelen dan noe-
men in hun brief. Dat is natuur-
lijk niet aan hen, maar aan u. 
Daarom kondigde u de maat-
regelen ook aan in uw brief 
aan bewoners van 14 augus-
tus. Dat nu is terecht.

Al jaren overlast
De overlast van hangjongeren 
is in het park de Groen Rode 
Scheg niet van vandaag of gis-
teren. De komst van het mul-
tifunctionele speelveld is de 
magneet geworden, die door 
de bewoners is voorspeld. Het 
College ging daaraan voorbij, 
ondanks dat in de Legmeer ja-
ren eerder al een voetbalveld-
je soortgelijke overlast veroor-
zaakte. ‘Wij zullen in overleg 
met de bewoners, de jonge-
ren, het jongerenwerk van Car-
danus en de politie kijken hoe 

we tot een oplossing kunnen 
komen’, liet toenmalige wet-
houder Oudshoorn in de Uit-
hoornse Courant weten. Alle 
overleggen hadden geen re-
sultaat. Het voetbalveldje daar 
is uiteindelijk afgebroken.

De geschiedenis 
herhaalt zich
U gebruikt ongeveer dezelf-
de woorden als in de weerge-
geven quote uit het verleden 
van wethouder Oudshoorn. 
Alle meldingen van bewoners 
naar gemeente en politie in de 
achterliggende jaren en regel-
matige berichten in deze krant 
hebben de overlast niet doen 
verminderen; evenmin de voor 
bewoners niet zichtbare in-
spanningen van het jonge-
renwerk. De gegeven signalen 
van bewoners zijn dus inder-
daad niet voldoende serieus 
genomen door de gemeente. 
De gemeente heeft weinig tot 
niets effectiefs gedaan tegen 
de overlast.

Een grens is overschreden
Er moest eerst een steen door 
een ruit voordat de overlast in 
het park in aanmerking komt 
voor ’opgavegericht wijkaan-
pak’. En in die aanpak worden 
opnieuw overleggen met be-
woners gestart, komt de poli-
tie tijdelijk vaker langs even-
als beveiligers en handha-
vers, krijgt het jongerenwerk 
wederom een belangrijke rol. 
Een samenscholingsverbod 
wordt niet genoemd. Worden 
er wel lessen uit het verleden 
geleerd? Wordt de openbare 
ruimte met deze maatregelen 
weer veilig? Ik vrees van niet. 
Met het gooien van een steen 
door een ruit is een grens over-
schreden. Dat is geen overlast 
meer, maar geweld tegen be-
woners. Daarbij passen geen 
‘overleggen’ meer. De tijd voor 
overleggen is onmiskenbaar 
voorbij. Een harde aanpak om 
de openbare ruimte terug te 
winnen is nu vereist.

Rob Limper

LEZERSPOST
Probleem hangjongeren niet opgelostProbleem hangjongeren niet opgelost

Vandaag was het weer raak. 
Een aanrijding tussen een bus 
en een personenauto op de 
Noorddammerweg/busbaan.
Wij wonen nu ruim 1 jaar op de 
Noorddammerweg en dit is nu 
het vijfde ongeval wat wij mee 
maken. De vorige keer (30 mei 
jl.) toen er een ongeval gebeur-
de, heb ik een uitgebreide mail 
gestuurd naar de gemeente. Tot 
op heden heb ik niets van hen 
vernomen. In het bericht naar 
de gemeente heb ik aangege-
ven dat het een heel gevaar-
lijk oversteekpunt is. Het baart 
mij zorgen dat de bussen zo 
hard rijden. Maar mijn grootste 
zorg is dat dit gevaarlijke over-
steekpunt pal naast een drukke 
woonwijk ligt waar veel kinde-
ren wonen. Ik opperde om het 

punt te herzien. Wellicht kun-
nen er drempels op de busbaan 
geplaatst worden, wat de bus-
chauffeurs dwingt om vaart te 
minderen (want sommigen rij-
den te hard voor woorden). Het 
andere idee wat ik opperde was 
het plaatsen van slagbomen op 
de Noorddammerweg. Zodat 
automobilisten (en fietsers etc) 
gedwongen worden te stoppen 
als er een bus oversteekt. Het 
feit dat de gemeente geen en-
kel bericht naar mij terugstuurt, 
noch de verkeerssituatie bekijkt 
en er nu een nieuw slachtoffer 
is gevallen, vind ik uitermate 
teleurstellend. Via deze manier 
probeer het nogmaals onder de 
aandacht te brengen.

Mariëlle Förster

Weer een ongeval!

Regio - Schoner rijden, besparen 
op brandstofkosten én voordeel 
behalen op de wegenbelasting? 
Dit is vanaf nu mogelijk met de 
nieuwe hybride en plug-in E-TECH 
hybride modellen van Renault - 
nu beschikbaar bij Renault Nieu-
wendijk. Als pionier en expert op 
het gebied van elektrisch rijden, 
heeft Renault dynamische en ef-
ficiënte E-TECH hybride aandrijflij-
nen ontwikkeld. De hybride aan-
drijflijn van Renault is beschikbaar 
in twee varianten: zelf ladende 
hybride en als oplaadbare plug-
in hybride. Of je nu lange afstan-
den rijdt of veel in de stad, met de 
nieuwe E-TECH hybride model-
len verbruik je minder brandstof 
en geniet je van rijplezier onder 
alle omstandigheden. Het gam-
ma start bij de Clio E-TECH Hybrid, 

gevolgd door de nieuwe Cap-
tur E-TECH Plug-in Hybrid 160 en 
de MEGANE E-TECH Plug-in Hy-
brid 160 die dit najaar wordt ver-
wacht. De nieuwe Renault CLIO 
HYBRID laadt zichzelf op tijdens 
het rijden, bij de nieuwe Renault 
CAPTUR en MEGANE PLUG-IN HY-
BRID kun je ook de stekker gebrui-
ken. In beide modellen wordt de 
benzinemotor ondersteund door 
twee elektromotoren. Met een 
hybride model van Renault rijd je 
duurzamer, bespaar je brandstof-
kosten én heb je voordeel op we-
genbelasting. Daarnaast profiteer 
je nu tijdelijk tot € 500,- aan gratis 
opties bij aankoop van een hybri-
de model. 
Kom langs en ervaar het comfort 
van hybride rijden tijdens een 
proefrit bij Nieuwendijk!

Nu beschikbaar bij Nieuwendijk 
De nieuwe Hybride 
modellen van Renault

Uithoorn – Het centrum voor 
creatieve cursussen CREA zet 
de deuren van het Fort aan de 
Drecht aanstaande zaterdag 29 
augustus wagenwijd open voor 
een feestelijke open dag voor-
afgaand aan het komende cur-
susseizoen. Jong en ouder zijn 
op deze dag van 13 tot 17 uur 
van harte welkom aan de Greve-
lingen 56 om vrijblijvend zelf de 
sfeer te proeven van de creatie-
ve cursussen die bij CREA het ko-
mende jaar worden gegeven. Bij 
diverse cursussen zijn nog plek-
jes vrij voor het komende seizoen 
dat in september van start gaat. 
Op de open dag zijn cursisten van 
de afgelopen jaren aan het werk. 
De gediplomeerde docenten zijn 
aanwezig om meer te vertellen 
over de inhoud van de lessen en 
de manier van lesgeven. Bij CREA 
staat plezier in de cursus voorop, 
maar belangrijk is ook dat de cur-
sisten in een professionele omge-
ving voldoende uitdaging wordt 
geboden om iets bij te leren. Crea 
organiseert al decennialang crea-
tieve cursussen in Uithoorn. Het 
aanbod is ook in deze jaren sterk 
uitgebreid. Zo zijn er verschillen-

de teken-en schildercursussen 
zoals schilderen met olieverf, ge-
mengde techniek, portretschilde-
ren, aquarelleren of schilderen als 
Rembrandt. Ook werken met klei 
en steen behoort tot de mogelijk-
heden met de cursussen potten-
bakken, handvormen en beeld-
houwen. Voor de fotografie en-
thousiasteling zijn er cursussen 
voor beginners tot vergevorder-
den en zelfs nog specifieke fo-
tografielessen portret en land-
schap. Wie achter het geheim van 
de smid wil komen kan les krij-
gen in het edelsmeden. Omdat 
het voor kinderen ook heel goed 
is om creatief bezig te zijn is Crea 
er zeker voor de jeugd. Kinderen 
kunnen bij Crea op woensdag-
middag en zaterdag verschillen-
de teken-, schilder-, boetseer- en 
edelsmeedcursussen volgen. Kijk 
voor het aanbod en informatie op 
de site www.crea-uithoorn.com 
of beter nog, kom aankomende 
zaterdag even langs. U vindt Crea 
in het Fort aan de Drecht, Greve-
lingen 56 in Uithoorn en u bent 
welkom van 13.00 uur tot 17.00 
uur. Zie ook advertentie in dit 
blad.

Open dag bij Crea

Uithoorn - Groei & Bloei is blij te 
zien dat er in overal in Uithoorn 
en De Kwakel deze zomer meer 
tijd aan de tuinen is besteed. 
“Mensen hebben de schop en an-
der gereedschap ter hand geno-
men en eindelijk, nu er tijd voor 
was, hun voortuin een vrolijker 
aanzicht gegeven,” zo vindt Groei 
& Bloei, de vereniging die de tui-
nierhobby een warm hart toe-
draagt. Voorheen hield Groei & 
Bloei tijdens de zomer een voor-
tuinkeuring, maar zag daar van-
wege corona dit jaar vanaf. Toch 
wil de organisatie mensen belo-
nen voor hun noeste arbeid op 
het eigen erf. Niet alleen knapt 
het aanzicht van de woning op 
van een nette tuin, ook de straat 
staat er meteen een stuk beter 

op. In plaats van zelf te keuren 
doet Groei&Bloei een oproep om 
een foto van uw voortuin in te 
sturen naar info@aalsmeer.groei.
nl. Voor de mooiste tien voortui-
nen heeft Groei&Bloei tien groen-
bonnen beschikbaar, te besteden 
bij een tuincentrum.

Openbare ruimte
Overigens is er ook waarde-
ring voor de wijze waarop de 
gemeente de openbare ruim-
te invult met bloemen en plan-
ten. Ook daar mogen foto’s van 
worden ingestuurd. En mocht u 
suggesties hebben voor open-
bare locaties die wel een groe-
ne opknapbeurt kunnen gebrui-
ken, dan mag u dat via hetzelfde 
email-adres kenbaar maken.

Groei & Bloei zoekt de 
mooiste tuinen

Regio - Op zondag 30 augus-
tus start de eerste editie van Uit-
hoorns Mooiste Fietstocht met 
drie afstanden van 15, 20 en 45 
km. De uitgezette routes door 
Uithoorn, Ronde Venen, Kaag & 
Braassem en Aalsmeer zijn een-
voudig te fietsen op zowel ge-
wone als stadsfietsen of met de 
e-bike. Voor gezinnen is een ver-
keersveilige route uitgestippeld 
en fietsvrienden komen langs 
punten die vragen om even af te 
stappen. Op de start bij wieler-
vereniging UWTC en op bemande 
stempelposten onderweg wordt 
fris en fruit gedeeld en bij terug-
komst een fraai herinnering voor 
elke deelnemer. Voor de liefheb-
bers zijn er rondleidingen over 
het wielercomplex met beklim-
ming van de vijf meter hoge start-
heuvel boven de BMX baan. Wiel-
ervereniging UWTC pakt met deze 
Preride Uithoorn 200 Years door 
met de eerder aangekondigde 
fietstocht nadat bekend werd dat 
de viering van ‘Uithoorn 200 Jaar’ 
werd verschoven naar volgend 
jaar. Deelnemers aan de tocht krij-
gen aanstaande zondag een voor-
proe�e van de historische fiets-
tocht Uithoorns Mooiste met een 
leuke afsluiting op het wielercom-
plex. Uiteraard zijn er aanpassin-
gen i.v.m. Corona maar door ver-
spreiding van de deelnemers over 
de drie routes is deelname verant-
woord. Ook is de moderne kanti-
ne van UWTC ingericht volgens 
de richtlijnen van het RIVM. 

Iedereen
De fietstocht is niet alleen voor-
behouden aan inwoners van Uit-
hoorn en De Kwakel maar ook uit 
de omliggende Gemeenten kun-
nen belangstellenden met affini-
teit voor fietsen aansluiten en ge-
nieten van al het moois in de om-
geving. De afstanden kunnen op 
een rustig tempo worden gefietst. 
Het clubgebouw van UWTC is ge-
opend tot 16:00 uur ‘s middags. 
In de kantine van UWTC zijn lek-
kere ‘zadelpijnsnacks’ verkrijgbaar 
en kan er nog even worden nage-
praat op het grote terras. Tevens 
staat daar een gastvrij vrijwilliger-
steam klaar voor een rondleiding 
over het immense BMX en Wie-
lercomplex op het Sportpark De 
Randhoorn. Geroutineerde ren-

ners geven demonstraties op de 
BMX baan, met sprinten over heu-
vels en kombochten. Geïnteres-
seerde bezoekers voor de wie-
lersport kunnen zich ter plekke 
inschrijven voor de zogenoem-
de opstapdagen in november of 
voor het volgen van een fietsvaar-
digheid cursus op het wielerpar-
cours.

Steun
Dankzij financiële ondersteu-
ning van Stichting Promotie Uit-
hoorn en De Kwakel, Gemeen-
te Uithoorn en het Initiatieven-
fonds kan de fietstocht op zondag 
30 augustus leuk worden aange-
kleed. Voor de wielervereniging 
waar al maanden geen wedstrij-
den worden gehouden, is de fiets-
tocht een welkome activiteit die 
de naamsbekendheid een flinke 
boost geeft. 

Fiets mee!
Tevoren inschrijven voor de fiets-
tocht is niet nodig. Belangstellen-
den melden zich zondag 30 au-
gustus 2020 tussen 10:00 en 12:00 
uur in de kantine van UWTC, Rand-
hoornweg 90 in Uithoorn voor re-
gistratie en startkaarten. Deelna-
me is € 4 per volwassene, € 2 voor 
jeugd tot 18 jaar en kinderen tot 
12 jaar zijn gratis. Dat is inclusief 
uitgepijlde routes, start/stempel-
kaart, verzorging en herinnering. 
Meer informatie op www.uwtc.nl 
of per telefoon 0612147694.

Uithoorns Mooiste Fietstocht 
in teken van Uithoorn 200
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Het weerHet weer
In deze krant een weerrubriek met een terugblik op interessante 
weergebeurtenissen in de regio De Ronde Venen, een vooruitblik 
op het nieuwe seizoen en uitleg van een onderwerp aangaande 
het weer. Reacties zijn welkom.

Paul Dekkers

Voor het derde achtereenvol-
gende jaar hebben wij een 
extreem warme zomer ge-
had, vooral dankzij deze au-
gustusmaand, die nog een 
week te gaan is. Inmiddels is 
het een stuk frisser geworden, 
maar daar zal niemand rou-
wig om zijn. Zowel duur als in-
tensiteit van de hitte heeft de 
mens parten gespeeld. Geen 
wonder, negen dagen achter-
een in Mijdrecht overdag een 
tropische temperatuur tus-
sen 30 en 35 graden en daar-
naast nog eens zeven tropi-
sche nachten met minima 
tussen 20 en 22 graden. Deze 
waarden maakten deel uit van 
een hittegolf, die in onze regio 
13 dagen duurde, van 5-17 au-
gustus. Met het zomers toe-
giftje van21 augustus werd 
op die dag de hoogste nach-
telijke waarde geregistreerd: 
22,1 graad. Warmte en zonne-
schijn: prima. Niemand zal de-
ze onbehaaglijke hitte prettig 
gevonden hebben. 

Je zou bijna weer gaan verlan-
gen naar de koelere zomers in 
de periode 1950-1980, toen 
zomerse warmte soms ge-
heel ontbrak. Er kwamen in 
dat tijdbestek van 30 jaar acht 
augustusmaanden voor zon-
der of met slechts één zomer-
se dag van 25 graden of meer. 
Wel heel bont maakte augus-
tus 1956 het. Ze was de koud-
ste sedert het begin van de 
waarnemingen. Het was ei-
genlijk een onstuimige herfst-
maand met diverse stormde-
pressies vlak langs of over ons 
land. De hoogste temperatuur 
kwam deze maand niet ver-
der dan 22,1 graad. Bovendien 
werd in De Bilt een record la-
ge minimum temperatuur af-
gelezen van vier graden. Maar 
op zulke zomers, het andere 
uiterste, zitten wij ook niet te 
wachten. Augustus 2020 be-
gon bescheiden, maar toen 
het Azoren Hoog op de 5e een 
uitbouw kreeg richting West-
Europa, was het fundament 
voor een zomerse periode 
snel gelegd. Als dan nog eens 
de luchtdruk boven Scandi-
navië gaat stijgen, komen At-
lantische depressies er voor-
lopig niet aan te pas. Een an-
dere soort depressie kan dan, 
na verloop van tijd, het zomer-
weer gaan aantasten, een zo-
geheten thermisch laag, ook 
wel aangeduid als hitte laag of 
vlakke depressie. Ze ontstaat 
boven het over-verhitte land 
van Spanje en Frankrijk en 
breidt zich vaak met de zuide-
lijke bovenstroming naar het 
noorden uit. De lijnen van ge-
lijke luchtdruk (isobaren), die 
veel weg hebben van lussen, 
liggen ver uit elkaar. Daardoor 
staat er maar weinig wind. De 
droge lucht, die eerst een re-

latieve vochtigheid had van 
30 à 35%, maakte plaats voor 
vochtiger lucht in het vlak-
ke laag, waardoor de relatie-
ve vochtigheid steeg naar 50 
à 60%. Bijgevolg ontstond er 
een broeierige , klamme at-
mosfeer, waarin (onweers)
buien niet konden uitblijven. 
In zo’n laag vormen de buien 
vooralsnog geen bedreiging 
voor het zomerweer. Voor veel 
mensen maakt het weinig uit 
of ze door de hond of door de 
kat worden gebeten. Bedoeld 
wordt regen uit fronten of bui-
en. Je wordt van beide nat, zo 
redeneert men. 

Toch kun je onder andere tij-
dens je vakantie die eerste be-
ter niet hebben. Het heeft al-
les te maken met duur en in-
tensiteit. We hebben een mooi 
recent voorbeeld. Op zaterdag 
25 juli jongstleden viel uit een 
frontale zone gedurende acht 
uur in Mijdrecht 22 mm regen. 
Een zelfde hoeveelheid, maar 
dan uit een tweetal onweers-
buien, viel er op maandag 17 
augustus jongstleden. De eer-
ste bui deed zich in de namid-
dag voor en duurde nog geen 
half uur. In dat tijdbestek viel 
bijna 15 mm regen. Hevige 
slagregens, onweer en � inke 
windstoten begeleidden de 
bui. Na de bui weer volop zon 
en een temperatuur die bleek 
te zijn gedaald van 25 naar 20 
graden, een geringe afkoeling 
dus. Tegen de avond opnieuw 
een onweersbui, minder hef-
tig en met 7 mm aan neer-
slag. Ook nu weer meteen na 
de bui liet de zon zich meteen 
weer zien. Hieruit is gemak-
kelijk vast te stellen dat je be-
ter met buien dan met fronten 
te maken kunt hebben. Bo-
vendien kom je bij een buiig 
weertype soms schitterende 
wolkenluchten tegen. Men-
sen vragen mij wel eens hoe 
het toch komt dat als in Ne-
derland de temperatuur op-
loopt deze niet altijd prettig 
aanvoelt, terwijl ze goed uit te 
houden is in het buitenland. 
Uiteraard hangt het wel af in 
welk tropenland je bent en of 
het er laag of bergachtig is. In-
donesië bijvoorbeeld heeft 
een tropisch klimaat, maar het 
weerbeeld varieert per regio. 
In de laaglanden is het warm, 
drukkend en vochtig. 

Voor de ene Europeaan zal het 
draaglijk zijn, voor de ande-
re drukkend heet. In het Cari-
bisch gebied heerst het hele 
jaar door een draaglijke tem-
peratuur, dankzij de passaat-
wind. Hiervan is weinig te 
merken in het binnenland, dat 
heet is. Door het wegvallen 
van de wind kunnen de nach-
ten drukkend zijn. In het berg-
land is het aanmerkelijk frisser.

Een bijzondere 
hittegolf

Initiatiefneemster Lyône 
Pothuizen ondanks toezeg-
gingen nergens bij betrokken
Vorige week stond er op de voor-
pagina van De Nieuwe Meerbode 
een groot artikel over onveilige 
voetgangersoversteekplaatsen in 
De Ronde Venen. De seniorenpar-
tij heeft hier toen wederom aan-
dacht om gevraagd. Eind vorig 
jaar is Lyône Pothuizen een peti-
tie gestart om meer aandacht de 
vragen voor veiliger oversteek-
plaatsen. Hiermee haalde ze ruim 
400 handtekeningen op. Ronde 
Venen Belang heeft toen samen 
met het CDA en de VVD tijdens 
de raadsvergadering van novem-
ber 2019 de motie Prio 1 voor vei-
lige voetgangersoversteekplaat-
sen ingediend. Deze motie is una-
niem aangenomen. Nu is duide-
lijk geworden wat het college 

hiermee heeft gedaan. Er wordt 
maar één voetgangersoversteek-
plaats aangepakt. Ronde Venen 
Belang is hier hoogst verbaasd 
over. 
Met het indienen van deze mo-
tie wilde Ronde Venen Belang 
bereiken dat werd geïnventari-
seerd welke voetgangersover-
steekplaatsen onveilig zijn en in 
kaart zou worden gebracht wel-
ke eventueel kunnen worden ver-
beterd. Dit hoefde niet heel in-
gewikkeld te zijn, de gemeente 
moest vooral de initiatiefneem-
ster van de petitie hier bij betrek-
ken. Zij heeft al heel veel reacties 
van inwoners binnen gekregen.
Niet betrokken
Wat blijkt nu? De initiatiefneem-
ster is hier helemaal niet bij be-
trokken. Lyône Pothuizen: “Na 
mijn petitie heb ik niets meer van 

de gemeente gehoord. In eer-
ste instantie zou het onderzoek 
begin 2020 zijn afgerond. Ik heb 
daarna zelf contact met de wet-
houder opgenomen en toen 
kreeg ik te horen dat het pas sep-
tember 2020 zou zijn. Nu moet ik 
uit een persbericht vernemen dat 
er maar één voetgangersover-
steekplaats wordt aangepast. Ter-
wijl Lyône Pothuizen veel meer 
voorbeelden, van gevaarlijke si-
tuaties, aan kan geven die relatief 
op een goedkope manier zijn aan 
te passen, echt onbegrijpelijk!” 
Volgens de aangenomen motie 
moest er na de inventarisatie een 
plan van aanpak komen om de 
oversteekplaatsen waarvoor het 
nodig is aan te pakken. Het liefst 
natuurlijk binnen het reeds be-
schikbare budget vanuit het ver-
keersbeleidsplan en als dit niet 

Ronde Venen Belang:

Wethouder voert aangenomen 
motie niet uit

Onderzoek naar het 
gebruik van aardwarmte

Twee onderzoekslijnen doorkruisen De Ronde Venen. Een lijn die parallel aan het Amsterdam-Rijnkanaal en een 
lijn die net bovenlangs Mijdrecht en onderlangs Abcoude. 

Onderzoek of aardwarmte in De Ronde Venen als duurzame energiebron 
haalbaar is.

De Ronde Venen - Vanaf 28 au-
gustus vindt in de gemeente De 
Ronde Venen onderzoek plaats in 
de ondergrond. Doel van het on-
derzoek is om de kansen voor het 
gebruik van aardwarmte beter in 
beeld te brengen. Aardwarmte is 
een duurzame energiebron voor 
bijvoorbeeld het verwarmen van 
huizen. Het onderzoek is een ver-
kenning, het winnen van aard-
warmte maakt er geen onder-
deel van uit. Bewoners en even-
tuele bedrijven in de directe om-
geving van de werkzaamheden 
ontvangen hierover een brief. Kijk 
op www.scanaardwarmte.nl voor 
meer informatie. 

Aardwarmte biedt kansen om 
een deel van onze warmte-
vraag duurzaam in te richten
Nederland heeft een opgave op 
het gebied van duurzaamheid. 
In 2050 moet de energievoorzie-
ning duurzaam en CO2-neutraal 
zijn. Aardwarmte biedt kansen 
om een deel van onze warmte-
vraag duurzaam in te richten. Bij 
aardwarmte wordt gebruik ge-
maakt van warm water wat in die-
pere grondlagen zit (vaak op een 
diepte van 1,5 tot 4 km). Hoe die-
per in de aarde, hoe warmer het 
water is. Dit water wordt opge-
pompt en via leidingen naar de 
afnemers gebracht (huishoudens, 
kantoren, glastuinbouw, lichte in-
dustrie). 

 2 onderzoekslijnen
In opdracht van het ministerie 
van Economische Zaken en Kli-
maat wordt in grote delen van 
Nederland onderzoek gedaan. 
Op onderzoekslijnen wordt seis-
misch onderzoek gedaan. Twee 
onderzoekslijnen doorkruisen De 
Ronde Venen. Vanaf 28 augustus 
wordt een lijn die parallel aan het 
Amsterdam-Rijnkanaal ligt on-
derzocht. Dit onderzoek duurt 
circa 3 weken. Daarna is een lijn 
aan de beurt die net bovenlangs 
Mijdrecht en onderlangs Abcou-
de gaat aan de beurt.

Wat is seismisch onderzoek?
Bij seismisch onderzoek worden 
geluidsgolven de ondergrond in 
gestuurd om zo de dikte en lig-
ging van de onderliggende aard-
lagen in kaart te brengen. Het 
ministerie van Economische Za-
ken en Klimaat financiert dit on-
derzoek met de naam ‘Seismi-
sche Campagne Aardwarmte 
Nederland (SCAN). SCAN wordt 
uitgevoerd door TNO en EBN 
(Energie Beheer Nederland). Be-
nieuwd wat er precies gebeurt 
tijdens dit onderzoek? Bekijk 
dan de video op: https://vimeo.
com/337240295.

toereikend zou zijn dan was de 
afspraak volgens de motie dat de 
wethouder met een voorstel zou 
komen m.b.t. de dekking van de 
extra benodigde financiële mid-
delen.

Slechts 1
De gemeente heeft deze inven-
tarisatie eindelijk af en de wet-
houder heeft besloten om maar 
één voetgangersoversteekplaats 
(Kerklaan, Vinkeveen) aan te pas-
sen. Maarten van der Greft, Frac-
tievoorzitter van Ronde Venen 
Belang is hoogst verbaasd. “Wet-
houder Schuurs (VVD) zegt geen 
financiële middelen te hebben 
om de andere voetgangersover-
steekplaatsen aan te pakken. 
Hiermee voert de wethouder de 
motie verkeerd uit, ze passeert 
hiermee de gemeenteraad. In de 
aangenomen motie stond name-
lijk dat de wethouder terug zou 
komen bij de gemeenteraad, in-
dien er onvoldoende budget zou 
zijn. Vervolgens zou dan de ge-
meenteraad een besluit nemen 
over eventuele extra gelden om 
oversteekplaatsen veilig te ma-
ken en daarmee besluiten welke 
oversteekplaats of plaatsen zou-
den worden aangepast.  Maar-
ten van de Greft: “De wethouder 
heeft hier echt steken laten val-
len. De motie liet aan duidelijk-
heid niets te wensen over en is 
nota bene mede ingediend door 
coalitiepartijen, het CDA en de 
VVD. Misschien nog veel schrij-
nender is dat de wethouder haar 
toezegging de initiatiefneemster 
van de petitie bij het onderzoek 
te betrekken niet is nagekomen. 
De wethouder gaf alleen aan 
dat initiatief neemster persoon-
lijk niet mee kon i.v.m. de Co-
rona maatregelen. De initiatief-
neemster had op zijn minst toch 
verwacht dat zij eventueel met 
een ambtenaar mee had kunnen 
gaan om langs de knelpunten te 
gaan en kunnen meedenken in 
een oplossing. 
Ronde Venen Belang heeft schrif-
telijke vragen over het niet goed 
uitvoeren van de motie gesteld 
en wil dit onderwerp agenderen 
voor de commissievergadering 
van september. 
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De Foodtruck events van Eve-
nementenorganisatie Bruisend 
staan voor een informele en on-

gedwongen knusse sfeer, gevari-
eerd ambachtelijk aanbod, loka-
le betrokkenheid, kindervermaak, 

duurzaamheid en het ‘ons kent 
ons’ gevoel. Om ook dit jaar festi-
vals te kunnen organiseren door 
het land, zijn er aantal aanpassin-
gen gedaan. Met het in acht ne-
men van de speciale ‘coronaproof’ 
maatregelen mag een maximaal 
aantal van 250 bezoekers op het 
terrein aanwezig zijn. Dit zorgde 
soms voor wachtrijen (op ander-
halve meter) bij de ingang, maar 

dat geduld konden de bezoekers 
wel opbrengen met al het lekkers 
in het vooruitzicht! 

Kleiner
Het aanbod van diverse gerechten 
was dit jaar ook wat kleiner dan 
gebruikelijk. Gewoonlijk waren 
een twintigtal foodtrucks aanwe-
zig, maar in 2020 bleef het bij een 
tiental. Toch konden de smaak-

Foodtruckfestival Tjoeke Tjoeke 
Food Food wederom een succes!
Uithoorn - In de wijk Legmeer liep menigeen drie dagen lang het 
water in de mond en waren alle neuzen dezelfde kant op gericht. 
Evenementenorganisatie Bruisend heeft ook in het jaar waar co-
rona heerst foodtruckfestival Tjoeke Tjoeke Food Food kunnen 
organiseren. Dit was mogelijk dankzij gepaste maatregelen, zo-
als privé tafels voor Jan en alleman op vijf meter afstand tot el-
kaar.

papillen beslist worden verrast 
door een divers palet aan smake-
lijke gerechten. Van Hollandse ge-
rechten als poffertjes tot Italiaans 
streetfood, van Thaise saté tot 
Franse wijnen. Ook de gerechten 
met allerlei verschillende vullin-
gen waren zeer geliefd onder de 
bezoekers van het foodtruckfesti-
val. Gepofte aardappels met Bel-
gisch stoofvlees, zoete en hartige 
crêpes en vegan quesadillas. Voor 
ieder wat wils dus.Naast al het 
heerlijke voedsel verzorgt Brui-
send altijd voor entertainment 
voor alle verschillende leeftijden. 
Helaas was dit nu met alle coro-
na maatregelen beperkt tot alleen 
live-muziek optredens. Dat kon de 

pret voor de jongsten niet druk-
ken en zij bewogen zich dartelend 
over het feestterrein. De muzikan-
ten zelf waren ook enthousiast in 
beweging om zo voor jong en oud 
een vrolijk aanbod van amuse-
ment te verzorgen. Ook bleken zij 
over een groot improvisatie ver-
mogen te beschikken. Een bezoe-
ker die een t-shirt droeg van de 
beroemde sitcom ‘Friends’, werd 
door het tweetal toegezongen 
met het intro nummer van deze 
serie: ‘I’ll Be There For You’, van The 
Rembrandts. Kortom, zelfs in dit 
wat sobere jaar was Tjoeke Tjoe-
ke Food Food opnieuw een gezel-
lig culinair festijn.
Tekst en foto’s: Roos Uithol
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Een taartje met een 
goed gevoel
Wilnis – De Hoef - In Nederland 
raken veel ouderen door verschil-
lende redenen in een sociaal isole-
ment en voelen zich eenzaam. De 
vrijwilligers van de Zonnebloem 
afdeling Wilnis – de Hoef probe-
ren dit isolement van haar gas-
ten te verlichten middels raambe-
zoeken, bosjes bloemen voor de 
deur, kaartjes en belcirkels. Uit-
eindelijk gaat er niets boven per-
soonlijk contact en elkaar weer 
goed in de ogen kijken, maar dat 
is in deze corona-tijd nog moei-
lijk. De kleine contactmomenten 
worden overigens door de gasten 
zeer op prijs gesteld. Afgelopen 

week heeft de Zonnebloem Wil-
nis- de Hoef van “Joehoe! Ouwe 
Taart” voor al haar gasten heer-
lijke appeltaartjes gekregen, die 
door de vrijwilligers zijn bezorgd. 
“Joehoe! Ouwe Taart” is een maat-
schappelijk initiatief die met de 
verkoop van deze appeltaartjes 
wil bijdragen aan de verminde-
ring van eenzaamheid onder ou-
deren. Van de opbrengst wordt 
een deel gedoneerd aan o.a. de 
Zonnebloem. Dit jaar zijn er al 
meer dan 640.000 appeltaartjes 
verkocht door diverse bakkerijen, 
lunchrooms etc. in geheel Neder-
land. Een geweldige actie.

Mijdrecht - Ook dit jaar zal Mu-
ziekvereniging VIOS weer een 
nieuw MusicKidz programma or-
ganiseren welke zal starten 11 
september a.s. Ondanks de hui-
dige problematiek heeft VIOS 
besloten om het MusicKidz sei-
zoen van dit jaar toch door te la-
ten gaan. De geldende richtlijnen 
van de overheid, het RIVM en de 
KNMO maken het hen niet mak-
kelijk maar ondanks dit alles heb-
ben zij een lesmethode gevon-
den waar de kidz zich op een vei-
lige, maar vooral leuke manier de 
beginselen van het musiceren ei-
gen kunnen maken. Dit seizoen 
zal er net als vorig jaar door 6 do-
centen les gegeven worden op 
trompet, trombone, saxofoon, 
dwarsfluit en slagwerk. Naast 
het maken van muziek zullen de 
kidz ervaren hoe het is om in een 

Showband mee te lopen doordat 
ook het marcheren onder de aan-
dacht gebracht zal worden. Voor 
meer informatie kunt u altijd kij-
ken op vios-mijdrecht.nl (boven-
in bij het kopje opleidingen) of 
kunt u een mail sturen naar mu-
sickidz@vios-mijdrecht.nl.
VIOS heeft ook de afgelopen peri-
ode wederom mogen collecteren 
voor het Prins Bernhard Cultuur-
fonds en daarmee een prachtig 
bedrag van €1213,64 opgehaald. 
Een geweldig bedrag wat zij ze-
ker in deze tijd goed kunnen ge-
bruiken en waarvoor zij eenieder 
die gedoneerd heeft ontzettend 
willen bedanken! 

Nieuw Musickidz 
seizoen 2020

Mijdrecht - Het voormalige ge-
bouw van de Twistvliedschool 
aan de Kwikstaart in Mijdrecht 
vormt het decor van de nieuw 
te maken film De Luizenmoeder. 
Het college van B en W heeft daar 
18 augustus toestemming voor 
gegeven. Opnamen voor de film 
beginnen in september. De film is 
een vervolg op de populaire ge-
lijknamige comedy, een van de 
grootste kijkcijferhits van de afge-
lopen jaren. De serie gaat over de 
dynamiek tussen ouders en leer-
krachten en hoe zij zich staande 
houden op het slagveld dat het 
schoolplein heet. De opnamen 
voor de serie vonden in 2017 en 
2018 ook in de Twistvliedschool 
plaats.Wethouder Rein Kroon: 
”Het is mooi dat de opnamen 
van deze film in onze gemeente 

plaatsvinden. Voor veel mensen 
is het een herkenbare plek. Leuk 
dat het gebouw en de omgeving 
het decor vormen in een film en 
bijzonder dat dat volgend jaar op 
een groot scherm te zien is in veel 
Nederlandse bioscopen.’’

September
Vanaf 20 augustus beginnen de 
voorbereidingen om de voorma-
lige school weer ‘tot leven te wek-
ken’. De daadwerkelijke opnamen 
gebeuren in september en ok-
tober. Met de producent zijn af-
spraken gemaakt om de opna-
men soepel te laten verlopen. 
Omwonenden zijn hierover geïn-
formeerd. Het is nog niet bekend 
wanneer de film in de bioscoop 
is te zien. Ook de titel die de film 
krijgt is onbekend.

Twistvliedschool decor 
voor film De Luizenmoeder

Regio - Denkt u zeldzame boe-
ken, bijvoorbeeld (staten)bijbels, 
oude (handingekleurde) atlas-
sen, geïllustreerde werken, reis-
boeken, handschriften, oude 
brieven, foto’s, ansichtkaarten of 
prenten in uw bezit te hebben? 
Schroom dan niet om langs te ko-
men voor een taxatie bij de in den 
lande bekende taxateur van oude 
boeken Arie Molendijk uit Rotter-
dam. Even wat feiten: zelfs in Ca-
nada, de Verenigde Staten, Au-
stralie, etc. was de heer Molendijk 
actief als taxateur en op 1 decem-
ber 2018 vierde hij zijn jubilleum 
van ruim 2000 taxatiedagen in de 
fraaie Oude Pelgrimvaderskerk in 
Delfshaven. Al jaren werkt hij sa-
men met de Vrije Universiteit, de 
Koninklijke Bibliotheek en ande-
re bibliotheken en overheidsin-
stellingen. Regelmatig wordt hij 
gevraagd bibliotheken te taxe-
ren voorafgaand aan een veiling. 
Twee jaar geleden was hij te gast 
in het Plantijn Moretus Museum 
in Antwerpen met 2 andere ex-
perts om boeken van het publiek 
te taxeren. De heer Molendijk zelf 
over zijn werk als taxateur: “De 
taxaties die ik verricht, zijn zo mo-
gelijk gebaseerd op recente op-
brengsten van vergelijkbaar ma-
teriaal op veilingen. De taxaties 
vinden alleen plaats op mijn taxa-
tiedagen, dus niet middels foto’s, 
telefoon of per e-mail. De kosten 
voor een taxatie zijn 5 euro van 1 
tot ca. 10 boeken of seriewerken. 
De taxatiekosten van grotere col-

lecties/bibliotheken, die meer tijd 
in beslag nemen, variëren van 
25 tot 50 euro. U krijgt altijd al-
le aandacht en uitleg. Een taxa-
tierapport is zo nodig ook moge-
lijk, maar alleen voor waardevol-
le boeken met een waarde van-
af 200 euro en tegen een van te-
voren afgesproken tarief.” U bent 
van harte welkom en u wordt 
vriendelijk ontvangen in het res-
taurant van het hotel, Kerkplein 
17 op vrijdag 4 september van 
13.00 tot 15.30 uur. In overleg met 
het hotel ALLEEN OP AFSPRAAK 
met de heer Molendijk. Tel. 06 
27177625 of voor meer Informa-
tie:  www.molendijkboeken.nl 
De heer Molendijk staat u graag 
te woord en geeft u graag advies 
over verkoop of over inbreng op 
een veiling. Ook vragen over res-
tauratie van boeken beantwoordt 
hij graag: laat uw kostbare boe-
ken niet verloren gaan!

Taxateur Arie Molendijk 
komt naar hotel Abcoude

Mijdrecht – De afgelopen weken hielden de winkeliers van Mijdrecht 
Dorp een leuke zomeractie, waarbij elke week prachtige prijzen te 
winnen waren. De Actie duurde zes weken en deze week is de laat-
ste. De actie loopt tot en met vrijdag 28 augustus. Vergeet niet uw 
volle kaarten voor 18.00 uur in te leveren bij: Smit Schoenen, Winkel-
centrum De Lindeboom, winkelcentrum de Passage, Hema of Juwelier 
Swaab.  Hierbij de winnaars van de 5e en 1 na laatste trekking! 

De fietsen zijn gewonnen door: Herma Vlak en Lida Beukhof. 

De cadeaubonnen:
Funky Falmingo - Nomi Whalen
So True – Mevr. Wolvers
Dierenspeciaalzaak van Zuylen - dhr/mevr. Cats
Van de Zwaard - Inge Leeflang
Koot Brillen - Mevr. Mur
Buddies – Bob en Jose Degens
Hans en Frietje - H. Bos
Hoogvliet - H de Boer
Hoogvliet - T. de Vries

Laatste week Mijdrecht Dorp 
spaar en win zomereditie

De Ronde Venen - Normaal ge-
sproken had u in deze krant het 
cursusprogramma voor het na-
jaar 2020 aangetroffen. En wa-
ren zij, als werkgroep, druk bezig 

om de cursusmarkt te organise-
ren en de website weer bij te wer-
ken. Helaas is alles vanwege de 
corona niets normaal en loopt al-
les deze keer anders. In het voor-

jaar hebben zij moeten besluiten 
al onze activiteiten op te schor-
ten. Ze hopen dat het met u al-
len goed gaat en dat u de corona-
dans bent ontsprongen. Ook voor 

hen is deze situatie nieuw, in de 
46 jaar van het bestaan is dit voor 
het eerst dat er geen cursuspro-
gramma wordt uitgebracht. Ho-
pelijk kunnen zij voor het voor-

Cursusproject De Ronde Venen jaar 2021 weer een cursuspro-
gramma uitbrengen, maar ook 
dat is nog onzeker. De mogelijk-
heden zijn mede afhankelijk van 
de verdere ontwikkelingen rond 
het virus en de beschikbaarheid 
van de cursuslocaties en docen-

ten. Zodra daar meer duidelijk-
heid over bestaat zullen zij u via 
de nieuwsbrief en de website op 
de hoogte brengen. Ze hopen ui-
teraard u dan weer, in goede ge-
zondheid, te ontmoeten als deel-
nemer aan de cursussen.



Eline kreeg twee jaar geleden de diagnose borst-
kanker. Er zaten meerdere tumoren in beide borsten, 
met uitzaaiingen naar haar oksels. Eline: ‘Het moment 
dat mijn man en ik onze drie kleine kinderen moesten 
vertellen dat ik kanker had, was heel zwaar. ‘Mama, 
ga je dood?’. Een vraag die een kind van zes nooit zou 
moeten stellen. Ik had amper tijd om stil te staan bij dat 
verdriet. Het was schouders eronder en door.’

Wat is nou écht belangrijk?
Kanker zette haar leven op z’n kop, maar liet Eline  
ook zien dat er zoveel is om voor te leven. ‘Tegen  
mensen die zeggen: ik heb weer drie avonden achter 
de laptop gezeten, niet gesport en m’n kinderen 
nauwelijks gezien, zeg ik nu: waar ben je mee bezig? 
Wat is nou écht belangrijk? Nu ik weet dat de dood 
ineens dichterbij kan zijn dan je denkt, realiseer ik me 
dat het leven gaat over mooie dingen beleven. Met 
ons gezin, familie en vrienden in mijn geval. En waar  

ik eerst weleens twijfelde - wel of niet verbouwen, wel 
of niet een mooie reis maken - stel ik nu niks meer uit.  
Ik wil genieten, gelukkig zijn, leven! En wel nú.’

Levensreddend onderzoek
Voor de miljoenen mensen die met kanker te maken 
krijgen, zoals Eline, mag levensreddend onderzoek en 

zorg voor de patiënt nooit stil komen te vallen. KWF 
Kankerbestrijding maakt zich hier hard voor. Juist nu, 
nu zorg en onderzoek vaak onder druk staan. Naast 
het bestrijden van de ziekte, zetten we ons in voor een 
beter leven met kanker. Voor Eline is de collecteweek 

van KWF dan ook een hoopvolle week: ‘Ik hoop op 
een mooie toekomst. Voor mezelf en voor alle andere 
mensen die met kanker te maken hebben. Met een gift 
draag je daaraan bij.’

Iedere Nederlander krijgt ooit te maken met 
kanker. Toen bij Eline (37) borstkanker werd 
ontdekt, zette dit haar leven én dat van 
haar jonge gezin compleet op z’n kop.

Eline (37) kreeg 
borstkanker: 
‘Ik stel niks meer uit.’

‘Als je drie avonden achter de laptop zit, 
niet sport en je kinderen nauwelijks ziet, 
denk ik: waar ben je mee bezig?’

Geef. Juist nu.
Levensreddend onderzoek en zorg voor 
de patiënt mag niet stilvallen. Geef nu, 
tijdens de collecteweek van KWF van  
30 augustus t/m 5 september. 
Lees meer op kwf.nl/collecte

Bennebroekerweg 532, 2132 MD, Hoofddorp
www.lucky24.nl | 023-2062266 | 24 uur open

1
U BENT VAN HARTE WELKOM VANAF 12:00 UUR

NU 24/7
OPEN Vooruitlopend op de

Grand Opening van Lucky24
en Hotelux (eind 2020),
Nu eindelijk de brug klaar is 

nodigen wij u graag uit om een 
kijkje te nemen in het nieuwste 

casino in Hoofddorp!

NU 24 UUR OPEN

Bennebroekerweg 532, 2132 MD, Hoofddorp
www.lucky24.nl | 023-2062266

Geen entree tussen 02:00-07:00 uur

GRATIS PARKEREN | 24 UUR OPEN | GOED BEREIKBAAR AAN DE A4 | GENIET VAN GRATIS HAPJES EN DRANKJES EN WIN MOOIE CASH PRIJZEN!

NIEUW!
Vanaf 13 september

iedere zondag

LIVE BINGO
van 13:00 tot 17:00 uur

George Kluinhaar 06-41130020

Alu-Specials
Onderhoudsbedrijf en nieuwbouw van:

Aluminium-Kunststof kozijnen
Veranda’s-Serres-Windschermen
Puien-Ramen-Deuren-Gevelelementen
Levering en plaatsing alle soorten glas
Zonwering-Horren-Luxe parasols

Helling 66, 1431 BT Aalsmeer
Tel. 0297-343382 | Fax 0297-569768
E-mail: info@alu-specials.nl
www.alu-specials.nl

▲
▲

▲
▲

▲

Tel: 06-19902445 | Email: info@dtsonline.nl
www.dtsonline.nl

Telefonisch bereikbaar van 
ma t/m vrij: 9.00 – 18.00 uur

Direct hulp bij 
Computer-
problemen
Onderhoud, herstel of 
installatie op locatie. 
Geen voorrijkosten.
Geen abonnementskosten.

Uitleg over het bedienen van uw smartphone, tablet, 
PC/MAC, Apple en Windows.

problemen

vraagt te koop: TOURCARAVANS
Van alle merken en bouwjaren. Ook caravans 
met vocht en/of hagelschade. RDW erkend.

Tel. 0297 745 351
Aalsmeerderweg 103 F  |  1432 CJ Aalsmeer

Te koop:
Magnetron met hetelucht - grill 
oven merk Daewoo €10,-. Wijnrek 16 
flessen met deurtje ijzer zwart €10,-. 
Tel. 06-40426606

Gevraagd:
Voetbalplaatjes en albums van 
panini, van der hout etc. (niet AH) 
zowel cards als stickers tegen beta-
ling. Tel. 0297-531173



Regio - De vakantie is weer voor-
bij, vorige week mochten de leer-
lingen na een bijzonder lange af-
wezigheid weer ‘echt’ naar school. 
Deze eerste dagen stonden voor-
al voor de onderbouw in het te-
ken van introductie, en alle klas-

sen hebben buiten school een ex-
cursie gehad. Zo ging klas 1 naar 
Fun Forest, klas 2 naar Polder-
sport en hebben de boven-bou-
wers zich vermaakt in het Fun 
Center in Amstelveen, waar ze 
onder andere konden laser-ga-

men. Het mooie weer en het en-
thousiasme van de leerlingen en 
collega’s zorgden overal voor een 
goede sfeer. De kop is er weer af, 
deze week volgen alle leerlingen 
lessen volgens het normale roos-
ter. 

Vakcollege Thamen is 
weer begonnen !

Per 1 september start het nieuwe (Corona aangepaste) seizoen van

De Kwakel – Zaterdagmiddag jl. 
heeft er opnieuw een flinke aan-
rijding plaatsgevonden bij de 
Noorddammerweg ter hoogte 
van de busbaan oversteek.  Een 
personenauto kwam bij de over-
steek in botsing met een lijnbus. 
Een persoon is met de ambulance  
(met onbekende verwondingen)
naar het ziekenhuis vervoerd. De 
lijnbus is behoorlijk beschadigd 
en de auto kan als  total loss wor-
den beschouwd.  De technische 
dienst van de Politie verrichte on-
derzoek aan beide voertuigen. 
Foto Jan Uithol

Weer aanrijding Noorddammerweg, oversteek busbaan
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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.

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 nieuwsfeiten 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 kunnen 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 waarbij 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.

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

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

IVI wil samen met starters en grondeigenaren een 
oplossing zoeken voor woningnood
Wat is de kans op een woning voor 
een starter in De Ronde Venen?
IVI kreeg steeds vaker vragen van inwoners over het gebrek aan 
starterswoningen. Reden voor IVI om eens te peilen hoe hoog de 
woningnood werkelijk is bij de inwoners in De Ronde Venen in de 
leeftijd tussen de 18 en 35 jaar. Op 25 juli zette IVI een inwoners 
POLL uit met enkele simpele vragen over de huidige woonsitua-
tie en woonwensen. Binnen een week was er een response van 
boven de 300 deelnemers en dat hield nog even aan. Ook stroom-
de de e-mails bij IVI binnen met aangrijpende en soms emotione-
le verhalen. Lees hier de resultaten en of er kansen zijn voor star-
ters op een huis.

Veel thuiswonende 
twintig plussers
Op de vraag hoe de huidige woon-
situatie is geeft ruim 54% aan dat zij 
nog thuiswonend zijn. Veel hiervan 
zijn boven de 25 jaar. Uit de reac-
ties die IVI via de e-mail mocht ont-
vangen lazen wij dat veel uit deze 
groep al in een relatie zitten. Ook 
ouders reageerden spontaan en 
gaven aan dat de nood hoog is en 
de thuissituatie soms gespannen 
en ongezond is. Bovendien kun-
nen ouders ook geen kant op en 
zijn min of meer verplicht om huis-
vesting aan hun volwassen kinde-
ren te blijven geven. Dit betekent 
ook dat het doorstromen van deze 
senioren onmogelijk is. De uitzicht-
loze situatie zorgt er voor dat veel 
van deze jonge Rondeveners wan-
hopig zijn en uiteindelijk besluiten 
om met pijn in het hart buiten de 
gemeentegrenzen te gaan kijken. 
Zij verlaten dan De Ronde Venen 
en gaan elders wonen. Met tegen-
zin want hun familie, vrienden, so-
ciale leven en/of hun werk bevin-
den zich in de plaats waar zij gebo-
ren en getogen zijn. Meer dan 11% 
van de mensen die de POLL heb-
ben ingevuld woont inmiddels bui-
ten De Ronde Venen en geeft dus 
aan graag terug te willen waar zij 
zich echt thuis voelen en hun roots 
liggen. Minder dan een kwart van 
de personen geeft aan een koop of 
huurhuis te hebben in De Ronde 
Venen en is op zoek naar een vol-
gende stap qua woonwens. Dit zijn 
dus ook potentiële doorstromers 
die nu vast zitten. 

Kopen heeft voorkeur
Bijna 43% geeft aan graag een huis 
te willen kopen. Daarnaast geeft 
bijna een kwart aan dat het ze niet 
uitmaakt of ze huur of koophuis 
kunnen krijgen. We zouden dus 
kunnen stellen dat ruim 67% van 
de personen aangeeft op zoek te 
zijn naar een koophuis. Dat is na-
tuurlijk niet vreemd als we kijken 
wat de hypotheekrente doet en 
wat men voor huren moet beta-

len. Kopen lijkt de meest voordeli-
ge optie. Maar zo simpel is het he-
lemaal niet om een huis te kopen. 
Want het huis moet natuurlijk wel 
te betalen zijn en dat blijkt juist 
het probleem te zijn. De markt-
werking zorgt er voor dat de krap-
te op de woningmarkt de prijs op-
drijft tot belachelijke bedragen. De 
vraagprijs wordt nog maar zelden 
betaald. De gekte op de woning-
markt wordt steeds groter. Huizen-
prijzen schieten op steeds meer 
plaatsen door het plafond, omdat 
er te weinig aanbod is. Een stan-
daardpraktijk is het overbieden 
op de vraagprijs. Een voorbehoud 
maken omdat je langs de bank 
moet zet je vaak al buitenspel en je 
wordt niet meer serieus genomen. 
Ook al zouden de starters mee wil-
len in deze gekte en mogen zij een 
bod uitbrengen dan krijgen zij bij 
de hypotheekverstrekker het dek-
sel op de neus. Zij kunnen dan 
vaak slechts een fractie aan hypo-
theek krijgen van de vraagprijs. 
Ook horen we dat ZZP-ers, al heb-
ben zij een goed inkomen, bij de 
hypotheekverstrekker tegen grote 
problemen aanlopen. Eigen geld 
en rijke ouders zijn soms de enige 
oplossing. Kortom we horen dat er 
nauwelijks betaalbare woningen 
aangeboden worden voor de star-
ters in De Ronde Venen. Zelfs bij 
nieuwbouwprojecten(in de Ma-
ricken) durft men bij de verkoop-
kantoren met droge ogen aan de 
starters te vertellen dat de goed-
koopste huizen beginnen bij ca. 
4 ton. Moet er nog wel een keu-
ken en badkamer in geplaatst wor-
den want voor die prijs wordt die 
niet geleverd?! Hoewel de voor-
keur dus uitgaat naar een koop-
huis lijkt juist voor deze doelgroep 
er geen huis te koop te zijn in on-
ze gemeente. 

Huren
Meer dan 32% geeft aan te willen 
huren. Veel jongeren uit de doel-
groep kiezen ervoor om te begin-
nen in een huurwoning. Dan heb-

ben we het hier wel over sociale 
huurwoningen want deze groep 
wil en/of kan niet meer uitgeven. 
Met een huursubsidie is het dan 
goed te doen. Ook starters die in 
eerste instantie wel voor een koop-
huis willen gaan, kiezen er gezien 
het huidige uitzichtloze aanbod 
van koophuizen, uiteindelijk voor 
om te kijken naar een huurhuis. Zij 
vallen dan al snel in de vrije sec-
tor en van die huurprijzen wordt 
men vaak ook niet blij. Maar zelfs 
als men wil huren is het niet zo dat 
men daarvoor binnen afzienbare 
tijd in aanmerking komt. Vaak is er 
geen urgentie en heeft deze gene-
ratie zich ook nog niet zolang inge-
schreven bij de woningbouwver-
eniging. Er is dus zeker ook vraag 
naar betaalbare liefst sociale huur-
woningen. Maar niet alleen star-
ters zijn op zoek naar een huurwo-
ning want een onderzoek van de 
gemeente uit 2019 liet nog zien 
dat ruim 60% van de senioren lie-
ver een woning huurt dan koopt. 
Dat is op zich niet heel raar want 
ook voor appartementen in een 
dorpskern die voor senioren aan-
trekkelijk zijn vraagt men torenho-
ge vraagprijzen. Logisch want wie 
verlaat een groot huis om kleiner 
te gaan wonen als men een hoge-
re maandlast krijgt? Dus veel seni-
oren blijven zitten waar ze zitten 
met alle gevolgen weer voor de 
doorstroming of ze gaan voor het 
alternatief om te gaan huren. Extra 
druk dus op de beschikbare huur-
woningen

Wat kan en/of wil men uitgeven?
IVI vond het goed om te weten 
wat de doelgroep van starters per 
maand wil en/of kan uitgeven aan 
kale woonlasten qua hypotheek 
of huur. Driekwart van de mensen 
die de POLL hebben ingevuld ge-
ven aan tot een maandelijks be-
drag te willen en/of kunnen gaan 
van maximaal € 750,- waarvan 22 
procent zelfs niet boven de € 500,- 
per maand wil en/of kan uitgeven. 
Slechts 2,84 % geeft aan meer dan 
€ 1000,- te willen besteden. Te be-
denken dat het aanbod van hui-
zen wat te koop staat in De Ron-
de Venen grotendeels uitkomt aan 
een bedrag aan hypotheekkosten 
boven de € 1000,- is er dus maar 
een heel klein percentage wat de 
POLL heeft ingevuld die mee kan 
bieden op een koophuis. Anders 
gesteld 97% is kansloos. Waarom 
IVI dit een belangrijk vraag vindt 

is dat degene die uiteindelijk be-
sluiten wat er gebouwd gaat wor-
den hier rekening mee moet willen 
houden. Als men echt wil bouwen 
voor de eigen inwoners moet je 
weten wat men kan en/of wil uit-
geven. Anders bouw je voor men-
sen van buiten de gemeente. Dus 
het advies is om het aanbod aan te 
passen aan de vraag. 

Hopeloze situatie voor starters
IVI is overrompeld door de reacties 
die er zijn losgekomen naar aan-
leiding van de door IVI uitgezette 
POLL onder starters. Veel starters 
complimenteerde IVI dat er aan-
dacht voor hun situatie is en hoop-
ten dat IVI ze zou kunnen helpen. 
Helaas is IVI niet in die situatie dat 
we direct iets kunnen doen om 
de starters een betaalbaar huis te 
kunnen aanbieden. Wel wil IVI aan-
dacht vragen voor de situatie waar 
de starters zich in bevinden. Hier 
moeten we samen een oplossing 
voor proberen te vinden. We heb-
ben dan ook diverse artikelen ge-
schreven op de IVI pagina en dat 
is niet ongemerkt gebleven. Er zijn 
heel veel reacties bij IVI binnen ge-
komen. Veel starters hebben hun 
vaak aangrijpende en uitzichtlo-
ze verhalen spontaan met IVI ge-
deeld.
 
Ook niet starters melden 
zich bij IVI
Niet alleen starters ook ouders lie-
ten weten dat de situatie zorgelijk 
is en komen op voor hun kinderen. 
Ook melden zich andere doelgroe-
pen onder de inwoners waar spra-
ke is van woningnood. Denk daar-
bij aan senioren die graag willen 
doorstromen maar ook vastlopen 
en ongewild in hun veel te grote 
eengezinswoningen moeten blij-
ven wonen. Inwoners die geschei-
den zijn en woonruimte zoeken la-
ten ook weten in een benarde situ-
atie terecht te zijn gekomen. Soms 
is wonen in een garagebox de eni-
ge oplossing en dreigt zelfs een 
dakloos bestaan. Hoewel IVI zich 
bij deze POLL heeft gericht op de 
starters lijkt het probleem wellicht 
veel breder.

IVI zoekt graag oplossingen 
Ook meldde de wethouder zich bij 
IVI. Natuurlijk begrijpt IVI dat het 
geen gemakkelijk dossier is voor 
de wethouder, maar het is wat IVI 
betreft te stil rondom het woon-
probleem. Weinig nieuws over be-
loofde nieuwbouwprojecten en/of 
andere oplossingen voor de wo-
ningnood. IVI heeft de wethouder 
dan ook uitgenodigd om op de IVI 
pagina de inwoners meer duide-
lijkheid te gaan geven over de toe-
komstplannen en de kansen die de 
starters in de praktijk hebben op 
een woning. Hij heeft toegezegd 
na zijn vakantie dit te gaan doen. 

Ook heeft IVI gevraagd of de wet-
houder in gesprek wil met een ini-
tiatiefnemer die graag een kluswo-
ningproject wil opstarten. De wet-
houder heeft IVI en de initiatiefne-
mer uitgenodigd om hierover in 
gesprek te gaan. Dat is mooi, maar 
wat IVI betreft moet het niet alleen 
maar bij gesprekken blijven. We 
hopen dat de wethouder ook echt 
wil gaan meedenken met deze in-
woner die zelf initiatief wil nemen 
om voor zichzelf en andere gelijk-
gestemde inwoners een oplossing 
te zoeken. 

Grondeigenaren melden 
zich ook bij IVI 
IVI was positief verrast dat er ook 
een aantal grondeigenaren lieten 
weten te willen meedenken met 
de starters. Zij hebben grond be-
schikbaar waar eventueel op ge-
bouwd zou kunnen worden. Er wa-
ren er al een paar bij die complete 
plannen hebben uitgewerkt maar 
zijn vastgelopen in bureaucra-
tie, wet en regelgeving. Gesprek-
ken met de gemeente en wethou-
der eindigde dan met een afwij-
zing op grond zaken als rode con-
tour, geen bouwgrond, bestem-
mingsplannen en dergelijke re-
geltjes. Wat IVI betreft moeten we 
echt wat creatiever gaan denken 
en er is niet voor niets een spreek-
woord “nood breekt wetten” ? IVI 
heeft echt mooie reeds uitgewerk-
te plannen gezien die echt heel 
veel starters gelukkig kunnen ma-
ken. De grondeigenaren worden 
al gauw weggezet als geldwolven 
die uitsluitend uit zijn om dikke 
winst op hun grond te behalen. In 
gesprekken die IVI met hen heeft 
gevoerd krijgen wij een heel ander 
beeld en gelden er andere sociale 
belangen. Uiteraard willen zij een 
eerlijke prijs voor hun grond maar 
zien graag dat een volgende gene-
ratie uit hun eigen omgeving een 
kans geboden wordt om te blijven 
wonen waar zij zich thuis voelen. 

Niet afwachten en klagen, maar 
samen oplossingen zoeken
Het is voor IVI duidelijk dat de ko-
mende jaren turbulent zijn als 
het gaat om woonvraagstukken. 
Hoe realiseren we voldoende be-
taalbare starterswoningen in een 
sterk onder druk staande woning-
markt in één van de duurste stuk-
jes van Nederland. Hoe gaan we 
tweedelingen in de maatschappij 
op woongebied tegen? Maar ook: 
welke rol blijven de ‘oude institu-
ten’ als B&W, de raad, gemeente, 
projectontwikkelaars ,woningcor-
poratie, hypotheekverstrekkers, 
ed spelen in een samenleving die 
op allerlei vlakken veranderd en 
vraagt aan inwoners om zelf veel 
meer de regie te pakken en zaken 
zelf samen op te lossen? Boven-
dien geeft de omgevingswet die in 
2021 in gaat mogelijkheden voor 
inwoners om initiatief te nemen 
als het gaat om invulling van de 
leefomgeving. Besluitvorming en 
participatie gaan anders geregeld 
worden en inwoners zijn daarbij 
een belangrijke schakel. Dit alles 
heeft IVI doen besluiten om niet 
een afwachtende en klagende rol 
in te nemen. IVI wil samen met in-
woners (starters) en grondeigena-
ren aan de slag om oplossingen 
aan te dragen. 

IVI wil samen met inwoners en 
grondeigenaren de regie pakken 
Zoals de lokale overheid verwacht 

moeten wij als inwoners juist de 
regie pakken en het voortouw ne-
men. IVI vindt dat als het om wo-
nen gaat de inwoners zelf van 
onderaf hun woonwensen moe-
ten kenbaar maken en daar waar 
mogelijk zelfs ook moeten kun-
nen opzetten en realiseren. Hier-
bij is het opzetten van woongroe-
pen een belangrijke eerste stap 
om vervolgens samen met ver-
eende krachten, kennis en exper-
tise te komen tot het afdwingen 
van woonruimte en daar waar 
mogelijk het realiseren van mooie 
woonprojecten voor starters in De 
Ronde Venen. Daarbij is het van 
essentieel belang dat de andere 
van belang zijnde partijen mee-
werken, faciliteren en daar waar 
mogelijk alles in het werk zullen 
stellen om het gewenste resul-
taat te behalen. Een aantal grond-
eigenaren hebben inmiddels aan-
gegeven samen te willen werken 
met de inwoners. Een manifest 
kan hierbij een handvat zijn. Hier-
mee initiëren wij een integraal de-
bat over het zo snel mogelijk rea-
liseren van voldoende betaalbare 
woonruimte in De Ronde venen 
voor starters.

Wat is een manifest
Een manifest is een min of meer 
plechtige, in den regel schriftelij-
ke, verklaring van een groep ge-
lijkgestemde met eenzelfde doel 
die hiermee hun wensen of be-
doelingen uiteenzet. Het is dan 
ook de bedoeling van IVI om een 
manifest op te stellen voor het re-
aliseren van betaalbare starterwo-
ningen in De Ronde Venen voor 
de eigen inwoners. Iedereen die 
dit manifest ondersteund kan dit 
manifest tekenen. Als het manifest 
door veel mensen wordt onderte-
kend kan hiermee het belang van 
de inhoud worden aangetoond en 
een bepaalde druk leggen bij de 
verantwoordelijke instanties. 

Doe mee en schrijf je in!
IVI roept een ieder op het manifest 
te onderschrijven die wil dat de 
problematiek rondom het tekort 
aan starterswoningen hoog op 
de gemeentelijke agenda komt te 
staan. In eerste instantie rekenen 
wij natuurlijk op de starters zelf, 
maar verwachten ook steun van 
overige inwoners voor deze doel-
groep. Ook grondeigenaren kun-
nen door het ondertekenen van 
dit manifest laten zien dat zij de 
starters ondersteunen en willen 
helpen. Verder mag een ieder die 
het belang inziet van dit manifest 
zijn steun natuurlijk bekrachtigen.

Hoe onderschrijf je het 
manifest starterswoningen?
Men kan zich hiervoor aanmelden 
door op de website van IVI www.
inwonersvoorinwoners.nl zich in 
te schrijven als woningzoekende. 
Via de speciale button ‘inschrijf-
formulier starterswoningen’ kunt 
u zich eenvoudig en kosteloos re-
gistreren als woningzoekende in 
De Ronde Venen. Je kunt natuur-
lijk ook een e-mail sturen naar IVI 
info@inwonersvoorinwoners.nl en 
dan helpen wij je verder. Wij ho-
pen dat veel mensen het manifest 
zullen ondersteunen zodat wij sa-
men een vuist kunnen maken zo-
dat er daadwerkelijk een oplos-
sing gezocht gaat worden voor de 
woningnood onder starters. 

Samen kom je verder! 
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Uithoorn - Na een gedwon-
gen pauze van ruim 5 maanden 
mocht LMV weer eens aantreden 
en wel in een geheel nieuwe sa-
menstelling. Er is een team -23 
geformeerd, bestaande uit spe-
lers van de -19 en enkele spelers 
uit het 2e   van vorig seizoen, en 
enkele spelers die na een carriè-
re bij andere clubs zijn terugge-
keerd op het oude nest. Al met 
al een team met potentie. Afge-
lopen woensdag zou al geoefend 
worden tegen Sporting Martinus, 
maar helaas moesten zij na 2 po-
sitieve tests afzeggen. Zo gaat dat 
nu.  Gelukkig was AMVJ 2 nog op 
zoek naar een oefenpartner en 
kon zaterdag om 13 uur afgetrapt 
worden. 
De weergoden waren de spelers 
niet goed gezind, om de haver-
klap werden zij overvallen door 
een stevige bui. Het nu al ingrote 
getale opgekomen publiek kon 
op de overdekte tribune plaats-
nemen. De teams begonnen zo-
als verwacht enigszins onwen-
nig aan de wedstrijd, met over en 
weer veel balverlies tot gevolg.  
Na 10 minuten pikte Benjamin de 
bal na een afgeslagen aanval op, 
passeerde 2 man en schoot on-
berispelijk binnen. AMVJ liet zich 
niet kisten en wist al gauw uit een 
van richting veranderde vrije trap 

Carlito kansloos. Lang gebeurde 
er weinig spannends, totdat de 
grensrechter na een halfuur ter 
aarde zeeg met een waarschijn-
lijke zweepslag.  De rust werd be-
reikt met een 1-1 stand. 

Versekrachten
Met enkele verse krachten in het 
veld zocht LMV meteen de aan-
val. Jaimy (zie enigszins geda-
teerde foto) leverde een gewel-
dige splijtende pass af door het 
hart van de AMVJ-verdediging, 
die  Patrice beheerst in de verre 
hoek afrondde.  Hiermee was het 
kruit van LMV helaas grotendeels 
verschoten en nam AMVJ het heft 
in handen.  LMV kon het een uur 
volhouden, maar daarna was de 
ban gebroken. AMVJ profiteerde 
van enkele dekkingsfouten in de 
nog onwennige laatste linie en 
wist nog 4x te scoren, eindstand 
2-5.  Een eigen doelpunt van Ben-
jamin werd door de scheidsrech-
ter grootmoedig afgedaan als 
buitenspel, waardoor een grote-
re nederlaag uitbleef.  Ondanks 
de ruime nederlaag, liet LMV af 
en toe mooi spel zien dat vertrou-
wen biedt voor het komende sei-
zoen. Coach Jeffrey zal nog moe-
ten sleutelen om een basisopstel-
ling te vormen, maar het team 
heeft voldoende mogelijkheden.  

Team 23 Legmeervogels 
weer van start

Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
had volleybalvereniging SAS’70 
de eer om als eerste een gezellig 
toernooi te houden op de zand-
velden naast Sportschool de Am-
stelhof. Het 50-jarig bestaan van 
de vereniging kon op deze ma-
nier toch een klein beetje ge-
vierd worden. In de ochtend wa-
ren de velden beschikbaar voor 
de jeugd. Zij kregen een leer-
zame clinic van ex-Olympiër en 
beachvolleybalster Merel Post. 
Ook al was er al en toe een flinke 
bui regen, de jeugd was niet van 
het veld af te slaan. Ze wilden van 
alles leren van Merel en het was 
zeer geslaagd. ’s Middags was het 
de beurt aan de senioren. Er werd 
gespeeld op twee niveaus: 2 te-

gen 2 competitie of 4 tegen 4 re-
creatief. Buiten beachvolleyballen 
is toch anders als volleyballen in 
de zaal. Door de (harde) wind, af 
en toe een buitje regen en de zon 
die soms in je ogen schijnt doet 
de bal soms andere dingen dan 
dat jij wil. En dat maakt beachvol-
leybal ook spectaculair en leuk. 
Het was een zeer gezellige en ge-
slaagde dag. Wil je ook indoor ko-
men volleyballen bij SAS’70? Dan 
ben je welkom op dinsdagavond 
in de Scheg. Er zijn mogelijkhe-
den voor de jeugd vanaf 7 tot 18 
jaar, senioren dames en heren op 
2e en 3e klasse niveau en recre-
anten. Op de website van SAS’70 
kun je alle informatie terugvin-
den.  www.sas70.nl  

Gezellig beachtoernooi 
voor SAS’70

Uithoorn - De KNVB heeft deze 
week het competitieprogramma 
seizoen 2020-2021 bekend ge-
maakt. Legmeervogels zondag 1 
begint het seizoen met een uit-
duel tegen ROAC. ROAC afkom-
stig uit Rijpwetering. Voor Leg-
meervogels een totaal onbeken-
de tegenstander. ROAC  is in het 
seizoen 2018-2019 gepromo-
veerd, via de nacompetitie, naar 
de 1ste klasse. In de voorgaande 
twee seizoen telkens ingedeeld 
in het KNVB District West 2. Bij 
het sluiten van de competitie sei-
zoen 2019-2020 bezette ROAC in 
de 1ste kl B de 10e plaats met 17 
duels gespeeld, 4 overwinningen. 
7 x gelijk en 6x verlies goed voor 
19 punten met een doelsaldo van 
16-24. De eerste competitiewed-
strijd is op zondag 20 september 
2020. De eerste thuiswedstrijd in 
de competitie seizoen 2020-2021 
voor Legmeervogels zondag 1 
is op zondag 27 september om 
14.00 uur thuis tegen DSOV uit 
Vijfhuizen.

Minitoernooi
Dan heeft Legmeervogels zon-
dag 1 meegedaan aan een mi-
nitoernooi bij JOS/Watergraaf-
smeer. Vrijdagavond is er ge-
speeld JOS/watergraafsmeer te-
gen Legmeervogels. Na een rust-
stand van 0-0 is het duel geëin-
digd in een 2-0 overwinning voor 
de gastheren. Het toernooi zou 
op zondag 23 augustus een ver-
volg krijgen > maar zowel Leg-

meervogels als Hoofddorp heb-
ben zich uit het toernooi  terug-
getrokken ivm met een corona-
geval. Niet bij Legmeervogels.  
Alvorens de competitie begint is 
er eerst nog de KNVB bekercom-
petitie. Legmeervogels spelen in 
de competitie aanstaande zater-
dag thuis om 14.30 uur tegen de 
zaterdag 1 van OSV. Als u naar de-
ze wedstrijd komt kijken, houdt 
er dan rekening mee dat ook bij 
Legmeervogels corona regels gel-
den. 1,50 m afstand. In de kantine 
uw eventuele consumptie zitten-
de consumeren maar ook buiten 
op het terras geldt, consumpties 
zittend gebruiken. Langs het veld 
1,50 meter afstand. Legmeervo-
gels zaterdag 1 begint de com-
petitie seizoen 2020-2021 op za-
terdag 19 september met een 
thuisduel tegen de zaterdag van 
Hoofddorp, aanvang 15.00 uur. 
Ook de zaterdag 1 van Legmeer-
vogels doet mee aan de KNVB be-
kercompetitie. Het programma 
voor de zaterdag 1 is op zater-
dag  29 augustus uit tegen Beem-
ster, aanvang 15.00 uur. Zaterdag 
5 september thuis tegen Kolping 
Boys en de laatste bekerwedstrijd 
in de poule fase is eveneens thuis 
en wel  op zaterdag 12 september  
tegen De Meteoor, aanvang 15.00 
uur. Legmeervogels talenten-
school  O23 start de competitie 
op zaterdag 12 september 2020 
thuis om 15.00 uur tegen ASC De 
Volewijcjers. O23 heeft geen be-
kercompetitie.

ROAC eerste tegenstander 
van Legmeervogels

Uithoorn - De Thamen honkbal-
lers gingen afgelopen zondag 
op bezoek bij Domstad Dodgers 
in Utrecht, dat al jaren bij de top 
drie in de Topklasse meespeelt en 
wat dus echt een tegenstander is 
van formaat. Thamen pakt in de 
eerste slagbeurt meteen het eer-
ste punt door een homerun van 
Lars Vogelaar en in de tweede in-
ning komt daar nog een home-
run bij van Menno Schouten. In 
de derde inning pakt Domstad 
de leiding nadat zij op de hon-
ken komen door een 4 wijd en 
een fout in de verdediging, Ver-
hoeven en Raaff slaan daarna bei-
de een tweehonkslag waarop dus 
gescoord kan worden en Raaff 

scoort even later ook door een 
doorgeschoten bal, 4-2. Thamen 
weet in de vierde inning langs-
zij te komen door een homerun 
van Gijs Rikken en ook Sjoerd van 
Hoek komt op de honken met 
een honkslag, waarna hij kan sco-
ren in de slagbeurt van Djeraldo 
Soerka, 4-4. Jemail Streedel staat 
tot op dat moment prima te pit-
chen voor Thamen maar is even 
de finesse kwijt in gelijkmaken-
de vijfde slagbeurt voor Dom-
stad. De eerste drie slagmensen 
komen op de honken met twee 
keer vier wijd en een geraakt wer-
per. Petroniela, slaat dan de eni-
ge homerun voor Domstad de-
ze wedstrijd, maar dat brengt de 

Rick Groen slaat een honkslag in de negende inning

Vijf homeruns niet 
voldoende

Regio - Op zaterdag 22 augustus 
speelden de Thamen Rookies in 
Haarlem tegen Kinheim. Een drui-
lerige ochtend met pittige buien, 
mocht de pret niet drukken. Al-
le rookies stonden vol enthousi-
asme te spelen. De eerste inning 
wist vooral Thamen veel punten 
te scoren. De tweede inning werd 
het een stuk spannender en kwam 

Kinheim aardig terug. Maar door 
het goede samenspel van Jack, 
Arno, Deano, Sascha, Finn, Elloui-
se, Thijs en Lisa wisten ze ook de 
tweede inning goed af te sluiten. 
Tel daarbij twee homeruns van 
Deano op en Thamen wint weer. 
Wil je ook eens meetrainen met 
onze toppers? Neem dan contact 
op met secretaris@thamen.info.

Thamen Rookies winnen

Regio - Na een lange periode 
zonder trainingen en wedstrij-
den, is ook AKU met alle andere 
sportverenigingen in Uithoorn en 
de Kwakel in mei weer begonnen 
met de trainingen. Deze werden 
uiteraard enthousiast begroet, 
niet alleen door de jeugd maar 
ook de oudere hardlopers en 
wandelaars. Maar AKU zou AKU 
niet zijn als er niet direct werd ge-
start met het organiseren en be-
denken van atletiekactiviteiten. 
Zo werd er in juni al een open dag 
georganiseerd voor jongeren om  
kennis te maken met de vele fa-
cetten van de atletieksport.  Een 
aantal van hen traint nu al weer 
2 maanden enthousiast mee tij-
dens de trainingen op maandag 
en vrijdag.

Loopevenementen
*De Kooijman Polderloop als on-
derdeel van het Polderfeest kon 
in zijn gebruikelijke vorm niet 
doorgaan, daarom organiseer-
de de club een alternatief waar-
bij ieder individueel op een tijd-
stip dat hem/haar het beste uit-
kwam, de 4 of 10 kilometer kon 
lopen. Een groot succes, want 
336 lopers hebben via een regi-
stratie op hun telefoon hun af-
stand met tijd doorgegeven aan 
de organisatie. Inmiddels heeft 
elke deelnemer een digitale oor-
konde ontvangen. *In het kader 
van het Berkelaarzomeravondcir-
cuit wordt, met de tijdrit bij wiel-
rennen als voorbeeld, op zon-
dag 13 september een individue-
le tijdloop over 10 kilometer ge-
organiseerd. De deelnemers star-
ten met tussenpozes van 2 mi-
nuten aan hun individuele loop. 
Deelnemers moeten zich van te-
voren opgeven via www.inschrij-
ven.nl en krijgen van de organisa-
tie van tevoren hun starttijd, tus-
sen 1.00u. – 13.00u., te horen. De 
actieve wandelafdeling van AKU 
organiseert op 20 september een 
wandeling over verschillende af-

standen door Uithoorn en de 
Kwakel, de wandeling die eerst-
gepland stond op 5 april maar 
i.v.m. de coronamaatregelen he-
laas niet door kon gaan

Jeugdkamp en clubkampioen-
schappen
De jeugdcommissie van AKU or-
ganiseert elk jaar een tenten-
kamp op de eigen accommodatie 
en een jeugdkamp in een accom-
modatie ergens in Nederland. 
I.v.m. de corona heeft zij besloten 
beiden kampen te combineren in 
één evenement en wordt op het 
terrein van AKU op 18, 19 en 20 
september een tentenkamp ge-
organiseerd. De clubkampioen-
schappen mogen natuurlijk niet 
ontbreken in het programma, 
op zondag 4 oktober zullen de-
ze worden gehouden. AKU heeft 
zich aangemeld voor de actie 
van Deen en is een van de 5 ver-
enigingen die is geselecteerd als 
deelnemer. Dat houdt in dat ie-
mand die boodschappen doet 
bij supermarket Deen voor elke € 
10,- die besteed wordt, een munt-
je ontvangt en deze kan toebe-
delen aan een van de 5 deelne-
mende verenigingen. Daarvoor 
ontvangen de verenigingen een 
mooi bedrag dat Deen beschik-
baar heeft gesteld. AKU zal het 
geld dat de actie oplevert beste-
den aan atletiekmateriaal voor de 
jeugd.

Scholierenveldloop
De AH Jos van den Berg scholie-
renveldloop die dit jaar gepland 
stond op 2 oktober, kan helaas dit 
jaar niet doorgaan. Het is niet mo-
gelijk met zoveel deelnemers en 
ouders en begeleiders die met de 
kinderen meekomen, dit evene-
ment veilig en verantwoord te or-
ganiseren.
AKU heeft nu het plan om dit 
prachtige evenement dat al meer 
dan 35 jaar bestaat naar maart te 
verplaatsen.

AKU laat zich weer zien 
in de zomer

stand wel meteen weer met 8-4 in 
het voordeel van Domstad. Stree-
del herpakt zich en gooit daarna 
nog drie keer drie slag.

Gelijk
In de zesde slagbeurt weet Tha-
men de stand weer gelijk te trek-
ken, Rick Groen slaat de bal over 
de hekken voor een homerun, 
Jelle Vogelaar slaat een honkslag 
en scoort op de tweehonkslag 
van Rikken en Wouter Schouten 
slaat de bal ook over de hekken, 
8-8. Domstad blijft echter terug-
komen, Lars Vogelaar neemt het 
over van Streedel en de eerste 
slagman van Domstad krijgt een 

geraakt werper, daarop volgt een 
mooie nul en een drie slag. Ech-
ter Weymouth en Petronella we-
ten de bal weer voor een honk-
slag weg te slaan en wederom 
pakt Domstad de leiding met 10-
8. Soerka neemt in de zevende in-
ning het werpen over van Voge-
laar en door een veldfout en drie 
honkslagen loopt Domstad ver-
der uit naar 13-8. Thamen weet 
in de laatste paar innings nog wel 
2 punten te scoren, maar komen 
niet meer langszij, en dat brengt 
de einduitslag op 14-10. Vrijdag 
28 augustus om 19.30 uur komt 
Jeka uit Breda op bezoek aan de 
Vuurlijn en de toegang is gratis.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.
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De Ronde Venen - Na een moei-
zame start begin dit jaar, is er nu 
volop animo voor het kanova-
ren. Iedereen wil weer naar bui-
ten! En op de Vinkeveense plas-
sen is het volop genieten. De ver-
eniging groeit hierdoor. Er zijn 
dit jaar door de Corona voorlo-
pig geen collectieve acties door 
bijvoorbeeld de gemeente. Ook 
geen opendag. Maar wanneer ie-
mand belangstelling heeft, dan is 
er de mogelijkheid om een keer 
proef te komen varen en informa-
tie te krijgen over het kanovaren. 
Proefvaren kan vanaf de steiger 
bij de club en setje droge kleren is 
wel handig voor het geval dat….

Lage drempel 
Als beginnende kajakker is het 
niet nodig op direct een eigen ka-
jak aan te schaffen. De club heeft 
diverse kajaks ter beschikking. 
Van zeer stabiele kajaks tot zee-
kano’s die minder stabiel zijn. Ook 
kunnen de diverse typen wor-
den uitgetest. Het eerste jaar is 
het gebruik van deze kajaks gra-
tis. Het jaar daarna moet er huur 
voor worden betaald of een eigen 
boot worden gebruikt. 

Goed voor de spieren 
Kanovaren doe je lekker op je ei-
gen tempo. Hoe vaker je traint, 
hoe beter je het peddelen onder 
de knie krijgt en hoe sneller en 
verder je kan varen. Met meer va-
ren krijg je een steeds beter uit-
houdingsvermogen. Er worden 
verschillende spieren getraind. 
Niet enkel je schouders of armen. 
Maar ook je buik en benen zijn 

aan het werk. Voor de buikspie-
ren is het varen behoorlijk effec-
tief en het is prettiger dan hon-
derd sit-ups. Ook is kanovaren 
te vergelijken met verschillende 
vormen van cardiotraining, waar-
door ook je hart in goede condi-
tie blijft. Het hele lichaam wordt 
sterker en fitter
Van lekker op het water zijn 
wordt je rustig en ontspannen. 
Dat komt niet alleen door het 
rustgevende geluid van het wa-
ter. Ook de frisse lucht en de na-
tuurlijke omgeving doen je goed. 
Het water rondom Vinkeveen is 
prachtig. Bovendien is het ped-
delen in je kajak een rustgevende 
vorm van bewegen. Bijna als een 
meditatie, mits je aan het wiebe-
len in je boot een beetje gewend 
bent. Van het varen wordt je niet 
alleen fysiek sterker maar het is 
ook goed voor je mentale ge-
zondheid. Van kanovaren krijg je 
een goed humeur en het zorgt er 
voor dat jij je goed voelt.

Jeugd 
Alle jeugd is welkom! Het enige 
dat nodig is een zwemdiploma. 
De club kan voor kajak en peddel 
zorgen. De jeugd vaart op de za-
terdagochtend om ca. 10.30 uur. 
De groep is erg enthousiast en 
heeft altijd veel plezier met el-
kaar. Al spelend worden de vaar-
technieken geleerd. Voor de ou-
ders is er de gelegenheid om mee 
te varen en/of te helpen met het 
begeleiden van de jeugdgroep. 
De club heeft hiervoor ook kajaks 
ter beschikking. Inlichtingen: Zie 
www.kvdrv.nl

Kanovaren volop in de 
belangstelling

Toch een senior-regiodag 
bij TVM Mijdrecht
De Ronde Venen - Door Corona 
kon de geplande dag op 10 ju-
li niet doorgaan. Maar op woens-
dag 19-08-20 was het toch moge-
lijk om met z’n allen bij tennisver-
eniging TVM Mijdrecht een gezel-
lige tennisdag met senioren van 
zowel de beide Mijdrechtse clubs, 
TVM en DRV, als uit Wilnis, Noor-
den, Nieuwkoop en Breukelen. 
Om half 10 meldden de eerste 
spelers zich voor koffie met lekke-
re donuts, appelflappen e.d. Om 
10 uur startte de 1e ronde, na een 
welkomstwoordje, waarin uiter-
aard ook de regels van het RIVM 
nog weer extra onder de aan-
dacht gebracht werden. 
De weergoden waren ons goed 
gezind, een niet te felle zon en 
een lekker briesje maakten dat 
alles buiten plaats kon vinden. 
Na de 2e speelronde van 3 kwar-
tier kon iedereen genieten van de 
heerlijke lunch met verse zelfge-
maakte soep, verzorgd door Mei-
kie met assistentie van Ineke. Ook 
een broodje kroket hoort er tra-

ditioneel bij. Na nog een rondje 
tennis volgde een verkoelend ijs-
je, dat er ook goed in ging. Intus-
sen waren de organisatoren druk 
aan het rekenen voor de prijs-
uitreiking. Intussen zat iedereen 
aan de “borrel” met lekkere ha-
ringhapjes. Na een praatje van 
voorzitter Pim, gingen de prijzen 
naar de koppels met 19, 8 en 20 
games…. Dat waren: Nel en Sop-
hie, Marjo en Ben, Lenny en Henk. 
Verder had iedereen een “quiz-
brie�e” ontvangen met een aan-
tal vragen en 2 opdrachten, na-
melijk: flessen omwerpen op het 
miniveld en balletje hooghou-
den op je racket met je verkeer-
de hand. Hier vielen 3 flessen wijn 
te verdienen. Ellie, Gerard en Ma-
thilde namen deze mee naar huis. 
De overige prijzen werden ver-
loot onder de aanwezige deelne-
mers. Met dank aan onze sponso-
ren: Duo Plant, de Loods, Ann-Joy 
mode, ’t Chocoladehuisje, de Ijs-
salon, viswinkel Muys en een ano-
nieme sponsor.

Mijdrecht – TwirlPower, de twirl-
afdeling van Muziekvereniging 
VIOS uit Mijdrecht begint na de 
grote vakantie weer met het na-
seizoen. Waren we januari 2020 
goed begonnen met een nieuw 
seizoen en een bronzen medaille 
voor Naomi van Zuylen met haar 
2-baton op het Nederlands Kam-
pioenschap, corona gooide daar-
na alles in de war en dus ook bij 
TwirlPower. Net als bij alle ande-
re verenigingen gingen het club-
gebouw op slot en werden de 
lessen gestaakt. Alle wedstrijden 
werden afgeblazen, ook de NBTA 
wedstrijd die TwirlPower op 6 ju-
ni dit jaar zou organiseren. Maar 
gelukkig, begin juni werd er weer 
voorzichtig opgestart, wel buiten 
maar het weer werkte mee. En 
half juni mocht TwirlPower weer 
binnen trainen, natuurlijk wel 
met een streng protocol en alle-
maal nieuwe regels. Maar de da-
mes zijn er nu aan gewend: han-
den desinfecteren bij binnen-
komst, niet aan elkaars spullen 
zitten, eigen drinkfles mee en dat 
alles was prima, zolang er maar 
getwirld kon worden!

Naseizoen
En nu beginnen ze aan het na-

seizoen! De bond NBTA start ook 
voorzichtig weer op met 4 pi-
lot wedstrijden, ook weer onder 
een streng protocol. En TwirlPo-
wer mag meedoen aan een pi-
lot wedstrijd op 27 september in 
Almere! Iedereen sprong een gat 
in de lucht, het mag weer! De va-
kantie was er alweer snel maar op 
dinsdag 2 september beginnen 
de lessen weer. De jongste da-
mes (tot 13 jaar) trainen dan van 
17:00-18:00u in het clubgebouw. 
Daarna gaan de solo lessen weer 
van start en de seniorengroep. 
Wil je eens (samen met je ou-
ders) komen kijken wat twirlen 
nu is? Dat kan natuurlijk. De hele 
maand september ben je welkom 
om te komen kijken tijdens de les 
op de dinsdag van 17:00-18:00u. 
Je ziet ons dan twirlen en dansen 
en zich voorbereiden op de wed-
strijd van 27 september. Natuur-
lijk vragen ze ook jou om je han-
den te desinfecteren als je komt 
en een presentie lijst in te vullen 
volgens de geldende regels met 
je gegevens. De trainingen zijn 
in het clubgebouw van VIOS, aan 
de Windmolen 77 te Mijdrecht. 
Je bent van harte welkom. Je kan 
ook meer informatie vragen via 
twirlsters@vios-mijdrecht.nl 

TwirlPower start met 
nieuwe trainingen

Mijdrecht - Na de gedwongen 
stop door het corona virus, gaat 
het seizoen 2020-2021 van de 
Bowlinggoep van de stichting Se-
nior Sportief Actief De Ronde Ve-
nen (voorheen Spel en Sport DRV) 
weer van start. Bowling Mijdrecht 
heeft een aantal voorzieningen 
getroffen, waardoor het mogelijk 
is om op basis van de coronavoor-
schiften van de overheid veilig te 
kunnen bowlen. Dat maakt het 
mogelijk dat de mannen en vrou-
wen van de bowlinggroep van-
af dinsdag 8 september van start 
gaan voor hun 26ste seizoen dat 
tot eind mei volgend jaar duurt. 
Er is nog plaats voor nieuwe deel-
nemers.
Er wordt elke dinsdagmiddag 
een competitie gespeeld in twee 
groepen. Men kan er voor kie-
zen om van 12.45 tot 14.45 uur 
te spelen of van 15.00 tot 17.00 
uur. Mannen en vrouwen spe-
len samen, ongeacht de sterkte 
van de spelers. Doorgaans speelt 
men met drie of vier mensen op 
één baan. Elke speler krijgt op ba-
sis van de prestatie een handi-
cappercentage. Dat zorgt er voor 
dat de verschillen tussen de ster-
ke spelers en de minder begena-
digden worden verkleind.  Het 
seizoen kent ongeveer dertig 
speelmiddagen, waarvan de bes-
te twintig resultaten mee tellen 
voor de eindrangschikking.

Sociale contact
De onderlinge competitie voegt 
een extra spannend aspect toe 
aan het bowlen. Maar zeker zo 

belangrijk is het feit dat een paar 
uurtjes bowlen er toe bijdraagt 
dat men in beweging komt. En 
het feit dat men met anderen sa-
men speelt is goed voor het soci-
ale contact. Veel deelnemers zien 
hun bowlingmiddag dan ook als 
hun wekelijkse uitje. Bowlen kan 
men tot op hoge leeftijd. Aan het 
eind van het seizoen worden de 
prijzen uitgereikt, tijdens een ge-
zellige slotmiddag.

25 jarig bestaan
Door de corona crisis heeft de 
Bowlinggroep afgelopen mei het 
25-jarig bestaan niet kunnen vie-
ren.Deze mijlpaal wil men ech-
ter niet ongemerkt voorbij laten 
gaan. Daarom zal aan het eind 
van het komende seizoen het zil-
veren jubileum alsnog gevierd 
gaaan worden.

Aanmelden
De Bowlinggroep werkt volgens 
het instuifprincipe.  De deelne-
mers betalen een eenmalige bij-
drage van €18,00  voor de al-
gemene kosten. Wanneer men 
komt spelen bedragen de kos-
ten slechts €7,50 per persoon per 
keer, voor de baanhuur en een 
kopje koffie of thee. 
Belangstellenden zijn van har-
te welkom. Men kan zich vanaf 
8 september a.s. op dinsdagmid-
dag melden bij het Bowlingcen-
trum aan de Ontspanningsweg in 
Mijdrecht (naast het Veenweide-
bad) en zich daar in laten schrij-
ven. Nieuwe deelnemers mogen 
de eerste keer gratis meespelen. 

Senioren gaan weer bowlen

Regio -Op 15 november 2020 
vindt de 4e editie van de Haf-
kamp Groenewegen De Ronde 
Venen Marathon plaats. Als ge-
volg van de economische gevol-
gen van de Coronacrisis stond 
de steun van de sponsors aan de 
marathon onder druk en ook de 
te volgen Coronarichtlijnen in het 
kader van de organisatie van de 
marathon, gaf de nodige hoofd-
brekens voor de organisatie. De-
ze bleken uiteindelijk goed op-
losbaar.  Na constructief overleg 
met het bestuur van de organi-
satie heeft directeur Hans Groe-
newegen een volmondig ak-
koord kunnen geven voor ver-
lenging van het sponsorschap en 
treedt ook dit jaar Hafkamp Groe-
newegen Gerechtsdeurwaar-
ders op als trotse hoofdsponsor 
en naamgever van het grootste 
jaarlijkse sportevenement bin-
nen De Ronde Venen. Bestuurs-
voorzitter Jos van Wijk “Wij zijn 
buitengewoon blij met de con-
tinuatie van het hoofdsponsor-
schap door Hafkamp Groenewe-

gen, dit geeft een prima finan-
ciële basis om van de marathon 
weer een sportief topevenement 
te maken”. Ook Hans Groenewe-
gen toont zich verheugd: “Onze 
directie benadrukt met het spon-
sorschap het belang dat zij hecht 
aan het neerzetten van sportie-
ve prestaties en het hebben van 
doorzettingsvermogen“. Groene-
wegen trekt daarbij de link naar 
de wereld van incasso en credit-
management. Ook als het aan-
komt op het incasseren van een 
openstaande vordering is sporti-
viteit geboden. “Met een juist in-
cassostrategie en in sommige ge-
vallen en flink doorzettingsver-
mogen wordt in de meeste ge-
vallen succesvol en zonder bles-
sures in de klantrelatie, de finan-
ciële eindstreep behaald “, aldus 
Groenewegen. Het aantal aan-
meldingen verloopt boven ver-
wachting. “Het unieke karakter 
van marathon met een parcours 
over de oude spoordijk, door de 
weilanden en de Botshol draagt 
hier zeker aan bij”, aldus van Wijk

Hafkamp Groenewegen hoofdsponsor 
De Ronde Venen Marathon

Uithoorn - Hockeyvereniging Qui 
Vive houdt op zondag 30 augus-
tus 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 veel vrijwilligers aanwezig die 
bezoekers het een en ander kun-
nen 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 kinde-
ren 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 scheenbeschermers en 
een bitje mee te nemen. Een stick 
hebben zij voor je te leen. Meer 
informatie over Qui Vive is te vin-
den op www.quivive.nl en voor 
vragen kun je mailen naar: proef-
les@quivive.nl U vindt hen aan de 
Vuurlijn 30 in de Kwakel

Open dag bij hockeyclub 
Qui Vive

Iedereen kan Parkinson krijgen
Steun baanbrekend onderzoek

Ga naar www.parkinsonfonds.nl

De grootste financier van wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Connie, 54 jaar

IBAN: NL10ABNA0504201530
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Aalsmeerse tuinbouw van circa 1700 tot ongeveer 1960

Dahlia’s en volle fruitbomen 
in de Historische Tuin
Aalsmeer - In het levende mu-
seum de Historische Tuin treffen 
bezoekers een overzicht aan van 
de Aalsmeerse tuinbouw vanaf 
circa 1700 tot ongeveer 1960. In 
historische volgorde zijn de teel-
ten van fruit, bomen en aardbei-
en te zien. Ook kan kennis ge-
maakt worden met vormcultu-
ren, sierheesters, (geurende) ro-

zen, trekheesters, buitenbloemen 
en perkgoed. In de kassen wordt 
getoond hoe de teelt van snij-
bloemen en potplanten in bak-
ken ooit is begonnen. Uiteraard 
kunnen in de Historische Tuin 
bouwwerken, gereedschappen 
en attributen bewonderd wor-
den die de Aalsmeerse kweker in 
vroegere tijden gebruikten, even-

als een kijkje in het tuinbouwver-
leden genomen kan worden mid-
dels foto’s. De Historische Tuin 
beschikt over een heuse veiling-
zaal met een uit de jaren der-
tig stammende veilingklok. Deze 
heeft vroeger dienst gedaan in de 
Aalsmeerse bloemenveiling Bloe-
menlust. Regelmatig worden vei-
lingen gehouden waarbij de be-

zoekers de mogelijkheid wordt 
gegeven ‘bij afslag’ een bos bloe-
men, een plant en fruit of groen-
te te kopen. De Historische Tuin is 
een leuk en leerzaam uitje voor 
jong en oud. Tot en met oktober 
iedere dinsdag tot en met zon-
dag te bezoeken tussen 10.00 en 
16.30 uur. Tips voor nu: De op-
komende Dahlia’s, een kleuren-
pracht, én de vruchtbomen ach-
terin de Tuin. De vruchtbomen 
zijn een voorbode voor een over-
vloedige appel-en perenoogst dit 
najaar. De Historische Tuin is be-
reikbaar via de ophaalbrug bij het 
Praamplein in het Centrum. 

Foto’s: www.kicksfotos.nl
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