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Omleiding bussen 
Syntus Utrecht in Wilnis 
De Ronde Venen – Vanaf deze 
week maandag 7 september tot 
en met vrijdag 18 december 2020 
is de Pieter Joostenlaan in Wilnis 

vanwege werkzaamheden afge-
sloten voor alle verkeer. Syntus 
Utrecht rijdt daarom een omlei-
ding met de lijndiensten die ge-

bruik maken van de Pieter Joos-
tenlaan. In verband met de afslui-
ting rijden de buslijnen 123, 126, 
130 en N26 via een andere route. 

9 september 2020
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Getuigen 
gezocht van 

stenenstapelaars
Wilnis – De politie doet een 
dringende oproep naar ge-
tuigen die misschien iets 
weten over de dwazen die 
de afgelopen week in Wilnis, 
op de Ir Enschedeweg, nabij 
de begraafplaats, midden op 
de weg stenen hebben ge-
stapeld, waardoor er onge-
lukken zijn ontstaan. Vori-
ge week zaterdag gebeur-
de voor zo ver bekend het 
voor de eerste keer. Meer-
dere stoeptegels lagen op-
gestapeld op het wegdek, 
waarbij een automobilist 
vervolgens tegen aan reed. 
Zijn auto raakte zwaar be-
schadigd. Er raakte gelukkig 
niemand gewond. Vrijdag-
avond 4 september was het 
weer zover. Opnieuw lag er 
een stapel tegels op de N212 
ter hoogte van de begraaf-
plaats die een automobi-
list niet kon ontwijken. Ook 
zijn auto raakte beschadigd. 
Ook hier  raakten niemand 
gewond. De automobilisten  
hebben een beloning uit-
geloofd van 500,- euro voor 
die persoon die aanwijzin-
gen heeft die leiden tot de 
dader(s). Heeft u iets gezien 
of heeft u meer informatie, 
neem dan contact op met de 
politie via 0900-8844.

Auto te water
Waverveen – Geen voor-
rang verlenen op een voor-
rangskruising, zorgde don-
derdag jl. voor een fi k-
se aanrijding tussen twee 
personenauto op de krui-
sing Hoofdweg-Proostdijer-
dwarsweg. Een van de auto’s 
kwam hierbij in een naastge-
legen sloot terecht. De be-
stuurder kon met hulp van 
omstanders uit de auto ge-
haald worden. Een persoon 
lichte bij deze aanrijding 
licht gewond. De schade aan 
de wagend was aanzienlijk. 

Lekkende trike
Mijdrecht – Woensdag-
middag stond de bestuur-
der van een trike te taken 
bij het Shell benzinestation 
langs de N201 in Mijdrecht, 
toen hij beperkte dat de 
benzine niet in zijn benzi-
netank ging, maar er net zo 
hard weer uitliep. Volgens 
het protocol moet dan de 
brandweer worden gewaar-
schuwd. Deze heeft de boel 
weer schoongespoten. Het 
station was woensdagmid-
dag tijdelijk afgesloten.

Alleen geldig op showmodel tuinmeubelen die nú
bij Intratuin Ter Aar zijn af te halen. OP=OP!
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ALLE SHOWMODEL TUINMEUBELEN

Stichting Omgaan met Pesten:

Gratis lespakket ‘Samen 
maken we het verschil’
De Ronde Venen - Stichting Om-
gaan met Pesten lanceert de nieu-
we campagne ‘Samen maken we 
het verschil!’’. Een gratis lespak-
ket voor basisscholen, het voort-
gezet onderwijs en andere or-
ganisaties waar jeugd en jonge-
ren samenkomen, maakt deel uit 
van de campagne. Het lespakket 
kan worden ingezet in de week 
tegen pesten van 21 t/m 25 sep-
tember en kan nu al worden aan-
gevraagd via de website weekte-
genpesten.omgaanmetpesten.nl 
en is gericht op groepsvorming. 
De Week Tegen Pesten is een ini-
tiatief van Stichting School & Vei-
ligheid en wordt ieder jaar geor-
ganiseerd in samenwerking met 
verschillende partners rond een 
bepaald thema. Zo ook dit jaar: 
‘Samen aan Zet’. Stichting Om-
gaan met Pesten sluit hier met de 
eigen campagne op aan. 

De start van het nieuwe school-
jaar vraagt dit jaar meer ener-
gie van professionals, vrijwilli-
gers, kinderen en jongeren door 
de invloed die de corona perio-
de heeft gehad in het afgelopen 
schooljaar. Groepen worden op-
nieuw gevormd en verhalen mo-
gen worden gedeeld. Een nieuw 
schooljaar betekent ook een 
nieuwe start en een kans om ou-
de patronen los te laten of met 
nieuw opgedane inzichten aan 
de slag te gaan. Dit jaar heeft de 
Week Tegen Pesten een bijzon-
dere betekenis in dit proces. Het 
gaat meer dan ooit over het be-
lang van groepsvorming.
 
Toelichting
Mirelle Valentijn, voorzitter van 
Stichting Omgaan met Pesten en 
trainer uit Wilnis, geeft een toe-
lichting: “Ons lespakket bestaat 

uit diverse werkvormen, tips en 
tools. Je kunt zelf keuzes maken 
om aan te sluiten bij jouw doel-
groep en samen het verschil ma-
ken. Elkaar leren kennen, bewe-
gen en samenwerken zijn kern-
woorden die in de werkvormen 
terugkomen. Het lespakket kan 
in het onderwijs, maar ook op 
de kinderopvang of andere om-
gevingen waar jeugd & jongeren 
samenkomen worden ingezet. 
Daarnaast verzorg ik samen met 
mijn collega trainers workshops 
en gastlessen rondom de Week 
tegen Pesten voor kinderen, jon-
geren, ouders en professionals en 
vrijwilligers.” In de praktijk merkt 
Mirelle Valentijn dat ieder kind 
het verschil kan maken. “Een ver-
schilmaker doet iets goeds, komt 
in actie en nodigt andere uit om 
ook het goede te doen. Door het 
werken met het lespakket leren 

de kinderen elkaar beter ken-
nen, zij zien en waarderen el-
kaar. Daardoor voelen groepsle-
den zich sterker en minder kwets-
baar en durven zij het verschil te 
maken. Vanuit Stichting Omgaan 
met Pesten geloven wij in de 
kracht van focus op gedrag dat 
je wel wilt zien. Dat draagt bij aan 
het voorkomen en terugdringen 
van pestgedrag.” De professione-
le trainers van Stichting Omgaan 
met Pesten zijn actief in heel Ne-
derland. Zij zijn werkzaam vanuit 
hun eigen praktijk, school of or-
ganisatie. Tijdens hun intensie-

ve opleiding bij het Kenniscen-
trum Omgaan met Pesten heb-
ben zij geleerd te werken met de 
Sta Sterk methodiek en het ge-
ven van workshops en trainingen. 
Trainers zetten zich daarnaast be-
langeloos in binnen projectgroe-
pen. De ontwikkeling van het 
gratis lespakket voor de Week te-
gen Pesten is daar een goed voor-
beeld van. Op woensdagmiddag 
23 september start er weer een 
Sta Sterk training in Wilnis voor 
kinderen van 8 tot 12 jaar. Er zijn 
nog enkele plaatsen vrij. Kijk voor 
meer informatie op ssvk.nl

Lijn 123 en lijn 130 rijden via de 
Industrieweg, Mijdrechtse Dwars-
weg en de N212. Lijn 126 en N26 
(richting Woerden) rijden via de 
Industrieweg en Veenweg.

Vervallen haltes
Door de routewijziging vervallen 
in Wilnis de volgende haltes: Bo-
zenhoven, Dr. Schaepmanplant-
soen, Driehuis Kerk, Veldzijde-
weg, Burg. Padmosweg, Heren-
weg, Molmlaan en Burg. de Voog-
tlaan. Als vervanging van de-
ze vervallen haltes kunnen reizi-
gers gebruik maken van de hal-
tes Mijdrecht Centrum, Zwenk-
gras, Burg. de Voogtlaan (lijn 126) 
en van SyntusFlex. Meer informa-
tie is te vinden op syntusutrecht.
nl/omleidingenwilnis.

SyntusFlex
De vervallen haltes in Wilnis 
kunnen deels wel door Syntus-
Flex worden aangedaan, daar-
om wordt de dienstverlening van 
SyntusFlex tijdelijk uitgebreid. 
Gedurende de wegwerkzaamhe-
den worden extra haltes aan Syn-
tusFlex toegevoegd: Burg.Pad-
mosweg, Driehuis Kerk, Veldzijde-
weg Bozenhoven en Dr. Schaep-
manplantsoen. Daarnaast wor-
den de bedieningstijden van Syn-
tusFlex tijdelijk verruimt. Gedu-
rende de wegwerkzaamheden 
kan van maandag t/m vrijdag van 
06.00 tot 00.30 uur, op zaterdag 
van 08.00 tot 01.00 uur en op zon- 
en feestdagen van 09.00 tot 01.00 

uur gebruik worden gemaakt van 
SyntusFlex. SyntusFlex kan ge-
boekt worden via de website syn-
tusutrecht.nl/fl exen via telefoon-
nummer 088-0331402. Telefo-
nisch boeken kan van maandag 
t/m zondag van 7.00 tot 24.00 uur. 
Voor het reizen met SyntusFlex 
gelden de gebruikelijke tarieven.

Tijdelijke vervanging 
buurtbus lijn 526
De buurtbussen worden tot op 
heden niet ingezet, omdat de-
ze kleine bussen nog niet Coron-
aproof ingericht kunnen worden. 
Op diverse buurtbuslijnen wordt 
(gedeeltelijk) een alternatief ge-
boden. Reizigers van lijn 526 kun-
nen vanaf 9 september 2020 ge-
bruik maken van SyntusFlex. Zo-
lang de buurtbus niet kan rijden, 
worden de volgende haltes tijde-
lijk aan SyntusFlex toegevoegd: 
• Uithoorn: Centrum, Busstation
• Amstelhoek: Piet Heinlaan
• De Hoef: Vinkenslag, Me-

relslag, Oostzijde 68, Oost-
zijde 23, Oude Spoorbrug, 
Kromme Mijdrecht 50, Krom-
me Mijdrecht 36, Krom-
me Mijdrecht 18, Kromme 
Mijdrecht 1

• Vinkeveen: Uitweg, Spoorlaan, 
Maria-Oord, Kerklaan 

• Breukelen: Station
• Nieuwer ter Aa: Café de Zaak, 

Dorpsstraat

Meer informatie is te vinden op 
syntusutrecht.nl/lijn526.
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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 do. 
8.30-18.00 u., vr. 8.30-20.00 u., za. 
9.00-17.00 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 dgn per week, 
24 uur per dag mob. bereikb. voor 
bevallingen en spoedgevallen 
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl

STICHTING THUIS STERVEN 
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 dgn 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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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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Aftellen begint:
Opening tram 25 op
13 december
Regio - Het aftellen kan begin-
nen: over 104 dagen start tram 25 
met rijden op zondag 13 decem-
ber 2020! Dat is afgelopen week 
bekend gemaakt tijdens een be-
stuurlijk werkbezoek aan de Am-
stelveenlijn. 
Een bezoek dat het einde van 
de grootschalige werkzaamhe-
den markeerde en de start van 
de test- en oefenperiode inluid-
de met een testrit tussen Stads-
hart en het opstelterrein.  Verant-
woordelijke bestuurders, direc-

teuren en managers van de Ver-
voerregio Amsterdam, gemeen-
ten Amsterdam en Amstelveen 
en GVB kwamen vandaag samen 
voor een belangrijke mijlpaal: de 
eerste testrit van deze nieuwe fa-
se om zo kennis te maken met de 
vernieuwde lijn in de nieuwe 15G 
tram. 
Er reden af en toe al testtrams, 
vanaf nu worden dat er alleen 
maar meer. Secretaris-directeur 
van de Vervoerregio Thea de Vries 
over deze laatste belangrijke fa-

se: “Nu de infrastructuur is over-
gedragen, de systemen zijn geïn-
stalleerd èn we voldoende trams 
hebben, kan het testen en oe-
fenen beginnen. De laatste fa-
se voor de finish. Dat klinkt goed 
maar we zijn er nog niet. Nu gaan 
we zien hoe deze verschillende 
onderdelen samenwerken. Werkt 
alles zoals het zou moeten?  We 
weten allemaal van andere gro-
te infrastructurele projecten hoe 
weerbarstig de praktijk kan zijn 
bij het halen van planningen. We 
zijn er dan ook heel trots op dat 
het project Amstelveenlijn nog 
steeds op schema ligt. Dit is mo-
gelijk gemaakt door de enorme 
inzet van velen en het geduld en 
begrip van de inwoners in Buiten-
veldert en Amstelveen. Ontzet-
tend bedankt hiervoor!”  

Stap voor stap op weg 
De komende maanden staan dus 
in het teken van testen en oefe-
nen. De eerstvolgende stap is het 
testen van de technische infrasy-
stemen vanaf september. In ok-
tober start GVB met het opleiden 
van de circa 300 trambestuurders 
en het testen en oefenen in de 
praktijk met de 15G trams.

Amicitia oefent digitaal
Uithoorn - Helaas staat jaar 2020 
niet in het teken van muziek en 
prachtige concerten. Bij Amicitia 
is het niet anders dan bij alle an-
dere koren en orkesten. Het jaar 
2020 staat in het teken van co-
rona en zijn beperkende maatre-
gelen.  Voor hen betekende het, 
geen koorreis naar Duitsland in 
mei. Dus ook geen prachtig con-
cert tijdens die koorreis, geen Ein 
Deutsches Requiem  van Johan-
nes Brahms. Volgend jaar mis-
schien? Het betekent ook geen 
concert in november. Een concert 
waarin ze samen met KNA The Ar-

med Man van Karl Jenkins zou-
den uitvoeren. Het concert was 
gepland rond 11 november, de 
dag dat wereldwijd de eerste we-
reldoorlog wordt herdacht. Dit re-
quiem wordt ook terecht het Re-
quiem voor de vrede genoemd. 
Misschien voeren ze dit wel uit 
2022. Al maanden geen koorre-
petities meer. Wel zijn ze digitaal 
wekelijks met elkaar verbonden 
geweest en oefenen dan delen 
uit de Hohe Messe van Johan Se-
bastiaan Bach. Ze oefenen nu al 
voor het novemberconcert van 
2021, het jaar waarin Amicitia 65 

Beethovenjaar 2020 bij de Scau
Uithoorn - Je zou het door al-
le aandacht voor de corona-cri-
sis bijna vergeten, maar 2020 is 
Beethovenjaar. Het is 250 jaar ge-
leden dat Ludwig van Beethoven 
in 1770 werd geboren, hij over-
leed in 1827. De Stichting Cultu-
rele Activiteiten (SCAU) viert het 
Beethovenjaar 2020 met twee 
prachtige concerten: op 13 sep-
tember a.s. zingt bariton Maar-
ten Koningsberger, begeleid door 
The Atlantic Trio, Ierse en Schotse 
volksliedjes die door Beethoven 
op muziek zijn gezet, en op 20 
september a.s. komt het Hexagon 
Ensemble langs (één piano en vijf 
blazers) met het programma ‘Pa-
norama Beethoven’. De concerten 
worden gehouden in De Schutse, 
de thuisbasis van de SCAU, en be-
ginnen om half drie; om twee uur 
gaan de deuren van de zaal open. 
De SCAU is verheugd dat het – 

met inachtneming van de coro-
na-maatregelen van overheid en 
kerk – weer mogelijk is om het 
publiek ‘live’ van kunst en cultuur 
te laten genieten.

13 september: 
Beethoven in kilt     
In januari j.l. waren ze te zien in 
Podium Witteman: bariton Maar-
ten Koningsberger en The Atlan-
tic Trio: Janneke van Prooijen, vi-
ool; Ansfried Plat, cello; Bas Ver-
heijden, piano. Zij brachten toen 
een aanstekelijk Schots drinklied 
van Beethoven. In het openings-
concert van het nieuwe seizoen 
horen we een heel andere Beet-
hoven dan we gewend zijn. Ier-
se en Schotse volksliedjes pas-
seren de revue, maar ook ‘Intro-
ductie en Variaties’ over het volks-
liedje ´Ich bin der Schneider Ka-
kadu´ Opus 121a. Laat u verras-

sen door Beethoven die zich van 
zijn vrolijke kant laat zien. Er zijn 
geen kaarten meer beschikbaar 
voor dit concert. Wanneer u al 
een kaart hebt en u onverhoopt 
toch verhinderd bent, willen we 
u vragen om dit even te melden 
bij het secretariaat van de SCAU. 
Dan kunnen we mensen die op 
de wachtlijst staan blij maken. 

20 september: 
Panorama Beethoven
In dit programma presenteert het 
Hexagon Ensemble een aantal 
van de vele gezichten van Beet-
hoven. Lyrische hartenkreten, 
de viering van de heilige natuur, 
heerlijke melodieën, flitsende 
blazersmuziek, romantische pia-
noklanken – een breed palet aan 
uitdrukkingen kenmerkt zijn rij-
ke voorstellingsvermogen. Beet-
hovens werken wordt aange-
vuld met muziek van bewonde-
raar Schubert, leerling Reicha en 
navolger Strauss. Dit programma 
werd samengesteld en groten-
deels gearrangeerd door compo-
nist Micha Hamel. En wie Micha 
kent weet dat hij altijd in is voor 
nieuwe ideeën en garant staat 
voor verrassingen. Oorspronke-
lijk zou het Hexagon Ensemble 
de seizoensafsluiting 2019-2020 

verzorgen, maar dat werd afge-
last; op 20 september krijgen de 
musici alsnog de kans om hun 
kwaliteiten te laten horen. He-
laas zijn er geen kaarten meer 
beschikbaar, sterker nog, ‘met de 
kennis van nu’ zijn er te veel kaar-
ten verkocht. Het kan dus gebeu-
ren dat u een dezer dagen bena-
derd wordt door een bestuurslid 
van de SCAU met de mededeling 
dat u er niet bij kunt zijn. U krijgt 
uiteraard uw geld terug of u kiest 
ervoor om het geld aan de SCAU 
te schenken die daarmee de cul-
tuursector kan steunen.

Informatie
Voor nadere informatie, vragen 
én bericht van verhindering kunt 
u terecht bij het secretariaat van 
de SCAU: Anton Furnee, tele-
foon 06 4148 8898; e-mailadres:  
secretariaat.scau@gmail.com

jaar bestaat. En dat digitaal oefe-
nen, ook wel ZOMEN genoemd, 
gaat helaas nog een poosje door. 
Helaas, want ze zouden zo graag 
weer, al is het met een half koor, 
willen gaan zingen op maandag-
avond. 
Maar is zingen in een gesloten 
ruimte wel verstandig? Voorlopig 
hebben ze besloten dit nog niet 
te gaan doen. Wel komt het halve 
koor binnenkort op twee avon-
den bij elkaar voor gezelligheid 
en om vierstemmig muziekstuk-
ken te gaan neuriën. Neuriën? Ja, 
want dat geeft veel minder ae-
rosolen. Een probeersel, maar ze 
hopen zo snel mogelijk weer echt 
te gaan repeteren.

Biljartclub De Kom 
zoekt nieuwe leden
De Hoef - Zou u het leuk vinden 
om te leren biljarten? Of heeft u 
wel eens eerder gebiljart en wilt 
u het weer oppakken? Bent u be-
schikbaar op dinsdagmiddag tus-
sen 13.00 en 17.00 uur?
Bij biljartclub De Kom bent u van 
harte welkom om mee te doen 
aan een interne competitie waar-
in het meedoen belangrijker is 
dan de winst. 
Bij binnenkomst in dorpshuis 
De Springbok in De Hoef wordt 
er eerst gezellig bijgekletst on-
der het genot van een kop kof-
fie, die net als de overige con-

sumpties klein van prijs zijn. Op 
de drie aanwezige biljarts spelen 
alle aanwezigen vervolgens elk 
2 wedstrijden. Als u niet speelt, 
dan assisteert u met het tellen en 
schrijven. Gezelligheid staat voor-
op en als u nog weinig ervaring 
heeft met het maken van caram-
boles helpen de ervaren leden u 
met hints en tips. Indien u geïnte-
resseerd bent, neem dan contact 
op met Hans Brozius (hans2206@
xs4all.nl)
Ze houden vanzelfsprekend de 
richtlijnen aan van het RIVM, 
KNBB en De Springbok.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.
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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.

Bijzondere Rondeveense Inwoner en 
een bijzondere plek
Hertenkamp een groene 
oase met sociale waarde

In De Ronde Venen is een nij-
pend tekort aan betaalbare wo-
ningen en starterswoningen in 
het bijzonder. IVI (InwonersVoor-
Inwoners) wil dat dit hoog op de 
agenda komt en blijft van de ge-
meentelijke agenda. IVI wil sa-
men met inwoners en grondei-
genaren optrekken om van on-
deraf samen oplossingen aan te 

dragen. Daarbij hopen zij dat er 
geen tegenwerking komt van 
stakeholders van bovenaf en dat 
de bureaucratie, regel en wet-
geving geen onnodige belem-
meringen zullen gaan opleve-
ren om mooie wooninitiatieven 
die in de praktijk ook goed haal-
baar zijn te dwarsbomen. Het 
belang van onze inwoners moet 

Omdat één van de doelstellingen van IVI is om inwoners een podi-
um te geven zetten wij op onze IVI-pagina zo nu en dan een inwo-
ner in de schijnwerpers. Dit zijn niet zomaar inwoners maar bij-
zondere Rondeveense inwoners. Deze week is het niet alleen een 
inwoner die we in het zonnetje zetten maar ook een plek waar de-
ze inwoner mee verbonden is. IVI zet deze week Harry Wahlen en 
het Hertenkamp in Mijdrecht in de schijnwerper.

IVI zet zich al een aantal weken in om de woningnood in De Ronde 
Venen onder de aandacht te houden. Niet omdat we denken dat 
de lokale overheid en de politiek niet zouden weten dat er een 
groot verschil is in het woningaanbod en de vraag naar betaal-
bare woningen. Maar om samen met vereende krachten te gaan 
zoeken naar oplossingen om dit probleem voor onze inwoners te 
kunnen oplossen. Inwoners kunnen zich inschrijven als woning-
zoekende. 

Dit jaar wordt waarschijnlijk een wetsvoorstel ingevoerd dat ge-
meenten verplicht hun beleid op het gebied van inwonerspartici-
patie te herzien. Gemeenten worden verplicht een nieuwe parti-
cipatieverordening op te stellen. Wat kan dit betekenen voor de 
rol die IVI hier in kan gaan spelen? In dit artikel willen we de in-
woners wat meer duidelijkheid geven over de inhoud en moge-
lijke gevolgen van het wetsvoorstel. Maar ook vooral oproepen 
mee te gaan doen! 

boven dat van euro’s worden ge-
plaatst. Door middel van een ma-
nifest wat een ieder kan onder-
steunen door zich eenvoudig en 
kosteloos aan te melden bij IVI 
via de website www.inwoners-
voorinwoners.nl als woningzoe-
kende in De Ronde Venen. Ook 
als men geen woningzoekende 
is kan men dit manifest onder-
steunen door op de website het 

manifest te lezen en te onder-
tekenen. (zie onderstaande link 
op de website). Grondeigena-
ren in De Ronde Venen die de in-
woners van De Ronde Venen een 
warm hart toedragen en moge-
lijkheden en/of kansen zien om 
op hun grond starterswoningen 
te creëer zijn van harte uitgeno-
digd om zich te melden bij IVI  
(info@inwonersvoorinwoners.nl)

De rol van inwoners wordt steeds belangrijker
Wetsvoorstel ‘versterking participatie’ 
kan inwoner meer recht en inspraak geven

Meer betrokkenheid inwoners
De overheid wil inwoners veel 
meer gaan betrekken. Met het 
wetsvoorstel wil de regering in-
woners niet alleen invloed geven 
op de voorbereiding van het ge-
meentelijk beleid, maar ook op 
de uitvoering van het beleid. 

Vernieuwing van de 
lokale democratie
Hiermee geeft het kabinet aan te 
willen bijdragen aan het verster-
ken en vernieuwen van de loka-
le democratie. Inwoners een be-
langrijkere rol geven bij het op-
lossen van maatschappelijke uit-
dagingen en vraagstukken. Niet 
alleen van bovenaf zaken beden-
ken, beslissen en uitvoeren en in-
woners om een mening vragen. 
Insteek is inwoners van onderaf 
zaken te laten bedenken en ook 
bij de uitvoering een belangrijke 
rol te geven. Dit is ook de bedoe-
ling van een democratie!

Een nieuwe 
participatieverordening
De kern van het voorstel is dat 

de huidige inspraak-verordening 
wordt verbreed naar een ‘parti-
cipatie-verordening’. Hierin staat 
hoe de gemeenteraad voor zijn 
gemeente expliciet aangeeft op 
welke wijze inwoners betrok-
ken worden in verschillende fa-
sen (voorbereiding, uitvoering en 
evaluatie) van het beleidsproces. 
Het is de verantwoordelijkheid 
van de gemeenteraad om kaders 
te stellen en inwoners te facili-
teren om de betrokkenheid van 
haar inwoners te vergroten. An-
ders gezegd de gemeente moet 
inwoners gaan uitdagen om mee 
te gaan denken en doen. 
  
Inwoners kunnen 
gemeente uitdagen 
Ook kunnen inwoners de ge-
meente gaan uitdagen als zij den-
ken gemeenschapstaken goed-
koper en beter te kunnen uit-
voeren. De overheid wil gemeen-
ten namelijk ook de mogelijkheid 
bieden om de spelregels rond 
het ‘uitdaagrecht’ vast te leggen. 
De gemeenteraad moet hiervoor 
dan wel het uitdaagrecht opne-

men in de participatieverorde-
ning. Een behoorlijke uitdaging!

IVI wil graag een rol voor 
inwoners
IVI heeft al aangegeven hier een 
groot voorstander van te zijn. Zo 
heeft IVI bijvoorbeeld al aange-
geven samen met de inwoners de 
Inwonersjury graag van onderaf 
te willen organiseren als proces-
begeleider. Ook heeft IVI al eens 
een voorstel gedaan om de zit-
bankjes in onderhoud te willen 
nemen en een recreatie eiland sa-
men met de inwoners te willen 
runnen. De lokale overheid heeft 
daar nu nog moeite mee. Alles 
wordt nu nog van bovenaf gere-
geld en men durft de regie nog 
niet uit handen te geven. Wellicht 
heeft men (nog) geen vertrou-
wen om dit soort zaken aan inwo-
ners over te laten. 

Samen kom je verder!
Bij het wetsvoorstel is het aan 
de gemeenteraad zelf om keu-
zes te maken over de vormgeving 
van de wet. De vraag is hierbij ei-
genlijk hoe gaan we de gewens-
te inwonersparticipatie in onze 
gemeente regelen? Wat is de vi-
sie van politieke partijen en ge-
meenten op inwonersparticipatie 
en het uitdaagrecht? Echter het is 
nog veel belangrijker om te on-
derzoeken wat de inwoners hier 
zelf van vinden. Als je echt draag-

vlak wil voor deze wet zal je inwo-
ners vooraf moeten betrekken. 

Maatschappelijke discussie 
over inwonersparticipatie
Het wetsvoorstel kan grote gevol-
gen hebben voor de invulling van 
inwonersparticipatie. Het zal in 
ieder geval de discussie erover in 
gang zetten. Het lijkt IVI goed dat 
we dit samen met elkaar moeten 
gaan bespreken. Hoeveel ruim-
te krijgen inwoners? IVI zou heel 
graag de rol willen innemen van 
procesbegeleider en verantwoor-
delijk worden voor de voortgang, 
bewaking en uitvoering van in-
wonersparticipatie. De kans voor 
de politiek om IVI serieus te ne-
men en hier bij te betrekken? 

Doe mee aan de IVI-Dialoog 
IVI wil niet gaan afwachten en 
met het oog op de gemeente-
raadsverkiezingen lijkt nu het 
moment om met elkaar om tafel 
te gaan. Daarom heeft IVI beslo-
ten om juist nu een dialoog aan 
te gaan met elkaar. Iedereen (in-
woners, ondernemers en poli-
tiek) kan meedenken over hoe 
we de inwonersparticipatie kun-
nen gaan invullen en of er een rol 
is weggelegd voor de inwoners in 
De Ronde Venen.
Wil je meedenken? Er zijn nog 
enkele plaatsen aan de dialoog-
tafels. Stuur IVI een e-mail naar:  
info@inwonersvoorinwoners.nl

Schrijf je in als woningzoekende en/
of onderteken het manifest wonen
IVI roept inwoners 
op met woonwensen 
zich in te schrijven als 
woningzoekende

Veel woningzoekende
Uit de IVI Woon POLL kunnen we 
opmaken dat een groot deel van 
onze inwoners tussen de 18 en 35 
jaar op zoek zijn naar betaalbare 
woningen. De nood is soms enorm 
groot. Ook een groep inwoners 
waarvan het huwelijk niet is ge-
worden wat men er van verwacht 
had is naarstig op zoek naar woon-
ruimte. De doorstroming stag-
neert en er zijn ook genoeg seni-
oren met een woonwens in onze 
gemeente. 

Geen voldoende 
betaalbare woningen
In gesprekken met inwoners en 
makelaars blijkt dat het woning-
aanbod voor starters minimaal 
is. De woningen die er al te koop 
staan lijken nog slechts betaalbaar 
voor de rijkere onder ons. In een 
gesprek wat IVI vorige week met 
Wethouder Rein Kroon had kwam 
wel naar voren dat er binnenkort 
weer enkele woonprojecten ko-
men met daarbij ook een percen-
tage aan starterswoningen.

Wethouder heeft geen 
oplossing korte termijn
In het gesprek met de wethou-
der werd echter ook duidelijk dat 
er niet direct een oplossing is voor 
iedereen die op korte termijn een 
woning zoekt. De woonvisie is het 
uitgangspunt en dan hebben we 
het over de ambitie om 4800 wo-
ningen te bouwen voor 2040. Tja 
dat is mooi maar tegen die tijd zijn 
een aantal starters alweer op zoek 
naar een seniorenwoning. 

Oplossingen zoeken voor 
korte termijn
Hoewel de raad unaniem heeft in-
gestemd met deze woonvisie wa-
ren er in deze krant toch ook vanuit 
de politiek wel opmerkingen dat er 
voor de korte termijn ook het een 
en ander gedaan moest worden. 
“In plannen kan je niet wonen”, en 
“Rapporten bouwen geen huizen” 
waren kreten die voorbij kwamen 
en Maarten van der Greft (van Ron-
de Venen Belang) opperde zelfs om 
een nieuwe dorpskern toe te voe-
gen die zelfs de naam Kroon Stad 
zou kunnen krijgen als de wethou-
der het voor elkaar kreeg om bui-
ten de rode contouren te mogen 
gaan bouwen. 

IVI in gesprek met 
grondeigenaren 
IVI beseft dat het voor de wethou-
der geen gemakkelijke opgave is 
maar de lobby bij de Provincie 
lijkt echt nodig. Er zijn echt kan-
sen als we buiten de rode contou-
ren mogen gaan bouwen. Er heb-
ben zich bij IVI al diverse grondei-
genaren gemeld waar hele mooie 
woonprojecten zouden kunnen 
worden gerealiseerd. Deze heb-
ben soms ook al kant en klare 
oplossingen met bouwtekenin-
gen ed. Inderdaad staan daar een 
aantal buiten de rode contouren. 
Maar dat gaat zeker niet ten kos-
te van natuurgebied. Het lijkt IVI 
dan ook goed om vooral met el-
kaar in gesprek te gaan en samen 
op te trekken om oplossingen te 
zoeken. En voor te leggen bij de 
Provincie.

Samen oplossingen zoeken
Er melden zich nog steeds men-
sen die kansen zien en willen 
meedenken in oplossingen voor 
het plaatsen van starterswonin-
gen. Veel geven aan geen gehoor 
te krijgen bij de politiek en ge-
meente. Dat is jammer want het 
lijkt goed om juist nu de handen 
in één te slaan. Ook tekenen veel 
mensen het woonmanifest wat 
IVI heeft uitgezet. We nodigen de 
politiek dan ook graag uit om met 
ons mee te denken en samen op 
te trekken. 

Belangrijk dat woning-
zoekende zich aanmelden 
Het lijkt IVI ook heel belangrijk 
om de woningzoekende in beeld 
te krijgen zodat het geen papie-
ren dossier blijft maar dat we we-
ten om welke inwoners het gaat 
en hoe we ze kunnen helpen bij 
het vinden van een huis. Daar-
om roept IVI alle inwoners op die 
een woonwens hebben zich in te 
schrijven als woningzoekende bij 
IVI. Ook als je de POLL hebt inge-
vuld nog even inschrijven! Dat is 
eenvoudig te doen via de websi-
te van IVI waar op de voorpagina 
een button is te vinden om u aan 
te melden. 
Heeft u andere vragen en of sug-
gesties over de woningnood in 
De Ronde Venen laat het IVV we-
ten en stuur een e-mail naar: in-
fo@inwonersvoorinwoners.nl
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Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor na-
tuur-educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uit-
hoorn. IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Vogels Defence Force
Vanaf paaltjes in de Boven-
kerkerpolder  keken  een tu-
reluur en een grutto naar een 
passerende stoet luid toete-
rende tractoren. 
“Boeren,” constateerde de tu-
reluur. “Ze voelen zich niet 
gehoord en protesteren te-
gen een maatregel die slecht 
is voor hun dieren…”
“Echt? Wat mooi!” riep de 
grutto uit. “Onze boer is vast 
hun voorbeeld!”
“Ja, onze boer is geweldig!” 
“Die maait pas als onze kui-
kens groot zijn....”
“Die zaait bloem- en kruiden-
rijk gras...”
“Die houdt het  grondwater 
voor ons op peil...”
“Die beschermt ons tegen 
vossen...”
“En nu gaan andere boeren 
voor ons demonstreren! Ik heb 
altijd gezegd dat je de boeren  
tijd moet gunnen, tureluur.  
Niet elke boer is zo voortva-
rend als die van ons. Boven-
dien hebben ze het zwaar! Als 
Nationale Vogel heb ik daar 
best begrip voor. Ook zij zijn 
een bedreigde diersoort, hun 
aantal loopt even snel terug 
als dat van ons!”
“Dat heet schaalvergroting, 
slimme vogel,” riep een voor-
bijvliegende  kievit, “Hogere 
productie met minder boeren! 
Goed voor de export, maar 
niet voor ons! Weet je wie er 
echt niet meer gehoord wor-
den? Wij!”
“Ik hoor je anders luid en dui-
delijk!” 
“Zeg Nationale Wijsneus, kom 
jij wel eens buiten de bubbel 
van je gruttoboerenlandje? 
Daarbuiten is het stil, hoor. En 

trouwens, werden jullie grut-
to’s niet vooral Nationale Vo-
gel omdat jullie als eerste van 
ons zullen uitsterven? Natio-
nale Pechvogel was wellicht 
passender geweest!”
“Dat is de kift, kievit! Ze von-
den ons gewoon het aantrek-
kelijkst! Maar jullie profiteren 
er ook van. Kijk maar, boeren 
demonsteren voor het dieren-
welzijn!”
“Dank je de koekoek! Het gaat 
ze om die  levende melkma-
chines van ze, Nationale Aan-
trekkelijkheid. Ze zijn bang 
dat daar een litertje minder 
melk uitdruppelt! Laat je niet 
verblijden  met een dode mus! 
Deze boeren hebben een his-
torische kans om naar kring-
looplandbouw te switchen, 
maar ze demonstreren lie-
ver voor het behoud van  hun 
doodlopende productiesys-
teem! Stokdoof  voor de teke-
nen  des tijds, die kwartels!”
“Het is een eerste stap, kievit. 
Uit de  liefde voor hun koeien 
komt uiteindelijk liefde voor 
ons voort! Gun ze de tijd.”
“Liefde!? Domme gans! Een  
koeienlijf uitsluitend in dienst  
van de melkklieren, is dat 
soms dierenliefde!? En  kraai 
geen victorie, grutto, want tijd 
hebben we helemaal niet!” 
“Niet altijd zo negatief, kievit! 
Laten we deze boeren steu-
nen. Met een Vogel Defence 
Force of zoiets. Wat jij, ture-
luur?”
“Wijze woorden, grutto!”
Zuchtend zwierde de kievit bij 
hen vandaan. Hij werd hier tu-
reluurs van.

Jaap Kranenborg

Drie camera’s op bus-
station Uithoorn een feit
Regio - Op het busstation van 
Uithoorn worden zijn vandaag 
woensdag 9 september drie ca-
mera’s geplaatst. Burgemeester 
Pieter Heiliegers heeft in overleg 
met het Openbaar Ministerie en 
de politie besloten tot het inzet-
ten van cameratoezicht. Het be-
sluit van de camera’s is onderdeel 
van het plan van de gemeente 
voor de aanpak van jeugdover-
last en veiligheid rond de jaarwis-
seling. 
Een van de drie camera’s op het 
busstation zal na plaatsing direct 
aan gaan. De andere twee volgen 
begin oktober. 
Naast cameratoezicht heeft de 
burgemeester ook al eerder an-
dere maatregelen getroffen om 
de overlast op het busstation te-
gen te gaan. 
Zo heeft hij prioriteit in de politie-
capaciteit aangevraagd en gekre-
gen. Het zogenoemde ‘Flexteam’ 
vanuit Amsterdam springt extra 

bij in geval van noodzaak. Tevens 
wordt op zogenaamde ‘hotspots’ 
extra gesurveilleerd, onder meer 
bij het busstation. 
Ook het jongerenwerk neemt het 
busstation mee in het ambulan-
te werk. 
De gemeente is ook gestart met 
meer wijkgericht werken. Als op-
gave is gesteld om de veiligheid 
rondom het busstation integraal 
en proactief aan te pakken. Dat 
wil de gemeente doen samen 
met haar veiligheidspartners, met 
de scholen, met de ondernemers 
en de bewoners.

Extra verlichting bij 
doorlooproute Marijnenlaan
Verder gaat de gemeente acties 
ondernemen om de doorloop-
route Marijnenlaan/busstation 
veiliger te maken. Met de voorzit-
ter van de VVE en andere bewo-
ners heeft de gemeente eerder 
dit jaar aan tafel gezeten en ge-

Open Monumentendag
Genieloods voor één 
keer van binnen te zien
Regio - Burgemeester Pieter Hei-
liegers van de gemeente Uit-
hoorn opent aanstaande zater-
dag (12 september) Open Mo-
numentendag. De opening vindt 
plaats in de Genieloods bij Fort 
aan de Drecht die alleen op deze 
dag van binnen te zien is.
“De nieuwe eigenaar gaat het 
opknappen en verbouwen. Een 
mooie kans dus om de loods in 
huidige staat te bekijken. Zo is 
bijvoorbeeld de zolderconstruc-
tie heel bijzonder,” zegt burge-
meester Heiliegers.
Naast de Genieloods is het ook 
mogelijk om in Fort aan de 
Drecht rond te kijken. In Uithoorn 
zijn verder Brouwerij De Schans 
open, het voormalige station van 
de Haarlemmermeerspoorlijnen 
en De Hoeksteen die dit jaar een 
nieuwe eigenaar kreeg. Bij de Tol-
huissluis is de theetuin te bezoe-

ken. De toegang is gratis. De pan-
den zijn open van 10.00 tot 16.00 
uur, met uitzondering van de Ge-
nieloods (sluitingstijd 14.00 uur), 
en de Hoeksteen, die is open van-
af 15.00 uur. 
De adressen van de panden zijn 
Station Uithoorn: Stationsstraat 
41-45, Tolhuissluis: Jaagpad 33, 
Schansbrouwerij: Schans 17-21, 
Fort aan de Drecht: Grevelingen 
30-36, Genieloods: Grevelingen 
40, De Hoeksteen (Gerrit): Alfons 
Ariënslaan 1.
Een folder met achtergrondinfor-
matie kunnen bezoekers meene-
men bij de panden die dit jaar 
worden opgesteld. De folder is 
daarnaast verkrijgbaar bij de ge-
meente tijdens de openingstij-
den.
Meer informatie is ook te vinden 
op www.openmonumentendag.
nl/comite/uithoorn.

Stichting Zwembad Abcoude vindt 
exploitant voor Het Sporthuis Abcoude
De Ronde Venen - Nu de bouw 
van Het Sporthuis Abcoude flink 
vordert, breekt voor de Stichting 
Zwembad Abcoude een nieuwe 
fase aan; van bouw naar exploita-
tie. De stichting is enorm blij dat 
zij hiervoor een zeer ervaren en 
professionele partij heeft gevon-
den. Rob Fokkinga, eigenaar en 
exploitant van het Walderveen-
bad in Loosdrecht zal onder de 
naam Calypso Sport vanaf 1 ja-
nuari 2021 Het Sporthuis Abcou-
de exploiteren. Sinds 2012 zet de 
Stichting Het Meerbad Abcou-
de zich onbezoldigd in om het 
voormalige Het Meerbad langer 
open te houden en - later en on-
der de gewijzigde naam Stichting 
Zwembad Abcoude (SZA) - voor 
een nieuw zwembad. Sinds 2017 
werkt de SZA hierbij nauw samen 
met de Stichting Abcoude Sport 
(SAS), de eigenaar van de Kees 
Bonzaal, omdat deze zaal ook 
aan vervanging toe is. In 2017 is 

Op de foto (vlnr): Willem-Jan Ruizendaal (voorzitter SZA), Rob Fokkinga 
(eigenaar Calypso Sport) en Martien Stigter (secretaris SZA)

door middel van een burgerini-
tiatief groen licht gegeven door 
de gemeenteraad voor de reali-
satie van Het Sporthuis Abcou-
de; een sportaccommodatie met 
een 6-baans 25-meterbad, een 
ruime sportzaal met twee gym-
zalen voor schoolgym en binnen-
sport en een ontmoetingsruimte. 
De Stichting Zwembad Abcoude 
is opdrachtgever van de bouw. 
Dagelijks is het vrijwillige bestuur 
- samen met vele andere vrijwilli-
gers - bezig met de bouw en de 
voorbereidingen van de exploi-
tatie.

Intensieve verkenning
Voor de mogelijkheden voor ex-
ploitatie van Het Sporthuis Ab-
coude is een intensieve verken-
ning gedaan door de SZA. Diver-
se werkgroepen hebben hiervoor 
al het nodige voorbereidende 
werk gedaan. Omdat bij exploi-
tatie in eigen beheer veel komt 

kijken en dit een grote inspan-
ning en verantwoordelijkheid 
blijft vragen van het bestuur en 
de andere vrijwilligers, is gezocht 
naar een exploitant die past bij 
Het Sporthuis. Vanaf oktober vo-
rig jaar voerde de SZA gesprek-
ken met (zwembad) exploitan-
ten om de mogelijkheden te ver-
kennen. Het bestuur is erg blij dat 
de exploitant gevonden is in de 
vorm van Rob Fokkinga. Al sinds 
1987 is Rob actief in de zwem-
sport. Eerst als instructeur, later 
ook als zwembadmanager, exa-
minator en duikinstructeur. Ook 
leidt hij zelf mensen op tot onder 
meer zweminstructeur. Rob heeft 
een brede passie voor sport, kent 
de lokale markt en kan inspelen 
op wensen van de gebruikers van 
Het Sporthuis. Hij is straks verant-
woordelijk voor de gehele accom-
modatie met uitzondering van de 
kantine/ontmoetingsruimte.

Zwembad en gymzalen
Het Sporthuis Abcoude is op-
gericht met als doel te voorzien 
in de schoolgym en de lokale 
zwem- en binnensportbehoef-
te. Dichtbij huis kunnen zwem-
men en sporten, het faciliteren 
en stimuleren van de zwem- en 
binnensportverenigingen en de 
sociaal-maatschappelijk waarde 
staan hierbij centraal. Niet voor 
niets is het motto van de SZA: 
voor, door én met inwoners. Ve-
le donateurs hebben een bij-
drage aan Het Sporthuis Abcou-
de gedaan en veel vrijwilligers 
hun kennis en expertise inge-
bracht. Passend bij de doelstel-
lingen van de stichting zijn goe-
de afspraken gemaakt over een 
divers zwemaanbod; naast gede-
gen ABC-zwemonderwijs zal er 
ruim baan gegeven worden aan 
recreatief en banen zwemmen en 

komt er een breed aanbod van tal 
van zwemactiviteiten voor jong 
en oud. Ook de zwemverenigin-
gen zullen weer een plek krijgen 
in het nieuwe zwembad en wordt 
er ruimte geboden aan aanbie-
ders van activiteiten die Calypso 
Sport zelf niet verzorgt, zoals fy-
siozwemmen.
Op de tweede verdieping van Het 
Sporthuis bevindt zich de sport-
zaal. Hier kunnen straks de vier 
basisscholen met twee klassen 
tegelijk terecht voor hun gymon-
derwijs. Naast de schoolgym kun-
nen ook de verenigingen die nu 
gebruik maken van de Kees Bon-
zaal terecht in Het Sporthuis Ab-
coude en wordt ruimte geboden 
aan nieuwe initiatieven. Calypso 
Sport zal dit coördineren en de 
beheerdersfunctie vervullen.

Rol stichting
De stichtingen SZA en SAS zijn 
de komende maanden nauw be-
trokken bij de uitwerking van het 
zwem- en sportaanbod. Zij zor-
gen voor een warme overdracht, 
zodat alle relevante partijen en 
Calypso Sport elkaar snel kunnen 
vinden en alle belangen goed ge-
borgd zijn. Ook in de toekomst 
zal de stichting nauw betrokken 
zijn bij Het Sporthuis Abcoude. 
Enerzijds vanuit haar rol als eige-
naar van Het Sporthuis Abcoude, 
anderzijds vanuit haar sportieve 
en sociaal-maatschappelijke mis-
sie om zwemmen, binnensporten 
en ontmoeten in Abcoude te faci-
literen en stimuleren.
Het bestuur is ervan overtuigd 
met Calypso Sport een goede 
partij voor alle betrokkenen ge-
vonden te hebben en er een mooi 
en passend aanbod komt te lig-
gen waar jong en oud uit Abcou-
de, Baambrugge en omgeving 
volop van kunnen genieten.

Ook tafeltennis mag weer
Vinkeveen - Goed nieuws uit Vin-
keveen: Vitac kan weer beperkt 
recreatieve spelers ontvangen 
op de woensdagavond. In Dorps-
huis de Boei kan gebruik wor-
den gemaakt van de grote sport-
hal waarin voldoende ruimte is 
en aan alle voorschriften rond-

om verantwoord sporten in de-
ze Corona voldaan wordt. Heeft u 
zin eens langs te komen, dat kan  
maar dan moet u eerst even con-
tact opnemen met Kees Pronk 
pronk2016@gmail.com  zodat we 
u informatie en ons protocol kun-
nen geven en uitleggen.

Derby HV Mijdrecht JB1 - 
HV Abcoude JB2
Mijdrecht - Zaterdag 5 septem-
ber werden de eerste competi-
tiewedstrijden van dit seizoen 
gespeeld bij hockeyvereniging 
Mijdrecht. Vele teams stonden te 
trappelen na lange tijd zonder 
wedstrijden i.v.m. het corona vi-
rus. Zo ook de JB1 van HVM, in de 
zomer hebben bleven zij enigs-
zins in conditie dankzij het trai-
ningsschema van hun coaches, 
maar nu mochten ze het veld 
weer op. De eerste wedstrijd was 
gelijk een derby tegen Abcoude 
JB2. Beide teams waren goed op 
dreef en lange tijd leken ze elkaar 
aan gewaagd. Het lukt Mijdrecht 
de eerste helft  om met 1-0 voor-
sprong de rust in te gaan, maar al 

snel in de 3e kwart maakt Abcou-
de twee doelpunten achter el-
kaar en kwam Mijdrecht op ach-
terstand. Geen lekker begin om 
aan de laatste kwart te beginnen, 
maar het dreef de jongens wel tot 
het uiterste want het spel werd 
steeds beter en dat resulteerde in 
maar liefst drie doelpunten in de 
slotfase. 
Het zorgde voor een eindresul-
taat van 4-2 voor de jongens van 
Mijdrecht. Team blij, coach blij! 
Deze wedstrijd werd Willem de 
Man benoemd tot man of the 
Match, hij was verantwoorde-
lijk voor twee van de vier doel-
punten.Op naar de volgende uit-
wedstrijd tegen Westerpark JB2.

vraagd om suggesties te doen om 
de onveiligheid van de doorloop-
route aan te pakken. De door-
looproute is eigendom van de 
VVE van de appartementen op de 
Marijnenlaan. De doorlooproute 
is nu vrij donker en dat geeft bij 
passanten een gevoel van onvei-
ligheid. Daarom wordt op korte 
termijn de verlichting aangepast. 
Bovendien zorgen de vele gestal-
de fietsen op deze doorlooprou-
te voor onveiligheid, vooral voor 
mensen die mindervalide zijn. De 
gemeente zal daarom vier hek-
werken plaatsen om de door-
looproute op te vullen en fietson-

vriendelijke te maken. Uiteraard 
wel op een manier dat de door-
gang voor bijvoorbeeld minder-
validen en andere voetgangers 
voldoende gewaarborgd blijft. 
Daarnaast worden er ook ‘verbo-
den fiets parkeren’ borden ge-
plaatst.
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Lekker en voordelig uiteten 
met VinkeveenForYou
De Ronde Venen – Afgelopen 
week is de VinkeveenForYou res-
taurantactie van start gegaan. 
Met de restaurantactie ga je lek-
ker en voordelig uiteten bij deel-
nemende restaurants in Vinke-
veen. Koop een online voucher 
via de app of website van Vinke-
veenForYou.nl en geniet van spe-
ciale menu’s voor slechts 25 eu-
ro per persoon bij Bon Vinkeveen, 
Boathouse of eetcafé ’t Kruyt-
vat. De deelnemende restau-
rants hebben speciale menu’s sa-
mengesteld voor deze actie. Zo 
heeft Vincent Bon van Bon Vin-
keveen een exclusief keuzeme-
nu samengesteld met ingrediën-
ten uit Vinkeveen en omstreken. 
Zoals een soep van Vinkeveense 
rivierkreeftjes, gerookte ganzen-
borst uit de polder en vanille-ijs 
met kruim van Vinkeveense koek. 
Restaurant Boathouse staat be-
kend om trendy gerechten met 
een twist, zoals poké bowls, sushi 
en pizza’s. Bij dit restaurant kan je 
met de restaurantactie genieten 
van een proeverij van Italiaanse 
en Aziatische gerechten van maar 
liefst vier gangen. 
Ook mensen die ouderwetse ge-

zelligheid zoeken komen met de 
restaurantactie aan hun trekken: 
laat je verrassen met een speciaal 
drie-gangen verrassingsmenu bij 
eetcafé ’t Kruytvat. Gewoon lek-
ker eten en drinken in een van de 
oudste panden van Vinkeveen. 
Zo werkt het: Kijk op Vinkeveen-
ForYou.nl of open de app en ga 
naar de restaurantactie. Selecteer 
jouw gewenste restaurant, kies 
een datum en tijd en geef het 
aantal personen op. Betaal online 
en je ontvangt de voucher in de 
e-mail. Zorg dat je de voucher op 
je telefoon kunt tonen in het res-
taurant, of print hem uit. Drank-
jes en andere extra’s die je bestelt 
zijn niet inbegrepen en reken je 
apart af. Deze actie loopt tot en 
met zondag 20 september. Met 
deze actie steun je de lokale ho-
reca in Vinkeveen.

Kom ook luisteren naar 
het kinderkoor Ismaël!
Wilnis - Op zaterdag 12 septem-
ber van 11.00 uur tot 11.30 uur tij-
dens de open monumentendag 
zingt het kinderkoor Ismaël in de 
Hervormde kerk te Wilnis. Ben je 
enthousiast geworden?! 

Het nieuwe seizoen gaat donder-
dag 17 september om 14.45 tot 
15.45 uur in “De roeping” te Wilnis 
van start, kinderen vanaf groep 2 
t/m 8 van harte welkom.

Geen Oktober Aktief, 
wel Veenshuttle Aktief
De Ronde Venen - Door corona 
is helaas het programma van Ok-
tober Aktief in de Ronde Venen 
vervallen. Om mensen toch gele-
genheid te geven om het komen-
de seizoen actief te gaan bewe-
gen, geeft badminton vereniging 
Veenshuttle iedereen hier de mo-
gelijkheid voor.
Op donderdag 8 oktober en don-
derdag 15 oktober is er een bad-
minton clinic voor iedereen die 
badminton als sport wil erva-
ren. De eerste beginselen, zoals 
juiste grip, slag techniek en spel-
regels zullen aan bod komen. 
Dit zal plaats vinden in sporthal 

De Phoenix aan de hoofdweg 
in Mijdrecht. Ze beginnen om 
20.00uur. Sport kleding thuis aan-
trekken en zaalschoenen meene-
men en zij zorgen voor racket en 
shuttles. Wel is het, vanwege het 
corona protocol, verplicht om van 
tevoren in te schrijven. Dit kan 
door uw naam, telefoon nummer 
en email adres op te geven via: 
recreantencommissie@veenshut-
tle.nl
Mochten er te veel inschrijvin-
gen binnen komen, dan zullen zij 
u verdelen in meerdere groepen 
en u hierover informeren. Moge-
lijk op andere datums.

Burenstrijd zonder winnaar
Mijdrecht-Wilnis - In het kader 
van de beker ontving Argon naas-
te buur CSW en dat leverde een 
wedstrijd op, waarin beide teams 
in een van de helften dwingen-
der was, maar waarin gebrek aan 
scherpte er voor zorgde dat Ar-
gon enkele grote kansen onbe-
nut liet en daarom met een 1-1 
eindstand genoegen moest ne-
men.
In de eerste helft zagen de (keu-
rig geregistreerde) toeschouwers 
een overheersend Argon, dat in 
de openingsfase echter tot wei-
nig gevaar wist te komen. Pas na 
ruim een kwartier kon het eerste 
doelgevaar genoteerd worden, 
het schot van Mehmet Kaya ging 
ter hoogte van de kruising juist 
langs de verkeerde kant van de 
paal. Enkele minuten later kopte 
Ian Refos te zacht in na een vrije 
trap van Dylan Bergkamp om 
doelman Jordi Wens te veront-
rusten, maar in minuut 23 had de 
openingstreff er toch op het bord 
moeten komen. Een snelle ba-
lovername op het middenveld le-
verde een voorzet van Ian Refos 
op, Dylan Bergkamp liet de bal 
bewust lopen waardoor Mehmet 
Kaya een vrije schietkans had, 
maar iets te lang aarzelen van de 
schutter bood verdediger Nick 
van Asselen de kans om met een 
noodsliding het schot toch nog 
te blokken. Drie minuten later 
ontsnapten de gasten wederom 
aan een achterstand toen Dylan 
Bergkamp met een scherpe inzet 
uit een vrije trap de binnenkant 
van de paal raakte, waarna de bal 
weer terug het veld in kaatste.

Voorsprong
Het was dan ook bepaald tegen 
het spelbeeld in, dat CSW bij de 
eerste de beste keer dat ze bij het 
doel van Argon waren op voor-
sprong kwam. De aanval lever-
de een hoekschop op, waaruit 
het hoofd van Dennis Prange de 
bal net even eerder toucheerde 
dan een verdedigend hoofd en 
zo belandde de bal in de verste 
hoek voor de 0-1. Deze stand was 
echter een kort leven beschoren, 

want al drie minuten later lever-
de een snelle aanval over rechts 
een voorzet op van Dylan Berg-
kamp, waaruit de mee opgeko-
men verdediger Bas Boelhouwer 
de bal met een sliding achter Jor-
di Wens wist te werken, 1-1. Met 
deze stand kwam ook de rust en 
daar mochten de gasten niet on-
tevreden over zijn.
In de tweede helft echter liet 
CSW zien het vanouds aanwezi-
ge karakter ook deze jaargang te 
bezitten en met het lichte wind-
voordeel nam de ploeg langzaam 
maar zeker de regie over de wed-
strijd in handen. Maar ondanks 
dat de ploeg nu meer balbezit 
had, bleek het aanvallend toch 
zelden tot gevaar in staat. Na 66 
minuten was er na een snelle uit-
braak over de linkerkant een mo-
gelijkheid tot schieten voor Jor-
di de Groot, maar de jonge doel-
man Dani Atanes (eerstejaars se-
nior) wist de inzet met een fraaie 
reactie tot hoekschop te verwer-
ken. De grootste kans in de twee-
de helft was na 73 minuten voor 
de thuisploeg, toen de ingevallen 
Niels de Vries er op rechts van-
door ging en precies op tijd af-
speelde naar de vrijstaande Ian 
Refos, die vrij voor de doelman de 
kans door een slechte aanname 
verloren zag gaan, de inzet die nu 
volgde werd door doelman Wens 
gepareerd. 

Bijtellen
Ondanks het bijtellen van een 
aantal minuten door scheidsrech-
ter De Waard, die deze niet on-
sportieve wedstrijd toch kleurde 
met 7 over beide teams verdeel-
de gele kaarten, kwamen beide 
ploegen niet meer tot echt doel-
gevaar en werd er dus door iede-
re ploeg één punt bijgeteld in de 
stand. 
Argon maakt met 4 uit 2 een ge-
rede kans om met een resultaat in 
de laatste wedstrijd uit bij Kam-
pong door te gaan naar de vol-
gende ronde, CSW zal na 2 draws 
de laatste wedstrijd uit bij KDO in 
een zege om moeten zetten om 
datzelfde doel te bereiken.

TV De Ronde Vener Club-
kampioenschappen 2020
Mijdrecht - Van vrijdag 28 augus-
tus tot en met zondag 6 septem-
ber werden op het tennispark van 
TV De Ronde Vener in Mijdrecht 
de Hypotheekshop clubkampi-
oenschappen 2020 gehouden.  
Al vele jaren is dit een gecombi-
neerd toernooi waar zowel de se-
nioren als junioren aan mee doen.
Ruim 180 deelnemers  streden 
dit jaar mee om onderling uit te 
maken wie de beste is in zijn of 
haar categorie. Het is een fantas-
tisch toernooi geweest met vele 
mooie wedstrijden op de baan. Je 
merkte aan iedereen dat ze graag 
weer een wedstrijd wilden ten-
nissen. Dat was vanwege de co-
rona maatregelen lange tijd niet 
mogelijk. De verenging had veel 
maatregelen genomen om te vol-
doen aan de corona maatregelen 
zodat de clubkampioenschappen 
konden plaatsvinden. Naast het 
sportieve karakter was er ook een 
buitenkeuken waar de deelne-
mers lekkere maaltijden konden 
verkrijgen. 
Door een  bijdrage van een aan-
tal sponsoren zijn de clubkampi-
oenschappen mogelijk gemaakt. 
Hoofdsponsor van het toernooi 
is de Hypotheekshop, Van Walra-
ven  verzorgde extra tafels waar-
door het terras vergroot kon wor-
den. Het Chocolade Huisje, De 
Huifkar, Van Bergen Sport & Beau-
ty and the Feet hebben de prijzen  
gesponsord. De vereniging is de-
ze sponsoren zeer dankbaar voor 
hun bijdrage.
 
De uitslag;
HE rating A
1. Mick van Meines
2. Sander van der Wilt
HE rating B
1. Matthijs van der Wilt
2. Richard Compaan
HE rating C
1. Jesse van der Helm
2. Youri van Adrichem
HE rating D
1. Jordi Porcel Lelieveld
2. Erik Hanepen
DE rating A
1. Claudia Vermeij
2. Julia Heidstra
DE rating B
1. Nadège  Roling
2. Anouk van Tricht
HE 35+ A
1. Dick Hogenboom
2. Peter Vedder
HE 35+ B
1. Rob Kunst
2. Nobuyuki Kishigi
HD 50+
1. Russ Navison & Aad Reurings
2. Jose Alonso & Jan Roling
DD 50+
1. Lenie Alonso & Annette Mulder
2. Marjolein van Dijk & 
 Wil van Schie
HD 4
1.  Gerben Dijkstra & 
Jeroen van der Zant
2. Marte ten Dam & 
Eelco van Gent
HD 5
1. Sander van der Wilt &
Matthijs van der Wilt

2. Sander Ekelschot & 
 Mark Flapper
GD 5
1. Gerben Dijkstra & Kim Dijkstra
2. Peter Vedder & 
 Monique Zanders
HD 6
1. Raymond Hofstede & 
 Jacob Poortinga
2. Dick Hogenboom & 
Kees-Willem Schrauwen
DD 6
1. Ingeborg Berkelaar & 
 Claudia Vermeij
2. Kim Dijkstra & 
 Monique Roelofsma
HD 7
1. Sierk Goedemoed & 
Martijn van den Heuvel
2. Ralph Boekhout & 
 Petrick Oudshoorn
GD 7
1. Orlando Verbeek &
 Nadège Roling 
2. Rijn Kroon & Mascha Ekelschot
DD 7
1. Lindsey Minnaard & 
 Claudia Roling
2. Mariska Klerks & 
 Franciska Oudshoorn
DD 7 35+
1. Mariska Klerks & Laura Verhoef
2. Marjolein Gasse & 
 Sandra van Tricht
GD 7 35+
1. Kees-Willem Schrauwen & 
Anneke Tonjes
2. Koen van Heese & 
 Liana van Zwieten
HD 8
1. Nick de Jong & 
 Jordi Porcel Lelieveld
2. Maik Immerzeel & 
 Dave van Nieuwkerk
DD 8
1. Charissa van Nieuwkerk & 
 Saskia Veerhuis-Van den Corput
2. Tamara Janmaat & 
 Marleen Roeleveld
GD 8
1. Rick van Dijk & Tamara Janmaat
2. Rob Cornelissen & 
 Claudia Cornelissen
Jeugd Rood
1.  Nolan Wichers, Siem Ekelschot, 
Zayn Zev de Leeuw
Jeugd Oranje 
1. Felien Ekelschot, Otis 
Boekhout, Senn Flapper, 
Tigo Boekhout, Jolie Veerhuis, 
Vigo Verbeek & Luuk Sarneel 
Jeugd Groen Enkel
1. Tim van den Heuvel
2. Koen Boogaard
JE 14
1. Julien Flapper
2. Tijn de Ruiter
ME 14
1. Meike ten Dam
2. Abby Erkelens
JD 14
1. Tim van heel & Tijn de Ruiter
2. Koen Boogaard & 
 Sander Vianen
ME 17
1. Lieke van Gent
2. Anne de Jong
MD 17
1. Robin Feddema & 
 Anne de Jong
2. Meike ten Dam & 
 Joanna Heidstra

Atlantis 3 verliest eerste 
competitiewedstrijd
Mijdrecht - Na een hele lange 
tijd speelde Atlantis 3 haar eer-
ste competitiewedstrijd. Er werd 
door de ploeg afgereisd naar Sas-
senheim om het op te nemen te-
gen TOP 5, een bekende en goe-
de tegenstander, die ook vorig 
seizoen getroff en werd. Ondanks 
dat Atlantis 3 goed speelde en er 
veel kansen werden gecreëerd, 
was TOP veel zuiverder in de af-
ronding en resulteerde de wed-
strijd in een 24-13 nederlaag.

In de aanval startte Timo Jonger-
ling, aanvoerder Davey van Put-
ten, Zoë Trompert en Janneke 
van Ginkel en in de verdediging 
begonnen Koen van Wermesker-
ken, Mark Kruiswijk, Nina Baars 
en Chantal Poolman. Kim Stolk en 
Martijn de Horde namen plaats 
op de reserve bank. Het begin 
van de wedstrijd ging gelijk op, 
maar helaas kon TOP aan het ein-
de van de eerste helft toch een 
gat creëren, waardoor de ploe-
gen met een 11-5 tussenstand 
gingen rusten. In de rust gaven 
coach, Berry de Jong, en chef Me-
disch Team, Cynthia Sassen, de 

nodige aanwijzingen en verzor-
ging, zodat iedereen weer fris van 
start kon na de pauze. Atlantis be-
gon goed aan de tweede helft en 
kwam terug tot een stand van 12-
9. De ploeg uit Mijdrecht speelde 
goed en zocht naar de juiste kan-
sen, zoals was besproken in de 
training. Helaas gingen veel kan-
sen net mis, waar TOP de korf wel 
moeiteloos wist te vinden. Het 
gat in de score werd groter en 
groter, maar er bleef aan beide 
kansen veel spelplezier en spor-
tiviteit. ‘Time fl ies when you’re 
having fun’ zegt men vaak, maar 
ondanks alle positiviteit leek de 
wedstrijd wel heel lang te du-
ren… De sterk fl uitende scheids-
rechter bleek de wedstrijd twee-
maal 35 minuten te laten duren 
in plaats van twee keer 30 minu-
ten, waardoor iedereen lekker 
wat extra aan zijn of haar condi-
tie heeft kunnen werken. Heerlijk, 
hoe meer korfbal hoe beter!
Aanstaande zaterdag speelt At-
lantis 3 thuis om 12.40 tegen Ve-
locitas 4 en krijgt het team een 
herkansing om de ballen er wel in 
te schieten!

Vanmiddag liep ik heel blij in 
het zonnetje via de spoordijk 
vanuit Wilnis naar Mijdrecht.
Iedere keer weer anders, vaak 
in vol ornaat en nu pas ge-
maaid. Kunt u een oproep 
doen?
Degene die zo stoer was om 
dit ( zie bijgaande foto) langs 

de spoordijk uit te strooien , 
of degene ook zo stoer wil zijn 
om het weer netjes op te rui-
men. Het is toch zo, dat jezelf je 
rommel die je maakt opruimt, 
het is nog niet te laat hoor, het 
ligt er nog!

Corrie Bosman

LEZERSPOST

Folderstortplaats in Wilnis
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Leuk en leerzaam: 
De goud taxatiedagen
De Ronde Venen - Vanaf septem-
ber worden er in de regio taxa-
tiedagen georganiseerd. Ieder-
een kan hier terecht om de waar-
de van oude sieraden, horloges, 
muntencollecties en zilverwerk 
te laten bepalen. Sieraden laten 
taxeren is een leuk en leerzaam 
uitje voor de bezoekers. Er wordt 
uitleg gegeven over de goudtoets 
(een eeuwenoude methode om 
het gehalte van goud te bepalen) 
en toegelicht wat de waarde be-
paalt van een sieraad of object. 
Oud Goud Inkoop organiseert in 
bijna alle dorpskernen van Sticht-
se Vecht en Ronde Venen taxatie-
dagen in het plaatselijke dorps-
huis of koffiehuis. Op dezelfde lo-
catie wordt na ongeveer 4 we-
ken opnieuw een taxatiedag ge-
organiseerd. Veel mensen heb-
ben wel een paar oude sieraden 
in huis waar niets mee gedaan 

wordt. Met de taxatiedagen biedt 
Oud Goud Inkoop nu de moge-
lijkheid om, in de buurt, een kos-
teloze en vrijblijvende waardebe-
paling te krijgen. De goudprijzen 
zijn enorm gestegen en de prijs-
verschillen bij opkopers kunnen 
groot zijn. Daarom is het prettig te 
weten wat uw goud écht waard is. 

Geen tijd om langs te komen? 
Oud Goud Inkoop kan ook aan 
huis komen voor een gratis taxa-
tie. Meer informatie is te vinden 
op www.oud-goud-inkoop.nl/
taxatie-dagen of bel met Sander 
op 06-111 32 999. Hier is ook te 
vinden welke dorpskernen de ko-
mende periode worden bezocht. 
Op de site www.oud-goud-in-
koop.nl worden dagelijks de prij-
zen aangepast aan de internatio-
nale goudprijs. 
Zie ook advertentie in dit blad.

Mooie wedstrijden bij 
de rond van Uithoorn
Uithoorn - Zondag 6 septem-
ber is bij UWTC de ronde van 
Uithoorn verreden. In de och-
tend mochten de veteranen 50+ 
de aftrap geven. Met 39 renners 
stond er een mooi deelnemers-
veld aan de start, waaronder de 
UWTC leden: Louis Oude Elferink, 
Rene Wiebes, Rene Oudshoorn, 
Mark Best. De wedstrijd werd ge-
wonnen door Bert Havenaar uit 
Berkel&Rodenrijs. Bert kwam 8 
tellen eerder over de streep dan 
John Oudshoorn uit Uithoorn en 
Harold van Rooijen uit Tiel. Mark 
Best werd 13e , Louis Oude Elfe-
rink 17e, Rene Wiebes 34e en Re-
ne Oudshoorn 35e. 
Bij de interclub cat 7&nieuwelin-
gen stond een uitermate sterk 
deelnemersveld aan de start. En 
wat werd er hard gekoerst, ge-
middeld ongeveer 43 km/u! De 
wedstrijd werd gewonnen door 
Pepijn Veenings van WV Noord-
Holland die Mees van Duren van 
WV de Amstel nipt voor wist te 
blijven. Op de 3e plaats de cat 
7 renner Joeri Schaper van WV 
Noord-Holland. De beste UWTC 
renner was Rens Grömmel op de 
8e plaats. Overige UWTC leden: 
15e Duuk vd Haagen, 17e Jens 
Versteeg, 26e Mike Derogee, 33e 
Lars Hopman, 36e Ties v Roode 
en 49e Jasmijn Wiegmans. Jas-
mijn was de enige dame die van-
daag in deze categorie van start 
ging. Onze cat 7 renner Sem Ame-
link had vandaag zijn dag niet en 
stapte eerder uit de wedstrijd. 
Bij de sportklasse stonden een 50 
renners aan de start en regioren-
ner Edwin de Graaff leek de wed-
strijd te gaan winnen toen hij de 
laatste rondes solo aan kop reed. 
Maar in de laatste bocht werd hij, 
finaal leeggereden, voorbij ge-
stormd door het complete pelo-

ton. De winst bij de sportklasse 
ging naar Jard Blokdijk uit Scha-
gen. De tweede plaats ging naar 
Frits van Gemeren uit Boskoop en 
het podium werd compleet ge-
maakt door Jelle van Steekelen-
burg uit Wateringen. 
UWTC lid Maarten Postma werd 
25e en Vincent Derogee moest 
het peloton laten gaan toen er 
een gaatje viel maar reed de wed-
strijd wel uit. 
Bij de amateurs/junioren stonden 
42 renners aan de start en daar 
ontspon zich een mooie strijd. 
UWTC lid Bas de Bruin, kersvers 
vader van dochter Olivia, bemoei-
de zich met het 3-ronde klas-
sement en premiesprints, maar 
kwam wat uren nachtrust tekort 
om zich met de eindzege te be-
moeien. Drie renners wisten uit-
eindelijk succesvol te ontsnap-
pen en hoewel het peloton nog 
dichtbij kwam, gingen de 3 kop-
lopers toch onderling uitmaken 
wie zich winnaar van Uithoorn 
mocht noemen. Florian Smits uit 
Nijmegen ging er met de zege 
vandoor op de voet gevolgd door 
Koen de Best uit Mijdrecht en 
Edwin Wielink uit Twello. Bas de 
Bruin kwam als 6e over de streep 
en de nog jonge Sven Buskermo-
len reed ook een prima wedstrijd 
en rolde in het peloton als 21e 
over de eindstreep. 

LJC Beesel
Zaterdag 5 september ging de 
Landelijke Jeugdcompetitie 
mountainbike van start met een 
wedstrijd in Venlo. UWTC bmx lid 
Morgan Hartveldt stond bij cate-
gorie 3 aan de start en reed een 
sterke wedstrijd. In een veld van 
ruim 40 deelnemers reed hij naar 
de 6e plaats. (foto’s: Hans Steek-
ers)

Open dag bij Slimness
Mijdrecht - ‘Veel mensen komen 
in de vakantie een paar kilo’s aan’, 
vertelt gewichtsconsulent Clau-
dia van der Meijden, ‘dus na de 
vakantie is vaak een moment 
om te gaan beginnen met afval-
len.’ Bij SLIMNESS start op woens-
dag 23 september en donderdag 
24 september een groep waarin 
plaats is voor tien personen. ‘Het 
leuke van een groep is dat je er-
varingen met elkaar kan delen en 
dat is heel motiverend’, ziet Clau-

dia. De groepen zijn heel gemê-
leerd. Vrouwen en mannen, jong 
en oud, mensen die nooit eer-
der geprobeerd hebben af te val-
len of mensen die juist van alles 
al geprobeerd hebben volgen de 
cursus. ‘Als ze mijn adviezen op-
volgen, kunnen ze in negen we-
ken (tien bijeenkomsten) tussen 
de vijf en twaalf kilo kwijtraken’, 
belooft Claudia. Elke week wor-
den de mensen gewogen en wor-
den de vorderingen bij gehou-

30e Zilveren Turfloop op 
1 november a.s.
Mijdrecht - Atletiekvereniging 
De Veenlopers is druk bezig met 
de voorbereidingen van de 30e 
Zilveren Turfloop. Dat betekent 
dat de organisatie de richtlijnen 
van het corona protocol van de 
Atletiek Unie volgt en in overleg 
is met de gemeente de Ronde Ve-
nen. Op dit moment staat er drie 
afstanden op het programma: de 
Automotive-centre Van Nieuw-
kerk 5 km loop, de VOKU 10 km 
loop en de VIDA 10 EM (Engelse 
mijl, 16.1 km). De voorinschrijving 
voor deze afstanden gaat geheel 
digitaal. Een extra service is dat u 
het startnummer en chip thuisge-
stuurd krijgt. Inschrijven op 1 no-
vember in de sporthal is helaas 
NIET mogelijk. Ook kunnen faci-
liteiten als omkleden, douchen, 
kopen van broodjes, snacks en 
drinken niet worden aangebo-
den. Deze nadelen wegen niet 
op tegen het feit dat er een wed-
strijd georganiseerd kan en mag 
worden. De organisatie is trots 
en hard aan het werk het om de 

30e jubileumeditie mogelijk te 
maken. Er wordt gestart in klei-
ne groepen om de 1,5 m afstand 
te kunnen waarborgen. De tijd-
waarneming wordt geregisteerd 
via een chip en dezelfde avond 
kunt u uw netto-tijd terugvin-
den op de website van Zorg en 
Zekerheid. Alle informatie kunt 
u vinden op de website: www.zil-
verenturfloop.nl.

Geen GeZZinsloop
Helaas is het niet mogelijk de Ra-
bo GeZZinsloop, de G-run en de 
Scholierenchallenge te organise-
ren. De organisatie kan de 1,5 m 
afstand bij de vele toeschouwers 
van deze onderdelen niet garan-
deren.
De Zilveren Turfloop is traditiege-
trouw de eerste loop in het Zorg 
en Zekerheidscircuit. Na de aftrap 
van op 1 november staan er meer 
lopen gepland in het Groene Hart 
en de Bollenstreek. Meer infor-
matie hierover kunt u vinden op 
www.zorgenzekerheidscircuit.nl

Kinderboerderij De Olievaar ontvangt keurmerk 
‘Diervriendelijke kinderboerderijen’
Uithoorn - Ook dieren hebben 
recht op een mooie oude dag, 
om die reden wordt voor de der-
de keer op initiatief van Comité 
Dierennoodhulp op zaterdag 12 
september Oudere dieren dag 
gevierd. 
Op veel kinderboerderijen en bij 
fokkers krijgt een groot deel van 
de dieren niet de kans om oud 
te worden. In het voorjaar wor-
den de dieren geboren en met 
blijdschap ontvangen, maar in 
het najaar verdwijnen velen van 
hen stilzwijgend via de achter-
deur als overtallige dieren naar 

handelaar en slacht. Om aan-
dacht te vragen voor dit volstrekt 
onnodige dierenleed wordt er op 
12 september Oudere dieren dag 
gevierd. 
Gelukkig zijn er ook enkele kin-
derboerderijen die om die reden 
niet fokken en hun dieren oud la-
ten worden. Vanwege het goede 
voorbeeld dat deze kinderboer-
derijen geven worden zij op Ou-
dere dieren dag in het zonnetje 
gezet. Kinderboerderij De Olie-
vaar is een van hen. Wethouder 
Hans Bouma is uitgenodigd om 
bij de feestelijkheden aanwezig 

te zijn. Kinderboerderij De Olie-
vaar (Johan Enschedeweg 600) 
in Uithoorn ontvangt om 10.30 
uur  in tegenwoordigheid van de 
vrijwilligers en de vaste bezoe-
kers Eva (10 jaar) en Roos (8 jaar) 
het eervolle keurmerk ‘Diervrien-
delijke kinderboerderijen’ dat be-
vestigd zal worden aan de kinder-
boerderij. 
Na de feestelijke uitreiking wor-
den alle dieren getrakteerd op 
lekkers als mais, wortels, appels, 
andijvie en pompoen. “Wij zijn 
heel erg blij dat deze kinderboer-
derij het goede voorbeeld geeft. 

Kinderen verdienen het om te 
mogen leren dat dieren oud kun-
nen worden. Een dier moet je niet 
enkel geboren laten worden als 
schattige attractie, om het later 
als overtallig van de hand te doen 
of te doden. 
Dat is respectloos, zo gaan we 
niet met onze kat en hond om en 
zo horen we ook niet met ande-
re dieren om te gaan. Dieren wil-
len net als mensen ook prettig 
oud worden.” aldus Sandra van 
de Werd van Comité Dierennood-
hulp. Volgende week komen we 
er uitgebreid op terug.

den. Ook bespreekt Claudia een 
onderwerp zoals beweging, zout, 
etiketten lezen, broodje aap ver-
halen en krijg je gezonde recep-
ten mee, die makkelijk te maken 
zijn. Na afloop krijgen de cursis-
ten een map mee waar alles in 
staat. Voor Claudia is een gezond 
gewicht belangrijk. ‘Het is niet al-
leen voor de mooi, maar ook be-
ter voor de gezondheid. We we-
ten allemaal dat ons gedrag on-
ze gezondheid beïnvloedt. Ver-
keerde voeding, alcohol, stress, te 
weinig slaap en bewegen verho-
gen de kans op ziekte. 

Ongezond
We leven bijna allemaal onge-
zond in de huidige samenleving. 
Erfelijke aanleg bepaalt welke 
ziekte we daarvan krijgen. De ver-
grijzing speelt ook een rol, maar 
geen doorslaggevende. Dat is 
een misperceptie. Veroudering 
hoeft niet met ziekte gepaard 
te gaan. De oplossing ligt voor 
de hand: pas je leefstijl aan, dat 
maakt de kans op ziekte kleiner 
en is daarmee goed voor jezelf 
én voor de maatschappij! Claudia 
vindt het fijn om mensen daar-
bij te helpen. SLIMNESS bestaat 
dit jaar 10 jaar. Haar formule om 
af te vallen werkt goed en is in al 
die jaren vrijwel ongewijzigd ge-
bleven. Op zaterdag 19 septem-
ber tussen negen en twee uur 
houdt SLIMNESS een open dag 
op Bozenhoven 19a. Belangstel-

lenden kunnen dan kennismaken 
met Claudia. Zij kan meten of ie-
mand overgewicht heeft en ad-
vies geven. 

Kiezen
Mensen kunnen beslissen of een 
groepscursus of juist individuele 
begeleiding wat voor hen is. ‘Ze 
kunnen ook samen begeleiding 
krijgen, met hun partner, buur-
vrouw, vriendin, zoon of doch-
ter.’ Een cursus bij SLIMNESS is 
een goede stok achter de deur 
om een gezond gewicht te berei-
ken. De meeste mensen kiezen 
na de cursus dan nog voor ver-
volgconsulten. ‘We werken dan 
aan gedragsbehoud. Wilskracht 
en zelfbeheersing is belangrijk.’ 
Maar Claudia begrijpt heel goed 
dat mensen terugvallen. ‘Voor 
hen hebben we de cursus Eerste 
Hulp Bij Terugval. ‘We wonen in 
een luilekkerland waar je op elke 
straathoek iets lekkers kan kopen. 
Mensen weten soms geen maat 
meer te houden. Schaam je voor-
al niet. Een terugval is heel nor-
maal. Je oude gedrag zit nog in je 
hoofd. Je gaat grenzen opzoeken 
en voordat je het weet zitten de 
kilo’s er weer aan.’ Het is per per-
soon verschillend om welk reden 
de motivatie weg is of op welk 
moment het moeilijk is, dus het 
is beter om daar individueel aan 
te werken.’ Meer info of opgeven 
afvallen in groepsverband kijk op 
www.slimness.nl. 
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Open Ochtenden 
Jozefschool Vinkeveen
Vinkeveen - Bent u zich aan 
het oriënteren naar welke ba-
sisschool uw kindje straks gaat? 
Kom binnen kijken op de Open 
Ochtend bij Jozefschool Vinke-
veen! Directeur Paulien geeft in-
formatie, leerlingen van groep 8 
verzorgen een rondleiding en zij 
vertellen hoe zij de school bele-
ven. Kom in contact met andere 
ouders en proef de sfeer! Dit al-
les uiteraard met inachtneming 
van de Corona-maatregelen. De 
Open Ochtend is van 9:00u. tot 
12u. op de volgende data: 16 
september en 14 oktober. Aan-
melden voor een Open Ochtend 
is niet verplicht, maar het wordt 
wel op prijs gesteld. 

De Sint Jozefschool is een Vreed-
zame School. Leerlingen trainen 
hun sociale competentie en oe-
fenen in democratisch burger-
schap. Het schoolgebouw is re-
centelijk geheel verbouwd. Het 
is een licht en modern onderko-
men waarin op een goede ma-
nier lesgegeven kan worden. Er 
zijn ruime leslokalen, een speel-
zaal, een ruimte voor remedi-
al teaching, een ruimte voor de 
Intern Begeleider en een mooie 
nieuwe open ruimte waar leer-
lingen zelfstandig aan opdrach-
ten kunnen werken. Bovendien 
is er een goed gevulde biblio-
theek met boeken voor alle klas-
sen.

Open Monumentendagen
Veel te zien en beleven 
in De Ronde Venen
De Ronde Venen - Op zater-
dag 12 en zondag 13 septem-
ber vinden de landelijke Open 
Monumentendagen plaats. Ook 
De Ronde Venen biedt weer een 
gevarieerd programma. De co-
ronamaatregelen zijn van gro-
te invloed op evenementen. Dit 
geldt ook voor de Open Monu-
mentendagen op 12 en 13 sep-
tember. Met de nodige aanpas-
singen van zowel de organisatie 
als bezoekers kunnen deze ge-
lukkig wel doorgaan. Er zijn dit 
jaar geen rondleidingen en een 
aantal monumenten vraagt be-
langstellenden zich aan te mel-
den. Daarnaast is het uiteraard 
belangrijk om de coronamaatre-
gelen in acht te nemen; geef el-
kaar de ruimte, houd 1,5 meter 
afstand en blijf thuis bij griepver-
schijnselen. 

Voor elk wat wils
Ondanks de nodige maatrege-
len, belooft het ook dit jaar weer 

een geslaagde editie te worden 
vol leuke activiteiten, zoals di-
verse (pop-up) tentoonstellin-
gen, foto-exposities, interessante 
presentaties en muzikale optre-
dens. Het landelijke thema gaat 
dit jaar over de onderwijsfunctie 
van monumenten, ofwel leermo-
numenten. 
Burgemeester Maarten Divendal 
is blij met het gevarieerde aan-
bod. “Ondanks de beperkingen is 
er een mooi programma samen-
gesteld, met voor elk wat wils. Ik 
heb veel waardering voor ieder-
een die weer hard heeft gewerkt 
om ons lokale erfgoed open te 
stellen voor onze inwoners.”  Het 
volledige programma, met al-
le openstellingen en activiteiten 
staat op www.openmonumen-
tendag.nl 
Deelnemers aan de Open Monu-
mentendagen zijn op 12 en 13 
september herkenbaar aan de 
speciale Open Monumentendag-
vlag.

KDO handbal organiseert 
inlooptraining jeugd
De Kwakel - KDO handbal orga-
niseert op donderdag 17 septem-
ber 2020 om 16.30 uur een in-
looptraining voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd. Alle meiden 
en jongens die eens kennis willen 
maken met het handbalspelletje 
zijn van harte welkom om mee te 
doen op het sportpark van KDO 
(Vuurlijn 51, De Kwakel).
Tijdens de ´training’, die onge-
veer een uur duurt, spelen de kin-
deren buiten op het handbalveld 
handbalspellen en doen ze hand-
baloefeningen. 
Om echt kennis te maken met 
handbal, sluiten ze af met een oe-
fenwedstrijdje. Om mee te kun-
nen doen hebben de kinderen 
maar enkele dingen nodig: spor-
tieve kleding en plezier. KDO ver-
zorgt de rest!

Sportief en sociaal
KDO handbal is een van de actie-
ve afdelingen van dé sportver-
eniging in De Kwakel. Met jeugd 
vanaf 4 jaar tot leden in de seni-
oren- en recreantenleeftijd genie-

ten veel sportievelingen uit de re-
gio van het snelle en dynamische 
spelletje. Handbal leert je samen-
werken in een team, leert je te 
vertrouwen op elkaar en in jezelf 
en stimuleert het denken in op-
lossingen. 
Bij KDO staan sportiviteit en ge-
zelligheid voorop: er is aandacht 
voor het sociale aspect en ook 
buiten de trainingen en wedstrij-
den worden (handbalgerelateer-
de) activiteiten georganiseerd.

Meer informatie
Aanmelden voor de inlooptrai-
ning is niet nodig. Voor meer in-
formatie kunt u contact opne-
men met de Jeugdcommissie van 
KDO handbal, jckdohandbal.com. 
Wie weet is handbal wel de sport 
voor uw dochter of zoon! 
Mocht hij/zij niet op de inloop-
training aanwezig kunnen zijn, 
maar wel eens willen meetrainen, 
dan is dat natuurlijk ook mogelijk. 
Neem dan even contact op met 
trainer Desiree Schaefers, desi-
ree@schaefers.nl.

Gewonden bij brand 
plezierjacht
De Kwakel - Langs het Jaagpad in 
De Kwakel is zondagmiddag een 
plezierjacht in brand gevlogen. 
Vanwege de lastige bereikbaar-
heid werden diverse brandweer-
korpsen gealarmeerd waaronder 
die van Nieuwveen en Leimui-
den. 

Zij hebben de brand geblust door 
via de sluis in de Amstel slangen 
uit te rollen naar de brandende 
boot. 2 ambulances en de Trau-
maheli zijn ingezet voor de ge-
wonden, over hun toestand is op 
dit moment niets bekend. (foto’s 
Jan Uithol)
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Uithoorn - De Club van 100 en 
haar leden zorgen jaarlijks voor 
mooie schenkingen aan onze 
vereniging. Zonder de �nanciële 
inspanning van de Club van 100 
zijn dit soort projecten niet mo-
gelijk. De afgelopen dagen is er 
hard gewerkt op en aan de tribu-
ne en het mooie resultaat willen 
ze graag met jullie delen.

Ieder jaar heeft de Club van 100 
wel een of meerdere acties om 
Legmeervogels te helpen, soms 
gaat dat om kleinere schenkin-
gen, en op sommige momen-
ten kunnen ze door te sparen 
wat grotere investeringen doen. 
De afgelopen maanden werd er 

door de Club van 100 hard ge-
werkt aan de komst van stoel-
tjes voor op de nieuwe tribune. 
Corona gooide ook bij dit pro-
ject wat roet in het eten. Het 
project kwam even op pauze te 
staan, maar na een aantal maan-
den konden ze gelukkig toch 
verder. Afgelopen dinsdag was 
het dan zover, de nieuwe stoelen 
werden geleverd en samen met 
een aantal enthousiaste vrijwilli-
gers konden ze aan de slag met 
het plaatsen van de stoelen. Na 
drie dagen hard werken, onver-
stoord door het soms mooie en 
soms regenachtige weer, wer-
den donderdag rond het begin 
van de middag de laatste stoel-

tjes geplaatst. Als Club van 100 
zijn zij ontzettend trots op het 
eindresultaat, maar ook zijn zij 
ontzettend dankbaar! Zij hadden 
dit namelijk niet kunnen realise-
ren zonder de �nanciele steun 
van hun leden, maar ook hebben 
zij de hulp nodig van de handi-
ge vrijwilligers om de stoelen te 
plaatsen.
De Club van 100 is nooit klaar, 
zij blijven dit soort initiatieven 
doen voor hun mooie vereni-
ging, voor voetbal en handbal. 
Ze zijn afhankelijk van al hun le-
den. Zij zijn zeer verheugd met 
het feit dat ze recentelijk weer 
wat nieuwe leden aan hen heb-
ben mogen binden en hopen 

dat ze nog veel meer leden mo-
gen verwelkomen. Lid worden 
van de Club van 100 kan al van-
af €50,- per jaar en daarmee zorg 
jij er voor dat de Club van 100 
nog lang dit soort initiatieven 
voor de club kan blijven doen. Je 
kunt alleen lid worden maar ook 
met z’n tweeen, je team of wat je 
maar wilt.

Meer info of lid worden kan via: 
www.legmeervogels.nl/clubvan100 

Wil jij zien wat wij zoal doen, volg 
dan ons nieuwe Instragram ac-
count: @legmeervogels_club-
van100  (bekijk ook de highlights, 
die zijn ze nu aan het vullen)

CLUB VAN 100 SCHENKT NIEUWE 
STOELTJES HOOFDTRIBUNE

Legmeervogels zondag 
hebben mindere dag
Uithoorn - Maarssen tegenwoor-
dig een zaterdagclub en uitkomt 
in de 2e klasse is voor Legmeer-
vogels geen onbekende tegen-
stander. In het seizoen 2011-2012 
speelde Legmeervogels samen 
met Maarssen, toen nog in de 
zondagcompetitie, in de 3e klas-
se D. In Maarssen is het een 0-3 
overwinning geworden en ook in 
Uithoorn stapte Legmeervogels 
als winnaar van het veld. Toen is 
het 7-0 geworden voor Legmeer-
vogels. Trainer in dat seizoen 
2011-2012 was Henny Snel.
Dan van het verleden naar het 
heden. Deze wedstrijd in 2020 
Maarssen tegen Legmeervo-
gels is er een geworden om snel, 
heel snel te vergeten. Maarssen 
komen in dit duel al na 3 minu-
ten op een 1-0 voorsprong. Een 
schotje van Mitch van der Vlist 
van Maarssen, dat ver naast zou 
zijn gegaan wordt door een spe-
ler van Legmeervogels nog aan-

geraakt en verdwijnt dan zo-
maar in het doel. Voor de doel-
man van Legmeervogels Folke 
Maenhout was er geen houden 
aan. Legmeervogels hebben dan 
nog minsten 83 minuten de tijd 
om wat aan deze achterstand te 
doen. Als je dit dan echt wil doen, 
de achterstand weg werken, zal 
er een tandje bij moeten worden 
gezet. Dit is zeker in de eerste 45 
minuten niet gebeurd. Legmeer-
vogels zijn gewoon op strijd lust 
en inzet afgetroefd door de gast-
heren. Legmeervogels hebben 
in de 45 minuten er weinig van 
gebakken. De kansjes voor Leg-
meervogels zijn op een hand te 
tellen en dan heb je nog niet eens 
alle vingers nodig. In de 27ste mi-
nuut een kansje voor Mitch Ver-
nooij en 5 minuten later een voor 
Jumairo Lith. Beide moeten in de-
ze situatie gewoon resoluut uit-
halen. Gaat de bal dan naast of 
over het doel dan ziet het er nog 

een beetje uit. Nu leek het neer 
op een terug speelbal. In de 40ste 
minuut komt de doelman van 
Maarssen ver uit zijn doel en pro-
beert Mitch Vernooij het met een 
afstandsschot dat dan voor hem 
en Legmeervogels naast het doel 
verdwijnt. De rust gaat dan ook 
in met een achterstand van Leg-
meervogels van 1-0.

Kansen
Mogelijk hebben de leiders van 
Legmeervogels Sjaak v d Tol en 
Terry Vernooij iets in de thee ge-
daan bij de spelers van Legmeer-
vogels? De toeschouwers zien nu 
een strijdend Legmeervogels dat 
het heft in handen neemt En zo-
waar veelvuldig is te vinden op de 
helft van de gastheren. Dit niet al-
leen er ontstaan ook kansen voor 
Legmeervogels op de gelijkma-
ker. Een inzet van Othman Lech-
kar krijgt de doelman van Maar-
sen Gino van Luijn pas na twee 
pogingen klem vast. 5 minuten 
later is gaat Seth Sarpong goed 
door aan de zijlijn maar zijn voor-
zet kan niet in een tre�er worden 
omgezet door Regilio Kranen-
burg.  Dan bij een counter van de 

thuisclub wordt het zomaar 2-0 
door toedoen van Dion Gerrit-
sen. In de 75ste minuut lijkt Leg-
meervogels de aansluitingstre�er 
te produceren. Een fraaie voor-
zet van Romello Austin wordt 
fraai ingekopt door Quint Piris. 
De bal was zeer zeker in het doel 
verdwenen maar het is dan de in 
buitenspel staande Regilio Kra-
nenburg wil gaar deze tre�er op 
zijn naam hebben waardoor de-
ze aansluitingstre�er alsnog is af-
gekeurd. Een paar minuten later 
wordt er weer en tre�er van Leg-
meervogels afgekeurd wegens 
buitenspel. Deze keer was het Re-
gilio Kranenburg zelf die zich vol-
gens vele in buitenspel positie 
staat toen hij werd aangespeeld. 
In de resterende speelminuten 
slagen beide ploeg er niet meer 
in om tot score te komen. Eind-
stand van deze bekerwedstrijd 
is dan 2-0 in het voordeel van de 
vv Maarsen. De derde bekerwed-
strijd voor Legmeervogels is een 
uitwedstrijd op zondag 13 sep-
tember in Castricum tegen Vites-
se’22. Sportpark De Puiken, Puik-
man 2. Aanvang van dit duel is 
14.00 uur.
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